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Dārgie go4peace draugi, 

 

 Viņam nācās visur staigāt kājām. Pirms 2000 gadiem par automašīnām nevarēja būt ne 

runas. Jēzus no Nācaretes nevarēja pavadīt daudz laika uz zemes. Tāpēc Viņš domāja, kā varētu 

sasniegt daudzos sirdij tuvos cilvēkus. Viņam nebija iespējams pašam apmeklēt visus ciemus. Tā 

Jēzus dievišķajā iztēlē radās ideja.  

 

 Jēzus, kas nācis no dievišķās mīlestības, būs klātesošs visur, kur cilvēki satiksies šajā 

mīlestībā. Tāpēc Kungs saviem draugiem apsolīja, ka būs kopā ar viņiem, kad viņi pulcēsies kopā 

Viņa vārdā, kas ir mīlestība.” (Mt 18,20) Lai starp viņiem rastos vieta Jēzum, ir vajadzīgi vismaz 

divi cilvēki. Tāda bija mācekļu pieredze pēc Jēzus augšāmcelšanās. Un šīs pieredzes gaismā viņi 

saprata, kāpēc Jēzus vienmēr sūtīja viņus pa pāriem uz daudziem ciemiem. Pat ja Kungu nevarēja 

redzēt, Viņš joprojām bija kā cilvēks. 

 

  Vai vēlies gūt šo pieredzi, kas sniedz dziļu prieku? Tad atrodi vienu vai divus cilvēkus, 

kuru sirdīs ir tāda pati vēlme. Mēģiniet būt viens pret otru pilnīgi atklāti un godīgi un palīdziet 

viens otram lietās, ko no jums prasa dzīve. Tiecieties atkal un atkal un uzklausiet viens otru. Tad 

Jēzus būs ar jums un dāvās jums gaismu un prieku, kas jums ir nepieciešams dažādās dzīves 

situācijās. Vai jau esi domājis par kādu, ar kuru kopā gribētu iet šo ceļu? 

 

  Un šeit ir Tomaša pieredze. Pēc Ziemassvētkiem es biju aizbraucis pie draugiem, lai dažas 

dienas būtu kopā ar viņiem. Mēs pavadījām daudz laika viens ar otru. Mēs devāmies garās 

pastaigās, kopā plānojām go4peace gadu un atkal un atkal sēdējām pie kamīna. Mana dvēsele bija 

pilna prieka. Mani piepildīja vieglums un dziļš miers. Kad es autobusā atgriezos uz Čehiju, es 

sapratu, ka Jēzus visu laiku bija ar mums. Es gribēju Viņam sekot. Es nolēmu turpināt dzīvot šīs 

dzīvās attiecības ar draugiem. Tāpēc mēs turpinām dzirdēt viens otru pa telefonu un dzīvojam - 

attālināti - ar Jēzu starp mums. Kopš tā laika tā ir mana devīze: Viens ar otru – kā citādi?! – 

Together, what could be better?! 
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