
 

 

 
 
 
  

 
Dezember /Decembris 2018                    lettisch 

Ejiet pa visu pasauli un 
sludiniet evaņģēliju visai 
radībai!                                 (Mk 16,15)                            
______________________________________           

Mīlēt – to mēs varam vienmēr! 
Loving – alwajietys possible! 
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Dārgie Vārda draugi, 
 

karš Sīrijā izklīdināja viņa ģimeni. Vecāki aizbēga uz kādu kaimiņu zemi, bet viņš pats 
nonāca Vācijā. Pavisam viens. Sīrijā viņš jau dažus semestrus bija studējis farmakoloģiju. Nu 
bija jāmācās vācu valoda, lai studijas varētu turpināt. Viņš cītīgi mācījās un izmantoja katru 
iespēju, lai pielietotu jauno valodu. Pēc kāda laika radās iespēja īrēt dzīvokli kādā bēgļu 
naktsmītnē. Tur es viņu apmeklēju. Es aiznesu šokolādi. Viņš man parādīja savu mazo istabu. 
Pie gultas un drēbju skapja vēl atradās vieta nelielam rakstāmgaldam un krēslam. Virs 
rakstāmgalda – pie sienas – es ieraudzīju kaut ko rakstītu rokrakstā. Ahmeds ar mīlestību 
paņēma šo lapiņu. „Tā ir vēstule no manas mātes. Es neesmu viņu redzējis trīs gadus. Mēs 
nevaram viens otru apciemot, jo kā bēgļi dzīvojam dažādās valstīs. Bet šo vēstuli es lasu katru 
dienu!“ Viņa acis pildījās asarām. Piesardzīgi es apskāvu jauno bēgli – vienu no cilvēces 
brāļiem. 
 
 Ahmeds atkal atsāka savas studijas – vietā, kas atrodas 500 km no manis. Mēs 
sazināmies ar WhatsApp starpniecību. Vēl vakar viņš rakstīja: „Es drīz atkal braukšu uz 
Kamenu. Vai mēs varētu tad satikties?“  
 
 Dārgie Vārda draugi, evaņģēlijs ir prieka vēsts! Tas katram cilvēkam vēlas pateikt: Tu 
esi mīlēts! Bezgalīgi mīlēts! Kurš to atklāj, pats sāk mīlēt – katru cilvēku, ko sastop. Tā mēs 
kļūstam par mīlestības vēstnešiem, no kuras esam radīti un uz kuru esam aicināti. Centīsimies 
tur, kur esam, mīlēt – bez daudziem vārdiem, pavisam konkrēti. Kurš tā dara, atrod cerību un 
prieku un nes cerību un prieku. Tātad, atklāsim: Mīlēt – to mēs varam vienmēr! – Loving – 
always possible! 
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