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Jauneklis saka Viņam: ‘’To visu es esmu turējis.
Kas man vēl trūkst?’’

(Mateja 19;20)

Kas tad trūkst?

Šis  patīkamais  jauneklis  ilgojās  pēc  mūžīgās
dzīvības, bet instinktīvi juta, ka viņam vēl kaut kas trūkst,
tādēļ devās pie Jēzus, lai to uzinātu. Jēzus viņam norādīja
uz baušļiem, jauneklis uzskatīja, ka tos ir turējis, bet ko
vēl vajag, kas trūkst, ko vēl var darīt.

Līdzīgi spriež daudzi, viņi vēlas, lai viņu dzīve kļūtu
garīgāka, kas vēl trūkst, lai tā tāda kļūtu. Cilvēki meklē,
tie  dodas  no  vienas  garīgas  autoritātes  pie  otras,  ar
jautājumu,kas man vēl trūkst. Jēzus redzēja pašu galveno,
jauneklis bija sapratis savu nepilnību, bet nebija sapratis,
ka  vaina  slēpjas  paša  sirdī.  Viņš  sprieda-  ja  tu  man
pateiksi,  kas  vēl  jādara,  es  to  izdarīšu,  tomēr  viņš
nesaredzēja, ka ir pazudis grēcinieks, kurš pats sevi nevar
izglābt.

Daudzus cilvēki šādi nonāk strupceļā, tie apzinās ka
kaut kas vēl pietrūkst. Ko darīt, lai to labotu? Vai jāsper



kāds izšķirošs solis? Vai jāapgūst kāda īpaša pieredze?
Jēzus  vēlējās  jauneklim  parādīt,  ka  vaina  ir  viņā

pašā, jālabo ir nevis kāda atsevišķa dzīves detaļa, bet gan
pati sirds, kas vērsta nepareizā virzienā. Jēzus norāda uz
viņa vājo vietu- ej pārdod visu, tad seko man. Un izrādās,
ka tieši to jauneklis nevarēja izdarīt, jo sirds viņam bija
sapinusies bagātībā un mantkārībā.

Tātad  vispirms  jāiegūst  priekšstats  par  savu
pazudušo un samaitāto stāvokli, jo nepieciešams ir nevis
jauns  impulss,  piedzīvojums  vai  spēks,  bet  gan  Dieva
žēlastība,  kas  Jēzus  nopelna  dēļ  apžēlo  pazudušu
grēcinieku. Tāda ir mūsu patiesā vajadzība.

Māc. K. Puķītis

 ~Lozungs~

Es maldījos pirms tiku pārbaudīts un
pazemots, bet tagad es turu Tavu vārdu.

  (psalms 119;67)               

~Lūgšana~

  Dievs ļauj mums vienmēr būt, tavu
tēvišķo rūpju un sargāšanas

apņemtiem, ka ļaunajam nebūtu pār
mums varas. Ļauj mums dusēt Tavā

mūžīgajā patvērumā, jo vienīgi Tevī ir
mūsu patiesā mājvieta. Āmen.


