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Bet kamēr viņi tā runāja, Jēzus 

nostājās viņu vidū un sacīja tiem: 

„Miers jums!”  
                                                   (Lk 24,36) 

_____________________________________ 
Atvēli vietu Jēzum! 

Give space to Jesus! 
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Dārgie go4peace draugi, 

 

Pēc krusta nāves Jēzus vairs nebija atkarīgs no laika un telpas. Viņa ķermenis gulēja kapā. 

Bet Jēzus palika tāds, kāds Viņš bija – pat pēc nāves. Viņš palika tāds, kāds Viņš bija uz zemes 

savas dzīves laikā – sava Debesu Tēva pamodināts uz mūžiem. Sākumā Viņa draugiem bija grūti 

to saprast. Bet viņi piedzīvoja, ka Jēzus turpināja būt ar viņiem –miesīgām acīm neredzams un 

rokām nesataustāms. Taču Viņa klātbūtnes ietekme bija nenoliedzama. Kad tur bija Viņš, mācekļi 

sajuta mieru, kādu pasaule nevarēja dot. To nodot tālāk nebija viegli. Taču šī pieredze mācekļos 

tik ļoti iedegās, ka viņiem par to vajadzēja pastāstīt. Tas skanēja apmēram tā: „Kad bijām kopā un 

pilnībā atvērām viens otram savas sirdis, mēs jutām: Viņš nav aizgājis. Viņš ir tur. Viņš dod 

mums mieru, kāda mums iepriekš nebija. Tas bija tā, it kā Viņš pats mums būtu teicis: „Miers ar 

jums!” 

 

Jēzus klātbūtne ir jūtama tās iedarbībā. Tā nes mieru, prieku, gaismu, uguni... Tu vari 

piedzīvot šīs Jēzus reālās klātbūtnes sekas. Viņš aicina tevi būt par Viņa draugu, kas Viņu pazīst 

un jūt Viņa klātbūtni. Kļūsti par Jēzus klātbūtnes ekspertu. Tad tu varēsi sacīt: „Es Jēzu esmu 

redzējis ar savas dvēseles maņām. Es esmu „pieskāries” Viņam ar mieru, ko Viņš ir devis! Es 

esmu „dzirdējis” Viņa balsi savas sirds dziļumos!” 

 

Tomašs stāsta: „Es biju atvaļinājumā kopā ar dažiem brāļiem. Saulainā dienā mēs pa divi 

devāmies uz kalniem. Mēs apsēdāmies pie alpīnistu būdas. Ieraudzījām visu kalnu panorāmu. Mēs 

sākām runāt. Dalījāmies par aizvadīto gadu, par mūsu jautājumiem, aizbraukšanu un centieniem. 

Es runāju par daudziem iekšējiem jautājumiem. Pēkšņi manu sirdi pārņēma dziļa laime. Es jutu: 

mēs neesam vieni. Jēzus ir šeit. Viņš dāvāja mums prieku, kāda iepriekš nebija. Viņš deva mums 

gaismu, kurā es atradu atbildes uz saviem jautājumiem un jaunas idejas savam ceļam. Man radās 

iespaids: Tu esi debesīs. Jēzus ir tur. Jo tur, kur ir Jēzus, tur ir debesis.”– Atvēli vietu Jēzum! 

Give space to Jesus! 
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