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Dārgie go4peace draugi, 

 

  viņš bija dziļi iesakņojies savā judaisma ticībā. Viņš zināja desmit Dieva baušļus. Viņš 

tos ievēroja.  Bet viņa nemierīgā sirds bija izsalkusi pēc kaut kā vairāk – tās bija alkas pēc 

dzīves jēgas. Viņš dzirdēja par Jēzu. Un tad radās iespēja Viņu satikt. Viņš visu pameta un 

skrēja pie Jēzus. Viņš nokrita Jēzus priekšā uz ceļiem un jautāja: „Labais Mācītāj, kas man 

jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvi?“ Kad Jēzus norādīja uz baušļiem, svešinieks teica: „Visus šos 

baušļus es esmu pildījis kopš jaunības!“ Jēzus juta šī cilvēka ilgas. Jēzus viņu uzlūkoja, 

apskāva un teica:  „Viena tev vēl trūkst: ej, pārdod visu, kas tev ir un atdod nabagiem, un tev 

būs manta debesīs; tad nāc un seko man!“ 

 

 To izdzirdot, viņam vairs nav ko teikt. Viņš ir nomākts un bēdīgs dodas prom. Viņš 

nevar samierināties ar aicinājumu pamest visu Jēzus dēļ un paļauties tikai uz Viņu. Viņa sirds 

ir ļoti pieķērusies dzīvei, draugiem, panākumiem un materiālajai labklājībai. Pilnīgi paļauties 

uz Jēzu un tādēļ atstāt visu viņam tika piedāvāts kā dievišķais piedzīvojums. 

 

 „Vai tev būtu laiks uzklausīt grēksūdzi?“ man jautāja kāds jauns students. Mēs 

iegājām baznīcā. Pēc grēksūdzes students jautāja: „Vai tev ir vēl mazliet laika?“ Mēs palikām. 

Viņš sāka stāstīt – par studijām, savu dzīvi un dziļu nemieru sirdī. Es uzmanīgi uzdevu 

jautājumus. Students jautāja, vai tas būtu viņa ceļš, kļūt par priesteri. Es pamanīju asaras viņa 

acīs. Ja puisis izvēlētos šo ceļu, viņam būtu no daudz kā jāatsakās. Mēs klusējām. Viņš 

raudāja. Pēc kāda laika puisis teica: „Tas ir labi! Paldies par tavu atvērto sirdi!“ Pēc dažiem 

gadiem es drīkstēju sprediķot viņa pirmajā svētajā Misē. Es stāstīju par jaunā priestera ceļu un 

drosmi. Kad mēs pēc svinībām atvadījāmies,viņš man teica: „Es nezināju, ka varu būt tik 

laimīgs!“  – Dodot, iegūst! – Who gives, wins! 

 

Go4peace komandai   Meinolf Wacker 


