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Viņa lūdza Jēzu, lai Viņš
izdzītu ļauno garu no viņas
meitas.
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Dārgie go4peace draugi,
viņa bija jauna māte. Viņa dzīvoja Tirā, šodien Libānā, bagātā ostas pilsētā. Pēc grieķu
mitoloģijas nostāstiem šī pilsēta bija „Eiropas“ dzimšanas vieta. Jaunās sievietes priekšteči nāca
no Grieķijas. Ar jūdu ticību viņai nebija kontaktu. Saviem jūdu kaimiņiem viņa bija tikai „pagānu
sieviete“. Kā tādu viņi to bieži sauca par „suni“. Arī ģimenes dzīvē šai sievietei neklājās viegli.
Viņai bija meita. Viņai dzīvē klājās smagi. Viņa novērsās no cilvēkiem, neuzturēja gandrīz
nekādus kontaktus. Meitene bija atstumta un tika uzskatīta par „nešķīstu“ un „apsēstu“. Viņa
gandrīz vienmēr gulēja gultā.
Jaunā māte jau daudz ko bija izmēģinājusi. Viņa dzirdēja par Jēzu. Viņš tikko bija ieradies
Tirā. Jēzus ceļoja sešdesmit kilometrus no Ģenezaretes ezera līdz Tirai. Viņš vēlējās dažas dienas
pabūt viens. Bet Viņa ierašanās nepalika nepamanīta. Tā jaunā māte devās pie Jēzus ar visām
savām bēdām un lūdza dziedināt viņas meitu. Jēzus reaģēja noraidoši. Viņš uzskatīja, ka ir sūtīts
pie jūdiem, „Dieva nama bērniem“, nevis pie pagāniem. Tāpēc Viņš teica sievietei: „Nav labi
atņemt maizi bērniem un mest to suņiem!“ Tomēr jaunā māte neatkāpās. Viņa gribēja palīdzēt
savai meitai. Viņa izrādīja sapratni un pievienoja: „Jā, Kungs! Bet arī sunīši ēd druskas, kas nokrīt
no viņu saimnieku galda.“ Šādu atbildi Jēzus negaidīja. Jaunās mātes neatlaidība Viņu
aizkustināja. Jēzus izlēma palīdzēt meitenei: „Ej uz mājām, ļaunais gars tavu meitu ir atstājis!“
Viņam mājās neklājās viegli. Tēvs pameta ģimeni. Savās bēdās viņš sastapās ar Jēzu. Viņš
ieskatījās dažādās kristīgās draudzēs, bet neatrada tur neko sev piemērotu. Tad viņš uzdūrās
kādam kursu piedāvājumam, kur piedāvāja, sekot Jēzus pēdās. Līdz tam viņš nebija īpaši
reliģiozs. Un tomēr pieteicās uz šiem kursiem. Viņš devās uz pirmo tikšanos un tika draudzīgi
uzņemts. Turpmāk viņš vienmēr devās uz tikšanās reizēm. Pamazām viņš atklāja, cik Jēzus bija
tuvu. Un tad pienāca brīdis, kad viņš Jēzum pavisam slepeni deva solījumu – dzīvot PILNĪGI
Viņam. Līdz ar to sākās viņa dzīves piedzīvojums! Labi, ka viņš palika pie savām ilgām.
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