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Jo kur divi vai trīs sapulcējušies 

manā Vārdā, tur Es esmu viņu 

vidū. 
              (Mt 18,20) 
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Dārgie Vārda draugi, 

 

Jēzus gribēja palikt ar mācekļiem - uz visiem laikiem. Viņš juta, ka bez Viņa tie ir 

pazuduši. Bet tāpat kā katrs cilvēks uz zemes ir tikai ierobežotu laiku, tā tas bija arī ar Jēzu. 

Viņš varētu nomirt. Viņš bija nācis no Dieva, kas ir mīlestība, un Viņš arī atgriezīsies pie Dieva. 

Jēzus gribēja doties un tomēr palika. Viņš joprojām vēlējās „atklāt” šo noslēpumu saviem 

draugiem. 

 

Vakarā pirms  savas nāves Jēzus bija parādījis mācekļiem, kas ir īsta mīlestība. Viņš 

mazgāja tiem kājas un tādējādi rādīja kalpu mīlestības piemēru. Jēzus aicināja apustuļus sekot 

šim piemēram un satikt vienam otru šajā mīlestībā. Šajā darbībā slēpās Dieva klātbūtnes 

noslēpuma atslēga. Visur pasaulē, kur cilvēki viens otram dāvā šo mīlestību, starp viņiem ir 

klātesošs Tas, kas ir mīlestība. Tad Viņš ir apslēpts un dāvā gaismu un skaidrību, kādas iepriekš 

nebija, prieku, kas pārveido sirdis, un mieru, kas liek mūžībai uzplaukt. Visur, kur cilvēki ir 

sapulcējušies patiesā, sevi dodošā mīlestībā – Dieva vārdā –, tur ir klātesošs Dievs. Tad tas ir: 

1 + 1 = 3. Tu un es, un Viņš mūsu vidū. 

 

Tomašs stāsta: „Mana dvēsele izjuta lielas raizes. Es biju izdarījis kaut ko nepareizi un 

kaut kā jutos viens. Vainas apziņa vienmēr rada vientulību. Man bija ļoti grūti par to runāt un 

uzticēties citiem. Un tad pienāca brīdis, kad es sapratu: es gribu par to pastāstīt draugam. Es 

vēlos viņam uzticēt arī savas tumšās puses. Tāpēc es uzrakstīju garu e-pasta vēstuli un ļāvu 

viņam ieskatīties dziļi manā dvēselē. Nedaudz satraucies es gaidīju drauga atbildi. Tā nāca ātri. 

Viņš ļāva man izjust līdzjūtību un mīlestību. Draugs man piezvanīja. Mēs ilgi runājāmies. Tas 

nebūt neatrisināja visu. Taču ar katru minūti es jutu, kā manu dvēseli piepilda dziļš prieks un 

miers. Es jutu: tur bija Jēzus. Es sapratu, mēs bijām trīs. Draugs, es un apslēptais Jēzus:      

1 + 1 = 3.    
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