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Dārgie go4peace draugi, 

 

 Uz spēles bija likts Dieva cilvēktapšanas projekts. Ikdienā valdīja karš, netaisnība un 

nevienlīdzība. Pravieši jau daudzus gadus bija aicinājuši uz atgriešanos. Tas nebija izdevies. Tad 

Dievs nolēma sūtīt savu Dēlu uz zemi. Viņam vajadzēja no jauna atklāt cilvēka aicinājumu uz brālīgu 

mīlestību. Tātad Jēzus nāca pasaulē. Vairāk nekā 30 gadus viņš dalījās ar cilvēkiem viņu dzīvē. Savas 

dzīves beigās Viņš juta, ka mums, cilvēkiem, Viņš joprojām būs vajadzīgs. Tāpēc aiz mīlestības Jēzus 

gribēja palikt ar mums uz visiem laikiem - apslēpts, bet ļoti klātesošs. Viņš bija pirmais, kas pēc savas 

nāves satikās ar Mariju Magdalēnu un dažām citām sievietēm un deva viņām pavēli: "Ejiet, sakiet 

maniem brāļiem, lai viņi iet uz Galileju. Tur viņi mani ieraudzīs!" (Mt 28:10) Ar to Viņš tos aizsūtīja 

atpakaļ pie Galilejas jūras. Tur mācekļi bija mājās. Tur Jēzus vēlējās palikt kopā ar viņiem. Viņš 

vēlējās, lai zvejniecības eksperti kļūtu par Dieva klātbūtnes ekspertiem. 

 

 Mēs vēlamies sekot šim lielajam Jēzus vēlējumam – būt kopā ar mums mūsu ikdienas dzīvē 

šajā 2022. gadā. Mēs aicinām jūs kļūt par Jēzus apslēptās klātbūtnes ekspertiem. Šim nolūkam katru 

mēnesi jums ir šis nelielais impulss, kas palīdzēs atklāt Jēzus klātbūtni. Runa nav par ticību Jēzus 

klātbūtnei, jo Viņš mums to ir apsolījis. Drīzāk runa ir par Viņa atklāšanu un piedzīvošanu. Kad Jēzus 

ir klātesošs mūsu vidū, Viņš liek sevi sajust ar mieru, gaismu, uguni un prieku, ko tikai Viņš var 

sniegt. Tomaš no Bořitovas (Čehija) dalīsies nelielā pieredzē katra impulsa beigās un videoierakstā 

„App go4peace”. Šeit ir viņa pirmā pieredze – no ikdienas dzīves: 

 

  „Es biju nopircis hamburgeru un ar nepacietību gaidīju vakariņas. Man priekšā brauca kravas 

automašīna, kas bija apmaldījusies. Šoferis lika man apstāties. Viņš meklēja vietu, kur novietot 

automašīnu uz nakti. Es palīdzēju viņam atrast piemērotu vietu ciematā. Šoferis ar smaidu man 

pateicās. Braucot tālāk, man ienāca prātā, ka šoferis noteikti būs izsalcis. Man joprojām bija garšīgs 

hamburgers, ko vēl nebiju apēdis. Es atgriezos pie kravas automašīnas. "Šeit ir ēdiens! Es esmu 

pārliecināts, ka tu būsi izsalcis!” es teicu un pasniedzu viņam savu hamburgeru. Viņš pārsteigts 

paskatījās uz mani un pateicīgi pasmaidīja. Tad es braucu mājās. Man bija milzīgs prieks sirdī, pat bez 

hamburgeriem vēderā." – Atklāj Jēzu savā ikdienas dzīvē! Discover Jesus in your daily life! 
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