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Nav nevienam lielākas mīlestības par 

to, ja kāds atdod savu dzīvību par 

saviem draugiem.  
(Jņ 15,13) 

_____________________________________ 

Ne vienatnē, bet kopīgi!     

Not alone - but together! 
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 Dārgie go4peace draugi, 

 

 Atkal un atkal Jēzum nācās piedzīvot, ka viņa draugiem pašu intereses bija tuvākas, 

viņi ātri vien visu pārējo atstāja malā. Kad Jēzus mācekļiem uzticēja, ka Viņš tiks nodots 

rakstu mācītājiem un augstajiem priesteriem un ka tie Viņu nogalinās, viņi neļāvās 

aizkustinājumam. Drīzāk mācekļi ceļā pārrunāja, kurš no viņiem ir vislielākais. Kad Jēzus 

aicināja kādu jaunekli atdot savu bagātību, viņš aizgāja skumjš, jo viņam bija liela bagātība, 

bet viņš negribēja dalīties ar nabagiem. 

 

 Jēzus vēlējās, lai viņa draugi saprastu, ka Dieva valstības noslēpuma atslēga nav daudz 

uzkrāt, bet gan atdot savu dzīvi mīlestībā. Viņi to varētu mācīties no viņa. Viņš veltīja savu 

laiku sievietei, kuru satika pie Jēkaba akas, un sarunā ar viņu atklāja tai jaunu dzīvi, Jēzus 

uzticējās romiešu simtniekam un tādējādi dziedināja viņa kalpu. Viņš deva piedošanu 

sievietei, kas tika pieķerta laulības pārkāpšanā. Jēzus vienmēr dāvāja savu dzīvi no jauna. 

Caur šo dāvināšanu, caur Viņa konkrēto mīlestību radās attiecības ar katru cilvēku. Šīs 

godīgās attiecības kļuva par vietu, kur piedzīvot Dieva mīlestību pret viņiem. Un tieši to Jēzus 

savas dzīves beigās atstās saviem mācekļiem kā savu noslēpumu: „Mīliet cits citu, kā Es jūs 

esmu mīlējis!” Šajā savstarpējā mīlestībā Viņš būtu ar viņiem mūžīgi. 

 

 Tomašs stāsta: „Man ir draugs, kuram ir labs draugs Ukrainā. Viņš bieži viņam zvana 

un cenšas uzturēt kontaktu šajā grūtajā kara laikā. Kādu dienu viņš nosūtīja draugam 

WhatsApp ziņu un pastāstīja, ka ir lūdzis par viņu Rožukroni. Atbilde bija šāda: „Paldies, ka 

esi tur un vienmēr sūti ziņas. Tās dod man spēku un atbalstu. Šodien es visu dienu biju ārā, 

apmeklējot bēgļus dažādās vietās. Tā bija spēcīga pieredze, kas mani ļoti iedrošināja. Es 

vienkārši izgāju un atdevu savu dzīvi, lai būtu tuvu cilvēkiem. Man ir iespaids, ka Dievs kaut 

ko plāno. Ir labi būt Dieva plānā.”” –  Ne vienatnē, bet kopā! Not alone – but together! 
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