
 

 
 
Augusts  2019                                        lettisch 
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                 Esi mans liecinieks! 
                    Be my witness! 
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Dārgie Vārda draugi! 

 
 Viņai nenācās viegli, pēc skolas absolvēšanas pamest valsti un iedzīvoties jaunā kultūrvidē. 
Viņa savu dzīvi atklāja kā dāvanu, ar ko viņa vēlējās paveikt lielas lietas. Šī vīzija palīdzēja viņai 
arī grūtās situācijās iet uz priekšu. Arī ticību, ko viņa kā bērns praktizēja savā ģimenē, bija jāatklāj 
no jauna. Viņai bija divkāršs atklājums. Arī daudzās tumšās dienās viņa nejutās viena. Tur bija 
kāds, kurš visos ceļos gāja līdzi un deva drosmi nekad nepadoties. Tas kļuva par viņas dzīves 
moto: Don’t give up! – Nepadodies! Un tur bija vēl kāds atklājums, ka vārdi, ko Jēzus pirms 
divtūkstošgadiem teica saviem mācekļiem, šodien bija tikpat aktuāli kā toreiz. Vai tas arī notika, 
bija atkarīgs tikai no tā, vai tie sastapa atvērtas sirdis vai nē. 
 
 Viņa tika ielūgta uz vasaras skolu kādā Grieķijas salā. Bija sapulcējušies jauni cilvēki ar 
visdažādākajiem pasaules uzskatiem, lai dalītos par līdzās pastāvēšanu Eiropā. Vajadzēja drosmi, 
lai dotos ceļā uz šo salu. Viņa izvēlējās darbnīcu, kurā tika attēloti radīšanas notikumi – balstoties 
uz dokumentu „Laudato si“. Šajā darbnīcā tikās daļēji līdzīgi uzskati. Daži dalībnieki atkāpās kriti-
kas priekšā, nevarēdami izvirzīt kādu perspektīvu. Beigās rezultātus bija jāreprezentē. Amela – tā 
sauc mūsu jauno vēstnesi – mēģināja celt tiltus starp visiem. „Un tad man bija svarīgi beigās lūgties 
šo brīnišķīgo lūgšanu, ko pāvests Francisks veltīja radībai. Bet tas, protams, bija iespējams tikai 
ārpus regulārajām prezentācijām.“ Tā viņa beigās uzaicināja kādā skolotāju pasākumā baznīcas 
laukumā kopīgi lūgties šo lūgšanu. Viņa bija tik pārsteigta, kad gandrīz visi dalībnieki – ticīgi un 
neticīgi – atnāca uz lūgšanu. Viņi vēlējās būt klātesoši, lai dalītos šajā vērtīgajā brīdī. Pēc lūgšanas 
kāda studente no Ukrainas ar asarām acīs pienāca pie viņas un teica: „Es esmu tik laimīga, ka Tu 
uzdrošinājies un šo lūgšanu darīji iespējamu. Man tas bija visas nedēļas visdārgākais brīdis. No 
sirds pateicos!!!“ 
 
 „Jūs būsiet mani liecinieki!“ Jēzus apsolīja saviem draugiem un dāvāja viņiem Svētā Gara 
spēku. Jēzus lūdz arī tevi: Esi mans liecinieks! – Be my witness! 
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