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Es atnācu uguni mest uz 
zemi.                                     (Lk 12,49)                                                 
______________________________________           

Kopā – kā citādi? 
Together – what could be better? 
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Dārgie Vārda draugi! 
 
 Mēs tikāmies reizi gadā, visbiežāk mūsu tikšanās nometnēs Sarajevā. Un tas, ko visvairāk 
par viņu atceros, bija viņa smaids. Tas bija gaismas stars, kas nāca no viņa sirds. Un kādreiz viņš 
man atklāja. „Es vienmēr esmu tik priecīgs, kad esam kopā! Visu gadu es priecājos par šo nometni! 
Jo šādu prieku, ko es piedzīvoju mūsu kopienā, es vēl nekur neesmu atradis!“ 
 
 Kādu dienu notika viena saruna. Mēs sēdējām uz soliņa – apspīdēta saules staros. Es sāku 
stāstīt par Jēzu, kurš tikais trīs gadus darbojās publiski un ātri pamanīja, ka daudzi ieļaunojās no 
Viņa brīvības un žēlsirdības vēsts. Tie gribēja Viņu nogalināt. Vienlaicīgi Jēzus juta, cik svarīga 
Viņa klātbūtne bija Viņa draugiem. Viņš vēlējās palikt pie viņiem un tiem palīdzēt, atrast sevi 
Dieva bērnu brīvībā. Savā darbībā Viņš ļāva tiem atklāt mīlestību, kuras dēļ Viņš bija nācis un 
kurā Viņš aizietu. Bet vienlaicīgi Viņš to atstātu saviem mācekļiem. Viņš tiem teica: „Kur divi vai 
trīs ir pulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū.“ Viņa vārds bija MĪLESTĪBA. Kur tika 
izdzīvota īsta mīlestība, tur VIŅŠ darbojās, tur VIŅŠ bija klātesošs.  
 

Es jautāju Tomašam: „Vai Tu saproti? Priekā, ko Tu vienmēr jūti, dzīvo Jēzus. Tās ir Viņa 
pēdas. VIŅŠ bija un ir mūsu nometņu dzīvajā kopienā starp mums. VIŅŠ bija tur! Tu VIŅU satiki. 
VIŅŠ darīja Tavu sirdi tik priecīgu un mierpilnu. VIŅŠ deg Tevī!“ Tomašam pār vaigiem plīda 
asaras. Viņš saprata. Tā bija dzīvā Dieva uguns mūsu vidū, kas pieskārās viņa sirdij. Tomašs 
izlēma kļūt par priesteri. Šo mīlestību, ko viņš atklāja, viņš gribēja dāvināt daudziem cilvēkiem. 
 
 Dārgie Vārda draugi, Jēzus ir nācis, lai mestu uguni uz zemi. Tomašs šo uguni atklāja dzīvā 
cilvēku kopienā. Tā viņam bija skaidrs: Kopā – kā citādi? – Together – what could be better? 
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