
 

 
Jūlijs 2022                                              latviski           

Turpretī gara augļi ir: mīlestība, 

prieks, miers, pacietība, laipnība, 

labprātība, augstsirdība. 
(Gal 5,22) 

_____________________________________ 
Seko savai sirdij! 
Watch your heart! 
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Dārgie go4peace draugi, 

 

Pats Jēzus bija apsolījis saviem draugiem palikt ar viņiem mūžīgi. Bet pēc Jēzus nāves 

viņi vairs fiziski nevarēja Viņu redzēt. Neviens fotoaparāts nevarēja iemūžināt Jēzu fotogrāfijā 

pēc Viņa augšāmcelšanās. Un tomēr viņa draugi bija sapratuši, ka Viņš ir dzīvs un kopā ar viņiem. 

Šī pieredze bija pamudinājusi nobijušos Pēteri dalīties ar to daudzu cilvēku priekšā. Šī pati 

pieredze mudināja divus mācekļus, kas bija ceļā uz Emmausu, atgriezties pie saviem draugiem 

Jeruzalemē tajā pašā naktī. Šī pieredze bija spilgta un aizkustinoša ikvienam, taču to nebija 

iespējams noturēt. To bija atklājusi Marija Magdalēna. „Neaizturi mani!”, viņa bija dzirdējusi 

Jēzu sakām. 

 

Jēzus bija jūtams – gan atsevišķiem cilvēkiem, gan nelielām grupām. Bet kā šo Viņa 

klātbūtnes pieredzi varēja izjust? Par to runā augšāmcelšanās stāsti. Jēzus draugi sajuta savas 

sirdis degam. Viņi „ieraudzīja” pārdabisku gaismu, kas deva viņiem skaidrību un drosmi. Viņi 

„pieskārās” Viņam dziļā mierā savā dvēselē un priekā, kādu nekad agrāk nebija piedzīvojuši. 

Vēstulē galatiešiem Pāvils šos apliecinājumus, ko var piedzīvot sirdī, sauc par „Gara augļiem”. 

Šādu Jēzus klātbūtnes ietekmi tu vari uztvert arī savām „sirds acīm”. Pievērs uzmanību savai 

sirdij! 

 

Tomašs atkāja: „Es devos uz miera nometni Sarajevā. Katru dienu mēs dzīvojām ar kādu 

Jēzus vārdu. Vakaros mēs dalījāmies pieredzē par to. Šajos brīžos es vienmēr no jauna izjutu 

prieku. Gadu no gada es ar nepacietību gaidīju nākamo nometni kopā ar daudziem jauniešiem. Tas 

deva man spēku turpmākajam ceļam. Kādā sarunā es sapratu, ka šis dziļais prieks ir apslēptā Jēzus 

pēdas. Viņš bija tur. Viņš dāvāja mums savu prieku. Es „redzēju” viņu savām sirds acīm. Kopš tā 

laika manī deg vēlme kļūt par Jēzus klātbūtnes starp mums ekspertu.”– Seko savai sirdij! – 

Watch your heart! 

 

Go4peace komandai  Meinolf Wacker 


