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Izstiep savu roku un 
liec to manā sānā. 

 (Jņ 20,27)                                                 
______________________________________           

Brūces – tikšanās vietas 
wounds – places of encounter 
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Dārgie Vārda draugi, 
 
 Kurš no mums gan vēlas sāpes un brūces? Vislabāk mēs izvairāmies no tām! Tas, ka 
tās var kļūt par „mīlestības dāvanu“, kā teikts kādā dziesmā, mums tik viegli neienāk prātā! 
 
 Tēvs Rainers, kāds franciskāņu brālis, palīdzēja man atklāt to dziļāk. Kad es ar viņu 
iepazinos pirms dažām nedēļām, es sastapu viņu guļam vecā atzveltnes krēslā. Es ievēroju šī 
cilvēka acis. Tās bija kā dārgakmeņi un izstaroja dziļu prieku. Mēs ātri uzsākām sarunu. Pirms 
17 gadiem viņš piedzīvoja smagu autoavāriju. Viņš sēdēja pie mikroautobusa stūres. 
Brauciena laikā pārsprāga priekšējā riepa. Kad t. Rainers izdzirdēja eksplozijas troksni, viņam 
prātā atausa Evaņģēlija vārdi. Jēzus kareivjiem, kuri nāca Viņu apcietināt, teica par saviem 
draugiem: „Ja jūs meklējat mani, ļaujiet viņiem iet!“ Šie vārdi iedvesmoja t. Raineru teikt 
Jēzum: „Ja Tu meklē mani, liec, lai brāļiem mašīnā nekas nenotiek.“ Tad mašīna sāka slīdēt. 
Nevienam līdzbraucējam nekas nenotika, tikai Rainers mugurkaula traumas rezultātā vairs 
nevarēja kustēties. 17 mēnešus viņš pavadīja slimnīcās. Nedaudz kustību tomēr atgriezās. 
Tomēr kopš negadījuma, viņš pastāvīgi juta sāpes. „Zini“, viņš lika man saprast, „es nekad 
nejautāju: Kāpēc es? Jo es uzreiz sapratu: Šajās sāpēs es varu Jēzum parādīt savu mīlestību, ik 
brīdi. Es dāvāju VIŅAM savas sāpes!“ Aizkustināts es raudzījos viņa mirdzošajās acīs. Es 
„redzēju“ uzliesmojam mīlestību uz Jēzu tā, kā reti esmu piedzīvojis.  
 
 Dārgie Vārda draugi, t. Rainers man iemācīja, ka katra sāpe, katra brūce var kļūt par 
tikšanās vietu. Līdzīgi kā Jēzus aicināja apustuli Tomu, pieskarties savām brūcēm, es savās 
brūcēs varu būt Jēzus tuvumā. VIŅŠ pieklauvē – manās sāpēs. Katru sāpi pārvērtīsim par 
dāvanu Jēzum. Tā brūces kļūs par tikšanās vietām.  Wounds – places of encounter. 
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