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Ar šo Kristīgās Balss numuru esam publicējuši Kristīgo Balsi divus gadus elektroniskā formatā. Pateicamies visiem rakstu sagatavotājiem, fotografiem,
dzejniekiem, runātājiem un lasītājiem par labām
atsauksmēm un padomiem. Īpašu pateicību izsaku
saviem redakcijas kollēģijas Brāļiem par labo sadarbību un cītīgo darbu.

Redakcijas kollēģijas piezīmes
Čikāgā mums novembris ieradās ar ļoti neparasti
aukstām dienām. Novembrī svinam Latvijas neatkarīgās valsts dibināšanas svētkus Pateicamies Dievam par brīvu, neatkarīgu Latviju! Nedēļu pēc tam
ASV svinam pateicības dienu. Pateicības dienas
svinības katru gadu ir novembŗa mēneša pēdējā
ceturdienā. Daudzi ASV iedzīvotāji domā, ka šo
pateicības dienu ir iesācis Ābrahams Linkolns, bet
patiesība ir, ka mūsu valsts pirmais prezidents
Vašingtons ir tas, kas iesāka pateicības dienu. Viņa
proklamācijā ir šie vārdi: “ Visām valstīm ir
pienākums atzīt Dieva varenību, paklausīt Viņam,
būt pateicīgiem par Viņa gādību, un, lai pazemīgi
lūgtu Viņa sargāšanu un gādību, es nospraužu 26.
novembri kā to dienu, kad mūsu valsts iedzīvotāji
pienestu savu pateicību Dievam par Viņa sargāšanu
un gādību”
Novembŗa dienas kļūst arvien aukstākas un īsākas.
Rītos pamostoties ir tumšs, jau pēcpusdienā saule
noriet. Tumsa. Pretstatā tumsai ir gaisma. Jesajas
grāmatā 9. nodaļā 1., 5. un 6. pantos lasām: “Tauta,
kas staigā tumsībā, ieraudzīs spožu gaismu. Pār tiem, kas dzīvo nāves ēnas zemē, atmirdzēs gaisma..
Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa kamiešiem. Viņa vārds ir:
“Brīnišķais padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais
tēvs un Miera lielskungs. ” Viņa valstība ies
plašumā, un miers būs bez gala uz Dāvida troņa un
Viņa ķēniņa valstībā, Viņam to nostiprinot un atblastot ar tiesu un taisnību no šā laika mūžīgi. To
darīs tā Kunga Cebaota dedzīgums.”
Kristīgās Balss vākam izvēlējos fotografiju, kuŗu
lietojam ar Laura Vilnes laipno atļauju. Fotografijā
redzam ziemeļblāzmas gaismu, kas apgaismo tumšo
nakti. Jēzus Kristus ir teicis: “..Es esmu pasaules
gaisma; kas seko man, tas patiesi nestaigās
tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma” (Jāņa ev.
8:12).

Novēlam visiem lasītājiem ASV, Kanādā, Latvijā,
Brazīlijā, Austrālijā un citās pasaules valstīs priecīgus
Kristus dzimšanas svētkus. Lai Kristus gaisma spīd
mūsu sirdīs un staro no mums nevien šajos svētkos,
bet ikkatrā dienā.
Pēteris Aļļe
Redakcijas kollēģija: māc. Dr. U. Ukstiņš, māc. O.
Cakars, P. Aļļe. Mūsu tīmekļa lapas adrese:
www.kristigabalss.com
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NORAIDOT DIEVA AICINĀJUMU — NEUZTICAMAIS PRAVIETIS:
BĒGOT NO DIEVA ŽĒLASTĪBAS VĒSTS
Māc. Dr. Uldis Ukstiņš
Jonas grāmatas 3. un 4. nodaļa

tādēļ, ka vēlējās izpildīt šo Dieva
doto pavēli, bet tadēļ, ka viņš
I.
saprata, ka ir lieki pretoties
Jonas
grāmatas
trešās
Dievam.
Dievs viņam neļaus
nodaļas sākums līdzīgs pirmās
nepaklausīt tam, ko Viņš pavēlējis.
nodaļas sākumam. Lasām: “Tad
Varbūt Jona nevēlējas tikt otrreiz
Kungs runāja uz Jonu otrreiz: “Celies,
iemests jūrā, atrasties atkal lielās
ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai,
zivs vēderā un tikt izspļautam uz
ko es tev teikšu!” (Jonas gr. 3:1)
krasta. Tā Jona darīja, ko Dievs
Pretēji tam, kas notika, kad Dievs
viņam pavēlēja. Uz Jonu Dievam
viņu uzrunājā pirmo reizi, Jona
bija jārunā tikai divreiz, lai viņš
pozitīvi
atsaucās
uz
Dieva
saprastu, ko Dievs vēlās, lai viņš
aicinājumu. Lasām: “Un Jona cēlās
dara. Vai uz mani un tevi Dievam
un gāja uz Ninivi, kā Kungs bija tam
nav kādreiz jārunā vairākkārt, lai
licis.” (Jonas gr. 3:3a)
Pirmajā
mēs saprastu, ko Viņš vēlas, lai
nodaļā aprakstīts kautkas pavisam Pie karoga Sarmīte un Pēteris Aļļe
mēs darām; lai mēs darītu to, ko
pretējs; dzirdot Dieva aicinājumu, Apvienības priekšsēdis māc. Dr. U.
Dievs
no
mums
sagaida.
Foto:
C. Augstroze
Foto:
Pēteris
Aļļe
“..Jona celās un bēga no Kunga uz Ukstiņš
Apustulim Pāvilam mūžīgais
Taršišu” (Jonas gr. 1:3c) Jona bēga,
Kristus saka Damaskas ceļā par dzelksni, kas skars
cik tālu viņam bija iespējams, no Dieva. Mazliet
viņa dzīvi: “Saul, Saul, kadēļ tu mani vajā? Grūti tev
dīvaina ir šī Jonas bēgšana, jo viņa rīcība ir pretēja
ir pret dzelksni spārdīt.” (Ap. d. 26:14). Pāvilam bija
tam, ko viņš teicās ticam. Jūrniekiem uz kuģa, ar
tikai vienreiz jādzird Kristus aicinajumu, būt Viņa
kuŗu viņš bēga, Jona saka: “Esmu ebrejs un bīstos
sekotājam, būt žēlastības evanģelija sludinātajam,
Kunga, debesu Dieva, kas radījis jūru un
lai viņš darītu to darbu, kam Dievs bija viņu
sauszemi.” (Jonas gr. 1:9) Ja nu Dievs ir debess un
izredzējis. Kā Jona, Pāvils arī apzinājās, ka ir veltīgi
zemes Radītājs, kā tad Jona iedomājas, ka viņš spēs
spārdīties pret “dzelksni”, nepaklausīt Dieva pavēlei
no Dieva aizbēgt. Tomēr, ja mēs padomājam par
ir veltīga rīcība.
sevi, tad bieži arī mūsu rīcība nav parallela mūsu
ticības apliecībai. Mēs bieži sakām vienu, bet tomēr
II.
daram otru; rīkojamies preteji tam, ko teicamies
ticam. Mēs sakām, ka ticam mīlestības Dievam,
Lasām: “Bet Ninive bija Dievam liela pilsēta ticam Jēzus vārdiem, ka Dievs tik ļoti pasauli mīlējis,
cauri tai jaiet trīs dienas.” (Jonas gr. 3:3b) Vēlos
bet rīkojamies vienaldzīgi, pat naidīgi, pret
tikai īsumā minēt, ko zinām par Ninivi. Grūti
līdzcilvēkiem. Mēs balsojam par ļaudīm, kas izdod
pasacīt, kad Jonas grāmata tika sarakstīta, un tādēļ
likumus, kas neņem vērā pilsoņu akūtās vajadzības.
arī grūti pateikt taisni kāda bija Ninive, kad Jona tur
Jona saka, ka viņš tic žēlastības Dievam, mīlestības
sludināja. Tās sarakstīšanu varam nospraust starp
Dievam, bet te saka, ka viņš nepiekrīt Dieva rīcībai,
diviem zināmiem laikiem. Astoto gada simteni
attiecībā uz nejūdiem, pagāniem. Pēc otrās Dieva
pirms Kristus, kad II Ķēniņu grāmatā 14:23-25 tiek
pavēles: “Celies, ej uz lielo pilsetu Ninivi un sludini
minēts pravieša Jonas vārds un otro gada simteni
tai, ko es tev teikšu!” (Jonas gr. 3:1) “..Jona cēlās un
pirms Kristus, kad Siriāka gudrības grāmatā tiek
gāja uz Ninivi..” (Jonas gr. 3:3a) Viņš tā darīja ne
mineti visi 12 mazie pravieši, tā tad minēta arī Jonas
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grāmata. Ninives bojā eja bija 612. gadā pirms
Kristus. Pravietis Cefanija 612. gadā paredz tās bojā
eju, neilgi pirms tā notiek. Tā lasām: “Viņš izstieps
savu roku pret ziemeļiem un izdeldēs Asīriju, padarīs
Ninivi par izpostījumu un izkaltušu zemi!” (Cef. 2:13)
Pravietis Nahuma nosoda Ninivi par tas asiņaino
rīcību: “Vai! asiņu pilsetai– krāpšanas pilna, visi tik
kampj un nerimstas laupīt!” (Nah. 3:1) Visa
Nahuma grāmata ir rakstīta pret Ninivi.
Cefanija un Nahuma grāmatas nosoda Ninivi par tās
grēkiem un redz tās boja eju kā Dieva gribu. Tomēr
Jonas grāmatā Ninive tiek tikai apzīmēta kā “liela”
pilsēta un nekad netiek apzīmēta kā “ļauna” pilsēta.
Dievs gan saka, lai Jona iet uz “..lielo pilsētu Ninivi un
apsauc turieniešus, jo viņu ļaunums ir nācis manā
priekšā!” (Jonas gr. 1:2) Trešā nodaļā lasām: “Kad
Dievs redzēja viņus tā darām, ka tie atgriezušies no
saviem ļaunajiem ceļiem,..” (Jonas gr. 3:10) Vienīgi
Jonas grāmatā mēs dzirdam, ka ninivieši atgriežas.
Tas ir liels pārsteigums un Dieva brīnums.
Niniviešu atgriešanās ir liels pārsteigums un
brīnums, jo nebija brutālāki ļaudis senajā pasaulē kā
ninivieši, jeb asīrieši, kuŗu galvas pilsēta bija Ninive.
“New Application Commentery” serijā, rakstot par
Jonas gārmatu teologs James Bruckner citē Asīrijas
valdnieku Asurnasiapu III, kuŗš valdīja 883.- 859.
gados pirms Kristus:
“Es sagūstīju daudzus
pretniekus. Es nogriezu viņu rokas, es nogriezu viņu
degunus un ausis. Es izdūru viņu acis. Es sakrāvu
kaudzēs viņu līķus. Es pakāru viņu galvas kausus ap
pilsētu.” Līdzīgu brutālitāti redzam, diemžēl, pat līdz
mūsu dienām Hitlera gāzes kamerās, kur nogalināti
kādi vienpadsmit miljoni jūdi, Staļina bruālitātē, kuŗš
noslepkavoja kādus 25 milijonus, Kamer Ruge
Kambodijā, Irakā Sadama Huseina slepkavībās un
mūsu dienu Talibana un ISSIs rīcībā. Varam,
protams, minēt vēl daudzus citus.
Nav
brīnums, ka Jona nevēlējas nekādu saskari ar
niniviešiem. Kad Dievs liek viņam doties uz Ninivi,
viņš drāžās, cik tālu vien iespējams, pretejā virzienā.
Viņš zina, ka riskētu ar savu dzīvību, dodoties uz
Ninivi. Šie ļaudis nav pelnījuši pat vēsti par sodu,
kuŗu Dievs tiem piedraud.
Jonas grāmatā lasām,
ka Ninivai cauri iziet prasītu trīs dienas. Lasām: “Jona
nostaigāja pa pilsētu vienas dienas gājumu un
sauca: “Vēl četrdesmit dienas, tad Ninive tiks
sagāzta!” (Jonas gr. 3:4) Angliski tiek tulkots

“overturned” (apgāzta). Ebreju vārds, kuŗš šeit
lietots ir “hapaak”, kuŗš var nozīmēt, “iznīcināta”, kā
tas lietots sakarā ar Sodomu. Bet šis vārds var
nozīmēt arī “apgriezta otrādi” un tādēļ var nozīmēt
arī, ka tā atgriezīsies. Šis ebreju vārds ir tulkojams
abos veidos, atkarājoties no konteksta. Ninivieši
saprata Jonas vārdus kā soda vārdus, ka pēc 40
dienām viņu pilsēta tiks iznīcināta. Bet Jona saprata,
ka ir iespējams, ka tas, ko viņš sludina var nest
niniviešu atgriešanos un tādēļ nekādā ziņā nevēlējās
paklausīt Dieva pavēlei, sludināt niniviešiem.
Ninivieši atgriezās un izbēga Dieva piedraudēto
sodu, kas pēc Jona un, laikam, arī mūsu sapratnes,
bija pilnīgi nepieņemami, kad dzirdam par niniviešu
(asīriešu) ļaunumu un brutālitāti.
Pravieša
Jeremijas gramatā dzirdam Dievu sakām, kas notiks,
ja ļaudis atgriezīsies, arī ja iepriekš Dievs ir
piedraudējis šiem ļaudīm iznīcību: “Drīz es runāšu
par tautu un valsti, lai nīdētu, plēstu un deldētu!
Bet, ja tie novērsīsies no sava ļaunuma, par ko es ar
tiem runāju, es rimšu un nedarīšu tiem ļaunu, kā biju
domājis.” (Jerem. 18:7-8) Zinot tādus pravietojums,
tie liek Jonam bēgt no Dieva, kad Viņš sūta viņu uz
Ninivi. Viņš nekādi nevarēja saprast, kā Dievs varētu
nesodītu šos brutālos ļaundarus, arī tad, kad tie
nožēlo savus grekus un nāk pie Viņa.
Notika tas, ko Jona bijās! Ninivieši atsaucās
uz Jonas sludināšanu.
Lasām: “Ninives ļaudis
noticēja Dievam, pasludināja gavēni un visi ieģērbās
maisos – no lielākā līdz mazākajam.” (Jonas gr. 3:5)
Noticis brīnums; ninivieši atsaucas uz Jonas
sludināšanu. Tā Jēzus sacīja: “Ninives vīri celsies
tiesas dienā pret šo paaudzi un to notiesās; jo, kad
Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem. Redzi, šeit ir
vairāk nekā Jona.” (Lūk. ev. 11:32)
Notiek brīnums! Ninivieši atsaucas uz Jonas
sludināšanu, ka viņu ļaunie un varmācīgie darbi nesīs
viņiem lielu postu. Ninivas ķēniņš izsludina gavēni
visai tautai, lai tā tērpjas maisos un sauc uz Dievu.
Ķeniņš pavēl: “..Ikviens lai atstājas no saviem
ļaunajiem darbiem un varmācības, ko tas paradis
darīt,–” (Jonas gr. 3:8) Mācītajs Timotejs Kēlers
(Timothy Keller) redz laikmetā, kuŗā Jona sludināja,
atslēgu šai kustībai. Viņš redz šo laikmetu kā laiku,
kuŗā II Ķēniņu grāmatā tiek minēts pravietis Jona; tas
ir Jārobāma II valdīšanas laikā, 786.-746. gados
pirms Kristus. Lasām: “Viņš (tas ir Jārobāms II)
darīja to, kas netīkams Kungam, un nenovērsās no
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visiem Jārobāma, Nebāta dēla, grēkiem, ar kuriem
tas bija licis grēkot Israēlam. Viņš atguva Israēla
iepriekšējās robežas no Hamātas līdz klajumu jūrai,
kā Kungs, Israēla Dievs, bija sacījis. Viņš bija runājis
caur savu kalpu, pravieti Jonu, Amiatja dēlu, no GatHeferas.” (II Ķēn. 14:24-25). Mācītajs
Timotejs
Kēlers, runājot par Jonas grāmatas trešo nodaļu,
raksta šādi: “Vēsture norāda, ka ap to laiku, kad
Jona sludināja, Asīrija piedzīvoja veselu sēriju
postošus notikumus: badu, mēri, sacelšanos un arī
saules aptumšošanos. Tā laika ļaudis redzēja to kā
noradījumu uz daudz briesmīgāku nākoti. Citi
teologi raksta, ka šis bija veids, kā Dievs sagatavoja
niniviešu sirdis Jonas sludināšani. Šie apstākļi bija
darijuši gan valdnieka, gan tautas sirdis
uzņēmīgākas pravieša sludināšanai. Tas ir, vismaz,
viens veids, kā izskaidrot niniviešu pozītīvo
atsaucību. Jonas sludināšana neatšķīrās no citu
Israēla tautas praviešu sludināšānas, kuŗi nosodīja
apkārtējo paganu tautu bezdievīgo un brutālo
rīcību, gan pret saviem pilsoņiem, gan pret citām
tautām un Israēla tautu. Pravieša Amosa grāmata
sākas ar to, ka Amoss vērš savu sludināšanu pret
tautām, kas atrodas ap Israēlu. Beidzot viņš runā,
gan par Jūdas, gan dienvidu cilšu, gan par pašas
Israēlas, ziemeļu cilšu, kuŗu vidū viņš atrodās,
grēcīgo rīcību. Kur vien Vecā Derība runā par
tautām ap Israēlu, tās tipiski tiek nosodītas par viņu
naidīgo rīcību pret apkārtējām tautām un sociālo
ļaundarbību savas tautas dzīvē.
Liekas ir zīmīgi, ka Jēzus, runājot par
neatsaucību Viņa sludināšanai no jūdu tautas
vadošajiem slāņiem, norāda uz atsaucību kādu
piedzīvo Jona uz viņa sludināšanu niniviešiem. Jēzus
saka: “..Samaitāta un laulības pārkāpēju paaudze
meklē zīmi, bet cita zīme tai netiks dota kā vien
pravieša Jonas zīme. Kā Jona trīs dienas un trīs
naktis bija milzu zivs vēdarā, tā arī Cilvēka Dēls trīs
dienas un trīs naktis būs zemes sirdī. Ninivieši celsies
tiesas dienā pret šo paaudzi un to notiesās; jo, kad
Jona sludināja, tie atgriezās no grēkiem. Un, redzi,
šeit ir vairāk nekā Jona.” (Mat. ev. 12: 39-41) Jēzus
norāda uz jūdu tautas cietsirdību un neatsaucību
Viņa
vārdiem.
Ninives ķēniņš cer uz Dieva žēlastību. Viņš
saka: “kas zina, ja nu Dievs vēl mitējas, varbūt viņš
vēl apdomāsies un atstāsies no savas dusmu kvēles,
ka neejam bojā!” (Jonas gr. 3:9) Dievs ir nemainīgs!

Viņš vienumēr ir žēlastības Dievs. Viņam nav prieka
par Ninives grēcinieku nāvi, tāpat kā Viņam nav
prieks par neviena grēcinieka nāvi. Tādēļ Viņš izredz
no tautu tautām Ābrahāmu, lai aicinatu grēcīgo
pasauli atpakaļ pie sevis. Viņš izredz Ābrahāmu kā
savu kalpu, lai no viņa nāktu tauta, kas ir par
“..gaismu tautām, lai mana glābšana sniegtos līdz
zemes malai!”. (Jes. 49:6b) Kaut Israēla tauta
nepiepildīja savu sūtību, no tās nāca Jēzus Kristus,
kuŗš par sevi liecina, ka ir lielāks par Jonu.
Trešā nodaļa Jonas grāmatā beidzas
ar vārdiem: “Kad Dievs redzēja viņus tā daram, ka
atgriezušies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Dievs
atstājās no visa ļauna, ko bija teicis tiem darīt un to
nedarīja.” (Jonas gr. 3:10)
Jaunais latviešu
tulkojums 2012. gadā ir man nepieņemas šajā vietā,
jo saka: “Dievs atstājas no visa ļauna, ko bija teicis
tiem darīt.” (Jonas.gr. 3:10b) Dievs ļaunu nekad
nedara. “..Dievs ir gaisma un Viņā nemaz nav
tumsas.” (Jāņa 1. vēst. 1:5) Lasām dāžādos angļu
tulkojumos šādi: “God renouced all the disaster He
said He would do.” Jeb arī: “He did not bring upon
them the destruction he had threatened.” (NIV)
Ninivieši atgriezās! Ebreju vārds šeit lietots ir
“shub”. Tas lietots četras reizes no 8. līdz 10.
pantam un ir šīs rakstvietas centrālā vēsts. Pretēji
visam, kas bija sagaidams no šīs brutālās tautas, tie
atstāja savus grēku ceļus un meklēja Dieva
žēlastību.
Daudz ir rakstīts par to, ko nozīmē
tas, ka Ninives ļaudis atgriezās. Vai tas nozīmēja, ka
viņi sāka ticēt Israēla tautas Dievam, Yahveh? Vai
tas nozīmēja, ka viņi slēdza derību ar šo Dievu?
Vairāki komentātori norāda, ka vārds, lietots šeit,
runājot par Dievu, nav “Yahweh”, israēliešu lietotais
Dieva vārds, bet gan “Elohim” vispārējais vārds, kas
nozīmē Dievu. Ko Ninives ķēniņš un tās ierdzīvotāji
zināja par Dievu, kuŗu Jona sludināja, kuŗa vārdā
Jona piedraudēja viņu boja eju? Mācītajs Timotejs
Kēlers domā, ka Jona runāja daudz vairāk nekā tos
dažus vārdus, ko lasām viņa grāmatā: “Vēl
četrdesmit dienas, tad Ninive tiks sagāzta!” (Jon.
3:4b) Tas nav neticami, jo daudz no tā, ko runāja
Vecās Derības pravieši un Jaunās Derības apustuļi,
mums nav atstāts Bībelē. Jāņa evaņģelija beigās
lasām apustuļa Jāņa vārdus: “Ir vēl arī daudz cita,
ko Jēzus ir darījis, un, ja to visu pēc kārtas
uzrakstītu, tad, man šķiet, visa pasaule nevarētu
5

uzņēmt sarakstītās grāmatas.” (Jāņa ev. 21:25).
Mums Bībelē tiek dots svarīgākais un centrālais, kas
ir vajadzīgs mūsu pestīšanai. Ninives ļaudis saprata,
ka, ja tie turpinās staigāt savos grēcīgos un nežēlīgos
ceļus, tad posts ir neizbēgams.
Pravietis Jesaja, runājot par grēku un
netaisnību, kas bija Judejā, raksta šadi: “Kā uguns
deg ļaundarība, rij ērkšķus un dzelkšņus, meža
biezokšņus aizdedzina, tie izkūp dumu mutulī. Pulku
Kunga dusmas pārpelno zemi, tauta top par ēsmu
ugunij, neviens nesaudzē otru!” (Jes. 9:17-18)
Komentējot par šo un sekojošiem pantiem mācītājs
T. Kēlers raksta, ka Jesaja neredzēja socialo
netaisnību tikai kā rīcību, kas pelnījusi Dieva
dusmību, bet arī kā tādu, kas pati ir Dieva sods pār
tautu. Sabiedrības sabrukums eknomiskā un
polītiskā sfairā ir Dieva sods. Raksta pravietis: “ Pa
labi tie graiza – bet badā, pa kreisi tie rij – bet sāta
nav, viens otra miesu tie rij!” (Jes. 9:19) Tas nozīmē.
ka tauta savā grēcīgumā aprij pati sevi, iznīcina pati
sevi. Grēks pats nes sevī cilvēka iznīcības dīgli.
Ninivieši atgriezās no saviem grēkiem un
glāba sevi no Dieva dusmības. Tomēr vēsture rāda,
ka viņu atgriešanās nebija paliekoša. Ninive,
būdama Asīrijas galvas pilsēta, gāja bojā, kā teicām,
ar visu zemi 612. gadā pirms Kristus.
Pravieša Jonas paredzētais posts pārņēma
grecīgo tautu. Vai tas attaisno viņa nepaklusību
Dievam? Nekādā ziņā, nē!

ASV un arī daudzās citās vietās pasaulē. Mēs un
mūsu tēvu tēvi ir ieguldījuši savas pūles un sviedrus,
lai uzceltu šo zemi. Šie svešnieki vēlas baudīt šīs
svētības, par kuŗām mēs esam tik dārgi maksājuši.
Tā daudzi šajā zemē aizdegas dusmās pret
imigrantiem, kaut viņi bēg no drošas nāves zēmēs,
kuŗās tie dzīvojuši, lai meklētu patvērumu šeit.
Daudzi nevēlas rādīt žēlastību, sakot: “Tie nav
pelnījuši šeit dzīvot!” Bet mēs, kristieši, zinām, ka arī
mēs neesam pelnījuši būt Dieva valstības pilsoņi, ka
arī mēs dzīvojam tikai no žēlastības, tikai no tīras
Dieva zēlastības vien. Vairums arī aizmirstam, ka
izņemot vietējos indiāņus, mēs visi šajā zemē esam
imigranti.
Ir parsteidzoši, cik daudzi kristieši nevēlas
rādīt to žēlastību līdzcilvēkiem, kādu paši no Dieva
saņēmuši. Brīnums ir, ka tik daudzi ticīgie ir kā
nežēlīgais kalps Jēzus līdzībā, kuŗš saņēmis lielu
parāda atlaidi no sava kunga, sagrābj sava
līdzbiedra, otra kalpa rīkli un liek to mest cietumā
tadēļ, ka tas nespēj samaksāt vissīkāko parādu.
Jona saka Dievam, kadēļ viņš pirmā vietā
bēga no Viņa, kad tika sūtīts uz Ninivi: “..Ak, Kungs!
Vai es to nesacīju, būdams vēl savā zemē? Tādēļ es
steidzos bēgt uz Taršišu! Es zināju, ka tu esi žēlīgs
un līdzcietīgs Dievs, gauss dusmās, bet dāsns
žēlastībā, un ka tu atstājies no ļauna!” (Jonas gr.
4:2) Sacīšu, ko teicu iepriekš: “Dievs nekad nedarīs
ko ļaunu !” Ļaunums nav pierakstāms Dievam. Tadēļ
labāk tulkot, kā lasām angļu tulkojumā: “Who also
renounces plans for destruction.”

III.
Dieva žēlastība Ninivei sadusmoja Jonu: “Bet
Jonam tas briesmīgi derdzās, viņš aizsvilās
dusmās” (Jonas gr. 4:1) Ja esam atklāti, mums
jāatzīstas, ka neesam daudz citādāki kā Jona. Mēs
arī bieži nevēlamies, ka Dievs rāda žēlastību ļaudīm,
ko redzam kā ienaidniekus, kas mums personīgi ir
pāri darījuši. Jonas karstās dusmas mums ir labi
pazīstamas. Cilvēki dusmo, kad viņiem liekas, ka citi
saņem to, kas viņiem nepienākas. Jūdu tauta
domāja, ka vienīgi viņai pienākas Dieva žēlastība. Vai
tad Dievs vienīgi viņus nav izredzējis un vienīgi ar
viņiem slēdzis derību? Tikai viņiem Dievs devis
baušļus, kuŗus turot, tie iezīmējas kā Dieva tauta!

Savos vārdos Jona citē II Mozus grāmatas 34.
nodaļas, 6. un 7. pantu. Šī rakstvieta turpinājas:
“kas uztur želastību pie tūkstošiem, piedod vainas,
pārkāpumus un grēkus, bet neatstāj nesodītu..” (II
Mozus 34:7a) Šie vārdi, runāti no Dieva uz Mozu,
attiecas uz israēliešu nepaklausību un elku kalpību
Sinaja kalna pakājē. Jona pazina Svētos Rakstus. Viņš
nevēlējas, ka Dievs ir žēlīgs pret pagāniem, kā Viņš
bija žēlīgs pret savu tautu. Viņa sapratnē pagāni to
nekādā ziņā nav pelnījuši. Tasnība! Bet žēlastība
nekad un nekur nav nevienam cilvēkam nopelnama.
Tā ir Dieva dāvana! Bet Jonas prātā Dieva mīlestība
un Dieva taisnība nav apvienojamas. Tā citiem liekas
pretrunīgi dziesmas vārdi “Spried taisnu tiesu
žēlīgi!” Vai nu ir žēlastība, jeb taisnība! Nevar būt

Mēs redzam līdzīgu
domāšanu, sakarā ar imigrantiem, šajās dienās šeit
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abas! Bet Bībele skaidri māca, ka mūsu Dievs, Jēzus
Kristus Tēvs, ir taisns un žēlīgs Dievs.

ar pilsētu notiks.” (Jonas gr. 4:5c) Jona joprojam
domā, ka, varbūt, Dievs mainīs savu prātu un tomēr
iznīcinās Ninivi. Dievs rāda Jonam savu lielo laipnību
un gādību. Lasām: “Un Kungs Dievs sūtīja ricinus
stādu, lai tas aug pār Jonu, ka ēna kristu viņam uz
galvas un paglābtu viņu no grūtuma, un Jona
priecājās par šo ricinus stādu ar lielu prieku.” (Jonas
gr. 4:6) Dievs vēlējās Jonam redzamā veidā radīt, cik
nepareizas ir viņa dusmas par žēlastību, kuŗu Viņš
rāda niniviešiem. Jona priecājas par šo nepelnīto
Dieva želastību pret viņu, kaut viņš nepaklausībā
bēga no Dieva, kad tika sūtīts uz Ninivi runāt Dieva
vārdu.
Nākamajā dienā Dievs sūta tārpu, kas saēd
ricinus stādu un pazūd atspirdzinošā ēna. Saules
kārstums Jonu noved pie nāves robežas un Jona
saka: “Labāk man mirt nekā dzīvot!” (Jonas gr. 4:8d)
Tad mēs dzirdam Dieva jautājumu Jonam: “Vai tev
piedien dusmot rīcinus stāda dēļ?” (Jonas gr. 4:9a)
Un Jona atbild: “Piedien man dusmot, ka
mirstu!” (Jonas gr. 4:9b) Atminamies, ka iepriekš
Dievs prasīja Jonam, vai viņam piedien dusmot, ka
Viņš ir atsaucis piedraudēto sodu niniviešiem, kad
tie atstājās no saviem grēcīgajiem ceļiem; kad viņi
atsaucās uz Jonas sludināšanu un atgriezās. Bet
Jonam svarīgāk par Dieva gribu ir viņa naids pret
Ninivi,
un
tādēļ
viņš
dusmo.
Varam iedomāties, ka Dievs saka Jonam:
“Padomā! Tu dusmo tādēļ, ka Es liku nokalst ricinus
stādam, kas deva tev ēnu, kas nesa tev dzīvības
veldzi, kas pasargāja tevi no karstuma un, pat
iespējamas, nāves. Bet tu nevēlies, ka Es tādu pašu
žēlastību rādu niniviešiem. Tie Manis radīti, kā katrs
cilvēks ir Manu roku darbs. Kā lai Man nebūtu žēl
viņu bojā eja? Kā lai es par viņiem neiežēlotos, kad
viņi atstājās no saviem ļaunajiem ceļiem, kaut tas arī
būtu tikai uz īsu brīdi?”

Jona lūdz Dievu: “Kungs, atņem jel man
dvēseli, jo man labāk mirt nekā dzīvot!” (Jonas gr.
4:3) Jonam tik šausmīgi riebj tas, ka Dievs rāda
žēlastību niniviešiem, ka viņš labāk mirst nekā redz
šādu lietu notiekam. Tas rāda, cik liels bija viņa naids
pret šiem ļaudīm. Tad lasām: “Un Kungs teica: “Vai
tev piedien dusmot?” (Jonas gr. 4:4) Jona, protams,
atbildētu: “Jā, man piedien dusmot!” Viņš jutās
pilnīgi attaisnots savās dusmās.
Minētais mācītājs, Timotejs Kēlers raksta,
ka pirms vairākiem gadiem, kad viņš bija beidzis
sludināt par Jonu, pēc svētrunas kāds klausītājs
pienācis un izteicis savu neapmierinātību par
dzirdēto. Šim cilvēkam licies, ka Kēleram
nevajadzētu kritizēt Jonu. “Jona bija tikai labs
patriots!” sacījis šis cilvēks. Kēlers atbildējis:
“Mums visiem jābūt labiem patriotiem. Mīlet savu
zemi un savu tautu ir laba lieta. Bet kā katra
cilvēciska mīlestība, tā var tikt pārspīlēta. Ja savas
valsts mīlestība mūs noved pie tā, ka izmantojam
citus, jeb, kā darīja Jona, nosodam tos uz nāvi, tad
mēs mīlam savu tautu un valsti vairāk nekā mīlam
Dievu. Tāda lieta pec defnīcijas ir elku kalpība.”
Kad
mēs rūpejamies vairāk par savām interesēm un
drošību nekā par citu rāsu, vai grupu, vai tautību
glābšanu, tad tas ir grēks, raksta T. Kēlers. Viņš citē
socialo psichologu, kuŗš savos petījumos nācis pie
slēdziena, ka: “Paštaisnība ir normālais cilvēku
stāvoklis”. (Self-righteousness is the normal human
condition.) Paštaisnībā mēs esam akli pret savām
kļūdām un aizspriedumiem. Mēs esam akli pat pret
to, ka nedzīvojam pēc tām patiesībām, kuŗām
teicamies ticēt. Paštaisnība ir, kas lika Jonam
dusmot. Viņš domā, ka šie pāgāni nekādā ziņā nav
pelnījuši to žēlastību, kādu Dievs rādījis Israēlam.
Jona, paštaisnībā dusmojot, gatavs atbildēt Dieva
jautajumu “Vai tev pieder dusmot?” ar “Man ir
pilnīgas tiesības dusmot!” Kāds komentators raksta,
ka šis ir svarīgākais jautājums visā Jonas grāmatā.

V.
Vai mēs esam kā Jona, jeb kā Jēzus? B. B.
Warfield rakstā “The Emotional Life of Our Lord”
saka, ka evanģeliji, runājot par Jēzus emōcijām,
saka: “Jēzus vienumēr tiek aizkustināts līdzjūtībā
pret cilvēkiem. Lasām angļu valodā: “He was moved
with compassion.” Šie vārdi grieķu valodā burtiski
nozīmē: “Viņš tiek aizkustināts savos sirds
dziļumos.”
Kā Jona, tā Jezus no kalna virsotnes

IV.
Dusmu dzīts Jona bēg prom no Ninives un
darina sev pajumti (būdiņu). Vārds, kas šeit lietots
līdzīgs tam, kas lietots sakārā ar Israēla tautas
Būdiņu svētkiem. Jona apsēdās, “..lai redzētu, kas
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noskatījās uz lielpilsētu. Jona noskatījas uz Ninivi.
Jēzus noskatījas uz Jeruzālemi.
Lasām Lūkas
evanģelijā: “Kad Viņš (Jēzus) pienāca tuvāk pilsetai,
uzlukojot to, Viņš sāka raudāt!” Jēzus sāka raudāt, jo
Viņš redzēja postu, kas sagaidāms šai pilsētai: “Tie
notrieks tevi zemē un tavus bērnus, kas ir tevī, un
neatstās akmeni uz akmens, tādēļ ka tu neapzinājies
laiku, kad Dievs tevi apmeklēja.” (Lūkas ev. 19:44)
Jēzus raud par grēcīgo pilsētu, par kuŗu sacījis:
“Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, kas nonavē praviešus
un nomētā akmeņiem tos, kas pie tevis sūtīti! Cik
bieži es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus, kā
putns pulcina mazuļus zem saviem spārniem, bet jūs
negribējāt.” (Lūkas ev. 13:34) Jēzus raud par grēcīgo
pilsētu tādēļ, ka tai draud nopostīšana. Jona
turpretīm dusmojas par grēcīgo pilsētu tādēļ, ka tā
netiek nopostīta, kaut ninivieši nav vērsušies pret
viņu, kad viņš sludināja. Taisni pretēji, tie atsaucās
uz viņa sludināšanu un novērsās no saviem grēkiem.

pavēlēm mīlet tuvāko kā sevi pašu un mīlet pat
mūsu ienaidniekus, ir mūsu aizspriedumi pret
ļaudīm, kas no mums atšķirīgi? Vai mums svarīgāk,
par kādas polītiskas partijas idaloģiju, ir taisnība un
patiesība, kā to māca Dieva vārds? Paštaisnība var
darīt mūs aklus pret patiesību! Jūdu tautas vadība
noraidīja Jēzu un Viņa mācību. Tā noraidīja Jēzu,
kuŗš pieņēma no viņiem ienīstos samariešus un
uzteic žēlsirdīgo samarieti kā Dieva gribas izpildītāju.
Jēzus arī uzslavē pagānus, kā romiešu virsnieku,
sakot ka viņa ticība ir pāraka par jūdu tautas
reliģisko vadītāju ticību. Jūdi šos pagānus turpretīm
apzīmēja kā “pagales nolemtas elles ugunīm.” Šie
ļaudis teicas būt Dieva likuma aizstāvji, bet noraida
Kristu kā Mesiju, Viņu, kuŗš ir Dieva Vārds tapis
miesā. Tie nodot Jēzu Kristu viņu nīstajam pagānu
valdniekam Pontijam Pilātam, to krustā sist. Šeit
atkal piepildās Kristus vārdi:
“Jeruzāleme
Jeruzāleme, tu, kas nokauj praviešus.” Jūdi nokāva
arī šo pravieti, nogalināja Jēzu Kristu.

Jēzus iemieso Dieva žēlastību! Dieva
mīlestības un žēlastības kulminācija šai pasaulē ir
atklājusies Jēzū Kristū. Jona zina par Dieva žēlastību.
Viņš lūdz no zivs vēdera: “Kas pie nīcīgiem elkiem
vēršas, noliedz žēlastību.” (Jona 2:9) Bet, piedzīvojis
Dieva žēlastību divkārtēji, viņš vēlas to liegt citiem.
Jona tiek glābts no drošas nāves jūrā; glābts no
saules karstuma ricinus koka ēnā, ko izaudzējis Dievs
viņa sārgāšanai. Tomēr Jona grib liegt saviem
līdzcilvēkam tādu pašu žēlastību. Ninivieši, kuŗus
Jona redz kā ienaidniekus, Dieva žēlastību, viņa
skatījumā, nav pelnījuši.

Jonas grāmata beidzas ar Dieva vārdu Jonam:
“Un Kungs teica: “Tev žēl ricinus stāda, kura dēļ tu
neesi pūlējies un ko neesi audzējis, kas izdīga vienā
naktī un nākamajā naktī īznīka, – un man lai nebūtu
žēl lielās pilsētas Ninives, kur ir vairāk cilvēku nekā
divpadsmit reiz desmit tukstoši, kas nezina atšķirt
savu labo roku no kreisās, un daudz lopu?!” (Jonas
gr. 4:10-11) Grāmata beidzas ar šo Dieva jautājumu
Jonam. Mums nav dota viņa atbilde Dievam, varbūt
tas tādēļ, ka Dievs prasa šo jautājumu netikai Jonam,
bet prasa to arī mums, prasa to tev un man.

Kads esmu es? Vai kā Jēzus? Vai kā Jona?
Mani parsteidz tas, ka ir ticīgie, kas, piedzīvojuši
Dieva lielo, nepelnīto žēlastību, vēlas to liegt citiem.
Piemēram, kā jau minēju, imigrantiem, kas meklē
patvērumu šai zemē: zīdaiņiem, bērniem un mātēm
ar ģimenēm, kas, bēgot no drošas naves, meklē
patvērumu. Nevaram iedomāties, ka Jēzus,
noskatoties uz šodienas pasauli, neraudātu par šiem
bēgļiem. Viņš raud šodien par visiem tiem, kas šai
pasaulē ir bēgļi, brutāli izdzīti no savām mājām, no
savas zemes. Viņš raud šodien par visiem, kas
piedzīvo postostošus dzīves apstākļus: badu,
slimības, kaŗu un terroristu nāvējošo naidu. Kā ir ar
mums? Vai mums svarīgāk par Dieva gribu, Viņa

Dievs prasa: “Un Man lai nebūtu žēl?” Jona
vēlas ierobežot Dieva žēlastību ar sevi un savu tautu.
Bet Bībele mums māca, ka Jēzus Kristus mīl pasauli:
“Jo Dievs tā pasauli mīlēja..” (Jāņa ev. 3:16) Viņš
izsūta savus sekotājus pa visu pasauli, sakot: “..Man
ir dota visa vara debesīs un virs zemes, tādēļ ejiet un
dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās mācīdami turēt
visu, ko es jums esmu pavēlējis; un, redzi, es esmu ar
jums ik dienas līdz laiku beigām.” (Mateja ev. 28:1820)
Vai mēs esam kā Jona, jeb kā Jēzus? Jona bēg
līdz pasaules galiem, lai viņam nav jāsludina Dieva
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žēlastības vēsts Asīrijas tautai, Ninivas ļaudīm –
pagāniem. Jēzus mūs sūta līdz pasaules galiem, lai
nestu Dieva želastības vēsti visām tautām. Raksta
apustulis Jānis Atklāsmes gramatā, lūkojoties laika
noslēgumā uz tiem, kas stāv ap Dieva godības troni:
“Pēc tam es ieraudzīju un redzi – liels pūlis, ka ne
saskaitīt, no visām tautām un ciltīm, un ļaudīm, un
valodām, kas baltos tērpos un palmu zariem rokās
stāv troņa un Jēra priekšā. Viņi sauc skaļā balsī:

pestīšana pieder mūsu Dievam, kas sēd tronī, un
Jēram! (Atkl. gr. 7:9-10) Tur Dieva troņa priekšā stāv
ļaudis no visām tautam. Tur ir sīrieši, musu dienas
asīriešu pēcteči. Tur ir amerikāņi, latvieši, krievi,
meksikāņi, brazīlieši un neskaitami citi no tām vairāk
kā 200 tautām, kas šodien apzinātas. Tās visas stāv
Dieva troņa un Jēra priekšā, slavēdami Dievu par
žēlastības un pestīšanas dāvanu Jēzū Kristū.
māc. Dr. Uldis Ukstiņš

SAULRIETA SVĒTBRĪDIS
„GLĀBŠANA IR PIE TĀ KUNGA!”
ALBA Kongresa dienās 2019. g. 16. augustā°
Juris Alksnītis
Iesākot
mūsu
saulrieta
svētbrīdi
pielūgsim
Dievu:
“Visuvarenais Dievs,
svētī mūsu sirdis un
domas šo Kongresa
dienu noslēdzot. Dari
mūs svētus patiesībā
– Tavi vārdi ir
patiesība. Āmen”.

beigās viņš saka: “bet es,
skaļi
pateikdams,
tev
upurēšu, ko esmu solījies,
samaksāšu – glābiņš pie
Kunga!” (Jonas gr. 2:10)
Pārdomas.
Risināsim
pārdomas kopīgi, to darot
daļēji sarunu veidā. Mūsu
šīvakara tema ir Glābšana ir
pie tā Kunga! Būtu labi sākt
ar to – kā tad mēs saprotam
šo vārdu “glābšana”?

Rakstu vieta un
Juris Alksnītis
Foto: Carlos Augstroze
konteksts.
Mūsu
šīvakara
pārdomu
Laicīgā (sekulārā) izpratnē: -- Atbildot uz jautājumu,
pamatā ir rakstu vieta Jonas grāmatā 2:1-11 . Esam
kas ir glābšana, saprotam ka šis jēdziens ietveŗ
šodien jau daudz mācījušies no pravieša Jonas
sekojošas nozīmes:
grāmatas, gan arī uzzinājuši interesantas lietas no
“Jonah – the Musical” filmas attēlojumiem. Jonas
Izglābšana no kā slikta; no fiziski draudošas vai
grāmatas 2. nodaļā redzam, ka Jona ir nonācis
nepatīkamas situācijas; no kādas avārijas; no
neapskaužamā situācijā – lielās zivs vēderā jūras
kaŗa apstākļiem, utml.
dziļumos. Slīkstot viņš vēl piedzīvo gļotaino sajūtu,
Garīgā izpratnē: -- Atbildot uz jautājumu kas ir
ka aļģes viņam vijās ap galvu. Ja Jona agrāk
glābšana, saprotam ka šajā kontekstā šis jēdziens
negribēja uzklausīt Dievu, tad šobrīd viņš ir gatavs
ietver sekojošas nozīmes:
Dievu piesaukt. Būtībā 2. nodaļa sastāv no Jonas
Izglābšana no garīgas pazudināšanas; atpestīšana;
lūgšanas Dievam. Viņš raksta: “Savā postā piesaucu
izpirkšana no grēkiem un izlīdzināšanas ar Dievu;
Kungu, un viņš man atsaucās”. Savas lūgšanas
9

atbrīvošana no garīgas nomāktības; izglābšana
no tumsības uz gaismu.

Tas, ka lasām šo pierakstīto lūgšanu, un pēc tam šī
stāsta noslēgumu, rāda, ka Jona piedzīvoja savas
lūgšanas piepildījumu un izglābšanu.

Ieskatoties dotajā Jonas situācijā, saskatām abas
glābšanas – laicīgu un garīgu izglābšanu. Redzam ka
abas izglābšanas notiek gan attiecībā uz Jonu, gan
arī ar
Ninives lielpilsētas pagānu
tautu un
sabiedrību.

Vēl otrs jautājums lasītājiem – pēc jūsu domām,
kāds bija pagrieziena punkts Ninives iedzīvotājiem,
kas ļāva Dieva žēlastībai “iedarboties” pie viņiem?
Saprotam, ka tas ir Niniviešu nožēlas process
kopumā – viņi negaidīti noticēja Dieva pravietim,
nožēloja savu ļaunumu, apņēmās mainīties, izpildīja
Ninives ķēniņa uzsaukumu gavēt un saģērbties
maisos, vairs nedarīt ļaunu, un piesauca Dievu.
(Skat. Jonas gr. 3. nod.)

Iepazīstot Ninives sabiedrību, uzzinām:
Ka Dieva acīs - elku pielūdzošā un ļaunā pagānu
Ninives lielpilsēta ir izpelnījusies fizisku
pazudināšanu. Tās lielais ļaunums un vardarbība
arī tiek atzīmēti dažādos citos vēsturiskos avotos
ārpus Bībeles.
Ka Dievs tomēr vēlās viņiem sūtīt pravieti Jonu un
dot iespēju atgriezties no saviem ļauniem
darbiem, kaut viņi ir pagāni, un nav no Dieva
izredzētās ebreju tautas.
Ka Dievs piedāvā izglābšanu no savām dusmām un
no pilsētas izpostīšanas.

Dievs apžēlojās un neizpostīja Ninivi šajā gadījumā.
Vēsture tomēr liecina, ka pilsēta tika izpostīta
aptuveni 150 gadus vēlāk, kad pilsētai uzbruka
vairākas kaimiņu valstis 612. BC gadā. Līdz ar to
paceļas jautājums, vai pilsētas iedzīvotāju nākamās
paaudzes atkal pievērsās ļauniem darbiem? Ninives
drupas atrodas Mosulas pilsētā, mūsdienu Irakā.
Atzinumi noslēdzot saulrieta svētbrīdi. No šā senā
notikuma, kas aprakstīts Jonas grāmatā mācamies
vairākas svarīgas garīgas patiesības:

Pārskatot pravieša Jonas gaitas, redzam:
Ka savu garīgo sūtību pametot, nepaklausīgais
pravietis Jona ir izpelnījies Dieva disciplīnu un
pazudināšanu jūras dzelmēs.
Ka Dievs tomēr viņu uz laiku pasargā un dod
patvērumu lielās zivs vēderā.
Ka Dievs dod viņam iespēju atgriezties un, pēc
izvemšanas no zivs, izpildīt jau uzdoto pravieša
sūtījumu un uzdevumu.

Dievs ir neizsakāmi žēlīgs – Viņš apžēlo ne tikai
savas izredzētas tautas nepaklausīgo pravieti
Jonu, bet arī pagānu tautu Ninives pilsētā,
kuŗa nepazina Dievu, un nebija ebreji. Šī lielā
apžēlošanas notika ap 760 gadus pirms Jēzus
ienāca pasaulē.
Dievs uzklausa nožēlu pilnas sirdis un to lūgšanas
– gan Jonas, gan niniviešu.

Jautājums lasītājiem – pēc jūsu domām, kāds bija
pagrieziena punkts Jonam, kas ļāva Dieva žēlastībai
“iedarboties” pie viņa?

Dievs, pēc sava prāta, piešķir gan garīgu, gan arī
fizisku izglābšanu.

Saprotam, ka tā ir Jonas lūgšana, kas aizpilda gandrīz
visu 2. nodaļu. Šajā lūgšanā viņš izsaka gan slīgšanas
bailes, gan pateicību par izglābšanu, gan paklausīgu
sirdi, gan uzņemšanos, izpildīt savu atbildību. Bībelē
lasām:
Kad izvārga mana dvēsele, atcerējos Kungu; pie
tevis mana lūgšana cēlās – tavā svētajā
templī! (Jonas gr. 2:8)

Kā Mateja evaņģēlijā lasām:
“Ielūzušu niedri viņš nenolauzīs un kvēlojošu dakti
viņš nenodzēsīs, kamēr viņš novedīs tiesu līdz
uzvarai; un pagāni cerēs uz viņa vārdu.” (12:20,21)
Patiesi, “Glābšana ir pie tā Kunga!”
Āmen.
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SESTDIENAS RĪTA SVĒTBRĪDIS
„ES ZINĀJU KA TU ESI ŽĒLĪGS”
ALBA Kongresa dienās 2019. g. 16. augustā
Jonas grāmata 3:10-4:4
Inta Augstroze
Lasot
pravieša
Jonas
grāmatu redzam, ka Dieva
žēlsirdība
pret
Ninives
pagāniem sadusmoja Jonu.
Viņš negrib saprast, ka Dievs
vēlējās un vēlās arī šodien
glābt visus cilvēkus, visas
pasaules tautas.

daudziem cilvēkiem dusmas
ir palikušas par pastāvīgu,
diezgan stabilu dvēseles
stāvokli, taču viņu dusmas
plosa tikai viņus pašus.
Cilvēka
prātam
neaptveramā mūžība ir
mūsu mantojums Dievā, un
salīdzinājumā
ar
to
nenozīmīgi ir sarūgtinājumi,
kas kā pilieni iekrīt īsajā
zemes dzīves ceļā. Nozīmīgs
ir dzejas pants:
"No
mūžības uz mūžību rit laiks
pa saules pēdām; kadēļ lai
sirdi piepildu ar acumirkļa
bēdām ?"

Pirms
eju
tālāk,
mazliet pieskāršos dusmām.
Dusmas ir cilvēcīgas un
dabīgas, bet nevar teikt, ka
tās ir labas. Viens iemesls
dusmām mēdz būt citu
cilvēku
rīcība,
vienīgā
nelaime, ka dusmojoties
visvairāk ciešam mēs paši.
Apvainoti cilvēki glabā sirdī
rūgtumu un nevar to
pārvarēt.
Aizvainojums
vienmēr sāpina mūs pašus,
nevis to, kuŗš mūs ir aizvainojis. Kaut arī pāri
darītājs, droši vien, jau ir aizmirsis par izdarīto
pārestību un turpina dzīvot itkā nekas nebūtu
noticis, mēs joprojām to pārdzīvojam, tā paildzinot
negatīvo pagātnes pieredzi. Kad cilvēku pārņem
dusmas, tas ir kā kamols, ko nevar ne norīt, ne
izspļaut. Ar laiku tas paliek aizvien lielāks un tik ļoti
nospiež, ka sāk pārņemt visu miesu - paaugstinās
asins spiediens, pieaug spriedze, ir slikta sajūta.
Paturot sevī sarūgtinājumu, cilvēks nodara pāri
vienīgi pats sev. Labākās zāles, kā cīnīties pret
dusmām, ir aizmirst un piedot. Tā vietā, lai piedotu
un aizmirstu, atbrīvotos no sāpēm, viņš tās sev
nemitīgi atgādina.
Vistraģiskākais ir tas, ka

Atgriežoties
pie
mūsu
temata un Jonas dusmām,
saprotam, ka šis stāsts ir
domāts visiem cilvēkiem un
šinī stāstā arī mēs kautkur atrodamies. Arī uz mums
tas runā, arī uz mums tas attiecas. – Kādā vietā šajā
stāstā mēs varētu sevi ielikt ? Vai daļa no mums nav
tādi, kas varētu meklēt un saskatīt sevi Jonā ? Esam
gadiem ilgi nesuši Dieva bērna vārdu, esam
draudzes locekļi. Mums daudzreiz liekas, ka, no
Dieva aizejot, ir jāaiziet ļoti tālu. No Dieva var aiziet
arī dzīvojot draudzes vidū, sēdot Dieva namā un
klausoties Dieva vārdu. Bībelē lasām: "Tie mani
godā ar savām lūpām, bet viņu sirdis ir tālu prom no
manis.“ Varam būt pazuduši paštaisnībā. Farizejs
saka: "Es Tev pateicos, Dievs, ka neesmu tāds kā citi
cilvēki - laupītāji, ļaundarītāji, laulības pārkāpēii, vai
arī kā šis muitinieks! Es gavēju divreiz nedēļā, un
11

maksāju desmito tiesu no visiem ienākumiem."
Paštaisnība vienmēr iet kopā ar citu cilvku grēcīgu
tiesāšanu. Līdzībā par pazudušo dēlu, vecākais dēls
pat negribēja iet namā, kur tāds grēcinieks kā viņa
brālis atradās. Cilvēka grēcīgajā dabā jau ir iekšā
kautkas tāds, ka viņš vienmēr atrod vainu kaut kur
citur. Ja kaut kas nav labi viņa dzīvē, tad apstākļi ir
vainīgi. Valsts iekārta ir vainīga, citi cilvēki ir vainīgi.
Dažreiz liktenis ir vainīgs, nejaušība vainīga. Tā
iznāca, tā gadījās, bet es pats – nekad neesmu
vainīgs. Bībelē lasām, ka viens, pieskrējis pie Jēzus,
teic: "Kungs, saki manam brālim, lai viņš tā un tā dara". Saki manam brālim – tam jasaka. Ar mani viss
ir kārtībā, man nekas nav jāsaka.

žēlastības esam visi pazuduši. Nepazudīsim šai
žēlastībai paštaisnībā, nopelnu apziņā un
nepiedošanā.
Mums katram ir Dieva paredzēta un dota
sūtība pasaulē. Dieva plānā – meklēt un svētus darīt
visus cilvēkus – arī mums ir sava vieta un uzdevums.
Ir cilvēki par kuŗiem Jēzus saka: "Svētīgi miera nesēji,
jo tie tiks saukti par Dieva bērniem." Domāsim par
saspīlējumiem, nesaskaņām un ķildām, kas posta
veselīgu un auglīgu sadzīvi. Nesaprašanās un
nemiers ir lielākais kavēklis ar ko ļaunais mēģina
vājināt Dieva valstības darbu. Lai būtu miera nesējs
– ir bieži sevi jāaizliedz, jāpiekāpjas un jāpacieš.
Pāvils raksta romiešiem: "Ja iespējams, cik tas
atkarājas no jums, turiet mieru ar visiem cilvēkiem".
Ķildu un nemiera radīšanai nevajaga ne gudrības, ne
varonības.
Neapvainoties, aizskārumā sev
gandarījumu nemeklēt, pārestību neatmaksāt, atkal
un atkal piedot – ir miera nesēju ikdienišķā
varonība.

Varam būt pazuduši savā nopelnu apziņā. Tā
ir tāda īpatnēja izjūta cilvēkam, kad viņš apzinās savus nopelnus. Vecākais dēls teic tēvam: "Redzi, tik
daudz gadus es tev esmu kalpojis. Un tu man vienu
kazlēnu neesi nokāvis, lai es ar saviem draugiem
palīksmotos". Tādi cilvēki ir visur, varbūt arī draudzē. Daudz esam strādājuši, bet vai kāds to atzīst?
Vai par to kāds sacīs –paldies ? Tā ir nopelnu nasta,
kuŗu daudzi vaidēdami nes, un zem tās var pazust.
Jēzus saka: "darait labu, atmaksu negaidīdami, un
jūs būsiet Visaugstākā bērni".

Zīmīgi, ka sirds varonība parādās tur, kur to
vismazāk gaidām. Stāstā par žēlsirdīgo samarieti
žēlsirdību neparāda ne priesteris, ne levits, bet
samarietis.

Varam pazust skaudībā:
“Priecājaties ar
priecīgiem un raudiet ar tiem kas raud”. Liekas, ka
grūtākā daļa ir raudāt ar tiem, kas raud, bet
patiesība ir otrāda. Ir daudz grūtāk priecāties ar
priecīgajiem, jo skaudības velnēns to neļauj.

Tāpat Kristus ciešanās nepaceļas neviena
jūda balss, lai Viņu aizstāvētu vai Viņa labā ko teiktu,
bet to dara romiete, Pilata sieva. Savu ceļu iedami,
līdzīgi Kristus stāstā izceltajam samarietim, mēs
vienmēr redzēsim izdevības sniegt palīdzību tiem,
kam tāda nepieciešama. Nav jabūt ar ārkārtīgām
spējām vai dotībām, lai šos klusos, ikdienišķos
darbus veiktu. Cik liela un svarīga nozīme šādiem
darbiem un darbiņiem, rāda Jēzus vārdi par to
dienu, kad Cilvēka Dēls šķirs visus ļaudis pa labo vai
kreiso roku. Tur šķiršanas motīvs būs, ko esat vai
neesat darījuši vienam no šiem vismazākajiem
brāļiem. Zīmīgi, ka Jēzus šajā ainā rāda tikai divas
grupas, vienu pa labo un otru pa kreiso roku. Trešās
grupas nekur neredzam. Šķirošana notiek tikai pēc
viena principa – vai esam, vai neesam labu darījuši.
Izšķirošais ir vienmēr tas, vai savu uzdevumu un
pienākumu gribam redzēt un pildīt. Laimīgi tie, kas

Varam pazust nepiedošanā. Dievs piedeva
niniviešiem. Jona nepiedeva. Dievs piedod, bet
cilvēks ir daudz cietsirdīgāks, tam grūti piedot. Jēzus
runā par kalpu, kuŗš savam kungam bija parādā lielu
summu, nespēja to atdot un kungs viņam to atlaida.
Izgājis ārā viņš sastapa cilvēku, kas viņam bija dažus
grašus parādā; viņš to sagrāba, žņaudza, pieprasīja
atmaksu un lika iemest cietumā. Šo līdzību beidzot,
Jēzus teica: "Ja jūs saviem līdzcilvēkiem nepiedosiet,
tad arī jūsu Debesu Tēvs jums nepiedos." Ja mēs
nepiedodam, tad arī Dievs mums nepiedod. Tas ir
skaidri un gaiši sacīts Bībelē. Nepaļausimies uz to,
ka esam Dieva namā, Dieva draudzē, bez Dieva
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to grib un prot, jo Jēzus pats teic, ka svētīgāki ir dot
nekā ņemt.

tā būtu tikai ar maizes riecienu un ūdens malku ?
Vai nav daudz svarīgaka tā barība, kas paliek mūžīgai
dzīvei ?
Un vai te reiz nebūs aplaimojošs
pārsteigums tiem, kas sēj dzīvības vārdu gan savā
ikdienas runā, savā liecībā, gan dziesmā, gan
evanģēlija darba balstīšanā. Reiz priecāsies kopā
sējējs un pļāvējs par augļiem, kas dīguši un auguši
viņiem pašiem nezinot un nemanot.
Raugoties pagātnē, skaitīsim saņemtās Dieva
svētības, un mūs pārsteigs to daudzums un
skaistums. Pa vienu un to pašu meža ceļu var iet
divi cilvēki, un, jautāti par šī ceļa labumu, katrs dos
citādu atbildi. Viens teiks, ka ceļš bija nelīdzens un,
novēršot acis no tā, varēja krist un lauzt kaklu. Ceļš
bija bīstams arī tādēļ, ka tā malās biezajā zālē varēja
slēpties indīgas čūskas. Koku un krūmu zari ejot
sitās sejā un zirnekļu tīkli ķērās drēbēs, padarot tās
netīras. Trūdošu zaru smaka lika domāt par iznīcību,
un sajūta, ka no biezokņa kāds novēro, radīja bailes.
Otrs gājējs teiks, ka zāle un sūnas veidoja ceļā zaļu,
mīkstu paklāju. Daudz un dažādas puķes ziedēja
visapkārt. Kokos čivināja putniņi,. Meža smarža un
dabas tuvums atsvaidzināja miesu un garu. Abi ceļa
gājēji stāstīja patiesību, bet katrs no tās redzēja
savu pusi. Arī dzīves ceļā ir nelīdzenas vietas un arī
tur aug ērkšķi, bet neiesim kā neredzīgi gaŗām tiem
smaržīgajiem ziediem un garšīgajiem augļiem, kuŗus
Dievs pats stādījis mūsu ceļa malā. Baudīsim tos
nevis kā obligātu piedevu mūsu gājumam, bet
sacīsim vienmēr arī uz savu dvēseli: "Teici to Kungu,
mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu
darījis!". (Psalms 103:2)

Apstāsimies vēl pie viena ikdienišķas varonības parauga. Jēzus apstājas Templī – iepretim
ziedojumu šķirstam un vēro kā ļaudis dod savus devumus Dieva darbam. Gan lielākas, gan mazākas
vērtības ieripo šķirstā, bet tad nāk atraitne un iemet
divas artavas. Šis devums iegūst Jēzus sevišķu uzmanību un Viņš uzteic šo sievieti, izceļot viņas nomInāli vismazāko ziedojumu kā relatīvi vislielāko, jo
viņa atdevusi visu, kas tai bija. Ja divas artavas bija
visa nauda, kas tobrīd šai atraitnei piederēja, tad
gan vajadzēja labi padomāt, kur un kā to izlietot.
Droši vien, viņa tā arī darīja un galējais lēmums bija
– mest to dievnama šķirstā. Došanas prieks ir tas
noslēpums, kādēļ ir cilvēki, kas vienmēr un labprāt
ziedo Dieva valstībai un kādēļ ir tādi kas došanu
sajūt kā zobu sāpes. Ja patiesi mīlam Dievu, Viņa
valstības darbu, Viņa draudzi un Viņa namu, tad nekad nebūs grūti dot visam tam arī no tā, ar ko Viņš
mūs svētījis. Un to, kas mīl Dievu un jūt prieku
Viņam dot, arī Dievs mīl, jo Bībelē lasām, ka priecīgu
devēju Dievs mīl.
Dievs savu valstību nesāk ar valstīm un
tautām, bet ar atsevišķiem cilvēkiem. Ne tautu un
organizācīju nosaukumi, bet atsevišķu cilvēku vārdi
tiek rakstīti un dzēsti dzīvības grāmātā. Un katrs
pats par sevi reiz dos atbildību par to, ko, miesā
būdams, darījis. Šeit pazūd katra iespēja slēpties aiz
citu mugurām, vai pūļa vidū nepamanīti ieiet
dzīvībā.
Mums tagad ir laiks, kad dzīvojam brīvā
zemē, varam netraucēti veikt draudzes darbu: lūgt,
sludināt, dziedāt, dot līdzekļus visiem tiem pasākumiem, kas šo darbu balsta un veicina. Nav pareizi, ja
par panākumu uzskatam tikai to, ko varam reģistrēt
draudzes sarakstos vai citādi skaitļos parādīt. Zīmīgi
ir Jēzus vārdi par tiem, kuŗiem Viņš reiz teiks: "Es
biju izsalcis, un jūs esat mani paēdinājuši, es biju
izslāpis un jūs esat mani dzirdinājuši, es biju svešinieks, un jūs esat mani uzņēmuši, utt !" Viņš teic ka
tie būs pārsteigti par to, jo paši nebūs reģistrējuši un
skaitījuši tos gadījumus, kur Kristum kalpots. Vai tas

Inta Augstroze

Bukskauntijas draudzes dievnams Foto: P. Aļļe
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ZIEMASVĒTKU PĀRDOMAS
Lilija Pence
Ja Dievs devis gaŗu mūžu, tad,
atskatoties uz nodzīvotiem
gadiem, sakrājušās atmiņas
par piedzīvotām vasarām,
rudeņiem un ziemām. Ziemas
tumšajos mēnešos gaismu
ienes Ziemsvētku gaidīšana un
svinēšana.
Labajos gados
mums bija divas tantes, divi
onkuļi un divas meitenes, ar
ko
dalīties
svētku Lilija Pencis
priekos.
Eglīte, svecītes,
dāvaniņas un dziedāšana no sagatavotām dziesmu
lapiņām bija katros svētkos un atmiņā tie visi
saplūst vienā patīkamā piedzīvojumā.

noskaņu. Arvien garu pacilā
krāsainie logi, augstās velves,
slaidās kolonnas.
Atmiņā
nav palikusi mācītāja runa vai
ērģeļu skaņas, tās jau
parastas
lietas
dievkalpojumā. Bet atceros,
kā
vēroju
sanākušos
dievlūdzējus.
Nebija nevienas ģimenes ar
bērniem, tikai vieninieki un
vecāki ļaudis, kam acīmredzot
nebija mājās svinēšanas vakars. Toreiz nebija
pieņemts sveicināties ar svešiem ļaudīm un kā
nākuši pa vienam vai diviem, tā arī izklīdām katrs uz
savu pusi.
Foto: Pēteris Aļļe

Tikai vieni svētki palikuši atmiņā kā ne tik
priecīgi, bet arī ne pārāk skumji.
Tas bija
vidusskolas gados. Sagadījās tā, ka visi ģimenes
locekļi bija izbraukuši uz laukiem svinēt svētkus pie
radiem. Man bija kaut kāda vajadzība ar eksāmenu
gatavošanu un biju palikusi Rīgā pie grāmatām un
piezīmju burtnīcām. Svētku vakarā sadomāju
aizbraukt uz kādu baznīcu, lai izjustu svētku

Šī gada svētki, ko ceru vēl piedzīvot, būs
deviņdesmit devītie. Ne jau mans nopelns, bet slava
Dievam un paldies Viņa Dēlam, dzīvības Devējam.
Lilija Pence

PLŪSTOŠAS PĀRDOMAS PAR GATAVOŠANOS ADVENTA LAIKĀ
Māc. Dr. Pauls Barbins
Bieži vien mēs, ticīgie baznīcas
gājēji, uzskatam Adventa dienas
kā
“gatavošanās
laiku.”
Gatavojamies gan Kristus bērniņa
piedzimšanai, kā arī Kristus otrajai
nākšanai pasaulē. Bet, varbūt, arī
gatavojamies kādam cerētam
notikumam mūsu pašu ikdienas
dzīvē: kādai atbildei mūsu neziņai,
kādai rezolūcijai mūsu neērtībai,
kādai mīlestībai mūsu attiecībās.
Gaidām pēc kā jauna, inspirējoša,

pārveidojoša. Ar to šis Adventa
aicinājums, gatavoties kaut kam,
pataisa
šīs
dienas
pirms
Ziemassvētkiem vēl nozīmīgākas,
kā arī intensīvākas.
Ievēroju, ka mana paša
Adventa gatavošanās riņķo apkārt
miera tematam: mieru plašajai
pasaulei, mieru tuvākā sabiedrībā,
mieru mana paša dzīves stūrītī,
mieru manās domās, mieru paša
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dvēselē. Šis, gatavošanās pēc miera, temats nav
jauns vai unikāls. Pazīstamajos pravieša Jesajas
vārdos atskan dažādi temati, par kuŗiem esam
aicināti domāt Adventa laikā. Pravietis raksta: “Jo
jums ir piedzimies Bērns, mums ir dots Dēls, valdība
guļ uz viņa kamiešiem. Viņa vards ir: brīnišķais
padoma devējs, Varenais Dievs, mūžīgais Tēvs un
miera lielskungs.”

cīņu un nemiera prombutni, un prasa lai mēs
padomājam, ka miera piedzivojums nak no
pielikuma, ne atņemšanas. Cik atšķirīga ir šāda
garīga pieeja par pilpnību, prieku un dvēseles
mierinājumu no mūsu sabiedrības domāšanas par
cīņām, izaicinājumiem, strīdiem un nemieru. Doma
tad veidojas, garīgā ziņā, ka viss kas būtu vajadzīgs,
lai dzīvotu pilnīgas, priekpilnas un mierīgas dzīves, ir
pieejams caur to, ko Dievs pieliek mūsu dzīvēs, ar
Dieva dāvāto.

Padomājiet par to ideju, ka mums ir
piedzimis Bērns un mums ir dots Dēls, kuŗa vārds,
starp vairākiem vārdiem, ir Miera Lielskungs. Jēzus
savā dzīvē atzina šo doto vardu un bieži runāja par
mieru. Bet Jēzus vārdi varētu izlikties pretrunīgi, jo
vienreiz Jēzus saka klausītājiem: “Nedomājiet, ka es
esmu nācis mieru atnest virs zemes, es neesmu
nācis atnest mieru, bet zobenu”, bet vēlāk, kad
Jēzus kopā ar saviem mācekļiem ēda, viņš saka tiem:
“es jums atstāju mieru, savu mieru es jums dodu”.
Par kādu mieru Jēzus runā? Kā lai saprotam to, ka
vienu reizi Jēzus saka, ka viņš nav nacis mieru nest
un stājas pretīm savam dotajam vardam, bet kā
pēdējo dāvanu saviem mācekļiem Jēzus dāvā mieru.
Varbūt, ka šīs šķietami pretstatīgās mācības aicina
mums pārdomāt pēc kāda miera mēs meklējam un
gatavojamies šajā Adventa laika.

Atgriežamies pie Jēzus vardiem. Jēzus
mācības izliekas pretrunīgas tikai tad, ja mes
turamies pie mūsu pašu veidotās domas un
uzskatam, ka miers ir vienots ar prombutni, jeb kad
nemiers ir pazudis. Kas notiktu, ja atlaujamies
saprast, ka miers ir pielikums, kas nāk no paša Dieva
mīlestības – tad Jēzus runā par vienu un to pašu
lietu un rāda, ka mēs patiešām gatavojamies Miera
Lielskunga nākšanai mūsu dzīvēs. Vai mēs tad būtu
labāk sagatavoti piedzivot to, ko Dievs mums
atkārtoti dāvina?
Dieva dāvātā klātesošā mīlestība ir
mierinoša, tā iztraucē to parasto un to pieņemto. Šī
Dieva mīlestība nav cilvēka veidota emocija un
nenāk no cilveka jūtām, jo mēs paši šo klātesošo
mīlestība nevaram izplānot, izkārtot vai izveidot ar
mūsu pašu spējām. Tā ir Dieva dota dāvana.

Kas ir miers? Rakstnieks, pie kuŗa es griezos,
kad meklēju pēc kāda garīga vai teoloģiska
paskaidrojuma, raksta, ka miera staāvoklis
nenozīmē “dzīvot bez cīņām vai izaicinājumiem”,
bet īsts miers ir piedzīvot “mīlestības klātbūtni”.
Citos vārdos: miers tad nav trūkums vai prombūtne,
bet pilnība. Rakstnieks turpina skaidrot, ka šodien
mūsu kultūrā miers ir uzskatīts kā tāds posms, kad
nav kaŗi vai cīņas, vai pretestība, vai izaicinājumi –
kad dzīvojam bez rūpēm un raizēm mūsu ikdienišķo
dzīvi.

Dieva mīlestība ir dāvāta un beigās tā
pārņem visu, ko tā aizskaŗ. Un tā, Dieva klātesošā
mīlestība iztraucē visu, jo mēs paši vairs to nevaram
nosacīt vai kontrolēt. Kad Dieva klātesošā mīlestība
tiek piedzīvota cilvēka dvēselē, tad visa dzīve tiek
iztraucēta.
Jezus saka “Es neesmu nācis atnest mieru”,
tadu mieru, ko jūs definējat vai sagaidāt. Bet Jēzus
ir nācis iztraucēt mūsu dzīves ar Dieva klātesošo
mīlestību.

Vai šāds paskaidrojums ir piemērots tam
mieram, par kuŗu Jēzus nāca sludināt? Kā lai
saprotam “mieru” dievišķīgā un garīgā ziņā? Tiekam
atgādināti, ka, krustojot valodas un laikmetus, vārds
“miers” nāk no ebreju valodas varda shalom, ko
varam arī tulkot kā “pilnība”. Šāds tulkojums
izaicina parasto saprašanu, ka miers ir vienots ar

Adventa laikā mēs gatavojamies, bet vai
gatavojamies Dieva klātesošajai mīlestībai iztraucēt
mūsu dzīves? Es atzīstu, ka katru gadu pirms
Ziemassvētkiem es gaidu pēc kā liela un varena.
Ikkatru gadu gaidu kādu “ziemassvetku momentu”,
kad debesis atvērsies un gaišums apspīdēs visu, kas
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man ir apkārt. Gaidu lidzīgu momentu, kā to gani
piedzīvoja, kad eņģelis piestājās un tā Kunga godība
tos apspīdēja. Katru gadu pavadu šīs dienas garīgi
gatavojoties tādam notikumam, kas apgaismos visu
un it visu parveidos.

tas, pēc kā es gatavojos piedzīvot Adventa laikā, ir
jau piedzīvots – Dievišķīga mīlestība; Debess
gaišums; Miera dāvana.
Viss tas, ko es gatavojos saņemt šajā svētku
laikā, ir jau ietērpts ikkatrā dzīves brīdī.
Saprotu labāk, ka katrā Adventa laikā,
gaidīdams ko lielu, ko jaunu, un ko neparastu,
neesmu gatavs saņemt to, ko Dievs jau ir atkārtoti
dāvājis un kas ir piedzīvojams ikdienišķīgajos dzīves
brīžos.

Bet ar visu manu gatavošanos – plānot,
nosacīt, nokārtot - es parasti nepiedzīvoju to
momentu, pēc kā es gaidīju. Pat otradi. Nepilnības,
nedrošības, nemiera sajūtas lēnam sāk pārvarēt
cerību un gribu saredzēt Dieva gaismu, ar ko iesāku
savu Adventa gatavošanos. Kur tad ir tā mīlestība,
tas prieks, tas miers, kuŗus gatavojos saņemt?
Kāpēc nevaru piedzīvot to, pēc kā es gaidu?

Tāpēc mana lūgšana šī gada Adventa laikā ir,
lai mēs ikkatrs gatavotos piedzīvot Dieva klātesošo
mīlestību, kas iztraucē to parasto un dod
ikdienišķīgiem gaismas momentiem izdevību
gaismot mūsu dzīves. Gatavosimies saņemt Dieva
mīlestību, kuŗa atgādina, ka viss tas, kam mēs
gatavojamies ir jau dāvāts piedzimušā bērniņā, dots
Dieva Dēlā.

Atbilde jautājumam. Tāpēc, ka pats neesmu
gatavs atļaut Dieva klātesošajai mīlestībai iztraucēt
to – pieņemto. Vai varētu būt tā, ka man neiznāks
saņemt to, pēc kā es gatavojos, jo neatļaujos sev
sastapt Dieva klātesošajo mīlestību, zinādams, ka tā
iztraucēs mana paša planus un idejas un veidos
nemieru manā dvēselē?

Novēlu jums skaistas un svētīgas Adventa
dienas, turpinot gatavoties Dieva klātesošajai
mīlestībai iztraucēt jūsu dzīves un lai varat piedzīvot
to, pēc kā jūs gaidāt.

No drauga saņēmu rakstu, kas izaicināja
mani iedziļināties manās domās. Raksta sākums
skan: “Katra dzīve ir ietērpta ar gaismas
momentiem.” Ar pirmo teikumu tiku atgādināts, ka

ATKLĀTA ZIEMASSVĒTKU SVEICIENA KARTIŅA KATRAI KRISTUS SEKOTĀJAI!
Benita Ukstiņa
ALBA Māsu apvienības priekšniece
Šorīt,
atrodoties
savas
ģimenes mājā, skats vēršas uz
āpusi! Kokiem pa
retam redz vēl
kādu
krāsainu
lapu; vējš it kā vēl spēlējas ar koku
zariem, lai arī atlikušās lapas varētu
lidot katra uz savu pusi. Sinoptiķis
brīdina par neparastu aukstumu un var
gadīties, ka redzam pirmās baltās sniega
pārslas, kas apsegtu koku zarus ar baltu
maigumu! Bet – kāpēc rakstu rudeņa
domas, kad šai kartiņai taču ir jābūt

ziemassvētku sveicienam, un kalendārs rāda ka
Ziemassvētki pēc mēneša ir klāt. Īsti nezinu, kuŗā
datumā šī vēstule ieradīsies Tavās
mājās, kad Tu to skatīsi, un cik daudz
dienas tad trūks līdz Svētvakaram?
Bet, tieši šodien Tu un es jau
atrodamies svētvakara gaisotnē -–
apzinoties, ka ziemassvētku brīnums
jau ir noticis. Vienalga kādos apstākļos
katrs no mums atrodamies – vai
ģimenes vidū, vai vienātnē – ja ticam,
ka “..Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva
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savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens (Tu un es), kas
viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā
dzīvība.” (Jāņa ev. 3:16), tad katru dienu dzīvojam
ziemassvētku brīnuma gaisotnē. Ceru ka Tu, mīļā
māsa, ikdienas apzinies, ka katru dienu – gan
Ziemassvētkos, gan jaunajā gadā, gan pat arī šodien
– Tu dzīvo ziemassvētku gaismā un brīnumā!
Vēlu katrai vienai no Jums Dieva mieru un
prieku šajos Ziemassvētkos un katrā Dieva dotajā
dienā jaunajā, 2020. gadā!

VAI DRAUDŽU GADA SVĒTKU SVINĪBAS IR MĀCĪBAS LĪDZEKLIS?
Benita Ukstiņa
Bukskauntijas draudzes korespondente
Kad aprit gads draudžu dzīvēs, tad prieks valda
draudžu locekļu sirdīs! Gada svētki norāda, ka
draudze ir pastāvējusi vel vienu gadu sludinot,
kalpojot tai vietā kur Dievs to ir nolicis, lai tā nestu
augļus, svētītu ļaudis dievnama apkaimē, kā arī pašu
draudzes locekļu dzīvēs.
Šinī rudenī, 15. septembrī, Bukskauntijas
draudzei pienāca 108 draudzes pastāvēšanas gadi.
Rets cilvēks nodzīvo 108 gadus, bet, ja kāds cilvēks
tik ilgi dzīvotu, tad caur gadu gadiem viņš piedzīvotu
neskaitāmas pārmaiņas. Viņa dzīves apstākļos būtu
nākušas pārmaiņas; viņš pats būtu fiziski un arī
garīgi mainījies. Dzīve pati par sevi jau nes
pārmaiņas un šīs dzīves pārmaiņas iespaido katru
cilvēku un, gribot vai negribot, viņš mainās.

Ralfs Augstroze, Gatis Ķeris

Foto: C. Augstroze

Ķere un Silvija Augstroze, bet duetā dziedātāji Ralfs
Augstroze ar Gati Ķeri. Tomēr ir viena lieta, kas nav
mainījusies un tā ir, ka Bukskauntijas un Filadelfijas
draudzes vienumēr ir pulcējušās kopīgi, lai svinētu
savus gada svētkus. Tā arī šinī dienā abu draudžu
koŗu dziedātāji vienojās apvienotā svētku kori.

Draudze ir dzīvā Kristus miesa, kuŗā arī nāk
pārmaiņas, jo tā sastāv no dzīvām būtnēm, no
cilvēkiem. Bukskauntijas gada svētkos pie ērģelēm
vairs neatradās ilggadējā draudzes ērģelniece
Fannija Stūrmane, bet gan kaimiņu, amerikāņu
luterāņu draudzes ērģelnieks Todd Silvius; apvienoto
kori vairs nediriģēja pazīstamie diriģenti Viktors
Baštiks vai Ernests Ķeris, bet gan Ralfs Augstroze un
Gunta Plostniece. Gadiem ejot arī mainījies trio and
duetu sastāvs. Trio dziedāja Gunta Plostniece, Ruta

Tāpat caur gadu gadiem ir nākušas
pārmaiņas draudzes vadībā. Mācītāja Fridricha
Čukura, ilggadējā draudzes gana, vietā jau 33 gadus
kalpo mācītājs Dr. Uldis Ukstiņš. Skaidri un gaiši
šajos gada svētkos draudze dzirdēja Kristus
draudzes īsto uzdevumu un tās pastāvēšanas nozīmi
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sludināja mācītājs Augusts Mēters (†1977.g),
bijušais Latvijas Baptistu Draudžu savienības (LBDS)
prezidetns un arī pirmais Amerikas Latviešu Baptistu
apvienības (ALBA) priekšsēdis. Viņa ģimene
atminējās mācītāju A. Mētru un dzīves biedri
Matildu (†1975) ar ziediem, kas nolikti dievnama
priekšā.

Trio: Ruta Ķere, Silvija Augstroze, Gunta Plostniece
Pie klavierēm Todd Silvius

Gada svētkos draudze pateicās Dievam par
Viņa vadību visus šos 108 gadus un kopīgi vārdos un
dziesmās slavēja Jēzu Kristu, draudzes Labo Ganu.
Svētdienu no svētdienas draudze pulcējas, lai
dzirdētu Dieva vārda pamācības un, ja draudzes
locekļi nopietni tajās ieklausās, tad, gribot vai
negribot, nāk pārmaiņas. Šīs ir pārmaiņas,kas liek
katram draudzes loceklim pieaugt ticībā un svētīt ar
savu dzīvi visu draudzi. Mūsu lūgšana ir, lai Dievs
svētītu Bukskauntijas draudzi, kalpojot 109.
darbības gadā un, lai draudze nes svētības
ciematam, kuŗā tā atrodas, kā arī latviešu kopībai
Filadelfijas apkaimē, kuŗas vidū tā dzīvo.

–

Foto: C. Augstroze

“Meklēt pazudušo!” Tāds bija mācītāja svētku runas
virsraksts. Sludināt evaņģeliju, labo vēsti, ir
vienumēr bijusi Kristus draudzes sūtība. No pašiem
sākuma gadiem Bukskauntijas draudzes mācītāji ir
pauduši labo vēsti par Jēzu Kristu, katra cilvēka
Glābēju. Šo vēsti Latvijā un arī šeit Bukskautijā reiz

TICĪBA—DZĪVES DZIĻĀKA JĒGA
ALFA KURSS BUKSKAUNTIJAS DRAUDZĒ
Benita Ukstiņa - Bukskauntijas draudzes korespondente
Evanģelists Billijs Grehems reiz teica: “Mūsu ticība
pieaug, kad mēs to apliecinam; ticība pieaug, kad
mēs ar ticību dalāmies.
(Our faith becomes
stronger as we express it; for a growing faith is a
sharing faith).
Saprotams, mūsu ticība paliks
vienumēr spēcīgāka, tā ik dienas pieaugs, ja paši
savu ticību augsti vērtēsim. Mūsu dzīvēm būs
paliekoša jēga, ja dzīvojam, apliecinot savu kristīgo
ticību, un ik dienas esam kā gaisma tumšajā pasaulē.
Ir mūžīga patiesība, ka mūsu dzīves uzdevums ir
spīdēt, izstarojot Dieva gaismu.
Atminēsimies
apustuļa Pāvila vārdus Vēstulē romiešiem: “..cik
brīnišķas ir to kājas, kas sludina labo vēsti!” (Rom.
10:15) Mums, ticīgiem, vienīgais, vērtīgais un
paliekošais dzīves mērķis ir būt Kristus lieciniekiem.
Bez šaubām, zinām, ka cilvēki var nākt pie ticības

tikai tad, ja ir dzirdējuši to pasludinātu! (Romiešiem
10:17).
ALFA kurss ir evaņģelizācijas kurss 10 lekcijās,
kuŗš iepazīstina ar kristīgās ticības pamata mācībām.
Šis kurss ir pieejams uz datora diskiem, kuŗi ir
lietojami visur: baznīcās, mājās, darba vietās,
cietumos, universitātēs u.t.t. Kursa tematika ir
pieņemama gandrīz visām denominācijām un šis
kurss tiek pasniegts daudzās zemēs. Arī Latvijā
ALFA kurss ir plaši izplatīta programma, kas tiek
lietota vairākās draudzēs.
Bukskauntijas latviešu baptistu draudzē esam
arī jau noskatījuši vairākas lekcijas un plānojam vēl
pulcēties, lai noskatītos visas desmit. Bukskauntijas
dievnamā, pēc svētdienas rīta dievkalpojumiem,
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sapulcējamies dievnama blakus telpā ALFA kursa
lekcijām, draudzes locekles Intas Stepanikas vadībā.
Kurss pulcē labu skaitu dalībniekus, gan draudzes
locekļus, gan arī viesus. Pēc vieglām pusdienām,
par kuŗām rūpējās kāds no draudzes locekļiem, un
īsu sadraudzības brīdi, klātesošie skatās vienu no
ALFA kursa lekcijām. Esam noskatījušas lekcijas: Vai
dzīvei ir paliekoša nozīme? Kas ir Jēzus? Kāpēc Jēzus
nomira? Kā varu ticēt?

Ir labi mūsu aizņemtajā dzīves gaitā apstāties
un pārdomāt dziļākās patiesības par mūsu ticību, lai
no jauna saredzētu mūsu dzīves mūžīgo jēgu. Tāpat
ļoti svarīgi kristiešiem ir redzēt kristīgās ticības
nozīmi un vajadzību katram cilvēkam. Mūsu dzīves
uzdevums ir, būt mēlēm, kas sludina labo vēsti, un
arī ar mūsu dzīvi rādīt Kristu.

ALFA kursa dalībnieki Bukskauntijas draudzes blakus telpā

Foto: R. Augstroze

AIZVADĪTS JAU GADS KOPŠ LATVIJAS SIMTGADES
Enoks Biķis
Rīgas baptistu Mateja draudzē
RUDENS – atziņu, ražas un pateicības laiks.

salmu rituļi.

Neparasti karstā vasara pagājusi ātri, un pūš jau
rudens vēji. Dievnamos parādās rudens augļu un
vārpu klāsti, jo klāt jau tradicionālais pļaujas svētku
laiks. Agrāk un vēl nesen Latvijas lauku rudens tēls
saistījās ar labības kūlīšiem un statiņiem, ar
kuļmašīnu dūkoņu. Tagad kombaini labību novāc un
nokuļ turpat uz lauka. Graudi tiek aizvesti uz kaltēm
un apcirkņiem. Uz rugāju lauka izklaidus paliek lieli

Lai arī mums šī gada notikumi un tajos gūtās atziņas
nonāk pieredzes un jaunu ideju apcirkņos.
GADS PĒC LATVIJAS SIMTGADES.
Kristības. Kaut arī katrā lielākā baptistu dievnamā ir
kristības baseins, tomēr kristības daudzviet
aizvadītajā vasarā ir notikušas brīvā dabā. Tām,
protams, ir neatkārtojams skaistums. Tādas bija
kristības jūrā Pāvila draudzē Liepājā un Sakas
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draudzē Pāvilostā, kā arī Cēsu draudzē Āraišu ezerā
un Rīgas Mateja draudzes vasaras nometnē
Smiltenes novada Lizdoles ezerā.

pavadījumā Gulbenes draudzē, sludinātāja Jāņa
Bērzes-Bērziņa, vai arī ērģelnieka Sergeja Hmeļņicka
sintezatora pavadījumā Rucavas baptistu dievnamā
un vēl citur.

Dziesmas, kori, slavas un pielūgsmes grupas un
ansambļi. Dziedātāju ansambļi, stīgu, sitamo un
pūšamo instrumentu mūziķi ir gandrīz katrā
draudzē, toties koŗi iet mazumā. Var pieminēt, ka
koŗi vēl dzied Ventspilī, Talsos, Jelgavā, Rīgas
Golgātā, Āgenskalnā un Matejā.

2019.gadā no 9. līdz 11. augustam jau piekto reizi
pēc kārtas notika LBDS Muzikālās kalpošanas
apvienības 5. Priekules Mūzikas festivāls. Šoreiz tajā
piedalījās komponists un pianists Raimonds Pauls,
aktrise Dita Lūriņa un aktieris Mārtiņš Egliens.

Dziesmu grāmatā, ko sastādījis Guntis Baumanis,
kur tekstus literāri apstrādājis bīskaps Jānis Šmits un
kuŗu 2008. gadā izdevusi LBDS, katra dziesma ir
četrbalsīgā salikumā ar pavadījuma notīm. Grāmatas
pielikumā
ir melodiju metriskais saraksts un
tematiskā satura, kā arī tekstu un melodiju autoru
rādītāji. No minētās grāmatas draudze dzied
dievkalpojumos Ventspilī, Talsos, Jelgavā, Cēsīs un
t.s.
tradicionālajā
formātā,
(pretstatā
“mūsdienīgajam “ formātam), ik svētdienas agrajos
rīta dievkalpojumos ērģeļu pavadījumā Mateja
draudzē, dažos dievkalpojumos Rīgas Āgenskalna
draudzē, muzikālās vadītājas Gintas klavieru

Turpinās arī Latvijas baptistu Dziesmu svētku
tradicija – kārtējie Dziesmu svētki iecerēti 2020.
gadā Kuldīgā.
Latvijas Kristīgajā Radio vakaros plkst. 21.00 izskan
dziesmas no “senās” Skaņu Rotas. Minētajās
pārraidēs saklausāmas XX un XIX gadsimtos
dievkalpojumos bieži dziedātās iemīļotās dziesmas,
no kuŗām dažas atrodamas J. Sīmaņa izdotajā “
Skaņu Rotā, un citos dziesmu krājumos. Dziesmas
nereti tiek atskaņotas paātrinātā, kuriozā tempā, vai
arī izpildītas senā afro-amerikāņu dziedāšanas
manierē.

Mateja dr. 152.gada svētku kori diriģē Māris Dravnieks, pie sintezatora ērģelnieks Ritvars Knesis
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Draudžu gadasvētki. Tos, kā ražas svētkus, parasti
svin rudenī. Oktobris – tradicionāli Rīgas draudžu
gadasvētku laiks.

grunti…” Runātājs aicina, lai ģimenēs vairāk būtu
dzirdami Jēzus vārdi, lai būtu vairāk lūgšanu. Mazāk
zūdīties, pareizāk – nezūdīties vispār un vairāk “dzīties”
pēc Dieva Valstības!

Rucavas draudzei 148 gadi.
Svētkos augustā
viesojas Jelgavas baptistu draudzes jauniešu
ansamblis. Draudze ir neliela, bet apņēmības pilna
veikt dievnama piebūves neatliekamo remontu un
sakārtot blakus esošajā palīgēkā elementārās
labierīcības.
Darbu
materiālam
atbalstam
nepieciešami ziedojumi. Darbus uzsākt paredzēts
2020.g.pavasarī. Tagad baznīcas ēka nokrāsota koši
dzeltenā krāsā, kāda tā esot bijusi pēc veiktās
pārbūves 1930.gadā.

Ļoti zīmīgs ir aizvadītā pēc-simtgades gada noslēguma
notikums Mateja baznīcā – koŗa mūzikas koncerts
piektdien 15. novembrī “Latvijai – 101” ar Mateja
baptistu draudzes koŗa un koŗa “Skaņupe”
piedalīšanos.

Sludinātājs no Mateja Matīss Babrovskis piedalījās
Āgenskalna draudzes 135.gadasvētkos.
20. oktobrī notiek Rīgas baptistu Mateja draudzes 152.
dzimšanas dienas svētku dievkalpojums, kuŗā dzied
draudzes koris kopā ar pielūgsmes kori, kamerkori “
Matejs” un vokālo grupu. Kalpo stīgu kvartets un ritma
grupa. Īsas uzrunas saka mācītāji Ainars Baštiks, Edgars
Deksnis, sludinātājs Matīss Babrovskis un padomes
sekretārs
Lauris
Grīns.
Gatavojoties
šiem
gadasvētkiem, jau vairākas svētdienas esam
klausījušies svētrunu ciklu: “ Mūžu dzīvo, mūžu
mācies!” Šodien svētkos mācītājs Dr. Ilmārs Hiršs saka
minētā cikla noslēguma svētrunu “ Mācieties no
puķēm laukā! “ par tekstu no Mateja evaņģēlija 6:25.34, ko dievkalpojuma sākumā lasīja Benita un Andris
Medņi. Svētrunai varētu likt arī otru virsrakstu:
“Pareizās prioritātes”. Sakot šos vārdus, ko pierakstījis
evaņģēlists, Jēzus nebūt ar tiem nedomāja, ka rūpes
par ģimeni un bērniem, darba pienākumiem nav
svarīgas. Svarīga ir attieksme, kas tiek uzskatīts par
svarīgāko, kas jāliek pirmajā vietā, uz ko vairāk
jāpaļaujas. Ne jau velti, citētajā evaņģēlija tekstā Jēzus
piecas reizes nosauc “zūdīšanās” vārdu (Bībeles 2000.
gada revidētais teksts). Minētajā tulkojumā vēl ir
saglabājies vārds “ dzenieties pēc Dieva Valstības!”.
Jaunajā tulkojumā šis vārds “ dzenieties..”, diemžēl, ir
pazudis. Nereti ir tā, ka vairāk paļaujamies uz savu
maku, nevis uz Dievu. Tā nav “dzīšanās” pēc Dieva
Valstības. Ja kristietības mācība tiek “atšķaidīta” un
pasniegta ētikas vai filozofijas līmenī, tad “ejam uz

Māc.Dr.Ilmāra Hirša svētruna Mateja dr.152. gada svētkos
2019 g. 20. oktobrī.

AIZGĀJĒJI AIZVADĪTAJĀ GADĀ.

Mācītājs Teodors Bērziņš, dzimis 1928. gadā
latviešu ciemā Baškīrijā. Pēc pārcelšanās uz dzīvi
Latvijā kalpojis Ventspils baptistu krievu grupā,
1970. gadā ordinēts par mācītāju un kalpojis
vairākās baptistu draudzēs Latvijā. Mūža pēdējos
gados, līdz pat 91 gada vecumam kalpojis
vēsturiskajā Sakas draudzē, dodoties uz turieni no
savas dzīves vietas Aizputē sludināt neiztrūkstoši
katrā svētdienas dievkalpojumā.
Mācītājs Imants Neilands, dzimis 1928. gadā Talsos
draudzes diakona ģimenē. Kalpojis draudzēs Cīruļos
un Uguņciemā, mūža pēdējos gadus pavadījis
pansionātā Sabilē, turpinot regulāri piedalīties Talsu
baptistu draudzes dievkalpojumos.
Zigurds Krugalis, dzimis Priekulē 1940. gadā,
kordziedāšanas entuziasts un solists, arī fotogrāfs,
kas nozīmīgākajos baptistu draudžu notikumos
vienmēr bija klāt un tos prasmīgi dokumentēja.
Diriģents Leonards Skrunda, dzimis Liepājā 1936.
gadā, darbojās apvienotajā vīru korī “Brālība”,
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ilggadējs Mazsalacas baptistu draudzes koŗa
diriģents, pēc tam Rīgas Vīlandes baptistu draudzē.
Mūža pēdējos gados darbojās Rīgas Mateja draudzē
un LBDS Muzikālās Kalpošanas Apvienībā, arī kā
nošu pārrakstītājs datortechnikā.

Mūžībā 17.augustā.

TAUTAS LŪGŠANU SAPULCE
Tautas lūgšanu sapulce notiek 19. oktobrī
Olimpiskajā Skonto hallē. Tāds pasākums Rīgā ir jau
otro reizi. Pirmā reize bija pagājušā gadā. Tāpat kā
pirmajā reizē, lūgšanu sapulci teicami organizējusi
kristiešu draudze “Kristus – pasaulei”. Dalībnieku
skaits ir vairāki tūkstoši, jo hallē, kuŗas ietilpība
paredzēta 6500 cilvēkiem, parterā izvietotajās
krēslu rindās visas vietas ir aizņemtas.

Sofija Knese, ārste-ķirurģe, profesora Stradiņa
skolniece, dzimusi Gruzijā Alvīnes EidemanesTumanovas ģimenē, Pirmā pasaules kaŗa gados, kad
māte Alvīne no Liepājas Ciānas draudzes bija
devusies bēgļu gaitās uz plašo Krievzemi. Dr. Knese
palīdzējusi daudziem pacientiem, vēl turpināja
ārstes praksi līdz 85 gadu vecumam, bet mūža
pēdējos gadus līdz 92 gadu vecumam pati bija
kopjama un aprūpējama.

Sākot sapulci, visi tās dalībnieki tiek aicināti
piecelties, un kopīgi nodzied Latvijas himnu – tautas
lūgšanu: “ Dievs, svētī Latviju!”. Šie trīs vārdi, tāpat
kā pagājušā gada tautas lūgšanu sapulcē, arī šogad
ir sapulces moto, un tos var izlasīt arī uz nozīmītēm,
ko katrs saņem pie ieejas.

Rute Glūdiņa, dzimusi Biķe 1939. gadā, Rīgā, vienīgā
meita mācītāja Kārļa Biķa un pianistes Austras Biķes
piecu bērnu ģimenē, pianiste Talsu un vēlāk Rīgas
baptistu Mateja draudzē. Ķirurģiskās nodaļas ārsta
palīdze un vēlāk ilggadēja skolas medicīnas māsa
Rīgā Purvciemā. Tikai dažas dienas pirms savas 80tās dzimšanas dienas saslima pēkšņi, negaidīti ar
plašu, smagu galvas smadzeņu infarktu un aizgāja

Uz paaugstinājuma zāles priekšā nostājies apvienots
koris no visām kristīgajām konfesijām, ne tikai no
Rīgas vien, jo redzu pazīstamas sejas arī no citām
Latvijas pilsētām. Ievada vārdus saka draudzes
“Kristus – pasaulei” mācītājs Mārcis Jencītis. Viņš
atzīmē dalībnieku, mūziķu un dziedātāju atsaucību

Tautas Lūgšanu sapulcē lūgšanu saka Rufus Adžiboije
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un kristīgo konfesiju vienoto līdzdalību. Runātājs
paziņo, ka pie īpašā mācītāju reģistrācijas galdiņa
reģistrējušies 136 mācītāji no Rīgas un apkārtnes
kristīgo konfesiju draudzēm. Vairums pieteikušos
mācītāju un sludinātāju ir gatavi būt kā individuālie
aizlūdzēji tiem, kas sapulces beigās to vēlēsies.
Runātājs uzsveŗ trīs svarīgus momentus: 1)
izaugsme ticībā un atzīšanā katram savā draudzē un
kopīgā Dieva Valstības darbā; 2) vienota lūgšana,

Latvija zināmā mērā varētu kļūt par patvērumu, ja
apkārtējās valstīs turpinātos tagad vērojamā
novirzīšanās no kristietības.
Reģistrējoties šīs dienas sapulcei, dalībnieki
izmantoja iespēju ar saviem parakstiem izteikt
pateicību valsts vadītājiem un likumdevējiem, ka
tiek ņemtas vērā prasības, kas pagājušā gadā bija
izteiktas, tautas lūgšanu sapulces vārdā, kristīgo

Apvienotais koris tautas lūgšanu sapulcē 19.X.2019.

kas ir arī šodienas pasākuma mērķis, un kam
neapšaubāmi ir liels spēks: 3) vienota balss,
aizstāvot mūsu Latvijā kristīgās un ģimenes vērtības,
kuŗas daudzviet pasaulē, pat t.s. “kristīgajās zemēs”,
tiek ignorētas un netiek vairs atzītas. Runātājs
atceras notikumu, kad padomju varas laikā viņa
dzimtajā Limbažu pilsētā drosmīgi jaunieši virs
rajona
pārvaldes
ēkas
bija
uzvilkuši
sarkanbaltsarkano karogu un samaksāja par to ar
daudzu
gadu
cietumsodu.
Latvijas
sarkanbaltsarkanajā karogā ir dziļa simbolika: –
karogs ir tapis caur asinīm, bet tā vidū ir šķīstības
baltā zīme, un tāpēc vēlamies izteikt cerību, ka

konfesiju vadītāju kopīgajā petīcijā. Ja to
piedzīvosim un ja Dievs tam ļaus notikt, tad līdzīga
tautas lūgšanu sapulce iecerēta arī pēc gada –
nākamajā rudenī – 2020. gada 17.oktobrī.
Izskan kopkoŗa dziesma: “ Svētī, Dievs, šo zemi
dzimto!” un vēl vairākas dziesmas Dieva slavai un
pielūgsmei. Tad seko kristīgo konfesiju vadītāju vai
pārstāvju uzrunas, kas katra noslēdzas ar runātāja
vadītu kopējo lūgšanu.
Kā pirmajam vārdu dod ilggadējam Latvijas katoļu
vadītājam, tagad gandrīz jau deviņdesmitgadīgajam
Kardinālam Jānim Pujatam. Viņš brīdina nepieņemt
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nekādas zīmes uz sava ķermeņa un neizdarīt
tetovējumus uz tā, (Atkl. 20:4), jo tādas zīmes
cilvēku padara nebrīvu un var pakļaut svešam,
nevēlamam iespaidam.

Latvijā vēl jaunāki – ar 150 gadiem, un tagad pat ir
nodibinājušās dažas draudzes, kas paziņo, ka esot “
jauns sākums” Tomēr kristīgo konfesiju attiecībās nav
vietas tādam sacensību garam, šī vārda sliktākajā
nozīmē, kāds tas dažkārt mēdz būt starp futbola
komandām. Kaut arī esam tik dažādi, tomēr esam
vienoti kopējam Dieva Valstības mērķim. Runātājs
aicina, lai neviens nerunātu neko sliktu par citu
konfesiju tikai tāpēc, ka tā nav viņa konfesija. Tiek
izteikta cerība, ka reiz būs viena “komanda” un Viens
tās Vadonis, proti, Kristus. Tas varētu notikt jau tepat
zemes dzīves laikā. Edgars Mažis kā Latvijas Baptistu
Draudžu Savienības pārstāvis nodod sveicienus no
bīskapa Kaspara Šterna.

Tad uzrunu saka Rīgas katoļu archibīskaps,
metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Viņš pieskaras
mākslīgo abortu problēmai, jo ir iepazinies ar
statistiku Latvijā par to. Kaut arī minēto abortu
skaits ar katru gadu samazinās, tomēr vēl ir tālu līdz
pilnīgai nullei. Ja pieļaujam tādu šo vēl nedzimušo
bērnu iznīcināšanu, tad velti ir izsacīt himnas vārdus,
izlūdzoties Dieva svētības Latvijai. Tādēļ arī Latvijā
no 25. septembra līdz 3. novembrim notiek
nevardarbīga akcija: lūgšanu kampaņa “40 dienas par
dzīvību”, kuŗā aktīvisti no katoļu baznīcas piketē pie
Saeimas nama pretī Jēkaba katedrālei, saistās lūgšanās
un sarunās ar garāmgājējiem un interesentiem.

Tad vārds tiek dots Rīgas baptistu Mateja draudzes
mācītājam Ainaram Baštikam, Rīgas Domes
deputātam, kādreizējam Bērnu un ģimenes lietu eksministram. Varbūt tāpēc piemēri viņa uzrunā saistīti
tieši ar bērniem. Runātājs apstājas pie Kristus sacītās
līdzības, kuŗā sējēja kaisītā sēkla tikai vienā no četriem
gadījumiem krita nevis ceļmalā, akmenājā vai starp
ērkšķiem, bet auglīgā zemē. Mūs katru savā kalpošanā
var salīdzināt ar sējējiem, kas pat paši to neapzinoties,
var iesēt līdzcilvēku sirdīs Labo Dieva Vārda Sēklu. Tā
var sasniegt visdažādākā vecuma, uztveres un
izpratnes cilvēkus, lai auglīgā sirds zemē nestu augļus.
Runātājs izstāsta notikumu ar saviem piecus un trīs
gadus jaunajiem mazdēliem. Kad
to vecāku
prombūtnes laikā zēni bijuši atstāti vectēva uzraudzībā,
tie izvēlējušies sev patīkamu nodarbību – ieskrienoties
no attāluma ielēkt dīvānā. Jaunākais, vārdā Lūkass,
izvēlējies lēkt klubkrēslā un sajūsmā nav nokļuvis
mērķī, bet aizlēcis garām un ar galvu un pleciem
atsities pret sienu un grīdu. Par laimi kritiens bijis bez
traumām un ievainojumiem, tas beidzies vienīgi ar
izbīli. Vakarā, kad mājās atgriezušies vecāki, tie
uzzinājuši par notikušo un jautājuši mazajam
trīsgadīgajam Lūkasam, cik liels bijis kritiens. Lūkass
atbildējis: “ Tik liels, kā Dieva Valstība.” Tad sekojis
nākošais vecāku jautājums, kā Lūkass pārcietis kritienu.
Zēns atbilde bijusi ne mazāk pārsteidzoša:“ Es cietu kā
Jēzus.”

Latvijas evaņģēliski-luteriskās baznīcas archibīskaps
Jānis Vanags izsaka prieku, ka mūsu zemei ir tāda
skaista himna ar lūgšanas vārdiem: “ Dievs, svētī
Latviju”. Bet ir arī tādi cilvēki, kas rīkojas, tā kā
iedomājas, kā paši grib, pat izdara apzinātas
ļaunprātības, un tad mēģina izlūgties un saņemt Dieva
svētības savai zemei. Tomēr tā lietas nevar notikt.
Jāuzklausa Jēzus vārdi: “ Seko Man!” Viņš nebija tāds,
kā farizeji, kas tikai pakratīja ar pirkstu un pamācīja, bet
paši neizpildīja. Viņš pats ar savu dzīvi un darbību
parādīja piemēru un sacīja: “ Mācieties no Manis!”.
Viņš nepieprasīja, lai Viņam kalpo. Viņš pats nāca, lai
kalpotu. Nav jāaizmirst, ka kalpošanas dzīvei ir ne tikai
godības pilnā apsolījumu daļa, bet ir arī ciešanu un
krusta daļa. Tomēr tai seko brīnišķīgais piepildījums augšāmcelšanās! Uzrunas noslēgumā archibīskaps saka
lūgšanu, kuŗas vārdos atzīst, ka mēs šodien plašajā
sapulcē esam kopā tik dažādi, un mūs kopīgajam
mērķim var vienot vienīgi Dievs.
Rīgas baptistu Āgenskalna draudzes mācītājs Edgars
Mažis vērš uzmanību uz halles, kuŗā šodien notiek
sapulce, grīdas segumu, ka tas ir atbilstošs futbola
spēles laukumam. Runātājs salīdzina kristīgās
konfesijas, kuŗas šodien sadarbojas lūgšanu sapulcē, ar
futbola komandām. Dažas konfesijas ir ar senu vēsturi,
katoļi – ap 2000 gadu, luterāņi – ap 500, bet baptisti

Uzrunas
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saka

Apvienotās

Metodistu

Baznīcas

superintendents Latvijā Edgars Šneiders un Pestīšanas
Armijas reģionālā vadītāja vietniece kapteine Sāra
Ilstere. Vēl uzrunas krievu valodā saka“ Jaunās
Paaudzes”
draudzes vecākais mācītājs Aleksejs
Ļedjajevs un melnādainais mācītājs Rufus Adžiboije no
kristiešu centra “ Gars un Patiesība. Abiem runātājiem
līdzi ir tulki, kas uzrunas tekoši pārtulko latviešu valodā.

Dziedāja kamerkoris “Matejs”. Bībeles lasītāji bija
dvīņi Pauls un Timotejs Lagzdiņi. Svētrunu sacīja
viesmācītājs Alans Kviglijs [Alan Quigley] no ASV
Oklahomas baptistu savienības. Tulkoja Māris
Titovs. Runātājs citēja vairākus pantus no 2. Mozus
grāmatas sākuma nodaļām, klausītājiem atgādinot
brīnumainos notikumus, kā Mozus bērnībā tika
izglābts no bojāejas un uzauga faraona galmā, tālāk
nokļūstot tuksnesī, kur no degoša , bet nesadegoša
ērkšķu krūma atskanēja Dieva balss, aicinot Mozu
izpildīt svarīgu uzdevumu. Mozus sākumā izvairījās,
mēģināja aizbildināties un atsacīties. Dievs Mozu
pārliecināja, iedrošināja, lai tas pildītu uzticēto
uzdevumu, panāktu Israēla tautas atbrīvošanu no
verdzības un vadītu tās iziešanu no Ēģiptes gājienā
uz Apsolīto zemi. Runājot par zizli Mozus rokās,
mācītājs kā uzskates līdzekli izmantoja vienu no
simboliskajiem gana zižļiem, kas sagatavoti Baltijas
Pastorālā Institūta absolventu izlaidumam. Mēs,
klausītāji, tikām aicināti ar svētu bijību pieņemt
Dieva aicinājumu un pildīt uzticēto uzdevumu,
kalpojot līdzcilvēkiem, pasludinot pestīšanas vēsti,
aicinot tos pieņemt Jēzu kā personīgo Glābēju. Kad
Mozus aizbildinājās, ka esot vājš runātājs, Tas Kungs

Vārds tiek dots Latvijas Vasarsvētku draudžu bīskapam
Modrim Ozolinkēvičam, kas aicina iznākt zāles priekšā
tos, kas vēlas pieņemt Kristu kā personīgo Pestītāju un
arī tie, kas vēlas, lai par viņiem aizlūdz,. Nāk un nāk
vairāki desmiti cilvēku. Daudzi pievienojas grēknožēlas
lūgšanu vārdiem, saņem atbildes un iedrošinājuma
vārdus no individuālajiem aizlūdzējiem. Tautas lūgšanu
sapulce noslēdzas ar dziesmām.
VĒL MANA MĪĻĀ RĪGAS MATEJA DRAUDZE
29. septembrī Mateja draudzes mācītājs Ainars
Baštiks kā Latvijas baptistu pārstāvis piedalījās
Latvijas Universitātes 100. gadadienai veltītjā
dievkalpojumā Rīgas Domā.
Šajā septembra pēdējā svētdienā Mateja draudzes
dievkalpojumu vadīja sludinātājs Matīss Babrovskis.

kamerkoris Matejs - diriģē Rudīte Tālberga
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tam sacīja: “ Nu labi, Es tev došu Āronu - tavu brāli.
Es pats ar tevi runāšu un tu izstāstīsi Āronam. Viņš
ir labāks runātājs, viņam būs jāiet un jāizstāsta
tautai .

Tāpat arī tagad. Kad būs jāiet un jāliecina, Dievs
sūtīs Savu Garu, kas sagatavos klausītāju sirdis,
izskaidros dzirdēto vēstījumu un rosinās klausītājus
tai atsaukties. Dievkalpojumā dziedāja kamerkoris
Matejs, ko vadīja diriģente Rudīte Tālberga.

KĀ TAS BIJA PIRMS 35 GADIEM
Filadelfijas draudzes koŗa Ziemsvētku ieskaņas koncerts
rakstu izvēlējies Gatis Ķeris

Filadelfijas draudzes koŗa tradicionālajā ziemsvētku
ieskaņas koncertā 16. decembrī, draudzes dievnamā
ir daudz klausītāju, jo tuvu ir tas laiks, kas atnesa
gaismu pasaulei, ko tagad svinam un pieminam.
Koncerts sākās ar kopdziesmu, “Skaistākā
zvaigzne”, kas iedvesmoja klausītāju sirdis, jo šī
zvaigzne, par ko dziedam, vada mūs uz Betlēmi.
Domas par šo mazo pilsētu un par lielo brīnumu, kad
atmirdzēja debesu gaisma, atskanēja dziesmās un
svētku apcerē.
Pēc kopdziesmas, draudzes mācītājs P. Odiņš
nolasa Svētos Rakstus no Jāņa ev. 1:1-12, un visi
vienojas lūgšanā. Zvaigžņu gaismas vadībai varam
sekot tikai naktī, kad tās redzam. Tās atmirdz
pasaules tumsībā kā gaisma no Dieva. Pirmās koŗa
dziesmas, diriģenta V. Baštika vadībā, ir par šo svēto
nakti: A. Jansona “Ziemsvētku
nakts” un V. Baštika “Ārā vakars”.
Guntai Plostniecei ir solo dziesma –
J. Vītola “Ziemsvētku naktī”. V.
Baštika “Nāc pielūdz,slavē” sōlo
dzied Silvija Augstroze.
Draudzes koŗa palīgdiriģente
Gunta Plostniece vada savu
komponēto
dziesmu
“Šurpu
nāciet”, kuŗā solo partiju dzied
Dace Lācis-Shaw. Viņa vada arī G.
Holsta “Pestītājs dzimis”, tanī
soprāna sōlo partija Melitai Aļļei
un
baritona
sōlo
Edgaram
Erdmanim.
Draudzes diriģents V. Baštiks

aranžējis un vada trīs citu tautu ziemsvētku
dziesmas: -”Uz Betlēmi”– dzied koris, vācu – “Nu
dusi bērniņ” – sieviešu koris un fraņču –”Kungs visa
vadītājs” – vīru koris, sōlo partiju Edgars Erdmanis.
“Pasaules gaisma” ir Pēteŗa Aļļes runas temats, ko
viņš apcerē šai svētku ieskaņas koncertā. Šī gaisma
ir Jēzus pats, kas nāk mūsu sirdīs kā garīga gaisma.
Tā ir Kristus gaisma, kas spīd, un mūsu sirdis pildās
ar prieku. Dieva Dēls nācis, lai šo gaismu ieraudzītu
tautas, kas staigā tumsībā.
Koris V. Baštika vadībā dzied F. Mendelsona “Jau
redzu zvaigzni” un J.S. Bacha divus korāļus no
ziemsvētku kantātes “No debess mājām atnāku” un
“Kur tu, Kungs, nāc”. Koris koncertu nobeidz ar G.B.
Pergolesi “Magnificat”, tanī soprana sōlo dzied
Silvija Augstroze, alta – Inta Augstroze, ar vijolām
pavada Melita Aļļe un Laura
Padega, pie klavierēm Sarma
Aļļe un ērģelēm Elsija
Lagsdone.
Ziemsvētku
ieskaņas
koncertu
nobeidz
ar
kopdziesmu, “Klusa nakts”;
tā skan tik silti, jo klausītāju
sirdis ir pildītas ar to gaismu,
ko dod mums Pestītājs, kuŗa
nākšanu pasaulē šovakar
pieminējām.
M.B. [Marta
Buivide]
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