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Jēzum Kristum,

Lilitai,

katram brālim un katrai māsai Kristū,
kas kaut reizi ir aizlūguši par mani!

Mana lūgšana ir par to, lai šī grāmata palīdz tiem, kuri zaudējuši cerību, kuri ir ieslodzīti atkarības cietumā, sakalti važās,
noberztām rokām un kājām, tiem, kuri ir mēģinājuši izkārpīties no bedres daudzas reizes, bet allaž slīdējuši atpakaļ. Lai
tā palīdz tiem, par kuriem tuvinieki ir izraudājuši asaru jūru,
tiem, kuros ir vīlušies draugi un tuvinieki. Tiem, kuriem neviens vairs neuzticas un kuri arī paši sev vairs nespēj uzticēties.
Iespējams, ka daļa to, kuri mani pazīst, būs šokēti vai vismaz pārsteigti par to, ko atklāšu. Mans mērķis nav šokēt.
Iespējams, ar grāmatā atklāto upurēju savu reputāciju daļas
neticīgo acīs. Ja tā, tad daru to bez nožēlas — lieku šo stāstu
uz Dieva altāra, lai iedrošinātu tos, kuri nomaldījušies tuksnesī un vairs netic, ka sasniegs oāzi. Labā ziņa ir tā, ka ūdens ir, tā
ir daudz, turklāt tas ir dziedinošs. Lai kāda ir tava atkarība —
azartspēles, narkotikas, alkohols, nikotīns vai kas cits —, nekas
no tā nav tik stiprs, lai atturētu Dievu no tevis glābšanas.
Savulaik, lūdzot Dievu par atbrīvošanu, teicu: “Ja Tu mani
atpestīsi no azartspēļu atkarības, tad to uzzinās daudzi.” Solī
jumi ir jāpilda; šī grāmata ir liecība par Dieva brīnumaino
darbu. Dievs vienmēr darbojas brīnumaini, tāds ir Viņa rokraksts, tā Viņš kārto savas lietas. Te nav ne divpadsmit soļu
programmas, ne psiholoģijas terminu — ir tikai mans ceļojums no tumsas gaismā, no ieslodzījuma — brīvībā. Lai ar šo
liecību tiek pagodināts tas, kurš nepamet savus ievainotos, tas,
kurš ielūzušu niedri nesalauž, kurš meklē un glābj pazudušo, — Jēzus Kristus.
Ir laiks!

Pateicība
Vēlos pateikties māsai Kristū Konstancei Zariņai par viņas
radītajām gleznām, kuras pārtapa grāmatas ilustrācijās. Šīs
gleznas ir lūgšanu auglis.

Satura rādītājs
IEVADS		
I DAĻA MALDUGUNIS
Īstais Curriculum Vitae
Visskaistākais velosipēds pasaulē
Ir viena neliela saliņa Ventas vidū
Garām uzrakstiem “tirgus” un “cirks”
Juglas ķīmiķis un barikādes
Oktobrēni un pionieri nedrīkst spekulēt!
Zloti, dolāri un rubļi
Esmu “Dzirnavu”, saprati? “Dzirnavu!”
Zagļi vienroči un Pavlova sunīši
Baltie ziedi
Ne Buda, ne Krišna, bet Kristus!
Bostona — 1979
Kur ir tavs starojums?
Kristuse Kogudus
Ne smagu sirdi vai piespiests
Cilvēka elkonis un hanteles slimajam
Viegls reformācijas mēģinājums
Cilvēki mūsu ceļā
Satvert pērli
Cik tumša ir tumsa?
Dziļumu dziļumi
Dieva roka
II DAĻA PĀRI JARDĀNAI
Dāvida armija
Bailes un drosme
“Nē, tikai prieks!”

11
15
19
21
23
26
30
33
37
39
42
44
46
50
53
58
62
66
69
73
76
78
83
87
91
95
98
99

Un tauta steigā pārgāja upi
Kristus uzvara
Brīvība
Pilnīga, bezierunu kapitulācija
Sieva, ko Tu man devi
Laulība
Ko Dievs savienojis...
Kas ir atkarība, un kā tā rodas?
Slāpes
Mantkārība
Sacelšanās
Elku kalpība
Ēģipte — vergu nams
Trimda
Apsēstība
Spitālība, vientulība
Cietums
III DAĻA JAUNS RADĪJUMS
Svētais vai grēcinieks?
Dieva Jērs
Svētā Gara vadībā
Izpirktie
Pestīšana ticībā
Atpestīšana no grēka
Spēks nespēkā
Treniņš, kaujas apmācība
Mūris
Ne pret miesu un asinīm
Svētā sapulce, templis un Kristus miesa
Kristieši vai Jēzus mācekļi?
Kalpojiet cits citam!
Pamāciet cits citu!
Grēks Dieva namā
Sajūtas, jūtas, lēmums
Ko domā tie, kuri ir atbrīvoti?
NOBEIGUMS
Tēvs, kurš gaida
PĒCVĀRDA VIETĀ Lilita Kudore. “Ir cerība!”

102
105
109
110
116
121
126
131
131
135
137
139
142
146
149
152
154
157
161
165
167
172
176
180
183
186
192
196
203
209
212
217
221
225
230
235
241

Ievads
Tad Viņa brāļi sacīja Viņam: “Aizej no šejienes un ej
uz Jūdeju, lai arī Tavi mācekļi redz Tavus darbus, ko Tu
dari. Jo neviens neko nedara slepenībā, ja Viņš grib kļūt
pazīstams. Ja Tu to gribi, rādies pasaulei.” Jo pat Viņa
brāļi neticēja Viņam. Tad Jēzus viņiem saka: “Mans laiks
vēl nav nācis, turpretim jūsu laiks vienumēr ir klāt.”
(Jņ. 7:3–6)
2019. gada vasarā pie manis atnāca sens paziņa un teica:
“Ir laiks!” Laiks — atgriezties no grēkiem un padoties Dievam,
no kura vaiga biju aizgājis uz daudziem gadiem. Atbildēju aptuveni šādi: “Ja ir laiks, tad ir laiks. Ja tu atnāktu kādu laiku
pirms vai pēc šā posma, tad nezinu, vai atsauktos.” Dievs zināja labāko brīdi, kad mani ir jāsauc ārā no bedres, kurā biju ieslīdējis. Tas, kurš radījis pasauli, nekad nenokavē un vienmēr
rīkojas vislabākajā laikā. Ar cilvēku, kurš mani uzrunāja, biju
lasījis Bībeli deviņdesmitajos gados, mēģinot viņu pārliecināt
kristīties un kļūt par Jēzus mācekli. Viņš par tādu kļuva, bet
tikai vēlāk — jau bez manas klātbūtnes un piepūles. Tā dēļ, kas
sekoja pēc šīs tikšanās, esmu pateicīgs Dievam par visu, kas
bija noticis manā dzīvē arī pirms tās.
2018. gada 18. oktobrī atsāku rakstīt dienasgrāmatu. Pir
mais ieraksts bija: “Mani sauc Andis Kudors, esmu azartspēļu
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atkarīgais.” Aptuveni pēc gada — 2019. gada oktobrī — dienasgrāmatas pēdējā lappusē un uz iekšējā vāka ar sajūsmu rakstīju, ka esmu atbrīvots! Tas bija glābšanas gads — jubilejas jeb ga
viļu gads, kad saistītie tiek atbrīvoti (3. Moz. 25:10). Domāju, ka
atkarībnieki sevišķi labi saprot Jēzus vārdus: “Jo bez Manis jūs
nenieka nespējat darīt.” (Jņ. 15:5b) Pateicos Dievam, ka Viņš
lika apustulim Pāvilam mums teikt arī šo: “Es visu spēju Tā
spēkā, kas mani dara stipru.” (Filip. 4:13) Mans stāsts ir par to,
kā piekrist pirmajam un sasniegt otro. Kad pēc daudzu gadu
klīšanas tumsā un tuksnesī atnācu uz mājas draudzi pie kristiešiem, tad par mani lūdza vairākas stundas. Tā var aizlūgt tikai draudzē, kur cilvēkiem ir vēlme dot. Vairs neturēju sirdi
ciet, bija jāizraud straume, kas nāca no pašiem dziļumiem. Tur
bija daudz: grēku saraksts — garš, ciešanu pieredze — ilga.
Lūdzu Dievu, lai mana vaļsirdība palīdzētu tiem, kuriem
nepieciešams iedrošinājums bēdās un nespēkā. Jūs neesat vienīgie, kuri nomaldījušies tuksnesī vai aizvesti garīgajā trimdā! Lai cik bēdīgi notikumi no manas dzīves te tiktu aprakstīti, šī grāmata ir par uzvaru — par Dieva uzvaru pār ļauno.
Nav divu vienlīdzīgu garīgu spēku, kas sacenšas, kā tas atainots
daoisma iņ un jaņ emblēmā. Radība nevar sacensties un uzvarēt
Radītāju. Tāpēc lai tevi nemulsina ne sātana trakošana un niknums, ne tavs nespēks! Ja iesi pēc palīdzības pie tā, kurš jau ir
uzvarējis ļauno, — pie Jēzus Kristus, tad Viņš tevi pievienos savai uzvarai, kura ir notikusi jau aptuveni pirms diviem tūkstošiem gadu un iecerēta vēl pirms pasaules radīšanas. Tas, kas ir
noticis ar tevi pasaulē, lai tevi neaptur! Ja cilvēki nav tevi mīlējuši pietiekami, tad ir Viens, kurš mīl ideāli. Tavs gribasspēks
un tavs saprāts nav tas, kas glābj, tāpēc atlaid stūri, pārsēdies
pasažiera pusē, piesprādzējies un ļauj, lai Kristus tevi aizved tur,
kur uzzināsi, kas esi patiesībā — par ko Dievs tevi ir iecerējis.
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Vēstījums ir dalīts trīs daļās. Pirmajā — “Maldugunis” —
ir atlasīti dzīves notikumi, kas ataino ceļu, pa kuru gāju, līdz
Kristus mani atrada un uzrunāja. Pirmā daļa parāda arī manu
novirzīšanos no šaurā ceļa. Glābējs pacietīgi un mērķtiecīgi
ved pazudušo uz pestīšanu, uz atbrīvošanu no grēka verdzības.
Tumsas laikā, protams, sātans mētā cilvēku ugunī un ūdenī,
bet Dievs pat slikto pieredzi izmanto par labu. Svarīgākais ir,
kā viss beigsies (pareizāk — turpināsies), nevis — kā ir sācies.
Grāmatas pirmās daļas mērķis ir izrādīt solidaritāti tiem, kuri
vēl atrodas atkarībā, un iedrošināt viņus tur nepalikt. Otrajā
un trešajā daļā tiek runāts par to, kā tikt brīvībā un kā tajā pastāvēt. Pirmajā daļā ir daudz manis, otrajā un trešajā — daudz
Bībeles. Tas darīts ar nolūku, jo izceļ to, ka cilvēks nespēj, bet
Dievs spēj. Izmantoju daudz Rakstu1 vietu, jo ne jau cilvēku
gudrībā ir meklējama glābšana. Trešajā daļā ir nodaļas, kurās
iekļautās atziņas tapušas ilgā laika periodā, meklējot atbildes
uz jautājumiem — kas ir draudze? Kas ir pestīšana? Vai grēks
ir uzvarams? Iekļāvu grāmatā arī pārdomas par to, kas man
šķiet aktuāls mūsdienu Latvijas draudzēm. Vēstījumā pieļāvu
dažu domu atkārtošanos, sevišķi akcentējot pestīšanu ticībā,
kas aprakstīta gan pirmajā, gan trešajā daļā. No pedagoģijas
studijām un darba zinu, ka atkārtošana nāk par labu.
Pirms grāmatas rakstīšanas izlēmu, ka nesekošu kāda cita
autora paraugam, kurš savu atkarības problēmu aprakstīja pamatīgi, bet par risinājumu vēstīja tikai pašās beigās — pāris
lappušu apjomā. Par tumsu ir jāraksta, bet tik daudz, lai bēgtu
no tās. Skatīšanās uz grēku un nepārtraukta domāšana par to
Grāmatā ir izmantots Latvijas Bībeles biedrības 1965. gada revidētais
Bībeles teksts latviešu valodā. Vietās, kur lietots cits tulkojums, tas ir norādīts atsaucēs.

1
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nedod spēku ļauno uzvarēt. “Savas domas vērsiet uz augšu, ne
uz zemes lietām. Jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu
apslēpta Dievā.” (Kol. 3:2–3) “Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir pa
tiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba
slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par to domājiet!”
(Filip. 4:8) Ja skaties uz tumsas pusi, tad arī tava seja būs ēnā;
ja uz gaismu, tad seja staros.
Ja lasi šo grāmatu ziņkārības pēc vai meklē, kā palīdzēt kādam atkarīgajam, tad saku tev — nenosodi pakritušo! Ja viņš
vai viņa varētu darīt citādi, tad darītu. Lūdz Dievu par sātana saistīto un tici, ka Dievam ir spēks grēcinieku izglābt un
nokritušo piecelt. Nesadedz līdzi atkarīgajam! Līdzi just un līdzi darboties vajag, kā arī Pāvils raksta: “Kur ir kāds nespēcīgs,
un es nebūtu nespēcīgs? Kur kāds krīt grēkā, un mana sirds ne
degtu?” (2. Kor. 11:29) Tikai ne cilvēka spēkā, jo tad ir risks tev
pašam(ai) izsīkt. Krūmam ir jādeg, bet nesadegot (2. Moz. 3:2).
Atstāj Dieva darbu Dievam, gan Viņš zinās, ko darīt. Kā to
spēt, lasi manas sievas Lilitas Kudores rakstā “Ir cerība!” grāmatas beigās. Viņa ir redzējusi manu ceļu lejup un augšup,
pati izgājusi šajā ziņā caur uguni un ūdeni. Lai Dievs palīdz
caur Lilitas rakstīto tiem, kurus dēvē par līdzatkarīgajiem!
Šīs rindas rakstu Covid-19 pandēmijas laikā, kas atgādina
par pasaules kārtības trauslumu. Redzamais ir laicīgs, neredzamais — mūžīgs. Nepaliec pie tā, kas iznīks, nāc pie dzīvajiem!
Ja kaut kas no rakstītā kādam šķiet nepareizs, tad netiesājiet
bargi, labāk aizlūdziet! Vēl daudz kas nav līdz galam saprasts,
vēl ne viss ir atrasts, bet, cik ir, ar to dalos. Ne jau, ka būtu sasniedzis, bet eju tālāk, esmu ceļā. Lūdzu Dievu, lai šis stāsts palīdz tiem, kuriem Dievs to ir sagatavojis. Varbūt tas esi tu?
Ir laiks!
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I DAĻA
MALDUGUNIS

Redzi, ja Viņš noplēš, tad neviens to neuzcels, ja
Viņš ko noslēdz, tad neviens neatvērs. Redzi, ja Viņš
aizsprosto ūdeņus, tad tie izsīkst, un, kad Viņš tos pa
laiž vaļā, tie pārplūdina zemi. Viņam ir vara un pa
doms; Viņam pakļauts tas, kas maldās, un tas, kas
maldina.
(Īj. 12:14–16)

Īstais Curriculum Vitae
Ko rakstām savā dzīves gājuma aprakstā — Curriculum
Vitae (CV), ko uzsveram un ko noklusējam? Kas ir tas, ko
stāstām draudzē, iepazīstoties, un ko sakām darba intervijā? Galvenie akcenti var nesakrist. Esmu pielabojis savu CV,
palaikam meklējot jaunu darbu. Parasti centos izcelt to, ko
potenciālais darba devējs varētu skatīt kā sev derīgu. Ko
Dievs vērtēs kā labu? Vai mūžības perspektīvā būs svarīgi,
kādu izglītības diplomu esi ieguvis? Nekādi sasniegumi pasaulē te nepalīdzēs. Kā četru klašu beidzēju, tā augstskolas
profesoru glābj Kristus asinis, ne zināšanas vai sasniegumi.
Pirmo reizi rakstīju savu biogrāfiju kā skolnieks padomju okupācijas laikā. Toreiz bija svarīgi norādīt, kas ir vecāki — “strādnieki” vai “kalpotāji”. Piedzimu pedagogu ģimenē; tēvs bija vēstures skolotājs, mamma — jaunāko klašu
skolotāja. No dzimtās Tilžas atceros pavisam maz — kā spēlējām hokeju pagalmā, un kā brālēns Viktors bija atbraucis
ciemos, kamēr dienēja padomju armijā. Hokejs mūsu mājas pagalmā bija aizraujošs, vienīgais, ka man bija jāspēlē
ar birsti, jo hokeja nūju visiem nepietika. Nebiju pārāk sarūgtināts, cik nu spēju to atcerēties no trīs gadu vecuma. No
Tilžas pārcēlāmies uz Ozoliem Madonas rajonā, kur vecāki
strādāja Liezēres pamatskolā. No mammas mantoju interesi
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par mākslu un literatūru, no tēva — par politiku un vēsturi,
šķiet, arī par amatu — “direktors”. Aptuveni sešu gadu vecumā, apsēžoties mana tēva, Leona Kudora (skolas direktora)
krēslā Liezēres astoņgadīgajā skolā, mani interesēja viss, kas
atradās uz galda, — katra pildspalva un lapu caurduris. Reiz
tētis paņēma mazkalibra šauteni un ļāva man skatīties, kā
viņš netālu no skolas šauj vārnas. Mierinot dabas draugus,
teikšu, ka viņš netrāpīja nevienam putnam... Nezinu, vai
šis gadījums mani ietekmēja, bet vēlāk arī pats aizrāvos ar
šaušanu.
Nezināju, kā uzrunāt skolotāju Broņislavu Kudori 1. klasē — par mammu vai skolotāju —, abi varianti likās neatbilstoši. Par mammu nevar — ko domās klasesbiedri? Par
skolotāju? Bet tā taču ir mana mamma! Par skolotāju algu
neko daudz nevarēja iegādāties, lielākie pirkumi bija mēbeļu iekārtas — uz nomaksu, protams. Smukā sekcija bija piekrauta nevis ar traukiem un kristālu (kā toreiz mēdza darīt),
bet ar grāmatām, to mums bija daudz. Padomju laikā skolotāju bērni neieguva nekādu privileģētu stāvokli, drīzāk otrādi — pie katra mana mazākā (nu labi, gandrīz pie katra) pārkāpuma skolotājas gāja to izstāstīt savai kolēģei — manai
mammai. Citu bērnu vecāki uzzināja tikai par savu atvašu
lielākajiem nedarbiem, taču par mani zināja daudz detalizētāk. Tā kā vidusskolas laikā disciplīnas ziņā nebiju priekšzīmīgs, tam bija sekas.
Atbilstoši padomju terminoloģijai skolotāji atbilda “kalpotāju” kārtai. Tagad, iepazīstoties ar ticīgajiem vai tiem, kuri
meklē Dievu, padomju biogrāfijas terminus nelietoju, saku,
ka piedzimu neticīgiem cilvēkiem, kuri mīlēja mani, kā mācēja. Paldies Dievam par viņiem!
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Visskaistākais velosipēds pasaulē
Aptuveni četru, piecu gadu vecumā vecāki man uzdāvināja trīsriteni — visskaistāko velosipēdu pasaulē. Tā sēdeklis bija melns ar krāsainām viļņainām līnijām. Ķēdes nebija, pedāļi bija piestiprināti pie priekšējā riteņa. Biju tik mazs,
ka notikums ir miglā tīts, bet vienu atceros skaidri — zināju, ka trīsritenis ir pirkts un dāvināts tieši man un nevienam
citam... Bijām trīs bērnu ģimene, kur es — jaunākais — bieži vien ieguv u to, ko brālim un māsai vairs nevajadzēja. Savās
dzimšanas dienās, saņemot dāvanā pastmarku albumu vai
spēļu automašīnu, jutos sevišķi, jo man izrādīja uzmanību,
galds bija klāts par godu tieši manai dienai. Pēc daudziem gadiem grēku un ciešanu periodā lūdzām Dievu ar sievu Lilitu
Engures ezera krastā, lasījām Rakstus. Trāpījās 23. psalms:
“Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu svaidi
ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai.”
Dievs toreiz man parādīja, pēc kā ilgojos un ko Viņš man dos.
Tas bija ārkārtīgi svarīgs brīdis. Tādus ir piedzīvojuši visi,
kuri no sirds meklē Radītāju. Brīdis, kad Garā dzirdam Viņa
balsi un ar visu savu būtību apzināmies, ka Dievs mums kaut
ko teicis... Šādu notikumu formula nav uzrakstāma, vienkārši
zinām, ka tas nav no mums, nav no citiem cilvēkiem, tas ir no
Viņa. Dievs zina, kādi simboli, kāda valoda, kādi vārdi katru no mums uzrunās. Vecāki taču zina, kā uzmundrināt savus bērnus. Radītājs zināja, ka galda klāšana man personīgi
saslēgsies ar bērnības izjūtām dzimšanas dienās un ilgām pēc
patiesi tuvām, sevišķām attiecībām ar Dievu. Sirds izkusa,
raudājām. Pie ezera ieguvu vēl kādu pieredzi; biju aizrauts ar
Gara klātbūtni un, jau braucot projām no ezera, pateicu sievai kaut ko negatīvu par kādiem cilvēkiem, un Gars bija it kā
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prom. To nevarēja pārprast, robežšķirtne bija skaidri apjaušama. Neapbēdiniet Svēto Garu!
Piecu gadu vecumā vienam no kaimiņu puikām Ivaram
vai Armandam (viņi ir dvīņu brāļi) rādīju, kāds mums šķūnītī ir labs suns — Leda. Aizgāju aiz suņa būdas, un Leda aizšķērsoja man atpakaļceļu un satraukumā sāka riet, laikam negaidīja, ka iešu viņas “privātajā” teritorijā. Rēja tik nikni, ka
pamatīgi nobijos, negaidīju tādu četrkājainā drauga reakciju. Ivara un Armanda tētis atnāca un izveda mani aiz rokas.
Pārdzīvojums bija tik liels, ka sāku raustīt valodu, atceros, kā
brīžiem mocījos, nespēdams izrunāt vārdus.
Ceļš veda uz bērnu slimnīcu Rīgā, to, no kuras piektā stāva logiem Pārdaugavā varēja redzēt, kā paceļas un nolaižas
lidmašīnas lidostā. Reisu gan bija daudz mazāk nekā tagad.
Slimnīcā jutos pamests, viens mēnesis bez vecākiem piecu
gadu vecumā likās kā mūžība. Ne visi bērni izturējās draudzīgi, viens otrs mūsu palātas zēns bija agresīvs. Blakus palātā bija pusaudžu meitenes, kurām nezin kāpēc patika mūs
noķert un uzsmērēt uz sejas zobu pastu. Piecgadīgajam bija
pagrūti aizstāvēties pret viņām. Vienīgais, kurš varēja pasargāt mūs — mazos puikas — no amazonēm, bija palātas vecākais zēns — trešklasnieks, no kura bijās zobu pastas smērētājas. Tagad tajā saskatu līdzību ar garīgo pasauli. Glābējam un
aizstāvim pa īstam esi pateicīgs, ja tevi patiešām izglābj no tādas pārestības, no kuras pats nespēj glābties. Ja mēs paši spētu
izpildīt bauslību un uzvarēt ļauno savā spēkā, vai Jēzum būtu
jāmirst par mums? Jēzus tad atnāktu uz zemes tikai kā skolotājs, bet ne glābējs.
Ik pa laikam kādu bērnu ar sasaitētu galvu veda nestuvēs
uz kaimiņu palātu, kā mums teica — “no operācijas”. Tas bija
biedējoši. Ozolu ciematā biju radis dauzīties ar draugiem pa
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āru, vide bija droša. Slimnīcā iziešana pagalmā notika organizēti, kā cietumā. Mūs ieģērba biezos, brūnos halātos, satuntuļoja baltos lakatos (it kā pret ērcēm) un veda pagalmā. Tas
likās pretīgi un pazemojoši. Vecāki atsūtīja paciņu ar saldumiem un vēl šo to; mani tas neiedvesmoja, jo tikai atgādināja,
ka esmu piecu gadu vecumā atstāts viens pats ļaunā vidē. Kaut
kas notika; šķiet, pielipa doma, ka man nepienākas nekas labs,
neglābs pat vecāki, jo viņi ir tālu un to nespēj. Tā bija tāda ļauna, fatālisma pilna sajūta. Dievs mani atbrīvoja no tās, bet tas
notika vēlāk, jo toreiz laiks vēl nebija pienācis.
Man patika dzīvot Ozolos, tur bija pirmie draugi — Airis,
Vairis, Aivis, Agris, Armands, Ivars un divas Ilonas. Vidzemes
augstiene ir iedvesmojoša, ziemā daudz slēpojām, vasarā peldējāmies ezerā. Sešu, septiņu gadu vecumā piedzīvoju savu
pirmo dvēseli plosošo iemīlēšanos. Manu sirdi nolaupīja
Santa, kura dzīvoja netālu. Runājot ar viņu, mulsdams mulsu
un knapi spēju kaut ko sakarīgu pateikt. Kad skolas ekskursijas laikā Santas kurpe iekrita seklā upē, tad vecāks zēns, Aivis,
metās ūdenī, izcēla kurpi (kaut tas būtu bijis es!) un visu acu
priekšā atdeva Santai. Citi bērni apsmēja viņu, sauca par brūtgānu. Aivis bija nikns, dzenāja smējējus ar koku, bet es staigāju kā pa rudeni...

Ir viena neliela saliņa Ventas vidū
Vecāki 1978. gadā izlēma pārcelties dzīvot uz Skrundu,
kur tētis dabūja darbu Skrundas profesionāli tehniskajā celtnieku vidusskolā. Kaut kad ap 3. klasi sāku trenēties volejbolu, ko Skrundā toreiz mācēja spēlēt gandrīz visi. Ja tika rīkoti
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vietējie amatieru mači, tad dažādi uzņēmumi spēja izveidot
komandas, un tur bija skatāms reāls volejs. Treneris Ilmārs
Juriks bija lāga vīrs, viņu nomainīja Ainārs Zankovskis, kurš
bija ne tikai treneris, bet arī audzinātājs, viņa padomus atceros
vēl tagad. Kad mācījos vidusskolā, trenerim brīžiem neklājās
viegli, jo mēs mēģinājām paspēt piedalīties arī citos treniņos.
Volejbolistiem, līdzīgi kā padomju armijas “dembeļiem”, visas
durvis bija atvērtas. Tevi i milicijā darbā paņems, i par pažarnieku (sapratīs tie, kuri pazīst padomju armijas humoru).
Kad Skrundā ieradās kungfu meistars, tad daļa no tiem, kas
gāja uz viņa nodarbībām, bijām mēs, volejbolisti, jo Skrunda
nav sevišķi liela. Skolotājs (šķiet, viņš neļāva sevi saukt par treneri) teica, ka ārpus treniņu zāles esot jāsaka, ka mācāmies
u-šu, nevis kungfu, un tie esot grūdieni, nevis sitieni. Vārdu
sakot, nevis kauties mācāmies, bet vingrojam... Bija padomju laiks, nezinu, vai jau bija atcelts aizliegums ierindas pilsoņiem mācīt austrumu cīņu mākslas. Volejbola trenerim sanāca konkurence arī ar tautas deju skolotāju Igoru Irbi — dakteri,
kurš kopā ar sievu Ramonu mācīja mūs dejot un domāt tautiski. Daļa no Skrundas jauniešu deju kopas bijām mēs — tie
paši volejbolisti. Kā visu paspēt? Ko darīt, ja volejbola sacensības sakrīt ar deju koncertu? Uz tautas dejām mani piespieda iet māsa Sarma. Bijušie Tautas deju ansambļa “Ačkups” dejotāji Igors un Ramona mācēja tā vadīt Skrundas jauniešus, ka
iepatikās un vēlāk jau gāju bez stumšanas. Lielā lojalitāte, protams, palika volejbola pusē, kas vainagojās ar Kuldīgas Bērnu
un jaunatnes sporta skolas (BJSS) diplomu.
Vecāki izšķīrās, kad man bija trīspadsmit gadu. Mīlestī
bu vecāku starpā netiku novērojis, laipnību — ļoti reti. Pret
mums — bērniem — izturējās labi, bet katrs atsevišķi. No lielās darba slodzes un ģimenes rūpēm nogurusī mamma centās
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ārkārtīgi, bet strādāt no rīta līdz vakaram un vēl pietiekami
iztaujāt katru bērnu par viņa domām un pārdzīvojumiem laikam nebija iespējams. Visbiežāk savu iekšējo pasauli kārtoju
pats. Tas nozīmē, neko nesakārtoju, jo bērni bez vecāku palīdzības to nemāk. Līdz 8. klasei mācījos pārsvarā uz labi un teicami, mācības padevās viegli. Bija arī daži trijnieki, bet atceros, ka bieži vien pēcpusdienās negāju ārā no dzīvokļa, kamēr
nebiju pabeidzis pildīt skolā uzdoto.
Vidusskolā attieksme mainījās, kaut kāda sirds nepiepildītības sajūta lika jau visai ātri meklēt dažādus piedzīvojumus.
Šaubos, vai tā laika skolotāji zināja, cik daudzi vidusskolnieki un vidusskolnieces jau bija seksuālās attiecībās. Dievam toreiz neticējām, un padomju morāles stāsti mūs daudz neietekmēja, turklāt par fizisko tuvību vecāki ar padsmitniekiem
tikpat kā nerunāja. Seksuālā jeb pareizāk — grēka revolūcija —
Rietumos notika spilgti un strauji 20. gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados. Arī Padomju Savienībā tikums
no laulības sfēras atkāpās vienā, divās paaudzēs. Tikai atšķirībā no brīvās pasaules Padomju Savienībā tas notika “pa kluso”, jo, kā zināms, PSRS “seksa nebija”. Un tā — astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados Rietumi jau varēja savienoties ar
Austrumiem kopīgā ierēkšanā par vārdu “tikumība”. Ļaunais
ir pacenties, lai sevišķi sagānītu tieši intīmās attiecības. Vai tā
ir sagadīšanās, ka Jēzus izceļ ar fizisko tuvību saistītos grēkus,
saukdams lielu daļu savas zemes dzīves laika cilvēkus par laulības pārkāpēju cilti? (Mat. 16:4)
Bija personības, kurām padomju okupācijas laikā bija
drosme ne tikai domāt, bet arī runāt. Skrundas 1. vidusskolas
bioloģijas skolotāja Ārija Oliņa teica mums, ka evolūcijas teorija balstās uz hipotēzi, kas nav pierādīta. Viņa man uzdāvināja grāmatu “Vai misticisma atdzimšana?”, kurā bija nodaļa par
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Mūdija institūtu, kas pētīja cilvēku pēcnāves redzējumus ASV.
Dzīvoju netālu no Ventas, kur bieži gāju peldēt. Lasīju grāmatu, sauļojoties uz nelielas smilšainas salas, upes vidū. Atceros,
ka izlasītais mani spēcīgi uzrunāja, pagriezos ar seju pret debesīm un padomāju — tad jau tas, ko runā par Jēzu Kristu,
iespējams, ir patiesība!? Ceļojums bija sācies.

Garām uzrakstiem “tirgus” un “cirks”
Rīgā biju iemīlējies jau kopš bērnības. Nevarēju atrauties no autobusa loga, kad braucām atpakaļ uz Skrundu no
volejbola sacensībām un klases ekskursijām. Interesants un
sevišķs šķita viss — gan neona gaismu uzraksti, gan kuģīšu
šaušanas spēle par piecpadsmit kapeikām Vērmanes dārza
stūrī un lidostā. Vidusskolas laikā nešaubījos, ir vai nav jāstudē Rīgā, lēmumu pieņemt nebija grūti. Ietekmēja arī tas,
ka brālis Dainis un māsa Sarma jau studēja Rīgā. Viņu pēdās (ceļu būves inženierija un fizika-matemātika) nevēlējos
iet, tas nebija mans aicinājums. Tik ļoti vilka uz Rīgu, ka vēlējos jau pēc 8. klases iestāties kāda galvaspilsētas tehnikumā vai profesionāli tehniskajā skolā. To uzzinot, skolas direktore un klases audzinātāja ar mani runāja un runāja,
kamēr pierunāja palikt Skrundas 1. vidusskolā (2. vidusskolā mācījās padomju pretraķešu lokatoru apkalpojošo virsnieku bērni). Klases audzinātāja Vilma Kalnkārkle teica, ja es
būtu pārcēlies uz Rīgu, tad noteikti nonāktu čokā (cietumā).
Ļoti “iedvesmojoši”... Taču — nevar zināt, kas notiktu, ja es
viens pats padsmitnieka vecumā būtu galvaspilsētā. Pēc pierunāšanas palikt Skrundā nonācu depresijai līdzīgā stāvoklī.
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Vidusskolā disciplīna sāka nopietni klibot, par uzvedību toreiz lika atzīmes, laikam jau ar piecnieku (piecu ballu sistēmā) šajā kategorijā nekad netiku apbalvots. Man ir ļoti žēl
dažu skolotāju manu izdarību dēļ. Jaukā krievu literatūras
skolotāja Folberga necik nebija pelnījusi tādu manu attieksmi. Piedodiet man!
Skrundas vidusskolas padomju okupācijas laika skolotāji ziedoja sevi darbam, daļa bija tiešām lieli darba entuziasti, cieta viņu pašu veselība. Vienlaikus pastāvēja problēma —
vairums skolotāju maz ko zināja par pusaudžu psiholoģiju.
Mācībspēki ik pa laikam psiholoģiski traumēja bērnus. Mūsu
klases audzinātāja vidusskolā atmeta manai audzināšanai ar
roku, laikam izlēma, ka esmu bezcerīgs gadījums. Gāju izlīgt, devos ar puķēm Skolotāju dienā uz skolotāju istabu pie
viņas. Audzinātāja puķes nepieņēma un savu kolēģu klātbūtnē uzdeva man jautājumu: vai tā neesot liekulība no manas
puses? Bija kārdinājums izmest puķes ar žestu turpat atkritumu grozā, bet savaldījos, izgāju gaitenī un uzdāvināju pirmajai skolotājai, kas nāca pretī. Ar tām pašām puķēm skolotāja
Rita Damberga tūlīt pat iegāja skolotāju istabā... Mūsu klases audzinātāja vēlēja man labu, darīja savu darbu, kā mācēja. Vairākus gadus pēc skolas beigšanas kādā skolas salidojumā izlīgu ar viņu.
Svētīgi ir tie pusaudži, kuri jau kopš agrām dienām var ticēt
Dievam un savus pārdzīvojumus uzticēt savam Radītājam un
kuriem ir ticības biedri, ar ko apspriesties. Tas nebija mans gadījums, toreiz vēl lāgā neticēju Dievam. Par katru nevaru droši teikt, bet, cik atceros, mūsu klasē neviens īsti neticēja, katrā
ziņā nebija skaļi apliecinājuši pārliecību par Radītāja eksistenci. Šajā ziņā bijām padomju valsts izglītības un audzināšanas
produkti. Tomēr mēs vidusskolas vecumā vairs neticējām arī
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padomju propagandai. Kad viens no skolasbiedriem klases diskusijā teica, ka “tā jau mēs komunismu neuzcelsim”, tad mēs
pārējie smējāmies...
Pēc vidusskolas mani interesēja daudz kas un reizē nekas
tik ļoti, lai izlemtu skaidri par labu vienam noteiktam ceļam.
Iestājos Latvijas Valsts fiziskās kultūras institūtā (LVFKI).
Nebija tā, ka ilgojos pēc sporta pedagoģijas, bet, tā kā biju
trenējies volejbolā gandrīz desmit gadus, tas likās daudzmaz viegls ceļš. Galvenais bija kas cits — studēt Rīgā, jo “visa
dzīve”, kā toreiz domāju, notika tieši tur. 1988. gadā iestājos
LVFKI, bet pēc četriem gadiem absolvēju LSPA — Latvijas
Sporta pedagoģijas akadēmiju, jo mainījās ne tikai valsts vara,
bet arī augstskolas nosaukums. “Skifs”, kā mēs toreiz neformāli saucām augstskolu, kas gatavoja sporta pedagogus un trenerus, bija sava veida dzīves skola, kas deva gan pārsvarā pasaulīgu pieredzi.
Jūsmotāji par padomju laiku ir aizmirsuši, ka okupācijas
periods bija visai agresīvu attiecību laiks. Agresija ir vērojama arī mūsdienās, tomēr toreiz diskotēkās kautiņi bija daudz
ierastāki nekā tagad klubos. Diemžēl es pats arī dažkārt biju
agresijas izraisītājs, nevis miera nesējs. Cilvēki nemācēja svinēt dzīvi, sakrātās sāpes un neapmierinātība lauzās ārā kaušanās veidā. Ķīpsalā “Robinsona” diskotēku rīkotāji nezināja,
kā uzturēt kārtību; bija brīžiem nolīguši gan karatē meistarus, gan miličus ar suņiem, bet viss viens — uz rīta pusi izsisti logi, izmētātas pudeles. Paldies Dievam, tie laiki ir pagājuši! Biju diezgan ātri gatavs izvicināt dūres, iemesli, visdrīzāk,
bija trīs — godkāre, saasināta taisnīguma izjūta un nedrošība. Kur bailes, tur agresija. Diskotēkā Lāčplēša ielā reiz iesitu kādam ārzemniekam tikai par to, ka viņš parādīja man
nepieklājīgu žestu. Dieva sods atnāca ātri — jau kādā no
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nākamajiem pasākumiem tajā pašā vietā pats cietu un pazaudēju daļu zoba.
Vēl vidusskolnieks būdams, vienā Kurzemes ciematā diskotēkas laikā izaicināju kādu vīru kauties, jo aizstāvēju savu
paziņu, bet nezin vai tā bija vienīgā motivācija. Kādā no nākamajām diskotēkām tajā pašā vietā pamatīgi cietu no pārspēka, nezinu, kas tie bija par celtniekiem, bet viens vīrs viņu
vidū bija tas, ko pieveicu iepriekšējā reizē...
Zaudēju samaņu, no rīta sevi spogulī gandrīz nepazinu. Tā
bija Skolotāju diena, kurā mēs, vidusskolēni, mācījām pamatskolas bērnus, ļaujot skolotājiem atpūsties. Man uzticēja vācu
valodu. Nezinu, ko domāja skolēni, kuri klasē redzēja manu
uzblīdušo seju... Ievēroju sakarību, ka mans grēks atgriežas
pret mani pašu kā Dieva sods. Turklāt ar mani notika vairāk,
nekā pats biju nodarījis (vismaz man tā šķita): “Un, ja jūs arī
tad vēl Man neklausīsit, tad Es uzlikšu vēl septiņkārt bargāku
sodu jums jūsu grēku dēļ.” (3. Moz. 26:18) Savukārt situācijās,
kurās tiešām kādam palīdzēju ne godkāres dēļ un lietoju spēku, sods nesekoja. Tā bija toreiz, kad iesitu kādam iereibušam
vīram, kurš kopā ar drauģeli elektrovilciena vagonā uzbruka
pensionāru pārim un mēģināja atņemt iepirkumu maisiņu ar
kanniņu. Vecie cilvēki bija nobijušies, sieviete sauca pēc palīdzības, mēs ar studiju biedriem paspējām laikus. Lai Dievs
dod katram izšķirt, kas ir kas! No politoloģijas studijām zinām, ka tiesības uz fizisku vardarbību ir tikai valsts varas institūcijām, piemēram, policijai un armijai, likuma noteiktajā
kārtībā. Un pats svarīgākais: “Bīskapam pienākas būt nepeļa
mam vienas sievas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmī
līgam, izveicīgam mācīšanā; ne dzērājam, ne kauslim, bet lē
nīgam, ne ķildīgam, ne mantkārīgam.” (1. Tim. 3:2–3) Ticu, ka
tas domāts ne tikai bīskapiem.
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Juglas ķīmiķis un barikādes
Kādu rītu LVFKI studentu kopmītnes 401. istabiņā ienāca
kāds ķīmiķis no Juglas un uzdāvināja mums dažas pudeles ar
degmaisījumu — tā sauktos Molotova kokteiļus. Ķīmijas zinātājs bija izveidojis arī speciālus — pie pudelēm piestiprinātus —
degļus, kurus bija ērti aizdedzināt ar kvēlojošu cigareti. Bija
janvāra barikāžu laiks. Pirmajā barikāžu dienā kopmītni sasniedza ziņa, ka ir jādodas uz Vecrīgu, jo, iespējams, padomju
spēki uzbruks. Kā īsti notiktu cīņa, nebija skaidrs, jo absolūtajam vairākumam neatkarības aizstāvju nebija ieroču. Viens no
studiju biedriem, ejot ārā pa kopmītnes durvīm, teica: “Es nevēlos mirt.”
“Molotova kokteiļus” plānojām mest uz tankiem un bruņumašīnām. Neviens gan nezina, kā mums būtu gājis, ja uzbrukums tiešām notiktu. Katrā ziņā lēmumu bijām pieņēmuši, un noskaņojums bija kaujiniecisks. Pirmajā naktī
stāvējām bīstamā vietā — Herdera laukumā, starp divām barikāžu rindām. Viena rinda bija pie paša Doma laukuma,
otra — no mašīnām un traktoriem veidotā — tuvāk krastmalai, pie Krājbankas ēkas. Ar rēzeknieti Oskaru un vēl dažiem
studentiem salikām nūjas pie Herdera pieminekļa žoga. Plāns
bija vienkāršs, traktori un smagās automašīnas pie Krājbankas
ēkas bija tā saliktas, ka iebrucēji uz Doma laukuma pusi tiktu pa šauru eju starp smago tehniku, tātad sprauktos pa vienam. Tur plānojām gar malām stāvēt un sist ar mietiem, atņemt automātus un šaut. Tas, protams, notiktu, ja smago
tehniku neizstumdītu tanki un ja vispār no tās puses kāds uzbruktu. Oskars bija dienējis padomju armijā, savukārt es biju
ar “Kalašņikova” automātu biju uz “tu” kopš skolas laikiem.
Skrundas vidusskolā militārajās spēlēs “Kāvi” un “Ērglēns”
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biju klases komandieris un strēlnieks. Laikā, kad gatavojāmies
sacensībām, man bija uzticēta atslēga no pionieru istabas, kur
atradās “AK 47”. Nezinu, vai drošības noteikumi tika ievēroti,
bet kopā ar vēl diviem klasesbiedriem — Māri un Klemensu —
starpbrīžos gājām trenēties ieroča izjaukšanā un salikšanā. Pirksti brīžiem bija līdz asinīm, taču pūliņi atmaksājās, jo
Kuldīgas rajona sacensībās uzvarējām Skrundas militārā lokatora padomju virsnieku dēlus.
Ap desmitiem vakarā atnāca kāds vīrs un teica, ka tādā un
tādā ārvalstu radio esot dzirdēts, ka tūlīt uzbruks. Mobilo sakaru nebija, dažiem bija rācijas, bet ne mums. Noteiktajā laikā uzbrukums nenotika. Tas pats vai cits vīrs atnāca naktī un
teica, ka ir ziņas, ka no Ādažu puses uz Rīgu brauc padomju tanki. Gaidījām atkal, bet nekā. Tagad daži, atskatoties uz
barikāžu laiku, pasmaida, bet pirmajā naktī uz jokiem prāts
nenesās, nezinājām, kas notiks. Bijām diezgan pārliecināti, ka Maskavas spēki uzbruks. Patriotisms un tautas vienotība sasniedza augstāko pakāpi, kādu Latvijā esmu piedzīvojis.
Studijas uz nedēļu atcēla, pa dienu gulējām, naktīs dežurējām
pie telefoncentrāles Dzirnavu ielā, starp Krišjāņa Barona un
Marijas ielu.
Pirmajās naktīs centīgi nesāju līdzi pudeli ar degmaisījumu, bet vēlāk pārdomāju, jo situācija nelikās vairs tik draudīga. Daudzu ēku pirmā stāva telpās tika gatavotas sviestmaizes, cigaretes dalīja par velti. Stāvējām kāda traktora piekabē,
kad pie mums pienāca viena no Latvijas Televīzijas diktorēm un uzdāvināja folijā ietītas karstmaizes... Turpat pienāca kāda sirma vecmāmiņa un stiepa mums cigarešu paciņu (“Astra” vai “Prima”). Atteicāmies, jo bija neērti ņemt.
Toreiz bija cigarešu deficīts, un kundze neizskatījās turīga.
Cilvēku labvēlība bija aizkustinoša. Nezin no kurienes mūsu
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piekabē uzradās muzikants ar akordeonu un sāka spēlēt kaut
ko jestru. Dzērām turpat vīnu, noskaņojums kļuva tik pacilāts, ka viens no mūsu augstskolas pasniedzējiem noņēma no
piekabes plakātu ar uzrakstu “LVFKI”. Mums gan neko neteica, jo droši vien saprata, ka ir situācijas, kurās pedagoģiskas
lekcijas neiederas. Uz barikādēm nebijām vairs sadalīti pasniedzējos un studentos.
Vēl pirms barikādēm, atmodas laikā, piedalījos gandrīz
katrā Tautas frontes rīkotā akcijā Vecrīgā un krastmalā. Kopā
ar studiju biedru Ivaru skaitījām balsis pie Augstākās padomes
ēkas 1990. gada 4. maijā. LVFKI pasniedzējs Māris Budovskis
bija viens no tiem deputātiem, kurš balsoja par Latvijas
Neatkarības deklarācijas pieņemšanu. Jokojām, ka vajadzēja
viņu pārķert, izejot no Augstākās padomes ēkas pēc vēsturiskā
balsojuma, un dot uz emocionālā viļņa parakstīt ieskaišu grāmatiņu. Budovska psiholoģijas lekcijas bija ļoti aizraujošas, tajās neviens negulēja.
4. maija ovācijas nomainīja 15. maija spriedze un grūstīšanās pie Augstākās padomes. Tajā rītā līdz Juglas kopmītnēm
atnāca ziņa, ka jādod pretspars Alkšņa karaskolas1 kursantiem un Baltijas Kara apgabala virsniekiem. Kad ieradāmies,
tur jau bija liels skaits RPI (tagad RTU) un mūsējo studentu,
kuri no Imantas kopmītnēm bija paspējuši ātrāk. Alkšņa kursanti stūma savus pārstāvjus uz ēkas durvīm, lai iesniegtu petīciju Augstākajai padomei. Aiz mums stāvēja OMON miliči,
kuri vēl nebija pārgājuši Interfrontes un Maskavas komunistu pusē. Gaisotne bija nokaitēta līdz baltkvēlei, vajadzēja tikai
vienu dzirksteli, un notiktu asinsizliešana, abās pusēs bija jauni vīrieši, gatavi izkauties. Cilvēki stāvēja tuvu cits citam, bars
1

Rīgas Jēkaba Alkšņa augstākā kara aviācijas inženieru skola.
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grūda baru; ja kāds lietotu aukstos ieročus, no malas neredzētu, kurš ko dara. Paldies Dievam, kaušanās nesākās, tomēr
kursanti un virsnieki stūma, cik varēja, un vienu ķīli uzstūma omoniešiem, kuri sāka sist ar stekiem petīcijas iesniedzēju
atbalstītājus. Militārās skolas kursanti bija ģērbušies civilajās
drēbēs atšķirībā no okupācijas armijas virsniekiem, kuru cepures (furaškas) tad nu lidoja pa gaisu...
Ilgus gadus esmu bijis visa latviskā cienītājs. Joprojām atbalstu valsts valodas stiprināšanas iniciatīvas un esmu pateicīgs Dievam par Latviju. Tomēr mūsu galvenā piederība ir
Debesu valstībai, jo mēs uz zemes esam piedzīvotāji: “Bet mēs
gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas debesis un jaunu zemi, kur
taisnība mājo.” (2. Pēt. 3:13) Kādu dienu depresijas un izmisuma periodā redzēju televīzijas raidījumā kaut ko etnogrāfisku
un padomāju, ka tas nespēj palīdzēt manā nelaimē un izvest
mani no bedres. Dieva Dēls gan spēj.

Oktobrēni un pionieri nedrīkst spekulēt!
Attieksme pret naudu ir svarīga dzīves sastāvdaļa, tajā ir
jābūt Dieva vadībai, citādi tur saimnieko ļaunais. Sākumā
uz kazino cilvēks iet, jo vēlas vairāk naudas, vēlāk pieslēdzas
citi dzinuļi. Mūsu ģimenē manos skolas gados naudas gandrīz vienmēr pietrūka. Labs atspaids skolotāju algām bija piemājas dārzs, kurā audzējām kartupeļus, citus dārzeņus un
ogas. Ņēmām kolhoza biešu lauku divu hektāru lielumā ravēšanai, samaksa nebija slikta. Ak vai, kā man nepatika ravēt!
Tad jau labāk sienu krāmēt, kas man arī tāpat bija jādara vasarās, jo mūsu slaucamajai govij un telei bija kaut kas jāēd ziemā.
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Gribasspēks tiek trenēts tikai apstākļos, ja jāstrādā kaut kas,
ko nevēlies.
Bijām ar brāli sakrājuši nozīmītes, izlēmām, ka jāpārdod
skolasbiedriem. Klasesbiedrs Uldis gribēja pirkt, devās pie savas mammas — pionieru vadītājas — pēc naudiņas. Kā varbūt nojaušat, man bija nepatikšanas. Uz Maskavas 1980. gada
olimpisko spēļu nozīmītes bija cena 15 kapeikas, bet es prasīju 20 kapeikas. Tāda spekulācija padomju laikā nebija atļauta,
līdzīgi kā jebkura cita uzņēmējdarbība. Katru septembri kolhozā “Kurzeme” un “Cīņa” lasījām kartupeļus. Par mēneša
darbu saņēmu nedaudz virs 20 rubļiem. Reiz, kad “algas dienā” (aptuveni 4. vai 5. klase) apmierināts iznācu no Skrundas
kafejnīcas “Saulīte”, kur nupat biju ēdis lieliskos gaļas salātus ar rupjmaizi, mani “pieķēra” viena no vidusskolas skolotājām. Bija dusmīga, teica kaut ko līdzīgu: “Ak tā?! Jau tērējat
naudu!” Neatceros, vai skolotāja paskaidroja, kas bija pareizais
tērēšanas veids, pieņemu, ka laikam jau atdošana vecākiem.
Manējie gan šādi nebija noteikuši. Esmu dzirdējis, ka mūsdienās daļa vecāku skatās uz skolotājiem kā uz beztiesiskām būtnēm un tādu attieksmi pielipina arī savām atvasēm. Savukārt
toreiz daži skolotāji attiecībās ar skolēniem bija “pārtiesiski”,
un de facto skola bija padomju varas sastāvdaļa. Esmu strādājis par skolotāju un domāju, ka neviena no galējībām nav laba.
Par LVFKI stipendiju un vecāku ikmēneša pabalstu nevarēja izdzīvot. Mācības notika dienas pirmajā pusē, strādāt pastāvīgu, pilna laika darbu nebija iespējams. Ar studiju biedriem ielikām avīzē sludinājumus, ka veicam fizisku darbu par
samaksu. Rakām, nesām, krāvām, betonējām un darījām melnos darbus. Ar Aināru Treigutu, kurš vēlāk pārcēlās uz dzīvi
ASV un kļuva par hokeja kluba “Detroit Red Wings” fizioterapeitu-masieri, reiz mazgājām “Mazās ģildes” logus; šaubos, vai
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kvalitāte bija pietiekama. Kādās sacensībās ar Aināru un citiem
studiju biedriem tirgojām biļetes Biķernieku trasē. Divi miliči vēlējās ieiet bez biļetēm, neielaidām. Viens no viņiem man
teica, lai tikai patrāpos viņiem uz ceļa. Uz ko atbildēju, ka man
nav automašīnas. Patiesības labad jāpiebilst, ka toreiz tomēr
grēkojām, jo ielaidām vairākus citus apmeklētājus bez biļetēm.
Pēc pirmā kursa devos studentu celtnieku vienībā “Hērakls”
uz Jakutiju, kur viena nopelnītā rubļa vietā maksāja divus,
jo bijām aiz polārā loka, aptuveni piecdesmit kilometrus no
Ziemeļu Ledus okeāna. Ciemā, uz kuru vasarā varēja nokļūt
tikai pa upi vai ar lidmašīnu un helikopteru, agrāk atradās
Staļina ieslodzījuma nometne. Zelts un citi labumi no zemes
kādam bija jāizrok, un ieslodzījumu sistēma bija neatņemama
padomju industrijas sastāvdaļa. Toreiz, strādājot kādā āra noliktavā, sapratām, kur padomju plašumos pazūd nauda. Pāris
dienas tur taisījām betona laukumu pacēlāja darba ērtībai un
stabilitātei. Lūdzām noliktavas priekšnieku, lai iedod mums
nevajadzīgus metāla gabalus, lai varam no tiem izveidot armatūru betona stiprībai. Jau drīz ar pacēlāju mums piegādāja
eļļainas, jaunas automašīnu detaļas, asis un citus dzelžus. Uz
mūsu izbrīnu un jautājumu, kāpēc mums nedod lūžņus, noliktavas priekšnieks atbildēja, ka šīs detaļas ir paredzētas automašīnām, kuru ziemeļos nekad nav bijis un nebūs... Tā kā
mūsu acis iepletās vēl plašāk, tad vīrs mums aptuveni stundu vai ilgāk stāstīja līdzīgas lietas, bijām pārsmējušies. Lai arī
padomju iekārtas nepilnības redzējām tepat Latvijā, tas tomēr bija jau cits līmenis. Eļļainās detaļas mierīgu sirdi salikām betona javā, iespējams, ka tas laukums ar pacēlāju noliktavā vēl tagad kalpo tiem, kuri strādā aiz polārā loka. Vēl cits
piemērs, ko pastāstīja noliktavas priekšnieks, bija par betona kalnu — piemiņas vietu kādam krievu jūrasbraucējam, ko
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uzcēla tundrā, izmantojot cementu, kas palika pāri pēc kāda
saimnieciska objekta celtniecības. Nu nesarēķināja pareizi nepieciešamā cementa daudzumu, tāpēc vien jau atpakaļ nevedīs... Cilvēki pie tās plāksnes nenākot, varbūt vismaz ziemeļbriežiem ir aizvējš.
Kādu dienu divi mūsējie atnāca uz māju, kur dzīvojām, un
teica, ka mūsu vienības students Gints esot klubā un netiekot
ārā, jo vietējie nelaižot prom. Savācāmies kādi desmit vai vairāk un gājām cīņu biedru izpestīt. Jakutijas ciemata tradīcijas
nezinājām; pieredzējušais cīkstonis Lauris Špels mums līdzi
nenāca, jo bija pārliecināts, ka kautiņa nebūs, ja nu vienīgi mēs
paši to nesākšot. Viņam šī bija jau otrā studentu celtnieku nometne Krievijā. Kad iegājām klubā, tā īpašnieks, ieraugot mūs,
ātri visu saprata un paziņoja, ka diskotēka beigusies. Pieļauju,
ka klubs darbojās kā kooperatīvs, ko pieļāva Gorbačova pārbūves laika noteikumi. Izvedām Gintu, viņš bija sveiks un vesels.
Vietējie ilgi runāja ar mums; Laurim bija taisnība — mēs neko
aktīvu neuzsākām, un viņi arī ne. Tad viens no strādnieku ciemata iedzīvotājiem teica citam, ka nevajagot ar mums konfliktēt, jo starp mums esot karatisti. To pašu viņš gan paskaidroja,
lietojot specifisku terminoloģiju. Sarunas aizgāja līdz tam, ka
vietējie puiši sakāvās savā starpā, un mēs gājām mājās...
Kad atbraucu uz Latviju ar žūksni banknošu kabatā, ieguvu jaunu pieredzi, proti, ja nauda ir nākusi sūri grūtā darbā, tad nav viegli to iztērēt. Biju radis skolas gados strādāt fizisku darbu, taču tik smagi kā Jakutijā gandrīz divu mēnešu
garumā vēl nebija strādāts. “Hērakla” vienībā visi bijām sportisti, bet nogurums pēc 50 kilogramu cementa maisu nēsāšanas un betona taisīšanas visu dienu bija tāds, ka vakarā gultā speciāli grozījos, lai uzreiz neaizmigtu. Bija taču jāsajūt, ka
beidzot varu atpūsties. Nopelnītā nauda ir mērāma lietās, ko
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varu nopirkt par to, bet tā izvērtējama arī citādi — darba stundās un piepūlē, kuru esmu ieguldījis, lai to iegūtu. Šādā nozīmē naudas vērtība var atšķirties atkarībā no manas subjektīvās uztveres. Kad ziedo naudu Dieva darbam, evaņģelizācijai
vai labdarībai, tu ziedo daļu no savas dzīves un sava darba.
Naudas izlietošanas rezultāts, pat, ja ar to rīkojas jau citi, ir arī
tavas dzīves rezultāts. Neatdod to elkiem! Sajūtas no azartspēlēm ir elks.
Tikko pēc atbraukšanas sēdēju virtuvē, stāstīju savus piedzīvojumus mammai un kaimiņiem, kas ieskrēja mani apskatīt. Toreiz deviņpadsmit gadu vecumā pirmo reizi pīpēju atklāti mammas klātbūtnē; iedevu viņai daļu nopelnītās naudas
kāda parāda dzēšanai, jutos pieaudzis un svarīgs...

Zloti, dolāri un rubļi
Lai nopelnītu iztikai, izklaidei un labākam apģērbam, ar
brāli Daini sākām braukt uz Polijas ielu un stadionu tirgiem.
1992. gadā vedām uz Varšavu elektropreces, “Londa Color”
matu krāsu un visādus niekus. Iegūtos zlotus mainījām pret
ASV dolāriem un tērējām Latvijā. Toreiz iemācījos komercijas pamatus praksē, nezinot nekādu teoriju. Apguvu to, ka var
vietējam uzpircējam no rīta atdot visu lētāk, bet ātri. Vai visas dienas garumā — lēni, bet dārgāk. Ievēroju, ka viena grupa
tirgoja elektropreces, sadaloties noteiktā veidā tirgus teritorijā. Tuvāk ieejai preci tirgoja par ļoti augstu cenu, tālāk — lētāk, bet vienalga ar labu peļņu. Pircējs redz starpību ar pirmo
un nezina, ka pārmaksā. Varšavas iedzīvotāji gan nezaudēja
neko, jo cena, ko piedāvājām, bija zema no viņu perspektīvas.
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Pirkām Polijā džinsus un pārdevām Rīgā komisijas veikalā.
1992. gadā Polijā pirktā alus bundža bija kaut kas sevišķs, jo
pie mums alus vēl bija tikai pudelēs. Padomju bērni ātri apguva brīvā tirgus principus praksē. Daļa izmantoja šo “farcovkas” pieredzi, lai kļūtu par uzņēmējiem, bet tas nebija mans
aicinājums.
Vienreiz braucu uz Varšavu kopā ar Sporta akadēmijas
biedriem Normundu un Raivo. Toreiz ceļā uz Varšavu sevišķi lūdzu Dievu, lai ir labs darījums, lai viss iet gludi, lai uz robežas neizsēdina ar visu preci u. tml. Citos līdzīgos braucienos tā netiku lūdzis. Dievs atsaucās, tikai ne tā, kā biju cerējis.
Ja kaut kas varēja noiet greizi, tad nogāja. Braucām tirgoties
uz kādu citu pilsētu; vakarā devāmies atpakaļ uz Varšavu, lai
agri no rīta ieņemtu labas vietas tirgū. Nopirkām biļetes un
iekāpām pēdējā vai priekšpēdējā vagonā. Pamodāmies naktī,
pamodināja biļešu kontrolieri. Teica, ka mums jāmaksā sods,
jo neesot biļešu. Protestējām, rādījām biļetes uz Varšavu. Kon
trolieri paskaidroja, ka divi pēdējie vagoni kādā pilsētā atvienoti un pievienoti citam vilcienam, kurš veda mūs nevis uz
Varšavu, bet citā virzienā... Tika atrasts kompromiss, samaksājām vienu sodu par trim, jo bijām netīši pārkāpēji.
Nākamajā dienā ar lielu nokavēšanos tikām līdz Varšavas
tirgum, kur spējām šo to notirgot. Vakarā pārguruši devāmies
uz dzelzceļa staciju pavadīt nakti zem jumta uz viena no iekšējiem peroniem. Salikām somas tā, lai pa miegam kāds nenozagtu. Vienu somu tomēr noliku sev blakus (nevis zem galvas)
un nejutu, kā naktī kāds to paņēma. Nogurumā gulējām tik
cieši, ka neko nedzirdējām. Somā bija jau nopirktie džinsi un
vēl nepārdotās preces. Un svarīgākais — biļetes mājupceļam
visiem trim. Pazaudētās biļetes bija kupejai, un tās, ko spējām
dabūt un ko man nācās apmaksāt visiem (somu taču nozaga
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man), bija uz mazpilsētu maršrutu vilcieniem, no kuriem sastiķējām maršrutu atpakaļceļam. Uz tiešo vilcienu vajadzīgajā dienā biļešu nebija, viesnīca mūsu budžeta plānos neietilpa.
Nu tas vēl nebija viss, protams.
Vilciens, kuram mūs vajadzēja pārvest pāri Polijas–Balt
krievijas robežai, kādā pierobežas pilsētā kavējās trīs vai četras
stundas. Mūsu “kolēģi” — tirgoņi ar lielām somām no Balt
krievijas, Krievijas un Polijas — ilgi gaidīja, nogura. Beidzot
vilciens pienāca, un visi metās uz vagoniem, baidoties, ka nedabūs sēdvietas. Daži rāpās pa logiem, un pirmo reizi sapratu,
ko nozīmē nevaldāms, stihisks pūlis. Sajūta bija neomulīga, jo
paklupt un nokrist būtu bīstami, pastāvēja risks tikt sabradātam. Starp pasažieriem bija daži poļi, kuri pēc iekāpšanas vagonos grozīja galvu un teica: “Nu narod, nu narod...”1
Kad beidzot tikām līdz Rīgai, saskaitīju, ko esmu zaudējis,
ko ieguvis, un sanāca, ka esmu “pa nullēm”. Tagad spriežu, ka
Dievs tiešām atbildēja uz manu lūgšanu turpceļā, tikai viņa atbilde bija: “Nē!” “Jūs lūdzat un nedabūjat, tāpēc ka ar ļaunām
sirdīm lūdzat, lai to šķiestu savās kārībās.” (Jēk. 4:3) Vēlies atbrīvoties no azartspēļu atkarības? — Garīga brīvība nav apvienojama ar mantkārību.

Esmu “Dzirnavu”, saprati? “Dzirnavu!”
Daļa Sporta akadēmijas studentu kļuva par specvienību
kareivjiem, miesassargiem, bet daļa par bandītiem. Tas gan
bija mazākums, jo vairums nepievienojās ne vienai, ne otrai
1

Nu, tauta...
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grupai, bet kļuva par sporta skolotājiem, treneriem, skolu direktoriem, uzņēmējiem un viens otrs par diplomātu. Studiju
biedrs, cīkstonis Andrejs (vārds mainīts) kādu dienu piedāvāja man un Egīlam (vārds mainīts) nelegāli tirgot alkoholu Dzirnavu ielā. Egīls trenējās basketbolā, bet drīzāk bija uzskatāms par bokseri. Toreiz šāda veida tirdzniecība Dzirnavu
ielā, Čiekurkalnā un citur jau tuvojās noslēgumam. Man nezināma iemesla dēļ bandīti, kam piederēja šis rūpals, meklēja
jaunus tirgotājus Dzirnavu “točkā”, kur mēs ik nedēļu maksātu viņiem nodevu. Toreiz tas bija daudz prestižāk nekā mūsdienu “spirķika” tirgošana Maskavas priekšpilsētā. Paredzētie
ienākumi būtu studentam neiedomājami lieli. Viens no agrākajiem tirgotājiem mūs apmācīja, kā tirgot, kur paslēpt lielāko
daļu šņabja. Tas bija jātur vienā Dzirnavu ielas pagalma pagrabiņā, lai pieķeršanas gadījumā pie mums būtu tikai dažas pudeles, par ko sekotu ne pārāk liels naudas sods.
Kādu dienu vakariņojām ar Andreju un “Dzirnavu točkas”
tirgotāju viesnīcas “Latvija” restorāna Zaļajā zālē. Tirgotājam
bija paziņa, kurš piedāvāja ne tikai tirgot, bet arī pildīt pudeles un skrūvēt korķus; par to pants jau būtu skarbāks. Toreiz
sapratu, kā — it kā nevilšus — var ieslīgt noziedzības zampā
dziļāk un dziļāk. Kad restorānā sākās kautiņš, tad mūsu paziņa — tirgotājs, kurš mūs apmācīja jaunajam arodam — uzbrēca milicim: “Es esmu “Dzirnavu”, saprati? “Dzirnavu”!”
Milicis atkāpās; lūk, tādi bija laiki. Ar galveno atbildīgo par
“Dzirnavu” vietu nepaspējām iepazīties, man viņu parādīja
uz ielas, no attāluma. Jau vēlāk, 1993. vai 1994. gadā, kad naktīs piestrādāju par apsargu nelielā kazino Pārdaugavā, tas pats
vīrs ienāca uzspēlēt kārtis. Apsēdās pie spēļu galda un teica:
“Šodien uz mani šāva...” Neviens neuzdrošinājās viņam kaut
ko jautāt vai teikt.
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Dažkārt pēc alus dzeršanas Ādažu picērijā devāmies uz
viesnīcas “Rīga” restorānu (blakus “Skapim”) turpināt. Pār
svarā tur ēda viesnīcas viesi — ārzemnieki, vietējie bandīti un
piedzīvojumu meklētāji. Visbiežāk gājām kopā ar “Skifa” cīkstoņiem, citādi bija bīstami, reketa laiki jau bija sākušies. Viens
no viesmīļiem bija mūsu paziņa, viņš stāstīja, ka reiz atnākuši tie, kuri parasti ir ādas jakās, un teikuši: “Šovakar tu maksāsi par to, ko apēdīsim un izdzersim!” Jāsaka, daļa oficiantu
arī paši nebija nekādi eņģeļi. Sākumā, kamēr gājām uz viesnīcas “Rīga” restorāna lielo zāli bez cīkstoņa Andreja, šveicaram
maksājām desmit padomju rubļus, lai dabūtu savu galdu četrām personām. Par lielo galdu bija jāmaksā divdesmit pieci. Ar
Andreju bija citādi, viņš mācēja pārliecināt šveicarus.
Neliela ilustrācija no padomju okupācijas pēdējiem gadiem.
Sēžam ar Andreju viesnīcas “Latvija” Zaļajā zālē, dzeram alu.
Pie blakus galda vakariņo ārvalstu viesi, liela auguma vīrs treniņtērpā lēnām slāj pa zāli un sulīgi nospļaujas pavisam netālu no ārzemnieku galdiņa... Kāds ilgojas pēc padomju laikiem?
Padomājiet divreiz! Deviņdesmito gadu sākuma gaisotne restorānos un klubos bija nevis jaunās brīvības, bet vecās padomju
nebrīves sekas, kas nekontrolēti izplūda ielās. Valsts, kuras vara
oficiāli paziņoja, ka Dieva nav, nevarēja ilgi pastāvēt. Pagāja
laiks, un mēs konstatējām, ka Dievs ir, bet PSRS vairs nav.
Nav zināms, kurp mans ceļš būtu vedis tālāk, ja cīkstonis
Andrejs netiktu arestēts un apsūdzēts kāda cita nozieguma izdarīšanā. Tas notika laikā, kad jau grasījāmies sākt “strādāt”
naktīs Dzirnavu ielā. Dievs pasargāja gan no korķu skrūvēšanas, gan šņabja tirgošanas. Pateicu to citam studiju biedram —
Aivaram Tēraudam, ka iecerētais nesanāca, “projekts” nobruka līdz ar nagiem. Uz to Aivars sacīja: “Tātad tev Dievs ir ko
citu paredzējis.” Pagāja aptuveni seši gadi, un tas pats Aivars
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un Deivids — sludinātājs no ASV — mani kristīja Daugavā. Bet
toreiz, spriežot par “darbu uz Dzirnavu”, mēs to nezinājām,
laiks vēl nebija pienācis.

Zagļi vienroči un Pavlova sunīši
Pirmo reizi pamēģināju azartspēles, kad uzspēlēju spēļu automātu Rīgas autoostā. Domāju, ka slimība sākās jau ar
pirmo reizi. Ļaunā sēkla tika iesēta, izkrītot pirmajam nelielajam laimestam. Viens no stimuliem, kas nāk, kā Jēzus teica —
no sirds dziļumiem, ir mantkārība. Viss ļaunums, kas saistīts ar azartspēlēm, ir grēks, tāpēc par to ir jārunā ar Bībeles
terminiem. Mantkārība Rakstos ir pielīdzināta elku kalpībai (Kol. 3:5). Toreiz monētas, kas izbira no aparāta, krita uz
metāliskas virsmas, kas radīja lielu troksni. Aparāta uzvaras
skaņas un gaismas signāli strādāja uz to, lai visa zāle redz un
dzird, ka kāds ir vinnējis. Ja cits zaudē, tad tas notiek klusībā, spēlmanis ar nožēlas, izmisuma un tukšuma sajūtu dodas
projām. Aparāti ir izveidoti, pamatojoties uz cilvēka psiholoģiju, domāšanas un uztveres īpatnībām. Speciālisti (matemātiķi,
psihologi, inženieri un mākslinieki), kuri ir palīdzējuši izveidot spēļu aparātu algoritmus un vizuālo tēlu, ir kalpojuši sātanam — ne pārnestā, bet burtiskā nozīmē. Lai izkristu bonuss,
daudzās spēlēs vajag trīs simbolus no pieciem, kuri, parādoties
ekrānā, rada vienu un to pašu skaņu. Ja simbols izkrīt pa vienam un pa diviem, tad tas rada sajūtu un cerības, ka tūlīt, tūlīt
izkritīs trešais. Tas izkrīt, bet tik bieži, lai tu kopumā zaudētu,
bet kazino vinnētu. Kādā televīzijas raidījumā viens psihologs
teica, ka esot pavērojis spēļu aparātu darbību un sapratis, ka
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viss darbojas kā zinātnieka Ivana Pavlova eksperimentos ar suņiem, kuriem, iedegoties lampiņai, izdalījās kuņģa sula. To panāca, jo vairākas reizes deva sunim ēst uzreiz pēc lampiņas
ieslēgšanas. Pasaulīgā gudrība te kalpo ļaunajam, kurš ir nežēlīgs cilvēku dzīves grāvējs. Sekas ir visiem zināmas — salauzti likteņi, zaudēts darbs, izirušas ģimenes, asaras, nelaime un
pašnāvības. Tu vari izbēgt no tā, ja atdosi savu dzīvi Dievam!
Ja neesi bijis spēlēt, tad nedod pat mazo pirkstiņu sātanam!
Sporta akadēmijas kopmītnē mans grupas biedrs Ansis
(vārds izmainīts) nopirka spēļu kazino ruleti. Viņš bija “banka”, mēs spēlējām. Sāku joka pēc, bez naudas, uz interesi, tā
teikt. Sātans to izmantoja, lai atvieglotu man ceļu uz dziļu jo
dziļu bedri. Toreiz to nezināju un jau drīz biju kazino Rīgas
centrā, un spēlēju īstu ruleti uz īstu naudu. Daļu pagaidu darbos nopelnītās naudas nospēlēju kazino. Deviņdesmito gadu
sākumā, aizejot mājās ar vinnestu, pirku šo to no apģērba un
pieķēru sevi pie domas, ka man bija nedaudz žēl atdot naudu par drēbēm, jo gribēju drīzāk izdarīt jaunu likmi. Un tas
ir jau spēlēšanas sākumā! Atcerējos, ka skolas laikā biju pārsteigts, ka mans klasesbiedrs teica, ka viņam esot žēl naudu izdot par kaut ko citu nekā alkoholu. Toreiz brīnījos, nesapratu,
kā tā var būt.
Aizejot astoņdesmitajiem un deviņdesmitajiem gadiem,
grēks tiem līdzi neaizgāja un nekur nepazuda no Latvijas.
Grēks pieņēma citas formas, daļa reketieru varēja kļūt par
legāliem uzņēmējiem un “civilizēti” zagt no valsts, izveidojot PVN izkrāpšanas shēmas un īstenojot citas afēras. Ja kāds
pārkāpj laulību, runājot par dzeju un glezniecību, — grēko, tāpat kā tie, kuri piedzērušies uzbrūk viens otram pudeles dēļ.
Bagātu, izglītotu uzņēmēju bankets un mākslinieku bohēma
var būt tikpat grēcīgi pasākumi kā bezpajumtnieku dzeršana
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aiz atkritumu tvertnēm. Pirmais variants tikai rada ilūziju, ka
dzīvē viss ir daudzmaz kārtībā.
PSRS bruka un juka, sludinātāji no brīvās pasaules ieceļoja Latvijā un rīkoja evaņģelizācijas pasākumus. Piedalījos vienā tādā sapulcē Dziesmu svētku estrādē kopā ar studiju biedriem no LSPA. Viss, kas tur notika, bija jauns un neparasts. Ja
sludinātājs teica, ka jāceļ rokas augšā, tad cēlām. Iespējams, ka
beigās pat rubli noziedoju... Forma man toreiz likās nepieņemama, jo biju pieradis, ka dievkalpojumi izskatās drīzāk pēc
bērēm, nevis svētkiem. Vēlāk, pēc gadiem, pieņēmu, ka priecīgā sapulču gaisotne vairāk iederas Jaunās Derības vēstījumā
nekā nebeidzamās bēres. Joprojām ir konfesijas, kuru pasākumos ir sēru gaisotne, it kā Jēzus nemaz nebūtu augšāmcēlies
un uzvara vēl nebūtu notikusi.

Baltie ziedi
1992. gadā divdesmit četru gadu vecumā nomira mana māsa
Sarma no nieru mazspējas, pēc nieru pārstādīšanas operācijām
un lielām fiziskām ciešanām. Vairāku gadu laikā viņa nomainīja trīs slimnīcas Rīgā un Liepājā. Kad bija skaidrs, ka nekāda
medicīna nelīdzēs, lūdzu Dievu vienā Vecrīgas katoļu baznīcā.
Bezpalīdzības sajūta lika vērsties pie tā, kuram ir visa vara debesīs un virs zemes. Slimnīcā, apmeklējot māsu, paņēmu tur noliktu “Gideonu biedrības” atstāto Bībeli, kuras lasīšana izmainīja
manu dzīvi. Nieru slimniekus slēdz pie dialīzes aparāta, lai attīrītu asinis. Diemžēl no asinīm aiziet arī vajadzīgās vielas, un
cilvēks izdilst acu priekšā. Stradiņos, kur Sarmu operēja, atvedu Polijā pirktas drēbes. Neatceros, cik daudz viņa tās paspēja
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uzvilkt. Pēc donora nieres pārstādīšanas māsa teica, ka esot sajūta, ka vēderā ir ielikts akmens. Organisms atteicās pieņemt
svešu orgānu, un tas bija jāņem ārā. Sarmai bija draugs — vīrietis, kurš slimošanas periodā kādu laiku komunicēja ar viņu, tad
pārtrauca. Kā jūtas cilvēki, kuri saprot, ka viņu diena tuvojas un
viss, kas interesēja, vairs nav sasniedzams? Ir tikai slimnīca, procedūras un palātas biedrenes, kuras viena pēc otras aiziet viņsaulē. Gaiļezerā, apmeklējot māsu, redzēju, ka palātā, kuru neoficiāli dēvēja par nāvinieku nodaļu, vairs nav slimnieces, kuru
vēl iepriekšējā reizē biju redzējis; diemžēl tā bija nodaļas ikdiena.
“Dieva draudzes” ticīgie apmeklēja Sarmu un kristīja viņu,
palātā piepūšot baseinu un piepildot to ar ūdeni. Bībeliskas kristības, kā jau jūs droši vien zināt, ir nevis apslacīšana, bet iegremdēšana. Lai Dievs bagātīgi svētī tos slimnīcas ārstus un medmāsas, kas kaut ko tādu atļāva! Nojaušu, ka, redzot tik daudz
mirstošu slimnieku, mediķi saprot, ka jāļauj cilvēkiem pirms
aiziešanas izdarīt svarīgo. Vienu reizi, kad Sarma bija izlaista no
slimnīcas, ciemojos pie viņas nomātā dzīvoklī Rīgā. Naktī māsa
cēlās regulāri augšā sāpju dēļ krūšu rajonā, nevarēja gulēt; redzēju, kā viņa cieš.
Liepājas slimnīcu atceros drūmās krāsās, tumšu un pelēku.
Tā ir tuvāk Skrundai, un bija doma, ka varēs izvadāt Sarmu uz
dialīzes procedūru no mājām. Bet tas īsti neizdevās, automašīnas 1992. gadā mums nebija. Varēju no Rīgas retāk apciemot
viņu, sākās ļoti drūms laiks, visa ģimene atradās lielā nomāktībā. Mamma vairs nespēja to visu izturēt; nav viegli bezpalīdzīgi
raudzīties, kā tavs bērns lēnām aiziet. Ticības Dievam mums toreiz bija, cik bija. Liepājas slimnīcā teicu Sarmai, lai lūdz Dievu
par dziedināšanu, viņa raudāja un jautāja: “Kāpēc Viņš man
nepalīdz?” Sarma ļoti mīlēja dzīvi, bija motoriņš mūsu ģimenē.
Nožēloju, ka bieži biju nejauks pret māsu skolas gados. Vēlāk,
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jau pieaugušā vecumā, man viņas pietrūka. Dievs man tagad ir
devis māsas Kristū, kuras pret mani labi izturas. Sarmas klases audzinātāja Anna Girvaite bērēs uzlika uz zārka baltu puķu
pušķīti un teica, ka viņas atmiņas par Sarmu būšot baltas kā šie
baltie ziediņi... Bēru mielasta laikā Gunta, kristiete no “Dieva
draudzes”, kura bija arī Sarmas skolas biedrene, stāstīja, ka viņai esot bijusi vīzija no Dieva: īss akmeņains ceļš, kas ved debesīs. Dievs, svētī bagātīgi tos kristiešus, kuri kristīja Sarmu!
Spējam līdzi just, ja esam paši cietuši. Pēc bērēm konstatēju,
ka vairāk saprotu tos, kuri zaudējuši tuviniekus. Jēzus ir cietis
miesā, Dievs spēj mums just līdzi. “Jo mums nav augstais pries
teris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts
visās lietās, tikai bez grēka.” (Ebr. 4:15) Dieva sirds attieksmi attiecībā uz mums parāda Jēzus zemes dzīves laikā. “Kad Marija
nonāca tur, kur Jēzus bija, viņa, To ieraudzījusi, metās Tam pie
kājām un sacīja Viņam: “Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis
nebūtu miris.” Tad Jēzus, redzēdams viņu raudam un arī jūdus
raudam, kas viņai bija sekojuši, garā aizgrābts noskuma un sa
cīja: “Kur jūs viņu esat likuši?” Tie Viņam saka: “Kungs, nāc un
redzi!” Jēzus raudāja.” (Jņ. 11:32–35) Jēzū mājo visa Dieva pilnība; ja Jēzus ir līdzcietīgs, tad tāds ir arī Dievs Tēvs.

Ne Buda, ne Krišna, bet Kristus!
1992. gadā pēc LSPA absolvēšanas atgriezos uz gadu Skrun
dā. Tas bija padrūms laiks ģimenē, jo mamma bija sabrukusi no
nelaimes, dzīvojām to gadu divatā. Strādāju par sporta skolotāju un treneri Skrundas Lauksaimniecība skolā; no rīta iegāju sporta zālē, bieži vien tikai vakarā iznācu ārā. Vadīju visas
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iespējamās sekcijas, trenējos arī pats Taizemes boksā (taiboksā) pie Saņas Tokareva un spēlēju volejbolu Skrundas komandā. Un, lai par maz neliktos, dejoju vēl tautiskās dejas; spriedu,
ka beidzot jātiek uz Dziesmu un deju svētkiem. Vakaros pirms
gulētiešanas lasīju divas grāmatas — Džeimsa Čeiza detektīvromānus un Jauno Derību. Slimnīcā paņemtās Bībeles lasīšana
bija principiāls pagrieziens manā pasaules uztverē. 1993. gadā
izlasīju Jauno Derību, sāku regulāri lūgt Dievu, nekādas draudzes neapmeklēju, atteicos selektīvi no dažiem grēkiem, ar cilvēkiem par garīgiem jautājumiem toreiz īpaši nerunāju.
Kad biju skolas vecumā, vecāki lasīja grāmatas, tāpēc dabiski, ka arī mēs lasījām. Gudro ierīču nebija, ja nu tikai vakaros klausījāmies “Luksemburgas radio” un ierakstus kasešu
magnetofonā. Ap astoņpadsmit gadu vecumu zaudēju interesi
lasīt jebko no daiļliteratūras, tā vietā aizraujošo tēmu sarakstā
goda vietu ieņēma parapsiholoģija, filozofija, ezoterika un reliģija. Vēlāk gan atsāku lasīt šo to no daiļliteratūras. 1993. ga
da rudenī atkal pārcēlos uz Rīgu — uz pilsētu, kurā jutos kā
zivs ūdenī. Nopirku krišnaītu grāmatu — “Bhagavadgīta, kāda
tā ir”. Izlasīju to ar lielu interesi, tāpat kā grāmatas par dzenbudismu un daoismu. Toreiz populāras bija Sergeja Lazareva
grāmatas no sērijas “Karmas diagnostika”, no kurām daļa bija
viltojumi ar Lazareva vārdu. Vēlējos iet mācīties transcendentālo meditāciju (lai kas tā arī būtu), bet tā arī neuzsāku.
Interese par austrumu mācībām bija daļēji saistīta ar interesi
par austrumu cīņām. Biju nonācis līdz pārliecībai, ka Dievs ir
un ka pie Viņa ved vairāki ceļi. Likās, ka strīdi starp reliģijām
ir tikai par detaļām — par ārējām lietām, bet kodols ir viens
un tas pats. Dievs drīz mainīja manu viedokli.
1994. gadā azartspēles jau bija sākušas mani pakāpeniski kontrolēt. Prasīju kādam topošajam luterāņu mācītājam (arī
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bijušajam LSPA studentam), kā lai atrisinu spēlēšanas problēmu. Viņš teica — tev tā kārtīgi jāsaņem sevi rokās! Pagājām
nost no ielas, jo bijušais studiju biedrs negribēja, ka kāds redz,
ka viņš smēķē... Aicinājums “saņemties” ir kaut kas, ko atkarībnieki ir dzirdējuši daudzas reizes no tiem, kuriem Dievs pagaidām nav devis izpratni par atkarības būtību, un kāpēc to vispār
sauc par “atkarību”, nevis hobiju, vaļasprieku vai ko tamlīdzīgu.
Bībeles lasīšanas periods bija izšķirošs; kad 1995. gadā uz
ielas satiku savu studiju biedru Aivaru Tēraudu, mums bija
par ko parunāt. Aivars, ticības motivēts, pameta labi apmaksātu darbu Zviedrijā un bija ieradies Rīgā ar evaņģelizācijas
komandu, lai veidotu “Rīgas Kristus draudzi”. Sāku regulāri
apmeklēt draudzes sapulces, kur evaņģēliskie kristieši aicināja visus atgriezties no grēkiem un kļūt par Jēzus mācekļiem.
Piedalījos “Pirmo principu” nodarbībās, kurās secīgi tika apskatīta Bībeles mācība par glābšanos un māceklību. Tuvojos
lēmumam par ūdens kristībām, tomēr palika šķērslis — mana
pārliecība, ka ar krišnaisma mācību arī var tikt pie Dieva. Tā
kā bostonieši uztvēra kristības tik nopietni kā reti kura konfesija, tad ar tādu pārliecību kristīties un kļūt par draudzes locekli nebija iespējams. Vai nu Jēzus ir tavs vienīgais Kungs, vai
nu Viņš nav tavs Kungs un Glābējs vispār! Kad dalījos par savām šaubām ar Aivaru, tad viņš pateica Deividam, kurš tad
sludināja sapulcē, ka krišnaīti varot griezt matus, cik grib, bet
debesīs netiks tāpat. Tāda “argumentācija” man necik nepalīdzēja, tikai apbēdināja. Atceros, ka stāvam uz ietves netālu no
“Saktas” puķu tirdziņa un dedzīgi diskutējam ar Aivaru par
to, cik ceļu ved pie Dieva. Viņš žestikulē un rāda, ka ir viens
ceļš... Bet Dievs man to vēl nebija atklājis. Tagad priecājos, ka
nepieņēmu kaut ko tikai tāpēc, ka cilvēks saka. Tad, kad Dievs
pats mums ko atklāj, viss mainās...
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Ko darīt ļaunajam, ja kāda dvēsele ir uzsākusi Dieva meklējumus? — Aizvest pa maldu ceļu, jo pasaulīgās lietas sāk zaudēt
pievilcīgumu meklētāja acīs. Jāaicina ar maldugunīm — mācībām, kuras fascinē prātu, bet aizved nekurienē. Mani toreiz aizrāva krišnaītu askēzes, atteikšanās un meditācijas ceļš, meklējot, kā zaudēt atkarību no visa pasaulīgā. Likās, ka Vēdu zinības
it kā deva visas atbildes. Dievs nāca talkā, jo negribēja mani atstāt maldos. Kad lasījām ar Aivaru Rakstu vietu: “Jo visi ir grē
kojuši un visiem trūkst dievišķās godības” (Rom. 3:23), man atausa atmiņā cita vieta, kurā Jēzus saka: “Kurš no jums Man var
uzrādīt kādu grēku? Bet, ja Es runāju patiesību, kāpēc jūs neticat
Man?” (Jņ. 8:46) Tūdaļ vienā acumirklī viss saslēdzās kopā —
atskārtu, ka arī Buda taču bija grēkojis... Vai ar “apskaidrības” saņemšanu to varēja izdzēst? Atcerējos, ka biju lasījis par
Krišnas sadalīšanos 10 000 (par skaitli un šā stāsta precizitāti
negalvoju) veidolu, lai baudītu seksuālās attiecības ar sievām.
Ticēju Bībelē rakstītajam, ka Jēzus ir bez grēka, tikai Viņam vēlējos sekot. Man it kā nasta nokrita no pleciem! Pirms Svētais
Gars atklāja patiesību, domāju, ka neviens un nekad man neiestāstīs, ka Jēzus ir vienīgais ceļš, bet tas bija brīnumaini noticis.
Kristus mācība ir izslēdzoša, ir tikai VIENS CEĻŠ pie Dieva.
(Jņ. 14:6) Raudāju toreiz aiz saviļņojuma par atklāsmi, bez kuras es par kristieti nebūtu kļuvis. Dievs vienmēr darbojas brīnumaini, tāds ir viņa rokraksts.
Vēlāk šis gadījums man ir palīdzējis nesagumt, ja kaut
ko vēl nespēju satvert no Bībelē rakstītā. Kad Dievs atver
logu, tad gaisma iespīd tur, kur pirms tam ir valdījusi tumsa.
Atskatoties nostiprinos pārliecībā, ka Kristus būtību nevar loģiski izdomāt (tad jau visi filozofi, matemātiķi un fiziķi pirmie skrietu kristīties), toties Viņu var piedzīvot. Kā teica kāds
Bībeles pētnieks — kristietība ir praktiska, nevis teorētiska
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zinātne. Dievs daudzas kristīgās doktrīnas patiesības māca
caur atklāsmi, jo citādi glābiņš būtu atkarīgs no cilvēka izglītības līmeņa. Kā Hārvarda universitātes profesors, tā Amazones
džungļu iemītnieks glābjas caur ticību. Vēlāk nāca klāt daudz
citu būtisku argumentu, kāpēc “nav pestīšanas nevienā citā; jo
nav neviens cits vārds zem debess cilvēkiem dots, kurā mums
lemta pestīšana” (Ap. d. 4:12). Ja Dievs tevi uzrunā, tad vēstījumam nav jābūt sarežģītai teoloģiskai doktrīnai. Pārliecināšana
no augšienes notiek gan prāta, gan sirds līmenī — ja Dievs
runā uz tevi, tad ar visu savu būtību sajūti un saproti, ka tas
ir Viņš. Ja jauna vai sen pazīstama Rakstu vieta šoreiz sevišķi “pulsē” un atveras pa īstam, tad notiek brīnums. Šādi brīži
ir skaisti; ja vēl neesi tādus piedzīvojis, sāc lūgt Dievu, un pienāks brīdis, kad dzirdēsi Viņa balsi! Ir laiks!

Bostona — 1979
“Starptautiskās Kristus draudzes” aizsākās 1979. gadā ASV
pilsētā Bostonā. Tur sapulcējās ticīgie, kuri nebija mierā ar plaši izplatīto remdenumu kristiešu vidē. Desmit cilvēku ar Kipu
Makkīnu (Kip Mckean) priekšgalā izlēma, ka pilnībā nodos savu
dzīvi Dievam un būs Jēzus mācekļi ne tikai vārdos, bet arī darbos. Tik tālu viss bija labi, tomēr vēlāk kustībā sajaucās labie elementi ar nepareizajiem. Ticības evaņģēliju aizvietoja ar “Jaunās
Derības darbu evaņģēliju”. Paši to tā nesauca, bet draudzes prakse rādīja, ka glābiņš tiek sasaistīts ar darbiem. “Starptautiskā
Kristus draudze” strauji auga un izplatījās visā pasaulē, mācekļi bija dedzīgi, aktīvi sludināja uz ielas un mācīja jaunos draudzes locekļus, ka visiem ir aktīvi jāpiedalās evaņģelizācijā. Vai
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dedzīgums vienmēr iet roku rokā ar izpratni? Katram draudzes
loceklim bija pienākums ik dienu uz ielas evaņģelizēt. Praksē
bieži vien tā bija vienkārši aicināšana uz draudzes sapulcēm.
Mācekļi kristī nākamos mācekļus — tas bija viens no vadmotīviem. Kustība atnāca līdz Rīgai 1995. gada vasarā.
Jūlijā notika pirmās sapulces, augustā atnācu pirmo reizi
uz draudzes pasākumu un jau septembrī kristījos Daugavā netālu no vietas, kur tagad ir “Swedbank” ēka “Saules akmens”.
Toreiz sapratu, ka Dievs ir atbildējis uz manām vakara lūgšanām Skrundā. Kad Mārcis Gobiņš, kurš bija kristījies tajā pašā
draudzē Vācijā, man pēc vienas “Pirmo principu”1 nodarbības
prasīja: “Vai tu kristīsies?”, sapratu, ka man nav iemeslu atlikt,
un teicu: “Jā!” Padomāju, ja jau Dievs man ir tik tuvu, tad nevaru būt drošs, vai būs tāda iespēja nākotnē, nevēlējos riskēt un
atlikt. Kad izsūdzēju grēkus un atgriezos, ievēroju, ka nākamajā draudzes sapulcē dziedu kristīgās dziesmas ar daudz lielāku prieku. Sapulcē rādīja fragmentu no kinofilmas par Kristus
dzīvi, biju saviļņots, sajutu solidaritāti ar Jēzu Viņa ciešanās;
pirms atgriešanās tā nekad nebiju juties. Toreiz it kā zvīņas no
acīm nokrita. Skatoties kādu TV seriālu, padomāju: “Cilvēki,
atgriezieties no grēkiem, pārtrauciet pārkāpt laulību, un jūsu
mīlas trijstūri un citas sarežģītības atrisināsies!” 1995. gada septembrī izlēmu, ka svētdzīve būs manas dzīves ikdiena. Dažas
dienas pirms kristībām bija neliels nemiers, apzinājos, cik nozīmīgs ir šis solis. Atceros, ka eju pa Vanšu tiltu ar tīru sirdi uz
kristību vietu. Vakarā, ejot gulēt, konstatēju, ka sirdī ir miers.
Pirms bostoniešiem Latvijā nekad nebiju dzirdējis, ka kristieši ir tie, kuri ir Jēzus mācekļi.2 Runa nav tikai par vienu ap1
2

Bībeles patiesību un mācību nodarbības.
Sk. nodaļu “Kristieši vai Jēzus mācekļi?”.
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zīmējumu, bet par kristīgas dzīves ikdienu. Kristieši tiešām
ir Jēzus mācekļi, jo Rakstos tam ir pamatojums: “Veselu gadu
viņi pulcināja draudzi un daudzus mācīja; un Antiohijā vis
pirms mācekļus sauca par kristiešiem.” (Ap. d. 11:26) Tika sekots arī daudzām Rakstu vietām, kuras satur vārdus “viens
otru”, “cits citu”, kā joprojām trūkst daudzās draudzēs Latvijā
un ārpus tās.1 Grēksūdze, savstarpēja pamācīšana, paskubināšana uz mīlestību un labiem darbiem ir dzīvas draudzes pazīme un nepieciešamība.
Sākumā nemācēju atšķirt labo no piemaisījumiem, bet
šaubas par mācības pareizību radās visai drīz. Slavējama bija
bostoniešu attieksme pret svētdzīvi, “bez kā neviens neredzēs
To Kungu” (Ebr. 12:14b). Taču bija liela problēma — netika sludināts glābiņš ticībā. Formāli varbūt to sludināja, bet noteikti
piebilda, ka darbus arī vajag. Jā, ticības darbi neizbēgami seko
ticībai, bet esmu ievērojis, ka tur, kur pēc pestīšanas ticībā steidzas pieminēt darbus, pa īstam glābiņam ticībā nav noticējuši. Nebija arī ticības Svētā Gara dāvanām kā mūsdienās iespējamām. Tika uzskatīts, ka Svētā Gara dāvanas beigušās pirms
daudziem gadsimtiem.
Kad Igaunijas draudzes vadītājam jautāju, vai mans gribasspēks ir tas pats, kas Svētais Gars, bībelisku atbildi nesaņēmu. Atbilde, protams, ir noliedzoša, bet jautājumu uzdevu,
jo praksē draudzē pārāk daudz kas tika sasaistīts ar cilvēka gribu. Cilvēka darbs dažkārt tika nolikts Dieva darba vietā. Gribasspēks netieši tika paaugstināts elka līmenī. Patiešām,
ir uzdevumi, kuru veikšana ir mūsu gribas varā, bet ne jau
mūžīgās dzīvības iegūšana. Draudzes laikā spēcīgi ierobežoju savu slinkumu, arī citu grēku daudzums saruka pamatīgi.
1

Sk. nodaļu “Pamāciet cits citu!”.
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Deviņu gadu laikā ne reizi nepiedzēros un ne reizi neaizgāju
uz kazino, lai gan pirms kristībām tas bija ierasti. Un, tomēr
bieži vien man nebija miera ar Dievu. Dažkārt nebiju pārliecināts sirds līmenī par savu glābiņu un Dieva personisku mīlestību pret mani. Un tas nav saistīts tikai ar grēkošanu/negrēkošanu, tas ir kaut kas vairāk. Ir konfesijas, kas kautrējas
runāt par grēku un nepieciešamību atgriezties no tā un ik dienu izlemt, ka nevienam un nekādam grēkam nav vietas manā
dzīvē. Grēks ir ļaunums, kam cilvēki ļauj palikt daļā draudžu.
Mēs savukārt bijām citā grāvī; pieteicām karu grēkam, bet
Dievs ne vienmēr nāca mums līdzi šajā karā.
Vēl viena fundamentāla problēma bija organizācijas centralizētā hierarhija, kur atklāsme no Dieva varēja nākt gandrīz
tikai no draudzes vadības, kas no Bostonas bija pārcēlusies uz
Losandželosu. Tas atgādināja Vatikānu un pāvestu, kurš nosaka, kas ir no Dieva un kas nav. Kāpēc drīkstu šo visu rakstīt?
Jo biju viens no šīs draudzes, man mācīja deformētu kristietību un vēlāk pats tā daļēji mācīju arī citus. Ja šīs rindas lasa tie,
kuriem nodarīju pāri, lūdzu, piedodiet man to! Savstarpēja pamācība kļuva pārlieku stingra un daļēji aizvietoja Svētā Gara
vadību, ko neviens nekad un necik nespēj aizvietot. “Pamāciet
cits citu” ir Dieva noteikums, bet tam jānotiek mīlestībā.

Kur ir tavs starojums?
1995. un 1996. gadā studēju starptautiskās tiesības, ekonomiku un politoloģiju LU Starptautisko attiecību institūtā, ko
tautā dēvēja par “Bojāra institūtu”, jo tā dibinātājs un vadītājs bija pasniedzējs un politiķis Juris Bojārs. Šajā laikā sāku
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strādāt Ārlietu ministrijas Lietvedības departamentā, kur
Arhīva nodaļā trenēju gribasspēku, jo darīju sev neierastu un
netīkamu darbu ar cerību pāriet uz kādu citu nodaļu. Šaubos,
vai bez ticības Dievam spētu pildīt tā laika darba pienākumus.
Vēlāk mani pārcēla uz ministrijas kanceleju, kur cita starpā
sāku atbildēt par Ārlietu ministrijas sevišķo lietvedību (konfidenciālu un slepenu dokumentu aprite). Man piedāvāja darbu Centrālās Eiropas un Austrumeiropas nodaļā, bet negāju,
jo Kancelejā bija nerakstīta vienošanās, ka pirmie uz politiskajām nodaļām vai vēstniecībām aizrotē tie, kuri jau ilgāk uz to
gaidījuši. Izlēmu iet, bet tad ieraudzīju vilšanos lietvedības kolēģu sejās un atteicos. Ar laiku vienalga būtu pārgājis uz kādu
no politiskajām nodaļām, bet Dievam bija citi plāni.
Nokārtoju eksāmenu un ieguvu diplomātisko rangu
atašejs. Skolā biju mācījies vācu valodu, Bojāra institūtā un
privātajos kursos apguvu angļu valodu, bet toreiz panākumi vēl nebija lieli. Kad diplomātiskā ranga eksāmenā valsts
sekretārs Māris Riekstiņš man vaicāja, kā ir ar angļu valodu, atbildēju: “Labāk!” — “Labāk nekā kas?” — “Labāk nekā
agrāk!” Diplomātiska diplomātija vienmēr dod labus augļus...
Toreiz jau biju izlēmis, ka garīgums ir svarīgāks par karjeru pasaulē, tāpēc pateicu priekšniecei, ka draudzes aktivitāšu
dēļ virsstundas nevarēšu strādāt (lai gan bija tāda nepieciešamība). Tas nepasliktināja manas pozīcijas, jo Dievs rādīja
savu varu un apgādāja mani ar nepieciešamo.
1996.–1998. gadā vadīju draudzē “ģimenes grupu”, kura
sastāvēja no divām Bībeles pārrunu (diskusiju) grupām. Drau
dzes sapulces notika otrdienās un svētdienās. Otrdienās tikās
tikai draudzes locekļi, svētdienās bija evaņģelizēšanas sapulces. Ceturtdienās — Bībeles pārrunas. Pirmdienu un trešdienu vakari tika veltīti, lai tiktos ar draudzes brāļiem, lasītu
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Bībeli un pamācītu cits citu. Tikāmies arī ar neticīgajiem, lai
kopā lasītu Bībeli un pārrunātu izlasīto. Pamācība un paskubināšana uz mīlestību un labiem darbiem (Ebr. 10:24–25) notika pārsvarā no augšas uz leju, atbilstoši hierarhijai, nevis
vienlīdzīgi. Daudzās draudzēs vispār (vai tikpat kā) nenotiek sasvstarpēja pamācīšana, taču Bostonas mācekļu kustība
to izveidoja pat ar defektu — striktu hierarhijas sistēmu, kurā
pamācīšanas ķēde iet no draudzes vadības Losandželosā līdz
vienkāršajam draudzes loceklim Rīgā, Stokholmā, Kijevā vai
citur. Vēlāk sistēma piedzīvoja pārmaiņas, bet toreiz laiks vēl
nebija pienācis.
Plānoju savas aktivitātes nedēļu uz priekšu līdz pat katrām
piecpadsmit minūtēm. Katru rītu cēlos tā, lai pirms darba pagūtu lasīt Bībeli un lūgt Dievu. Darbs ministrijā prasīja lielu
koncentrēšanos un precizitāti. Kādas darbdienas beigās smadzenes bija tik nogurušas, ka nespēju kādam zvanītājam pateikt mūsu kabineta iekšējā telefona trīs ciparu numuru... Re
gulārs miega bads un īsās atpūtas stundas neveicināja darba
spēju pieaugumu. Atceros, kā pēc darba ministrijā sēžu miegains Vērmanes dārzā un gatavoju saturu Bībeles pārrunai
tajā pašā dienā. Sestdienās kopā ar māsām Kristū gājām uz garīgiem randiņiem, tas nozīmē bez grēka pavadīt laiku kopā, lai
iepazītos tuvāk, lai atrastu savu izredzēto. Nerakstīts likums
bija puisim un meitenei neiet divatā, lai nedotu iespēju sātanam kārdināt. Neticīgajiem kaut kas tāds var likties pilnīgs
arhaisms, bet ticīgie, kuri izturas nopietni pret svētdzīvi, to
sapratīs un pieņems. Svētdien pēc sapulces kopā spēlējām basketbolu, pēc tam notika “līderu” (mājas grupu vadītāju) sapulce, kurā tika apskatīta kāda tēma no Rakstiem un apspriests
progress Bībeles nodarbībās ar tiem, kuri tuvojās kristībām.
Atpūsties varēju tikai dažas stundas sestdienas pirmajā pusē,
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kad parasti mazgāju drēbes un skrēju krosu Purvciemā. Tādu
grafiku var izturēt tikai jaunībā, galu galā tajā laikā draudzē
aptuveni 80% bija jaunieši.
Regulāra Bībeles studēšana veicināja to, ka varējām citēt
Rakstus un ātri atrast nepieciešamo Rakstu vietu, lai viedokli pamatotu. Vēlāk tumsas gados daļu aizmirsu, zināšanu atjaunošana prasa laiku. Bijām uztrenējušies ātri “atmaskot” jebkuras konfesijas cilvēkus un pierādīt, kur viņi kļūdās, neseko
Rakstiem un kur grēko. Un tomēr ar to nepietika, lai es iegūtu pilnīgu mieru ar Dievu. Ko tas līdz, ja vari “sakaut” diskusijā kādu no citas konfesijas, ja paša iekšējā pasaulē nav miera? Vēlos gan uzsvērt, ka rakstīto neattiecinu uz visiem tā
laika “Rīgas Kristus draudzes” locekļiem, rakstu tikai par sevi.
Sludināju kolēģei Ārlietu ministrijā — Evai, ar kuru strādāju vienā kabinetā. Reiz viņa man teica, ka pazīstot kādu sirmu
vīru, kristieti, no kura nākot tāds kā starojums, bet no manis
ne. Man tas nepatika, bet tagad saprotu, ka Evai bija taisnība.
Mūsu draudzes loceklis Mārcis reiz pēc kādas manas svētdienas sludināšanas jautāja, kāpēc es esot tāds dusmīgs savas runas
laikā. Nezināju, ko atbildēt. Tagad atbildētu, ka toreiz zemapziņā dusmojos uz sevi, ka nespēju būt pilnīgs Dieva priekšā. Parasti tie, kuri apzināti vai neapzināti dusmojas uz citiem,
dusmojas arī uz sevi. Man bija apņēmība klausīt Dievu, pildīt
Dieva baušļus, bet tas vēl nedod mieru. Nav runa par bauslību tīri Vecās Derības izpratnē; arī Jaunās Derības principi un
Jēzus pavēles nav izpildāmas bez Dieva brīnumaina darba cilvēkā. Tagad arī ik pa laikam dzirdu dusmīgus kristiešus gan
runājam radio, gan sludinām no skatuves, gan citur. Taču rakstos lasām: “Zinait, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir čakls
klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties, jo cilvēka dusmas nesa
gādā Dieva taisnību.” (Jēk. 1:19–20)
56

Kādu dienu izvērtēju visu, ko darīju draudzē, un redzēju,
ka sātans katrā vai gandrīz katrā manā aktivitātē piemet “savu
pieckapeiku”. Godīgi apskatot visu, ko daru, kalpojot draudzē,
konstatēju, ka visur ir kāds ļaunā piemaisījums — godkāre, pasaulīgas ambīcijas, pasaulīgas domas utt. Tas mani satrieca, jo
vēlējos kalpot Dievam no visas sirds, visa prāta un ar visu savu
spēku. Kad gāju kristīties, domas bija tīras, gāju glābties un atdot savu dzīvi Dievam, bet izpildījums ne vienmēr bija atbilstošs. Gauži raudāju, izsūdzēju to kā grēku Dievam. Tik bēdīgs un izmisis kā tajā lūgšanā nekad draudzes laikā nebiju
juties, nesapratu, kā tikt no tā smaguma vaļā. Piepeši, aizverot
acis, garā redzēju gaišu būtni pa kreisi no sevis. Seju nevarēja
saskatīt, bet galva bija it kā nedaudz noliekta. No būtnes nāca
garīgs siltums, mīlestība un mierinājums. Manas sāpes pazuda, ienāca miers, sapratu, ka Dievs mani pieņem, man piedod. “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns,
ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnī
bas.” (1. Jņ. 1:9) Nebaidieties ieskatīties savā rīcības motivācijā, un, ja tur ir kas no ļaunā, tad nesiet to Dieva priekšā. Viss,
ko apspīd gaisma, ir gaisma (Ef. 5:13). Draudzē par šo brīnumaino gadījumu nestāstīju, jo mums bija dažas saduķeju iezīmes (Ap. d. 23:8); par vīzijām un Gara dāvanām daudz runāt
nebija ierasts. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka neviena vīzija nedrīkst būt pretrunā ar Dieva iepriekš teikto (Rakstos pausto),
jo Dievs nevar būt pretrunā pats ar sevi.
Kādā draudzes pasākumā Igaunijā viens Rīgas draudzes brālis paslavēja mani, sakot, ka manā vadītajā grupā notiek kristības. Evaņģēlists no Kanādas Endijs Flemings (Andy
Fleming) nepievienojās uzslavai un teica, ka tikai grūtības parāda, kas kurš ir. Endijs, visdrīzāk, to nebija domājis kā pravietojumu, bet tagad spriežu, ka tas tomēr bija patiess vārds par
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manu nākotni. Vēlāk bija redzams, ka mana ticība bija nepietiekama, un grūtībās ļoti smagi kritu. Arī cits Dieva vīrs Ēriks
kādā sarunā, kurā mūsu viedokļi nesakrita, teica, ka man ticības ceļā būšot jāiet cauri ciešanām. Tā arī notika.

Kristuse Kogudus1
1998. gadā man piedāvāja pārcelties uz Tallinu un stažēties
“Tallinas Kristus draudzē”. Atstāju iespējamo karjeru ārlietās
bez nožēlas, jo iekšējā izvēle par labu garīgai kalpošanai jau
bija izdarīta iepriekš. Dievs man bija licis sirdī vēlmi sludināt
vārdu un veltīt savu dzīvi Viņam. Kad atstāju darbu Ārlietu
ministrijā, domāju, ka tas ir uz mūžu, spriedu, ka laicīgās pasaules darbus vairs nekad nestrādāšu. Lai arī tā uzreiz nesanāca un ceļā bija daudz grūtību un pagriezienu, tā brīža lēmumu
nekad neesmu nožēlojis. Bez pilna laika darba draudzē es nebūtu spējis veltīt tik daudz laika Bībeles studijām. Tallinā nodzīvoju nepilnu gadu un mācījos Rakstus, draudzes vadīšanu
un visdažādākās evaņģelizācijas, draudzes ganīšanas un mācīšanas metodes. Viena no manām mīļākajām vietām Tallinā
bija Igaunijas Nacionālā bibliotēka, kur pavadīju iedvesmojošus brīžus reliģijas un filozofijas nodaļā. Daudz sarunājos ar
draudzes vadītāju un pie reizes viņa ģimenē vēroju, kā bērni
jāaudzina kristīgā garā.
Tallinas ielās gandrīz katru dienu uzrunāju cilvēkus, runāju par ticību un aicināju uz draudzes sapulcēm. Biju sarunājis uz ielas ar kādu krievvalodīgu studentu tikties viņa
1

Kristus draudze (igauņu val.).
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augstskolas kopmītnē. Tā kā pieļāvu, ka tur sarunas laikā varētu būt vēl kādi citi studenti, pirms tam lūdzu Dievu, lai viņš
uzrunā kādu no nejaušiem klausītājiem, ja tas ir Viņa prāts.
Tā arī notika, un vēlāk kristījās nevis jaunietis, kuru satiku
uz ielas, bet Aleksandrs — students, kurš “netīšām” bija tajā
pašā istabā, kurā stāstīju par ticību Dievam. Pēc kāda laika
Aleksandrs atklāja, kāpēc bija ieinteresējies par manu sacīto un piekritis atnākt uz draudzes sapulci. Izrādījās, ka viņu
uzrunāja nevis mana “zināšana”, bet mana atbilde — “Es nezinu!” — uz vienu no mana sarunas biedra jautājumiem.
Aleksandrs esot padomājis, ka tad jau runā godīgi un nemānās, ja spēj atzīt, ka kaut ko nezina. Brāļi un māsas, nekautrēsimies to atzīt! Dažkārt Dievs var izmantot tieši šādu atzīšanos, nevis “visa zināšanu”. Atmiņā atausa kāds gadījums
Skrundas vidusskolā. Milicijas formā tērpies satiksmes noteikumu eksaminētājs traktormācības eksāmenā teica: “Dievs
zina uz “5”, skolotājs uz “4”, bet skolēns uz “3”.” (Toreiz bija
piecu ballu sistēma.) “Ja kas domā ko atzinis, tas nav vēl tā at
zinis, kā pienākas. Bet, ja kas Dievu mīl, to Dievs ir atzinis.”
(1. Kor. 8:2–3)
Būdams Igaunijā, izlasīju Roberta Koulmena (Robert E.
Coleman) grāmatu “Evaņģelizācijas meistarplāns”, kas reizē
iedvesmoja un reizē atklāja, kur bostonieši bija nomaldījušies.
Koulmens apskata Jēzus mācīšanas praktisko pusi — kuri un
cik mācekļu atradās vistuvāk Jēzum un redzēja vairāk nekā
citi; cik mācekļu Jēzus sūtīja sludināt, pirms pats gāja uz nākamo pilsētu, u. tml. Koulmens uzsvēra draudzes menedžmenta jeb vadības hierarhisko pusi, atgādinot, ka tie, kuri bija vistuvāk Jēzum — Pēteris, Jēkabs un Jānis, bija draudzes balsti
pēc Kristus augšāmcelšanās. Koulmena grāmatā ir daudz labu
novērojumu par Jēzus evaņģelizācijas praksi, tomēr grāmatas
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izmantošana ietver risku — paaugstināt darbības metodi pār
Svētā Gara vadību. Tas, kurš kustas, ir dzīvs, un vai arī tas,
kurš ir dzīvs, — kustas? Koulmens uzsver kustības nepieciešamību; bet vai Jēzus neakcentē trauka iekšpuses tīrību? Garīgā
dzīvība, kas ir Kristus mūsos, saražo labos darbus. Uz šādas
ticības balstītais tiesas dienā nesadegs. Cilvēciska darbība kā
tāda nesagādā Garu un tā augļus. Iekšējais ir prioritārs un ārējais — sekundārs: “Tā katrs labs koks nes labus augļus, bet ne
labs koks nevar nest labus augļus.” (Mat. 7:17)
Ārējais sekos, ja sirds būs Dieva sakārtota, nomierināta un iepriecināta. Tas nav pašsuģestijas, prāta vai gribasspēka auglis, tas ir Dieva atklāsmes, žēlastības un Gara vadības
rezultāts, kur galvenais ir ticība pestīšanai ticībā, tātad ticība Kristus pilnīgajam glābšanas darbam. Bostonieši (un ne tikai viņi) sajauca glābšanas pazīmes ar glābšanas priekšnosacījumiem. “Bet katrs lai pielūko, kā viņš to ceļ. Jo citu pamatu
neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti, Jēzus Kristus.”
(1. Kor. 3:10–11) Diemžēl daļēji ir iespējams ārēji imitēt Dieva
darbu; tas labo nesaražo. Šo attiecinu ne tikai uz bostoniešu mācekļu kustību deviņdesmitajos gados, bet uz daļu draudžu mūsdienās. Cilvēkiem tik ļoti gribas piedalīties Dieva
darbos, ka viņi imitē ārējo darbību, bet iekšējā — Gara satura — nav. Tāpēc nav arī tādu rezultātu kā 1. gadsimta draudzē.
Harmonija ir tad, kad forma sakrīt ar saturu.
Kad israēlieši devās apsolītajā zemē jau pēc tam, kad Dievs
viņus bija sūtījis tuksnesī par neticību, viņi tika ienaidnieka sakauti. “Bet rīta agrumā tie posās un cēlās, kāpdami kal
nāja virsotnē, sacīdami: “Te mēs esam un ejam augšup uz to
vietu, par ko Tas Kungs ir sacījis, jo mēs esam grēkojuši.” Bet
Mozus sacīja: “Kāpēc jūs pārkāpjat Tā Kunga pavēles? Tas
jums neizdosies! Neejiet uz augšu, jo Tas Kungs nav jūsu vidū,
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ka jūs netiekat pēkšņi savu ienaidnieku sakauti, jo amalekie
ši un kānaānieši ir jūsu priekšā, ka jūs nekrītat no zobena; jūs
esat no Tā Kunga atkāpušies, tāpēc Tas Kungs nav vairs jūsu
vidū!” Un tomēr tie bija pārgalvīgi un devās augšup kalnā
ja virsotnē, bet Tā Kunga derības šķirsts un Mozus nekustējās
ārā no nometnes. Tad amalekieši un kānaānieši, kas tajos kal
nos dzīvoja, nāca lejup un tos sita un padzina līdz Hormai.”
(4. Moz. 14:40–45) Israēlieši tika sakauti, jo Kungs negāja ar
viņiem cīņā. Cilvēki vēlējās darīt to, ko Dievs viņiem iepriekš
bija licis, bet bez Dieva līdzdalības un vadības to nespēja paveikt un piedzīvoja zaudējumu. Ticu, ka tas ir attiecināms ne
tikai uz tā laika apsolītās zemes fizisko iekarošanu, bet arī uz
mūsdienu garīgo cīņu ar grēku un ļauno kopumā.
Kāds no Bostonas kustības draudzes reģionālajiem vadītājiem sarunā man teica, ka es viņam esmu otrajā vietā aiz viņa
paša dēla. Braucot no Tallinas uz Rīgu, biju priecīgs un iedvesmots par dzirdēto. Naktī pēc šīs sarunas sapnī redzēju, ka
nesu cilvēku līķu daļas grozā un krāmēju kaut kādos plauktos.
Sapnī apzinājos, ka esmu līdzvainīgs šo cilvēku liktenī. No rīta
konstatēju, ka ārkārtīgi spilgtā sapņa ietekmē mana iedvesma pēc sarunas ar vienu no reģionālajiem draudzes līderiem
bija pazudusi. Vēlāk sapratu, ka tas nebija miesas dots sapnis.
Mācība, ko toreiz cilvēki man mācīja, nebija īsts ticības evaņģēlijs, to nosacīti varētu dēvēt par “darbu evaņģēliju” vai labākajā gadījumā par “ticības un darbu evaņģēliju”. Ir cilvēcīgi saprotama bostoniešu vēlme mainīt remdeno kristiešu vidi,
kurā nebija vērojams Kristus uzvaras gājiens. Tomēr atslēgas
jautājums ir — KĀ cilvēkiem palīdzēt būt garīgi karstiem, nevis remdeniem? Te notika Bostonas mācekļu kustības novirzīšanās no šaurā ceļa. Draudzes vadītāja teiktais, ka esmu viņam
otrs svarīgākais aiz dēla, neizturēja laika pārbaudi.
61

Ne smagu sirdi vai piespiests
Pārliecību par pestīšanu ticībā ieguvu nevis pateicoties,
bet neskatoties uz draudzes mācību, kurā tajā laikā biju. Tas
bija principiāls pagrieziena punkts. Sāku justies neorganiski
vietā, kur galvenais bija darīt. Iespējams, ka ir draudzes, kurās par maz dara, par daudz runā un meklē sajūtas, bet pie
mums tās ignorēja: “Ja dari ar nepareizu attieksmi, tad pieņem lēmumu un dari ar pareizu!” Ak vai!
Man bija toreiz uzticēts vadīt draudzi, kurā bija vairāk
nekā simts cilvēku. Atgriezies no stažēšanās Tallinā, enerģiski metos lietot visas metodes, ko biju mācījies. Pēc kāda
laika izlēmu rīkot evaņģelizācijas sapulci Vērmanes dārza
estrādē, aicinot pāris stundas pirms sapulces cilvēkus, kurus satiktu parkā. Plāns rīkot pasākumu Rīgas centrā bija
ambiciozs, jo man būtu jāsludina vārds pilsētas centra parkā
nepazīstamiem cilvēkiem. Biju sludinājis Tartu teātra zālē,
kur bija vairāki simti klausītāju, bet tie bija ticības biedri ar
labvēlīgu attieksmi. Drosme bieži vien ir saistīta ar pārliecības stiprumu. Izplānojot šo kristīgo akciju, pieķēru sevi,
ka man trūkst pārliecības izdarīt paša iecerēto. Tas bija svarīgs brīdis, jo sapratu, ka gan draudzes deformētā doktrīna, gan paša nemiers attiecībās ar Dievu man neļauj sludināt Vērmanes dārzā urbi et orbi1. Pat pasaulīgā gudrība,
kas izpaužas aktīvās pārdošanas teorijā (pēc aiziešanas no
darba draudzē mācījos pie pārdošanas konsultantiem, būdams apdrošināšanas brokeris), nosaka nepieciešamību būt
pārliecinātam: 1) par produktu vai pakalpojumu, ko pārdod;
2) par sevi; 3) par uzņēmumu, ko pārstāvi. Ja viena vai visu
1

Pilsētai un pasaulei (latīņu val.).
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trūkst, tad labu rezultātu nebūs. Garīgo sfēru nevar salīdzināt ar pārdošanu, tomēr sirds pārliecības trūkums par drau
dzi, kurā esmu, stāvokli, kādā esmu, neļāva man darboties
efektīvi.
Lasīju “Vēstuli Romiešiem” un domāju par savu centību,
cīnoties ar grēku. Spriedu, kāda ir mana atšķirība no grēciniekiem, kuri grēko, nemaz necīnoties pret to. Ar ko atšķiras ticīgais no grēcinieka? Vai pēc kristībām esi sagrēkojis?
Ja esi, tad bauslības nozīmē tavu darbu alga ir nāve. Tāpat
kā kādam citam grēciniekam, kurš sagrēkojis tajā pašā laika posmā tūkstoš reižu vairāk un nav draudzes loceklis. Vai
grēkošanas/negrēkošanas ziņā esi Dieva priekšā labāks par
to otru, kurš nav Kristū un sagrēkojis vairāk (grēku epizožu skaita) ziņā? “Jo, kas visu bauslību pildītu, bet grēkotu
pret vienu bausli, tas ir noziedzies pret visiem. Jo, kas ir sa
cījis: tev nebūs laulību pārkāpt, — ir teicis arī: tev nebūs no
kaut. Ja nu tu nepārkāp laulību, bet nokauj, tad tu esi kļuvis
bauslības pārkāpējs.” (Jēk. 2:10–11) Pasaulīgā nozīmē esi labāks, ja esi sagrēkojis mazāk, jo esi nodarījis mazāk ļauna
citiem un sev, turklāt būs mazāk ļaunu seku. Bet likuma nozīmē esi bauslības pārkāpējs tāpat kā tas otrs, kurš pie Dieva
vēl nav vērsies. Un tomēr ir būtiska atšķirība starp abiem
pārkāpējiem. Abi grēkojuši, bet viens ir joprojām svētais,
bet otrs — grēcinieks. Atšķirība ir tāda, ka par vienu maksā Jēzus, bet otrs glābšanu nav pieņēmis. Runa ir par glābšanu, kas tiek dota ticībā, nevis nopelnot. Šī pārliecība izmainīja manu dzīvi.
Glābjošās ticības saturs ir ticība tam, ka mans taisnums
(kas bauslības izpratnē nozīmētu 100% baušļu izpildīšanu,
un tie nav tikai plaši zināmie desmit baušļi) tiek aizvietots
ar manu ticību, ka Kristus upura dēļ stāvu Dieva priekšā kā
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tāds, kurš nekad nav grēkojis. Tas skan pārāk labi, lai būtu
patiesība, vai ne? Tāpēc gan bauslības cilvēkiem, gan pagāniem Jēzus ir klupšanas akmens. Apustulim Pāvilam pārmeta, ka viņš mācot, ka pestīšana panākama ticībā, tad lai jau
grēko, vairosies taču žēlastība: “Vai tad nedarīsim labāk ļau
nu, lai nāk labais, kā daži, mūs zaimodami, apgalvo, ka mēs
tā mācot? Viņi saņems pelnītu sodu.” (Rom. 3:8) Līdzīgu reakciju esmu saņēmis arī mūsdienās, kad saku, ka esam pestīti ticībā. Tie, kuri tiešām ir noticējuši glābiņam ticībā, nevēlas grēkot, bet meklē un atrod spēku, lai nekristu. Bet, ja
nokrīt, tad spēku, lai celtos.
Ticība glābiņam, ko paveic Kristus darbs, ir Jaunās
Derības pamatā, jo Jēzus nāca mūs mācīt, bet vēl svarīgāk —
izpirkt. “Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu
sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl.” (2. Kor. 9:7b)
Vai tas ir teikts tikai par naudas ziedošanu garīgiem mērķiem? Ticu, ka šie Pāvila vārdi ir attiecināmi uz jebkuru došanu. Kā Dievs panāk, ka esmu priecīgs devējs — tā, ka man ir
brīvība dot vai nedot. Man nav kaut kas klāt jāpieliek Kristus
pilnīgajam upurim, lai būtu vēl vairāk glābts. Zinu, ka bauslības vīriem (un sievām) šādus vārdus ir grūti lasīt, bet vai
Pāvils nebija Jēzus apustulis? Vai viņš (kā viņš pats raksta —
Dieva žēlastība caur viņu) nedarīja vairāk par citiem?
Tad, kad izteicu savas šaubas par dažādiem bostoniešu doktrīnas apstākļiem, Igaunijas draudzes vadītājs, kuram
bija hierarhiski pakļauta Rīgas draudze, sacīja, ka man ir jābūt Rīgā kā Timotejam, nevis Pāvilam. Tātad vienkārši jāpaklausa. Atbilstoši teiktajam garīga atklāsme var nākt tikai no tiem, kuri mani pamāca... Viens, pret ko iebildu kā
pret bausli mūsdienu draudzei, bija desmitās tiesas maksāšana. Atzīšos, ka ziedoju garīgajam darbam desmito tiesu
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no saviem ienākumiem, bet neticu, ka pret to ir jāizturas
kā Vecās Derības laikā. Ticu, ka kristiešiem ir dāsni jāziedo draudzes vajadzībām — gan evaņģelizācijai, gan jāpabaro
nabagi, bet ne jau Vecās Derības bauslības izpratnē, kas bija
saistīta ar tempļa kalpošanu. Pēc kādas no šādām sarunām
Igaunijas draudzes vadītājs vaicāja man, vai es pats redzu, ka
šādi varu vadīt draudzi un strādāt te algotu darbu; teicu, ka
ne, un mani atlaida no darba.
Pēc atklāsmes par pestīšanu ticībā Dievs noņēma kādu
priekškaru no acīm, pēkšņi visas sludināšanas, kuras dzirdēju pēc tam, automātiski sadalījās divās skaidri nodalītās
grupās. Pirmajā — sludināja evaņģēliju, tātad ticības evaņģēliju ar pestīšanu ticībā, otrajā — “darbu evaņģēliju”, kas patiesībā nav nemaz evaņģēlijs. Šķirtne bija jaušama pat tad, ja
sludināšana (dažiem ierastā terminoloģijā — “sprediķis” vai
“svētruna”) nesaturēja tiešā veidā skaidrojumu par glābšanu, bet bija veltīta citiem aspektiem. Ticība Kristum, kurš atpestī mani caur manu ticību Viņa glābjošajam darbam, nevis maniem darbiem, maina visu — gan to, kā redzi Dievu,
gan to, kā skaties uz cilvēkiem un grēku.1 Sevis kā grēcinieka apzināšanās ir principiāli svarīga, jo bez tās nevar notikt
atgriešanās un pestīšanas saņemšana. Bet par labajiem darbiem neuztraucieties, tie seko, ja no sirds tici tam, ka darbi
kā glābšanas pamats nemaz nav nepieciešami. Te gan nevajadzētu jaukt atteikšanos no grēka (tai ir jābūt pašsaprotamai) ar labajiem darbiem. Ir arī cits grāvis — konfesijas, kur
runā par glābšanu ticībā, bet darbi gandrīz neseko. Nezinu
par katru, bet pieļauju, ka viņi nav īsti noticējuši.

1

Sk. nodaļu “Pestīšana ticībā”.
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Cilvēka elkonis un hanteles slimajam
Tā saka Tas Kungs: “Nolādēts ir, kas paļaujas uz cil
vēkiem un tur miesu par savu atbalstu un elkoni un
kura sirds atkāpjas no Tā Kunga!”
(Jer. 17:5)
2001. gadā atstāju pilna laika darbu draudzē un meklēju
jaunu nodarbošanos. Ieraksts CV “draudzes vadītājs” tā laika
Latvijā nebija nekas tāds, ko lielākā daļa darba devēju uzskatītu par ieguvumu. To, ka draudzes vadīšana bija skaidri strukturēta un ietvēra amerikāņu menedžmenta tradīcijas, kuras
var noderēt daudzās profesijās, neviens nevarēja iedomāties.
Pieteicos uz vakanci Ārlietu ministrijas Konsulārajā departamentā. Konkurss virzījās pozitīvi, bet pēdējā brīdī pats nospiedu bremzes pedāli, jo pieļāvu, ka pēc kāda laika atkal strādāšu draudzē, galu galā paliku pie izvēles par labu garīgajai, nevis
laicīgajai pasaulei. 1998. gadā daži cilvēki Ārlietu ministrijā nosodīja mani, ka eju projām. Cilvēki iegulda citu apmācībā
un cer, ka kādu laiku strādāsi un apmācīsi nākamos. 2001. ga
dā nevēlējos pāris gadus pastrādāt Ārlietu ministrijā, no kuras
biju aizgājis, un vēlreiz iet projām, tāpēc pārdomāju un meklēju darbu privātajā sektorā. Sāku strādāt apdrošināšanas brokeru kompānijā “Janne”, ieguvu brokera licenci un mācījos aktīvo pārdošanu. Mācību kursos Kaspars Savickis spēja izskaidrot
aktīvās pārdošanas būtību tā, ka tā atklājās kā universāls komunikācijas rīks jebkurā darbā, ko dari. Vienlaikus ir jāuzmanās, lai nelieto to kā ļaunas manipulēšanas instrumentu.
Regulāri zvanīju uzņēmumiem un piedāvāju brokera pakalpojumus. Kādā sarunā ar iemācītu jautājumu tehniku aizvedu potenciālo klienti līdz viņas negribētai situācijai, kur
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atteikuma gadījumā viņa nonāktu pretrunā ar pašas iepriekš
teikto. Viņa beigās, nespēdama atrast argumentus man atteikt, vienkārši pārtrauca sarunu. Toreiz sapratu, ka tas nav
labs ceļš. Var labi pārdot arī bez manipulēšanas — ar jautājumiem jāatrod potenciālā klienta problēma un jāpiedāvā risinājums. Viens no labiem aktīvās pārdošanas ieguvumiem ir spēja mierīgi pieņemt deviņus “nē!” un sagaidīt desmito “jā!”. Tas
noderēja vēlāk, vadot biedrību “Latvijas Konservatīvā jaunatnes apvienība” un strādājot domnīcā “Austrumeiropas politikas pētījumu centrs”.
Bostonas kustībā bija liela rotācija, daudzi nāca, un daudzi
gāja. Tiem, kuriem vecāki bija palīdzējuši tikt pie stipra gribasspēka, bija lielākas izredzes palikt ilgāk. Draudzes aktivitātes prasīja daudz laika un enerģijas, bija daudz jauniešu, tostarp ar līderu dotībām. Toreiz domāju — kā tad glābsies tie,
kuriem nav tik trenēta gribasspēka? Tad jau likteņa pabērniem no bērnunamiem un ģimenēm, kur par audzināšanu ticis domāts maz, tikpat kā nav izredžu tā laika draudzē. Tas,
protams, bija pretrunā ar Dieva glābšanas plānu. Pirmām kārtām draudzes doktrīna kļūdaini noteica, ka cilvēkam ir dabiskas spējas negrēkot. Par pamatu tika ņemta Rakstu vieta: “Bet
redzi, vienu lietu gan es esmu atradis, proti, ka Dievs cilvēku ir
radījis taisnīgu, bet viņi paši ieslīgst daudzējādā neattaisnoja
mā gudrošanā.” (Sal. māc. 7:29) Tika ignorēts Pāvila rakstītais
par Ādama grēkā krišanas dēļ mantoto iedzimto nespēju ne
grēkot bez Dieva pārdabiskas palīdzības: “Jo, kā ar viena cilvē
ka nepaklausību neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena
cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti.” (Rom. 5:19)
Mēs piedzimstam no jauna ūdenī un Garā. Tikai kāpēc
vēl neesam ideāli uzreiz pēc kristībām? Kāpēc krītam? Kāpēc
krita 1. gadsimta mācekļi, kuri bija redzējuši Jēzu vaigā? Vai
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grēku skaits, daudzums ir no svara? Tad — cik drīkst nedēļā/
mēnesī sagrēkot, lai drīkstētu teikt, ka esam joprojām uzvarā? Tas ir cilvēcīgs mērs, ko nosaka daži aktīvākie kristieši pēc
savām spējām. Tas rada augstprātību un sevis paaugstināšanu
pār citiem. Automātiski arī tiek runāts vairāk par paša sludinātāja grēku iepretim citiem grēkiem. Mācītāja un gana darbs
ir vest pie Kristus, nevis pie sevis. Sadraudzībai ir jābūt ciešai,
palīdzībai aktīvai, bet vienlaikus uz Kristu orientētai. Tas var
praktiski notikt tikai tad, ja tici, ka glābšanā Kristus darbs ir
svarīgāks par tavu darbu. Tāpēc Dievs atbruņo apsūdzošo sātanu, nosakot — ne ar darbiem, lai neviens nelielītos (Ef. 2:9).
Jā, lai būtu stiprs, jātrenē muskuļi. Tomēr, ja kāds guļ uz
slimības gultas, nenes viņam hanteli! Te ir vajadzīga cita terapija. Kad dalījos par savām šaubām un problēmām, bostonieši
draudzē neteica, ka Dievs mīl mani, ka esmu svarīgs Kristum.
Katrā ziņā neatceros neko tādu. Neatceros arī, ka kāds ar mani
kopā būtu lūdzis, lai Dievs atklāj man, kas vēl atklājams. Bija
labākajā gadījumā bezpalīdzīgums, neizpratne, aicinājums saņemties, bet dažos gadījumos dusmas, nevis Dieva mīlestības
pasludināšana. Tādi bija dominējošie vēji draudzē: saņemies,
atgriezies, pieņem lēmumu! Tev taču jau viss ir, kā tu nesaproti?! Nevis celšana ticībā, bet pienākumu atgādināšana. Arī tagad sastopu ticīgos, kuri uz cilvēka atzīšanos garīgās grūtībās
nezina, ko teikt. Nav jau arī vienmēr jāzina; brāļi un māsas,
vediet šaubīgo lūgšanā tuvāk Tēvam! Viņš zinās, ko teikt, kā
uzmundrināt vai arī, ja nepieciešams, uzrādīt, no kā atgriezties. Dieva tuvumā un vadībā viss mainās! Neesiet, kā Ījaba
trīs draugi, kuri apsūdz Ījabu, nezinot, ka Dievs viņu tajā brīdī nemaz neapsūdz.
Ir situācijas, kad mums jāsaka otram — beidz vienkārši slinkot, izdari kaut ko, piecelies agrāk, palūdz ilgāk, palasi
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vairāk, gavē, atgriezies! Bet šis nebija tas gadījums. Lai Dievs
mums dod gudrību saprast, kas kurā brīdī katram cilvēkam
ir jāsaka! Lai Kungs dod dzirdēt Viņa balsi, kas mūs vada!
Pirms sarunām un sarunu laikā ir jālūdz Dieva vadība, Gars
atklās, ko teikt un ko ne. Tajā posmā runāju ar māsu Marinu,
kura bija aizgājusi no bostoniešiem. Teicu viņai, ka karājos pie
klints un neesmu pārliecināts, ka Dievs mani noķers, ja atlaidīšu rokas. Kā jau varat noprast, runa nebija par materiālo pasauli un fizisku klinti. Marina runāja atšķirīgi no vecās draudzes, saprata, ko saku, un teica, ka Dievs noteikti mani noķers.
Viņai bija taisnība; tas pilnā mērā piepildījās tikai aptuveni
pēc četrpadsmit gadiem.

Viegls reformācijas mēģinājums
2001. gada 11. septembrī notika ne tikai terora akti ASV,
bet arī Kipa Makkīna atcelšana no vadošā evaņģēlista amata
“Starptautiskajās Kristus draudzēs”. 12. septembrī bostoniešu kustības līdzdibinātājs un ilggadējais vadītājs paziņoja, ka
ģimenes dēļ nebūs starptautiskās kustības galvgalī. Viens no
iemesliem bija Makkīna meitas aiziešana no draudzes. Viņa
bija devusies studēt tālu prom no mājām un esot sākusi šaubīties, vai vispār tic Dievam, un aizgājusi no tēva vadītās organizācijas. Pieminu šo, jo bostonieši sekoja Pāvila noteiktajam principam — ja tavi audzinātie bērni nav ticīgi, vai drīksti
būt bīskaps? “Bīskapam pienākas būt nepeļamam vienas sie
vas vīram, sātīgam, prātīgam, godīgam, viesmīlīgam, izveicī
gam mācīšanā; ne dzērājam, ne kauslim, bet lēnīgam, ne ķil
dīgam, ne mantkārīgam; tādam, kas labi valda savu namu,
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kas bērnus tur paklausībā un pilnā godbijībā; (Bet, ja kas ne
prot valdīt sava paša namu, kā tas gādās par Dieva draudzi?)”
(1. Tim. 3:2–5). Šis notikums pavēra ceļu arī vēlākām pārmaiņu vēsmām, kuras bija tiešām nepieciešamas. Dievs vada un,
ja vajag, pašķir jūru un gāž kalnus, kas likās neizkustināmi.
2003. gadā viens no “Starptautisko Kristus draudžu” evaņģēlistiem Henrijs Krīts (Henry Kriete) uzrakstīja atklātu vēstuli bostoniešu mācekļu kustības vadībai, kurā izgaismoja daudzus kristietības prakses deformācijas piemērus.
Biju ļoti iedvesmots par vēstuli. Mana reakcija bija aptuveni
kā vienā dzēriena reklāmā: “Es to zināju, es to jutu!” Daļa nostājās Krīta pozīcijās, daļa palika vecajā domāšanā. Ierosināju
draudzei atteikties no kārtības, kurā Tallinas draudze bija
hierarhijā virs Rīgas. Šī hierarhija paredzēja, ka igauņu vadītājs pamāca Rīgas draudzes ganu un viņa sieva pamāca Rīgas
draudzes vadītāja sievu, kura “pamāca jaunākās mīlēt vīrus un
bērnus, būt prātīgām, krietnām, labām namamātēm, paklau
sīt saviem vīriem, lai Dieva vārds netiktu zaimots” (Tit. 2:4–5).
Tallina savukārt bija pakļauta Stokholmai; tā trepes veda līdz
pat Losandželosai. Es un vēl daļa rīdzinieku neredzējām šādai hierarhijai bībelisku pamatojumu. Uzrunājām draudzi, un
vairākums piekrita, ka daži brāļi dodamies uz Tallinu ar vēstījumu par izmaiņām. “Tallinas Kristus draudzi” toreiz vadīja brālis no Zviedrijas, kurš, zinot mūsu plānus, lika vispirms
noklausīties sagatavotu pamācību par draudzes vienotību.
Pacietīgi noklausījāmies diezgan garu runu, tad pavēstīju,
ka atsakāmies no viņu vadības, uz ko viens no brāļiem, kuru
uzskatīju par savu draugu, dusmīgi teica, ka es esmu lepns
un mūsu iecerētais ir ļaunums. Mums nebija atpakaļceļa, jo
Dievam jāklausa vairāk nekā cilvēkiem. Pazinu labi Igaunijas
brāļus, cienīju viņus, biju labās attiecībās ar daudziem, bet
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neredzēju, ka viņi kaut kur būtu mums priekšā. Dievs ir pieejams visur, arī Rīgā, tad kāpēc cilvēkiem jāvalda pār mums?
Kad bostoniešu vadība padzirdēja par Rīgas atsacīšanos
no Tallinas vadības, pie mums atbrauca evaņģēlists Endijs
Flemings, ar kuru un dažiem brāļiem devāmies uz Liepāju.
Mums par pārsteigumu, Endijs (kura sludināšanas mani iedvesmoja daudz vairāk par citām) nenosodīja mūs, bet atstāja mūsu izvēli Dieva rokās. Bijām pārsteigti, ļoti priecīgi un lūdzām Dievu Liepājas pludmalē. Kad lūdzu ar nodurtu galvu
un aizvērtām acīm, nāca kāda gaisma, kura vēlējās izlauzties
caur manis teikto. Tā kā bostoniešiem tas nebija pieņemts, tad
neļāvos tam, kas nāca. Nojautu, ka tā, visdrīzāk, būtu runāšana mēlēs. Tagad no sirds nožēloju, ka apstājos. Ir rakstīts, ka
praviešu gari praviešiem klausa (1. Kor. 14:32), bet šis bija gadījums, kad bija jāļaujas.
Tieši tā draudze, kura izlēma evaņģelizēt visu Latviju
mūsu paaudzē, saruka un īpaši neaug. Kāpēc? Visas atbildes
zina tikai Dievs, bet kā cilvēks, kurš aptuveni desmit gadus bijis mācekļu draudzē, domāju, ka notika kaut kas līdzīgs reformācijai, pēc kuras daļa bijušo katoļu pārtrauca iet uz misēm,
jo Mārtiņš Luters teica, ka nav obligāti. Daļa turpināja. Tie,
kuri pārtrauca, tātad arī īpaši nemaz neticēja pirms tam. Un
kāda jēga bija viņu darbiem, nākšanai uz misēm? Nekāda! “Jo
nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radī
jums.” (Gal. 6:15) Tātad ne darīšanā, ne nedarīšanā! Darīja pa
tukšo, bez ticības, pēc tam bez ticības arī nedarīja.
Aizgāju no “Rīgas Kristus draudzes” 2006. gadā lielākoties
doktrināru domstarpību dēļ. Uz Rīgu tika atsūtīts jauns mācītājs (pēc draudzes terminoloģijas — vadītājs) no citas valsts.
Noklausījies viņa sludināšanu, sapratu, ka viņš nav Bostonas
kustības iekšējās reformācijas piekritējs un līdz ar viņu
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atgriezīsies “darbu evaņģēlija” laiki. Individuāla saruna ar viņu
bija pēdējais piliens, lai izšķirtos par aiziešanu. Kādā otrdienas sapulcē uzrunāju draudzi un teicu, ka mums jauno vadītāju nevajag, nav redzama Svētā Gara darbība caur viņu. Mani
nepaklausīja. Pieļauju, ka neklausīja daļēji tāpēc, ka no manis
paša jau nekādās dižās Gara straumes toreiz neplūda.
Ir pagājuši piecpadsmit gadi kopš tiem notikumiem, vairāki no tiem, kuri toreiz nepaklausīja manam ieteikumam, tagad
paši ir aizgājuši no bostoniešu kustības līdzīgu iemeslu dēļ.
Neraugoties uz deformēto mācību un praksi, esmu pateicīgs
Dievam, kurš mani izvilka no tumsas 1995. gadā ar “Rīgas
Kristus draudzes” palīdzību. Lasot Bībeli ar Aivaru, notika
viens no pirmajiem lielajiem brīnumiem manā dzīvē — noticēju, ka Jēzus ir vienīgais ceļš uz Debesīm. Lai gan pirms tam tas
likās neiespējami, visa ezoterikas, hinduisma un dzenbudisma migla izklīda, ļaujot ieraudzīt vienīgo un patieso. Draudzes
stiprā puse bija savstarpēja pamācīšana un ciešā sadraudzība.
Joprojām redzu, ka daudzas kristiešu draudzes ignorē Rakstu
vietas, kas satur vārdus “viens otru” un “cits citu”. Diemžēl
vairākas konfesijas un kustības baidās runāt par grēku, kas
ieperinājies draudzēs, un izlemt visiem kopā dzīties pēc svētdzīves. “Starptautiskās Kristus draudzes” kopumā, un “Rīgas
Kristus draudze” tostarp, izturējās nopietni pret šo jomu, kā
arī pret laulības savienošanas un šķiršanas jautājumiem. Ar
daļu ticības biedru uzturu sakarus, jo saikne, kas veidojās
starp tiem, kuri nodevuši savu dzīvi Dievam, ir stiprāka par
stipru. Pateicos Dievam, ka varēju strādāt draudzē pilna laika
darbu, kas deva iespēju veltīt nozīmīgu uzmanību Bībeles pētniecībai! Un vēl — nezinu, kad pievērstos Kristum, ja bostoniešu kustības mācekļi nebūtu tik neatlaidīgi mani aicinājuši.
Sātans turēja mani cieši, vajadzēja izraut ar raušanu.
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Cilvēki mūsu ceļā
Kungs sūtīja jums savus kalpus, praviešus, — bez
mitas sūtīja, bet jūs neklausījāties, pat ausi nepastiepāt,
lai klausītos!1
(Jer. 25:4)
Atskatoties atpakaļ uz savas pirmās draudzes laiku, ir redzams, ka Dievs sūtīja cilvēkus, kuri uzrādīja mums doktrināras un praktiskas dabas nepilnības. 1995. gadā atnāca
bijušais sportists, riteņbraucējs, kurš teica, ka tas lielais pienākumu apjoms, ko bijām uzņēmušies Dieva priekšā, nav
miesā paveicams. Tātad ne ar cilvēka spēku un varēšanu, bet
Garā. Toreiz tam būtisku nozīmi nepiešķīrām. Vēlāk atnāca
Ivars, kurš, uzzinot, cik daudz mēs evaņģelizējam uz ielām,
teica, ka tad mēs droši vien ļoti daudz lūdzam Dievu, lai to
paveiktu. Mēs lūdzām, bet nedomāju, ka pietiekami salīdzinājumā ar to, cik darījām. Neilgi pēc tam, kad biju pārcēlies uz Tallinu, uzkāpu Nimmes kalnā un pavadīju visu nakti lūgšanā. Pateicos Dievam par katru labo devumu, ko spēju
atcerēties visa mūža garumā, toreiz man bija divdesmit astoņi gadi, pietika, par ko pateikties, visai naktij. Tā bija visās nozīmēs skaista nakts! No kalna bija ilgi redzama saules gaismas atblāzma debess pamalē. Katru rītu individuāli
lūdzām, ik pa laikam mājas grupās rīkojām nakts lūgšanas,
bet kopumā tagad teiktu, ka “darīšana” bija svarīgāka nekā
“lūgšana”.
Kristietis Ivars prasīja, kā dzirdam Dieva balsi. Dievs
uz mums runāja tai laikā, bet akcents tomēr bija uz Jēzus
1

Bībeles tulkojums latviešu valodā. Latvijas Bībeles biedrība, 2012.
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atdarināšanu, vadoties no Bībelē rakstītā. Mācekļi mācās no
meistara parauga, tas ir pareizi, bet mācekļiem ir arī jāklausās un jāseko, kad Gans sauc avis: “Manas avis dzird Manu
balsi, Es tās pazīstu, un viņas Man seko.” (Jņ. 10:27) Vai ir
domāts, ka balsi dzirdam tikai caur rakstīto vārdu? Ticu,
ka ne tikai. Bija atnācis uz sapulci Ēriks (no Tīraines), kura
teiktais mani ietekmēja visstiprāk. Jēzus mūs māca, ka garīgajā nozīmē cilvēkus nevajag saukt ne par rabi (mācītājiem),
ne par tēviem, jo Kristus ir mūsu Mācītājs un Dievs ir mūsu
Tēvs. Caur daudziem kristiešiem Dievs ir runājis uz mani,
tomēr, ja es arī piešķirtu kādam cilvēkam kādu sevišķu statusu, tad tas, visdrīzāk, būtu Ēriks. Pēc katras sarunas ar viņu
man bija pārdomu materiāls uz mēnešiem. Runājot ar Ēriku,
pieauga pārliecība, ka ar bostoniešiem man nav pa ceļam, jo,
paliekot pie viņiem, uzņemos daļu atbildības par to, ko viņi
dara un kādu pārliecību aizstāv.
Ap gadsimtu miju pie mums uz draudzi bija atnācis padomju okupācijas pretošanās kustības dalībnieks Jānis Rož
kalns. Viņš, kā jau brīvi domājošs cilvēks, teica, ka esot radis
runāt patiesību. Norādīja, ka tie izsaucieni no vietas “sludini!” u. tml. ir tāds cilvēku uzslāņojums, bez kura var iztikt.
Uzslāņojumi rodas, ja kāda cilvēka kalpošanas prakse tiek
nekritiski pārņemta, neiedziļinoties tās būtībā un atbilstībā Rakstiem. Arī daļa no tiem, kas draudzi atstāja, dažkārt
uzrādīja draudzes prakses un doktrīnas izpratnes nepilnības. Mēs neko daudz viņos neklausījāmies, tagad nožēloju to.
Viens no bijušajiem bostoniešiem, kurš bija pametis kustību,
vēl dzīvojot ASV, bija “Rīgas Centra Kristus draudzes” mācītājs Viktors Barviks, kurš man teica, ka mācekļu kustībai
piemīt garīgā augstprātība. Ja daudz dari un lielākā daļa viesu, kuri pie tevis atnāk no citām draudzēm, pēc padziļinātas
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sarunas ar mums atzīst, ka nav atgriezušies pilnā mērā no
grēka, tas var vest pie sevis paaugstināšanas. Bostonieši mācīja, ka ir ekskluzīvi, ka citas draudzes neseko pietiekami Kristus mācībai un tāpēc to dalībnieki drīzāk nav glābti. Nespēju sirdī nekad tam līdz galam noticēt. Ik pa laikam
apmeklēju citu draudžu sapulces un redzēju, ka Dievs darbojas arī tur un dažos aspektos vairāk nekā “Rīgas Kristus
draudzē”. Tagad, ja kāds savās runās skaidri norāda vai dod
mājienus par savu un savas draudzes ekskluzivitāti, tad esmu
ļoti piesardzīgs. Savas ekskluzivitātes uztvere parasti mainās
ar gadiem, jo vairojas pazemība. Kad Jēzus piedāvāja mest uz
netikli akmeņus pirmajiem, tiem, kuri nav grēkojuši, vecākie
nometa akmeņus zemē un aizgāja ātrāk nekā jaunie...
Pie mums no jauna kristījās gan luterāņi, gan katoļi, gan
baptisti un harizmāti. Domāju, ka daļai bija jākristās, jo tas,
kas bija noticis ar viņiem pirms tam, nebija kristības bībeliskā nozīmē. Tomēr iespējams, ka daļai bija jāpaļaujas uz Dieva
darbu iepriekšējās kristībās. Katrā ziņā īstās kristības ir tikai
vienas. Arī pats 2019. gada septembrī kristījos otrreiz, biju
gatavs darīt daudz ko, lai tikai uzvarētu atkarību. Tagad domāju, ka kļūdījos, ietekmējos no cilvēkiem. Neviens man nelika, izlēmu pats, tomēr bija pamudinātāji, kuru runātais virzīja uz to. Atskatoties uz visu, kas notika no 1995. gada līdz
šodienai, un vēlreiz izpētot Rakstus par kristībām, secināju,
ka manas kristības bija 1995. gada septembrī.
Tie, kuri Kristū ir nesen, domā, ka viss vienmēr ies taisni,
bez atkrišanas, ko arī no sirds novēlu! Tomēr, kā teica mans
brālēns Aivars: “Dzīvi nodzīvot nav tas pats, kas pār pļavu
pāriet.” Jādomā par sevi pazemīgi. Vai pie nākamajiem garīgās izaugsmes pakāpieniem kristīsieties no jauna? Var būt arī
tā, ka pēc desmit, divdesmit gadiem savu pašreizējo ticību,
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izpratni un nodošanos Dievam uztversiet par ļoti mazu salīdzinājumā ar to, ko būsiet satvēruši. Tas vēl nenozīmē, ka
jums būs jākristās no jauna.

Satvert pērli
Būdams “Rīgas Kristus draudzē”, biju atradis visdārgāko
pērli, bet nespēju to vēl pilnā mērā satvert. “Zāles”, ko man
piedāvāja bostonieši, nebija dziedinošas. No tām man labāk
nekļuva, sludināšanas, kuras akcentēja “darīšanu”, mani nomāca, jo biju jau “darījis” un tas nebija tas, kā pietrūka. Atstāt
draudzi nebija vienkārši; desmit gadus būt kopā ar cilvēkiem
un tad aiziet nav viegli. Draudze nebija “ciemiņu” jeb “svētdienas atnācēju” konfesija. Tā bija draudze ar ciešām attiecībām, grēksūdzēm, lūgšanām un sadraudzību. Bijām pavadījuši kopā daudz laika. Pat pie visa nepareizā tur bija daudz
labā. Cilvēki meklēja Dievu un centās darīt cits citam labu.
Diemžēl mācības deformācija to kavēja, nevis veicināja. Tas
nebija vienas dienas lēmums. Sarunā ar vienu no brāļiem, apspriežot Rakstus, sadzirdēju garā Dievu, ka man ir jāiet projām, turklāt tur bija arī apsolījums par nākotni. Uzrakstīju
draudzei vēstuli, ka neredzu tur Dieva spēku, neredzu, ka
pietiekama uzmanība tiktu veltīta evaņģēlijam, kas ir spēka
avots. Vēstuli nenosūtīju, jo uznāca liels nemiers, kas pārgāja tikai, kad izlēmu nesūtīt. Nesen atradu rakstīto, bija pagājuši aptuveni četrpadsmit gadu, biju aizmirsis detaļas. Liels bija
mans pārsteigums, kad konstatēju, ka toreiz domāju līdzīgi
kā tagad, jau pēc atbrīvošanas! Toreiz ilgojos pēc tā, ko tagad
esmu ieguvis.
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Precīzu hronoloģiju neatceros, bet pirms lielākās noripošanas no kalna piedzīvoju tā laika lielāko tuvumu ar Dievu.
Tas saglabājas kā mīkla. Iespējams, sātans, redzot manu mieru Dievā, metās agresīvā uzbrukumā. Iespējams, ka Dievs to
pieļāva, lai man beigās iedotu kaut ko vēl labāku, ko es bez pastaigas pa ēnu ieleju nesaprastu. Divus vai trīs mēnešus staigāju stiprā ticībā. Lasīju Rakstus un lūdzu Dievu katru dienu,
braucot vilcienā no Kauguriem uz Rīgu un atpakaļ. Tas bija
organiski — veltīt laiku sarunai ar Dievu gan no rīta, gan pēcpusdienā. No rīta ir jāuzpildās un pēcpusdienā jānomazgā pasaules putekļi no kājām. Jutos, ka esmu Dieva pieņemts, biju
iedvesmots. Ja arī kritu grēkā, tad atgriezos un ticēju, ka par
mani atdotais Kristus upuris ir pilnīgs. Beidzot sirds bija mierā. Vadīju vienu Bībeles pārrunu, kurā runāju par glābiņu ticībā; pēc pārrunas viena māsa nāca runāt ar mani un skaidroja
kaut ko par sevi, kā viņai garīgi iet un neiet. Ierastā bostoniešu kustības prakse bija “izaicināt” auditoriju uz darīšanu, taču
toreiz neko tādu nedarīju, sludināju to, kas iedvesmoja mani,
un redzēju, ka Dievs caur to pats dod cilvēkiem vēlmi meklēt
Dievu un darīt to, kas jādara. Redzēju, piepildās Pāvila teiktais: “Vai tad nu Tas, kas jums sniedz Garu un jūsos dara brī
numus, to dara ar bauslības darbiem vai ar ticības sludināša
nu?” (Gal. 3:5)
Atkrišana notika, kad pēc viena sava grēka nespēju noticēt, ka esmu gana labs Dievam Kristus dēļ. Tiem, kuriem
sirdsapziņas no ķieģeļiem būvētas, īsti nesaprot tos, kuriem
tās ir no trauslām stīgām veidotas. Tie pirmie runā daudz par
skrējienu (1. Kor. 9:24) un darīšanu. Tiem otriem vajag lielu
Dieva mierinājumu, ka ir pieņemti Kristus asiņu dēļ, jo darbi
un skrējiens nenomierina. Pērle bija rokās, bet nenoturēju to.
Kāpēc sāku grimt? Kāpēc Pēteris, redzot viļņus un vētru, sāka
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slīkt? Pēc deviņu gadu pārtraukuma kādā starptautiskā konferencē piedzēros. No draudzes biju prom, sadraudzības nebija.
Ripošana no kalna bija sākusies.

Cik tumša ir tumsa?
Jo mana dvēsele ir bēdu un ciešanu pilna, un mana
dzīvība tuvojas pazemei. Es tieku pielīdzināts tiem, kas
jau guldīti kapa bedrē, esmu kļuvis par vīru bez spē
ka. Starp mirušiem ir miteklis man, līdzīgi nosistajiem,
kas guļ kapā, kurus Tu vairs nepiemini, kas ir atšķirti
no Tavas rokas. Tu esi mani iemetis visdziļākā pazemes
bedrē, pašā drūmākajā un baigākajā tumsā.
(Ps. 88:4–7)
Biju iereibis un braucu vilcienā no Rīgas uz Kauguriem. Va
gonā, kurā sēdēju, nedarbojās tablo ar pieturu nosaukumiem,
konduktore vagonā daudz laika nepavadīja. Spēlēju telefonā
kādu spēli un palaidu garām savu pieturu. Tas bija pēdējais vilciens naktī, izkāpu Smārdē. Līdz Kauguriem ap divdesmit kilometru, reibumā izlēmu iet pa sliedēm, baidījos, ka citādi apmaldīšos. Taksi nevarēju atļauties, un šķiet, ka telefona baterija
arī bija izlādējusies. Naktī posmā, kur abās pusēs sliedēm ir
mežs, bija tik tumšs, ka reizes divas kritu, aizķeroties aiz metāla vadiem, kas ir starp sliedēm un betona stabiem. Kad krīt
mazs puika, tad jau nav labi, bet, kad piedzēries tēviņš virs
simts kilogramiem, tad nepavisam nav labi. Tas bija mans garīgais stāvoklis: biju tumsā, neredzēju, kur eju, un krizdams kritu. Iet pa sliedēm ir ļoti neērti, attālums starp betona balstiem
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ir par mazu pilnam solim, ir daudz asu akmeņu, un ne visur ir
taka, kas iet paralēli dzelzceļam. Nonācu mājās uz rīta pusi, ar
saplēstu kurpi un sāpošām pēdām. Šķita, ka Dievs mani vajā.
Kā biju līdz tādam stāvoklim nonācis? Pēc aiziešanas no
draudzes biju viens pats ar savu ticību, mazticību un neticību.
Tā kā precējos draudzē un biju ietekmējies no ieteikumiem, izvēlējos sievu ne tik daudz pēc savas sirds, cik domājot par “kalpošanas karjeru”. Māsai Kristū bija jābūt tādai sievai, kura varēs
pamācīt citas sievietes draudzē. Vēlāk, pēc Henrija Krīta vēstules izlasīšanas par draudzes deformēto doktrīnu un praksi, atskatījos uz savas izvēles apstākļiem un sāku šaubīties, vai esmu
izvēlējies pareizi. Ļāvu šādām domām attīstīties un nonācu līdz
aizvainojumam uz Dievu par to, ka Viņš mani nepasargāja no
cilvēkiem, kuri mācīja par laulību to, ko paši nebija darījuši. Proti,
tie, kuri deva padomus, kādu līgavu man izvēlēties, paši nebija pārāk iespringuši un bija bildinājuši to, kura vienkārši patika.
Tajā brīdī man bija jāiet pie Dieva un jākapitulē, jāpieņem
Viņa griba un jāļauj Viņa mīlestībai plūst caur mani uz manu
sievu Lilitu. Diemžēl ļāvos sarūgtinājumam un sāku attālināties no Dieva. Tas notika pakāpeniski, soli pa solim. Pēc deviņu gadu pārtraukuma iegāju uzspēlēt spēļu aparātus un iedzert. No sākuma spēlēšana bija reta, par salīdzinoši nelielu
naudu un dažus gadus bija it kā zem kontroles. Tad kādu dienu izlēmu, ka uzspēlēšu uz lielām likmēm, jo vēlējos atdot vienu parādu. Vai esat mēģinājuši noķert vēju? Zaudēju toreiz, bet
iedegos arvien vairāk, līdz zaudēju naudu, ko nekādi nedrīk
stēju zaudēt. Atkarība progresēja neticamā ātrumā, parādi pieauga. Sāku justies nelāgi, spēlēšanu parasti pavadīja dzeršana.
Bija spēļu zāles, kurās varēju piedzerties par velti. Tas “par velti” izmaksāja ļoti dārgi, četrpadsmit gadu laikā zaudēju daudz
naudas. Strādāju čakli, darbs manu vērtību hierarhijā bija
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joprojām augstā vietā, un tikai Dieva žēlastībā to nepazaudēju.
Ir spēlmaņi, kuriem iet vēl trakāk. Pūķim tiek noziedoti veseli
uzņēmumi un mantojumi.
Ik pa laikam pieņēmu lēmumu nespēlēt. Reizēm tas izdevās, bet ne uz ilgu laiku. Sāka veidoties stabila saikne — ja iedzēru, gāju spēlēt. Ja devos uz kazino skaidrā, tad spēlēšanas
gaitā vienalga piedzēros. Nonācu līdz situācijai, kad ar smagu
sirdi konstatēju, ka nevaru uzticēties saviem lēmumiem. Tāda
apziņa bija drausmīga, jo sapratu, ka varēju lemt, ko vēlos, pēc
trim vai trīsdesmit un trim dienām atkal biju spēļu zālē. Ja
biju kaut ko vinnējis, tad parasti spēlēju, kamēr bija uz ko vai
kamēr nemigu ciet. Reizēm pārnācu mājas ap četriem no rīta,
jo nebija vairs spēka spēlēt. Ja pārnācu ar naudu, tad tuvākajās
dienās to nospēlēju, ja neiztērēju citur. Sātaniskā sistēma ir izveidota tā, lai kopumā uzvarētu kazino un tā īpašnieki varētu
pirkt gleznas un būt sabiedrībā ieredzēti un medijos intervēti mecenāti. Paverdzinātajiem savukārt jāieķīlā lombardā viss,
ko var ieķīlāt. Kopš esmu atpestīts, nenosodu kazino īpašniekus. Katrs atbild par saviem grēkiem, spēlmaņi — par saviem,
īpašnieki — par saviem, tomēr viņiem būtu vērts zināt, kādam
spēkam kalpo. Tā nav vienkārši uzņēmējdarbība, tas ir sātana
bizness, tāpat kā narkotiku tirdzniecība un sutenerisms. Šo zināt viņiem vispirms jau ir svarīgi pašu glābiņa dēļ. Par vienu
sabiedrībā pazīstamu azartspēļu zāļu īpašnieku, asaru un ciešanu naudas miljonāru, mēs lūdzām draudzē, lai viņš glābtos.
Pat ja viņa grēks ir kā purpurs, tas tiks izdeldēts un balināts
baltāks par sniegu, ja tikai viņš atgriezīsies pie Kunga. Ja sadzirdēsiet Dieva balsi, tad, ziniet, par Jums tika aizlūgts!
Šad tad iespīdēja kāds gaismas stars, sašķeļot tumsu. Spē
lēšanas radīto zaudējumu dēļ man brieda ļoti lielas problēmas. Lūdzu vakarā Dievu, zinot, ka nākamajā rītā ir jātiekas ar
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cilvēku, no kura ir atkarīgs, cik lielas būs manas nepatikšanas.
Kā ierasts, lūdzu, lai Dievs paņem projām izaicinošo situāciju
un izglābj mani no mana grēka sekām. Ticības nebija daudz,
arī miera ne. Tad lūgšanas laikā kaut kas notika, pēkšņi atskārtu, ka varu nelūgt, lai notiek mans prāts. Sirds dziļumos notika
pavērsiens, un teicu, lai notiek Dieva prāts, rīt redzēšu, kāds tas
ir, un bez kurnēšanas pilnībā pieņemšu to. Turklāt teicu, ka “redzēšu, Dievs, kāds Tu esi. Tu esi Kungs pār kungiem, viņi lems,
kā liksi”. Lūgšana bija tik ļoti atšķirīga no daudzām citām, notiekošais bija neierasts. Tā bija pilna paļaušanās sirds līmenī uz
Dieva iesaisti un lēmumu. Nākamajā rītā tas, kuram Dievs bija
piešķīris varu izlemt manu likteni, apžēloja mani. Tas bija un ir
joprojām viens no vislielākajiem brīnumiem, ko esmu piedzīvojis attiecībās ar Dievu. Viņš pats iesaistījās manā lūgšanā, lai
mācītu paļaušanos un uzticēšanos. Pateicība Dievam!
Gadu gaitā atkarība progresēja. Kulminācijā biju tik atkarīgs, ka ienākumu dienā ātri veicu visus maksājumus, pārskaitīju naudu sievai hipotekāro kredītu maksājumiem un gāju
spēlēt. Kas netika iztērēts, tika nospēlēts. Ja nauda ienāca negaidīti (kāds honorārs par projektu, kuram nebija iepriekš zināms samaksas datums), tad bija vistrakāk, reiba galva, pulss
paātrinājās, domas tikai par vienu — uz kuru vietu iet spēlēt.
Lilita turējās brīžiem labāk, brīžiem ne tik labi. Vienas lielas
krīzes laikā viņa padevās Dievam, toreiz skatījos un klausījos
viņā, un redzēju, ka pāris nedēļu laikā no viņas kā no avota
nāk garīgas domas, atziņas, vēstījumi, turklāt koncentrētā veidā. Tas bija Dieva darbs! Tādā mierā viņa nodzīvoja aptuveni trīs gadus, bet tad paslīdēja lejā, kļuva slikti. Dažkārt, naktī
pārnākot mājās ar tukšām kabatām, biju dusmīgs un emocionāli vardarbīgs. Lilita pārdzīvoja gan aso runu pret viņu, gan
manis paša ciešanas, kuras bija tuvumā skaidri redzamas.
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Ciešanas ir gan tad, ja pats ciet, gan tad, ja redzi, ka cilvēks, ko
mīli, cieš, un tu neko nevari padarīt. Sāp sirds, šo rakstot. Liku
tik daudz ciest cilvēkam, kas mani mīl vairāk par citiem, — savai sievai, miesai no manas miesas, kaulam no mana kaula.
Lai Dievs viņu bagātīgi svētī par uzticību!
Ja kāds vēlas saprast, kas ir atkarība, iesaku noskatīties
Džodijas Fosteres režisēto filmu “Bebrs” ar Melu Gibsonu galvenajā lomā. Filmas centrā ir uzņēmējs, kurš ieslīd depresijā, no
kuras uz laiku viņu paglābj uz rokas uzmaucama lelle — Bebrs.
Gibsona attēlotais varonis sarunājas ar jauno draugu un deleģē Bebram savu komunikāciju ar citiem. Sākumā tas ir jautri,
izklaidējoši un pat veicina rotaļu ražošanas biznesu, kurā darbojas filmas varonis. Līdz brīdim, kad “glābiņš” sāk pārvērsties
par slazdu. Viesturs Rudzītis vienā no savām grāmatām trāpīgi salīdzina atkarību ar viltus glābiņu. Alter ego — Bebrs — sāk
uzkundzēties, no tā ir jātiek vaļā, bet nav iespējams. Ir viena zīmīga saruna starp Bebra nēsātāju un viņa sievu restorānā. Sieva
aicina rotaļlietu ražotāju beigt ākstīties un runāt normāli — pašam, bez lelles starpniecības. Gibsons, kā jau talantīgs aktieris,
labi attēlo emocionālu sabrukšanu restorānā. Neatceros precīzu
tekstu, bet viņš prasa sievai, vai tiešām viņa vēlas šo sabrukušo
cilvēku. Ir vai nu nepanesama depresija, vai Bebrs no iedomātas pasaules un zināms atvieglojums uz laiku.
Filmā ir labi parādīts, ka atkarībnieki nav spējīgi skatīties
realitātei acīs, tā ir par smagu, nepanesama. Ja nebija naudas,
domas par to, ka kaut kad nākotnē iešu spēlēt, mani uzturēja tonusā. Pat ja nākamā spēlēšana bija paredzēta pēc mēneša vai trim, ar to pietika, lai spētu strādāt, komunicēt, darboties. Kad bija problēmas, domāju: nekas, nekas, tad un tad
tikšu spēlēt, un kļuva vieglāk. Šis ir sātana slazds, veids, kā
viņš kontrolē kritušo. No malas nemaz nebija redzams, ka biju
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atkarībnieks. Daži zināja un redzēja, bet viņu skaits nebija pārāk liels. Daudzi redzēja dzeršanu, bet par azartspēļu atkarību zināja mazāks skaits cilvēku. Centīgi darīju darbu, studēju
maģistrantūrā un pēc tam doktorantūrā. Lai arī biju dziļi grēkā, Dievs turēja mani aiz rokas un neļāva sabrukt pavisam. Un
tomēr ar gadiem stāvoklis bija kļuvis smags. Kad ik pa laikam
pilnā nopietnībā izlēmu vairs nespēlēt, tūlīt nāca depresijai līdzīgs, nepanesams stāvoklis, kam sekoja arī fizisks nespēks.
Lai no tā izietu, nācās izlemt, ka atkal spēlēšu. Apzinoties, ka
tiešām nespēju tikt ārā, prāts un sirds pildījās ar izmisumu.
Tāds stāvoklis nav vārdiem izstāstāms. Likās neticami, ka tas
ar mani notiek, turklāt bija skaidrs, ka tas ir kaut kas lielāks
par manu gribasspēku. Dažu vai daudzu stundu spēlēšana un
alkohola reibums bija kā prāta narkoze, kas uz laiku aizdzina
izmisumu, bet — tikai uz laiku. Un tā — pa apli.

Dziļumu dziļumi
Tu iemeti mani dzelmē pašā jūras vidū, kur mani no
visām pusēm apņēma straumes; visas Tevis sūtītās ban
gas un viļņu kalni vēlās man pāri, tā ka man šķita — es
esmu atstumts no Tavu acu skata un man nekad vairs ne
redzēt Tavu svēto namu! Līdz pašiem manas dzīvības dzi
ļumiem mani bija apklājuši ūdeņi, visapkārt mani bija
ietvēruši dziļumi; niedres bija apvijušās ap manu galvu.
(Jon. 2:4–6)
Kādu laiku apmeklēju anonīmās atkarībnieku grupas, kurās
tika runāts par “augstāku spēku”, kas var palīdzēt atbrīvoties.
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Man Dievs bija konkrēta Persona, nevis abstrakts spēks, tāpēc
tas nepalīdzēja. Teicu Dievam: ja Jēzus pateiks, ka esmu brīvs,
tad patiesi būšu brīvs. Vēl arī teicu: ja Viņš mani atbrīvos, tad
par to uzzinās daudzi. Vēlāk tā arī notika, bet līdz tam vēl bija
ceļš ejams. Toreiz nekas nepalīdzēja, ne anonīmās grupas, ne
mans gribasspēks, pat ne ciešanas. Bija vajadzīgs kaut kas daudz
lielāks un spēcīgāks, tāds, kas var saistīt un padzīt ļauno. Lilita
vairs nespēja to visu turēt, viņas psihe sāka šūpoties, bija jānošķiras uz laiku no manis. Pārcēlos uz Kauguriem, gandrīz katru vakaru gāju gulēt ar vārdiem: “Dievs, esi man, grēciniekam,
žēlīgs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!” Jutos vientuļš, dusmojos uz Lilitu, ka nav ar mani. Pasaulīgos draugus zaudēju, kad
iestājos draudzē 1995. gadā, vēlāk daļu ticīgo draugu zaudēju,
kad aizgāju no draudzes. Uz spēļu zālēm nevienu līdzi neaicināju, jo turēju prātā Rakstu vietu: “Vai pasaulei apgrēcības dēļ!
Apgrēcībai gan jānāk. Bet vai tam cilvēkam, caur ko nāk apgrē
cība!” (Mat. 18:7) Tad nu Lilita bija mans pēdējais un labākais
draugs, tomēr arī viņa mani atstāja. Lilita palika uzticīga kā sieva, tomēr biju viens un nezināju, kas būs tālāk. Zobens cauri
sirdij dūrās.
Kā jūtas atkarībnieki? To daudzi neuzzina, jo spēlmaņi
arī parasti neko daudz nestāsta. Turklāt katram jau tāpat savu
bēdu pietiek, kur nu vēl iedziļināties citās. Lielāko sāpju laikā
padomāju, ka nenovēlu savas ciešanas nevienam manam pretiniekam. Stāstīt par atkarību nav prestiži, tāpēc neizveidojas
sabiedrības nostājas kritiskā masa un neseko valsts politika,
kas, piemēram, paredzētu spēļu zāļu īpašnieku apmaksātu terapiju atkarībniekiem. Ir tikai daži konservatīvie politiķi, kuri
runā par šīm problēmām un sper soļus, lai ļaunumu ierobežotu. Turklāt ir vēl azartspēļu firmu lobijs politikā. Kā spēlmanis var apmeklēt labus maksas terapeitus, ja to pakalpojumi
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ir dārgi? Naudas knapi pietiek ēšanai, viss pārējais — pūķim.
Problēmas mērogu daudzi neapzinās, jo spēlmaņi klusē.
Lūdzu Dievu, lai mana atklātība palīdz citiem. Aptuveni gadu
pirms atbrīvošanas sāku rakstīt dienasgrāmatu. Te maza daļa
no ierakstiem.
“23.10.2018. Bērniem pieder Debesu valsts. Tas tiešām, jo
šodien vilcienā pretī sēdēja puika un, laikam redzot manas
asarainās, bēdīgās acis, skatījās uz mani ar lielu līdzjūtību,
kā eņģelis. Šodien ienāca honorārs. Ēdiens — tā tik ir svētība!
Alkohols ir kā narkoze — pārāk jūtīgie nervu gali tiek nomieri
nāti. Citādi sāpes par lielu. Nevaru gulēt.”
“05.11.2018. Dzīvoju neticami destruktīvi. Katra spēlēšana
tiek pavadīta ar lielu piedzeršanos un stiprām paģirām. Vēlētos
tikt vaļā no spēlēšanas. Lilitai atkal rakstīju, ko domāju par to,
ka viņa mani atstājusi. Šādu vēstījumu dēļ viņa vairās komu
nicēt ar mani. Tas ir diezgan sadistiski no viņas puses. Lūdzu
Dievu, lai atbrīvo no spēlēšanas.”
“07.11.2018. Kā jūtas tie, kuriem sievas mirušas? Droši vien
līdzīgi kā es. Viņiem gan ir skaidrība. Man turpretī nav skaid
rības par Lilitas attieksmi. Ja uzrakstītu, viņa neatbildēs, dus
mosies, ka traucēju, vai ieteiks pašam iet uz grupu. Tā jau ir
bijis. Pamēģināju, man tās grupas neder, nepalīdz. Dievs palīdzēs, ja ziedošu savu dzīvi Viņam. Nevaru saņemties. Atlieku.
Negribas arī it kā padoties, bet ne līdz galam, un tad nesasniegt
rezultātu. Dzīvoju ļoti destruktīvi. Zinu, kā to mēģināt risināt
(padoties Dievam), bet nezinu, kā līdz tam tikt.”
“08.11.2018. Īstajā dzīvē mēdz notikt tā — pa īstam — pa
dramatisko. Aizgāju uz veikalu, pērku vīnu, lai normāli gulētu.
Tas kā narkoze.”
“20.11.2018. Pēc pēdējā mēģinājuma nespēlēt skaidri sapro
tu, ka nespēju to uzvarēt. Vai nu pietuvoties Dievam un Viņš
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mani izglābs, vai visu mūžu būšu tāds. Rubenis: tu nevari aiz
vest citus tālāk par vietu, kur pats atrodies. Izcili!”
“23.11.2018. Sāku domāt par šķiršanos. Katrā ziņā radikā
lus soļus neplānoju spert, laiks rādīs. Sapnī kāpu stikla debes
skrāpī. Kāpu tieši perpendikulāri pa virsmu ar muguru pret
zemi un ar seju pret galotni. Ap desmit metriem no galotnes no
bijos no augstuma, brīnījos, ka nekrītu lejā. Vēl kāds cilvēks ne
daudz patraucēja, it kā samainījāmies ar viņu. Apstājos, gaidī
ju ar bailēm, kas būs, vai kritīšu. Kāpt līdz augšai arī bija bail.”
“06.12.2018. “Tad, kad ir nauda, vismaz man ir narkoze,
bet bēdas nepāriet.
DESTRUKCIJA, DESTRUKCIJA, DESTRUKCIJA.”
“08.12.2018. Vientulība, perspektīvas trūkums. Dusmas uz
Lilitu par izturēšanos pret mani. Bēdas. Izvēlējos, izlēmu iet,
virzīties Dieva virzienā. Citi varianti nav pieņemami.”
“09.12.2018. Jeremijas grāmatā ir redzams, ka daž
kārt Dievs izlemj ilgi (70 gadus) neglābt savu tautu no (trim
das) jūga. Beigās gan sola glābt, bet tātad Viņa noteiktajā lai
kā. Nupat nācu Kauguros no veikala. Gauži raudāju uz ielas.
Lūdzu Dievu, lai glābj mani. Jēzus ir atnācis uz Zemes, lai
glābtu grēciniekus. Domāju, ka mani no atkarības var glābt ti
kai Dieva brīnums.”
Ja dzīvo kopā ar sievu, tad būsi paēdis, ja esi atkarībnieks
un dzīvo viens pats, tad esi bīstamā situācijā. Lai mēneša beigās būtu ko ēst, pirku lielveikala naudas dāvanu kartes, kas
deva iespēju iztikt bez skaidras naudas un nemirt badā. Šad tad
nācās iet lielus gabalus kājām, jo nebija naudas transportam.
Algas dienā bija principiāli svarīgi nopirkt transporta kartīti. Atkarības laikā jutos kā bullis, ko kāds ved, turot aiz metāla riņķa nāsīs. Pāris reizes sākās veģetatīva reakcija, likās, ka
nevaru atelpoties, trūka gaisa. Tam pievienojās baiļu sajūta, jo
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nesapratu, kas vispār notiek. Jutos, ka esmu blakus ellei, lūgšanas kļuva eksistenciālas. Tādas izskan tad, kad saproti, ka vai
nu Dievs palīdzēs, vai neviens!
“Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās
bēdās! Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bē
dām! Uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus ma
nus grēkus! Apskati manus ienaidniekus, cik viņu daudz un ar
kādu nekautrīgu niknumu viņi mani ienīst!” (Ps. 25:16–19) Tā
bija sapratne par pilnīgu atkarību no Dieva lēmuma. Situācijas
nopietnība neatstāja vietu nekam citam — skaidrāk par skaidru
apjautu, ka bez Dieva glābiņa varu aiziet “pa pieskari” — sajukt
prātā vai dabūt sirdstrieku. Dievs, kuru izmisumā un no dziļas
tumsas piesaucu, sadzirdēja mani, apžēlojās un izstiepa roku.

Dieva roka
No debesu augstumiem Viņš izstiepa roku; un Viņš
mani satvēra un izvilka no lieliem ūdeņiem, Viņš mani
izrāva no spēcīgiem ienaidniekiem un no maniem nīdē
tājiem, kaut tie bija varenāki nekā es. Tie nebaltā dienā
bija sacēlušies pret mani, bet Tas Kungs bija mans at
balsts; Viņš mani izveda klajumā, izrāva no briesmām,
jo Viņam bija labs prāts pret mani.
(2. Sam. 22:17–20)
Atkarības laikā dažkārt lasīju Bībeli un apmeklēju kristīgās sapulces, jo vēlējos klausīties ticības sludināšanu un kristīgas dziesmas. Dieva iesētā sēkla neļāva būt mierā ar grēku,
meklēju izeju. Apmeklēju Modra Ozolinkeviča vadītu sapulci,
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kur sākumā skanēja dziesma par Dieva armiju. Svētais Gars
caur to modināja mani un atgādināja, ka Dievam ir eņģeļu armija. “Kad Dieva vīra kalpotājs cēlās agri no rīta un izgāja ārā
no mājas, redzi, tad karaspēks ar zirgiem un ratiem bija jau
pilsētu ielencis, un viņa puisis tam sacīja: “Ak vai, mans kungs!
Ko nu darīsim?” Bet viņš atbildēja: “Nebīsties, jo to, kas ir ar
mums, ir vairāk nekā to, kas ir pie viņiem.” Un Elīsa lūdza
Dievu un sacīja: “Kungs, lūdzams, atver viņam acis, ka viņš
var redzēt!” Un Tas Kungs atvēra tā puiša acis, ka tas redzē
ja, un, lūk, kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap
Elīsu.” (2. Ķēn. 6:15–17) Tajā posmā muzikālā slavēšana uzrunāja, atverot sirdi un saviļņojot tās saturu. Līdzīgi bija slavēšanas laikā draudzē “Kristus pasaulei”. Vēlāk, jau pēc padošanās Dievam, klausījos “Kristus pasaulei” slavēšanas dziesmas
“YouTube” kanālā, sevišķi “Klusumā Tu vajadzīgs man”, jo tur
ir vārdi par Dieva galda klāšanu. Šī tēma man ir sevišķa.
Notika kustība, bet likās, ka ar Dievu tomēr nespēšu izlīgt.
Kristietība likās kā nasta, atkarības pasaulē — kā smagums,
važas. Visur bēdas un nopūtas, gadi pagājuši, bērnu nav, sieva — nelaimīga, es — nelaimīgs, viss ir slikti... Un tad nāca cerība. Kad Dievs tevi grib glābt, tad pārpratumu un neskaidrību
nebūs. Viņa teiktais būs labi dzirdams un atšķirams no tūkstoš citām balsīm. Salīdzinoši īsā laika posmā aizgāju uz divām sapulcēm — uz “Prieka vēsti” un “Jauno paaudzi”. Vilnis
Gleške sludināja par to, ka svarīgi ir, kā viss beigsies, bet ne tik
daudz — kā sākās. Tas mani spēcīgi uzrunāja, pēc ilgiem gadiem atgriezās cerība, ka varu izlīgt ar Dievu un dzīvot atjaunotu dzīvi. Toreiz dienasgrāmatā ierakstīju: “11.11.2018. Lūdzu
spēku atmest. Biju Gleškes sapulcē. Šodien sapratu, ka Dievs
jau man pamatīgi palīdzējis ar pirmo Gleškes sludināšanu,
kurā bija par to, ka nav tik svarīgi, kāds bija sākums. Svarīgi,
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kādas ir beigas. Tas deva lielu cerību un noņēma tās nenor
mālās izjūtas, kuras nav vārdiem izstāstāmas. Pilnīgi izmisī
gi galinošas. Turoties pie Dieva, visu var uzvarēt Viņa spēkā.”
Aleksejs Ļedjajevs savukārt sludināja, ka nevaram sākt no
nulles, mūsu pieredze taču nekur nepazūd, un tas ir labi. Abas
sludināšanas mani ietekmēja un bija par vienu un to pašu —
jaunu sākumu, tikai no dažādiem redzes leņķiem. Cerība ir
svarīga, apustulis Pāvils to min labajā sarakstā kopā ar ticību un mīlestību. Cerība nepamet kaunā. Aizgāju pāris reizes
arī uz “Āgenskalna baptistu draudzi”, kuru tajā laikā apmeklēja Lilita; pirms vakarēdiena Edgara Maža sludinātais vārds un
lūgšana bija iedarbīga.
Kad “Jaunā konservatīvā partija” piedāvāja man kļūt par
kandidātu Eiropas Parlamenta vēlēšanās, padomāju, ka kaut
kas ir sakustējies un, iespējams, tas viss ir Dieva plāna daļa.
Vēlāk, pēc vēlēšanām, atskārtu, ka garīgajā ziņā tas bija labi,
ka mani neievēlēja, jo nedomāju, ka toreizējā stāvoklī biju gatavs lielajai algai Briselē. Aicinājums kandidēt bija Dieva plāna daļa, bet tikai ar mērķi izvilkt mani no tumsas, nevis ielikt
Briselē. Kampaņas laikā man sakustējās sirdsapziņa, domāju,
vai runāju to, par ko tiešām esmu gatavs iestāties ar aizrautību, nevis tikai cerēt uz lielu naudu un zināmu (nosacītu) prestižu. Mainīju kampaņas laikā teiktā saturu, sāku likt uzsvaru
uz Kristus pārliecību un ar to saistītām vērtībām. Mans raksts
“Vai kristieši drīkst runāt?” portālā “Delfi” bija daļa no izmaiņām. Lēmumu sevišķi ietekmēja Dāvida Gleškes sludināšana, ko skatījos interneta tiešraidē. Runa bija par Rakstu vietu: “Visu, ko darāt, darait no sirds, it kā savam Kungam un ne
cilvēkiem.” (Kol. 3:23) Biju ļoti iedvesmots, ticīgie sapulcē nesa
vizītkartes un lika traukā uz skatuves, lai par viņu veikumu
dažādās darbavietās varētu aizlūgt. Aizsūtīju savu vizītkarti
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elektroniski. Tiklīdz izlēmu, ka mans iespējamais politiķa
darbs Briselē būs Dievam par godu, kļuva viegli.
Pirms atbildes par to, vai kandidēšu, teicu Lilitai: ja mani
neievēlēs, Dievs taču vienalga būs pieejams. Nezināju, ka toreiz zināmā mērā pravietoju. Politikas dēļ biju atstājis izpilddirektora amatu domnīcā. Pēc neievēlēšanas jutos iztukšots,
negribēju nevienu satikt. Tad piepeši Debesis atvērās. Pasaule
mani diskvalificēja, bet Dievs kvalificēja. Dažus mēnešus pēc
vēlēšanu sprinta noslēguma mani uzmeklēja paziņa un teica:
“Ir laiks!”

II DAĻA
PĀRI JARDĀNAI

Viņi teica visai Israēla dēlu sapulcei: “Tā zeme, ku
rai mēs gājām cauri, lai to izlūkotu, — tā zeme ir ļoti,
ļoti laba! Ja mēs būsim Kungam tīkami, viņš aizvedīs
mūs uz to zemi un dos to mums — zemi, kur piens un
medus plūst!”1
(4. Moz. 14:7–8)

1

Bībeles tulkojums latviešu valodā. Latvijas Bībeles biedrība, 2012.

Dāvida armija
Tad Dāvids no turienes aizgāja un bēga Adullāmas
alā. Kad viņa brāļi to dzirdēja un tāpat visa viņa dzim
ta, tad tie atnāca uz turieni pie viņa. Un pie viņa sapul
cējās visi vīri, kas bija apspiesti, un visi, kam bija daudz
parādu, un visi, kuriem bija rūgtums sirdī, un viņš tiem
kļuva par vadoni, tā ka pie viņa bija ap četri simti vīru.
(1. Sam. 22:1–2)
Ap 2004.–2005. ga
du “Rīgas Kristus draudzes” vadošie
brāļi teica, ka vajagot saprast, kuri cilvēki ir gatavi kaut ko darīt draudzē un kuri ne. Tas tika paziņots draudzes kopsapulcē,
kas notika otrdienas vakaros. Daļa cilvēku bija ar ievainotu ticību, sadale tā laika kontekstā bija neveselīga. Ja mērķis būtu
uzzināt, kuriem vajag kādu sevišķu kalpošanu vai uzmanību,
tas būtu viens, bet bostoniešu kustība bija “līderu draudze”,
vājie tur ilgi neuzturējās. Skaidrāk par skaidru sapratu, ka
nevēlos būt kopā ar “stiprajiem”, vēlējos būt kopā ar “Dāvida
armiju”.
Kādi cilvēki pulcējās ap Dāvidu — vīru pēc Dieva sirds —
viņa vajāšanu laikā? (1. Sam. 13:14) Vai tas ir slavenību un
šīs pasaules veiksminieku saiets? Vai tie bija tādi, par kuriem
mūsdienās aktīvi rakstītu dzeltenā un rīta prese? Vai sociālajos tīklos ceļotu viņu klipi, kurus skatoties cilvēki teiktu: es
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vēlos būt tāds pats! Vai tie ir tādi, kuriem lielākā daļa pasaules
vēlas līdzināties? Nē, mūsdienās teiktu, ka tā ir “lūzeru” kompānija. Tie bija likteņa pabērni, kuri nemācēja, kuriem nepadevās, kuri netika galā. Un tieši šī bija Dieva izredzētā cilts!
Kamēr nebiju aizgājis līdz anonīmo spēlmaņu grupas sapulcei, brīžiem likās, ka tik traki kā man nevar būt nevienam citam. Šķita, ka esmu visatkarīgākais cilvēks pasaulē, nu vismaz
Latvijā... Satiekot bēdu brāļus un māsas, pārliecinājos, ka ir
vēl citi. Sātana darbu rokraksts ir līdzīgs visos cilvēkos, atšķiras tikai dominējošā grēka veids. Un arī Dieva rokraksts ir līdzīgs — mūs glābj Kristus dēļ un tikai caur Kristu.
No pasaulīgās perspektīvas skatoties, šis posms Dāvida
dzīvē nebija labākais. Tas bija vajāšanu periods, kas ilga vairākus gadus. Kā veidojās Dāvida armija? Daļa bija viņa radinieki. Pārējie, iespējams, redzēja Dāvida potenciālu, ticēja, ka
Dievs viņu vēl paaugstinās. Varbūt viņiem nebija kur iet, citi
viņus nepieņēma? Ar miesas acīm pagaidām Dāvida spožums
nebija redzams, jo Saula pusē vēl bija pārspēks. Jēzus pulcināja
mācekļus, neizstarodams pasaulīgu spozmi un nebūdams pasaulīgs valdnieks. Viņš neļāva sevi paaugstināt par laicīgu vadoni, un tomēr bija cilvēki, kuri sekoja Viņam. Dāvidam nebija paliekamas vietas tajā laikā Saula vajāšanu dēļ. Arī mēs uz
zemes esam piedzīvotāji, ciemiņi uz laiku.
Kas ir tava kompānija? Ar ko vēlies kopā būt? Ja esi tāds,
kurš varētu atbilst Dāvida armijas kvalifikācijai: 1) apspiests
(spēles vai citas atkarības paverdzināts); 2) parādos “līdz ausīm”; 3) bēdīgs, sarūgtināts, mūsdienu valodā — depresijas
nomākts? (1. Sam. 22:1–2) Ja atbilde ir “jā” uz vismaz vienu
no faktoriem, tad laipni lūdzam Dāvida armijā! Labā ziņa ir
tāda, ka tev nav jāpaliek apspiestam, parādos un nomāktam!
Apspiestie pa vienam nebija nekas sevišķs, taču, apvienojoties
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ap Dieva izredzēto, viņi kļuva par varoņiem, par spēku, kas izcīnīja Dieva tautas uzvaras. Dāvida armija ir simbols mūsdienu izglābtajiem — Jēzus miesai, draudzei, kurā Tu vari iekļauties, ja nodosi vadību pār savu dzīvi Kungam, kurš gatavo Tev
mājokli debesīs. Armija ir radīta cīņai; ja vēlies ieiet apsolītajā zemē, tad jāizkaujas ar Anaka dēliem — liela auguma tautu.
Tikai nesatraucies, Dāvids taču uzvarēja Goliātu! Tici tikai, un
tu pieveiksi milžus, kas paverdzina. Dāvids uzvarēja milzeni,
jo ticēja, ka Dievs dos uzvaru.
Ar savu azartspēļu atkarību, kurā nodzīvoju vairāk nekā
desmit gadus, labi iederējos Dāvida 400 vīru kompānijā. Jēzus
meklē tos, kuri “nevar”, nevis “var”. Tas ir tik atšķirīgi no laicīgās pasaules! “Bet Viņš, to dzirdēdams, sacīja: “Ne veseliem va
jag ārsta, bet slimiem. Bet jūs eita un mācaities, ko tas nozīmē:
Man patīk žēlastība un ne upuris. Jo Es neesmu nācis aicināt
taisnos, bet grēciniekus.”” (Mat. 9:12–13) Gudrie, varošie un
veiksmīgie, nesaskumstiet! Arī jums ir iespēja tikt Dieva valstībā, līdzīgi, kā gudrais un veiksmīgais apustulis Pāvils tika,
pazemīgi pieņemot, ka viņa sasniegumi pasaulē un pat centība
pildīt bauslību ir mēsli salīdzinājumā ar glābiņu Kristus žēlastībā. “Kur paliek gudrie? Kur rakstu mācītāji? Kur šīs pasaules
vārdu meistari? Vai tad Dievs nav pārvērtis pasaules gudrību
ģeķībā? Jo, kad pasaule ar savu gudrību Dievu Viņa gudrībā
neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludi
nāšanu. Jūdi prasa zīmes, un grieķi meklē gudrību. Bet mēs slu
dinām Kristu, krustā sisto, kas jūdiem apgrēcība un pagāniem
ģeķība, bet tiem, kas aicināti, tiklab jūdiem, kā grieķiem, Dieva
spēks un Dieva gudrība. Jo Dieva ģeķība ir gudrāka nekā cilvē
ki, un Dieva nespēks ir stiprāks nekā cilvēka.” (1. Kor. 1:20–25)
Tāpēc necik neuztraucies par zemo starta pozīciju! Ne ar
tavu spēku un ne ar tavu gudrību tiks panākta uzvara. Tikai
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nepaliec viens, meklē ticīgos, ar ko būt kopā “Dāvida armijā”!
Redzēju reiz televīzijas raidījumā, kā cilvēki šķērsoja strauju
kalnu upi. Viņi izveidoja apli un sadevās rokās plecu līmenī. Ja
ietu pa vienam, ūdens nogāztu no kājām.

Bailes un drosme
Kādu dienu 2019. gada vasarā izlēmu, ka — viss, pietiek! Ne
gribu vairs cīnīties, padodos, dzīvošu pasaulīgi. Teicu Dievam
kaut ko līdzīgu šim: “Es nespēju uzvarēt grēku; ja gribi, glāb
mani, es necīnīšos vairs, padodos!” Aizgāju gulēt mierīgā noskaņojumā, tomēr ļoti agrā rītā — ap četriem vai pieciem — pamodos ar lielu nemieru, tik lielu, ka par gulēšanu bija jāaizmirst.
Apnika grozīties bezmiegā, tāpēc, lai kavētu laiku, ieslēdzu televizoru, man par lielu pārsteigumu LNT rādīja Keneta Koplenda
(Kenneth Copeland) raidījumu. Koplends stāstīja, ka savā cienījamajā vecumā jūtas stiprs un nevar iedomāties, kas būtu noticis ar viņa dzīvi, ja pirms daudziem gadiem nebūtu izlēmis to
atdot Dievam. Viņš norādīja, ka sātans kontrolē mūs ar baiļu
palīdzību. Netiekam tuvāk Dievam, jo baidāmies. Sapratu, ka
Dievs mani uzrunā un teiktais ir domāts man... Dieva balsi nevar sajaukt ar citām, jo Viņš vēlas, ka 1) dzirdam Viņu, 2) zinām, ka Viņš ir tas, kurš runā, un 3) paklausām.
Klausoties Koplenda vārdos, sapratu, ka Dievs mani aicina. Tikko biju padevies cīņā, varēja sekot apzināta došanās
tumsā, tomēr Dievs mani apstādināja tik ātri, ka sajutos pazemīgs un pateicīgs. Dažkārt dievbijību un pazemību vairo tieši Dieva žēlastība. Sapratu, ka Viņš nepieņem manu “atlūgumu” un prom nelaiž. Nevarēju palikt vienaldzīgs pret Dieva
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aicinājumu, sapratu, ka ignorēt to būtu vieglprātīgi. Biju pāris reizes tādā ticības stāvoklī atkarības periodā, ka ticēju, ja
tūlīt ticībā uzticēšu risinājumu Dievam, tad Viņš mani atpestīs. Nepatīkami, bet miesas prāts apturēja mani tajās reizēs, un ticības soli nespēru. Ja Dievs aicina iet apsolītajā zemē,
tad nedrīkst kavēties, nav zināms, kad aicinās nākamo reizi.
Neatliec! Ja Dievs sauc, ej! Mēs nezinām, kas būs rīt vai parīt.
Mēs nezinām, kas būs pēc desmit minūtēm, izņemot, ja Dievs
mums to ir skaidri atklājis Garā.
Mana izvēle dzīvot pasaulīgi atkāpās jau nākamajā rītā,
jo visskaistākie brīži dzīvē ir tie, kad saproti un piedzīvo, ka
Dievs nav vienaldzīgs pret tevi. Par savas cīņas atdošanu
Dieva rokās iedvesmojoši raksta Maikls Velss (Michael Wells)
grāmatā “Nomaldījušies tuksnesī”. Viņa vēstījumu caurvij
doma — kamēr mēģini pats uzvarēt grēku, panākumu nav.
Līdzko atzīsties, ka nespēj uzvarēt, un uztici cīņu Dievam, notiek brīnums, Dievs burtiski dāvina uzvaru! Tagad atskatoties,
redzu, ka Dievs man iedeva paroli tajā agrajā rītā, un tā skanēja: “Nebaidies!” Ar šo paroli jeb atslēgu man atvērās vairākas
durvis ceļā uz īstu brīvību.

“Nē, tikai prieks!”
Atsaucoties uz paziņas vārdiem: “Ir laiks!”, ierados Daiņa
un Ievas dzīvoklī Rīgas centrā, kur pulcējās pie kustības “The
Last Reformation” piederīga mājas draudze. Toreiz dienasgrāmatā ierakstīju: “13.07.2019. Esmu tuvāk Jardānas pāriešanai,
nekā biju ilgu laiku.” Biju gatavs šķērsot robežupi pēc klejojumiem tuksnesī un pat atgriešanās Ēģiptē (grēka verdzībā).
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Kamēr cilvēki vēl gatavojās un staigāja šurpu turpu, gaidot
sapulces sākumu, uzrunāju vienu jaunu sievieti: “Kā Jūs nonācāt pie Dieva?” Kad Konstance1 stāstīja par savu agrāko grēcīgumu un brīnumaino izglābšanu, padomāju, ka te ir mana
draudze... Pēc tam viņa vaicāja, vai man ir kādi jautājumi. Biju
stāstītā iedvesmots un teicu: “Nē, tikai prieks!” Biju pārgatavojies auglis, kas jānoplūc. Jau pirmajā reizē biju visai atklāts
un ļāvos aizlūgšanai par mani, tas viss turpinājās dažas stundas, izsūdzēju daļu sastrādātā, raudāju un ļāvu sāpēm izplūst
kā upei. Nevienā sapulcē par mani nekad nebija tik ilgi lūgts.
Kristieši bija gatavi kalpot un aizlūgt par problēmām un vajadzībām. Tik daudz gadu grēkā un tā radītās ciešanās! Ak
vai! Laiks tiešām bija pienācis. Biju iebraucis garāžā, un Dievs
mani remontēja.
Pēc pirmās sapulces sajutu vēl nemieru sevī, bija kaut kas
nenokārtots starp mani un Dievu. Savu dievbērnības statusu
biju ieguvis jau pirms gadiem, biju kā pazudušais dēls, kuram
bija jānāk atpakaļ pie tēva. Man no jauna vajadzēja atdot dzīvi Viņa rokās, pilnībā atdot, bez atlikuma. Tam bija jānotiek
divatā, tikai “es un Viņš”. Šķiet, ka tā bija nākamā vai aiznākamā diena pēc pirmās sapulces, kad nometos uz ceļiem, pacēlu rokas uz debesīm un teicu Dievam, ka mana dzīve pilnībā pieder viņam. Tobrīd tas bija visskaistākais mirklis manā
mūžā. Tas bija pagrieziena punkts, tas bija notikumu notikums! Sapratu, ka mana dzīve vairs nebūs tāda, kāda tā bija.
Pārvarēju bailes un spēru soli nezināmajā, bet paļāvībā uz
Dieva labo gribu manai dzīvei. Ar visu savu būtību atskārtu, ka ir noticis brīnums, gāju kā pa ūdens virsmu. Sajutu iekšēju dzinuli no jauna apliecināt Jēzu Kristu par savu Kungu.
1

Šīs grāmatas ilustrāciju autore.
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Ierakstīju savos “Twitter” un “Facebook” kontos: “Jēzus ir
Kungs!” Atskārtu, ka tagad esmu gatavs kalpot Dievam un šo
prieka stāvokli nevēlos zaudēt. Dieva tuvums bija tik iedvesmojošs, ka tā dēļ ir vērts atdot savu dzīvi. Kā pazudušais dēls
biju atgriezies tēva namā.
Biju ļoti iedvesmots, sapratu, ka Dievs man ir iedevis to, kā
man trūka attiecībās ar Viņu cauri gadiem. Apjautu, ka šādu
attiecību dēļ tiešām var pamest visu, kas traucē, visu pasaulīgo. Bija pieaugusi un daļēji mainījusies mana motivācija, kāpēc kaut ko daru kristīgās kalpošanas laukā. Tā bija daudz
vairāk bāzēta uz pateicības nekā manas pirmās draudzes laikā.
Tas, ko Dievs bija darījis ar mani kopš 1995. gada, bija bāze,
iepriekšējā pieredze kalpoja jaunajam stāvoklim. No Ēģiptes
(garīgā nozīmē) biju izgājis jau sen, bet biju iestrēdzis tuksnesī uz ilgu laiku.
Steidzos sarunāt tikšanos ar Lilitu, lai izstāstītu priecīgos jaunumus. Lilita bija kā satraukta stirna, raudāja, priecājās un baidījās vēlreiz tikt sāpināta. Viņā bija vienlaikus cerība, prieks un bailes. Ja kāds arī ir pamatīgi cietis vairāk nekā
desmit gadu garumā no manas atkarības, tad tā ir mana sieva. Vai šis būs kārtējais “lēmums”? Atkarības laikā nonācu pie
slēdziena, ka nevaru uzticēties saviem lēmumiem, bet šoreiz
zināju, ka viss ir citādi, norisinās kaut kas kvalitatīvi atšķirīgs,
jo ne manā spēkā notiek pārmaiņas, ne jau es esmu darītājs.
Bija nedaudz grūti tajā sarunā, jo Lilita vēl nespēja līdz galam
noticēt, ka tas nav no manis, bet no Dieva. Viņai prieks atnāca
vēlāk, kad bija pavērojusi mani. Sātans neguļ un uzbruka man
uzreiz pēc sarunas. Ejot pa ielu, atnāca neapmierinātības domas par Lilitas reakciju un saērcinājos par kaut kādiem cilvēkiem, garāmgājējiem. Mans prieks uz laiku pazuda. Vēlāk ievēroju, ka brīžos, kad Dievs kaut kā sevišķi mani uzrunā un
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iedvesmo, sātans sasparojas un meklē, kā kaut ko nozagt un
sabojāt. Piedzīvoju, ka ļaunais uzbrūk, ja ir ieplānots kaut kas
labs — sludināšana sapulcē vai liecināšana par Dieva darbiem.
Vēlāk sapratu, ka pirms tādiem pasākumiem ir sevišķi jālūdz
par Dieva aizsardzību.

Un tauta steigā pārgāja upi
Priesteri, kas nesa šķirstu, stāvēja Jardānas vidū,
līdz bija izdarīts viss, ko Kungs Jozuam pavēlēja teikt
tautai — visu, ko Mozus bija pavēlējis Jozuam, — un
tauta steigā pārgāja upi.1
(Joz. 4:10)
Ticu, ka apsolītā zeme, kurā nonākam, šķērsojot Jardānas
upi, ir vairāku garīgu principu simbols. Nerakstīšu te par visiem, bet tikai par to vienu, kas man palīdzēja noticēt, ka
Dievs atbrīvos no atkarības. 1995. gadā vienā no augusta sapulcēm “Rīgas Kristus draudzē” teicu Mārcim Gobiņam, ka
lasu Veco Derību. Mārcis pamācīja mani, lai skatos uz tajā aprakstītajiem kariem kā uz cīņu ar grēku. Šis skatījums man
ir palīdzējis saprast, kāpēc Vecās Derības grāmatās teikts, ka
Dieva tautai noteiktās situācijās bija jānogalina visi ienaidnieki. Ir jānogalina visi grēki, nekādi līgumi ar tiem nav slēdzami. Šādā izpratnē viena no apsolītās zemes nozīmēm ir mana
kristīgā dzīve, mana iekšējā pasaule, kurā nedrīkst valdīt
grēks — “svešas tautas”, kuras ir jāizdzen, lai dotu vietu Dieva
1

Bībeles tulkojums latviešu valodā. Latvijas Bībeles biedrība, 2012.
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valdīšanai. Ticu, ka apsolītā zeme ir gan Dieva valstības simbols, gan mana sirds un mans prāts, kurā valda Dievs. Bībelē
nav tiešā veidā rakstīts, ka grēcīgās tautas, kuras nedrīkst palikt apsolītajā zemē, ir grēks. Tomēr ticu, ka Vecajā Derībā aprakstītais cīņas pret ļaunumu princips ir universāls. Tāpēc, ja
attiecinu šo izpratni arī uz cīņu ar saviem grēkiem, tad saņemu drosmi ticēt, ka Dievs mani vadīs uzvarā un atbrīvos no
grēka varas.
Kad biju izsūdzējis grēkus un no jauna izlēmis klausīt
Dievu, sākumā vēl neapzinājos uzvaru pār azartspēļu atkarību. Man palīdzēja šī Rakstu vieta, kas jau bija iedvesmojusi pirms daudziem gadiem: “Klausies, Israēl, tu šodien celsies
pāri Jordānai, lai uzvarētu tautas, kas lielākas un stiprākas
nekā tu, tāpat arī lielas un līdz pat debesīm nocietinātas pilsē
tas, liela un gara auguma tautu, Anaka bērnus, par kuriem tu
zini un esi dzirdējis: kas gan var pastāvēt Anaka bērnu priek
šā? Un tu šodien atzīsi, ka Tas Kungs, tavs Dievs, ir tas pats, kas
iet tavā priekšā kā rijēja uguns: Viņš tos iznīcinās un nospie
dīs ceļos tavā priekšā, ka tu varēsi tos izdzīt un steigšus tos iz
nīcināsi, kā Tas Kungs tev to ir sacījis. Kad nu Tas Kungs, tavs
Dievs, tos tavā priekšā dzīs ārā, tad nedomā pats savā sirdī:
Tas Kungs mani ir atvedis manas taisnības un nopelnu dēļ, lai
es šo zemi iemantoju, — bet gan tieši šo tautu bezdievības dēļ
Tas Kungs tās tagad dzen ārā tavu acu priekšā. Ne tavas tais
nības, nedz tavas sirds skaidrības dēļ tu nenāc, lai iemantotu
viņu zemi, bet šo tautu ļaunuma dēļ Tas Kungs, tavs Dievs, tās
dzen ārā tavā priekšā, lai apstiprinātu to vārdu, ko Tas Kungs
ar zvērestu bija devis taviem tēviem — Ābrahāmam, Īzākam un
Jēkabam.” (5. Moz. 9:1–5) Dievs saka, ka nospiedīs ceļos ļaunās tautas manā priekšā, tātad pakļaus grēku, dos varu pār to.
Manu ticību stiprināja tas, ka atbilstoši šai Rakstu vietai tautas
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tiek izdzītas ārā viņu pašu ļaunuma, nevis mana taisnuma dēļ!
Ticēju, ka tā būs arī ar manu atkarību. Tas notiek Ābrahamam
dotā zvēresta dēļ (5. Moz. 9:5). Mūs svētī, jo esam Ābrahama
ticības mantinieki.
Kāpēc izraēlieši nobijās un pirmajā reizē nedevās cīņā? Jo
vēroja savu varēšanu, savu gribasspēku, savu gudrību un redzēja, ka ļaunās tautas jeb grēks ir stiprāks. Vai tad mēs neesam no Ādama mantojuši miesu, kas pati nespēj negrēkot? —
Esam. Vai savā spēkā varam uzvarēt? — Nevaram. Anaka dēli
bija liela auguma, viņu acīs israēlieši bija kā siseņi un arī savās
acīs — kā siseņi. “Tad Kālebs apklusināja tautu Mozus priekšā
un sacīja: “Mēs iedami iesim uz turieni, un mēs to arī iegūsim,
jo mēs ar varu to ieņemsim!” Bet tie vīri, kas kopā ar viņu bija
gājuši, sacīja: “Mēs nespēsim turp nokļūt, cīnoties pret šo tautu,
jo tie ir stiprāki nekā mēs.”” (4. Moz. 13:30–31) Kāpēc Kālebs
un Jozua vēlējās iet karot? Vai jutās fiziski stiprāki par Anaka
dēliem? — Nē! Kāleba un Jozuas teiktais rāda, ka viņu drosme balstījās uz ticību, ka Dievs vedīs uzvarā: “Un Jozua, Nūna
dēls, un Kālebs, Jefunnas dēls, no zemes izlūkiem, saplēsa sa
vas drēbes, un tie runāja uz visu Israēla bērnu draudzi, teikda
mi: “Zeme, ko mēs esam pārstaigājuši, to izlūkodami, šī zeme
ir varen laba zeme! Ja Tas Kungs būs mums labvēlīgs, tad Viņš
mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens
un medus tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret To Kungu un ne
bīstieties zemes iedzīvotājus; tie mums būs kā maizes kumoss.
Viņu patvērums ir tos atstājis, bet Tas Kungs ir ar mums; nebīs
tieties no tiem!”” (4. Moz. 14:6–9) Ticība vairo drosmi.
Uzvara notika, bet tikai pēc četrdesmit gadiem tuksnesī, kur bija jānomirst daudziem. Uz sevi attiecinot, spriežu,
ka tuksnesī manī bija jānomirst elkdievībai, ilūzijai par labumu pasaulīgā dzīvē un buntavnieciskumam pret Dievu. Arī
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bailēm bija jāatkāpjas. Man palīdzēja šī ticība — ja jau esmu
sevi atdevis Dievam, Viņš noteikti izdzīs no manis spēlēšanas atkarību, jo tā ir ļauna. “Pavēli Tam Kungam savu ceļu un
ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad darīs.” (Ps. 37:5) Atdevu no jauna savu dzīves ceļu Kristum, ticēju, slavēju, lūdzu un gaidīju. Šajā posmā izsūdzēju grēkus — ne abstrakti, bet konkrēti, turklāt draudzes brāļa klātbūtnē, kurš par mani aizlūdza.
Ticu, ka šāda grēksūdze ir daļa no padošanās Dievam. Bija
bail to darīt, bet bailes pārvarēju, jo Dievs aicināja nebaidīties. Turklāt viss, ko apspīd gaisma, ir gaisma (Ef. 5:13). Biju
ilgi staigājis tumsā, meklēju pie Dieva tīru sirdsapziņu un piedošanu. Kristījos no jauna, ko vēlāk atzinu par nevajadzīgu
soli, jo biju jau iegremdēts Kristus nāvē un augšāmcelts līdz ar
Kristu (Rom. 6:3–4) 1995. gadā. Pēc pagremdes Bābelītes ezerā 2019. gada septembrī brāļi uzlika man rokas un lūdza par
Svēto Garu (Ap. d. 8:17). Ticu, ka Svētais Gars bija manī jau
pirms šā notikuma, jo tas, kas bija manī noticis pirms tam, nebija miesas spēkā izdarāms.

Kristus uzvara
Skatījos Dereka Prinsa (Derek Prince) sludināšanas video
par Kristus trīs uzvaras posmiem jeb manifestācijām. Prinss
skaidroja, ka Jēzus uzvarēja sātanu divkaujā, kad ļaunais Viņu
kārdināja tuksnesī. Sātanam nebija pa spēkam pievārēt Dieva
Dēlu un ievest to grēkā. Otra uzvara tika izcīnīta uz krusta,
kad Jēzus mira par mums. Jēzum nebija jāmirst par sevi, Viņš
mira, lai mēs dzīvotu. Kā trešo Prinss min Kristus uzvaras gājienu, kurā mēs piedalāmies, jo esam pievienoti Jēzus uzvarai:
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“Paldies Dievam, kas mūs visur vada Kristus uzvaras gājienā
un caur mums izplata Viņa atziņas labo smaržu visās malās.”
(2. Kor. 2:14) Noskatījies video, gāju pa ielu, pārdomādams sludināšanā teikto, un noticēju, ka Jēzus uzvara ir arī mana uzvara pār grēku, tātad arī pār atkarību. Viss! Beidzot tas bija
noticis! Tā bija atklāsme, ka Jēzus dalās ar mani savā uzvarā pār sātanu un līdz ar to mani atbrīvo no azartspēļu atkarības. Ja Dēls jūs darīs brīvus... Manas lūgšanas no bedres dziļuma bija uzklausītas; pēc četrpadsmit spēlēšanas gadiem biju
brīvs! Kristus ir manī, līdz ar to — arī Viņa uzvara nāk līdzi.
Tāpat kā Dievs piešķir mums taisnumu Kristus veikuma dēļ
(Rom. 4:6), tāpat Viņš piešķir uzvaru pār konkrētām ļaunuma izpausmēm, piemēram, azartspēļu atkarību. Jūlijā padevos
Dievam, un septembrī mani atbrīvoja no atkarības.
Biju noticējis Kristus uzvarai manī, un jau pēc minūtes
ļaunais centās mani apzagt. Gāju tajā brīdī uz Rīgas Centrālo
dzelzceļa staciju un ieraudzīju, ka trīs sievietes pietuvojušās ceturtajai un mēģina no mugursomas izzagt kaut ko vērtīgu. Uzsaucu zaglei, kura, sapratusi, ka ir pieķerta, pārtrauca savu nedarbu. Meitene ar mugursomu netika aplaupīta, bet
mans miers uz laiku pazuda. Kopš tā brīža sāku noteiktāk lūgt
par Dieva aizsardzību brīžos, kad esmu Gara iedvesmots. Mēs
esam garīgās cīņas laukā. Tikai tad, kad esi izcelts no tumsas, atveras acis par jaunu dimensiju, kurā cīnāmies nevis pret
miesu un asinīm, bet pret garīgo ļaunumu. “Esiet skaidrā prā
tā, esiet modrīgi! Jūsu pretinieks velns staigā apkārt kā lauva
rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt.” (1. Pēt. 5:8)
Atpestīšana no spēlēšanas notika starpposmā starp ienākumiem. Kad pienāca algas diena, uztraucos, kā būs. Ieskatījos
kontā, nauda bija ieskaitīta, skaļi apliecināju, ka piederu
Dievam, teicu, ka esmu Kristū, esmu brīvs. Konstatēju, ka
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manī nav mokošās vilkmes uz spēlēšanu... Tas bija prātam neaptverami! Bija noticis kaut kas, kas daudzus gadus likās neiespējams, pirmo reizi pēc ilga laika nauda palika nenospēlēta. Tam sekoja pirmais komandējums jaunajā stāvoklī — it kā
riskanti, jo bija ierasts, ka komandējumos parasti dzēru un, ja
bija iespējams, gāju uz kazino. Starptautiskās konferencēs ir
ērti grēkot, jo pēc oficiālās daļas tiek rīkoti banketi, kur var
dzert alkoholu, turklāt par velti. Pirms došanās uz konferenci Varšavā ticēju, ka šoreiz nekritīšu. Tā nebija pašpārliecinātība, kas balstītos savā spēkā, tā bija paļaušanās uz Dieva spēku.
Pirmo reizi pēc ilga laika komandējumā nedzēru un uz kazino negāju. Sēdēju pie viena galdiņa ar politologu no Lietuvas,
kurš dzēra alu, mani tas nesatrauca. Vakarā viesnīcas numurā
tomēr sajutu satraukumu, vai tiešām esmu uzvarā. Ja ilgu laiku esmu darījis vienu un pēkšņi nedaru, tad sātans nāk jautāt,
vai tiešām nedarīšu. Lūdzu Dievu, skaļi apliecināju, ka ticu
uzvarai, ieguvu mieru un gāju gulēt.
Naktī redzēju sapni. Biju Skrundas dzīvoklī, kur dzīvoju
skolas gados. Piegāju pie viesistabas loga un teicu bezpajumtniekam, kas stāvēja ārā, lai iet projām. Viņš paklausīja bez ierunām un aizgāja kādus simts metrus tālāk, nostājās pie ābeles
un gaidīja. Man rokā palika baltmaize, aizvēru logu un pamodos. Nojautu, ka tas nav parasts sapnis. No rīta teicu Dievam,
ka sapni nesaprotu un lai Viņš atklāj man tā jēgu, pats devos
uz konferences turpinājumu. Mājupceļā, lidostā gaidīdams
savu reisu, pārdomāju redzēto naktī un atcerējos, ka bezpajumtnieks neizskatījās kā lielākā daļa viņam līdzīgo. Tas bija
stiprs vīrs, apmēram mana vecuma vai jaunāks, tikai netīrās
drēbēs un izspūris. Vēl likās jocīgi, ka viņš ar sejas izteiksmi
un ķermeņa valodu izrādīja man iztapību un pilnīgu paklausību. Kad teicu, lai iet prom, tad uzreiz gāja. Pēkšņi atskārtu, ka
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tas ir spēlēšanas gars, kurš pilnībā pakļaujas man... Šī atziņa
bija kā saullēkts! Maize, kas palika manā rokā un ko neatdevu
svešiniekam, bija mana iztika, kas netika nospēlēta. Loga aizvēršana ir garīgā cietokšņa mūra noslēgšana. Bezpajumtnieks
bija netīrs, jo gars ir nešķīsts. Nevarēju valdīt laimes asaras ne
pirms reisa, ne jau sēžot lidmašīnā... Ticība, ka Dievs man ir
dāvinājis varu pār spēlēšanu, bija fundamentāli svarīga, lai
nekristu.
Mūsu atmiņa nav drošākais instruments, tāpēc, ja esi
uz atbrīvošanas takas vai vēl meklē to, tad dienasgrāmata
var būt labs palīgs, lai vēlāk labāk izprastu Dieva glābšanas
ceļu. Aptuveni gadu rakstīju dienasgrāmatu par to, cik grūti
man bija un kā Dievs mani veda ārā no tumsas. Pēc gadu ilgas domu uzticēšanas dienasgrāmatai 4. oktobrī ierakstīju (te
publicēju daļu): “Lielas lietas, Dieva lietas. Sēžot Varšavas lid
ostā, piedzīvoju vienu no visskaistākajiem brīžiem dzīvē — sa
pratu, ka sapnis, ko redzēju 4. okt. rītā, bija Dieva apstiprinā
jums manai brīvībai no azartspēļu atkarības. Četrpadsmit gadi
tumsā un atkarībā ir Dieva spēkā un žēlastībā beigušies. Slava
Jēzum Kristum, kurš uzvarēja sātanu, mira par mums pie krus
ta un dalās ar savu uzvaru un Dievišķo dabu ar mums — Viņa
mācekļiem.”
Dienasgrāmatas pēdējās lapās rakstīju par lūgšanas cīņu
Varšavas viesnīcā: “Ar lūgšanu un uzvaras apliecinājumu ļau
nais atkāpās, ticība un miers atgriezās. Vēl pirms tam, naktī
no svētdienas uz pirmdienu, naktī bija nemiers par vairākām
lietām — vai neesmu vecs vīna maiss, kurā nevar ieliet jau
nu vīnu... Ieslēdzu TV, vācietis teica: “Du bist Got, und ich bin
nicht.”1 Sapratu, ka Dievs man saka, lai nekontrolēju, bet pa
1

Tu esi Dievs, un es neesmu! (Vācu val.)
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ļaujos kā avs un ļaujos Gana vadībai.” Pietrūka vietas, un jau
uz iekšējā vāka turpināju par sapni: “Sapratu, ka viņa ķermeņa
valoda — pilnīga, bezierunu paklausība — bija simbols. Tas bija
spēlēšanas gars, kurš bija pilnīgi manā varā Kristus uzvaras dēļ.
Vadi mani, Dievs, tālāk! Āmen.” Dienasgrāmatu biju sācis ar
vārdiem, ka esmu azartspēļu atkarīgais, un pēc gada noslēdzu
ar vārdiem uz iekšējā vāka, ka esmu atbrīvots. Plānodams tā
neieplānosi...

Brīvība
Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts;
palīdzi man, tad ir palīdzēts! Jo Tu esi mana slava.
(Jer. 17:14)
Kad biju azartspēļu verdzībā, vēlējos tikt no tās vaļā, bet ne
pasaulīgā ceļā. Lai cik zemu biju kritis, ticība Dieva eksistencei
nekur nebija zudusi; bija tikai nomākta uzticēšanās Dievam.
Biju apmeklējis anonīmo spēlmaņu grupas gan ASV, gan
Latvijā. Ir labi, kā tādas grupas pulcējas, izmisušajiem ir kur
atnākt un padalīties ar savām domām un sāpēm. Ir labi, ka var
satikt domubiedrus, kuri viens otru saprot tā kā neviens cits,
kurš nav nonācis līdzīgā situācijā. Un tomēr Dievs nebija to
grupu centrā, kuras biju apmeklējis. Man tas nederēja, jo savu
cerību biju licis uz Dievu, ticībā biju teicis Jēzum — ja Tu mani
atbrīvosi, tad patiešām būšu brīvs. Ja teiksi, ka esmu brīvs, tad
būšu. Kāds vīrs TV raidījumā sacīja, ka azartspēļu atkarība ir
slimība, ar kuru var sadzīvot. No konteksta bija noprotams,
ka ar sadzīvošanu viņš domāja nevis spēlēšanas turpināšanu,
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bet darbību kompleksu (piemēram, anonīmās sapulces, skaidras naudas nenēsāšanu līdzi u. tml.). Mani šā kunga liecība necik neiedvesmoja. Neticīgajiem, iespējams, nav citas, labākas
iespējas izvairīties no spēlēšanas. Bet tas, kas cilvēkiem nav
iespējams, Dievam ir iespējams! Piesaucu Dievu kā glābēju,
nevēlējos pasaulīgus risinājumus.
Jēzus mums sola pilnīgu atbrīvošanu: “Ja jūs paliekat ma
nos vārdos, jūs patiesi esat mani mācekļi un jūs iepazīsit patie
sību, un patiesība darīs jūs brīvus.” (Jņ. 8:31b–32) Un vēl: “Ja
nu dēls jūs atbrīvos, jūs patiesi būsiet brīvi.” (Jņ. 8:36) Zīmīgi,
ka šī saruna Jēzum notiek ar jūdiem, kuri jau tic, kā to parāda 31. panta sākums: “Tad Jēzus sacīja jūdiem, kas ticēja vi
ņam [..]” Šie paši jūdi teica, ka viņi neesot vergi, uz ko Jēzus
viņiem norādīja: “Patiesi, patiesi es jums saku: ikviens, kas
dara grēku, ir grēka vergs.” (Jņ. 8:34b) Tātad brīvība, par ko
runā Jēzus, ir brīvība no grēka! Ne tikai brīvība no pazudināšanas mūžībā un soda par grēku, bet arī burtiska atbrīvošana no konkrēta grēka. Atkarībnieki, iespējams, vairāk nekā
citi saprot, ka te kompromiss nav iespējams, jo grēka sekas ir
nepanesamas. Līdzīgi, kā dēmonu apsēstība nav panesama, tā
arī atkarība no azartspēlēm nav apvienojama ar Kristu. Ir svarīgi uzsvērt, ka Jēzus saka: “Dēls jūs darīs brīvus”, tā ir labā
vēsts, proti, nevis tu pats sevi atbrīvosi, bet Jēzus to izdarīs!
Kas tad ir tava atbildība? Tev ir jāizvēlas lūgt, meklēt, padoties
Kungam un pieņemt atpestīšanu.
Ja esam Jēzus mācekļi — kristieši, tad neticu, ka mums ir
jāsaka, ka esam “atkarībnieki”, kā tas ir pieņemts anonīmajās grupās. Atkarība no spēlēšanas ir atkarība no grēka, tātad no sātana. “No sātana atkarīgais Dieva bērns” — tas skan
absurdi! Anonīmās alkoholiķu grupas, pēc kuru parauga vēlāk izveidoja spēlmaņu grupas, pirms daudziem gadiem sākās
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kā kristīga kustība, vēlāk no tās tika atvasināta mūsdienu —
laicīgā — versija, kur Jēzus Kristus tika aizstāts ar “augstāko
spēku” atbilstoši katra izpratnei par to. Mūsu Dievs nav ideju
kopums, enerģijas vai informācijas lauks. Dievs, par kuru lasām Rakstos un kuru iepazīstam savā dzīvē un komunikācijā ar Viņu, ir Persona. Mans un tavs Tēvs nevar būt abstrakcija. Turklāt nevis mēs izdomājam, kāds Viņš ir, bet Viņš mums
atklāj sevi.
Nesaku, ka nevari iet uz anonīmajām grupām. Saku, ka
vari iegūt kaut ko labāku nekā tikai vienas atkarības savaldīšanu; vari kļūt par Dieva bērnu, kurš būs mūžīgi kopā ar savu
Radītāju debesīs. Vari iegūt īstu brīvību — brīvību no grēka
varas pār tevi.

Pilnīga, bezierunu kapitulācija
Vai arī — kurš ķēniņš, kas grib iet karot pret otru ķē
niņu, papriekš neapsēdīsies, lai apspriestos, vai viņš ar
saviem desmit tūkstošiem varēs stāties pretim tam, kas
nāk virsū ar divdesmit tūkstošiem; un, ja ne, viņš, ka
mēr tas vēl ir tālu, sūtīs vēstnesi, lai lūgtu mieru. Gluži
tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas vi
ņam pieder, nevar būt mans māceklis.
(Lk. 14:31–33)
Tad Jēzus sacīja uz Saviem mācekļiem: “Ja kas grib
Man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu
un sekot Man. Jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas to
zaudēs; un, kas savu dzīvību zaudē Manis dēļ, tas to
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mantos. Jo ko tas cilvēkam palīdz, ka tas iemanto visu
pasauli, bet tam zūd dvēsele. Jeb ko cilvēks var dot par
savas dvēseles atpirkšanu?”
(Mat. 16:24–26)
Jēzus stāstīja līdzību par ķēniņu, kurš nekaro pret pārspēku, bet padodas. Ja pilsētu ielenc pārspēks (20 000 pret
10 000), tad vājākie uzzina padošanās nosacījumus un izpilda
tos. 1. Ķēniņu grāmatā 20. nodaļas sākumā ir aprakstīta pilsētas ielenkšana. Uzbrucēji izvirza noteikumus, kas paredz, ka
viņi paņems labāko, bet par to atstās ielenktos dzīvus. Tātad
dzīvības cena ir pilnīga kapitulācija. Sarunās par padošanos
netiek apspriests kāds zemes pleķis, ko kontrolēšu pats. Tā ir
pilnīga, bezierunu kapitulācija! Ķēniņu grāmatas piemērs,
iespējams, te der tikai daļēji, jo tur ielenktie bija israēlieši, kuri
beigās ņēma virsroku, bet runa ir par principu kā tādu.
Ja esmu buntavnieks un beidzot padodos uzvarētājam —
Dievam, tad neizvirzu padošanās noteikumus, bet uzzinu
tos no Viņa. No Jēzus līdzības izriet, ka man un tev ir jāatdod viss, kas mums ir, tad iegūstam garīgu dzīvību. Savu māju
un mašīnu vari paturēt, runa vispirms ir par dzīves mērķu pakārtošanu Kristum un atteikšanos no grēka. Dievs ir suverēns
valdnieks, kurš tevi un mani ir radījis savam nolūkam, kas
mums jāuzzina un jāpieņem. Viņa nolūks ir pats labākais! Pa
domā, galvenais bauslis ir mīlēt Dievu, un otrs — mīlēt cilvēkus! Turklāt tas nozīmē, ka arī sevi ir jāmīl, jo kā citādi spēsi
“tuvāko mīlēt kā sevi pašu”? Dievs ir mīlestība, nebēdz no tās!
Neesi pretestības kustības dalībnieks! Atceries — ja neesi padevies Dievam, tad esi zināmā mērā Viņa pretinieks, jo dari grēku un vairo ciešanas. Vai pietiks resursu pret Dievu? Atbilde ir
skaidrāka par skaidru.
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Jēzus piedāvā radikālu izvēli: ja paliec pie savas vecās dzīves, tad jauno nedabūsi, “ jo, kas grib izglābt savu dzīvību, tas
to zaudēs” (Mat. 16:25a). Būdams atkarībā, ticēju, ka izeja no
manas bedres ir pilnīga padošanās Dievam. Iepriekšējo gadu
Bībeles lasīšana un kalpošana neizdzisa un deva šo pārliecību. Atceraties, ka rakstīju par sarunu ar māsu Marinu par
roku atlaišanu, karājoties uz kraujas malas? Vairākus gadus pēc šīs sarunas sapnī redzēju, ka karājos uz ielauztas zemes jeb kraujas malas, kas reizē bija tāda kā dimensiju robeža. Augšējā daļā, pie kuras turējos, bija Skrundas autoosta, kas
man asociējās ar autobusa garlaicīgu gaidīšanu skolas gados,
bezmērķīgu laika nosišanu un pašpuiku konfliktus. Lejā bija
cita pasaule — debesis, skaista jūra ar baltiem viļņiem un sala,
uz kuras bija stiprs cietoksnis ar bieziem mūriem un sargtorņiem. Skaistums bija elpu aizraujošs un ārkārtīgi vilinošs,
bet — bija bail atlaist rokas, jo kā gan es nolaidīšos uz salas?
Ko saka fizikas likumi? Vienlaikus bija cerība, ka varētu brīnumaini izdzīvot lidojumā un piedzīvot kaut ko labu atšķirīgajā pasaulē.
Kas bija Skrundas autoosta, kurā paliku sapnī? Kad lielākā daļa manu klasesbiedru devās mājās, man bija jāgaida autobuss, lai dotos uz manu dzīvesvietu sešu kilometru attālumā
no Skrundas centra. Autobusi kursēja reti, bija jāgaida vietā,
kur dažkārt uzturējās dzērāji, notika kautiņi, vārdu sakot, tas
nebija iedvesmojoši. Lai arī izaugu kārtīgā skolotāju ģimenē,
nebiju priekšzīmīgs pusaudzis. Mācoties 8. klasē, pirmo reizi
stipri piedzēros, vēmu pie tās pašas autoostas. Turpat pie auto
ostas par neatdotiem desmit rubļiem par zelta monētas pārdošanu (kuru pirms tam biju izkrāpis no viena drauga) aicināju
skolasbiedru kauties uz Skrundas priedītēm — netālu no vidusskolas, kur starpbrīžos notika smēķēšana.
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Nav zināms, kādas sekas mēs — Skrundas pusaudži —
būtu piedzīvojuši, ja mana bērnības drauga Kaspara mamma
Vineta nebūtu iesaistījusies kādā mūsu konfliktā ar padomju
armijas karavīriem. Daži mani paziņas — pašpuikas — nobloķēja autoostas durvis un nelaida ārā divus “zoļļus” — kā toreiz
saucām — padomju kareivjus, kuri dienēja deviņus kilometrus
tālāk esošajā “Kombinātā” — Skrundas militārās radiolokācijas pilsētiņā. Dienestu pildošie no autoostas taksofona piezvanīja uz kara daļu, no kurienes ātri atbrauca smagā automašīna ar papildspēkiem — karavīriem, kuri cits pēc cita lēca ārā
no “kuzavas”; sapratām, ka esam pārspēka priekšā. Vineta uzrunāja virsnieku, kuram pakļāvās atbraukušie, un tādējādi novērsa bīstamu konfliktu vēl pirms tā sākšanās.
Tātad šī ir tā autoosta — vieta, pie kuras sapnī paliku, jo
bija bail doties brīvajā lidojumā. Garlaicīgas gaidīšanas vieta,
nedraudzīga un dažkārt agresīva vide — nomācoša, bet vienlaikus arī ļoti pazīstama vieta. Došanās Dieva virzienā ir došanās nezināmajā: “Ticībā Ābrahāms ir paklausījis aicināju
mam un gāja uz to vietu, ko nācās saņemt par mantojumu, un
gāja, nezinādams, kurp viņš iet.” (Ebr. 11:8) Azartspēļu atkarīgie mokās savā “autoostā”, bet prom nedodas, jo nav zināms,
kas ir aiz durvīm. Satikšanās ar realitāti, parādu atmaksa ilgu
gadu garumā, sabojātas attiecības, pazaudēti draugi, daļai arī
īpašumi, karjera un veselība. Realitāte, kura šķiet nomācoša
un depresiju vairojoša, tomēr ierasta un pazīstama. Tas ir līdzīgi, kā alkoholiķiem pārtraukt ilgstošu dzeršanu un sastapties ar sekām. Spēlēšana darbojas kā īslaicīga narkoze, kas uz
brīdi samazina sāpes; raizes aizmirstas, cilvēks it kā jūtas pieņemts, bet kopumā nasta kļūst arvien smagāka. Runa nav par
atgriešanos no atkarības vecajā pasaulē, “normālajā dzīvē”,
kur atkarībnieki, meklējot kādu aizvietotāju spēlēšanai, kļūst,
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piemēram, par darbaholiķiem, kuri nespēj aiziet pensijā, jo
darbs ir VISS. Tas nozīmē, ka viens elks tiek aizvietots ar citu.
Ticība Dievam man neļāva atgriezties laicīgās pasaules “normalitātē”. Vispār jau mēģināju, bet tas vienkārši nebija iespējams. Tur nav nekā, kas var aizpildīt vietu sirdī, kas paredzēta ekskluzīvi Dievam. Spēlēšanas sajūtas ir ārkārtīgi spilgtas.
Vienīgi Dievs ir tik spožs, ka sātana piedāvātie surogāti nobāl
uz Viņa fona un atkāpjas.
Atkarībai ir jāmirst kopā ar veco dzīvi. Ne velti par kristībām tiek rakstīts kā par mirušā apglabāšanu un augšāmcelšanos. “Jeb vai jums nav zināms, ka mēs visi, kas Jēzus Kristus
Vārdā esam kristīti, esam iegremdēti Viņa nāvē? Jo mēs līdz
ar Viņu kristībā esam aprakti nāvē, lai, tāpat kā Kristus Sava
Tēva godības spēkā uzcelts no mirušiem, arī mēs dzīvotu atjau
notā dzīvē.” (Rom. 6:3–4) Tikai ir jāņem vērā, ka kristības nav
miršana, garīgā miršana notiek pirms kristībām. Jēzus mirst
nevis kapā, bet pie krusta, kam seko apglabāšana. Mēs mirstam līdz ar Jēzu uz krusta, mirstam šai pasaulei līdz ar izvēli atdot savu dzīvi Dievam. Diviem kungiem nevar vienlaikus
kalpot. Atgriežamies no grēkiem, tas nozīmē — izlemjam negrēkot un dzīvot Dievam. Tam seko kristības — apglabāšana līdz ar Kristu un augšāmcelšanās līdz ar Kristu. Vai šādai
nostājai var atbilst “svētdienas kristietība” vai “Ziemassvētku
kristietība”, kur esmu ciemiņš baznīcā? Nedomāju vis!
Padošanās Dievam praksē nozīmē, ka katru savas dzīves jomu — attiecības ar cilvēkiem (pazīstamiem un nepazīstamiem), attiecības ar sievu, bērniem, vecākiem, naudas lietas, darbu, seksuālo dzīvi, izklaidi un pat domas — sakārto
atbilstoši Dieva gribai. Nav sfēras, kas varētu tikt atstāta tavā
personīgajā — no Dieva neatkarīgā — jurisdikcijā. “Patiesi, pa
tiesi Es jums saku: ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst,
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viņš paliek viens; bet, ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas
savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet, kas savu dzīvību šinī
pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai.” (Jņ. 12:24–25)
Ļauj, lai tava vecā, miesīgā dzīve mirst, kļūsti Kristū par jaunu
radījumu! Ja jau esi ticis agrāk kristīts ar pagremdi un ar atgriešanos no grēkiem pirms tās un tomēr esi noslīdējis nost no
šaurā ceļa, tad padodies no jauna Kristum caur grēksūdzi un
lūgšanu! Savā dzīvē to redzēju kā pāriešanu pāri Jardānai, lai
nokļūtu apsolītajā zemē. Notikums ir visai līdzīgs iziešanai no
Ēģiptes un Niedru jūras šķērsošanai, un tomēr tas ir atšķirīgs.
Kad tikos ar atkarību speciālistu un mācītāju Māri Ķirsonu,
viņš teica, ka atkarībnieks zina, kas ir šajā pusē durvīm, bet nezina, kas ir otrā. Viņš liecināja par brīnišķīgu svētību pēc atteikšanās no dzeršanas pirms daudziem gadiem. Ir jāriskē un
jādodas nezināmajā. Tagad arī varu pievienoties un teikt, ka
šajā pusē ir labāk, nepaliec pie sātana, viņš tevi nav pelnījis,
Kristus gan ir! Pašlaik, kad rakstu šīs rindas, esmu jau aptuveni
pirms gada atlaidis rokas no klints un dzīvoju skaistumā, par
ko bieži pasakos Dievam. Vai tu vēl turies? Atlaid, ir laiks!

Sieva, ko Tu man devi
Un cilvēks sacīja: “Tā sieva, ko Tu man devi, lai viņa
būtu ar mani, tā man deva no tā koka, un es ēdu.”
(1. Moz. 3:12)
Šī grāmata ir ne tikai par manu atbrīvošanu no azartspēlēm, bet arī par mūsu laulības atjaunošanu. Tā karājās mata
galā, bija kā tuksnesis, bet Dievs deva lietu, un tuksnesis kļuva
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par dārzu. Kad 2005. gadā pēc desmit gadu pārtraukuma pirmo reizi aizgāju uz spēļu zāli, tad vēl neapzinājos, kā daļēji to
daru laulības problēmu dēļ. Iepazinos ar Lilitu “Rīgas Kristus
draudzē”, apprecējāmies 1999. gadā. Laikā, kad 1998. gadā
stažējos “Tallinas Kristus draudzē”, arī Lilitu uzaicināja mācīties sieviešu kristīgo pamācīšanu. Sāku domāt, iespējams,
ka tā ir zīme no Dieva. Tagad vēlos teikt: nemeklējiet zīmes,
sekojiet savai sirdij šajā ziņā. Vienīgais noteikums — ja tici
Kristum, tad savu otro pusi izvēlies tikai un vienīgi starp ticīgajām! “Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Jo kāda daļa
ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējs ar tumsību?”
(2. Kor. 6:14)
Draudzē mani virzīja, lai ātrāk precos. Kad teicu, ka šaubos, vai tā ir Lilita, Igaunijas draudzes vadītājs sacīja, ka tad
viens cits brālis, iespējams, kļūs ātrāk par evaņģēlistu nekā
es... Tas bija maigs spiediens. Kopš agras jaunības vēlējos atrast sev sievu, tas bija viens no galvenajiem dzīves jēgas elementiem. Draudzē mani mācīja, ka nav jāmeklē tā, kura patīk,
bet tā, ar kuru varēšu kopā vadīt draudzi. Neviens mani tiešā
veidā nepiespieda, izdarīju savu izvēli, bet tur bija kāds aprēķina procents.
Kādā brīdī, pa pusei nomodā, pa pusei aizmidzis, sūdzējos Dievam par kaut ko un teicu: “Sieva, ko Tu man devi...” Pa
mostoties konstatēju, ka tas sakrita ar Ādama teikto Dievam
par Ievas vainu viņa kritienā. Sapratu, ka līdzīgi vainoju gan
Lilitu, gan Dievu, gan sevi, gan to brāli Igaunijā, kurš mani
mācīja par laulību. Bet katram pašam ir jāuzņemas atbildība
par savu dzīvi; tā ir vīrišķības sastāvdaļa. “Esiet modri, stāviet
ticībā, turieties kā vīri, esiet stipri!” (1. Kor. 16:13) Neturējos,
sarūgtinājos un caur to ļāvu sātanam iebrukt manā laulībā.
Vienlaikus sapratu, ka ar vārdiem “Sieva, ko Tu man devi”
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atzīstu, ka Lilitu man deva Dievs... Ar sirdi to pieņēmu vēlāk.
Savu laulāšanas dienas solījumu neizpildīju, biju neuzticams,
nebiju balsts, mana rīcība radīja ciešanas. Diemžēl problēmās
negāju pietiekami pie Dieva, bet ļāvos lēnām atslīdēt pasaulē. Vainoju Dievu, ka nav mani pasargājis, lai gan biju izvēlējies paklausīt viņam. Šādā situācijā varēja būt trīs izejas: 1) no
sirds meklēt Dievu, gavēt, lūgt, kamēr Viņš dod mieru laulības jautājumā; 2) šķirties; 3) palikt kopā, bet neko neatrisinot
un grēkojot. Tikai pirmais variants ir labs, otrais un trešais ir
no ļaunā. Diemžēl izvēlējos trešo. Šķiršanās notiek sirds cietības dēļ; palikt kopā bez Dieva vadības un palīdzības pieņemšanas arī nav viegli.
Atkrišanas periodā piedzīvoju apskaidrības brīdi, kurā uzrakstīju Lilitai: “Es ceru, ka man kaut kad izdosies un Tu mani
sagaidīsi atpakaļ. Es pašlaik staigāju pa tādu bēdu ieleju, pa
kādu nekad mūžā neesmu staigājis.” Uz ko Lilita atbildēja:
“Gaidīšu līdz mūža galam!” Nebiju pelnījis tādu mīlestību; nesaprotu, kā tā var mīlēt?! Īstas mīlestības neatņemama sastāvdaļa ir žēlastība. Kaut kad nojauzdams, ka neesmu tas mīlošākais vīrs, sievastēvs, stāvot pie lauku mājas Latgales ciemā,
prasīja man: “Vai tu Ļiļitu žēloj?” Teicu, ka žēloju, bet tā nebija pilna taisnība. Nevar teikt, ka necentos žēlot, centos pat
ļoti. Centos, cik varēju. Bet mēdz būt, ka ar “cik varēju” galīgi nepietiek, jo sevišķi, ja vairs nevaldi pār sevi un savu dzīvi.
Ja nepārtraukti ražo ciešanas tuvākajam cilvēkam, tad nemelo
pret patiesību! Latgaliešu vārds “žēloj” — ar domu — “mīli” —
tik labi parāda, ka garīga mīlestība spēj dot, pretstatā egoistiskai vēlmei — gūt un ņemt. Ja mīli, tad dod to, ko saņēmējs
nav pelnījis. Tāpēc glābjamies ticībā — Dievs mūs glābj žēlastībā; Kristus pierāda, ka mīl ideāli, pilnīgi. Tas nav tas, ko miesa
spētu, tas ir pret instinktiem. Nebrīnos, ka cilvēki pasaulē tik
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bieži šķir laulību. Brīnos, ja kāds neticīgais nešķir. Jēzus mums
dod bausli — nesavtīgi mīlēt. Dieva baušļa izpildīšanai vajag
Dieva spēku.
Neilgi pēc padošanās Dieva vadībai 2019. gadā skatījos
Dereka Prinsa sludināšanu par Ījaba grāmatu. Ījaba stāsts ir
unikāls un ļoti iedvesmojošs. Kad deviņdesmitajos gados pirmo reizi izlasīju stāstu par vīru, kuru Dievs lielīja kā nevienu un pēc tam ļāva sātanam uzbrukt viņam, biju samulsis un
reizē iedvesmots. Dievs ar Ījaba grāmatu atmasko hinduisma
un citu karmas mācību viltu, kas nosaka, ka cilvēks cieš tikai
par saviem grēkiem (šīs un/vai iepriekšējo dzīvju grēkiem).
Vēstulē Ebrejiem lasām, ka cilvēkam vienreiz lemts mirt
(Ebr. 7:29), tātad arī vienreiz dzimt. Ījaba draugi apsūdz viņu
un saka, ka viņš cieš par grēkiem, bet neko konkrētu uzrādīt
nespēj. Ījabā ir redzama arī daļa no Jēzus tēla, jo arī Viņš cieta ne par saviem grēkiem. Mēs varam saņemt sitienus par saviem pārkāpumiem, bet katras ciešanas nav jāuztver automātiski kā Dieva sods. Ījabs, protams, arī ir grēkojis (Rom. 3:23),
bet šajā konkrētajā gadījumā viņš cieš nevis par kaut ko, bet ar
Dieva nolūku.
Ījaba grāmata pirms daudziem gadiem palīdzēja man mainīt to, kā palīdzu nogurušiem un pakritušiem. Tās ietekmē
vēl “Rīgas Kristus draudzes” laikā vienu garīgi sagurušu brāli centos iedvesmot, stiprināt, nevis izaicināju (saņemies taču!).
Pamats šādai nostājai bija tas, ka Ījabs maina savu attieksmi
pret notiekošo nevis tad, kad “ir saņēmies”, bet gan tad, kad
Dievs viņam sevi ir atklājis brīnumainā veidā. Dieva klātbūtnes iedvesmots, Ījabs saka: “Līdz šim es tikai no ļaudīm biju
dzirdējis par Tevi, tagad arī mana acs Tevi skatījusi! Tāpēc at
zīstu sevi par vainīgu un nožēloju savu rīcību, būdams gatavs
sēdēt pīšļos un pelnos.” (Īj. 42:5–6)
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Tagad, jau pēc daudziem gadiem, kopš pirmo reizi izlasīju
Ījaba grāmatu, saņēmu pārliecību un spēju izlīgt ar Dievu par
pagātni tieši ar Dieva vēstījumu caur Ījaba stāstu. Tas bija Dieva
darbs manī caur Dereka Prinsa sludināšanu par Ījabu — vīru,
kura ciešanas bija prātam neaptveramas. Sludināšanu noklausījies, teicu Dievam: piekrītu, ka Viņš drīkstēja manā dzīvē pieļaut ciešanas vai pat tās iniciēt. Sirds līmenī pieņēmu, ka Viņš ir
suverēns valdnieks, kuru neviens nevar pamācīt, kā būtu pareizāk jādara. Tas bija brīnums, Dieva dāvana, jo vairāku gadu laikā nespēju iedomāties, kā varētu šādi izlīgt ar Dievu. Tā nobruka viens sātana uzcelts un stipri nocietināts cietoksnis manā
prātā un sirdī.
Nebukadnēcara piemērs atgādina par nepieciešamību dot
godu Dievam. “Ak, ķēniņ! Visuvarenais Dievs deva tavam tē
vam Nebukadnēcaram valstību un varu, slavu un godu; tās varas
priekšā, ko Dievs bija devis, trīcēja un drebēja visas tautas un cil
tis, un valodas. Viņš nokāva, ko vien viņš gribēja, un arī dzīvu at
stāja, ko gribēja; viņš paaugstināja, ko gribēja, un tāpat pazemo
ja, ko vien viņš gribēja. Bet, kad viņa sirds palika pārāk lepna un
viņa gars apcietinājās līdz pārgalvībai, tad viņu nogāza no troņa
un atņēma tam viņa godību. Viņu izstūma no cilvēku sabiedrības,
viņš noslīdēja lopu kārtā, viņš dzīvoja pie meža ēzeļiem, viņam
deva ēst zāli kā lopiem. Debess rasa slacināja viņa miesu, tiekāms
viņš atzina, ka cilvēku valstis pieder visuaugstajam Dievam un
Viņš ieceļ tajās par valdnieku, kuru gribēdams.” (Dan. 5:18–21)
Nebukadnēcars kļuva traks, septiņus gadus dzīvoja bez prāta vadības, līdz atzina Dieva varu pār visu un visiem. Vai spēlēšanas
laikā es uzvedos kā neprātīgs? — Jā, noteikti! Ceļš uz brīvību ir
atziņā, ka Dievs kā suverēns valdnieks ir tiesīgs rīkoties ar mani
pēc savas gribas. Es esmu māls, Kungs ir podnieks. Lai Svētais
Gars jūs katru ved pie šīs atziņas, jo tai seko atbrīvošana!
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Tajā reizē Dievs sagrāva vēl vienu citu sātana cietoksni, jo
teicu Dievam, ka pieņemu to, ka Lilita ir no Viņa. Aizvaino
jums bija izņemts no manas sirds un prāta. Nevis es pats būtu
iemācījies “pozitīvi domāt” vai kā citādi sakārtojis savu prātu
un sirdi, bet Radītājs pats mani saremontēja. Vairāku mēnešu laikā, kopš 2019. gada jūlija, kad atnācu uz draudzes sapulci
un no jauna padevos Dievam, šie cietokšņi bruka cits pēc cita.
Ierakstīju dienasgrāmatā: “13.08.2019. Pirms kādas nedēļas tei
cu Dievam, ka pieņemu Lilitu, ka ir no Viņa. Tas bija liels noti
kums. Aizrakstīju to arī Lilitai, protams, apraudājās. Pieteicās
šonedēļ atbraukt pie manis uz Kauguriem.”
Dievs jau bija gatavojis manu sirdi šādam pavērsienam kādu
laiku iepriekš. Aptuveni pusgadu pirms šā notikuma rakstīju
dienasgrāmatā: “10.12.2018. Lasīju Amosa 3:2 “No visām ciltīm
zemes virsū Es vienīgos jūs esmu atzinis, tāpēc Es jūs piemeklēšu
par visiem jūsu pārkāpumiem!” Un 3:6b: “Vai var gadīties pilsē
tā kāda nelaime, kam Dievs nebūtu licis notikt?” SPĒCĪGI! Šādi
bija jādomā jau 2005. gadā. Nu bet labāk vēlāk nekā nekad.”

Laulība
Kas atrod sev laulātu draudzeni, tas atrod sev tie
šām ko labu un var līksmoties, ka žēlastības dāvanu da
būjis no Tā Kunga.
(Sāl. pam. 18:22)
Kad atgriezos pie Dieva un Viņš pilnībā mainīja manu
dzīvi, Lilita piesardzīgi vēroja mani. Rētas bija dziļas, laulības
dziedināšana notika lēnām. Lilita gan teica, ka viss notiekot
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tik strauji... Man savukārt šķita, ka viss taču ir labi, esmu jauns
radījums, ko vēl gaidīt? Laiks dažkārt ir relatīvs lielums. Lai
arī sirds un prāta līmenī pieņēmu, ka sieva man ir Dieva dota,
saglabājās aizvainojums un pārmetums viņai par to, ka atstāja mani uz laiku. Ak vai! Ja tikai es skatītos vairāk uz manis
izdarīto grēku un uz to, kas man tika piedots! Ja Dievs dara,
tad neviens nevar Viņu apturēt; Dievs apžēlojās par mani un
mūsu laulību.
Kādā mūsu draudzes sapulcē Dainis pamācīja vienu brāli, ka vīram vajag koncentrēties nevis uz sievai dotajām radikālajām Rakstu vietām (par paklausību vīram u. tml.), bet uz
savām — tām, kurās Dievs pamāca vīrus par viņu pašu atbildību. Vajag mīlēt sievu un gaidīt, ka viņa brīvprātīgi izlems sekot tam, ko Dievs caur Rakstiem viņai saka par laulību. Līdzīgi
arī Jēzus nevienu nepiespiež sev kalpot. Lai gan Dainis to teica
citam brālim, sapratu, ka Dievs uzrunā mani. Dzirdēt Dieva
balsi garā ir neaprakstāmi; tie ir skaistākie brīži, kad saproti,
ka Dievs runā uz tevi caur Rakstiem, situācijām, cilvēkiem un
nepastarpināti — Svētajā Garā. Daiņa uzrunātais brālis kaut ko
runāja, iespējams, iebilda. Tad palūdzu viņu uz brīdi apstāties,
teicu, ka Dievs man ko teica. Lūdzām Dievu, pateicos Viņam,
ka bija mani uzrunājis, sirds kusa. Kad Svētais Gars darbojas,
tad tie, kuriem sirdis ir vaļā, saņem no Viņa. Paturi savu sirdi apgraizītu, neapcietini to! Jebko, kas apgrūtina vai nomāc,
pēc iespējas ātrāk cel Dieva priekšā! Atgādināšu, ka pārdzīvojumi par laulību bija viens no azartspēļu atkarības iemesliem.
Dievs izņēma no manas sirds aizvainojumu, kas kavēja izpausties mīlestībai pret Lilitu. Pārmaiņas sirds līmenī ir Dieva prerogatīva. Pateicība Dievam, kurš atjauno reiz izpostīto!
Kā vīriem, tā sievām standarti ir ārkārtīgi augsti: “Sievas,
esiet paklausīgas saviem vīriem kā Tam Kungam. Jo vīrs ir
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sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams Savas
miesas Pestītājs. Bet, kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat
arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri, mīliet savas sievas,
tāpat kā Kristus ir mīlējis Savu draudzi, pats nododamies vi
ņas labā, lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur
vārdu, Sev Savu draudzi sagatavodams cienīgu, bez traipa, bez
krunkas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez
vainas. Tā arī vīriem pienākas savas sievas mīlēt kā savu mie
su. Kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu. Jo neviens nekad vēl
nav ienīdis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā, tāpat
kā Kristus draudzi, jo mēs esam Viņa miesas locekļi. “Tādēļ cil
vēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs
par vienu miesu.” Šis noslēpums ir liels: es to attiecinu uz Kristu
un draudzi. Bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā
sevi pašu, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru.” (Ef. 5:22–33)
Laulība garīgā nozīmē ir izprotama tikai tad, ja vīrs skata sevi
kā tādu, kuram jāmīl sieva, līdzīgi, kā Jēzus mīl draudzi. Kāds
paraugs! Kāda atbildība! Jēzus ir Kungs pār kungiem un tomēr
teica mācekļiem: “Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc
par labdariem. Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt
kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lie
lāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas,
kas sēž pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.”
(Lk. 22:25b–27) Tāpēc arī vīrs, kurš, bez šaubām, ir ģimenes
galva, gan vada, gan vienlaikus kalpo sievai.
Savukārt sieva var apjaust savu misiju laulībā tikai tad, ja
skata sevi kā draudzi un vīru klausa kā Kristu. Miesas spēkā to
nevar paveikt. Tēvs, piepildi mūs ar Svēto Garu, lai to spējam,
un lai caur ticīgo laulībām Tavs darbs kļūst redzams! Radītājs
izgudroja laulību, tikai Viņš zina veidu, kā tā vislabāk darbojas. Pasaule piedāvā citus modeļus, to bēdīgos un pat traģiskos
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augļus mēs visi redzam ik dienu. Diemžēl daļa draudžu ļauj
sievietēm mācīt visu draudzi no skatuves. Māsas var pravietot
(Ap. d. 21:9), pasludināt evaņģēliju (Lk. 24:9), mācīt citas māsas draudzē (Tit. 2:3–4), bet nevar mācīt vīriešus garīguma jautājumos. Ja tu uzkāp uz skatuves (vai kancelē) un māci brāļus
Kristū, tad māci arī savu vīru (ja esi precēta un viņš ir draudzē),
bet Dievs to aizliedz: “Taču mācīt es sievai nepieļauju, nedz val
dīt pār vīru, bet viņai jāturas klusībā.” (1. Tim. 2:12) Vīru nedrīkst, bet citus vīriešus draudzē drīkst? Protams, ka ne.
Viens, ko vēlos atgādināt jaunajiem lasītājiem, ir nepieciešamība taupīt sevi laulībai. Fiziskā tuvība ir Dieva paredzēta tikai
un vienīgi laulātās attiecībās, viss pārējais ir grēks. Jēzus māte
Marija jau bija saderināta ar Jāzepu, bet vēl nebija attiecībās:
“Bet Marija sacīja eņģelim: “Kā tas var notikt? Jo es vīra neap
zinos.”” (Lk. 1:34) Mūs ar Lilitu salaulāja Vāgnera koncertzālē
Vecrīgā, atceros, ka man sāpēja vaigi no smaidīšanas fotografējoties. Piedzīvojām dažādas grūtības attiecībās, bet nekad neesmu nožēlojis, ka kāzu nakts bija mūsu pirmā nakts. Pateicos
Dievam, ka “Rīgas Kristus draudzē” tas notika atbilstoši
Rakstiem. Mūsdienu pasaule ir tik tālu aizripojusi no Dieva, ka
izvēle par labu svētdzīvei bieži vien šokē cilvēkus. Kad Ārlietu
ministrijā kolēģei arhīvā teicu, ka sekss nedrīkst būt ārpus laulības un ka arī saderinātie nedrīkst līdz kāzām būt fiziskā tuvībā,
viņa skatījās uz mani kā uz citplanētieti. Vēl pirms simts piecdesmit vai pat simts gadiem šāda nostāja Latvijā nebūtu kaut
kas īpašs. Kāds igauņu kristietis stāstīja, ka viņa vecvecāku laikā trīsdesmitajos gados Igaunijā neprecēti cilvēki randiņos nepalika divatā. Ja jaunietis bija ciemos pie meitenes, kuru skatīja
kā iespējamo līgavu, viņi nepalika istabā divatā, bet, ja palika,
tad durvis bija vaļā un blakus telpās bija tuvinieki. Protams, arī
tad daudzi dzīvoja netiklībā, bet tam nebija mūsdienu mēroga.
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Kinofilmās bieži vien, stāstot par pagātni, izvēlas demonstrēt
netiklības sadaļu un ignorēt tos daudzos, kuri sekoja Rakstiem
vai tradīcijai, kas paredz, ka kāzu nakts ir pirmā nakts kopā.
Dažu paaudžu laikā 20. gadsimtā ir noticis dramatisks garīgu standartu kritums. Tāpēc, ja mūsdienās kāds, kuram ir divdesmit seši gadi (toreiz man Ārlietu ministrijā), pasludina svētdzīvi par normu, tad vairumam tā ir liela eksotika. Skumdina
tas, ka pat daļa kristiešu nav izvēlējušies gaidīt. Par kaunu ticīgajiem, jāatgādina, ka pat pagānu meitām vainags bija ne tikai
neprecētības, bet arī nevainības zīme. Pagāni, protams, grēkoja, zinām piemērus no folkloras avotiem, bet mums ir Kristus
standarti. Meitenes, taupiet savu nevainību vienam vienīgajam!
Vainagu pret aubi var nomainīt tikai vienreiz, citādi baltā kleita
(šķīstība) un plīvurs (nevainība) ir liekulība un farss. Puiši un
meitenes, ja jums ir bijis daudz seksuālo partneru, tad laulībā
notiks salīdzināšana. Ja abiem attiecības ir pirmās un vienīgās,
tad salīdzināšanas nav, un jūs veidojat savas unikālās seksuālās
attiecības. Dievs ir paredzējis šādi un ne citādi.
Ar nožēlu jāatzīmē, ka tik daudzas kristīgās konfesijas un
draudzes neseko šim principam. Tiek laulāti tie, kuri samaksājuši noteikto cenu organizācijai un labākajā gadījumā izgājuši kādu mācību kursu. Ir draudzes, kur nav laulību takses,
tomēr tajās pieļauj netiklību pirms kāzām. Pat ja ir jau saderinājušies un ir fiziskā tuvība, tā ir netiklība. Laulātāji nemaz
nezina, vai līgavainis un līgava ir šķīsti, vai jau dzīvo kopā, tātad vai ir netiklībā. Tas ir saistīts ar to, ka daudzās draudzēs
kristiešiem nav ciešas sadraudzības, nenotiek savstarpēja pamācīšana. Priesterības nodalīšana no pārējiem draudzes locekļiem neveicina svētdzīvi, jo cilvēki knapi pazīst viens otru,
bet mācītājs nevar paspēt individuāli katru pamācīt, turklāt ne
visiem mācītājiem pašiem ir bībeliska pārliecība.
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Brāļi, jūs, kas laulājat jaunos pārus bez iedziļināšanās un
mācības, padomājiet, ko darāt! Jūs piedalāties laulības degradācijā! Esmu salaulājis (1999.–2001. gadā) četrus pārus, visi
viņi bija tīri laulību dienā. Brāļi un māsas, saņemieties drosmi un turieties pie svētdzīves savās draudzēs! Sekss ir Dieva
dāvana, bet tikai starp vīru un sievu, nevis starp draugu un
draudzeni, nerunājot jau par visiem citiem netiklības veidiem,
ieskaitot homoseksuālas attiecības. Ja tavs mācītājs māca citādi, tad uzrunā viņu; ja nepieciešams, sasauciet draudzes sapulci un izrunājiet šo kopā Rakstu gaismā. Grēkā kritušai pasaulei tas ir par radikālu, bet kas mums daļas gar pasauli?!

Ko Dievs savienojis...
Nevaru laulības jomā lielīties, jo savu solījumu neizpildīju. Esmu daudz grēkojis, meklēdams romantiskus piedzīvojumus ar sievietēm gan jaunībā pirms kristībām, gan atkrišanas posmā. Tomēr Dieva žēlastība ir lielāka nekā mans grēks,
tāpēc mana savienība ar Lilitu nesabruka. Kad ap 2008. ga
du domāju saraut laulības saites, pateicu Lilitai, ka ir jānotiek brīnumam, lai es nešķirtos. Ko varēja darīt sieva pēc šādiem vārdiem? Viņa tuvojās Dievam un staigāja Garā — kā pa
ūdens virsmu — trīs gadus. Pieļāvu iespēju, ka veidošu attiecības ar kādu ārzemnieci, ar ko pārkāpu laulību komandējuma laikā. Kad par to domāju, biju pasaulīgi iedvesmots, likās,
ka daudz ko spēju un ar šo lēmumu (šķiršanos un jaunu attiecību izveidi) padarīšu savu dzīvi laimīgāku, iedvesmojošāku.
Sātana piedāvājums var likties vilinošs, citādi jau to nesauktu
par kārdinājumu. Bet vai Dieva sētais tik viegli iznīkst?
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2008. gadā aizbraucu uz Jūrmalu lūgt Dievu par savu lēmumu. Novietoju automašīnu Majoros un lasīju Bībeli: “Un
pienāca farizeji un, Viņu kārdinādami, jautāja Viņam: “Vai
vīram atļauts no savas sievas šķirties?” Bet Viņš atbildēdams
tiem sacīja: “Ko Mozus jums ir pavēlējis?” Bet tie sacīja: “Mozus
atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un šķirties.” Un Jēzus tiem sacī
ja: “Jūsu cietās sirds dēļ viņš jums šo bausli rakstījis. Bet no pa
saules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu. Tādēļ cilvēks
atstās savu tēvu un māti, un tie divi būs viena miesa. Tad nu
tie nav vairs divi, bet viena miesa. Tāpēc, ko Dievs savienojis, to
cilvēks lai nešķir.”” (Mk. 10:2–9) Šo Rakstu vietu, protams, jau
biju daudzkārt lasījis, bet ir labi lasīt vēl un vēl. Ticēju Dievam
un pēc izlasīšanas teicu Viņam: labi es Tevi paklausu, bet, lūdzu, izdari, lai man ir vieglāk!
Atgriezos mājās un teicu Lilitai, ka nešķiršos. Tas bija pliks
lēmums tuksneša vidū. Ticu, ka ir situācijas, kurās vienkārši ir jāizdara izvēle par labu paklausībai Dievam, pat ja neredzu, kāds būs gājums, un nejūtu iedvesmu to darīt. Aizrakstīju
sievietei, ar ko sagrēkoju, ka esmu izlīdzis ar sievu un ka viņa
man piedeva. Izdzēsu kontaktinformāciju, nodedzināju tiltus.
Lilitai bija iespēja šķirties, bet viņa man piedeva; neesmu pelnījis savu sievu...
Lēmums bija, iedvesmas nebija. Devāmies ar Lilitu “kristīgajā tūrismā” — Tallinā notika kāda kristiešu konference.
Sludināja vīrs, ko biju vairākas reizes klausījies kristīgajā TV
kanālā “SNL”; parasti nebiju sevišķi iedvesmots no viņa sludināšanām. Šoreiz runāja par ciešanām; tas trāpīja tieši sirdī,
raudājām abi sapulcē un devāmies uz mājām jau citādi. Man
noņēma smagumu, un Dievs uzlaboja mūsu attiecības, par ko
biju lūdzis Jūrmalā. Dievs dažkārt strādā arī šādi — “pliks lēmums”, un iedvesma seko vēlāk.
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Diemžēl daudzi no tiem, kuri piesauc Kristu, spriež un rīkojas kā neticīgie laulības šķiršanas jautājumā. Manuprāt,
Jēzus mācība ir skaidra: “Ir arī sacīts: kas no savas sievas šķiras,
tas lai tai dod šķiršanās rakstu. Bet Es jums saku: ikviens, kas
no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu
spiež laulību pārkāpt; un, ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpj lau
lību.” (Mat. 5:31–32) “Tie saka Viņam: “Kā tad Mozus ir pavē
lējis dot šķiršanās rakstu un šķirties?” Viņš saka tiem: “Mozus
jums atļāva šķirties no savām sievām jūsu cietsirdības dēļ, bet
no iesākuma tas tā nav bijis. Bet Es jums saku: kas no savas sie
vas šķiras, ja ne netiklības dēļ, un prec citu, tas pārkāpj laulī
bu; un, kas atšķirtu prec, tas pārkāpj laulību.”” (Mat. 19:7–9)
Jēzus paaugstina atbildības latiņu, paskaidrodams, ka Mozus
ļāva šķirties, saprotot, ka cilvēku sirdis ir cietas. Kas notiktu,
ja Mozus tā nerīkotos? Iespējams, ļaunums vēl vairāk vairotos, jo cilvēki nodarītu cits citam sāpes un vairotu ciešanas.
Kāpēc Dievs pēc grēkā krišanas atņēma pirmajiem cilvēkiem
iespēju dzīvot uz zemes mūžīgi? Jo citādi cilvēki ar grēka samaitātu dabu varētu mocīt cits citu mūžīgi. Tas attiecas uz neticīgajiem, bet, ja tevī ir Kristus, tad nejūtīgā akmens sirds ir
nomainīta ar miesas sirdi, un tu spēj nešķirties no sievas, kura
var mīlēt un baudīt tavu mīlestību.
Apustulis Pāvils māca: “Bet neprecētiem un atraitnēm es
saku: ir labi, ja tie paliek tādi kā es. Bet, ja tie nevar atturē
ties, tad lai dodas laulībā, jo labāk iedoties laulībā nekā kaist
kārībā. Bet laulātiem es pavēlu, tomēr ne es, bet Tas Kungs:
sievai nešķirties no vīra, un, ja tā ir atšķīrusies, tad tai palikt
neprecētai vai izlīgt ar savu vīru; un vīram neatstumt sievu.”
(1. Kor. 7:8–11) Pāvils paskaidro, ka tā ir Kristus pavēle sievai,
ja tā atšķīrusies, vairs neprecēties. Ir tikai divi varianti šķirtajiem — izlīgšana vai palikšana bez sievas vai vīra. Un Pāvils
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min tikai divas kategorijas, kas drīkst precēties, — neprecētie
un atraitnes. Ja tavs vīrs vai sieva ir mirusi, tad drīksti precēties, bet tikai ar ticīgo: “Sieva ir saistīta, kamēr viņas vīrs dzīvo.
Bet, ja vīrs ir miris, tad viņa ir brīva un var apprecēties, ar ko
vēlas, bet tikai turoties pie Tā Kunga.” (1. Kor. 7:39)
Tajā pašā Pāvila vēstules Korintiešiem nodaļā lasām: “Bet
pārējiem saku es, ne Tas Kungs: ja kādam brālim ir neticīga sie
va un tā vēlas ar viņu kopā dzīvot, tad viņam to nebūs atstumt.
Un, ja kādai sievai ir neticīgs vīrs un tas vēlas ar viņu kopā dzī
vot, tad viņai to nebūs atstumt. Jo neticīgais vīrs ir svētīts caur
sievu, un neticīgā sieva ir svētīta caur vīru; jo citādi jūsu bēr
ni būtu nešķīsti, bet tagad tie ir svēti. Ja neticīgais šķiras, lai tas
šķiras; tādā gadījumā brālis vai māsa nav saistīti; jo uz mie
ru Dievs mūs ir aicinājis. Kā tu, sieva, zini, vai varēsi izglābt
savu vīru? Jeb kā tu, vīrs, zini, vai varēsi izglābt savu sievu?”
(1. Kor. 7:12–16) Liberāli domājošie šo Rakstu vietu izmanto kā atļauju ticīgajiem atkārtoti precēties. Nevaru piekrist tādai interpretācijai, jo tā neatbilst citām Rakstu vietām. Vārdus
“jo uz mieru Dievs mūs ir aicinājis” saprotu šādi: nevaru dzīties pakaļ un mēģināt piespiest otru pusi būt ar mani, jo tad
būs nemiers un vajāšanas. Ja kāds šķiras — vienalga, ticīgais vai
neticīgais —, precēšanās ar citu nav pieņemama. Vārdus “nav
saistīti” saprotu kā “nav saistīti pie konkrētā neticīgā cilvēka,
ja viņš(a) to negrib”, un tāpēc nemoka, nevajā viņu, bet ne ar
nozīmi — “drīkst atkārtoti precēties”, jo tas būtu pretrunā ar
Jēzus teikto citās vietās. Pazīstu vienu precētu pāri, kuri dzīvo
atsevišķi. Viņi abi skata viens otru (bet ne sevi) kā nomaldījušos no ticības. Nu tad kurš no viņiem drīkst precēties atkārtoti?
Vai tas ir izaicinoši? Jā! Jēzus mācekļi, dzirdot tik radikālu
mācību, reaģē saprotami: “Ja tas tā ir vīra un sievas starpā, tad
nav labi precēties.” (Mat. 19:10b) Ja esi precējies, tad jālūdz no
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Dieva spēks pildīt solījumu un jāpaļaujas uz Viņa vadību un
palīdzību. Tas ir iespējams tikai, ja laulība nav elka pozīcijā, jo
nekas nevar būt tiks svarīgs kā attiecības ar Dievu. Vārdus “ko
Dievs savienojis” uztveru plaši — tie darbojas, ja pat esi precējies laika posmā, kad biji nepaklausīgs Dievam. Arī, ja neesat laulāti draudzē, tad vienalga ticu, ka Dievs jūs ir savienojis. Ticu, ka spēkā ir arī dzimtsarakstu birojā apstiprināta vīra
un sievas savienība, citādi tiktu atrasts daudz ieganstu grēkot
un šķirties. Ja vispār ir kādi izņēmuma gadījumi, lai Dievs dod
saprast, kas tie varētu būt. Iesaku visiem, kuri vēlas iedziļināties šajā tēmā, izlasīt Deivida Pavsona (David Pawson) grāmatu “Remarriage is adultery unless…”.
Kad, pārdomājot šos principus, teicu Lilitai: “Tas ir tik radikāli!”, viņa piekrita un atgādināja, ka pamats šādai nostājai
ir Kristus un draudzes attiecību modelis, ko apustulis Pāvils
mums liek par paraugu laulībai (Ef. 5:22–33). Jebkurš “nākamais” vai “nākamā” ir krišana elku kalpībā. Ja Kristus ir dzīvs
(un Viņš ir dzīvs!), tad kā varu piederēt citam dievam? Ja ir
problēmas attiecībās ar Kristu, vai draudze atsakās no Viņa
par labu jaunam dievam? Ja atsakās, tad tā ir elku kalpība. Arī
Kristus mums paliek uzticīgs: “Ja mēs esam neuzticīgi, Viņš
paliek uzticīgs, jo Viņš nevar Sevi pašu aizliegt.” (2. Tim. 2:13)
Dievs gaida uz savu pazudušo dēlu un pieņem viņu, līdzko tas
ir atgriezies Tēva namā. Tā arī vīram ir jāgaida uz savu sievu, ja tā aizgājusi, un sievai uz vīru, ja tas pametis. Kurš sātans jums ir iestāstījis, ka laulības pārkāpšanu nevar piedot?
Ja nožēla ir patiesa, vai mums piedošanā nav jāseko Dieva paraugam? Lilita gaidīja uz manu atgriešanos no grēkiem un atgriešanos pie viņas, bet jau ar jaunu attieksmi un sagaidīja. Viņa man atklāja, ka viena no terapeitēm viņai ieteikusi
šķirties no manis. Arī kāds no “Rīgas Kristus draudzes” viņu
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aicināja atmest man ar roku. Bet uzvarēja Lilitas izvēle gaidīt
visu mūžu. Dievs apžēlojās, izmainīja mani, izdzēsa aizvainojumu pret Lilitu un deva sievai tādu sirdi, ka viņa spēja piedot.

Kas ir atkarība, un kā tā rodas?
Esmu dzirdējis nosodošus izteikumus par atkarībniekiem
gan no neticīgajiem, gan mazticīgajiem. Ja pagaidām nejūti līdzi sātana paverdzinātajam un redzi tikai viņa grēku, tad vēl
nespēj skatīties uz grēcinieku ar Jēzus acīm, kurš nevēlējās būt
kopā ar “pareizajiem” farizejiem, bet pavadīja laiku ar muitniekiem (zagļiem) un netiklēm (maukām). Jēzus bija kopā ar tiem,
kuri atzina savu grēku un vēlējās tikt dziedināti. Ņemiet vērā,
ka atkarībnieki jau tāpat, bez citu nosodījuma, ir nelaimīgi cilvēki. Lūgsim Dievu, ka spējam skatīties uz grēciniekiem tā, kā
Jēzus skatās! Un spriedīsim par atkarību ne ar pasaules gudrības palīdzību, bet ar bībelisku izpratni par ļauno važu būtību.
Ja pareizi diagnosticējam kaiti, tad zinām, kādas zāles ir jālieto.
Slāpes

Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un
sauca: “Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un dzer!
Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs
dzīva ūdens straumes.”
(Jņ. 7:37–38)
Cilvēks nespēj ilgi izdzīvot bez ūdens. Katrs, kas kaut reizi ir bijis ļoti izslāpis karstā laikā, zina to sevišķo sajūtu, kad
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slāpes tiek veldzētas ar tīru vēsu ūdeni. Jēzus saka samarietei pie ūdens akas: “Ja tu ko zinātu par Dieva dāvanu un kas
Tas ir, kas tev saka: dod Man dzert, — tad tu būtu Viņu lūgu
si, un Viņš būtu tev devis dzīvu ūdeni.” (Jņ. 4:10b) Jēzus turpina: “Ikvienam, kas dzer no šī ūdens, atkal slāps. Bet, kas dzers
no tā ūdens, ko Es tam došu, tam nemūžam vairs neslāps, bet
ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mū
žīgai dzīvībai.” (Jņ. 4:13b–14) Samariete uztver Jēzus teikto
burtiski un saka: “Kungs, dod man tādu ūdeni, ka man vairs
neslāpst un nav jānāk šurp smelt. Tad Viņš tai saka: “Ej, sauc
savu vīru un nāc šurp!” Sieva Viņam atbild: “Man nav vīra.”
Jēzus viņai saka: “Tu pareizi esi sacījusi: man nav vīra, — jo
pieci vīri tev ir bijuši, bet, kas tev tagad ir, tas nav tavs vīrs. Šai
ziņā tu esi runājusi patiesību.” (Jņ. 4:15–18) Pieci vīri un viens
mīļākais — vai tas nenorāda uz šīs sievas slāpēm? Uz slāpēm
pēc mīlestības, atzinības, uzmanības, sapratnes? Raksti mums
neatklāj, kādi ir bijuši samarietes laulības šķiršanas iemesli.
Varbūt visi vīri bija miruši? Pat ja mēs pieņemtu, ka viņa pati
ir bijusi neizdevušos attiecību vaininiece, vai viņas nepilnības
un pat grēks neliecinātu par dvēseles slāpēm? Ticu, ka pat izdevušās, baudāmas cilvēku attiecības nevar aizvietot attiecības ar Dievu. Radītājs mūs nav iecerējis un veidojis, lai mēs
būtu piepildīti bez viņa. Jēzus pretstata šīs pasaules ūdeni, pēc
kura dzeršanas atkal slāpst, Viņa dotajam, dzīvajam avotam,
ar kura ūdeni var remdēt savas slāpes un dalīties ar citiem.
Katrs no mums apzināti (ticīgie) vai neapzināti (pagaidām
neticīgie) ilgojas pēc tās sevišķās attieksmes, ko var sniegt tikai Dievs. Pavērojiet, kā piecgadīgi bērni par katru cenu vēlas
iegūt vecāku uzmanību un atzinību ar vārdiem: “Tēti, mammu, skatieties!” Grāmatas pirmajā daļā jau rakstīju, kā, lasot
23. psalmu, sapratu, ka vēlos, lai manā dzīvē piepildās Rakstu
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vieta: “Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot, Tu
svaidi ar eļļu manu galvu, mans kauss ir piepildīts pilns līdz
malai.” (Ps. 23:5) Galds, ko man klāja mamma dzimšanas dienā, bija kaut kas sevišķs, tās dienas dāvanas nebija tikai materiālas. Tās norādīja uz vecāku mīlestību pret mani. Kā Dieva
dzemdinātie mēs tiecamies pēc Viņa uzmanības, mierinājuma, stiprinājuma un mīlestības.
Cilvēki dzenas un dzenas pēc lietām, kas nedod ne īstu
mieru, ne piepildītības sajūtu: “Kādēļ jums maksāt sudra
bu par to, kas nav maize, atdot savas pūles par to, kas nedod
sāta?”1 (Jes. 55:2a) Vai šāds nelaimīgs cilvēks spēj būt patiesi labs tēvs, māte, vīrs vai sieva? Neapmierinātība ar dzīvi nav
tas, kas varētu padarīt cilvēku par svētību citiem. Pasaulīgās,
nefunkcionējošās ģimenēs izaug bērni ar uzmanības un mīlestības deficītu, kas dažkārt pieaugušā dzīvē pārvēršas par
destruktīvu egoisma un narcisma dzinuli. Pasaulīgās modifikācijas un novirzes vēl vairāk pierāda, ka cilvēks bez miera ar
Dievu nav pilnīgs. Grūtībās cilvēki meklē pieņemšanas sajūtu, kas fiziskajā pasaulē var tikt aizvietota ar pārpildītu vēderu, no alkohola vai citām vielām apreibušu galvu, adrenalīna
pilnām asinīm u. tml. Dažkārt cilvēki neapzinās, ka ar šīm fiziskajām sajūtām meklē garīga piepildījuma aizvietotāju. Bet
īsta aizvietotāja nav, ir tikai surogāti. Ar ko un kā var aizvietot Dievu?! Vai tās ir azartspēles, alkohols, narkotikas, pārēšanās, romantiski piedzīvojumi un izlaidīgs sekss ārpus laulības, vergošana mantai, karjerai un cilvēku atzinībai — pēc šā
ūdens atkal slāps. Tas ir, kā slāpēs padzert sāļu ūdeni — pēc
brīža slāps vēl vairāk. Meklē labāk dzīvo, veldzējošo ūdeni —
Dieva Tēva mīlestību.
1

Bībeles tulkojums latviešu valodā. Latvijas Bībeles biedrība, 2012.
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Dažus mēnešus pēc atbrīvošanas ar daļu no draudzes ciemojāmies mājās pie Aivara Lapšāna netālu no Cēsīm. Kad lūdzām un ar dziesmām slavējām Dievu Aivara ģitāras pavadījumā, ieguvu atziņu, ka man neslāpst, esmu piepildīts.
Dievs, Tēvs, piepildi katru, kurš(a) lasa šīs rindas! “Un Gars
un līgava saka: “Nāc!” Un, kas to dzird, lai saka: “Nāc!” Kam
slāpst, lai nāk; kas grib, lai ņem dzīvības ūdeni bez maksas.”
(Atkl. gr. 22:17) Avots nevar nedot no sevis. Ir grūti nestāstīt
citiem par atpestīšanu! Jeremija mēģināja nerunāt par Dievu,
bet nespēja to izdarīt: “Bet, kad es apņemos: es nedomāšu vairs
par Viņu un nerunāšu Viņa Vārdā, — tad ir tā, it kā manā sir
dī degtu gaiša uguns, kas apņem arī visus manus kaulus. Un,
kad es pūlējos to pārspēt, tad man trūka tam spēka!” (Jer. 20:9)
Lūdzām vienu dienu ar Lilitu, lai Dievs izmanto mūs kādā kalpošanā, jo nevarēju nerunāt par Viņa darbiem. Neilgi pēc lūgšanas Lilita teica, ka jāpiedāvā pazīstamajiem ticīgajiem draudzēs un atkarīgo/līdzatkarīgo grupās sludināt. Tā arī darījām,
un jau drīz liecināju par Dieva darbiem dažādās auditorijās un
draudzēs. Ievēroju, ka Dievs mani sevišķi piepilda pēc liecināšanas un kalpošanas ar vārdu.
Kad pēc vienas māsas stiprināšanas Liepājā atpakaļceļā izbraucām ar Lilitu pie jūras, Dievs Garā deva atziņu, ka mūsu
darbs ir žēlastības kalpošana, jo cilvēkus nevajag vajāt ar rāšanu, viņu dzīve jau ir pilna ciešanu. Dvēseles raud uz debesīm un ilgojas pēc atpestīšanas. Kad arī pēc citas kalpošanas
jutos sevišķi piepildīts ar Svēto Garu, tad atskārtu, ka vairāk
saprotu, ko Jēzus bija domājis šajā situācijā: “Pa to starpu mā
cekļi lūdza Viņu, sacīdami: “Rabi, ēd!” Bet Viņš tiem sacīja:
“Man ir ēdiens, ko ēst, ko jūs nepazīstat.” Tad mācekļi sacīja
cits citam: “Vai kāds Viņam atnesis ko ēst?” Jēzus viņiem saka:
“Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt
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Viņa darbu.”” (Jņ. 4:31–34) Kad kalpoju ar vārdu citiem, tad
Dievs pabaro un padzirdina arī mani pašu. Dievs, esi žēlīgs,
ļauj man tā dzīvot visu mūžu!
Mantkārība

Un Viņš tiem sacīja: “Uzmanait un sargaities no
mantkārības, jo neviens nedzīvo no tam, ka viņam ir
daudz mantas.”
(Lk. 12:15)
Jo to iegaumējiet: nevienam netiklim, netīram vai
mantrausim, tas ir, elku kalpam, nav vietas Kristus un
Dieva valstībā!
(Ef. 5:5)
Azartspēles pirms atkarības rašanās un tās sākuma stadijā lielā mērā aizrauj cilvēkus mantkārības dēļ. Mantkārība
ir saistīta ar maldiem par to, ka mēs miesīgi spējam kontrolēt
to, vai esam dzīvi, veseli un laimīgi. Sātans kontrolē daudzus
cilvēkus viņu baiļu dēļ par rītdienu. Pāvils raksta Timotejam:
“Patiesi, lielu ieguvumu dod dievbijība ar pieticību, jo mēs ne
nieka neesam pasaulē ienesuši, tāpēc arī nenieka nevaram iz
nest; bet, kad mums ir barība un apģērbs, tad ar to mēs pie
tiksim. Bet, kas grib tapt bagāts, krīt kārdinājumā un valgā un
daudzās bezprātīgās un kaitīgās iegribās, kas gāž cilvēkus pos
tā un pazušanā. Jo visa ļaunuma sakne ir mantas kārība; dažs
labs, tiekdamies pēc tās, ir nomaldījies no ticības un pats sev
nodarījis daudz sāpju.” (1. Tim. 6:6–10) Pāvils norāda, ka ir redzējis, ka pat ticīgais aizmaldās un nodara sev ciešanas, dzīdamies pēc mantas. To var teikt arī par mani, jo aizmaldījos
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un nodarīju sāpes gan sev, gan Lilitai. Kāds mans ticīgs paziņa
reiz teica, ka mantkārība ir vēlme iegūt kaut ko bez darba. Ja
esi gājis vai turpini iet spēlēt, tad ņem vērā, ka tā nauda, kas ir
vinnēta, ir bijusi citu cilvēku zaudēta. Kazino īpašnieki jau neriskēs ar savu labklājību tevis dēļ.
Miesīgs cilvēks ir mantkārīgs savas samaitātās dabas dēļ:
“Kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Jo no iekšienes, no cil
vēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavī
ba, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidī
ba, skaudība, Dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds
ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku.” (Mk. 7:20b–23)
Jēzus saka, ka mantkārība ir ļaunums, tātad ir jāmeklē atbrīvošana no tās. Vēstulē Ebrejiem lasām brīdinājumu mums visiem: “Jūsu dzīvē lai nav mantkārības! Lai jums pietiek ar to,
kas pie rokas, jo Viņš pats ir sacījis: Es tevi neatstāšu un tevi ne
pametīšu, — tā ka mēs droši varam sacīt: Tas Kungs ir mans pa
līgs, es nebīšos! Ko cilvēks man darīs?” (Ebr. 13:5–6) Šī Rakstu
vieta parāda, ka labākās zāles pret mantkārību ir paļaušanās
uz Dievu. Tikai savas dzīves pilnīga nodošana Kristus vadībā
var dot uzvaru pār mantkārību. Esmu ievērojis, ka bieži vien
tie cilvēki, kuri viegli atdod, tiek svētīti.
Pareiza attieksme pret naudu ir svarīga kristīgas dzīves
sastāvdaļa. Evaņģēlists no Kanādas Endijs Flemings reiz teica: “Tā taču ir tikai nauda!” Viņš noziedoja no tēva saņemto
mantojumu misijai — līdzekļi tika izmantoti evaņģelizācijai
Krievijā deviņdesmitajos gados. Kas sēj uz svētību, tas pļauj uz
svētību. Tas, kurš ziedo naudu Dieva darbam, veicina Valstības
izplatīšanos un tiek atalgots gan ar prieku, gan materiālo svētību. Ir skumji noskatīties, kā dažas konfesijas meklē pie valsts
pārstāvjiem atvieglojumus nekustamo īpašumu nodokļu ziņā,
bet draudzē kautrējas runāt par Dieva aicinājumu ticīgajiem
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kalpot ar naudas ziedošanu: “Dod godu Tam Kungam arī no
savas mantas un piešķir Viņam visu savu ienākumu pirmajus,
tad pildīsies tavi šķūņi ar pilnību, un tavas vīna spiedes plū
dīs pār malām pāri.” (Sal. pam. 3:9–10) Bībelē ir daudz Rakstu
vietu par naudu un ziedošanu. Draudzes, kuras nebaidās runāt par nepieciešamību ziedot Dieva darbam, pašas uztur savas ēkas, bez valsts palīdzības.
Kopsavilkums. Pirmkārt, ir jāapzinās, ka mantkārība ir
ļoti bīstama; tas ir ļaunums, kas vairo vēl citus grēkus, tostarp
azartspēļu atkarību. Otrkārt, savas dzīves uzticēšana Dievam
atbrīvo mūs no uztraukuma par materiālo pasauli. Treškārt,
mums ir jāziedo Dieva darbam un nabagiem; tas piepildīs
mūsu pašu un citu cilvēku dzīvi ar pateicību Dievam par Viņa
svētību (2. Kor. 9:6–12). Pēc atbrīvošanas no atkarības Dievs
mani svētī arī materiāli. Pateicos Viņam par to!
Sacelšanās

Jo tā ir dumpīga tauta — dēli, kas pieviļ, dēli, kas ne
grib klausīt Kunga bauslībai!1
(Jes. 30:9)
Azartspēļu atkarība ir sekas tam, ka cilvēki ir sacēlušies
pret Visuma valdnieku — Dievu. Mateja evaņģēlija noslēgumā
Jēzus saka, ka viņam ir dota visa vara debesīs un virs zemes.
Katram saprātīgam cilvēkam vajadzētu ar to rēķināties, tomēr
lielākā daļa cilvēku raugās uz laicīgo, nevis mūžīgo. Sātans ir
nostājies pret Dievu un kūda uz pretošanos arī citus. Kādas ir
sacelšanās sekas? Par to lasām Jeremijas grāmatā: “Tā saka Tas
1
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Kungs: “Uzlūkojiet dzīves gaitas ceļus un izpētiet, kurš ir senlai
kos bijis tas labais svētības un laimes ceļš, tad staigājiet pa to, un
jūs atradīsit mieru savai dvēselei! Bet tie atbildēja: mēs negribam
pa to staigāt! Tad Es iecēlu sargus pār tiem un atgādināju vi
ņiem: klausaities taures skaņās! Bet tie atbildēja: mēs negribam
klausīties! Tādēļ klausaities, tautas, un ņemiet vērā, sapulcētie,
kas ar tiem notiks! Klausies, tu zeme! Tagad Es sūtīšu nelaimi
pār šo tautu, tā ir viņu ļauno nodomu alga! Jo tie neklausījās uz
Maniem vārdiem, un tie ir atmetuši Manus baušļus [..].” Tādēļ
saka Tas Kungs: “Redzi, Es likšu šai tautai piedauzības akmeņus
ceļā; tēvi un dēli klups kopā pār tiem, kaimiņš ar kaimiņu kopā
aizies bojā!” (Jer. 6:16–19, 21) Krišana azartspēlēs ir sekas nepaklausībai Dievam, tas ir kā klupiens pār piedauzības akmeni,
ko pats Dievs ir nolicis dumpinieku ceļā.
Dievs caur pravieti Jesaju dod iespēju izvēlēties: “Tad nā
ciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki arī būtu sar
kani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu
kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Ja jūs būsit Man padevī
gi un paklausīgi, tad jūs baudīsit zemes svētību. Bet, ja jūs pre
tosities un nepaklausīsit, būsit cietgalvīgi, tad zobens jūs aprīs,
jo Tā Kunga mute to runājusi!” (Jes. 1:18–20) Jaunajā Latvijas
Bībeles biedrības tulkojumā ir šādi vārdi 20. pantā: “Bet, ja jūs
liegsieties, dumposiet, tad zobens jūs aprīs — Kunga mute ir ru
nājusi!” Nepadošanās Dieva kārtībai un Viņa vadībai ir dumpošanās, sacelšanās pret valdnieku. Ja tā, tad tu seko dumpinieku vadonim — sātanam, kurš pirmais sacēlās pret Radītāju
un pavilka līdzi trešdaļu eņģeļu. Mums nevajadzētu būt ilūzijās par dumpinieku likteni: “Pagalam būs visi dumpinieki un
grēcinieki, un tie, kas atmet Kungu, ies bojā!”1 (Jes. 1:28)
1
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Vēl nezinādams, ka 2019. gads būs pagrieziena gads manā
dzīvē, gada sākumā ierakstīju dienasgrāmatā: “Lai ko es da
rītu, Dievs, lūdzu, izglāb mani! Jāpēta Rakstu vietas par sevis
ziedošanu Dievam.” Kas ir pretējs dumpinieciskumam? — Tā
ir pakļaušanās, paklausība. Padodies Dieva vadībai! Ir laiks!
Elku kalpība

Jūs piemeklējis vēl tikai cilvēcīgs pārbaudījums; Dievs
ir uzticīgs, Viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spē
jām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat pa
nest. Tādēļ, mani mīļie, bēdziet no elku dievu kalpošanas!
(1. Kor. 10:13–14)
Elks ir jebkas, kam ļauj nostāties starp sevi un Dievu.
Kas ir tavs dievs, kam tu kalpo, kam upurē? Vai tā būtu karjera, cilvēku atzinība, attiecības, manta vai kādas baudas, nekas nedrīkst cilvēku vērtību hierarhijā stāvēt augstāk par attiecībām ar Kristu. Un svarīgi ir ne tikai, ko mēs sakām, bet
ko rāda mūsu dzīve. Vai attiecības ar Dievu ir pirmajā vietā?
Elki nespēj dot to, ko mums patiesībā vajag: “Nedzenieties pa
kaļ tukšībai, kas nedod labumu un neglābj, jo tā ir tukšība!”1
(1. Sam. 12:21) Azartspēļu sniegtā īstermiņa bauda ar laiku pārvēršas par elku, kam cilvēks upurē naudu, laiku, ģimeni, karjeru, veselību, attiecības ar cilvēkiem. Viss tiek pienests
baisajam pūķim kā upuris. Elku kalpībai seko neauglīga kailatne mūsu dvēselēs, jo elki kā reālas personas nepastāv. Ir tikai iedomāti palīgi, kuri sagādās vilšanos, jo nespēs glābt īstu
grūtību laikā. “Tiešām, vai par kvēpināšanu svešiem dieviem,
1
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ko jūs darījāt Jūdas pilsētās un Jeruzālemes ielās, jūs un jūsu
tēvi, jūsu ķēniņi un dižciltīgie un visi zemes ļaudis, Tas Kungs
gan nebūs domājis un to paturējis atmiņā? Jā gan, tādēļ ka Tas
Kungs nevarēja vairs ciest jūsu bezdievīgos darbus un to negan
tību, ko jūs darījāt, tādēļ jūsu zeme arī ir palikusi par neauglīgu
kailatni, par baigu brīdinājumu, par lāstu nesēju, un neviens
tur vairs nedzīvo, kā tas vēl šodien redzams! Tādēļ ka jūs upu
rējāt elkiem, grēkojāt pret To Kungu un neklausījāt Viņa balsi,
nestaigājāt pēc Viņa baušļiem, Viņa likumiem un liecībām, tā
dēļ nāca pār jums šī nelaime, kas jūs nospiež!” (Jer. 44:21–23)
Ja izlemjam, ka ar savu dzīvesveidu godināsim elkus, kas
nostāsies starp mums un Dievu, tad tā ir sacelšanās pret Dieva
kārtību un mēģinājums zagt godu, kas pienākas tikai Dievam:
“Es esmu Tas Kungs, tas ir Mans Vārds, Savu godu Es citam ne
došu, nedz Savu slavu elkiem.” (Jes. 42:8) Ja elks spētu palīdzēt,
tad tas saņemtu godu, bet Dievs saka, ka tā nenotiks. Elki —
cilvēki — ir populāri daļēji melu dēļ, viņi staigā ar melu maskām un nestāsta patiesību. Elku kalpība ir arī Dieva svētības
saņemšanas apgrūtināšana, nepieļaušana. Pāvils saka, ka elki
nepastāv kā reālas būtnes: “Attiecībā uz elku upuru gaļas ēšanu
mēs zinām, ka nav neviena elka pasaulē un ka nav cita Dieva
kā viens vienīgs.” (1. Kor. 4:8) Tos nevajadzētu jaukt ar ļaunajiem gariem un dēmoniem.
Kā rodas elks? Cilvēks pats to veido (apzināti vai neapzināti), piedēvējot kādai personai vai priekšmetam pārdabiskas spējas un pielūdzot to: “Kokgriezējs izstiepj savu mērauklu, uzzīmē
tēlu ar zīmuli, izgrebj to ar grebli, nosprauž to ar cirkuli un iz
veido pēc vīra parauga par skaistu cilvēka tēlu, ko domāts novie
tot namā. Viņš cērt ciedru kokus un cipresi vai ozolu un izmeklē
kādu no meža kokiem. Viņš bija dēstījis egļu kokus, ko lietus iz
audzējis. Tie ir cilvēkiem dedzināmais, viņš sildās pie to uguns,
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viņš kurina ar tiem arī krāsni un cep maizi. Bet viņš veido no at
sevišķa šāda koka arī elka tēlu un pielūdz to. Vienu daļu no tā
viņš sadedzina ugunī, ar pārējo viņš cep gaļu, paēd, sildās pie
uguns un saka: cik labi, es sajūtu siltumu! Bet no atlikušā viņš
darina sev dievu, elka tēlu, tā priekšā viņš zemojas, metas ce
ļos un to pielūdz, sacīdams: palīdzi man, jo tu esi mans dievs!”
(Jes. 44:13–17) Jesaja saka, ka elks tiek darināts no koka, kas
der siltuma radīšanai un maizes cepšanai, tātad — ir nepieciešams dzīvības uzturēšanai, atlikusī daļa tiek pārvērsta par elku.
Vai tev ir vajadzīgs darbs iztikai? — Protams, un izglītība palīdz
iegūt nepieciešamās zināšanas darba veikšanai. Mēs nemācām,
ka jākļūst par mūku un jānodalās no pasaules. Daļa tā māca, jo
austrumu mācības ir ietekmējušas kristietību. Bet pastāv risks,
ka jebkas, process, nodarbošanās, attiecības un cilvēki, var ne
tikai sniegt mums vajadzīgo, bet pārvērsties arī par elkiem, jo
nostājas starp mums un Dievu. Ja to pieļaujam, tad garīgā nozīmē (un dažkārt arī burtiskā) mūsu dzīves var pārvērsties par
kailatni, kā tas teikts “Jeremijas grāmatas” 44. nodaļā (21–23).
Kalpošana elkiem veicina atkarības; būs grūti uzvarēt
azartspēļu atkarību, ja neierādīsi Dievam goda vietu savā dzīvē. Pārtrauc kalpot elkiem, aizmet tos, un Dievs svētīs tevi!
“[..] pats savām acīm tu redzēsi Skolotāju. Kad tu griezīsies pa
labi vai kreisi, tad dzirdēsi aiz muguras sakām: šis ir ceļš, ejiet
pa to! — tad tu aizmēzīsi savus sudraba pārklātos tēlus. Savus
zeltā kaltos lējumus aizmetīsi kā nešķīstību. Ejiet — tu teiksi
tiem. Tad viņš sēklai dos lietu, un labība, ko dos zeme, būs lek
na un trekna, tajā dienā tavi ganāmpulki ganīsies plašā zālai
nē.” (Jes. 30:20b–23) Dzīvojot Skrundas apkaimē, mūsu ģimenei bija gotiņa, kas deva garšīgāko pienu, kādu esmu dzēris.
Kaimiņi labprāt to pirka no mums. Vasarās man bija pienākums pārsiet govi ganībās. Tas nozīmē izraut metāla mietu, pie
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kura piestiprināta ķēde, no zemes, aizvest govi uz vietu, kur ir
garāka zāle, un nostiprināt tur mietu. Diemžēl lekno ganību ne
vienmēr bija pietiekami. Zemnieki sapratīs ar Jesajas starpniecību teikto: “Tajā dienā tavi ganāmpulki ganīsies plašā zālainē.”
Tāda ir svētība, ja atmet elkus un paliec pie vienīgā Dieva.
Ēģipte — vergu nams

Un Mozus sacīja tautai: “Pieminiet šo dienu, kurā jūs
esat iznākuši no Ēģiptes, no sava vergu nama, jo Tas
Kungs ar stipru roku jūs ir izvedis no turienes; neēdiet
raudzēto.”
(2. Moz. 13:3)
Bēdas tiem, kas dodas uz Ēģipti pēc palīdzības un
paļaujas uz kara zirgiem! Tie liek savu cerību uz cīņas
ratiem, tādēļ ka to tik daudz, un uz jātniekiem, tādēļ ka
viņu pulks arī tik liels, bet neraugās uz Israēla Svēto un
nemeklē To Kungu! [..] Jo ēģiptieši ir cilvēki un ne dievi;
viņu zirgi ir miesa un ne gars.
(Jes. 31:1, 3a)
Apskatu Ēģipti divās nozīmēs: 1) kā Dieva tautas paverdzināšanas vietu un 2) kā valsti, pie kuras israēlieši vēlāk devās
meklēt palīdzību. Sākotnēji Jāzepa laikā ebreju dzīve Ēģiptē
ir laba; pēc Jāzepa nāves situācija mainās, un izredzētā tauta
tiek paverdzināta. Dievs aicina Mozu izvest israēliešus no verdzības: “Es tiešām esmu redzējis Savu ļaužu grūtības Ēģiptē,
Es esmu dzirdējis viņu nopūtas un nolaidies, lai tos glābtu; ta
gad nāc, Es tevi sūtīšu uz Ēģipti.” (Ap. d. 7:34) Ēģipte bija zeme,
kur Dieva tauta piedzīvo verdzību tiešā nozīmē. Ticu, ka caur
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to mēs varam mācīties arī par grēka verdzību. Cilvēki nespēj
kalpot Dievam, ja ir spiesti kalpot grēkam. Mozum tas ir jāpārtrauc, izvedot tautiešus no vergu nama. Mozus misijas panākums ir sasniedzams tikai ar jēra asinīm (kas norāda uz
Jēzu, kurš izlies asinis, lai mēs izietu no grēka verdzības nama)
un izejot cauri jūrai, kur ēģiptieši noslīkst. Ticībā skatu faraonu kā sātana tēlu un viņa kareivjus kā grēkus un dēmonus, tie
tiek aizskaloti, noslīcināti kristībās.
Tuksnesī ebrejus pārņem šaubas par savas izvēles pareizību, un viņi sāk ilgoties pēc Ēģiptes labumiem: “Un pulks vi
sādu salašņu, kas bija viņu vidū, kļuva stipri kārīgi; tad arī
Israēla bērni pēc sava bijušā paraduma sāka raudāt un vaima
nāt: “Kas mums dos ēst gaļu? Mēs atceramies tās zivis, ko mēs
Ēģiptes zemē par velti ēdām, gurķus, melones, lokus, sīpolus un
ķiplokus. Tagad mūsu dvēsele ir pagalam iztvīkusi, jo nav nekā
cita kā vien manna mūsu acu priekšā!”” (4. Moz. 11:4) Te teikts,
ka atgriezās bijušais, agrāko laiku paradums — nepaļauties uz
Dievu un vaimanāt. Ir teikts, ka pirmie kārībā krita israēliešiem līdzi nākušie cittautieši un tad arī ebreji aizrāvās līdzi.
Kad esi izlēmis iziet no grēka verdzības un ieiet apsolītajā zemē,
domā līdzi, ar kādiem cilvēkiem tu pavadi laiku! Kas būs tie,
kuri grūtību brīdī būs tev blakus un dos padomu, — ticīgie vai
neticīgie? Katrs spēj palīdzēt tikai atbilstoši savai vērtību sistēmai, tāpēc pielūko, lai aklais neved aklo līdz nākamajai bedrei.
Garīgajās (un fiziskajās) grūtībās israēliešiem aizmirsās,
ka gurķi un melones bija komplektā ar verdzību. 2. Mozus
grāmatas 13. nodaļas 3. pantā Ēģipte tiek saukta par “vergu
namu”. Grēkošana ir vergošana sātanam, grēks ir ļaunums; atkarība no grēka nevar būt Dievam tīkama un labvēlīga cilvēkam. Neraugoties uz to, miesas prāts spītīgi vēlas aizmirst patiesību. Kinofilmas “Matrikss” varonis Reigans saka, ka vēlas
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aizmirst realitāti, jo nezināšana esot svētlaime. Dievs ir radījis
mums tādas smadzenes, ka ar laiku aizmirstam. Ja kāds neko
un nekad neaizmirst, tad tā ir patoloģija.
Viens no kinofilmas “Lietus vīrs” galvenajiem varoņiem,
kuru attēlo Dastins Hofmans (Dustin Lee Hoffman), atceras visu. Par filmas varoņa prototipu kalpoja kāds amerikānis
Kims Pīks (Kim Peek), kurš tiešām neko neaizmirst. Viņš spēj
pateikt, kur ir bijis un ko darījis pirms divdesmit gadiem, janvāra pēdējā piektdienā pulksten 13.45. Vairums cilvēku to nespēj, tāpēc Gars, runājot caur praviešiem un apustuļiem, aicina
mūs — “pieminiet” jeb “atcerieties”: “Un Mozus sacīja tautai:
“Pieminiet šo dienu, kurā jūs esat iznākuši no Ēģiptes, no sava
vergu nama, jo Tas Kungs ar stipru roku jūs ir izvedis no turie
nes; neēdiet raudzēto.”” (2. Moz. 13:3) Un vēl: “Pieminiet noti
kumus kopš seniem laikiem, ka Es esmu Dievs un cita nav ne
viena, Dievs, kam nav cita līdzīga!” (Jes. 46:9) Pāvils raksta
efeziešiem: “Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bi
jāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizī
tie sauc par neapgraizītajiem [..].” (Ef. 2:11) Lasām Jeremijas
teiktos atgādinājuma vārdus: “Tu izvedi Savu Israēla tautu no
Ēģiptes ar zīmēm un brīnumiem, ar stipru roku un paceltu elko
ni, un lielām briesmām.” (Jer. 21:21) Pēc vairākiem gadsimtiem
apustulis Pāvils Antiohijā sinagogā uzrunā jūdus un atgādina
to pašu: “Israēlieši un jūs, dievbijīgie, klausaities! Israēla tau
tas Dievs mūsu tēvus ir izredzējis un tautu paaugstinājis sve
šumā Ēģiptes zemē un no turienes ar paceltu roku tos izvedis.”
(Ap. d. 13:16b–17) Atgādināt otram un atcerēties, ka esam atpestīti, ir labi, tikai ir jāuzmanās, lai mēs, domājot un runājot par agrākiem laikiem, nedotu vietu velnam. Ir divi veidi, kā
kristietim skatīties uz pagātni: ar pateicību par to, kā Dievs brīnumaini izglāba no tumsas, un — kā Lata sieva — ar nostalģiju:
144

“Pieminiet Lata sievu! Kas savu dzīvību centīsies paturēt, tas to
zaudēs, bet, kas to zaudēs, tas to paturēs.” (Lk. 17:32–33) Tie,
kuri atpestīti no atkarībām, nerunā par tām ar nostalģiju, bet
lieto tikai kā liecību par Dieva brīnumaino darbu.
Otra nozīme, kurā var runāt par atkarību un Bībelē aprakstīto Ēģipti, ir israēliešu vēršanās pēc palīdzības pie ēģiptiešiem laikos, kad Dieva tauta jau mīt apsolītajā zemē. Vai
runa ir tikai par fizisko pasauli? Ticu, ka varam skatīt šo arī
kā līdzību par pasaulīgu risinājumu meklēšanu, sastopoties
ar garīgām problēmām. “[..] Tie nes savas bagātības uz ēzeļu
mugurām un savus dārgumus uz kamieļu kupriem — tautai,
kas tiem neko nedos! Ēģipte ir nieks un neko nevar līdzēt [..].”
(Jes. 30:5b) Došanās uz Ēģipti vairos tavu kaunu: ““Vai! dum
pīgiem dēliem,” saka Kungs, “ka tie dara ne pēc mana padoma,
ka tie līgst ne pēc mana Gara, krādami grēku pie grēka! Tie gra
sās uz Ēģipti doties — man vis nav prasījuši! — un tverties fara
ona patvērumā, un glābties Ēģiptes ēnā! Bet faraona patvērums
jums taps par kaunu un glābiņš Ēģiptes ēnā par izsmieklu! [..]
visi piedzīvos kaunu dēļ tautas, kam nav ko dāvāt, — tie nevar
ne līdzēt, nedz ko dot, tik kaunu un apsmieklu!”” (Jes. 30:1–3)
Azartspēļu atkarība man lika piedzīvot daudz kauna. Naudas
aizņemšanās, lombardi, meli... Bija laiks (pirms atkarības), kad
pēc pasaules standartiem dzīvoju kārtīgi, un tad, kad atkrišanas dēļ piedzīvoju milzīgu kontrastu, mana dzīve kļuva par
sliktu piemēru, par ļaunu paraugu, kam neviens nevēlas līdzināties. To apzināties bija ļoti grūti, tas bija sāpīgi.
Nemeklē pasaulīgu risinājumu garīgiem izaicinājumiem!
Neatdod savu naudu spēlēšanai un dzeršanai, tas tev nelīdzēs!
Nemeklē palīdzību savām problēmām pasaulīgos risinājumos — neej uz Ēģipti! Tukšums dzemdē tukšumu, mīlestība
rada mīlestību.
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Trimda

Jo jūs darāt vairāk ļauna nekā jūsu tēvi, un, redzi,
jūs katrs staigājat pēc savas ļaunās sirds stūrgalvības,
mani neklausīdami, tādēļ es aiztriekšu jūs no šīs zemes
uz zemi, ko nepazīstat nedz jūs, nedz jūsu tēvi, un tur
jūs vergosiet citiem dieviem dienu un nakti, un es jums
žēluma neparādīšu! 1
(Jer. 16:12–13)
Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! No rīta puses Es atvedī
šu atpakaļ tavus tautas brāļus un no vakariem sapul
cināšu tavus piederīgos. Es sacīšu ziemeļiem: atsva
biniet tos! Un dienvidiem Es teikšu: neaizturiet tos!
Atvediet Manus dēlus no tālienes un Manas meitas no
zemes galiem, visus, kas nosaukti Manā Vārdā un ko Es
esmu radījis Sev par godu, visus, ko Es esmu veidojis un
uzturējis!
(Jes. 43:5–7)
Dārgais lasītāj, aicinu tevi pievērst sevišķu uzmanību šai
sadaļai, jo tā satur vienu no galvenajiem šīs grāmatas vēstījumiem. Dievs caur Jeremiju saka, ka Viņš savu tautu sūta trimdā nepaklausības dēļ. Līdzīgi liecina Jesaja, norādot, ka Dieva
ignorēšana lika Israēlam nonākt izsūtījumā: “Tur ir liras un
arfas, bungas un stabules, un vīns tiem plūst dzīrēs, bet Kunga
darbi tiem nerūp, tie viņa veikumu neredz. Tādēļ mana tauta
ies trimdā — jo nesajēdz! Tās godātie vīri cietīs badu, un pūlis
tvīks slāpēs!” (Jes. 5:12) Kārtējo reizi jājautā, vai runa ir tikai
1
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par fizisko pasauli. Ticu, ka ne tikai par fizisko. Bads un slāpes trimdā ir skatāmas arī kā garīgs trūkums un garīgs tuksnesis, kas liek cilvēkam apdomāties par to, vai Tēva namā nebija labāk. Kas notiek ar Dieva tautu trimdā? Mozus pravieto
Israēlam, kas notiks, ja nepaklausīs Dievam: “[..] tāpēc ka tu
Tam Kungam, savam Dievam, neesi kalpojis ar prieku un ar
labsirdību, kad tev visas lietas bija pārpārim. Un tu kalposi sa
viem ienaidniekiem, ko Tas Kungs pret tevi sūtīs, izsalkumā
un slāpēs, kailumā un visu lietu trūkumā; un Viņš liks dzelzs
jūgu uz tavu kaklu, līdz Viņš tevi izdeldēs.” (5. Moz. 28:47–48)
Lai arī šī Rakstu vieta piepildās fiziskajā pasaulē, kalpošanu
ienaidniekiem saprotu arī kā kalpošanu ļaunumam, kura redzamā daļa ir grēks.
Dieva tautas trimdu garīgā nozīmē var labi saprast, lasot
“2. Ķēniņu grāmatas” 17. nodaļu. Tās sākumā ir vēstīts par
Israēla valdnieku Hozeju, kurš neklausīja Dievam: “Hozejas
devītajā valdīšanas gadā Asīrijas ķēniņš ieņēma Samariju un
aizveda Israēlu trimdā uz Asīriju. Viņš lika tiem dzīvot Hlahā,
Hāborā pie Gozānas upes un Mēdijas pilsētās. Tas notika tā
pēc, ka Israēla dēli grēkoja pret Kungu, savu Dievu, kas viņus
bija izvedis no Ēģiptes, no Ēģiptes ķēniņa faraona varas, — bet
viņi bijās citus dievus.”1 (2. Ķēn. 17:6–7) Israēlu trimdā parasti
apspiež ļaunās tautas, kuras neklausa Dievam. Vai grēks, kurš
kalpina, nav ļaunums? Ticu, ka varam mācīties no šiem piemēriem, ka cilvēki nonāk kalpībā ļaunajam, jo paši ir izvēlējušies kalpot citiem dieviem, elkiem, bet ne vienīgajam Dievam.
Nonācām spēlēšanas atkarībā, jo bijām nolikuši sev priekšā elkus, bet Kristu aizmirsuši. Teiktais ir viens no skaidrojumiem,
kā ticīgie var nonākt verdzībā — garīgā trimdā.
1
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Atkarība ir nespēja paklausīt Dievam. Bauslības vīri te var
sākt nervozēt par it kā atteikšanos no atbildības, bet neticīgie
un mazticīgie var izmantot šo ļaunprātīgi, sak’, ja jau es nespēju, tad ko vēl Dievs no manis gaida?! Katrs lai atbild par
savu attieksmi Dieva priekšā! Ja atkarība būtu tikai gribas vājums vai vienkārši izlaidība, tad mēs to nesauktu par atkarību un bībeliski — par grēka verdzību. Kamēr domāju un cerēju, ka pats varu tikt ārā, tikmēr brīvībā netiku. Pāvils saka, ka
bija pārdots grēka verdzībā (Rom. 7:14–15). Bija laiks, kad cilvēku varēja pārdot kā vergu, kuram pēc tam pašam vairs nebija teikšanas par savu likteni. Šāda atziņa par atkarību bija
graujoša manā dzīvē, tā vairoja depresijai līdzīgu stāvokli un
izmisumu. Vienlaikus tā lika man sevi redzēt patiesā gaismā.
Pateicos Kristum, kurš mani nepameta tumsā!
Labā ziņa ir, ka, saucot no verdzības, Dievs tevi sadzirdēs!
Sauc palīgā un sper soļus, kas ir tavā ziņā, piemēram, ej klausīties ticības pilnu sludināšanu, jo tā vairo cerību un ticību!
Ja jūties, ka esi garīgā trimdā, tad atceries, ka tevi gaida mīlošs Dievs: “Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas
Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un ciešanu
domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat. Kad jūs Mani
tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad jūs nāksit un Mani
pielūgsit, Es jūs paklausīšu. Kad jūs Mani meklēsit, jūs Mani
atradīsit. Ja jūs no visas sirds Mani meklēsit, Es būšu atrodams,
tā saka Tas Kungs, un Es jūs salasīšu kopā no visām tautām
un no visām tām vietām, uz kurieni Es jūs izraidīju, saka Tas
Kungs, un atvedīšu jūs atpakaļ tanī vietā, no kurienes Es jūs
liku aizvest!” (Jer. 29:11–14) Dievs caur Jeremiju saka: lai atgrieztos no trimdas, mums ir 1) jāsauc uz Viņu; 2) jāpielūdz
Viņš; 3) no visas sirds jāmeklē Dievs. Meklē Kristu, un Viņš
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atvērs durvis un rādīs ceļu mājup. Atvešana no trimdas nevar
notikt bez Svētā Gara, bez ticības Kristum, jo nevis es pārnā
ku, bet mani atved.
Ak, Kungs, paldies, ka pieļāvi manu krišanu, tagad zinu,
kas ir pestīšana! Paldies, ka liki mani aizvest trimdā, jo tagad
daudz vairāk novērtēju, kas ir Tēva nams! Turos pie Tevis, neļauj manai kājai slīdēt! “Tas man bija par labu, ka mani pār
baudīja un pazemoja, lai es mācos Tavus likumus. [..] Es zinu,
Kungs, ka Tavas tiesas ir taisnas, un Tu pārbaudīji un pazemoji
mani pēc Savas uzticības.” (Ps. 119:71, 75)
Apsēstība

Un tie nonāca viņpus jūras, geraziešu zemē. Un,
Viņam no laivas izkāpjot, tūdaļ nāca pretim no kapiem
cilvēks ar nešķīstu garu, kam bija sava mītne kapos un
ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt. Jo tas pinekļiem
un ķēdēm daudzkārt bija saistīts; bet viņš salauza ķē
des un sarāva pinekļus, un neviens to nespēja savaldīt.
Un tas bija vienmēr naktīm un dienām kapos un kal
nos, brēca un sita sevi ar akmeņiem.
(Mk. 5:1–5)
Nešķīsta gara apsēstais sita sevi. Atkarībnieki nodarbojas ar pašdestrukciju; spēlēšana grauj finanses, veselību, attiecības. Parasti atkarības sākumā tuvinieki metas palīdzēt, bet
tas nav cilvēku spēkos kādu piespiest nespēlēt. Uz vienu laiku atdevu visas bankas kartes sievai, pats līdzi ņēmu minimālu naudas summu. Tomēr pie katras iespējas vienalga spēlēju.
Kad toreiz lasīju Marka evaņģēlija 5. nodaļas sākumu, domāju,

149

ka rakstītais zināmā mērā atbilst manai situācijai. Ķēdes un
pinekļi var noturēt uz laiku, bet tas nav īstais risinājums. Ja
Dēls darīs jūs brīvus, tad patiesi būsiet brīvi — lūk, tas ir risinājums! Saprotot, ka viņas uzliktās saites nepalīdz, Lilita un
es nodalījām finanses un devām katrs noteiktu summu kopēju
maksājumu kārtošanai. Tuviniekiem ir jāmīl savs pakritušais,
bet nevajag iet bojā līdz ar viņu. Tas viss ir tiešām dramatiski,
ļaunais ir ļauns un met grēka varā esošo ugunī un ūdenī: “Un,
kad tie aizgāja pie ļaudīm, pie Viņa atnāca viens cilvēks, me
tās Viņa priekšā ceļos un sacīja: “Kungs, apžēlojies par manu
dēlu, viņš ir mēnessērdzīgs, un viņam daudz jācieš, jo viņš bie
ži krīt ugunī un bieži ūdenī.” (Mat. 17:14–15) Sātans vēlas mocīt un nogalināt: “Ienaidnieks vajā manu dvēseli, viņš notriec
manu dzīvību pie zemes, viņš grūž mani tumsā kā jau sen no
mirušos.” (Ps. 143:3) Atkarības periodā redzēju, ka ļaunajam
nav ne mazākās līdzjūtības pret izkalpināto; baudas meklēšana pasaulīgajā ir slazda valgs.
Lūdziet Dievu par savu tuvinieku, tas ir pats labākais, ko
varat darīt. Vēl piedāvājiet iet uz kādu dzīvu draudzi, kuru
vada tās galva — Kristus. Sludiniet par Kristu, ja saistītais ir
gatavs klausīties! Nekliedziet uz paralizēto, lai viņš ceļas, ja nu
vienīgi Dievs jums liek pavēlēt ļaunajam kādu saistīto atbrīvot.
Ja ne, tad lūdziet kopā ar nebrīvo (vai vieni paši), lai Dievs viņu
atraisa, lai Kungs viņam dod ticību. Tas ir izaicinoši un grūti,
bet klusiniet savu dvēseli un gaidiet uz Kungu. Lai Dievs sargā
jūsu sirdi, dod mieru, kas augstāks par saprašanu! Atcerieties,
ka ticīgajiem bēdas nevilksies mūžīgi: “Viņš nožāvēs visas asa
ras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu,
nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis.” (Atkl. gr. 21:4)
Ak, ja es varētu pagriezt laiku atpakaļ, lai Lilitai nebūtu jāizraud tik daudz asaru!
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“Un Viņš jautāja tā tēvam: “Cik ilgi viņam tas tā jau ir?”
Bet tas Viņam sacīja: “No bērnības. Un daudzkārt viņš to ir ie
metis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu; bet, ja Tu ko spēj,
tad palīdzi mums, apžēlojies par mums.” Bet Jēzus uz to sacīja:
“Tu saki: ja tu spēj! Kaut tu varētu ticēt! Tas visu spēj, kas tic.”
Un tūdaļ tā bērna tēvs brēca un sacīja: “Es ticu, palīdzi manai
neticībai!” Bet Jēzus, redzēdams, ka ļaudis satecēja, apdraudē
ja nešķīsto garu, uz to sacīdams: “Tu mēmais un kurlais gars,
Es tev pavēlu: izej ārā no tā un neieej vairs viņā.” Un tas izgāja,
brēkdams un to stipri raustīdams, un viņš kļuva līdzīgs miro
nim, tā ka daudzi sacīja: “Tas ir nomiris.” Bet Jēzus to ņēma pie
rokas un piecēla, un tas uzcēlās. Un, kad Viņš namā bija iegā
jis, Viņa mācekļi Tam savrup jautāja: “Kāpēc mēs nespējām to
izdarīt?” Un Viņš tiem sacīja: “Šī suga citādi nevar iziet kā vien
ar Dieva lūgšanu un gavēšanu.”” (Mk. 9:21–29) Gavējiet un
lūgšanās lieciet cilvēku Dieva rokās! Ļaunie gari bēg no Jēzus,
Viņam neviens nevar nostāties pretim. Jēzus pamāca apsēstā
tuvinieku: “Kaut tu varētu ticēt! Tas visu spēj, kas tic.”
Kad Jēzus bija izdzinis ļauno garu, tad atbrīvotais likās cilvēkiem kā miris. Jēzus pastiepa roku un piecēla viņu. Risinā
jums tiešām ir garīga miršana šai pasaulei. Pēc atpestīšanas no
atkarības gāju liecināt par Dieva darbu atkarībnieku grupās,
kuras meklē brīvību. Redzēju, ka var būt arī nedzeroši grēcinieki, kas savaldījuši akūto atkarību, bet tā nav īsta, garīga brīvība. Sapratu, ka nevēlos kalpot pasaulei, padarot tās draugu
dzīvi ērtāku, jo runa nav tikai par nespēlēšanu un nedzeršanu, bet mūžīgās dzīves iegūšanu. Esmu gatavs palīdzēt tiem,
kuri meklē Dievu, nevis tikai brīvību no atkarības, lai tērētu
savu dzīvi citos grēkos. Ticu, ka mūsu ceļš uz brīvību ved cauri miršanai šai pasaulei un dzīvošanu Kristum. Ja ticat līdzīgi,
tad mums ir pa ceļam!
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Spitālība, vientulība

Un Naamans bija Aramas ķēniņa karaspēka virspavēl
nieks, un viņš bija liels vīrs sava kunga priekšā, un viņam
bija liela slava, jo caur viņu Tas Kungs bija devis Aramai
uzvaru, un šis vīrs bija drošsirdīgs varonis, bet spitālīgs.
(2. Ķēn. 5:1)
Naamans bija bruņoto spēku virspavēlnieks — teicama
karjera! Varbūt esi veiksmīgs uzņēmējs, skolotājs, sētnieks, šoferis vai deputāts, un apkārtējie neredz tavu spitālību, jo tā ir
noslēpta zem apģērba. Varbūt pat kāds tevi apskauž, jo ārējā
pasaulē esi kaut ko sasniedzis un darbadienas laikā gūsti panākumus. Bet vakarā, mājās novelkot apģērbu, zini, ka lēnām
mirsti.1 Spitālība ir slimība, kuras dēļ atmirst miesas daļas, tās
burtiski krīt nost. Azartspēļu atkarība ir pašdestrukcija, atkarīgais ar spēli grauj savu dzīvi; tuviniekiem nākas būt lieciniekiem morālai degradācijai un dažos gadījumos arī fiziskai novārgšanai. Normālā dzīve liekas tāla, nesasniedzama. Varbūt
Naamans pat meklēja kaujās nāvi?
Kad biju atkarībā un vientuļš, kādā krīzes brīdī rakstīju sievai, ka būtu labs algotnis karā pašlaik, jo neko daudz nebaidītos mirt. Ik pa laikam jutos kā spitālīgais. Par manas azartspēļu
atkarības nopietnību zināja tikai daži. Centos to slēpt, cik vien
iespējams. Pasaulē neuzticas tiem, kuri spēlē, un ir zināms pamats tādai neuzticībai. Vēl viens iemesls slēpt bija tas, ka nevēlējos nevienu iesaistīt spēlēšanā, tāpēc gāju uz kazino un spēļu zālēm viens pats. Spēlētāji, pieaugot atkarībai, paliek vientuļi.
“Un, kas ir spitālīgs, tam savas drēbes ir jāsaplēš, un viņa galva
Šo piemēru dzirdēju kāda brāļa sludināšanā “Latvijas Kristīgajā radio”.
Diemžēl neatceros sludinātāja vārdu. Lai Dievs viņu svētī!
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lai ir neapsegta, ar nekoptiem matiem, un viņa lūpas lai ir apseg
tas, un viņš lai sauc: nešķīsts! nešķīsts! Un visu to laiku, kamēr
šis izsitums ir uz viņa, tas ir nešķīsts; tam ir jādzīvo atsevišķi,
un viņa mājas vietai jāatrodas ārpus nometnes.” (3. Moz. 13:45–
46) Trūka naudas uzturēt attiecības ar draugiem un paziņām.
Nebija arī tā, ka seno laiku draugi būtu īpaši daudz mani meklējuši. Spēlēšanai ir dažādas sekas, viena no tām ir vientulība.
Psalma autors sāpēs konstatē: “Tu man atņem biedrus un drau
gus, tikai tumsa paliek man uzticīga!” (Ps. 88:19) Te gan jāpiebilst, ka Ījabs un Jēzus atšķirībā no atkarībniekiem jutās atstāti
ne savu grēku dēļ. Šī atziņa nemazina sāpēs; ciešanas ir mokošas, pat ja saproti, ka ciet savu grēku dēļ.
Dienasgrāmatā rakstīju: “08.12.2018. Vientulība. Perspek
tīvas trūkums. Dusmas uz Lilitu par izturēšanos pret mani.
Bēdas.” Tā paša gada nogalē, kad Dievs jau sāka mani vest laukā, tumsa sabiezēja, bēdas pieauga. “16.12.2018. Biju pie Pētera
un Annas (vārdi izmainīti). Nepatika man viņu reakcija. Pēteris
eksaminēja mani. Anna nosodīja, mācīja utt. Bija pilnīgi Lilitas
pusē. Nepatīkami tādā vidē uzturēties. Beigās jau viņi atmaiga,
gaisotne uzlabojās, bet nogulsnes palika. Negribas vairs pie vi
ņiem iet. Atkarībniekus nekur normāli neuztver. Mums, spitālī
gajiem, drīzāk jātusē savā starpā, jo veselie mūs nesaprot.”
Jēzus zemes dzīves laikā spitālīgie dzīvoja savrup no visiem, alās, noslēgtās vietās, kur citi nenāca. Ēdienu viņiem
žēlsirdībā nesa cilvēki, bet atdeva, nolaižot ar virvi grozā, vai
citādi, bez fiziskā kontakta. Saslimt ar šo slimību nozīmēja vairs nekad nepieskarties saviem tuvajiem, nesamīļot bērnus un neapkampt sievu. Un arī pašam nesaņemt nevienu
glāstu. Ar vairākām “Oskara” godalgām apbalvotajā 1959. ga
da kinofilmā “Ben-Hurs” spitālības tēma ir parādīta sirdi plosoši, jo galvenais varonis nevar vairs būt kopā ar savu māsu
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un māti, kuras saslimušas ar lepru. Filmas beigās Jēzus iet garām, un Viņa ēna krīt uz abām sievietēm, kuras tiek dziedinātas. Būt atpestītam no atkarības nozīmē atkal būt kopā ar
cilvēkiem: “Dievs vada viņu mājās vientuļos, vada tos, kam ne
maz nav māju, izved gūstītos brīvībā, bet atkritēji paliek tuks
nesī.” (Ps. 68:7) Pēc dziedināšanas sāku atjaunot daudzas nobrukušas attiecības, svētība nāca pēc svētības.
Naamanam pravietis liek iegremdēties ūdenī septiņas reizes. Jūdiem septiņi ir pilnību apzīmējošs skaitlis, tāpēc mazgā visus grēkus pilnībā! Izsūdzi grēkus, ļauj, lai Jēzus tev mazgā kājas, jo, ja Viņš nemazgā, tad mums nav daļas pie Viņa.
Glābšana ir Dieva žēlastības akts. Arī tad, kad esi jau tīrs kopumā, ikdienas putekļi uz kājām ir kritieni, miesīgas domas,
pasaulīgs uzslāņojums, kas jānoskalo. Mazgātājs ir Jēzus,
jo Viņa asinis ir šķīstīšanas un izpirkšanas līdzeklis. “Tad
Naamans sacīja: “Ja ne, tad ļauj tavam kalpam ņemt līdzi divu
mūļu kravas zemes, jo tavs kalps vairs turpmāk neupurēs sve
šiem dieviem nedz dedzināmos, nedz kaujamos upurus kā vie
nīgi Tam Kungam.”” (2. Ķēn. 5:17) Naamans pēc dziedināšanas atteicās turpināt kalpot elkiem. Ja Kristus tevi dara brīvu
no azartspēlēm, tad Viņš tevi dara brīvu no visiem grēkiem.
Ja Kristus tevi izpērk, tad Viņš izpērk tevi Sev, tāpēc nekalpo
vairs nevienam grēkam un neupurē vairs citiem dieviem!
Cietums

Tu esi atrāvis paziņas no manis, darījis mani par
riebekli viņiem — ieslēgts, nevaru izlauzties!1
(Ps. 88:9)
1
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Es, Tas Kungs, tevi aicināju taisnībā, ņēmu tevi pie
rokas un pasargāju un tevi iecēlu par derību tautai un
par gaismu citām tautām, lai atvērtu acis akliem un at
svabinātu apcietinātos no cietuma, tos, kas sēd tumsībā.
(Jes. 42:6–7)
Dievs caur Jesaju sasaista cietumu ar tumsu, jo garīga nebrīve ir pakļautība tumsai. Atbrīvošana notiek ar Jauno
Derību — jauno līgumu, kurā Dievs atver acis un dod iespēju ieraudzīt Viņa mīlestību, kuras manifestācija ir Jēzus upurēšana par mums. “Iecēlu par derību tautai un par gaismu citām
tautām” — tātad tieši Jēzus atver acis un atsvabina apcietinātos!
Atkarības periodā skatījos televīzijas raidījumus par cietumniekiem ASV un par apcietināšanu jaunattīstības valstīs.
Jutu savdabīgu solidaritāti ar ieslodzītajiem, jo apzinājos, ka
esmu atkarības cietumā, kura durvis atvērt nav manā varā.
Viņi netiek ārā, un arī es ne. Zīmīgi, ka pēc atbrīvošanas interese par tādiem raidījumiem stipri samazinājās. No dienasgrāmatas: “24.01.2019. Kā vakars klāt, tā bēdas klāt. LTV biju
šais cietumnieks teica, ka no viņiem visi novēršas. Man arī tā
ir. Es jau arī jūtos kā cietumnieks. Brīvs jau nu točna neesmu.
Viņš teica, vissāpīgākais ir tas, ka nevari cietumā komunicēt ar
tuviniekiem. Man jau arī nav iespēju runāt ar Lilitu. Viņa ne
komunicē ar mani. Grūti tā.” Lilita nonāca nopietnā depresijā,
un būt atsevišķi viņai bija nevis kaprīze vai untums, bet nepieciešamība nesabrukt pavisam. Lai cik sāpīga bija Lilitas novēršanās uz laiku no manis, tā garīgajā ziņā man nāca par labu,
jo biju aci pret aci ar savu grēku un saucu uz Dievu tā, kā nebiju saucis. Šī nav viena formula visām sievām, kuru vīri ir atkarībnieki (vai vīriem, kuru sievas ir atkarībā). Lai Dievs dod
katrā situācijā gudrību, kas darāms.
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Vēlos pabeigt šo sadaļu ar vienu no savām mīļākajām
Rakstu vietām: “Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uz
audzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata dienā iegāja sinago
gā. Viņš piecēlās, lai lasītu. Viņam pasniedza pravieša Jesajas
grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija
rakstīts: “Tā Kunga Gars ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis
sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cie
tumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un paslu
dināt mūsu Kunga žēlastības gadu.” Un, grāmatu aizvēris, Viņš
to atdeva sulainim un apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vēr
sa savus skatus uz Viņu. Un Viņš iesāka uz tiem runāt: “Šodien
šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts.”” (Lk. 4:16–21)
Jubilejas jeb gaviļu gadā (3. Moz. 25:10) visi vergi tiek atbrīvoti,
tev nav jāpaliek verdzībā! Jēzus pasludināja atbrīvošanas gadu;
tas turpinās.

III DAĻA
JAUNS RADĪJUMS

Tad no šī brīža mēs neviena nepazīstam pēc miesas;
un, ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, to
mēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas
ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir ta
pis jauns.
(2. Kor. 5:16–17)

Svētais vai grēcinieks?
Pēc šīs gribas mēs esam ar Jēzus Kristus miesas
upuri padarīti svēti pavisam. [..] Jo ar vienu upuri Viņš
uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus tos, kas tiek da
rīti svēti.
(Ebr. 10:10, 14)
Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta
tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu Tā varenos darbus,
kas jūs ir aicinājis no tumsas Savā brīnišķīgajā gaismā,
jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas
nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti.
(1. Pēt. 2:9–10)
Iztēlosimies, ka apustulis Pēteris rakstītu nevis “svēta tauta”, bet “grēcinieku tauta”. Kā būtu, ja Pāvils iesāktu vēstuli draudzei Romā: “Sveicini pagānus, netikles, zagļus, atkarī
gos un dzērājus!” Tā vietā mēs lasām: “Visiem Dieva mīļotiem,
aicinātiem svētajiem Romā: žēlastība jums un miers no Dieva,
mūsu Tēva, un Kunga Jēzus Kristus!” (Rom. 1:7) Otro vēstuli draudzei Korintā apustulis sāk šādi: “Pāvils, pēc Dieva prā
ta Kristus Jēzus apustulis, un brālis Timotejs Dieva draudzei,
kas ir Korintā, un visiem svētajiem pa visu Ahaju: žēlastī
ba jums un miers no Dieva, mūsu Tēva, un no Kunga Jēzus
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Kristus.” (2. Kor. 1:1–2) Vai Ahajā Pāvils vēlas sveicināt tikai svētos, bet pārējos kristiešus ne? Vai arī Ahajā izņēmuma
kārtā uzturējās tikai svētie? Ticu, ka atbilde uz abiem jautājumiem ir “nē”, jo pats jautājums satur kļūdu. Mēs visi, kurus
ir šķīstījušas Jēzus asinis, esam darīti svēti, tātad esam svētie.
Līdzīgi, kā ticam un tāpēc esam ticīgie. Pieļauju, ka par svētajiem sevi nespēj nosaukt tie, kuri ar darbiem vēlas tikt pestīti,
jo sirdsapziņa atgādina, ka paši nespēj kļūt pilnīgi un izpildīt
visu bauslību.
Ja svētie ir atsevišķa kārta, kas atšķiras no pārējiem kristiešiem, tad kur ir apraksts Bībelē, kas definē abu grupu atšķirības? Cilvēku domas un dažu konfesiju tradīcija te nebūs
drošākais izziņas avots. Agrāk aizmigušo (mirušo) ticīgo iecelšana svēto kārtā, kuri turklāt jāpielūdz, ir Kristus mācības
deformācija, kuras dēļ ticīgie viltus pazemībā nespēj sevi nosaukt par svētiem. Vienlaikus ir jāņem vērā: ja kāds uzskata sevi par svētu — savu darbu, centības un rakstura dēļ, tad
problēma ir vēl lielāka, jo tiek aizmirsts, ka mūsu svētums ir
Kristus.
Anonīmo grupu sapulcēs iemācījos daudz laba, piemēram, ko un kā runāt par spēlēšanu, lai nekārdinātu sevi un
apkārtējos. Runāt varēju tikai par sevi, tas palīdzēja fokusēt
uzmanību un nevainot citus. Vēl sapratu, ka vienam ir grūtāk nekā kopā ar palīgiem. Tomēr ir metodes, ko nevaru pieņemt pasaules praksē savas ticības dēļ. Anonīmajās spēlmaņu grupās parasti katrs sevi iepazīstina ar vārdiem: “Pēteris,
azartspēļu atkarīgais”, citā variantā — “Pēteris, kompulsīvais
spēlmanis”. Doma ir saprotama — palikt pazemībā, lai, apzinoties problēmu, apmeklētu grupu, dalītos par kārdinājumiem, saņemtu līdzīgi domājošu atbalstu un uzmundrinājumu. Augstprātība un pašpārliecinātība var būt par pamatu
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kritienam: “Lai tad tava sirds nelepojas un tu neaizmirsti To
Kungu, savu Dievu, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes, no ver
dzības nama.” (5. Moz. 8:14) Jēzus māca mūs caur stāstu par
diviem lūdzējiem — farizeju, kurš domā, ka ir kļuvis labāks
par citiem, un muitnieku, kurš savukārt saka: “Dievs, esi man
grēciniekam žēlīgs!” Sirds attieksmei ir jābūt pazemīgai, mēs
esam tik svēti, cik Kristus ir mūsos. Mēs ejam mazumā, bet
Kristus mūsos pieaug. Mūsu garīgā pilnveidošanās turpināsies
visu mūžu. Un vienlaikus mēs esam pilnīgi svēti — nodalīti no
pasaules, esam taisnoti ticībā, kuras pamats ir par mums atdotais Jēzus upuris. Bileāms atsakās nolādēt israēliešus un saka
svētības vārdus, kuri parāda, ka tā laika israēliešu tauta, kas
reizē ir draudze, ir svēta — nodalīta Dievam — un nav tauta etniskā nozīmē, kādas bija un ir pagānu tautas: “Jo no klinšu vir
sotnes es to redzu un no paaugstinājumiem es to ieraugu: redzi,
tauta, kas savrup dzīvo un kas starp tautām nav ieskaitāma.”
(4. Moz. 23:9) Ticu, ka tas ir attiecināms uz mūsdienu kristiešu draudzi, jo esam piepotēti Israēlam (Rom. 17:11).
Kristus dalās ar mums savā pilnībā. Grēcinieks, kurš dažkārt dara labus darbus, ir un paliek grēcinieks. Savukārt svētais pat krizdams paliek taisns Dieva priekšā Jēzus asiņu dēļ,
kas atbruņo brāļu apsūdzētāju — sātanu. Tie nav tikai jēdzieni vai neitrāli termini, jo ir teikts: “Tāpēc bezdievīgie nepastā
vēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo Tas Kungs pa
zīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.” (Ps.1:5–6) Kas
ir grēcinieks, kas nepaliks taisno draudzē? — Nevis tas, kurš
krīt, bet gan tas, kurš atsakās celties vai neatzīst savu grēku.
Mēs esam taisnie, jo esam taisnoti ticībā.
Bērnībā redzēju multiplikācijas filmu par kapteini
Gudrimeli, kurš skaidroja, ka nosaukums ir svarīgs: “Kā jahtu nosauc, tā viņa iet!” Tā nav vienkārši terminoloģija, jo
163

tajā balstās pieeja problēmas risināšanā. Atkarība ir grēks.
Nosauksiet to ar psiholoģisku terminu, tad palīdzību meklēsiet psiholoģijā un pie psihologiem. Nosauksiet to ar bībelisku
vārdu, tad būsiet jau soli tuvāk patiesībai un brīvībai, jo palīdzību meklēsiet Dieva un ne cilvēku gudrībā. Ar to nesaku, ka
nedrīkst iet pie psihologiem, psihoterapeitiem un psihiatriem.
Ir situācijas, kurās bez ārstu iesaistes nevar iztikt. Saku to, ka
mani konsultācijas ar četriem terapeitiem/konsultantiem neglāba no azartspēlēm. Jāatzīst, ka sarunas ar vienu no viņiem
Jūrmalā man palīdzēja vairāk nekā ar citiem. Sarunā ar viņu
aizgāju tik tālu, ka risinājums manām bēdām ir mana izlīgšana ar Dievu. Vairāk jau es arī no cilvēka nevarētu prasīt. Cilvēki var tev palīdzēt ierakties dziļāk sevī un konstatēt,
kur un kad dvēseles traumas radušās, bet vai viņi spēj pa īstam dziedināt? Dievs ir mūsu ārsts: “Ja jūs klausīdami klausī
sit Tā Kunga, sava Dieva, balsij un darīsit, kas taisns Viņa acīs,
un ievērosit Viņa baušļus, un turēsit Viņa likumus, tad Es pār
jums nelikšu nākt tām slimībām, kādām Es esmu licis nākt pār
ēģiptiešiem, jo Es esmu Tas Kungs, jūsu ārsts.” (2. Moz. 15:26b)
Kurš tevi pazīst labāk par to, kurš tevi radījis? Meklē izpratni par savu stāvokli tajos vārdos, ko Dievs lieto caur praviešiem un Jēzus mācekļiem! Tie nav vienkārši vārdi, tās ir
Dieva domas, kas ved noteiktā virzienā uz vienu vai otru risinājumu. Kas saka A, tam jāsaka arī B. Ja risinājums tavai grēka atkarībai ir pasaulīgu cilvēku gudrībā, tad seko tai! Tikai
ņem vērā: “Apkaunoti stāvēs gudrie, tie būs satraukti un ap
mulsuši un jutīs sevi apgāztus savos uzskatos; viņi taču bija at
teikušies no Tā Kunga vārda; kādi gudrības avoti tad nu viņiem
vēl ir?” (Jer. 8:9) Vēlreiz uzsveru, ka ir situācijas, kurās ir jāiet
pie ārstiem, un ir stāvokļi, kad ir jādzer zāles. Dažkārt kristieši kaunas, ka viņiem ir nepieciešami medikamenti, jo tie, kuri
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nav bijuši depresijā vai kādā līdzīgā nopietnā situācijā, sniedz
virspusējus padomus, domādami, ka visiem un visam ir jābūt
tā, kā viņiem ir. Bet, ja runa ir par atkarību no grēka, tad vēlos
liecināt, ka mani no tās atbrīvoja Jēzus Kristus un neviens cits.

Dieva Jērs
Otrā dienā Jānis ierauga nākam Jēzu un saka:
“Redzi, Dieva Jērs, kas nes pasaules grēku.”
(Jņ. 1:29)
Īsta uzvara pār atkarībām nav iespējama bez Kristus.
Iziešana no Ēģiptes vergu nama nebija iespējama bez jēra asinīm. Tāpat kā iziešana no grēku verdzības nama nav iespējama
bez Dieva Jēra — Jēzus — upurēšanas par mums. Pirmā vieta
Bībelē, kur vienkopus ir minēti “jērs”, “upuris” un “grēks”, ir
1. Mozus grāmatas 4. nodaļa (3–9): “Pēc kāda laika Kains nesa
no zemes augļiem upuri Tam Kungam, un arī Ābels nesa upuri
no avju pirmdzimušiem un no viņu taukiem. Un Tas Kungs uz
lūkoja Ābelu un viņa upuri. Bet Kainu un viņa upuri Dievs ne
uzlūkoja. Tad Kains iededzās bardzībā, un viņa vaigs raudzījās
nikni. Tad Dievs sacīja Kainam: “Kāpēc tu esi apskaities? Kāpēc
tavs vaigs raugās nikni? Vai nav tā: ja tu esi labs, tu savu galvu
vari pacelt, bet, ja tu dari ļaunu, tad grēks ir tavu durvju priek
šā un tīko pēc tevis. Bet tev būs valdīt pār viņu!” Un Kains ru
nāja ar savu brāli Ābelu. Un notika, kad viņi abi bija tīrumā,
Kains cēlās pret savu brāli Ābelu un viņu nokāva. Un Dievs sa
cīja uz Kainu: “Kur ir Ābels, tavs brālis?” Tas atbildēja: “Es ne
zinu; vai tad es esmu sava brāļa sargs?””
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Esmu dzirdējis skaidrojumu, ka Ābela upuris bija labāks,
jo viņš to pienesa ticībā, atšķirībā no Kaina. Kā pamatojums
tiek izmantota Rakstu vieta: “Ticībā Ābels ir nesis Dievam la
bāku upuri nekā Kains; tās dēļ par viņu ir liecināts, ka viņš ir
taisns, kā Dievs par viņa dāvanām ir liecinājis; tās dēļ viņš vēl
runā, kaut arī miris.” (Ebr. 11:4) Ticu, ka Ābela upuris ir labāks, jo tas attēlo Kristus upuri, jo bez asins izliešanas nav grēku piedošanas (Ebr. 9:22). Ābels acīmredzot ticēja, ka nepieciešams izliet asinis, lai grēks tiktu uzvarēts. Evaņģēlija vēstījums
ir redzams jau pašā cilvēces sākuma aprakstā. Mēs ar saviem
darbiem nevaram būt pietiekami labi Dievam. Par mūsu nepilnībām tiek atdots upuris — Jēzus. Kāpēc Kains ir nikns? Jo
nespēj patikt Dievam, viņa darbs nav gana labs, jo nav Jēra,
ar kura asinīm tiktu maksāts par viņa grēku. Nav Jēra, kas izpirktu Kainu.
Dievs liek Kainam valdīt pār grēku. Vai Dievs prasa izpildīt neizpildāmo? Neticu, ka Dievs ļauni joko ar cilvēkiem. Mēs
varam valdīt pār grēku, bet tikai Dieva dotajā spēkā, ne ar savu
saprašanu, ne ar savu gribasspēku. Vara pār grēku ir Dievam
un tiem, kuriem viņš to dāvā. Ja jau lūdzam: “Un atpestī mūs no
ļauna”, tātad tas ir iespējams, jo citādi kāpēc Kungs būtu mūs
tā mācījis? Dievs nevar melot; ja Viņš uz kaut ko aicina, tātad
arī pats piešķirs spēku to izdarīt. Spēks ir tieši saistīts ar to, ka
Kristus mūs izpērk, pestī ticībā. Ja staigājam Garā, tad miesas
kārību savaldīsim. Tātad Svētais Gars ir tas, kas dod mūsdienu kainiem izpildīt Dieva pavēli — bet tev būs valdīt pār viņu!
Atkarība no grēka ir tik spīdzinoša, ka nevari palikt kādā remdenā vidus zonā. Kauja ir principiāla — vai nu tu uzvari, vai
tevi sakauj. Uzvara tika panākta ar Jēra asinīm, pievienojies tai!
Kains pēc Dieva pamācības nocietināja sirdi, nevis lūdza Radītājam palīdzību. Tam sekoja grēks pret brāli, jo, ja
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nav miera ar Dievu, tad nav miera ar cilvēkiem. Vienam grēkam seko nākamais; Kains melo, saka, ka nezina, kur ir
Ābels. Grēkiem seko attālināšanās no Dieva: “Tad Kains sacīja
Dievam: “Mans noziegums ir tik liels, ka es to nespēju panest.””
(1. Moz. 4:13) un “Un Kains aizgāja no Dieva acīm un dzīvoja
Noda zemē, austrumos no Ēdenes.” (1. Moz. 4:16) Ja vēlies, ka
tavā dzīvē ir garīgas uzvaras, tad Jēzum Kristum ir jābūt dzīves centrā. Visam tavā dzīvē ir jāgrozās ap Viņu, jo nav nekā
svarīgāka!

Svētā Gara vadībā
Un neapreibinaities ar vīnu, no kā ceļas izlaidīga
dzīve, bet topiet Gara pilni, runādami cits uz citu psal
mos, himnās un garīgās dziesmās, dziedādami un slavē
dami To Kungu savās sirdīs.
(Ef. 5:18–19)
Par spēlēšanu nav jādomā, līdzīgi, kā nevajag fokusēties
uz tumsu, ja vēlaties dzīvot gaismā. Stiprākās zāles pret spēlēšanu un citām atkarībām ir būt piepildītam ar Svēto Garu.
Pāvils pretnostata pilnumu ar vīnu (reibums) un piepildīšanos ar Svēto Garu. Ticības sludināšana un Dieva slavēšana mani vienmēr ir iedvesmojusi uz labiem darbiem un tuvošanos Dievam: “To vien vēlos no jums dabūt zināt: vai jūs
Garu esat saņēmuši ar bauslības darbiem vai ar ticības sludi
nāšanu?” (Gal. 3:2) Par grēku ir jārunā, un bauslība jāatgādina tiem, kuri nevēlas atgriezties: “Bet mēs zinām, ka baus
lība ir laba, ja lieto to pareizi, atzīstot, ka bauslība nav dota
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taisnam, bet netaisniem un nepaklausīgiem, bezdievīgiem un
grēciniekiem, negantiem un nesvētiem, tēva un mātes slepka
vām, cilvēku kāvējiem, netikļiem, vīru piegulētājiem, cilvēku
pārdevējiem, melkuļiem, zvēresta lauzējiem un ja kas vien vēl
ir pretim veselīgai mācībai, pēc svētā Dieva godības evaņģēlija,
kas man uzticēts.” (1. Tim. 1:8–11) Arī teoloģijas diskusija un
bieža doktrīnas analīze nav lielākais spēka avots. Bez šaubām,
ir jābūt skaidrībai par to, kam mēs ticam un par ko iestājamies, tomēr ir konfesijas, kur sludināšana no kanceles bieži līdzinās filozofijas un psiholoģijas lekcijai, bet ne ticības sludināšanai, caur kuru Dievs darbojas ar spēku, kas maina sirdis
un sagrauj sātana cietokšņus. Zināšanas, protams, vajag, bet
glābj ticība, un tas nav intelekta auglis, jo tad jau visi zinātnieki glābtos pirmie.
Jēzus upuris ir pietiekams, lai man grēki tiktu dzēsti, un
Svētais Gars ir pietiekami stiprs, lai uzturētu mani un tevi uzvarā. Tikai iztukšo sevi, lai miesas prāts nebūtu par tavas klupšanas akmeni un šķērsli Gara vadībai! Svētais Gars ir dievbērnības gars, kas liek saukt — Aba, tēvs! (Rom. 8:15) Bērna
statusu cilvēks iegūst nevis ar darbiem, bet piedzimstot.
Kristus caur Svēto Garu dzīvo mūsos (Rom. 8:9–11), un tas ir
iespējams tikai tāpēc, ka Kristus ir miris, augšāmcēlies, devies pie Tēva un dabūjis apsolījumu, ko izlējis pār ticīgajiem.
Kristus Gars mūsos padara mūs par Dieva bērniem, tā iegūstam neticami augstu stāvokli. Dievbērnības, t. i., Kristus Gara
saņemšanas, nav nevienā citā reliģijā.
Gars mūs ved un pārmaina pakāpeniski, dažas nepilnības
izmainot strauji. Svarīgākais ir neapstāties, turpināt un meklēt, kā pieaugt pārliecībā, ka esam taisnoti ticībā. Garīgums
ir nevis sevis pilnveidošana, pārtaisīšana (tādu mācību ir pilna pasaule), bet nemitīga pieaugšana ticībā Kristus darbam.
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Jo stiprāk ticu Dieva mīlestībai uz mani, jo pilnīgāks topu. Ir
svarīgi saprast šā procesa atšķirīgo būtību no tās “pilnveidošanās”, kas ir redzama pasaulē un viltus mācībās. Vai citas reliģijas nemāca uzvesties ētiski, darīt labu, negrēkot, atteikties
no pasaulīguma? — Māca! Pastāv gan dažādu reliģiju likumu
un noteikumu atšķirības, bet galvenā atšķirība starp kristietību un citām mācībām ir viena — mēs esam glābti ne sava, bet
Kristus darba dēļ! Darīšanas, t. i., kalpošanas, meistarībā un
atziņā, protams, ir jāpieaug, tomēr tas nav galvenais. Kļūsti garīgāks nevis tad, kad dari labāk, zini vairāk, bet kad tici stiprāk Dieva beznosacījumu mīlestībai, kura atklājas Jēzus krusta nāvē. Šāda ticība vairos arī tavu paklausību Dievam, un tad
tavs taisnums arī praksē būs labāks nekā farizeju sasniegtais
(Mat. 5:20). Viss, ko daru es pats, ir tikai ceļa nolīdzināšana
Dieva brīnumainajam darbam manī, ko viņš dara, runājot ar
mani (Jņ. 14:26), darbojoties ar savu spēku manī (1. Tes. 2:13)
un vadot visus notikumus manā dzīvē pēc Viņa labā plāna. Ja
paliekam ticībā, tad Kristus mājo mūsos (Ef. 3:17).
Dievs mums rāda ideālo sarunas paraugu, ko vērojam
Bībelē Tēva un Dēla, Jēzus attiecībās. Komunikācija ar Dievu
ir ne tikai saruna, bet arī refleksija uz visu, kas ap mani un
ar mani notiek. Svētā Gara darbs nav pagāniski mistisks, ritualizēts, mantru vadīts, bet gan tāds, kas izpaužas Dieva sarunā un attiecībās ar mani. Svētais Gars dod atklāsmi — Viņš
runā uz mums. Caur Jesaju Dievs saka: “Piegrieziet Man savu
ausi un nāciet pie Manis! Uzklausait, tad atspirgs jūsu dvēsele!”
(Jes. 55:3a) Dzirdēt Dievu runājam caur Garu ir ļoti iedvesmojoši, mierinoši un motivējoši. Svētā Gara teiktais nekad nebūs
pretrunā ar Jēzus iepriekš teikto: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars,
ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās
jums visu, ko Es jums esmu sacījis.” (Jņ. 14:26)
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Vēlos norādīt uz divām galējībām, ko esmu novērojis ticīgo attieksmē pret Dieva balss klausīšanos. Pirmā ir saistīta ar
pārliecību, ka Dievs vairs nerunā tiešā veidā ar cilvēku. Viss
jau ir uzrakstīts, ar to pietiekot, lai klausītu Dievam un lai zinātu, kas katram darāms. Šāda nostāja padara kristietību visai
nabadzīgu. Tā pārvēršas par noteikumu kopumu, par reliģiju, nevis dzīvām attiecībām ar Kristu. Turklāt tā aizved ticīgo
projām no bērnam regulāri nepieciešamās personīgās dzīvās
komunikācijas ar Tēvu. Tādi bija grieķu dievi — neieinteresēti cilvēka dzīves ikdienas notikumos. Tas, ko dzirdam Garā no
Dieva, tiešām nedrīkst būt pretrunā ar uzrakstīto vārdu, bet
Jēzus kā labais Gans vada ar balsi savus bērnus, tostarp tos,
kuri nemaz nemāk lasīt.
Otra kļūda ir saistīta ar nekritisku pieeju savām domām
un to avotu. Ir ticīgie, kuri palūdz Dievu un katru domu, kura
ienāk prātā uzreiz pēc lūgšanas, uzskata noteikti par Svētā
Gara diktētu. Tādi parasti saka: “Man atnāca” un turpina ar
domu, pasludinot, ka Gars to teicis. Tas tiešām var būt tā, bet
vai vienmēr? Nav problēma pašā vārdu “man atnāca” salikumā, arī pats tos lietoju. Ja citi šādā veidā teiktajam nepiekrīt,
tad domas pasludinātāji mierīgi atkāpjas no sacītā, jo nemaz
nav bijuši pārliecināti, ka tas tiešām ir nācis no Kristus. Vai
tā nav Dieva balss dzirdēšanas nonivelēšana un relativizēšana?
Arī pats esmu vienā posmā tā darījis un nožēloju to. Esmu atteicies no šādas prakses. Ja vēlamies dzirdēt Dieva atbildi, tad
esam gatavi, ka tā var atskanēt uzreiz (lūgšanas laikā vai pēc
tās), nākamajā dienā, pēc nedēļas vai mēneša. Ja no sirds meklējam Viņa atbildi, tā noteikti sekos, bet Svētais Gars pats noteiks, kad — uzreiz vai pēc kāda laika. Cilvēks nevar kontrolēt
Svēto Garu: “Vējš pūš kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam,
bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp viņš iet. Tāpat ir ar
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ikvienu, kas piedzimis no Gara.” (Jņ. 3:8) Praviešu gari paklausa praviešiem (1. Kor. 14:32), bet tas nenozīmē, ka kāds varētu pavēlēt Dievam: “Runā tagad ar mani!” Mēs lūdzam un pazemīgi gaidām, kad atnāks atbilde. Kad sadzirdam atbildi, tad
tā ir tik pārliecinoša, ka neprasām citiem, vai tā ir bijusi no
Dieva. Ja vienkārši kāda “doma atnāca”, bet neesat pārliecināti, tad labāk nesteidzieties teikt: “Dievs teica.”
Kopš atkārtotas atgriešanās un padošanās Dievam esmu
bieži ticis Dieva uzrunāts. Neesmu dzirdējis fizisku balsi, lai
gan ticu, ka arī to kāds var piedzīvot. Tad, kad Dievs uzrunā
caur Svēto Garu, ar visu iekšējo būtību saproti, ka tā ir Dieva
balss! Tad cilvēks neprasa citiem: “Kā tu domā, vai tas ir no
Dieva?” Vai Mozus un Ābrahams pēc tam, kad Dievs viņus
bija uzrunājis, šaubījās, pieļāva, ka tas nav Jahve, kurš runā? —
Nē, jo Dievs, vēršoties pie kāda personīgi, izdara to tā, ka cilvēks ir pārliecināts, ka komunicē Radītājs. Dieva teiktais nekad nepaliek bez augļiem, tāpēc Viņš vēlas, lai mēs zinām, ka
Viņš ir tas, kurš konkrētajā brīdī runā uz mums. “Jo, kā lietus
un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav
veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu
sējējam un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet
no Manas mutes. Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam
jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es
to sūtīju.” (Jes. 55:10–11) Kad dzirdam Dieva izrunāto Vārdu,
tad mūsos notiek brīnumainas pārmaiņas.
Mūs uzrunā ne tikai Svētais Gars, bet arī citi. “Mīļie, neti
ciet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva,
jo daudz viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva
Garu: ikviens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no
Dieva.” (1. Jņ. 4:1–2) Pirmais pants norāda, ka runa ir par viltus
praviešiem (daudz viltus praviešu), tātad, visdrīzāk, tiek domāta
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situācija, kad kāds cilvēks saka, ka ir pravietis un viņa teiktais nāk no Dieva, bet tā nav. Lielu maldināšanas piemēru redzam “1. Ķēniņu grāmatā”, kur maldināšanas gars ir pārņēmis
ap četri simtu praviešu: “Kamēr iznāca kāds gars un nostājās Tā
Kunga priekšā un sacīja: es viņu samulsināšu. — Un Tas Kungs
tam jautāja: kādā veidā? Un tas sacīja: es iziešu un kļūšu par
melu garu visu viņa praviešu mutē.” (1. Ķēn. 22:21–22a) Tikai
viens pravietis — Miha — runāja Dieva vārdus. Jānis māca, kā
ātri pārbaudīt, vai runātāju vada Svētais Gars; ir jāuzdod jautājums par Kristu — miesā nākušu. Bija laiks, kad maldinātāji
mācīja, ka Jēzus bija uz zemes, bet ne īstā miesā. Esmu dzirdējis cilvēkus sakām, ka klausītājam ir jāuzrunā pats gars, lai tas
apliecina Kristu, miesā nākušu. Nezinu, iespējams. Man gan
šķiet, ja runā Svētais Gars, tad ticīgie to nevar sajaukt. Kāds cilvēks man stāstīja, ka šādi “dzirdējis” garu, kurš it kā arī uz pārbaudes jautājumu apliecinājis, ka Kristus ir bijis miesā, un pēc
tam cilvēks, šā gara vadīts, devies pie savas sievas un sarīkojis
skandālu. Vai tā ir Svētā Gara dzirdēšana? Vai katra doma, kas
ienāk prātā, ir Svētā Gara diktēta? Nē! Ir jābūt uzmanīgiem, pēc
augļiem pazīsiet! Brāļi un māsas, meklēsim, kā dzirdēt Dievu,
jo, kad dzirdam Kristus balsi, tas noteikti izdara brīnumus mūsos. Kungs, māci mums dzirdēt tavu balsi un atšķirt no citām!

Izpirktie
Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu mie
sīgs, pārdots grēka varā. Jo es pats nesaprotu, ko daru;
jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to es daru.
(Rom. 7:14–15)
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Tur nebūs lauvu, plēsīgi zvēri tur nenāks, to tur ne
būs — tur izpirktie staigās! Kunga izpirktie atgriezīsies, ar
gavilēm steigs uz Ciānu, mūžīgs prieks klās viņu galvas,
tos pārņems līksme un prieks, bēgs bēdas un skumjas!1
(Jes. 35:9–10)
“Pārdots grēka varā” — tātad nevaldi pār sevi, tev nav varas, jo grēkam ir vara. Pārdošanas dienā uzzini, kas ir tavs jaunais saimnieks. Pāvils raksta brāļiem Romā, ka viņš, pirms
Kristus viņu atsvabināja, bija grēka varā, līdzīgi kā viss Israēls,
kas dzīvoja zem bauslības. Atkarībās nonākušie sevišķi asi izjūt šo patiesību, proti, miesā cilvēki dara to, ko ienīst, bet vienalga dara. Kā Dievs mūs ir izpircis? — Protams, ar Jēzus asinīm: “Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar
savu miesu!” (1. Kor. 6:20)
Pēdējā dienā es nevēlos teikt Dievam: lūk, mani darbi!
Lūk, mana negrēkošana, mana saņemšanās, manis paveiktais.
Nekādā gadījumā! Ja man vispār būs kas jāsaka šajā kontekstā, tad tas būs: Tēvs, lūk, Jēzus asinis, paldies par Viņa upuri, ar ko esmu izpirkts, ar ko ir samaksāts mans parāds! Likt
kaut ko klāt šim nozīmē sacensties sevis glābšanā ar Dievu.
Un ko nozīmē vārds “glābšana”? To, ka mani izglābj cits. Jā,
man ir jāpieliek visas pūles (2. Pēt. 1:5), jānodod sevi glābējam (Rom. 12:1), jāmeklē Viņa seja (Ps. 24:6), jātuvojas Viņam
(Jēk. 4:8), jāizsūdz grēki (Jēk. 5:16), jācīnās ieiet pa šaurajiem
vārtiem (Lk. 13:24), bet tas jādara, lai uzturētu savu ticību
dzīvu, lai sirds būtu mīksta un apgraizīta un lai mēs dzirdētu Gana balsi. Mēs nepanākam savu pestīšanu, mēs to pieņemam. Nejauksim glābšanas autora darbu ar mūsu saņemšanos
1
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un spēku! Kā būšu pateicīgs Dievam par glābiņu, ja pats būšu
sevi izglābis? Kā slavēšu par visu Dievu, ja pats esmu glābšanas autors? Dievs mani mīl; nevēlos zaudēt pestīšanas, atbrīvošanas prieku, esmu pateicīgs, tāpēc tuvojos, lasu, lūdzu,
skrienu, cenšos, daru, gavēju, izsūdzu, kalpoju, sludinu, dodu.
Ja esi pārdots verdzībā svešajam, tad nepaliec pie viņa! “Un,
ja kāds svešinieks vai piedzīvotājs, pie tevis dzīvodams, nāk pie
rocības, bet tavs brālis pie viņa panīkst un top pārdots tam sve
šiniekam, kas pie tevis mīt, vai arī kādam no svešinieka cilts,
tad viņu var atpirkt, pēc tam kad tas ir ticis pārdots; kāds no
viņa tuviniekiem var to atpirkt. [..] Un, ja viņš tā netop izpirkts,
tad lai viņš iziet brīvībā gaviļu gadā, viņš un viņa bērni līdz ar
viņu. Jo jūs, Israēla bērni, esat Mani kalpi, ko Es esmu izvedis
no Ēģiptes zemes — Es, Tas Kungs, jūsu Dievs!” (3. Moz. 25:47–
48, 54–55) Pat Vecās Derības laikā Dievs liek atlaist visus vergus jubilejas gadā, jo tie ir Viņa tauta, Viņa īpašums. Tev nav
jāpaliek visu mūžu atkarībā! Ja esi izpirkts, tad tev nav jāgrēko, ļaunais lai vairs nevalda pār tevi: “Jo Tas Kungs ir izpircis
Jēkabu un viņu atsvabinājis no tā rokas, kas bija stiprāks par
viņu.” (Jer. 31:11) Pasaulīgā atziņa saka, ka ir jāpaliek verdzībā?
Sātans saka, ka jāpaliek? Izvēlies, kam klausīsi, — tam, kurš
tevi ienīst, vienmēr melo, ved destrukcijā, met ugunī un ūdenī, vai tam, kurš mīl?
Izpērk to, kurš pats par sevi nespēj samaksāt. Dieva iedibinātā taisnība prasa, ka par grēku ir jāatbild, jāmaksā.
Izpirkšana ir kaut kas, ko cits paveic par tevi. Vecajā Derībā
izpircējs varēja būt kāds no Israēla tautas, no savējiem. “Un,
kad Boāss bija paēdis un padzēris un viņa sirds bija jautra, viņš
gāja gulēt labības kaudzes galā. Tad viņa klusi nāca un atse
dza viņa kājas, un apgūlās. Ap pusnakti tas vīrs uztrūkās un
palocījies ieraudzīja, ka kāda sieva gulēja pie viņa kājām. Viņš
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jautāja: “Kas tu esi?” Un viņa atbildēja: “Esmu Rute, tava kal
pone; izplet savus spārnus pāri savai kalponei, jo tu esi mans
tuvākais radinieks.”” (Rut. 3:7–9) Vārdi “tuvākais radinieks”
oriģinālvalodā nozīmē “izpircējs”. Rute piedāvā kļūt par sievu savam izpircējam, cilvēkam no savas tautas. Ticu, ka tā ir
līdzība ar Kristu, kurš izpērk savu draudzi, kas savienojas ar
Viņu garīgā laulībā.
Kā glābšana ticībā iet kopā ar pilnīgu kapitulāciju Dievam?
Abu faktoru savienošanās notiek šādi: draudze ir Kristus līgava (Mat. 25:1–10; Jņ. 3:29; Atkl. gr. 19:7), ko Jēzus izpērk sev:
“Tāpēc sargait paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā Svētais
Gars jūs iecēlis par sargiem ganīt Dieva draudzi, ko Viņš pats
ar Savām asinīm ieguvis par īpašumu.” (Ap. d. 20:28) Tātad
pēc izpirkšanas vairs nepiederu ļaunajam un arī sev ne.
Saistībā ar pravietoto par mūsu izpirkšanu bija jāizpildās vismaz trim nosacījumiem: 1) izpērk nevainīgs jērs (1. Moz. 22:7;
2. Moz. 12:5–7; Jer. 11:19; 1. Pēt. 1:18–20); 2) kurš ir Dieva Dēls
(Ps. 2:7; Mat. 27:54; Lk. 1:35; Rom. 1:1–4) un 3) reizē cilvēks,
kāds no savējiem (3. Moz. 25:47–48).
Jēzus ir miris visas pasaules grēku izpirkšanai: “Mani bēr
niņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja kāds krīt grē
kā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā — Jēzus Kristus, kas ir
taisns. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet vi
sas pasaules grēku.” (1. Jņ. 2:1–2) Diemžēl daļa to, par kuru
grēkiem ir samaksāts, to nepieņems un ies pazušanā. Kad noticēju, ka glābšana ir iegūstama caur ticību, tad evaņģelizēšanas motivācija mainījās. Sludinādams saviem Sporta akadēmijas studiju biedriem, sajutu žēlumu pret viņiem, jo sapratu,
ka cilvēki nevēlas pieņemt labo vēsti — evaņģēliju, kas ir dārga dāvana. Par tevi jau ir samaksāts, nenicini Dieva labestību,
pieņem to! Ir laiks!
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Pestīšana ticībā
Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no
jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens ne
lielītos.
(Ef. 2:8–9)
Vārds par pestīšanu ticībā ir neatņemami saistīts ar ticību
Dieva beznosacījumu mīlestībai uz mums. Vai Dievs tiešām mīl
ar beznosacījumu mīlestību? Ja Kungs prasīja no Pētera agape —
nesavtīgu, beznosacījumu mīlestību, vai tad Viņš pats nedara
to, ko māca citiem? Vienā dzīves posmā, jau pēc aiziešanas no
“Rīgas Kristus draudzes”, jutu aizvainojumu pret Dievu. Nebiju
lēmis, ka eju prom no attiecībām ar Viņu, vienkārši biju samulsis, man nebija spēka, nebija degsmes, biju mazticībā. Jutos, ka
esmu nomaldījies tuksnesī. Ticīga cilvēka identitāte ir cieši saistīta ar Dieva teikto par to, kas esmu, Ja sašķobās attiecības ar
Dievu, tad šķobās pašidentifikācija. Tas ir nepatīkami, jo sāk
brukt iepriekš izvirzītie mērķi; ir mulsums un neskaidrība par
to, kāds darbs jāizvēlas, kas jādara, pa kuru ceļu jāiet. Toreiz domāju tā — ja Viņa attieksme pret mani balstās beznosacījumu
mīlestībā, tad kāpēc es to neredzu savā dzīvē? Viss ir atkarīgs tikai no manis paša — vai nu atgriežos no grēkiem, vai ne. Ja Viņa
mīlestība ir reāla — beznosacījumu agape, tad lai nāk man pakaļ, lai glābj mani! Vai Viņš vienkārši noskatīsies, ka eju bojā?
Tas ir riskanti, jo ir līdzīgi Dieva kārdināšanai. Un tomēr Dievs
ir žēlīgs, Viņš atsūtīja toreiz vienu māsu Kristū — Ievu — pie
manis uz Kauguriem. Ieva, kura pati arī bija aizgājusi no mūsu
agrākās draudzes, pateica man tādus vārdus, kas mani garīgi
pamodināja un uzmundrināja. Sapratu, ka Dievs nav mani pametis, Viņš tiešām nāk pakaļ, Viņš nepamet savus ievainotos.
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Dieva beznosacījumu mīlestība ir iespējama, jo bezgrēcīguma, taisnuma, svētuma nosacījums ir izpildīts, Jēzum mirstot pie krusta. Glābšanu ticībā parasti apšauba tie, kuri tā īsti
no sirds nav pacīnījušies ar savu grēku. Ja cīņa ir bezkompromisa, tad cilvēki atzīst, ka paši nevar uzvarēt. Tos, kuri uzskata, ka glābšanai ir vajadzīgi darbi, aicinu — dariet, dariet daudz
vairāk nekā tagad, un redzēsiet, ka nav paša spēkos kļūt pilnīgam, darot kalpošanas darbus no rīta līdz vakaram! Cik daudz
esat sagrēkojuši pēc kristībām? Vienu reizi? Simts? Tūkstoš vai
vienu reizi — viss viens, jo grēka alga ir nāve. Vai evaņģelizējat, sludināt vārdu? Stundu nedēļā? Kāpēc ne četras? Un kāpēc ne četrdesmit četras? Cik gavējat mēnesī — vienu vai piecas dienas? Kāpēc ne septiņas vai desmit? Ja tiesas dienā jums
prasīs, kāda ir jūsu ieejas biļete Debesu valstībā, vai teiksiet,
ka padarītie darbi? Bet ja nav pietiekami izdarīts? Centība? Un
ja nu nav bijusi pietiekami liela? Brāļu apsūdzētājs sātans tiek
atbruņots nevis ar daudz darbiem, bet ticību Kristus darbam.
Ļaunie gari arī tic un dreb? — Jā, bet viņi netic, ka viņu ticība
tiek ieskaitīta par taisnumu (Rom. 4:3). Viņi tic tikai Dieva eksistencei. Būtu traki, ja mums būtu jāatbild par visu bauslību,
tad arī mums būtu jādreb.
Esmu dzirdējis, ka evaņģēlijs esot šis: “Bet Pēteris tiem at
bildēja: “Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens
Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un sa
ņemtu Svētā Gara dāvanu.” (Ap. d. 2:38) Pētera teiktais patiesi ir Dieva griba attiecībā uz mums — lai glābtos, mums ir jāatgriežas no grēkiem un jākristās (1. Pēt. 3:21). Pētera teiktais
(Ap. d. 2:38) ir daļa no evaņģēlija vēsts, un tomēr tas ir vairāk
labās vēsts ietvars, nevis pati labā vēsts. Evaņģēlija saturs pilnā mērā parādās, kad atbildam uz jautājumu — KĀPĒC mēs
saņemam grēku piedošanu un KĀPĒC saņemam Svētā Gara
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dāvanu? Evaņģēlijs ir labā vēsts par to, ka biju parādā Dievam
tik daudz, ka nespēju samaksāt, un Dievs dzēsa manu parādu, pieņemdams, ka Jēzus maksā par mani. Kas ir glābšanas
pamatā — kāda mūsu darbība vai Kristus darbs, mirstot par
mums? Bez atgriešanās no grēkiem tagad nevar iztikt, bet atgriezties vajadzēja arī Vecās Derības laikā. Ir Jaunā Derība —
vienošanās, kurā mainās nosacījumi abām līgumslēdzēju pusēm. Dievs caur Jeremiju saka, ka Viņš izdarīs brīnumu mūsu
sirdīs: “Nē, šāda būs derība, ko Es slēgšu ar Israēla namu pēc
šīm dienām, tā saka Tas Kungs, Es iedēstīšu Savu bauslību vi
ņos pašos, Es to rakstīšu viņu sirdīs, un Es būšu viņu Dievs, un
tie būs Mana tauta.” (Jer. 31:33) Ticība Dieva beznosacījumu
mīlestībai uz mani izdara brīnumu manā sirdī, Svētais Gars
darbojas caur šādu ticību. Jēzus saka, ka Viņa asiņu dēļ mums
ir piedots: “Jo tās ir Manas jaunās derības asinis, kas par dau
dziem tiek izlietas grēku piedošanai.” (Mat. 26:28)
Vecajā Derībā man pašam bija jāsagādā mans taisnums
(Ēģiptē pašam jālaista lauki), taču Jaunajā Derībā man to piešķir (apsolītajā zemē laukus aplaista Dieva sūtīts lietus): “Kam
darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam viņa ti
cība tiek pielīdzināta par taisnību. Tāpēc arī Dāvids teic svētī
gu tādu cilvēku, kam Dievs piešķir taisnību neatkarīgi no dar
biem.” (Rom. 4:5–6) Ja esmu Kristū, tad Dieva acīs esmu kā
tāds, kurš nekad un necik nav grēkojis. Lūk, tas ir piešķirtais
taisnums! Tāpēc varu arī lūgt Dievu “Kristus vārdā”. Dievs,
lūdzu, vairo mūsu ticību, ka esam pestīti ticībā! “Mēs garā gai
dām un ceram uz ticības pamata iegūt taisnību.” (Gal. 5:5)
Apustulis Pāvils par sevi raksta, ka bauslības pildīšanā ir
bijis labāks par saviem laika biedriem (Filip. 3:5–6). Ticu, ka
tieši tāpēc Pāvils bija tik pārliecināts taisnošanas ticībā sludinātājs. Pāvils atzina savus bauslības pildīšanas sasniegumus
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par mēsliem salīdzinājumā ar taisnošanu ticībā — Kristus upura dēļ. Tie, kuri netic tīrajam (vienīgajam) evaņģēlijam par to,
ka esam glābti ticībā, nespēj noticēt, ka tāda ticība rada darbus. Iespējams, ka pašiem nav, un netic, ka citiem var būt.
Ticības darbus vajag, bet ne kā priekšnosacījumu glābšanai.
Tie seko, jo, ja tiešām tici, tad nevari nedarīt. Pēc atpestīšanas
no azartspēlēm vienkārši nevarēju nesludināt par Dieva darbu.
Ja labo darbu nav, tad apšaubāma ir tava ticība. Kā jūs palīdzēsiet tam, kuram trūkst ticības? Liksiet darīt? Vai tie būs Dieva
darbi? Kristīgajā pasaulē ir sastopama imitācija — atdarināšana, bet vajadzētu vairāk Dieva darbu mūsos un caur mums.
Tas, ko tu vari darīt, ir no visas sirds meklēt Dievu, lai šo pārliecību iegūtu. Nevajājiet tos, kuriem Dievs šādu ticību ir iedevis, labāk meklējiet, ka arī jūs paši varat noticēt! Brīdī, kad tas
notiks, jūsu dzīve būs iedalāma divās daļās — pirms šā notikuma un pēc.
Man ir pārmests, ka es ar runām par pestīšanu ticībā koncentrējos uz piena barību. Manuprāt, evaņģēlija centrālā vēsts
(pestīšana ticībā) ir gan piena, gan cietā barība, gan visu barību barība: “Un Viņš man sacīja: “Ir noticis. Es esmu Alfa un
Omega, Sākums un Gals. Es došu izslāpušajam bez maksas no
dzīvības ūdens avota.”” (Atkl. gr. 21:6) Koncentrēsieties uz cilvēka daļu? — Labi, tikai tad mums nav pa ceļam, jo ticu, ka
visa uzmanība jāvērš uz Kristus darbu. Tas nenozīmē, ka pats
nedarīšu kalpošanas darbu. Vienkārši, kalpojot kādam, kurš
pakritis, aicināšu skatīties uz Kristus paveikto, nevis uz paša
varēšanu/nevarēšanu. Tie, kuri teica, ka “darbus vajag”, un
pārmeta man par piena barību, iespējams, paši kaut ko svarīgu piena barības uzņemšanas laikā ir palaiduši garām. Ja uzrunāju cilvēkus ar vārdiem — mūs glābj ticībā, tad tiem, kuriem Kristus to jau ir atklājis, sejas atplaukst, esam vienoti.
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Neviens no viņiem nesaka tādā brīdī — nē, darbus arī vajag!
Un vēl — nezinu nevienu no tiem maniem brāļiem un māsām,
kuri tic pestīšanai ticībā, kuri izlemtu, ka tāpēc var vieglprātīgi krist grēkā.
Brīnumi sirdīs notiek, kad tās sadzird Dievu caur ticības
sludināšanu (Gal. 3:2–5). To sludināšana, kuri vēlas rezultātus
draudzē, bet netic, ka pestīšana notiek ticībā, parasti ir tāda,
kas neiedvesmo, jo nerāda Dieva mīlošo sirdi. Parasti tur nav
spēka, ir dusmas uz savu nepilnību un citu nevarēšanu. Stāsts
par pareizo doktrīnu, pareizajiem vārdiem (mantrām), pareizajiem darbiem, pareizajiem rituāliem un lielo centību nav
tas, kas dod spēku no augšienes. Cilvēki pēc tādas sludināšanas saka, ka jūtas iekaustīti. Tas nenozīmē, ka draudzē nav
jārunā par atgriešanos no grēkiem. Un kā vēl ir jārunā! Tie,
kuri nerunā par atgriešanos no grēka, ierobežo Dieva darbu
gan draudzē, gan pie neticīgajiem. Tikai atšķirsies, ko un —
sevišķi — kā par grēku runās tas, kurš tic, ka “mums, ticībā
taisnotiem, ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu”
(Rom. 5:1), un tas, kurš saka, ka “darbus arī vajag”. To nevar
iestāstīt, Dievs to dod ar atklāsmi.

Atpestīšana no grēka
Apdomā to, Jēkab, un, tu Israēl, jo tu esi Mans kalps!
Es tevi radīju, tu esi Mans kalps; Israēl, Es tevi neaiz
mirsīšu! Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lie
ku izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies pie
Manis, jo Es tevi atpestīšu!
(Jes. 44:21–22)
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Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt
JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem.
(Mat. 1:21)
Ir jāpieņem arī svarīgs Dieva darba aspekts — atpestīšana no grēkiem. Daudz kur izskan aicinājums negrēkot, bet
ne visur atskan vēsts par to, ka mūsu lūgšana: “Atpestī mūs
no ļauna!” var tiešām tikt izpildīta. Ja uzticam cīņu ar grēku Dievam, tad viņš to izcīna mūsu vietā. Šī doma var būt par
klupšanas akmeni bauslības cilvēkiem un pagāniem. Esmu
redzējis, ka šo ideju izkropļo un izmanto grēka attaisnošanai, bet tas nenozīmē, ka tā ir nepareiza pati par sevi. Garīgas
lietas ir garīgi apspriežamas (1. Kor. 1:13). Manus uzskatus
šajā ziņā Dievs spēcīgi ietekmēja caur Maikla Velsa grāmatu “Nomaldījušies tuksnesī” un vēlāk arī caur notikumiem
manā dzīvē.
Ap 2005. gadu tuvojās kāda saruna starp mani un trim
brāļiem draudzē. Viens no viņiem mani dažkārt kaitināja, un
zināju, ja būs kā parasti sarunās ar atšķirīgiem viedokļiem, tad
atkal emocionāli strīdēsimies. Pirms tikšanās lūdzu Dievu, lai
palīdz man negrēkot, jo ticu, ka strīdi, ķildas, dusmas un ātrsirdība ir grēks (Ef. 4:31). Kamēr teicu Dievam, ka pieņemu lēmumu, ka negrēkošu, miera nebija, jo neredzēju spēku sevī
to izdarīt. Tad pēkšņi pārtraucu cīņu, teicu: ja es būšu sarunā es pats ar savu temperamentu un mentalitāti, tad noteikti
grēkošu, pieļaujot, ka pretī būs emocionāls un, iespējams, dusmīgs brālis. Bet, ja Dievs grib, tad lai izglāb mani no grēka, jo
es nevēlos krist, bet nespēju tikt galā ar sevi. Tiklīdz šādi palūdzu un atdevu to Dievam, manī ienāca miers, kļuva viegli.
“Katrreiz, kad es domāju: mana kāja slīdēs, — tad Tava žēlastī
ba, ak, Kungs, mani saturēja.” (Ps. 94:18)
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Saruna notika, brālis dusmojās, bet manī saglabājās tas
miers, kas bija iedots lūgšanas laikā. Piedzīvoju brīnumu, jo
šādi nekad nebiju darījis, proti, nebiju atdevis uzvaru vai zaudējumu cīņā ar grēku Dieva rokās. Kad šo izstāstīju brāļiem
draudzē, manis teikto īpaši neņēma vērā, līdzīgi, kā es biju ignorējis pirms gadiem pie mums Dieva atsūtīto cilvēku viedokli. Notikušais ne visai atbilda Bostonas mācekļu kustības tā
laika mācībai. Arī tagad redzu, ka aicinājums “necīnīties” un
atdot cīņu ar savu grēku Dievam tiek uztverts neviennozīmīgi, jo cilvēki nespēj noticēt, ka cīņas nastas atdošana Jēzum tiešām vainagosies ar praktisku uzvaru pār grēku. Un tomēr šādas uzvaras notiek, tās notiek atbilstoši Jaunajai Derībai un
ticībai, ka Dievs manā cīņā ar ļauno izdara vairāk nekā es pats:
“Kad viņi, bēgdami no Israēla, atradās pie Bet-Horonas stāvās
nogāzes, tad Tas Kungs pats meta uz viņiem akmeņu lielumā
krusas graudus no debesīm līdz pat Asekai, tā ka tie nomira,
un pie tam daudz vairāk nomira no krusas graudiem nekā no
Israēla bērnu zobena.” (Joz. 10:11) Mana atpestīšana no azartspēļu atkarības sākās tieši ar šādu “atteikšanos no cīņas” un aicinājumu Dievam glābt mani. Jau pēc nedēļas Dievs atsūtīja
cilvēku, kurš teica: “Ir laiks!” Tas nenozīmē, ka vispār neko nedaru. Šo nevajag jaukt ar vieglprātīgu lēmumu grēkot! Metos
cīņā un “nogalinu ar zobenu” tos grēkus, kurus šajā brīdī spēju. Mana pārējā darbība ir ceļa sagatavošana Kungam, kurš
nogalina manus grēkus “ar krusu”. Ja ļaujamies, tad Dievs atpestī mūs no konkrētiem grēkiem, jo nekas nedrīkst kalpināt.
Miesas prāta ietekmes dēļ cilvēkiem ir grūti noticēt, ka nevis
es pats vienkārši uzvarēšu grēku, bet mani brīnumaini atpestīs,
atbrīvos no tā. Ticība ir tilts uz uzvaru. Arī mūsu ticība nav abstrakta, pati par sevi pastāvoša, neatkarīga vienība. Pastāv “pozitīvā domāšana”, vizualizēšana kā burvestība, kur cilvēki arī
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meklē “ticību”, bet tā nav mūsējā. Mūsu ticībai ir jēga, jo tā ir
neatraujami saistīta ar Kristu un Viņa paveikto. Glābšanas un
mūsu ticības stingrais pamats ir Jēzus Kristus upuris, Jēzus asinis, kas mani atpestī, šķīsta, attaisno, dara svētu. Mana atbrīvošana ir notikusi jau aptuveni pirms diviem tūkstošiem gadu,
mans šodienas “darbs” ir pieņemt ticībā un piedzīvot to, kas jau
ir noticis. “Tad tie Viņam sacīja: “Ko lai darām, lai mums būtu
daļa pie Dieva darbiem?” Jēzus atbildēja viņiem: “Tas ir Dieva
darbs, ka jūs ticat Tam, ko Viņš ir sūtījis.”” (Jņ. 6:28–29) Ticība
ir ceļš, veids, kā saņemu atbrīvošanu. Ja Jēzus tevi atbrīvo, tad
nekļūsi lepns, jo zināsi, ka ne jau tu izglābies, bet tevi izglāba.
Ne jau tu uzvarēji grēku, bet tevi atpestīja. Ar šādu ticību un
pieredzi Dieva slavēšana būs īsta — no sirds.

Spēks nespēkā
Un Viņš ir sacījis: “Tev pietiek ar Manu žēlastību; jo
Mans spēks nespēkā varens parādās.” Tad nu daudz la
bāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār
mani. Tādēļ man ir labs prāts vājībās, pārestībās, bēdās,
vajāšanās un bailēs Kristus dēļ. Jo, kad esmu nespēcīgs,
tad esmu spēcīgs.
(2. Kor. 12:9–10)
Palieciet Manī un Es — jūsos. Kā zars nevar nest
augļus no sevis, ja tas nepaliek pie vīnakoka, tāpat arī
jūs, ja nepaliekat Manī. Es esmu vīnakoks, jūs tie zari.
Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez
Manis jūs nenieka nespējat darīt.
(Jņ. 15:4–5)
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Viena no Ārlietu ministrijas kolēģēm deviņdesmitajos gados, ķircinot mani, teica, ka es laikam esmu vājš, ja jau reliģijai esmu pievērsies. Viņa strādāja blakus kabinetā, pie sienas bija pielikusi uzrakstu, kura tekstu precīzi neatceros, bet
doma bija: “Nepiedāvājiet man cigaretes, jo cenšos atmest!”
Teicu viņai: “Jā, esmu vājš. Savulaik mēģināju atmest smēķēšanu un nekādi nevarēju. Tad palūdzu Dievu, lai tas būtu
viegli izdarāms, un tā arī notika, bija viegli. Atmetu un vairs
nesmēķēju. Bet skatos, ka Tu gan nespēj...” Kolēģe nosarka un
ar mani par to vairs nerunāja. Klišejiskā ideja — ar cilvēku gan
jau kaut kas ārkārtējs ir noticis, tāpēc ir pievērsies Dievam —
būtībā ir pareiza. Jā — notika, ieraudzījām, ka ir procesi, ko
nekontrolējam šajā pasaulē. Tā ir realitātes apzināšanās, acu
atvēršana, ko izdara Dievs. Pateicos Viņam par šo brīnumaino žēlastību! Kaut visi atzītu savu nespēku un dotos pie spēka
avota — visuma Radītāja!
Ko tad spēj miesa? Pāvils raksta: “Jo es zinu, ka manī, tas
ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man
ir dots, bet labu darīt ne.” (Rom. 8:18) Vai tad Dievs ir netaisnīgs, ja aicina uz negrēkošanu, ko nemaz nevaru paveikt?1
Atbildot uz šo jautājumu, cilvēki novirzās no šaurā ceļa vismaz divos nepareizos virzienos. Viena izpratne ir par labu sevis saukšanai par “grēcinieku” ar atziņu, ka nespēju negrēkot.
Tam var piekrist tik tālu, ka biju grēcinieks pirms kristībām
un ne pirms, ne pēc kristībām nespēju negrēkot bez Dieva
brīnumainas palīdzības. Vēl var piekrist, ka cilvēka daba ir
samaitāta kopš Ādama neuzticības, tāpēc mums ir nepieciešama pestīšana. Bet nevaru piekrist, ka vispār nevar notikt uzvara pār grēku kristieša dzīvē.
1

Sk. nodaļu “Dieva Jērs”.
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Otra novirze no šaurā ceļa ir saistīta ar domu, ka cilvēks piedzimst labs un spējīgs negrēkot. Pāvils raksta, ka visi
ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības (Rom. 3:23).
Atkrišanas posmā dusmojos uz Lilitu, ka viņa neredz manu
centību, jo biju palīdzējis viņai dzēst kādas naudas saistības,
būdams atkarībnieks. Arī laulībā kopumā, man likās, daru
kādu varoņdarbu, jo neesmu šķīries no viņas, lai gan gribēju. Tiešām, biju centies, bet, tagad atskatoties, redzu, ka viss
mans gribasspēka sniegums, visa mana lielākā piepūle nespēja saglābt laulību un darīt sevi un Lilitu laimīgus. Tieši otrādi — manas darbības augļi radīja ciešanas man un citiem.
Atskatoties uz šo visu jau pēc atbrīvošanas no spēlēšanas un
dzeršanas, dziļāk sapratu, ko Dievs caur pravieti Jesaju saka:
“Tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir
kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā lapas, un mūsu grēki mūs
aizrauj kā vējš.” (Jes. 64:6) Lai kā arī censtos, mana spēka sniegums bija sārņaina drāna.
Šāda atziņa dod vietu Dieva spēka izpausmei, jo “kad
esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs” (2. Kor. 12:10b). Ir jāizvēlas,
vai nu es varu, vai Dievs var. Mans uzdevums ir meklēt, lai
Dieva spēks izpaužas manī un caur mani. Dārgais lasītāj, ja
esi bijis vai joprojām esi atkarībā, tad nenosodu tevi, jo savā
spēkā tu nevarēji citādi. Ja būtu varējis, tad būtu rīkojies atšķirīgi. Bet tagad tu vari meklēt Dievu, kurš noteikti tuvosies
Tev, ja tuvosies Viņam. Piedos, ka pats nevarēji sevi aiz matiem izcelt no purva, bet vai piedos, ja nepieņemsi no Dieva
glābiņu?
Mums ir pazemīgi jāraugās uz savu varēšanu, kā jau
Jeremija saka: “Tā saka Tas Kungs: “Gudrais lai nelielās ar
savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu spēku, bagātais lai
nelielās ar savu bagātību! Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar
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savu atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es esmu Tas
Kungs, kas uztur virs zemes žēlastību, patiesību un taisnību; jo
uz tādiem Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.”” (Jer. 9:22–23)
Godīga sava nespēka atzīšana tuvina uzvaru. Atziņa, ka es
nevaru, ir pareiza, bet tā neatbrīvo no atbildības. Apzinoties
savu nespēku, nepareiza izvēle būtu vienkārši izlemt palikt
grēkā. Vēl cita nepareiza izvēle ir turpināt cīnīties savā spēkā.
Pareiza — nodot cīņu Dieva rokās un piedzīvot Viņa dāvinātu
uzvaru. Izvēle par labu svētdzīvei, protams, ir absolūti nepieciešama, bet tā pati par sevi vēl negarantē panākumus. Jo vairāk mēs ticēsim glābšanai ticībā, jo vairāk mēs ticēsim Dieva
beznosacījumu mīlestībai uz mums, jo vairāk mums būs spēka negrēkot.
Biju tik dziļā bedrē, ka ar individuālā alpīnisma metodi
nepietika, lai tiktu ārā. Bija nepieciešama Dieva roka, kas ne
tikai izceļ, bet pirms tam salauž dzelzs valgus, kuros bija saistītas manas rokas un kājas. Izcels arī tevi! Tikai sauc uz Dievu!
Varbūt jau Viņš ir nolaidis tev trepes? Ja tā, tad kāp augšā!
Ir laiks!

Treniņš, kaujas apmācība
Dāvida psalms. Slavēts lai ir Tas Kungs, mana klints,
kas māca manām rokām cīņas mākslu un dara manus
pirkstus vingrus karam! Mans labdaris un mana stiprā
pils, mans patvērums un mans glābējs, mans vairogs, uz
ko es paļaujos, Viņš dara manu tautu man paklausīgu,
Viņš man pakļāvis arī citas tautas!
(Ps. 144:1–2)
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Zirgu gan sakopj kaujas dienai, bet uzvara nāk tikai
no Tā Kunga.
(Sāl. pam. 21:31)
Kinofilmas “Matrikss” otrajā daļā galvenais varonis Neo
kaujas ar ļaunajiem aģentiem daudzstāvu namu pagalmā.
Cīņa ir izmisīga, jo arvien jauni aģenti saulesbrillēs un vienādos uzvalkos pievienojas uzbrucējiem. Neo tiek piespiests pie
zemes, viņu aicina padoties, tas, protams, nenotiek. 2003. ga
dā skatoties šo epizodi, biju līdz asarām, jo toreiz cīnījos ar
grēkiem un attiecināju filmā notiekošo uz sevi. Ne jau, ka es
būtu Neo, bet ka grēku uzbrukums ir intensīvs un cīņai nav
gala. Lēmums NEKAD un NECIK negrēkot ir svarīgs priekšnosacījums izpratnei par savu spēku/nespēku un Dieva žēlastību. Toreiz savā kaujā biju par maz ieaicinājis Dievu. Tev patīk cīņa? Izkaujies ar Anaka dēliem — saviem grēkiem! Lūk, tā
ir sadursme, tas ir kautiņš! Ja ļausi, ka Svētais Gars tevi aizstāv,
tad cīņa būs nevis izmisuma, bet uzvaru pilna.
Aptuveni mēnesi pēc brīnumainās atbrīvošanas ļāvos vienam grēkam, kas sev līdz pavilka nākamo, — aizgāju uz spēļu
zāli. Ļoti pārdzīvoju, biju samulsis, bēdīgs, jutos vainīgs. Viens
bija skaidrs — ir jāpaliek modrībā. “Tāpēc satveriet visus Dieva
ieročus, lai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu
uzvarējuši, varētu pastāvēt. Tātad stāviet, savus gurnus apjo
zuši ar patiesību, tērpušies taisnības bruņās, kājas apāvuši ar
apņemšanos kalpot miera evaņģēlijam; bez visa tā satveriet ti
cības vairogu, ar ko jūs varēsit dzēst visas ļaunā ugunīgās bul
tas. Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir,
Dieva vārdu.” (Ef. 6:13–17) Kā redzams, Pāvils norāda, ka karš
uzvarams tikai pilnā ekipējumā un ar lielu modrību, jo ļaunais
staigā apkārt un meklē, ko varētu aprīt vai vismaz ievainot.
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Dievs zina, kad un ko atsūtīt mūsu uzmundrināšanai. Uz
mājas draudzes sapulci atnāca polis Antonijs, kurš, viesojoties Rīgā, meklēja ticības biedrus, ar kuriem kopā lūgt un slavēt. Rīgas lidostā Antonijs meklēja taksometru un ievēroja, ka
vienai no automašīnām ir uzlīmēts zivs attēls — pirmo gadsimtu kristiešu simbols. Antonijs nolīga taksometra vadītāju Henriju — ticīgo no draudzes “Dieva upe” — un abi kopā
ieradās uz mājas draudzes pasākumu. Kad izstāstīju par savu
kritienu, Henrijs teica, ka Jēzus mums ir devis baltas drēbes,
bet kritiena brīdī tās sasmērējam ar dubļiem. Sātans nāk un
norāda uz netīrību, apsūdz mūs, kā jau “brāļu apsūdzētājs”
(Atkl. gr. 12:10). Henrijs lūdza par mani, sakot, ka nav jāsagumst, ka esmu nokritis kaujā, tas jāuztver tikai kā kaujas apmācība jeb treniņš. Teiktais man palīdzēja tajā brīdī nesagumt.
Pirmajos mēnešos pēc padošanās Dievam bija vēl kritiens, pēc kura nedēļu lūdzu Dievu, meklēju atkal uzvarošo ticību, bija grūti. Nepadevos, apjozu, savaldīju sava prāta gurnus (1. Pēt. 1:13) un spriedu, ka neļaušos emocijām, vienlaikus
saucu uz debesīm, lai Dievs nostiprina manu ticību atbrīvošanai Kristus spēkā. Ir jālūdz un jāgaida, jālūdz un jāgaida. Bēgu
no grēka, skatījos kristīgas sludināšanas ierakstus, klausījos
Gara iedvesmotu mūziku un gaidīju, cerēju, ka Dievs atvieglos
cīņu, un tā arī notika! Vienā brīdī sapratu, ka pārāk uztraucos
par cilvēku viedokli. Tas, ka negrēkoju, nav jādara citu atzinības dēļ, jo tā ir godkāre. Sapratu, ka ne manai sievai, ar kuru
toreiz vēl bijām tikai ceļā uz kopdzīves atjaunošanu, ne brāļiem un māsām draudzē, ne vēl kādiem citiem, bet vispirms
jau man pašam vajag dzīvi bez grēka — atpestīšanu no ļaunā.
Gāju pa ielu, lūdzu Dievu un iztēlojos, ka uz pasaules esmu tikai es un Dievs. Nekādas izrādīšanās, jo — nav kam! Vai tādā
gadījumā es darītu kaut ko, kas Viņam nav tīkams un attālina
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mani no pasaules Radītāja? Nē! Šī doma palīdzēja apzināties
Dieva klātbūtni šeit un tagad, un visu laiku. “Tu esi ap mani
no visām pusēm, Tu turi Savu roku pār mani. Šī atziņa man
ir pārāk brīnišķa un pārāk augsta, es nevaru to saprast. Kurp
lai es aizeju no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga?
Ja es kāptu debesīs, Tu tur esi, ja es nokāptu ellē, Tu esi arī tur.
Ja man būtu rītausmas spārni un es nolaistos jūras malā, tad
arī tur mani vadītu Tava roka un Tava labā roka mani turētu.”
(Ps. 139:5–10)
Sākotnēji biju lēmis, ka no alkohola pilnībā neatteikšos, jo,
pirmkārt, Dievs to neprasa, otrkārt, mana galvenā problēma
bija azartspēles, nevis dzeršana. “Rīgas Kristus draudzes” laikā šāda nostāja strādāja, un deviņu gadu laikā kopš kristībām
Dieva žēlastībā ne reizi nepiedzēros, lai gan pirms kristībām
dzēru salīdzinoši daudz. Kādā pasākumā, pāris mēnešus pēc
atbrīvošanas 2019. gadā, izdzēru vairāk vīna, nekā biju plānojis, un sapratu, ka labāk būtu atteikties no alkohola vispār. Būs
vienkāršāk, neviens nepiedāvās pasākumos iedzert, jo zinās,
ka nav vērts. Tajā reizē spēlēt negāju. Izlēmu, ka uzvara manā
dzīvē ir svarīgāka, tāpēc iztikšu bez dzeršanas, un Dievs apstiprināja, ka lēmums ir pareizs. Svarīgi ir atcerēties, ka viss
man ir atļauts, bet ne viss der (1. Kor. 6:12). Man — lietot alkoholu — neder, tāpēc atsakos no savas brīvības dzert stipros un vājos dzērienus par labu lielākai drošībai cīņā ar grēku. Nebija pārsteigums, ka arī Lilita bija ļoti priecīga par šo
lēmumu. Tomēr šī izvēle nostrādāja kā bauslis, kas rada kārdinājumu (Rom. 7:7–8). Kad nokritu, sabēdājos pamatīgi, baidījos, ka Dievs mani neatjaunos, sodīs par Viņa žēlastības nenovērtēšanu...
Lūdzu Dievu un uztraukumā teicu: “Esmu tavs, esmu tavs!”
Parasti lasu Bībelē kaut ko mērķtiecīgi, bet toreiz atšķīru uz
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labu laimi, un trāpījās “Jesajas grāmatas” 43. nodaļa (1–4): “Bet
tagad saka Tas Kungs, kas tevi radījis, Jēkab, un tevi veidojis,
Israēl: “Nebīsties, jo Es tevi atpestīju; Es tevi saucu tavā vārdā, tu
esi Mans! Kad tu iesi caur ūdeņiem, Es būšu pie tevis, un caur
straumēm, tās tevi nepārplūdinās; kad tu iesi caur uguni, tu ne
sadegsi, uguns liesmas tev nekaitēs! Jo Es, Tas Kungs, tavs Dievs,
Israēla Svētais, esmu tavs glābējs. Es atdodu Ēģipti par tavu at
pirkšanas maksu, tāpat arī Etiopiju un Sabu Es dodu par tevi.
Tādēļ ka tu esi dārgs un vērtīgs Manās acīs, Es dodu zemes par
tavu izpirkšanu un tautas atlīdzībai par tavu dvēseli.”” Tā Dievs
mani stiprināja, caur Rakstiem teica, ka piederu Viņam, teica, ka esmu dārgs. Biju ļoti iedvesmots, sapratu, ka Dieva Gars
mani nepamet. Nomierinājos, satraukuma vairs nebija, tikai ilgas pēc Dieva atbalsta, palīdzības, aizsardzības. Lūdzu Viņa palīdzību un lasīju psalmus:
“Vienu es izlūdzos no Tā Kunga, pēc kā es kāroju: ka es
varu palikt Tā Kunga namā visu savu mūžu, skatīt Tā Kunga
jaukumu un pielūgt Viņu Viņa svētajā vietā, jo Viņš mani ap
slēpj Savā mājoklī ļaunā dienā, Viņš mani sargā Savas telts pa
vēnī un ceļ mani augstu uz klintskalna.” (Ps. 27:4–5)
“Tu uzklausi lūgšanas, pie Tevis nāk visi mirstīgie savu ne
pildīto solījumu dēļ; kad mūsu noziegumi mūs nospiež, tad Tu,
Kungs, tos nolīdzini! Svētīgs tas, ko Tu izredzi un kam Tu ļauj sev
tuvoties un mājot Tavos pagalmos! Mēs tiksim bagātīgi atspirdzi
nāti ar Tava nama, ar Tavas svētnīcas svētumu!” (Ps. 65:3–5)
“Cik mīlīgas ir Tavas māju vietas, ak, Kungs Cebaot! Mana
dvēsele ilgojas un tvīkst pēc Tā Kunga pagalmiem, mana sirds
un mana miesa skaļi gavilē pretī dzīvajam Dievam. Tiešām,
viena diena Tavos pagalmos ir labāka nekā tūkstoš citas! Stāvēt
pie Dieva nama sliekšņa ir labāk nekā mājot bezdievības mā
jokļos!” (Ps. 84:2–3, 11)
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Spriedu, ja Dievs nelaidīs savā namā, gulēšu pie Viņa durvīm (lūdzu nejaukt ar baznīcu celtnēm!). Rakstīju dienasgrāmatā: “Raustīties nevar, esmu izlēmis, ka mana dzīve pieder
Dievam, viņš tad lai dara.” Pārsvarā gadījumu man ir jāmetas
cīņā, bet ir situācijas, kurās esmu tikai vērotājs: “Bet Mozus sa
cīja tautai: “Nebīstaities, pastāviet un vērojiet, kā Tas Kungs jūs
šodien izglābs: ēģiptiešus, kurus jūs šodien redzat, jūs nemū
žam vairs neredzēsit. Tas Kungs karos par jums, bet jūs palik
sit mierā.”” (2. Moz. 14:13–14) Daļa ļaunuma, kas man uzbrūk,
tiek likvidēta ar Dieva roku, man paliekot vērotāja pozīcijā.
Bet ir arī lietas, kuras pieveicam it kā paši, Dievs tās nodod
mūsu rokās, tomēr bez Viņa sankcijas nekas nevar notikt, tātad arī mūsu uzvara bez Viņa ziņas netiek sasniegta. Jebkurā
gadījumā mums nav jāsamierinās ne ar vienu grēku, ne ar vienu atkarību. Vai nu “ar manu zobenu”, vai ar “Dieva krusu”,
bet ļaunajam ir jāatkāpjas, jo “lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā
tas, kas ir pasaulē” (1. Jņ. 4:4b)
Toreiz sapratu, ka tie daži mēneši, kopš mani atbrīvoja, ir
bijuši visskaistākie manā dzīvē, jo nav nekā jaukāka par Dieva
klātbūtni un vadību. Būt viņa tuvumā — tas ir dzīves mērķis
un piepildījums reizē! Nevēlējos to zaudēt. Daudz klausījos
“Hillsong” kristīgo mūziku, un Dievs mani mierināja ar dziesmas vārdiem: “Mans grēks bija liels, bet tava mīlestība — lielāka!”1 Manas sirds ilgas bija būt Radītāja tuvumā, nevis tikai
nekrist. Saņēmu mierinājumu un iedvesmu īstajā laikā.
Ja pēc atbrīvošanas tomēr ir bijis kritiens, tad tas ir svarīgs brīdis, lai pareizi rīkotos. Jēzu nodeva ne tikai Jūda, bet
arī Pēteris. Viņu reakcija bija principiāli atšķirīga — viens
Hillsong, What a Beautiful Name w/Break Every Chain, 2018. https://
www.youtube.com/watch?v=fEwDx8YJndU
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atteicās no dzīvības, otrs pieteicās dzīvībai un tika atjaunots.
Lai paliktu uzvarā, ir jāpaliek savienojumā ar dzīvības avotu.
“Es esmu vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā,
tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.”
(Jņ. 15:5) Kritiens palīdzēja saprast, ka nepārtraukts savienojums ar garīgā vīna koku man ir brīvības vai atkarības jautājums. Bībeles lasīšana, lūgšanas, sadraudzība ar ticīgajiem,
sludināšana un sludināšanas klausīšanās ir svarīgas kristīgas
dzīves sastāvdaļas, kurām ir jāvelta pietiekami daudz uzmanības. Pēc kāda laika atteicos no kabeļtelevīzijas un izlēmu skatīties TV internetā, tādējādi radikāli samazinot bezmērķīgu
laika tērēšanu, pārslēdzot kanālus. Izrādījās, ka laika pietiek i
Bībeles lasīšanai, i grāmatas rakstīšanai, i darbam.

Mūris
Dari labu Ciānai Savā žēlastībā, uzcel Jeruzālemes
mūrus!
(Ps. 51:20)
Tanī dienā dziedās šo dziesmu Jūdas zemē: “Mums
ir stipra pilsēta; aizsardzībai tai ir Dieva izveidots tās
mūris un ārējais valnis. Atveriet vārtus, lai ieiet tais
na tauta, kas tur ticību! Kam stipra ticība, tam Tu dod
mieru, tiešām mieru, jo viņš paļaujas uz Tevi!”
(Jes. 26:1–3)
Viens no secinājumiem pēc kritiena bija doma, ka jācīnās vienādi ar visiem grēkiem. Ja turi cietokšņa sienu ar abām
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rokām tikai tajā pusē, no kuras parasti uzbruka azartspēles,
tad ļaunais var ielīst pa šķirbu sienas pretējā pusē. Biju tik sakoncentrējies uz nespēlēšanu, ka ļaunais atnāca pa citu ceļu. Tā
bija nozīmīga mācība par to, ka ir jāsargā visa pilsēta, mūrim ir
jābūt kārtībā un vārtiem ciet, citādi pat neliela sprauga dod iespēju ļaunajam ielavīties, pārņemt laukumu un nogāzt aizsardzības sienu no iekšpuses. Ja ielaidīsi ļauno cietokšņa iekšpusē, vari saņemt uzbrukumu, kas var novest pie sienas krišanas.
Izturies pret katru grēku vienādi! Neļauj izgrauzt caurumu sienā, kur ļaunais varētu ielīst un nogāzt sienu arī citos virzienos,
kurus esi nostiprinājis. Ir svarīgi atcerēties vēl un vēl, ka ne ar
savu spēku spējam aizstāvēties no ļaunā: “Ja Tas Kungs namu
neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsē
tu neapsargā, tad velti sargs nomodā.” (Ps. 127:1b)
Vai Ījaba grāmatā nelasām par to pašu? “Un Tas Kungs sa
cīja sātanam: “Vai tu esi ievērojis Manu kalpu Ījabu, ka nav
virs zemes neviena tāda kā viņš? Šis vīrs ir sirdsskaidrs un
taisns; viņš bīstas Dieva un vairās no ļauna.” Tad sātans atbil
dēja Tam Kungam un sacīja: “Vai Ījabs Dievu velti un bez kāda
apsvēruma bīstas? Un vai Tu pats arī neesi gan ap viņu, gan ap
viņa namu, gan ap visu, kas tam pieder, uzcēlis aizsargžogu?””
(Īj. 1:8–10a) Kad Dievs paņem aizsardzību nost, tad Ījabs saka:
“Tie ievelkas iekšā itin kā pa platu plīsumu mūrī, tie veļas pāri
drupām un spiež mani nost. Vesels varmācīgu nolūku pārņemts
pūlis ir vērsies pret mani, kā ar vētru ir aizpūsta mana godība,
kā mākonis izgaist mans kādreizējais laimes pilnais stāvoklis!”
(Īj. 30:14–15) Atcerēsimies, ka Kristus ir mūsu cietoksnis un
vairogs pret sātana uzbrukumiem. Ja domāsi, ka tu spēj nosargāt sienu savā spēkā, sekos vilšanās.
Sākām rīkot ar Lilitu kristīgas sapulces pie mums mājās.
Kādā reizē, kad aizlūdzu par klātesošajiem brāļiem un māsām,
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biju aizgrābts Garā un teicu: “Kad esam Garā, kas esam Kristū,
tad esam giganti.” Lūgšanas laikā it kā iztēlē redzēju milžus, kas
sasniedz mākoņus. Nekad tā nebiju runājis vai lūdzis. Biju nedaudz pārsteigts par paša teikto. Nākamajā dienā gāju uz pārtikas veikalu gar spēļu zāli un sajutos slikti, ļaunais uzbruka. Tad
apliecināju, ka esmu Kristū, esmu brīvs, un, pacēlis acis uz augšu, ieraudzīju uz veikala lielu uzrakstu “Gigants”... Pilsētas mūris
nosargāts, pateicība Dievam! “Sālamana pamācībās” runa ir par
garīgās pasaules aizsardzību: “Vīrs, kas savu garu nevar savaldīt,
ir kā atklāta pilsēta, kuras mūri ir sagrauti.” (Sal. pam. 25:28)
Ko darīt, lai mūri nesagrūtu? Apustulis Pāvils otrajā “Vēstulē
Timotejam” raksta: “Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet
spēka, mīlestības un savaldības garu.” (1:7) Reālu, garīgu aizsardzību iegūstu tikai, ja esmu Svētā Gara vadīts: “Staigājiet Garā,
tad jūs miesas kārību savaldīsit!” (Gal. 5:16b)
Atpestīšana no ļaunā ir iespējama, un tā notiek Kristū.
Mozus paaugstināja čūsku, lai visi sakostie, uzlūkojot to, dziedinātos. Spēļu zāles paliek, čūskas paliek, bet, kamēr skaties uz
paaugstināto Jēzu, inde nedarbojas; tev ir piedots! Esi brīvs no
grēka! Ja tevī ir Viņa Gars, tad sātans un dēmoni bēg, tie ieskrien cūkās un nolido no klints. Tu un Jēzus paliekat augšā.
Kad sāka uzmākties kārdinājums spēlēt un dzert, lūdzu Dievu
un saņēmu no Viņa iedrošinājumu netrīcēt grēka priekšā; lai
ļaunais bēg, jo ir Jēzus sakauts. Ticība uzvarai pār grēku radikāli palielina spēku cīņā ar to.
Pirms Jardānas šķērsošanas Dieva “bruņoto spēku” virspavēlnieks nāca stiprināt Jozuu: “Un notika, kad Jozua bija pie
Jērikas, ka viņš pacēla savas acis, un redzi, tur viņam pretī stā
vēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēzts zobens, un Jozua gāja
pie viņa un jautāja: “Vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu preti
nieks?” Bet tas sacīja: “Nē, bet es esmu tagad nācis kā Tā Kunga
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karaspēka virspavēlnieks.”” (Joz. 5:13–14a) Varu tikai mēģināt iedomāties, kā Jozua jutās. Šāda tikšanās ir prātam neaptverama! Dieva armija bija viņa pusē... Vai tas nevairoja Jozua
drosmi un ticību uzvarai? Dārgais lasītāj, nedomā, ka esi mazsvarīgs! Ja Dievs ir devis Jēzu par tevi, vai nedos arī visu nepieciešamo? Ja pilnībā atdosi savu dzīvi Kristum, tad Dieva armija būs tavā pusē, un ļaunais tiks padzīts no tavas dzīves.
Mācījos staigāt brīvībā; turbulences pilnie pirmie mēneši pēc atbrīvošanas pagāja, un spēlēšanas kritieni beidzās. Pēc
garīgu treniņu posma brīvība no azartspēlēm kļuva par normu. Lai tā turpinātos, ir jāsaglabā garīga modrība. Paļaušanās
uz sevi, citiem cilvēkiem un lepnums — tas ir bīstami. Esmu
tik brīvs, cik Kristus dzīvo manī un es Kristū. Tāpēc Dievs
mūs jau laikus brīdina: “Un, kad Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ie
vedīs tai zemē, ko Viņš ar zvērestu ir apsolījis taviem tēviem —
Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam, lai tev to dotu ar lielām un
labām pilsētām, ko jūs neesat cēluši, un arī namus, kas pilni
ar visādiem labumiem, kurus tu neesi sakrājis, un ar klintīs iz
cirstām ūdens tvertnēm, ko tu pats neesi izcirtis, un vīna dār
zus un olīvkoku dārzus, ko tu neesi dēstījis, — un, kad tu tad
ēdīsi un būsi paēdis, tad sargies, ka tu neaizmirsti To Kungu,
kas tevi ir izvedis no Ēģiptes zemes, no verdzības nama. Tev
būs To Kungu, savu Dievu, bīties, tev būs Viņam kalpot un pie
Viņa Vārda zvērēt. Nesekojiet citiem dieviem, to tautu dieviem,
kas ap jums [..].” (5. Moz. 6:10–14) Ja esi jau brīvībā, tad atceries, ka uzvaru deva Dievs — apsolītās zemes namus neesi cēlis, labumus neesi sakrājis, dārzus neesi dēstījis... Attiecībām
ar Kristu ir jābūt dzīvē pirmajā vietā, tas ir brīvības priekšnosacījums. Dieva aizsardzības mūris ap mums ir uzcelts žēlastībā, paliec aiz tā: “Slavēts lai ir Tas Kungs, ka Viņš mani tik brī
nišķi žēlojis — kā stiprā pilsētā!” (Ps. 31:22)
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Ne pret miesu un asinīm
Jēzus atbildēja: “Mana valstība nav no šīs pasaules.
Ja Mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulaiņi cī
nītos par to, lai Es nekristu jūdu rokās. Bet nu Mana
valstība nav no šejienes.”
(Jņ. 18:36)
Pētot Krievijas propagandu un politiku, reiz lasīju, ka daži
pareizticīgie uzskata svītrkodus, kas tiek lietoti veikalu tirdzniecībā, kā sātana zīmi, bez kuras nevar ne pirkt, ne pārdot.
Tā nebija baznīcas oficiālā mācība, runa bija par atsevišķiem
strāvojumiem un indivīdiem. Toreiz nevarēju iedomāties, ka
līdzīga māņticība atnāks līdz Latvijai. Deviņdesmitajos gados Rīgā daudzus uzrunāja kāds ezoteriķis, kurš paziņoja, ka
Latvijas valdība mērķtiecīgi indē cilvēkus ar automašīnu logu
tīrītāju šķidrumu... Toreiz viņa idejas neieguva plašu popularitāti. Tagad situācija ir mainījusies, jo sociālie tīkli un mobilie telefoni katram dod iespēju kļūt par reportieri un ziņu (un
viltus ziņu) izplatītāju. Agrāk to varēja darīt tikai mediji, kuru
redakcijām ir jāatbild sabiedrības un likuma priekšā par vēstījumu patiesumu, tagad skaidrot, kā atsevišķi personāži stāv
aizkulisēs un to vien gaida, kā ievadīt tev čipu ar vakcīnas injekciju, var katrs, kuram nav slinkums.
Vairāk nekā desmit gadus esmu pētījis propagandu un dezinformāciju pret Latviju un citām valstīm, un ar nožēlu nākas
konstatēt, ka daudz ir to, kas ir gatavi nekritiski sekot maldinātājiem. 2016. gadā ASV Senāta Izlūkošanas komiteja pieprasīja datus no lielajiem sociālajiem medijiem — “Instagram”,
“Twitter” un “Facebook”, lai nodotu tos tālāk universitātēm un
domnīcām (pētījumu centriem). Mērķis bija izpētīt, ko dara
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ārvalstu “troļļi”1ASV sociālo tīklu auditorijā. Pētījums parādīja, ka Kremļa vadīti interneta “troļli” no Sanktpēterburgas
“Interneta pētījumu aģentūras” ir izveidojuši nozīmīgu skaitu viltus profilu lielajās sociālajās platformās un ražo sabiedrību šķeļošus vēstījumus.2 Vispopulārākie bija tie viltus profili,
kuri rakstīja par rases tematiku ASV. Vēl citi Kremļa organizētie “troļļi” rakstīja par ASV kara veterānu, ieroču nēsāšanas,
homoseksuālisma un citām sabiedrību polarizējošām tēmām.
“Troļļi” pārsvarā gadījumu nerada jaunas tēmas, bet lej eļļu
ugunī tur, kur jau norit spraigas diskusijas. Kūdīšana uz agresiju ir ļaunums. Protestu organizēšana vai vismaz kūdīšana
uz tiem ārvalstīs ir sena Krievijas specdienestu darba metode,
ko PSRS izmantoja Aukstā kara laikā pret Rietumiem. Zīmīgi,
ka kustības “Black Lives Matter” vadītāji publiski atzīst, ka ir
Marksa ideju sekotāji. Kremļa ārpolitikā meliem ir ierādīta nozīmīga vieta, bet melu dievs ir sātans. Kremļa sulaiņi atbalstot
(vārdos, bet ne darbā) tradicionālās un konservatīvās vērtības,
apgrūtina godīgu konservatīvo ideju aizstāvību Eiropā. Tie, kuriem garīgums ir tikai fasāde, nevar būt kristiešu sabiedrotie.
Kremļa kontrolēts televīzijas kanāls REN TV ar pieķerto
Krievijas spiedzi Annu Čapmanu ir lieli “sazvērestību atmaskotāji”. Čapmana to dara starpbrīžos starp “patiesiem” stāstiem
par NLO, reptiloīdiem un plakano Zemi. Sazvērestība vienkāršo
visu un noņem atbildību no indivīda, jo — sak’, ja jau visu kūrē
masoni un “aizkulises”, tad man nav vērts neko darīt. Nav vērts
stāties kādā politiskā partijā vai veidot nevalstisko organizāciju
savu interešu aizstāvībai, jo mūsu valdību kontrolē “aizkulises”
Par interneta “troļļiem” sauc cilvēkus, kuri, slēpjoties aiz viltus profiliem,
par samaksu raksta un izplata vēstījumus un komentārus internetā.
2
Kudors A. Protesti ASV un Prigožina troļļi, 06.07.2020., Latvijasdrosiba.lv,
https://www.latvijasdrosiba.lv/post/protesti-asv-un-prigožina-troļļi
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vai “dziļā valsts”... Ja mijiedarbība ar valsts varu ir ļaunums, tad
cilvēki tiek kūdīti uz revolūciju un nemieriem. Sociālajos tīklos tiek kultivētas bailes no vakcinēšanas pret Covid-19; kādi
tik’ sazvērestības teorijas stāsti tiek piesaukti!1 Dezinformatoru
mērķis ir totālas neuzticēšanas gaisotnes radīšana, jo tā vājina
jebkuru valsti un tās politisko iekārtu. Neuzticēšanās valsts institūcijām ir bīstama, ja pienāk X stunda, kad ir nepieciešams
aizsargāt savu zemi no ārēja ienaidnieka.
Informācijas karš vairo samulsumu, paniku un valsts nespēju aizsargāties. Līdz ar to daļa ticīgo, domādami, ka ir atklājuši slēptu patiesību, īstenībā palīdz tiem, kuri Latvijai labu nevēl. Mēs visi — paši esam valsts, tāpēc, ja tu nepārtraukti lamā
Latvijas valsti, tad lamā pats sevi. Valdību drīkst un vajag kritizēt, ja tā slikti strādā, bet, ja sliktā darba dēļ tiek nicināta visa
valsts, tad tas neko labu nesaražo. Vai Dievs mūs aicina uz nepārtrauktu kurnēšanu par “ļauno valdību”? Kristieši, protams,
drīkst iet protesta demonstrācijās un pieprasīt politiķus rīkoties godprātīgi un atbilstoši likumam. Kristieši arī drīkst aicināt
mainīt likumus, ja tie ir destruktīvi, bet runa ir par gaisotni, ko
mēs radām. Kristus zemes dzīves laikā nedzinās pakaļ romiešiem ar plakātu rokās, arī viņa mācekļi to nedarīja. Jēzus teica, ka viņa valsts (valstība) nav no šīs zemes, tāpēc Viņš nerīkoja revolūciju pret romiešiem, bet meklēja un glāba pazudušos.
Varenie tiešām uzkundzējas, kā to norāda Jēzus: “Jūs zināt,
ka valdnieki ir kungi pār tautām un lielie kungi tās apspiež. Bet
pie jums tā nebūs būt; bet, kas no jums grib būt liels, tas lai ir
jūsu sulainis.” (Mat. 20:25–26) Arī Jēkabs raksta: “Bet jūs esat
Kudors A. Sazvērestības teorija Krievijas dezinformācijā: reptiloīdi, plakanā zeme un citas pērles, 03.03.2020., Latvijasdrosiba.lv, https://www.
latvijasdrosiba.lv/post/sazvērestības-teorija-krievijas-dezinformācijā-reptiloīdi-plakanā-zeme-un-citas-pērles
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nabagu likuši negodā. Vai bagātie pār jums neuzkundzējas? Vai
viņi jūs nerauj tiesās?” (Jēk. 2:6) Neticīgā pasaule ir ļauna, grēcinieki rīkojas kā jau grēcinieki. Tomēr uz ko šādā situācijā aicina Jēzus? Vai Jēzus un Jēkabs saka, ka jārīko nemieri? Farizeju
mācekļi un Hēroda cilvēki nāca pārbaudīt Jēzu ar mērķi apsūdzēt Viņu likumu nepildīšanā: ““Tāpēc saki mums: kā Tev šķiet,
vai ir atļauts ķeizaram dot nodevas vai ne?” Un Jēzus, nomanī
dams viņu ļaunprātību, sacīja: “Kam jūs Mani kārdināt, jūs lie
kuļi? Parādait Man nodevu naudu.” Un tie atnesa Viņam vie
nu denāriju. Un Viņš sacīja tiem: “Kā attēls šis un uzraksts?”
Tie sacīja: “Ķeizara.” Tad Viņš tiem teica: “Tad dodiet ķeiza
ram, kas ķeizaram pieder, un Dievam, kas Dievam pieder.””
(Mat. 22:17–21) Jēzus nenāca atbrīvot jūdus no laicīgā Romas
jūga, lai gan daļai sabiedrības bija cerības, ka Mesija to paveiks.
Viņš nāca atbrīvot savu tautu no sātana jūga un nepievērsa tā
laika politikai daudz uzmanības. Ja Jēzus domātu par teokrātiju, tad būtu padzinis romiešus ar vienu elpas pūtienu un nodibinājis jūdu supervalsti, kur atstātu Pēteri par kristīgo valdnieku jeb “prezidentu”. Jēzus rāda mums citu ceļu: “Bet, Jēzus
manīdams, ka viņi taisās nākt, lai Viņu ar varu ņemtu un cel
tu par ķēniņu, viens pats atkal uzkāpa kalnā.” (Jņ. 6:15) Kristus,
būdams miesā, uz zemes nebūvēja politisku valsti. Dieva valstība jeb valsts nav no šīs pasaules, tāpēc Viņš dibināja draudzi —
svēto sapulci, kurai Tu vari pievienoties un kļūt par Kristus
valsts pavalstnieku, lai kāda būtu tava laicīgā pilsonība.
Esmu dzirdējis, ka Jēzus templī izrādīja dusmas un izdzina naudas mijējus (Jņ. 2:14–16), tāpēc mums, kristiešiem, esot
tāpat jārīkojas attiecībās ar valsts varu. Te vēlos atgādināt, ka
Jēzus ar pātagu nevajāja Pilātu un citus romiešus, kuri valdīja
Jeruzālemē. Un pat ne Hērodu, kas bija vietvaldis no israēliešu vidus. 1. gadsimta Templis ir Dieva nams, tātad mūsdienu
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draudzes attēls, kuras pastāvēšanas mērķis nevar būt bizness, ar
ko nodarbojās naudas mijēji. Jēzus par templi runāja kā par savu
miesu, ko Viņš augšāmcels pēc trim dienām. Mēs, kas esam
Kristū, esam Viņa miesa. Templī nedrīkstēja ieiet neapgraizītie
cittautieši (Ap. d. 21:28), tātad Jēzus tur ar pātagu disciplinēja israēliešus. Šajā kontekstā var teikt, ka Jēzus templī nevajā neticīgos, bet gan tos, kuriem ir jābūt attiecībās ar Dievu. Šo piemēru
nevar attiecināt uz mūsu attiecībām ar valsts laicīgo varu.
Kur aiziet tava enerģija? Vai cilvēku glābšanā un garīgā pamācīšanā, kalpošanā? Vai arī kurnēšanā, ka varasvīri (un sievas) ir tik slikti, tik slikti... Vai ir prātīgi gaidīt, ka neticīgie rīkosies kā ticīgie? Vai vēlaties piespiest cilvēkus ar varu ticēt un
klausīt Dievam? Neredzu evaņģēlija tekstos, ka Jēzus būtu tā
darījis. Tas, protams, nenozīmē, ka ticīgajiem nebūtu jāuzrunā
politiķi un jāpieprasa mūsu vērtībām atbilstoša politika. Un arī
paši kristieši var darboties politikā. Tiem ticīgajiem, kuri strādā atbildīgos amatos, darbs ir jādara kā Kungam. Baznīca ir
nodalīta no valsts, bet ticīgie pilsoņi — ne no kā nav nodalīti.
Kopumā var teikt: jo vairāk kristiešu būs parlamentā un valdībā, jo labāk Latvijai. Tomēr ticu, ka galvenajai kristiešu uzmanībai ir jābūt uz Kristu un kalpošanu Viņam dvēseļu glābšanā.
Pēdējā laikā publiskajā telpā un kristiešu komunikācijā reti
dzirdu šos Pāvila vārdus: “Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas
valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir
Dieva ieceltas. Tātad tas, kas pretojas valsts varai, saceļas pret
Dieva iestādījumu. Bet tie, kas saceļas pret to, paši sev sagādā
sodu. Jo valdītāji nav bīstami labam darbam, bet ļaunam. Tu
negribi bīties valsts varas, labi, dari to, kas labs, tad tu saņem
si viņas uzslavu, jo tā ir Dieva kalpone tevis labā. Bet, ja tu dari
ļaunu, tad bīsties; ne velti tā nes zobenu, jo tā ir Dieva kalpone,
atriebēja un soda nesēja tam, kas dara ļaunu.” (Rom. 13:1–4)
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“Rīgas Kristus draudzē” bija pieņemts, ka jāseko šai Rakstu
vietai un noteikti jāmaksā nodokļi: “Tāpēc maksājiet arī sa
vas nodevas: viņi, kas uz to raugās, ir Dieva kalpi. Dodiet kat
ram, kas viņam pienākas: nodevas, kam nākas nodevas, muitu,
kam nākas muita, bijību, kam nākas bijība, cieņu, kam nākas
cieņa.” (Rom. 13:6–7) Deviņdesmitajos gados tas nemaz nebija tik pašsaprotami.
Kad ap 2001. gadu, strādājot vienā privātā uzņēmumā, pateicu firmas direktoram, ka vēlos maksāt visus nodokļus, viņa
acis plaši iepletās. Paldies Dievam, viņš jautājumu sakārtoja atbilstoši likumam, bet ne visiem mūsu draudzes cilvēkiem tik labi paveicās, vienam otram bija jāiet prom no darba.
Apustulis Pēteris norāda: “Pakļaujieties ikkatrai cilvēku starpā
ieceltai kārtībai Tā Kunga dēļ, gan valdniekam, kas ir pār vi
siem, gan pārvaldniekiem kā tādiem, kas viņa sūtīti, lai sodī
tu ļaundarus, bet atalgotu tos, kas dara labu. Jo tāda ir Dieva
griba, ka jūs, labu darot, apklusinātu neprātīgu cilvēku nezinā
šanu kā svabadi, nevis tādi, kam svabadība būtu kā ļaunuma
apsegs, bet kā Dieva kalpi.” (1. Pēt. 2:13–16) Esmu dzirdējis, ka
saka: tā jau ir pasaules sistēma, mēs neko nevaram tur darīt.
Tiešām? Maksāt vai nemaksāt nodokļus — vai tā nav tava izvēle? Padomju un postpadomju domāšana nosaka — ja likums ir
netaisns, tad tas ir jāapiet. Varbūt tomēr labāk pieprasīt tā izmainīšanu, lai tas vairs nebūtu netaisns?
Vai ir situācijas, kad kristieši var neklausīt varai? — Jā, protams! Lasām Bībelē: “Tad sardzes priekšnieks ar sargiem aiz
gāja un tos atveda, ne ar varu, jo tie bijās no ļaudīm, ka viņus
nenomētā akmeņiem, un, tos atveduši, statīja sinedrija priek
šā. Augstais priesteris tiem vaicāja: “Mēs esam jums stingri pa
vēlējuši nemācīt šinī Vārdā, un jūs ar savu mācību esat piepil
dījuši Jeruzālemi un gribat, lai šī cilvēka asinis nāk pār mums.”
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Bet Pēteris un apustuļi atbildēja: “Dievam vairāk jāklausa nekā
cilvēkiem.”” (Ap. 5:26–29) Ja laicīgās vai kādas reliģiskas varas
pārstāvji vai kāds cits aizliegs sludināt Kristu, tad es neklausīšu. Ja valdība teiks, ka jāgrēko, tad ignorēsim tādus aicinājumus, bet, ja ir jāievēro likumi, tad mums ir jābūt paraugam
paklausībā, nevis buntavnieciskumā. Tas gan nenozīmē, ka
neuzrādīsim šai pasaulei tās grēkus.
Brāļi un māsas, kristieši — kas jūs ir sakūdījis? Redzu un
dzirdu, ka man pazīstami ticīgie izplata sazvērestības teorijas
stāstus. Savos “Facebook” kontos izplata nevis vēstījumus par
Kristu un evaņģēliju, bet izgāž dusmas uz valdību, “pasaules aizkulisēm”, “dziļo valsti”, līdzīgi kā Kremļa propagandisti un dez
informatori to dara. Covid-19 laikā slēdza baznīcas? Slēdza arī
spēļu zāles, kas ir sātana iestādījumi. 2020. gada decembrī aizgāja līdz tam, ka daži ticīgie sāka saukt mūsu valsts varu par fašistisku režīmu. Iesaku lasīt politoloģijas grāmatas un noskaidrot,
kas ir fašisms, tas noteikti nav attiecināms uz mūsdienu Latviju.
To sakot, nedomāju, ka mums Latvijas politikā un valsts
pārvaldē viss būtu kārtībā. Protams, ir daudz problēmu, un
ēnu ekonomika ir viena no tām. Daudzi kristieši ir gatavi iestāties par abortu aizliegšanu vai vismaz to būtisku ierobežošanu. Atbalstu šādu nostāju. Kreisi liberālās domas paudēji
cenšas uzkundzēties pār visu tautu, pasludinot konservatīvu pārliecību par tumsonību. Satversmes tiesas lēmums par
bērna tēva pabalsta piešķiršanu mātes draudzenei — lesbietei — ir pretrunā ar Dieva noteikto kārtību un pat ar pašu
Satversmi un tās preambulu. Kristiešiem politikā ir jānostājas pret šādiem un citiem destruktīviem soļiem, kas veicina
tautas pašiznīcināšanos. Tiek uzspiesta viena “patiesība” par
homoseksuālām attiecībām kā “normu”. Bībelē lasām ko citu
(Rom. 1:24–27; 1. Kor. 6:9–10), un mums kā valsts pilsoņiem
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ir tiesības paust savu viedokli un prasīt no valdības lēmumus, kurus uzskatām par Latvijas ilgtspējīgu attīstību veicinošiem. Tomēr dusmas, ātrsirdība, vārdiska (un jebkāda) agresija un nemieru īstenošana nav uzvedība, kas darītu godu
kristiešiem.
Covid-19 apkarošanas pasākumi bija sāpīgi, iespējams, ka
ne visi valdības lēmumi bija labi. Tomēr mums nav jābūt tiem,
kuri paši meklē konfliktu ar valsts varu, jo arī Jēzus tā nedarīja. Pāvils raksta Romas ticīgajiem: “Ja iespējams, no savas
puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem.” (Rom. 12:18) Ja vara
pati izlems vajāt kristiešus, tad tas būs cits jautājums, tad lūgsim Dievu, lai varam visu izturēt un neiet uz kompromisiem
ar ļauno. Vēlies autoritārismu? Un ja vadonis nebūs pret kristiešiem labi noskaņots? Nav jāzūdās par rītdienu, bet jāslavē
Dievs par reliģisko brīvību Latvijā, kas mums dod iespēju sludināt un dzīvot atbilstoši mūsu ticībai. Turklāt neredzu, ka
Bībelē būtu rakstīts, ka pasaule kļūs labāka; tā tiks iznicināta, mēs savukārt varam palīdzēt cilvēkiem iziet no tumsas un
pārnākt gaismas pusē. Vai tas nav galvenais?

Svētā sapulce, templis un Kristus miesa
Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz šās klints Es gri
bu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs uzvarēt.
(Мat. 16:18)
Uz kāda pamata Jēzus būvē savu draudzi? Vai tas ir zvejnieks Sīmanis, kuram Jēzus deva jaunu vārdu — Pēteris,
kas nozīmē “klints” jeb “akmens”? — Jā, bet pilnai ainai ir
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svarīgi lasīt to, kas tika runāts, pirms Jēzus teica vārdus par savas draudzes celšanu. “Mateja evaņģēlija” 16. nodaļā (15–17)
lasām: “Viņš uz tiem sacīja: “Bet ko tad jūs par Mani sakāt,
kas Es esmu?” Tad Sīmanis Pēteris atbildēja un sacīja: “Tu esi
Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Un Jēzus atbildēja un viņam sacī
ja: “Svētīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to
neatklāja, bet Mans Tēvs, kas ir debesīs.”” Tiek skaidrots, ka
“uz šās klints” ir attiecināms ne tik daudz uz Pēteri kā cilvēku, bet uz Pētera ticības pārliecību, ka Jēzus ir gaidītais Mesija
un Dieva Dēls. Tas ir draudzes pamats. Tad seko Jēzus teiktais
par draudzi un atslēgām: “Un Es tev saku: tu esi Pēteris, un uz
šās klints Es gribu celt Savu draudzi, un elles vārtiem to nebūs
uzvarēt. Un Es tev došu Debesu valstības atslēgas; un, ko tu sie
si virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs ze
mes, tam jābūt atraisītam arī debesīs.” (Mat. 16:18–19)
Apustulis Pāvils saka, ka pamats ir Jēzus Kristus un kristīgas dzīves un draudzes pamatā neko citu nevar likt kā tikai
Kristu: “Pēc Dieva dotās žēlastības es kā gudrs namdaris liku
pamatu, bet cits ceļ uz tā ēku. Bet katrs lai pielūko, kā viņš to
ceļ. Jo citu pamatu neviens nevar likt kā to, kas jau ir likts, proti,
Jēzus Kristus.” (1. Kor. 3:10–11) Ir jāuzmanās, lai Kristus vietu
neieņemtu mācības, kur Kristus ir nomalē, nevis centrā. Dieva
draudze ir tā, kur Kristus ir sākums, vidus un nobeigums.
Bībeles vārds “draudze”, grieķiski — ecclesia, nozīmē — “sapulce” jeb aicinājums sanākt kopā. Ecclesia Jaunajā Derībā nekad nav minēta ar nozīmi “ēka”. Latviešu valodā ir visai neveikls vārds “baznīca”, kas, iespējams, ir 11. gadsimtā ienācis
reizē ar pareizticīgajiem un vārdu božņica. Daudziem šis vārds
asociējas ar ēku vai institucionalizētu reliģisko organizāciju,
konfesiju, bet ne ar svēto — no pasaules nodalīto — sapulci. Mēs
esam no pasaules izsauktie un pie Dieva kopā sasauktie — svēto
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kopums jeb kopa. Kad apmeklēju kādu mesiānisko jūdu1 sapulci, ebreju dziesmas laikā sajutu solidaritāti, saikni ar Mozus
laika sapulci, kas bija Dieva sasauktie pie saiešanas telts. Daži
runā par “redzamo” un “neredzamo draudzi”. Ticu, ka tām ir
jāsakrīt, katrā ziņā mums ir jācenšas, lai tas tā būtu.
Fiziskā telts un vēlāk templis bija nepieciešams Vecās
Derības laikā, kad vissvētākā vieta uz zemes bija atrodama Dieva norādītā vietā, no kuras draudzi šķīra priekškars.
Priekškars ir saplēsts, ar Kristus asinīm tiekam vissvētākajā
vietā. Tēlu un simbolu laiks ir pagājis. Kamēr Jēzus miesā bija
uz zemes, Viņš pats bija “vissvētākā vieta”. Kopš Kristus ir augšāmcēlies, mēs esam Dieva nams: “Un uzceliet no sevis pašiem
kā dzīviem akmeņiem garīgu namu un topiet par svētu priesteru
saimi, nesot garīgus upurus, kas Dievam ir patīkami, caur Jēzu
Kristu.” (1. Pēt. 2:5) Arī Pāvils raksta, ka templis esam mēs —
tie, kuri ir Kristū: “…nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pa
mata, kura stūra akmens ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne, kopā
salaista, aug par svētu templi Tam Kungam. Un Viņā arī jūs lī
dzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli Garā.” (Ef. 2:20–22)
Pavērojot dažas konfesijas, liekas, ka ticīgie nav lasījuši šo
Rakstu vietu vai, drīzāk, ignorē tajā teikto: “Dievs, kas radījis
pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, ne
mājo rokām celtos tempļos. Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas,
it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu
un visu.” (Ap. d. 17:24–25) Vai tā ir sakritība, ka tieši draudzēs, kurās izmanto senas kulta celtnes un liturģiju, mācekļu
sadraudzības ir mazāk nekā tajās, kur liturģijas nav, bet dzīvu
attiecību ir vairāk? Runa nav par dažiem aktīvistiem, bet visu
draudzi. Dzīva draudze, protams, var sanākt kopā arī senā
1

Jūdi, kuri pieņēmuši Jēzu Kristu par Kungu un Glābēju.
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kulta celtnē, kas pati par sevi nav nekāda problēma. “Latvijas
Kristīgā radio” pārraidē klausījos kādas tā sauktās tradicionālās konfesijas sapulces norisi. Mācītājs sludināšanas laikā teica, cik labi būtu zināt, ko viņa draudzes cilvēki lūdz par draudzi, un cik labi būtu, ja draudze zinātu, par ko viņš lūdz...
Risinājums ir vienkāršs — lūdz Dievu kopā ar brāļiem un māsām ar saviem vārdiem, pēc tā, kas sirdī, nevis atbilstoši uzrakstītajam baznīcas liturģijas kalendārā!
Vai esat ciemiņi ēkā vai viena miesa Kristū? “To es rakstu
tev, cerēdams drīz nākt pie tevis; bet ja es aizkavētos — lai tu
zinātu, kā pienākas izturēties Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva
draudze, patiesības balsts un pamats.” (1. Tim. 3:14–15) Kamēr
reliģiska organizācija darbojas kā “vieta, uz kuru var atnākt”,
nevis “dzīvā Dieva draudze”, kurā garīgi dzīvot, tikmēr tur var
būt viltus miers, kā kapu miers. Draudzes locekļi knapi pazīst
cits citu, par pamācīšanu nav runas. Grēks daudz kur dzīvo
draudzēs, jo ticības biedriem nav drosmes citam citu uzrunāt.
Tiek sludināts miers, kur miera nav: “Tie grib Manas tautas
vainu pavirši dziedināt, sacīdami: miers, miers! — kur miera
nav.” (Jer. 6:14)
Dzīvai sadraudzībai var pietikt ar mājas draudzi, bet nevar
pietikt ar templi vai lielu draudzi, kurā nav mājas grupu. Ja esi
“atnācējs” uz baznīcu, bet neesi sadraudzībā ar citiem ticīgajiem, tad esi līdzīgs tūristam. Ja esi biežs atnācējs, bet bez ciešām attiecībām ar brāļiem un māsām Kristū, tad esi vienkārši
biežs viesis. Kāpēc ir tik daudz konfesiju un draudžu nosaukumu? Bībelē atrodu tikai divus veidus, kā saukt Kristus miesu, — “Dieva draudze” (Neh. 13:1; 1. Kor. 1:2, 10:32; 2. Kor. 1:1)
un “Kristus draudze” (Rom. 16:16). Ja nu vienīgi var pielikt
klāt ģeogrāfisko apzīmējumu — Kristus draudze Efezā, Jelgavā
vai Alūksnē (2. Tes. 1:1; Jņ. atkl. gr. 2:8, 3:14). Ir saprotams,
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ka nosaukumi radušies, lai nošķirtu sevi no konfesijām, kas
Rakstus izprot atšķirīgi. Turklāt, reģistrējoties Tieslietu ministrijā, vajag kaut kā atšķirties no citiem. Tomēr ir jāuzmanās
turpināt likt uz 1. gadsimta draudzes pamatiem uzslāņojumu
pēc uzslāņojuma.
Cilvēki gadsimtu laikā ir pielikuši kristietībai reliģisko
praksi un principus, daļa no tiem ir mazāk, citi vairāk kaitīgi. Kurā brīdī tika ieviests vārds “dievkalpojums”? Bībelē tādu
neatrodam, jo ticīgo tikšanās tiek sauktas par “sapulcēm”:
“Sievas lai draudzes sapulcēs cieš klusu, kā tas parasts visās ti
cīgo draudzēs.” (1. Kor. 14:34a) Arī: “Un vērosim cits citu, lai
paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami sa
vas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami un
jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu.” (Ebr. 10:24–25) “Vēstulē
Romiešiem” 12. nodaļas 1. pantā lasām: “Es jums lieku pie
sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu,
svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.”
Tātad atdodu sevi Dievam pilnībā, tas ir mans dievkalpojums,
kuram nav laika un telpas robežu.
Viena no konfesijām atskārta problēmu un sāka stāstīt,
ka dievkalpojumā mums kalpo Dievs. Tas nav nepareizi, jo
Jēzus mazgāja kājas mācekļiem — tātad kalpoja. Tas ir garīgās
kalpošanas attēls. Bet vai arī tas ir jāierobežo laikā un telpā?
Tāpēc vārda “dievkalpojums” lietošana arī šajā veidā šķiet kā
baltiem diegiem šūta. Tempļa kalpošana Vecās Derības laikā
bija Dieva iedibināta un nepieciešama, bet tagad, pēc Kristus
augšāmcelšanās un Svētā Gara izliešanas, vairs nav ne liturģijas, ne simbolu, jo VISS IR PIEPILDĪTS. Vairs nav jādara kaut
kas, kas ir nākamo lietu ēna, jo ŠODIEN ir pestīšanas diena
(2. Kor. 6:2). Protams, ka arī draudzēm bez liturģijas, krustiem
un kulta celtnēm ar altāri ir sava sapulču kārtība, jo Dievs nav
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nekārtības Dievs (1. Kor. 14:33, 40), bet tāda kārtība ir vieglāk
nepieciešamības gadījumā maināma, nevis strikti saistīta ar
piederību pie konfesijas.
Draudze ir Jēzus miesa, un draudzes dalībnieki ir Jēzus
miesas locekļi, kuriem saticīgi jākalpo otram. “Bet jūs esat
Kristus miesa un katrs par sevi locekļi.” (1. Kоr. 12:27) Vari
būt draudzē tikai, ja tava galva ir Kristus. Bez padošanās
Viņa vadībai būsi pats par sevi, sava prāta un jūtu vadīts. “Un
visu Viņš ir nolicis zem Viņa kājām, bet Viņu pašu pāri visam
iecēlis par galvu draudzei, kas ir Viņa miesa, pilnība, kas visu
visur piepilda.” (Еf. 1:22–23) Dieva tautā katrs ir Dieva bērns,
katru gana labais gans — Kristus. “Tāpēc bezdievīgie nepastā
vēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo Tas Kungs pa
zīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu.” (Ps. 1:5–6)
Interešu pulciņā grēcinieks pastāvēs, sociālā, nevalstiskā organizācijā ar reliģisku ievirzi — pastāvēs. Bībeles studiju biedrībā, Teoloģijas fakultātē un teologu apvienībā — visur var
pastāvēt grēcinieks. Kristīgo dziesmu korī arī var pastāvēt,
bet draudzē — ne. Neesmu pret šiem pulcēšanās un aktivitāšu veidiem. Vēlos tikai teikt: ja sakāt, ka tā ir Kristus draudze,
tad tur ir jāvalda Kristum.
Draudze ir ģimene: “Tātad jūs tagad vairs neesat sveši
nieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un
Dieva saime...” (Еf. 2:19) Brāļi un māsas pasaulē ir tie, kuriem
ir asinssaites, un tie, kuri ir adoptēti. Garīgajā ģimenē brāļi
un māsas ir vienoti ar vienu Garu, kas piepilda un vada katru
Kristus miesas locekli. Ja mums ir viens Tēvs, tad esam brāļi
un māsas. Mūs katru glābj individuāli, tomēr svētajiem vajag
svēto sapulci, jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Kristus vārdā, tur Viņš ir klātesošs. Nav labi būt vienam, dzīva draudze ir
iedvesmojoša. Pievienojies, ir laiks!
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Kristieši vai Jēzus mācekļi?
Veselu gadu viņi pulcināja draudzi un daudzus mā
cīja; un Antiohijā vispirms mācekļus sauca par
kristiešiem.
(Ap. d. 11:26)
Kā redzams no “Apustuļu darbiem”, Jēzus mācekļus pirmo reizi par kristiešiem nosauc Antiohijā. Cik reižu Jaunās
Derības grāmatās ir minēts vārds “kristietis” vai “kristieši”? —
Trīs reizes (1. Pēt. 4:16; Ap. d. 11:26, 26:28). Cik reižu “māceklis” vai “mācekļi”? — Ap 260. “Māceklis” tika attiecināts uz visiem Jēzus sekotājiem, nevis tikai uz divpadsmit apustuļiem:
“Bet, kad Viņš tuvojās Eļļas kalna nogāzei, viss mācekļu pulks
skaņā balsī priecīgi sāka slavēt Dievu par visiem brīnuma dar
biem, kurus tie bija redzējuši.” (Lk. 19:37) Un vēl: “Un Viņš sa
cīja: “Tāpēc Es jums esmu sacījis, ka neviens nevar nākt pie
Manis, ja tas viņam nav Tēva dots.” No šī brīža daudzi Viņa
mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja Viņam līdzi. Tad Jēzus sa
cīja tiem divpadsmit: “Vai arī jūs gribat aiziet?”” (Jņ. 6:65–67)
Vārdu lietošana ir svarīga, jo tie parāda mācību procesa būtību. Mēs esam kristieši un esam Kristus mācekļi, kuri
mācās no sava meistara — Jēzus. “Bet Sauls arvien vairāk iede
gās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka
Jēzus ir Kristus. Kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu
nonāvēt. Bet viņu nodoms Saulam kļuva zināms. Viņi sargā
ja vārtus dienām un naktīm, lai viņu nonāvētu; bet mācekļi
naktī viņu nolaida grozā pār mūri zemē. Jeruzālemē nonācis,
viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem; bet visi no tā bijās, ne
ticēdami, ka viņš ir māceklis.” (Ap. d. 9:22–26) Vārda “māceklis” lietošana neļauj sadalīt draudzi “priesteros” un “lajos”, jo
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mēs visi mācāmies no meistara darīt to, ko dara pats meistars:
“Māceklis nav augstāks par savu mācītāju, nedz kalps par savu
kungu. Māceklim pietiek, ja tas top kā viņa mācītājs un kalps
kā viņa kungs; ja tie nama kungu saukuši par Belcebulu, tad jo
vairāk viņa saimi.” (Mat. 10:24–25) Tomēr ne visiem ir jākļūst
par draudzes ganiem un evaņģēlistiem. Katrs darām atbilstoši
sev piešķirtajai dāvanai. Ne visiem miesas locekļiem ir vienāds
uzdevums, ne visi ir “mute”, ne visi ir “roka”. Ir jāuzmanās, lai
māceklības ideja tiktu pareizi izprasta, citādi tā var pārvērsties
par pamatojumu “darbu evaņģēlijam”.
Lielā draudzē nav iespējama cieša sadraudzība, ja ar pamācīšanu nodarbojas tikai viens vai daži mācītāji. Vai šādā praksē ir jābrīnās, ka viņi izdeg darbā? Daudzās konfesijās tiek ignorēta Rakstu vieta: “Bet jums nebūs saukties par rabi; jo viens
ir jūsu mācītājs, Kristus, bet jūs visi esat brāļi. Jums arī nevie
nu virs zemes nebūs saukt par savu tēvu, jo viens ir jūsu Tēvs,
kas debesīs. Jums arī nebūs saukties par vadoņiem, jo viens ir
jūsu vadonis, Kristus.” (Mat. 23:8–10) Tādējādi tiek kavēta katra kristieša izaugsme, kam būtu jānotiek tiešā Kristus vadībā:
“Māceklis nav augstāks par savu mācītāju; bet, kad tas ir pil
nīgs, tad tas būs kā viņa mācītājs.” (Lk. 6:40) Ja tavs “mācītājs”
ir cilvēks, tad būsi ierobežots ar viņa nepilnību. Ja tavs rabi ir
pats Kristus, tad augsi viņa augumā. Cilvēku palīdzība ir vajadzīga, sevišķi kristīgo gaitu sākumā, bet mērķis ir mācīties
staigāt tiešā Kristus Gara vadībā. Jaunās Derības laikā Svētais
Gars ir izliets visiem, ne tikai dažiem.
Mācekļi var kristīt nākamos mācekļus, tas nav tikai draudzes gana uzdevums. Ir jābūt Kristū, un ar to pietiek. “Kad nu
Tas Kungs dabūja zināt, ka farizeji bija dzirdējuši, ka Jēzus sa
vācot un kristījot vairāk mācekļu nekā Jānis, lai gan Jēzus pats
nekristīja, bet Viņa mācekļi, tad Viņš atstāja Jūdeju un devās
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atkal uz Galileju.” (Jņ. 4:1–3) Ja esi tikko atgriezies no grēkiem,
tad gan varbūt nesāc uzreiz ar citu kristīšanu, bet pieaudz un
līdzdarbojies kopā ar tiem, kuri jau ir ilgāk Kristū!
Pirms aiziet uz Debesīm, Jēzus dod pavēli mācekļiem —
darīt visus Zemes cilvēkus par Viņa mācekļiem: “Un Jēzus pie
gāja pie tiem un uzrunāja tos, sacīdams: “Man ir dota visa vara
debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas
tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, tās mā
cīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu
pie jums ik dienas līdz pasaules galam.”” (Mat. 28:18–20) Ko
mācekļi māca nākamajiem mācekļiem? — To pašu, ko Jēzus
mācījis viņiem. Šī Rakstu vieta atgādina, ka nav tautu, kurām
būtu lemts cits ceļš uz debesīm, piemēram, japāņiem būtu jābūt sintoistiem un budistiem, indiešiem — hinduistiem, pakistāniešiem — musulmaņiem. Jēzus vēstījums ir nepārprotams — VISĀM TAUTĀM ir jākļūst par Viņa mācekļiem, jo
nav cita vārda, kurā mums lemta pestīšana.
Būt par Jēzus mācekli nozīmē būt Jēzus tuvumā un dzirdēt
noslēpumu skaidrojumu: “Un daudzās tādās līdzībās Viņš uz
tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties. Bet bez līdzī
bām Viņš uz tiem neko nerunāja; bet Saviem mācekļiem Viņš
visu īpaši izskaidroja.” (Mk. 4:33–34) Jēzus zemes dzīves laikā
bija jāseko viņam fiziski, tagad caur Svēto Garu Jēzus ir sastopams visur. Tomēr paliek spēkā princips — ir jāpamet viss, kas
traucē būt vienotībā ar Kristu: “Bet daudz ļaužu gāja Viņam lī
dzi, un apgriezdamies Viņš tiem sacīja: “Ja kāds nāk pie Manis
un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un mā
sas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis. Kas
nenes savu krustu un neseko Man, tas nevar būt Mans mācek
lis. [..] Gluži tāpat neviens no jums, kas neatsakās no visa, kas
viņam pieder, nevar būt mans māceklis.”” (Lk. 14:25–27, 33)
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Pateicos Dievam, ka māceklības tēmai (lai arī izteikti deformētā veidā) “Rīgas Kristus draudzē” tika pievērsta sevišķa
uzmanība. Brāļi, vai esat šim jautājumam pievērsušies savās
draudzēs? Ir laiks!

Kalpojiet cits citam!
Jo jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti. Tik ne tādai
svabadībai, kas dod vaļu miesai, turpretim kalpojiet cits
citam mīlestībā!
(Gal. 5:13)
Draudze ir gan veids, kā, gan vieta, kur mēs garīgi augam,
bet garīgajā izaugsmē vissvarīgākais ir individuālas attiecības ar draudzes galvu — Kristu. Pēc attiecībām Jēzus mācekļu starpā pasaule redz, vai šos cilvēkus vieno kaut kas īpašs,
kaut kas tāds, kā pasaulē trūkst: “No tam visi pazīs, ka jūs esat
Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā starpā.” (Jņ. 13:35)
Draudze ir vieta, kur dot un ņemt. Dot ir labi, bet, ja nebūs
kas ņem, tad arī devējs nevar izdarīt labo darbu. Bostonas mācekļu kustībā tika sludināts, ka jāziedo desmitā tiesa, draudze
saņēma arī finansējumu no brāļiem un māsām ASV. Tomēr
saviem nabagiem un atraitnēm, kas bija draudzes locekļi, no
kopējās draudzes naudas mēs devām ļoti maz. Man ir tik žēl
par to, sāp sirds atceroties, jo tā bija arī laikā, kad es pats vadīju draudzi. Labi, ka Dievs mudināja atsevišķus draudzes locekļus un viņi palīdzēja ar naudu ticības biedriem. Pieņemu,
ka bija jādod vairāk vientuļajām mātēm, veciem cilvēkiem un
nabadzīgajiem.
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Uz “Rīgas Kristus draudzi” reiz atnāca kāds jaunietis
ar labu sirdi, kurš bija izaudzis bērnunamā. Lasījām ar viņu
Bībeli. Viņš kādu laiku nebija mazgājies, drēbes smakoja. Ļāvu
viņam izmantot savu vannas istabu, lai sakoptos un izmazgātu drēbes. Nedomāju, ka kaut ko sevišķu būtu izdarījis. Kādu
dienu viņš atnesa vienu piparmētras tējas paciņu, ko vēlējās
man uzdāvināt. Raudu, šo rakstot. Nevis tējas iepakojumu, bet
mazo paciņu — vienai krūzei. Viņa labklājības mērogā tas bija
“viss padoms” vai tuvu tam (Lk. 21:4). Negribēju ņemt, man
toreiz bija pietiekami, zināju, ka viņam tā tēja labāk noderētu.
Jauneklis tomēr uzstāja, teica, ka ļoti gribot, ka es tējas maisiņu paņemu. Paldies Dievam, ka man pietika prāta viņu neatstumt un tēju paņemt. Lai notiktu labais, mums ir gan jādod,
gan jāļauj, ka mums dod. Pazemība var nākt ne jau tikai tāpēc, ka mums ir ciešanas vai redzam savu nespēku, bet arī tāpēc, ka redzam, ka nepelnīti saņemam. Atteikšanās pieņemt
palīdzību dažkārt var būt lepnuma motivēta. Lai Dievs izzina
mūsu sirdis un vada pa taisnības ceļu! Pēteris sākotnēji neļauj
Jēzum mazgāt savas kājas, tad, saprotot, ka runa ir par garīgu,
nevis tikai miesas mazgāšanu, pieņem kalpošanu ar pateicību.
Liela, Dieva beznosacījumu mīlestība dara sirdi pazemīgu un
pateicīgu. Kuram vairāk piedod, tas vairāk mīl.
Kāds “Rīgas Kristus draudzes” brālis uzdāvināja naudu māsai Kristū (nabadzīgai, vientuļai mātei) ūdens spices izveidei pavecas privātmājas pagalmā. Tas pats brālis reiz teica
man, ka ir gatavs ziedot visu, kas viņam ir (tātad “visu padomu”) Dieva valstības darbam — evaņģelizācijai. Toreiz Rīgas
draudzei nebija tādu plānu, iztika bez viņa lielā ziedojuma.
Uzminiet, kā viņam sokas naudas lietās? — Pareizi! Viņš ir
svētīts finansiāli un spēj apgādāt viens pats savu daudzbērnu ģimeni, ļaujot sievai nestrādāt algotu darbu un rūpēties
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par bērniem un māju. Savos piecdesmit gados esmu ievērojis,
ka tos, kuri vieglāk izlaiž no rokām naudu, lai palīdzētu citiem, Dievs sevišķi svētī arī pašus. Kad atgriezos no spēlēšanas, dzeršanas un laulības pārkāpšanas, tad konstatēju, ka nedegu pēc naudas kā kādreiz. Secinājums ir vienkāršs — ja veltī
dzīvi Dievam, tad vari iztikt ar mazāku daļu nekā, ja esi grēkos līdz ausīm un esi baudkāres un hēdonisma vadīts.
Vienai māsai draudzē kosmētiski izremontējām viņas nomātu dzīvokli. Māsa nebija turīga, dzīvoklī pirms tam bija dzīvojuši lieli pīpmaņi, smaka bija ieēdusies visur; ar mazgāšanu
nepietiktu. Sametāmies draudzē materiāliem un iesaistījāmies
ar darbu, kā nu kurš varēja un mācēja. Kad izstāstīju to kādai kristietei no citas draudzes, viņa teica, ka nevarot iedomāties to notiekam savā draudzē. Šo nerakstu, lai lielītos, bet lai
pamudinātu katru kristieti gan dot, gan ņemt. Tā ir svētība.
Draudze 1. gadsimtā saziedoja un sūtīja naudu ticīgajiem nabagiem Jeruzālemes draudzē (Rom. 15:25–26). Arī šī ir viena
no dzīvas draudzes sadraudzības izpausmēm, kas nes daudz
svētības un iepriecinājuma.
Lūdziet viens par otru! “Ar visām lūgšanām un lūgumiem lū
dziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā nolūkā esiet nomodā un pa
stāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem, arī par mani, lai
mana mute droši atvērtos runai un es bez bailēm varētu sludi
nāt evaņģēlija noslēpumu.” (Ef. 6:18–19) Mazticības dēļ nāk domas, vai ir vērts lūgt par citiem. Vai tiešām tas kaut ko mainīs?
Ja tas nebūtu nepieciešams, apustulis Pāvils neaicinātu ticīgos
lūgt par citiem un viņu pašu. Ja varētu iztikt, tad Jēzus neteiktu
šos vārdus Pēterim: “Sīmani, Sīmani, redzi, sātanam ļoti iegribē
jies jūs sijāt kā kviešus. Bet Es esmu lūdzis par tevi, lai tava ticī
ba nemitētos. Un, kad tu atgriezīsies, tad stiprini savus brāļus!”
(Lk. 22:31–32) Vai Jēzus būtu darījis kaut ko lieku? Neiespējami!
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Tāpēc varam sekot Viņa paraugam, zinot, ka jālūdz gan par
tiem, kuri ir “stipri”, gan par tiem, kuri ir “vāji”.
Māsa Kristū, Ieva (kuru pazīstam no “Rīgas Kristus draudzes” laika) teica, ka Dievs viņu 2019. gada oktobra naktī modinājis un licis lūgt par mani un Lilitu. Mēs tajā laikā ar viņu
īpaši nekomunicējām, Ieva nezināja, kam toreiz gāju cauri, tieši tajā laikā tiku atbrīvots no spēlēšanas atkarības. Dieva
ceļi ir neizdibināmi un brīnumaini! Kad pieteicos braukt uz
Alūksni, lai tur vienā draudzē liecinātu par Dieva darbiem,
Dzintars Strodāns (ar kuru agrāk bijām kopā “Rīgas Kristus
draudzē”) atrakstīja, ka esot manā tumsas periodā daudz lūdzis Dievu, lai Viņš pats uznes mani kalnā... Biju aizkustināts,
to uzzinot, jo Dievs tiešām pats mani uznesa, nevis es uzkāpu.
Ticēsim, ka mūsu lūgšanas nav veltas, iestāsimies kā ķēnišķīgi
priesteri par tiem, kuri vēl ir tumsā vai pārbaudījumos!
Bībelē ir daudz vietu, kur lietoti vārdi — “cits citu”, “viens
otru”. Ir daudz sporta veidu, kur sadarbība savā starpā ir principiāli svarīga. Volejbols, kuru spēlēju vairāk nekā desmit gadus, ir tas sporta spēļu veids, kurā viens pats nav karotājs.
Basketbolā, futbolā, hokejā un rokasbumbā (lieliski sporta veidi!) vari gan iedot piespēli, gan veiksmes un meistarības gadījumā viens pats izlauzties līdz vārtiem vai grozam, taču volejbolā tev ir jāatdod piespēle. Volejbolā ir jāatvaira pretinieku
uzbrukums un jātiek līdz savam uzbrukumam, nepārsniedzot
trīs piespēļu limitu. Lai cik labs būtu mūsu uzbrucējs, bez saspēles vadītāja labas piespēles (citiem vārdiem — “cēlāja uzceltas bumbas”) labas gremdes nebūs. Nesadarbojies? — Rezultāta
nav! Katrs zina savu vietu un lomu, un reizē — visi ir viena komanda. Kristus draudzē, kas ir Viņa miesa, ir līdzīgi un vēl
labāk. Visi locekļi saskanīgi kalpo cits citam: “Bet Dievs mie
su ir tā sastādījis, ka mazāk cienītam loceklim piešķīris lielāku
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cieņu, lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi saticīgi gādātu
cits par citu.” (1. Kor. 12:24–25) Garīgajā pasaulē pretinieks aiz
tīkla nav cilvēki, bet ļaunais ar saviem dēmoniem. Saskaņota
komanda uzvar komandu, kurā ir individuāli meistari, bet
nav saspēles, kas prasa pazemību, jo ir jādod iespēja gūt panākumu arī citam.
Draudzes locekļiem ir jāpalīdz pieveikt ļaunumu vienam
otra dzīvē. Ķēniņš Dāvids bija sūtījis kaujā pret sīriešiem un
amoniešiem savu spēkavīru armiju, ko vadīja Joābs. Ieraugot,
ka ir ielenkts no divām pusēm, Joābs vēršas pie sava brāļa Abīšaja: “Ja sīrieši būs par mani stiprāki, tad nāc man pa
līgā, bet, ja izrādītos, ka amonieši būs stiprāki par tevi, tad es
iešu tev palīgā.” (2. Sam. 10:11) Šo sadarbību var attiecināt arī
uz katra individuālo cīņu ar ļaunumu savā dzīvē, kur brālis var nākt palīgā brālim un māsa — māsai. Līdzīgu sadarbību redzam arī apsolītās zemes iekarošanā, kad tās Israēla
ciltis, kurām jau ir iedalīta zeme, tomēr vispirms iet palīgā pārējiem sakaut ļaunās tautas un tikai tad atgriežas savā zemē
(5. Moz. 3:18–21). Praksē tā ir brāļu un māsu savstarpēja komunikācija gan divatā, gan grupās: daloties savā ticībā, tādējādi iepriecinot un stiprinot vienam otru; slavējot Dievu kopā;
pārrunājot cīņu ar grēku; izsūdzot grēkus; pamācot vienam
otru un lūdzot vienam par otru. Teiktais attiecināms ne tikai
uz draudzes ganiem, bet arī uz katru draudzes locekli, ņemot
gan vērā katram piešķirto dāvanu kalpošanā. Draudzes gani
nedrīkst ganīt tikai sevi, viņiem ir jāmeklē avis, kuras noklīdušas un ievainotas (Ec. 34:1–8). Vilki vispirms meklē noklīdušās, jo tās vieglāk nomedīt. Ja kāds ilgi nenāk uz draudzes
pasākumiem, tad piedāvājam tikties, lasīt un lūgt kopā. Ja cilvēki atsakās, tad respektējam atteikumu, jo Jēzus ar varu nevienu nepiespiež.
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Jēzus mums ir atstājis ideālo piemēru kalpošanā. “Un Viņš
tiem sacīja: “Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par
labdariem. Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā
jaunākajam, un vadonim kā tādam, kas kalpo. Jo kas ir lie
lāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas,
kas sēž pie galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.””
(Lk. 22:25–27) Cik laika tu pavadi kopā ar ticības biedriem?
Kā viņi jūtas tavā klātbūtnē? Kā pie priekšnieka kabinetā, kad
jāatskaitās par padarīto? Vai kā pie tāda, kurš kalpo?

Pamāciet cits citu!
Bet es pats, mani brāļi, es par jums esmu pārlieci
nāts, ka jūs paši jau esat krietni, apveltīti ar visu atziņu
un spējīgi cits citu pamācīt.
(Rom. 15:14)
Deviņdesmitajos gados neilgi pēc kristībām divas māsas
draudzē mani uzrunāja par vienu un to pašu, ko man vajadzētu manīt komunikācijā ar cilvēkiem. Pirmās teikto “pieņēmu zināšanai”, bet sirdī īsti nepiekritu. Kad otra māsa (nesarunājusi ar pirmo) pateica to pašu, nopietni aizdomājos
un sapratu, ka ir īpašības, ko sevī neredzu, bet no malas tās
ir labi pamanāmas. Mūsu garīgā izaugsme paātrinās, ja ļaujam citiem sev kaut ko uzrādīt un ieteikt: “Kas ir gudrs un zi
nīgs, tas klausās un labojas, un, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev
ko sacīt, lai viņš šīs pamācības un to īsto izpratni uztvertu pa
reizi, tāpat arī zinīgo vīru mācības un viņu paraugus. Bijība
Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums. Ģeķi nonievā gudrību un
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pamācību.” (Sāl. pam. 1:5–7) Svarīgi, ka patiesība tiek teikta
mīlestībā un ar savstarpēju cieņu: “Brāļu mīlestība jūsu star
pā lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā.”
(Rom. 12:10)
Tā kā ticīgie mēdz klupt, tad ir nepieciešama savstarpēja pamācīšana. Svarīgi ir teikt patiesību otram: “Tāpēc atme
tiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko, jo mēs
savā starpā esam locekļi.” (Ef. 4:25) Mīlestība nepriecājas par
nepatiesību; ja kādu mīli, tad saki patiesību! Ja redzēsi, ka tavs
bērns, brālis vai māsa iet uguns virzienā, vai neuzrunāsi viņu?
“Kas otru aprāj un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību
un pateicību, pie tam vairāk nekā tas, kas ar savu mīksto mēli
liekuļo viņa priekšā.” (Sāl. pam. 28:23) Savstarpēja pamācīšana nav pašmērķis, tā izriet no nepieciešamības palīdzēt otram,
kalpojot ar to dāvanu, ko Svētais Gars katram ir piešķīris:
“Kristus vārds lai bagātīgi mājo jūsos: pamācait un paskubinait
cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dzies
mām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam!” (Kol. 3:16)
Garīga pamācīšana pilnā mērā ir iespējama tikai starp
Kristus miesas locekļiem. Pamācot kādu, kurš nav atgriezies
un nevēlas atgriezties no grēkiem, var saņemt agresīvu reakciju: “Kas brīdina izsmējēju, tas uzkrauj sev kaunu, un, kas
bezdievīgo soda, tam būs jāsaņem izsmiekls. Nesodi izsmējē
ju — viņš tevi ienīst; nosodi un pārmāci prātīgo — un viņš tevi
mīlēs. Dod sapratīgajam, tad viņš kļūs savās atziņās vēl dzi
ļāks; pamāci taisnīgo, tad viņš vēl vairāk pieņemsies mācībā.”
(Sāl. pam. 9:7–9) Diemžēl daudziem Latvijā atšķirīgu viedokļu paušana asociējas ar konfliktu. Cilvēki klusē, klusē un tad
uzsprāgst, runā dusmās, nevis pamāca lēnprātībā, uz ko aicina apustulis Pāvils: “Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir pienākts kādā
pārkāpumā, tad jūs, kas esat garīgi, atgrieziet tādu uz pareiza
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ceļa ar lēnprātīgu garu, un lūkojies pats uz sevi, ka arī tu ne
krīti kārdināšanā.” (Gal. 6:1) Šie vārdi neattiecas tikai uz draudzes ganiem, tie paredzēti visiem kristiešiem. Ir jāmācās teikt
patiesību otram, bet bez naida, dusmām un liekām emocijām.
Tas atvieglo otrai pusei iedziļināšanos teiktajā un nenovērš
uzmanību no galvenā. Man tas ne vienmēr ir izdevies, bet mēs
nepadodamies un meklējam ceļu uz pilnību.
Pat ja kāds tev vēlas kaut ko uzrādīt un uzrunā emocionāli, lūdz Dievu par mieru, kas augstāks par saprašanu, lai tu atbildētu mierīgi, nevis dusmīgi. Un tikai tad, kad esi atbildējis
pēc būtības, pārrunā arī brāļa vai māsas emocijas un ātrsirdību, ja tāda ir bijusi. Nedaudz treniņa draudzē, daudz pacietības un Dieva lūgšanu, un būs labs rezultāts — spēsiet savstarpējā komunikācijā būt reizē atklāti un mīloši. Te gan jāņem
vērā, ka ne jau uztrenēta sarunu tehnika ir miera pamatā.
Jēzus par sevi saka, ka ir lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. “No
sirds” — tātad tā ir trauka iekšpuse atšķirībā no savaldības,
kas var būt ārējā darbība — trauka ārpuse. Savaldība ir laba
(Sal. pam. 25:28), bet sirds pazemība ir daudz labāka, jo — ja
redzu sevi pazemīgā gaismā, tad cita dusmas tik viegli mani
neizprovocēs. Ātrsirdība ir ļaunums: “Nepiebiedrojies sirdī
gajam un neturies kopā ar raksturā niknu un dusmās strau
ju, ka tu nemācies viņa tekas un nesavaldzini savu dvēseli.”
(Sal. pam. 22:24)
Esmu dzirdējis viedokli, ka Jaunās Derības laikā vairs nav
vienam otru jāmāca, jo Svētais Gars pats mūs jau māca. Jā,
Gars mūs tiešām māca: “Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs
sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu,
ko Es jums esmu sacījis.” (Jņ. 14:26) Ir piepildījies arī pravietojums no Vecās Derības laikiem: “Tad nemācīs vairs draugs
draugu un brālis brāli, sacīdams: atzīstiet To Kungu! — jo visi
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Mani pazīs, lielie un mazie, tā saka Tas Kungs, jo Es piedošu
viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku!” (Jer. 31:34)
Te rakstīts, ka visi pazīs Dievu un tāpēc nebūs jāsaka — atzīsti Kungu! Ir jāuzmanās, lai cilvēki — starpnieki — neizkropļotu mums paredzēto Dieva vēstījumu. Mums katram ir garīgās
ausis, ar ko jāsaklausa Gana balss. Tāpēc katram Jēzus māceklim ir jāpieliek pūles, lai sadzirdētu Kristu individuāli, jo, kā
man teica brālis Kristū Ēriks, no Debesīm nenāk pievilšana.
Tā var nākt caur cilvēkiem.
Vienlaikus pats Jēzus norāda mums nepārprotami, ka
dažkārt brāļu pamācīšana ir nepieciešama: “Bet, ja tavs brā
lis grēko, tad noej un pamāci viņu zem četrām acīm; kad viņš
tev klausa, tad tu savu brāli esi mantojis. Un, ja viņš neklau
sa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no divu vai triju lieci
nieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš tiem ne
klausa, tad saki to draudzei; bet, ja viņš neklausa arī draudzei,
tad turi viņu par pagānu un muitnieku.” (Mat. 18:15–17) Jēzus
aicina vispirms runāt zem četrām acīm, jo ir jādod iespēja cilvēkam atgriezties bez citu iesaistes un prožektoru gaismām.
Ja neizdodas atrast kopsaucēju, tad jāaicina vēl viens vai divi.
Jo tad jūs esat divi vai trīs liecinieki, kas ir vienprātīgi. Vēl
viens svarīgs iemesls, lai pieaicinātu citus, ir tas, ka tu arī vari
kļūdīties. “Ikviens kā pirmais šķiet savas sūdzības lietā taisns
esam; tikai kad lietā iesaistās viņa pretinieks, tā noskaidrojas.”
(Sal. pam. 18:17) Iespējams, ka kopīga saruna parādīs, ka tev
pašam nav taisnība.
Svarīgi ir lūgt pirms sarunas un tās laikā Svētā Gara vadību. Diemžēl daudzas draudzes ignorē šos Jēzus vārdus.
Daudziem trūkst drosmes, izlēmības klausīt Kristum, trūkst
ticības, paļāvības, ka Dievs vadīs šo procesu un dos caur to labus augļus.
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Grēks Dieva namā
Un Viņš man sacīja: “Cilvēka bērns, pacel savas acis
uz ziemeļu pusi!” Un, kad es pacēlu savas acis uz ziemeļu
pusi, es redzēju minēto elka tēlu stāvam uz ziemeļiem no
altāra vārtiem pie ieejas. Un Viņš man sacīja: “Cilvēka
bērns, vai tu redzi, ko tie dara? Tā ir negantība, ko
Israēla nams dara, lai Mani aizdzītu projām no Manas
svētās vietas. Bet tu redzēsi vēl lielākas negantības.”
(Ec. 8:5–6)
Intelekts — tas ir labi, bet tikai tad, ja tas pakļauts Kristum.
Esam dzirdējuši gudras pārdomas no kanceles, vienlaikus zinot, ka tajā pašā draudzē ir ieperinājies grēks, kas netiek izmēzts ārā. Ir zināms, ka notiek netiklība, bet draudzes gans
nereaģē. Gan Vecās, gan Jaunās Derības grāmatās lasām
par pamācīšanas nepieciešamību. 3. Mozus grāmatā 19. no
daļā 17. pantā teikts: “Tev nebūs savu brāli ienīst savā sirdī,
bet pamācīdams pamāci savu tuvāku, lai tev nav viņa dēļ jā
nes grēks.” Ja ienīsti brāli viņa grēka dēļ, tad jau pats arī esi
pakritis. Runājot patiesību, mēs palīdzam viens otram cīņā
ar grēku: “Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticī
bas ļaunā sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamācait cits
citu katru dienu, kamēr vēl saka “šodien”, lai kādam no jums
sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību.” (Ebr. 3:12–13) Viens
no iemesliem manai lielajai krišanai pirms daudziem gadiem
bija ciešas kristīgas sadraudzības trūkums pēc aiziešanas no
draudzes. Tas bija viens no iemesliem, bet ne attaisnojums,
jo Dievs mums ir atstājis Jāzepa svētdzīves piemēru Ēģiptē,
kur viņš bija bez ticīgo sadraudzības, bet palika paklausīgs
Dievam (1. Moz. 39:7–12).
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Vai Dāvids nebija vīrs pēc Dieva sirds? Un tomēr arī viņu
Dievs modināja ar pravieša starpniecību. Nātāns stāstīja līdzību par netaisno bagātnieku un nabagu, kuram atņēma vienīgo aitiņu, lai pacienātu bagātā vīra viesi. Dāvidam Dievs bija
devis taisnības izjūtu, un tāpēc viņa reakcija bija viennozīmīga: “Tik tiešām, ka Tas Kungs ir dzīvs, tas vīrs, kas to ir darījis,
ir nāvi pelnījis! Un to jēriņu lai tas izlīgdams atdod četrkārtīgi,
tādēļ ka viņš tā ir rīkojies un nav bijis līdzcietīgs!” Tad Nātāns
atbildēja Dāvidam: “Tu esi tas vīrs!”” (2. Sam. 12:5b–7a)
Pieņemu, ka Nātāna vārdi “Tu esi tas vīrs!” kā zobens iedūra
sirdī... “Tad Dāvids sacīja Nātānam: “Es esmu grēkojis pret To
Kungu!” Un Nātāns atbildēja Dāvidam: “Tad nu Tas Kungs arī
tavus grēkus piedod: tev nebūs mirt!”” (2. Sam. 12:13)
Arī mūsdienās, kad Gars ir dots visiem, kuri ir Kristū,
Dievs joprojām runā dažādi, gan uzrunājot tieši, gan ar citu
cilvēku palīdzību. Pat 1. gadsimtā, kad draudzēs bija apustuļi un tie, kuri bija mācījušies pie Jēzus klātienē pirms krusta
nāves un redzējuši viņu pēc augšāmcelšanās, bija cilvēki, kuriem bija jāpamet draudze, jo viņu acis bija aizmiglojušās. “Bet
es rakstīju jums nebiedroties ar tādu brāli, kas gan saucas par
brāli, bet patiesībā ir netikls vai mantrausis, vai elku pielūdzējs,
vai zaimotājs, vai dzērājs, vai laupītājs; ar tādu jums nebūs
kopā pat ne ēst. Kāda man daļa tos tiesāt, kas ārā? Vai jums
nav jātiesā tie, kas iekšā? Tos, kas ārā, Dievs sodīs. Izmetiet ārā
ļauno no sava vidus!” (1. Kor. 5:11–13) Te ir svarīgi nejaukt garīgu vērtēšanu un pat izslēgšanu no draudzes ar nosodījumu.
Pāvils aicina draudzi Korintā izslēgt no sadraudzības cilvēku,
kurš piekopj netiklību ar pamāti: “Kaut gan miesīgi tālumā,
bet garā pie jums, es it kā klātbūdams esmu jau nolēmis par
to, kas tā noziedzies: ka mēs, jūs un mans gars, sanākam kopā
Kunga Jēzus Vārdā un viņu nododam ar mūsu Kunga Jēzus
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spēku sātanam miesas samaitāšanai, lai gars tiktu izglābts Tā
Kunga dienā.” (1. Kor. 5:3–5) Izslēgšanas mērķis ir veicināt
cilvēka grēka nožēlu un glābšanu no mūžīgās pazušanas. No
2. vēstules korintiešiem var saprast, ka brālis ir atgriezies no
grēka un sadraudzība ir atjaunota (2. Kor. 2:5–10).
Kāpēc atgādinu visas šīs daudzās Rakstu vietas par pamācīšanu, sadraudzību un izslēgšanu no tās? Jo kopš deviņdesmitajiem gadiem esmu novērojis, ka šāda kārtība netiek praktizēta (vai netiek praktizēta pilnā mērā) daudzās draudzēs. Vai
Pēteris nebija māceklis, kuru Jēzus bija mācījis sevišķi daudz?
Evaņģēlijos ir aprakstītas situācijas, kurās Pēteris (kopā ar
Jēkabu un Jāni) redz un dzird vairāk nekā citi mācekļi. Vai
Pēteris negāja pa ūdens virsmu vētras laikā? Vai Pēteris nebija tas, kuru Jānis palaida pa priekšu ieiet tukšajā Jēzus kapā?
Vai Pēteris nebija starp tiem, pār kuriem Vasarsvētkos Svētais
Gars nāca kā ugunīgas mēles? Vai Pēteris nebija tas, pēc kura
sludināšanās vienā dienā atgriezās un kristījās trīs tūkstoši
cilvēku? Vai Dievs nerādīja Pēterim audeklu ar dzīvniekiem,
kurus tika atļauts nokaut un ēst? Jā, tas bija tas pats Pēteris,
un pat viņu bija nepieciešams uzrunāt ar Pāvila starpniecību:
“Bet, kad Pēteris nonāca Antiohijā, tad viņam atklāti nostājos
pretim, jo viņš bija kritis vainā.” (Gal. 2:11) Arī Pāvils pats saņēma pamācību par nepieciešamību dot dāvanas nabagiem:
“Tikai lai mēs pieminētu nabagus, to es arī esmu centies darīt.”
(Gal. 2:10) Apustuļi pamācīja cits citu, vai mēs to nedarīsim?
Vēl un vēl uzsveru, ka svarīgākais ir, lai katrs pats dzirdam
Kristus balsi un sekojam tai, vienlaikus (sevišķi mācekļa gaitu
sākumā) ir nepieciešama savstarpēja pamācīšana.
Zinām konfesiju, kur grēkus izsūdz vispārīgi, visi kopā —
pirms vakarēdiena. Zinām vēl citu, kur grēkus izsūdz tikai mācītajam, kurš sēž tādā kā skapī. Tas ir labāk nekā neizsūdzēt
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vispār, tomēr zinām arī Jēzus sekotājus, kuri izsūdz cits citam,
atbilstoši tam, kā lasām “Jēkaba vēstules” 5. nodaļas 16. pantā:
“Izsūdziet cits citam savus grēkus un aizlūdziet cits par citu, ka
topat dziedināti. Daudz spēj taisna cilvēka lūgšana, darboda
mās savā spēkā.” Tas nozīmē, ka vari izsūdzēt grēkus jebkuram
Jēzus māceklim. Šāda grēksūdze ir iedarbīga, tā palīdz iznest
gaismā grēku, un tas, ko apspīd gaisma, ir gaisma (Ef. 5:13).
Vienlaikus vēlos uzsvērt, ka tas nedrīkst pārvērsties par bauslības rīku, kas samazina ticību Kristus taisnošanas darbam.
Dāvids saka: “Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija
jāvaid cauru dienu, jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām
un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. (Sela.)
Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es
sacīju: “Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!” Un Tu
piedevi man manu grēka vainu. (Sela.)” (Ps. 32:3–5) “Izsūdzēšu
Tam Kungam” — pietiek, ja izsūdzi Dievam, jo sevišķi, ja neviens no ticības biedriem nav sasniedzams. Citādi mēs atrastos riskantā situācijā, ja esam sagrēkojuši, nepagūstam izsūdzēt
brālim un pēkšņi šī pasaule ir jāpamet. Piedošanas pamats ir
Kristus upuris, tāpēc esam pasargāti. Atcerieties, ka Dieva žēlastības tronis vienmēr ir pieejams. Kā Pāvils raksta: “Jo ir viens
Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem — cilvēks
Kristus Jēzus.” (1. Tim. 2:5) Ja grēksūdze draudzē pārvēršas par
bauslības instrumentu, tad zināmā mērā tiek apšaubīts Kristus
taisnošanas darbs. Vienlaikus vēlos visus iedrošināt uz grēku
izgaismošanu, kad tas ir nepieciešams. Zinu, cik iedarbīga ir
grēku izsūdzēšana Dievam cilvēka klātbūtnē, sātans bēg no tādas. Ļaunajam nav izdevīga atklāta komunikācija draudzē, jo
viņa darbi tiek izgaismoti.
Nav patīkami izsūdzēt grēkus augstprātīgajiem, labāk būsim
pazemīgi un izsūdzēsim pazemīgajiem. Ja kāds nāk pie tevis
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izsūdzēt grēkus, tad nedomā nopūsties, rāties vai nosodīt. Labāk
svini Dieva uzvaru, jo, lai cik liels būtu grēks, Jēzus mīlestība ir
lielāka, Viņa upuris ir lielāks un spēj izdzēst jebkuru grēku kā
nebijušu. Kāda ir Dieva sirds attieksme šajā ziņā? Pēteris prasa, cik reižu man brālim piedot. Vai pietiek ar septiņām reizēm?
Jēzus atbild: “Septiņdesmit reiz septiņas.” (Mat. 18:22b) Vai Jēzus
mācītu, kā izturēties cilvēkiem savā starpā, ja tas neatbilstu paša
Dieva attieksmei pret mūsu krišanu? Šis ir drošības tīkls, kurā
iekrītam un nenositamies.
Iepriekšējās piecas (ieskaitot šo) sadaļas veltīju draudzes un
māceklības jautājumiem, jo tie palīdz nekrist, bet, ja ir bijis kritiens, tad ātri celties. Ja vēlies palikt brīvībā, tad meklē savu dzīvo draudzi, kur valda Kristus! Sadraudzība ar ticīgajiem ir ļoti
svarīga, bet galvenais spēks nāk no tavām individuālajām attiecībām ar Dievu. 2020. gada rudenī lielākoties doktrināru apsvērumu dēļ aizgāju no mājas draudzes, kas ir daļa no “The Last
Reformation” kustības. Esmu pateicīgs Dievam, ka Viņš mani
tur ieveda, un esmu pateicīgs, ka ved tālāk jaunā kalpošanā.

Sajūtas, jūtas, lēmums
Bet priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es
radu, jo redzi, Es pārradīšu Jeruzālemi priekam un tās
tautu līksmībai.
(Jes. 65:18)
Priecājieties iekš Tā Kunga vienumēr; es vēlreiz teik
šu, priecājieties!
(Filip. 4:4)
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Agrāk nesapratu, kā ir iespējams izpildīt apustuļa Pāvila
aicinājumu — priecājieties vienmēr! Deviņdesmitajos gados
draudzē “bija jāpieņem lēmums” — kaut vai jāimitē, bet jārāda priecīga seja, jo kristietim esot jābūt dodošam... Tas ne
vienmēr bija no ticības, un viss, kas nav no ticības, ir grēks
(Rom. 14:23). Brāļi, ļaujiet cilvēkiem izturēties sapulcē tā, kā
viņi vēlas, protams, ievērojot kārtību, “jo Dievs nav nekārtī
bas, bet miera Dievs” (1. Kor. 14:33) Ja nevēlas celties kājās
dziesmas laikā, lai neceļas, ja kāds nevēlas dziedāt, lai nedzied!
Un kāpēc daži no jums grib bikstīt kaimiņu un diktēt viņam
kādu tekstu? Ik pa laikam šādai bikstīšanai seko skaidrojums,
ka latvieši ir pārāk atturīgi. Tas ir slikti? Manuprāt, grēkot ir
slikti, bet uzvesties atšķirīgi no citām tautām ir pieņemami.
Esmu par dzīvām, iedvesmojošām sapulcēm ar spilgtu, instrumentālu un vokālu slavēšanu, bet ļaujiet katram darīt, kā viņš
savā sirdī apņēmies. Ja kāds nav priecīgs, lai netēlo, lai labāk
lūdz Dievu.
Kad no jauna uzticēju dzīvi pilnībā Dievam, tikai tad sapratu, kā var priecāties vienmēr. Pēc atkalapvienošanās ar
Tēvu staigāju sevišķa prieka stāvoklī, izņemot posmus, kad
bija kaut kas jārisina sevī un dažkārt ar citiem. Kā būt priecīgam Dievā? Kā būt pateicīgam ne tikai saprāta un izvēles ziņā,
bet arī sirdī un emocionālā līmenī? Emocijas nav mērķis, bet
nevar būt arī tā, ka attiecības ar Dievu nekad neizraisa reakciju emocionālā veidā. Manas sajūtas, emocijas nav Dievs, bet
attiecības ar Dievu dod cita starpā arī sajūtas. Nevaru iedomāties, ka kāds cilvēks dzird Dieva balsi, redz Dieva darbu savā
dzīvē un paliek tajā visā vēss kā akmens...
Ik pa laikam nākas dzirdēt kādu sludinātāju sakām, ka mīlestība ir nevis jūtas, bet lēmums. Kā pamatojumu parasti piesauc cilvēka grēcīgumu: “Atceries sevi, kāds biji grēkā? Vai
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tādu var mīlēt?” Draugi, nesalīdziniet savas cilvēciskās spējas
mīlēt ar Dieva spējām! Ir svarīgi nemālēt Dievu pēc sava parauga, pēc kāda tēla uz zemes, tas attiecas arī uz cilvēka tēlu.
Mēs esam radīti Viņa līdzībā un dzenamies pēc pilnības, nevis
Viņš ir radīts pēc mūsu parauga: “Ar ko jūs salīdzināsit Dievu,
un kur jūs atradīsit Viņam ko līdzīgu?” (Jes. 40:18) Atbilde uz
jautājumu par grēcinieka mīlēšanu ir vienkārša — jā, var tādu
mīlēt! Dievs var. Vai tad tā nav evaņģēlija būtība? “Jo tik ļoti
Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzī
vību, jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli
tiesātu, bet lai pasaule caur Viņu tiktu glābta.” (Jņ. 3:16–17)
Dievs mīlēja grēciniekus vēl pirms glābšanas. Neticu, ka Dievs
kaut kā piespiež sevi mīlēt cilvēkus, Viņš vienkārši mīl, jo pats
ir mīlestība, un no tā izriet Viņa darbība — upura atdošana
par mums.
Kad deviņdesmitajos gados runāju ar brāļiem, stāstot savas garīgās grūtības, man sacīja, ka meklēju emocijas un tas
esot slikti. Tam nevaru piekrist, jo emociju, sajūtu meklēšana
nebija pašmērķis, bet gan vitāli svarīga Dieva bērna nepieciešamība pēc emocionālas saiknes ar Radītāju, līdzīgi, kā bērnu
normālai attīstībai vajag emocionālu saikni ar vecākiem. Daļa
no ticīgajiem tajā draudzē bija nonākuši jau ar ticību evaņģēlijam — labajai vēstij — par to, ka Kristus ir miris mūsu vietā un
ar savām asinīm šķīstījis, attaisnojis un izpircis mūs. Es savukārt atnācu kā balta lapa un uzreiz nokļuvu “darbu evaņģēlija”
vidē. Galvenais, ko dzirdēju, bija — atgriezies no grēkiem, pieņem lēmumu kļūt par Jēzus mācekli un kristies! Tas ir pareizi, un to arī darīju. Bet tas vēl nav viss evaņģēlijs, šādi var pazaudēt galveno prieka vēsts sastāvdaļu — mūs glābj ticībā uz
Kristus darbu, nevis pēc mūsu darbiem.
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Tagad, pēc padošanās Dievam, jau gandrīz gada laikā man
ir bijis maz tādu nedēļu, kad nebūtu bijis saviļņots aiz pateicības par to, ko Dievs man ir izdarījis. Vai laulībā nav jūtu? Vai
pret savu sievu un bērniem neko nejūtat? Tad kāpēc domājat, ka attiecībās ar Dievu ir jābūt tikai robotiskai paklausībai?
Dievs taču ir Persona! Tava mīlestība pret sievu ir zaudējumu/ieguvumu kalkulācija, apvienota ar gribasspēku? Tas būtu
drūmi. Kas jums to ir pielipinājis? Iespējams, vecāki jums neizrādīja siltas jūtas, un sirds nocietinājās. Dievs ir pilnīgs Tēvs,
viņa pilnīgā mīlestība var izkausēt tavu sirdi un iedot to, ko
vecāki nespēja vai nevēlējās. Ja tevī nav jūtu pret Dievu, ja nejūti viņa mīlestību pret sevi, tad lūdz pēc tās, un tiks dota, jo
tie, kuri lūdz, dabū (Lk. 11:10). Manuprāt, ir nepilnības, ar kurām nevajag samierināties. Nemāciet citus, ka mīlestības jūtu
neesamība attiecībās ar Dievu ir norma! Jā, mīlestība prasa arī
lēmumu un izvēli, bet nestāstiet, ka ar to pietiek! Jā, vīram ir
jābūt balstam, jāstrādā, jārūpējas par sievu visādi; nepārtraukta sēdēšana uz dīvāna, nekā nedarīšana ģimenes labā un tikai
saldas runas tiešām neizskatās pēc mīlestības. Bet otrs grāvis
arī ir grāvis, jo tā būtu viena drūma Dieva valstība, ja tur uzturētos tikai tādi “lēmumu pieņēmēji”. No tiem, kuri akcentē gribas lēmumu un darbus, arī parasti mīlestība īpaši nestaro, jo viņiem nav īsta miera ar Tēvu. Liekas, Dieva mīlestība ir
jānopelna; arī pats reiz biju viens no viņiem. Visu maina ticība evaņģēlijam. Vai Kristum nav jūtu pret mums? Jēzus raudāja, bet varēja taču aukstasinīgi uzmodināt gan Lācaru, gan atraitnes dēlu.
Ja vēlies padziļināt attiecības ar Kristu, tad neklausies “kušinātājos”, kādi bija arī blakus Jēzum! “Un tie nāk uz Jēriku;
un, Viņam ar Saviem mācekļiem un daudz ļaudīm no Jērikas
izejot, Timeja dēls Bartimejs, kāds akls nabags, sēdēja ceļmalā.
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Un izdzirdis, ka tas esot Jēzus no Nacaretes, viņš sāka saukt un
sacīt: “Jēzu, Tu Dāvida dēls, apžēlojies par mani!” Un daudzi
to apsauca, lai paliek klusu. Bet tas jo vairāk brēca: “Dāvida
dēls, apžēlojies par mani!” Un Jēzus apstājies sacīja: “Ataiciniet
viņu.” Un tie aicināja aklo, tam sacīdami: “Turi drošu prā
tu, celies, Viņš tevi aicina.” Un, savu apmetni nometis, tas cē
lās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus griezās pie tā un sacīja: “Ko tu
gribi, lai Es tev daru?” Bet aklais Viņam sacīja: “Rabuni, ka
es varētu redzēt.” Un Jēzus tam sacīja: “Ej, tava ticība tev pa
līdzējusi.” Un tūdaļ tas kļuva redzīgs un pa ceļu Viņam seko
ja.” (Mk. 10:46–52) Nepaliec zem sava apmetņa, droši sauc uz
Jēzu un neklausies tajos, kuri saka: “Kuš, kuš, klusu! Tev pietiek ar to, kas ir!” Ja attiecībās ar Radītāju ir vēl kaut kas nepieciešams, tad nevajadzētu klausīties, ko radība saka, meklē labāk, kā sadzirdēt Radītāja balsi.
Vienlaikus piebildīšu, ka nākas dažkārt izdarīt arī vienkāršu gribas izvēli par labu Dieva noteikumiem, likumiem,
aicinājumam, vienkārši paklausīt, neraugoties uz tā brīža sajūtām. Tas tiešām ir svarīgi — nebūt emociju vēja aizpūstam.
Dažkārt prieks seko vēlāk. Galu galā prieks ir Svētā Gara auglis, un auglis var nobriest pakāpeniski. Iespējams, tas ir sātans, kas runā uz Ījabu caur viņa sievu un saka: “Vai tu stip
ri vēl turies pie savas sirds skaidrības? Atsaki Dievam un
mirsti!” (Īj. 2:9b) Ījabs, neraugoties uz milzīgām ciešanām un
neziņu par Dieva motivāciju pieļaut lielas sāpes un zaudējumus viņa dzīvē, neatsaka Dievam un gaida uz Viņa iesaisti,
atbildi un palīdzību. Ciešanu laikā sātans nāk meklēt piekļuvi ticīgajam, un tādā gadījumā nostājamies pret ļauno un paklausām Dievam, pat ja jūtamies slikti. Bet nav jāsamierinās
ar nemieru attiecībās ar Dievu kopumā. Nevajadzētu arī jaukt
sajūtas ar jūtām. Kad ēdu sievas gatavoto ēdienu, tad man ir
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sajūtas, bet, kad atceros, ka viņa e-pastā atrakstīja, ka gaidīs
mani visu mūžu, tad man ir jūtas.
Lai dzīvotu mīlestībā ar Lilitu, man jāupurē egoisms.
Dievs upurē par mums Dēlu, mēs varam Viņu atdarināt, dodot citiem. Bet tikai nejauciet secību — ir rakstīts, ka Dievs
mūs ir pirmais mīlējis. Lai piedzīvotu Dieva pilnīgo mīlestību uz sevi, ir jānolīdzina ceļš — jāatdod dzīve Jēzum pilnībā, tad dārgā pērle būs tev pilnā mērā pieejama. Pēc padošanās Dievam, pārtraucot tumsas posmu, sapratu, ka attiecību
stāvoklis ar Viņu, kādu biju ieguvis, mani motivēs daudz spēcīgāk nekā vienkārša vēlme tikt vaļā no spēlēšanas un tās sekām. Gadiem biju vēlējies tā justies ar Dievu. Jā, tieši justies!

Ko domā tie, kuri ir atbrīvoti?
Meklēdams izeju no atkarības valga, vēlējos dzirdēt, ko
domā un kā jūtas tie, kuri ir tikuši ārā. Tāpēc paņēmu dažus
savus pierakstus, kas tapa gan kā dienasgrāmata, gan kā grāmatas melnraksts. Tie kaut nedaudz, bet parāda, kādas ir domas, esot brīvības pusē dažus mēnešus pēc atbrīvošanas.
“20.01.2020. Eju pa ielu Kauguros un raudu aiz pateicības
Dievam par to, ko Viņš ar mani izdarīja. Pirms gadiem diviem
raudāju, ejot pa ielu, tikai tās nebija prieka asaras — raudāju,
jo zināju, ka eju spēlēt, ka zaudēšu visu un ka neko nespēju ar
to padarīt.”
“22.01.2020. Mana laulība pieder Dievam. No šī brīža viss,
kas tur notiks un nenotiks, būs Dieva vadībā. Šāds solis ticībā
man bija jāsper jau 2005. gadā, kad sabēdājos, ka laulībā lie
tas nav iegrozījušās tā, kā cerēju. Toreiz atsāku dzert un iet uz
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kazino. Pazaudēju daudz gadu, maldīdamies tumsā un nevēlo
ties/baidoties iziet gaismā. Nu tas ir noticis. Izlēmu mīlēt savu
sievu ar beznosacījumu mīlestību, būt vienmēr viņas pusē, aiz
stāvēt viņu visādi, būt par balstu, uz ko atbalstīties; par plecu,
pie kā pieķerties; par muguru, aiz kā paslēpties. Lai Dievs man
dod spēku to izdarīt! Tagad ticu, ka Visaugstākais manu laulī
bu svētīs. Un, pat ja ne, nemainīšu savu nostāju un rīcību. “Ja
vīģes koks arī neziedēs un vīnakokam nebūs ogu un ja nepie
pildās arī cerības, kādas bija liktas uz eļļas kokiem, un arī tī
rumi nesniedz nekādu barību, ja sīklopi būtu izzuduši no ap
lokiem un kūtīs nebūtu arī vairs neviena liellopa, tad es tomēr
gribu gavilēt savam Kungam un likt izpausties savam priekam
par savu Glābēju, savu Dievu! Jo Dievs Tas Kungs ir mans spēks
un darīs manas kājas vieglas kā kalnu kazai un pāri maniem
augstumiem rādīs man ceļu un vadīs mani.” (Hab. 3:17–19a)
Toreiz, 2005. gadā, apvainojos uz Dievu, jo domāju, ka
Viņš mani ir pievīlis, jo nesvētī laulību, nedod mums bērnus
utt. Toreiz biju lepns, domādams, ka Dievam man kaut kas ir
jāpiegādā, obligāti jānodrošina. Es ticu Dieva labajai sirdij un
žēlastībai, kas nodrošina mums visu nepieciešamo, gan garīga
jā, gan materiālajā pasaulē. Nevēlos līdzināties tām konfesijām,
kuras vairāk māca, kāpēc Dievs kaut ko drīzāk nedarīs, nedos,
nedziedinās, nepalīdzēs utt. Cilvēki savu neticību un mazticī
bu paceļ līdz likumam, mālē Dievu pēc savas cilvēciskās neva
rēšanas un nemīlēšanas. Jēzus Kristus vakar, šodien un rīt ir tas
pats, kurš nemainās. Meklējam un apliecinām ticību tam, ka
Dievs mīl, dara, palīdz, glābj un iesaistās. Tomēr ir jābūt paze
mīgai attieksmei, parādot Dievam, ka pieņemšu jebkuru Viņa
atbildi, jo mūsu Tēvs nav robots, kam jāreaģē uz pogas nospie
šanu pēc iepriekš uzrakstīta algoritma. Jā, Dievs ir uzticams,
piemēram, ja ziedošu naudu Viņa darbam, noteikti saņemšu
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arī pats materiālo svētību, esmu to piedzīvojis daudzkārt un
turpinu piedzīvot vēl un vēl. Vienlaikus ir jāņem vērā, ka Viņš
ir Persona, kas lemj pati, nevis iet manā pavadā. Doma, ka ar
savu darbu vai rituālu lieku Viņam rīkoties noteiktā veidā, ir
pagāniska. Man ir jātic, ka Viņš rīkosies vienmēr vislabākajā
veidā, pat ja tajā brīdī vēl nesajutīšu to kā svētību. Tā ir pilnī
ga uzticēšanās Tēvam, kura rīcība vienmēr izriet no mīlestības
pret mani.”
“27.02.2020. Ir nedaudz pēc četriem no rīta. Vakarā biju ne
mierā, aukstumā, tukšumā, jo biju izlēmis paņemt honorāru
par savu darbu, bet ne taisnīgā veidā, un tam bija rezultāts uz
reiz tai pašā dienā. Nāca virsū vecie kārdinājumi. Liels nemiers
un tukšums. Naktī pamodos, atcerējos sapni, kurā ilgi mēģināju
tikt ārā no kādas ēkas, kur daudz durvju, kāpnes. Bārā daudz
cilvēku, un man nav vietas. Vēlos iet ārā, bet nevaru atrast iz
eju. Tad pēkšņi tieku ārā, jau esmu ārā. Redzu pa labi izeju no
slēgtas teritorijas, taciņa ved gar futbola vārtiem uz šoseju, kur
mašīnas brauc. Turp vēlos doties, bet pagriežos vēl uz brīdi pa
kreisi, uz ogu dārzu. Noplūcu ogas, līdzīgas upenēm, pagaršo
ju — nav upenes, nav ēdamas, nav garšīgas.
Uzliku dziesmu no “Hillsong” repertuāra — “I surrender”1 —
un atkal izlēmu, ka klausīšu Dievam un tos šaubīgos honorā
rus neņemšu, lai gan naudu ļoti vajag. “Labāks ir mazumiņš
ar Tā Kunga bijāšanu nekā liela manta, kam nemiers un raizes
klāt.” (Sāl. pam. 15:16) Pēc lēmuma atgriezās miers, prieks par
Dieva tuvumu, par vadību. Slava Dievam! Pirms gulētiešanas
lūdzu Dievu, lai nepamet mani, jo baidījos, ka atkal uz tuks
nesi jāiet. Aizgāju gulēt netipiski agri, ap 21.30. Četros no rīta
Dievs visu sakārtoja savā labajā kārtībā = Viņš vada, es sekoju.
1

Es padodos.

232

Sirds atkal atvērās, tukšums un aukstums aizgāja. Skaidri atskārtu, ka nekad vairs nevarēšu dzīvot pa vecam. Vai nu
esmu ar Dievu pilnībā un tad arī viņa pasargāts, vai atpakaļ
tumsā, nemierā, izmisumā. Ir tikai viens ceļš, likme ir izda
rīta, tā ir mana dzīve, kas nolikta uz Dieva altāra, upurēta, tā
vairs nepieder man, tā ir Kunga rokās, lai Viņš vada to, lai rī
kojas pēc saviem ieskatiem. Saņemu mieru, jaunu dzīvi, iegūs
tu īsto dzīvību, kas nekad nebeidzas, jo izriet no Dieva. Viņš
nevar beigties (mīlestība nekad nebeidzas, 1. Kor. 13). Esmu at
kal brīvs, stiprināts, laimīgs Dievā. Pulkstenis rāda 04.54, varu
iet gulēt, rīt (šodien) taču darbadiena, jāuzkrāj spēki.”
Atskatoties uz posmu pēc atbrīvošanas, varu teikt, ka iegūtais tuvums ar Dievu ir daudz vērtīgāks par meklēto brīvību
no spēlēšanas. Atkarība bija tikai instruments, lai Tēvs man
parādītu spilgto atšķirību, kā ir būt bez Viņa, un ko nozīmē
staigāt Viņa svaidījumā. Kad kapitulēju Dieva priekšā, tad atskārtu, ka dzīve nekad vairs nebūs tāda kā iepriekš. Pateicība
Kristum!

Nobeigums
Tēvs, kurš gaida

Un Viņš sacīja: “Kādam cilvēkam bija divi dēli. Un
jaunākais sacīja tēvam: tēvs, dod man piekrītošo man
tas daļu! — Tad viņš starp tiem sadalīja mantu. Un pēc
dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais dēls aizgāja uz
tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvo
dams. Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās
liels bads, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un
piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa; tas to sūtīja savā
tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt sē
nalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet
neviens viņam tās nedeva. Tad viņš, pie atziņas nācis,
sacīja: cik algādžu nav manam tēvam, kuriem maizes
papilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un iešu pie
sava tēva un sacīšu: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm
un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par
tavu dēlu; pieņem mani par vienu no saviem algādžiem!
Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva. Bet, viņam vēl tālu
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esot, viņa tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un
viņš skrēja tam pretī, krita tam ap kaklu un to skūpstī
ja. Bet dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debe
sīm un pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc
par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja saviem kalpiem: atnesiet
ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam
pirkstā gredzenu un kurpes kājās; atnesiet baroto teļu
un nokaujiet to, lai ēdam un līksmojamies, jo šis mans
dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un
ir atkal atrasts. — Un viņi sāka līksmoties.”
(Lk. 12:11–24)
Atkarības periodā kādā svētdienas rītā pēc nakšņošanas
birojā drēbes nebija pirmā svaiguma, tomēr aizgāju uz “Prieka
vēsts” sapulci. Apsēdos sola malā, jutos kā bezpajumtnieks,
kurš ielaists mājā un jūtas pazemīgs, apzinoties savas nepilnības un neiederēšanos starp pārējiem. Bet tas tikai tā liekas, ka
neiederamies. Jēzus meklē tos, kam salauzts un satriekts gars,
lai dziedinātu. Vai es būtu tik pazemīgs tajā sapulcē, ja nebūtu
visu grēku un ciešanu pēdējo desmit gadu laikā? Nē, nebūtu.
Pazudušais dēls nāk no cūku kūts, bet tēvs skrien viņam pretī,
apkampj, dod tīras drēbes, gredzenu un rīko svētkus.
Tie, kuri nepazina dēlu agrāk un ierauga viņu nākam no
kūts netīrās, smirdīgās drēbēs, nevar iedomāties, ka viņš reiz
dzīvojis tēva namā. Atgriešanās posmā Dieva spēkā pārskatīju
savu attieksmi pret ciešanām, kuras Dievs bija pieļāvis manā
dzīvē, gan saistībā ar laulību, gan pret tām, kuras saņēmu kā
grēka sekas. “Pie atziņas nācis…” Pazudušajam dēlam ciešanas
palīdz pamosties. Lasot Vecās Derības grāmatās vēstīto par
Dieva tautas ciešanām, kurās tā nonāk sava grēka dēļ, tagad
saskatu Dieva žēlastību. Ciešanas liek attapties un meklēt ceļu
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atpakaļ uz Tēva namu. “Latvijas Kristīgā radio” Aijas Sniķeres
vadītajā raidījumā teicu, ka mana spēlēšanas kaite noteiktā
veidā bija laba, jo caur to ieraudzīju savu pilnīgo atkarību no
Dieva un nepieciešamību tikt atpestītam no grēka.
Pazudušais dēls atnāk mājās citāds, un attiecības ar tēvu
nu ir citā līmenī. Viņš skaidri apzinās, ko nozīmē būt projām.
Tagad atskatoties uz grūtību posmu, saprotu, ka tajos vakaros un naktīs, kad saucu uz Dievu, nebiju viens. Dievs dzirdēja mani, turēja manu roku un atbildēja īstajā brīdī — tikai
Viņš, un neviens cits, zina pareizo laiku. Ja nav uzreiz atbildes, tas nenozīmē, ka Dievs nav sadzirdējis un nav izlēmis palīdzēt. Nemeklē cūku kūti, bet, ja esi tur nokļuvis, nāc ārā!
Tēvs gaida.
Nesen viens brālis Kristū, ar kuru ik pa laikam komunicēju kopš deviņdesmitajiem gadiem, man rakstīja, ka doktrīnas neglābj, glābj Dieva Dēls. Patiesība, kas dara mūs brīvus,
ir Jēzus, jo Viņš ir patiesība. Kas ir tava atbildība? Ir jāizvēlas
atdot sevi pilnībā Jēzus rokās, atgriezties no grēkiem, kristīties
(ja vēl neesi kristīts), saņemt Svētā Gara dāvanu un atpestīšanu no ļaunā. Visskaistākie brīži manā dzīvē ir bijuši tie, kuros garā dzirdu Dieva balsi. Būt piepildītam ar Svēto Garu ir
labākais, kas var notikt. Tumsas laikā teicu Dievam, ka būšu
brīvs tikai tad, kad Jēzus teiks, ka esmu brīvs. Jēzus mani atbrīvoja, uzrunājot caur Rakstu vietu par Kristus uzvaras gājienu (2. Kor. 2:14–15). Dievs zināja precīzi, kas man jādzird, lai
notiktu brīnums. Radītājs pateiks tieši to, kas tev jāzina, personiski tev un nevienam citam. Jēzus teica saviem mācekļiem,
ka viņi esot tīri Viņa vārdu dēļ, ko dzirdējuši (Jņ. 15:3). Tāpēc
meklē, kā dzirdēt Gana balsi!
Šīs grāmatas rakstīšana sagādāja daudz saviļņojošu brīžu,
jo domās gāju vēlreiz cauri tam, ko Dievs ir darījis manā dzīvē.

Ik pa laikam bija jāapstājas, jāparaud pateicībā par Dieva darbu. 2018. gada izskaņā saviem kolēģiem darbā teicu, ka tas
gads bija visgrūtākais manā mūžā. Toreiz nezināju, ka tuvojas
laiks, kad viss izmainīsies, un ka vairs nav aiz kalniem diena,
kad aptuveni pusotru gadu pēc padošanās Dievam teikšu, ka
šis ir bijis skaistākais laiks manā mūžā! Tas turpinās.
Jo Viņš saka: labvēlīgā laikā Es tevi paklausīju un
pestīšanas dienā Es tev palīdzēju. — Redzi, tagad ir vis
labvēlīgākais laiks; redzi, tagad ir pestīšanas diena.
(2. Kor. 6:2)

Ir laiks!
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Lilita Kudore

Ir cerība!

Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas
Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma un
ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.
Kad jūs Mani tad piesauksit, Es jums atbildēšu, un, kad
jūs nāksit un Mani pielūgsit, Es jūs paklausīšu.
(Jer. 29:11–12)
Ir vēls vakars, un jāiet gulēt, jo rīt ir darbadiena. Anda vēl
nav mājās, lai arī viņš solīja, ka būs ne vēlāk par vienpadsmitiem vakarā. Tuvojas pusnakts. Uzrakstu vīram īsziņu, ka gaidu viņu mājās, un lūdzu Dievu, lai varu aizmigt un lai Viņš
sargā Andi un atved mājās. Pamostos ap trijiem naktī un saprotu, ka vīrs vēl nav pārnācis. Parasti ap šo laiku viņš pārnāk. Mani pārņem spēcīga trauksme un bezpalīdzības sajūta.
Ļoti vēlos, lai vīrs ir mājās, man blakus, drošībā, nevis kaut
kur tumsā, nezin kādā kazino, ar svešiem, tikpat atkarīgiem
cilvēkiem un, visticamāk, piedzēries. Ir grūti atvairīt drūmas domas: “Ja nu viņš vairs nav starp dzīvajiem vai guļ kaut
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kur pakritis un blakus nav neviena, kas var palīdzēt?” “Ja nu
viņu kāds ir aplaupījis?” Ārā taču februāris, un ir mīnus divdesmit grādi. Acīs sariešas asaras, jūtos tik neizsakāmi nogurusi. Gribu tikai, lai viss manā dzīvē ir citādi un lai naktīs varu vienkārši mierīgi gulēt. Lai kaut ko darītu lietas labā,
vēlreiz uzrakstu Andim īsziņu, ka nevaru pagulēt, un uzdodu jautājumu, kad viņš būs mājās. Gaidot atbildi, laiks vienlaikus gan velkas, gan skrien. Paskatos telefonā — atbildes nav,
un pulkstenis rāda jau ap četriem. Mana trauksme tikai pieaug, un impulsīvi izlemju zvanīt. No neskaitāmām citām līdzīgām naktīm zinu, ka, visticamāk, tam nebūs nekādas jēgas.
Pat ja Andis pacels klausuli, viņš nesteigsies mājās, pat zinot,
cik ļoti es ciešu. Kāpēc viņš to nesaprot un turpina man darīt pāri? Taču viens ieguvums no mana zvana būs — ja viņš atbildēs, vismaz zināšu, ka ir dzīvs. Es zvanu un satraukti gaidu.
Andis paceļ klausuli, un uz mazu mirkli mani pārņem atvieglojums. Sāku sarunu ar jautājumu, kur viņš ir. Atgādinu, ka
solīja taču būt ne vēlāk par vienpadsmitiem. Andis tikai nosaka, lai es “čuču” un ka viņš drīz būs mājās. Es vēl izmisīgi cenšos izvilkt no viņa, cikos tas būs, taču viņš tikai nosaka, ka ilgi
ne, un mūsu saruna beidzas. Man ir neizsakāmi žēl sevis. Vai
šis murgs kādreiz beigsies? Es tam vairs neticu, jo ir pagājuši jau daudzi gadi, kad viss iet uz riņķi, un, nodomājot, ka sliktāk nevar būt, nākamās nedēļas un mēneši pēc šīs sarunas parādīja, ka var gan...
Kā ar mani vispār kaut kas tāds varēja notikt? Apprecējos
ar cilvēku, kurš gribēja kalpot Dievam, tāpat kā es. Turklāt
biju apņēmusies, ka nekad nebūšu kopā ar cilvēku, kurš dzer,
jo es ļoti labi zināju, kā tas ir — mans tēvs bija alkoholiķis.
Taču ar mani ir noticis tieši tas, ko tik ļoti nevēlējos. Ak Dievs,
kāpēc? Caurā miegā paiet turpmākās stundas, un šoreiz Andis
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pārnāk tikai ap astoņiem no rīta. Es pieceļos smagās nakts
izmocīta, taču atnāk arī miers, jo arī šoreiz Dievs ir atbildējis uz manu lūgšanu un atvedis viņu mājās. Zinu, ka darbadiena būs smaga, taču zinu arī, kas būs tālāk — vakarā, kā ierasts, man atgriežoties no darba uz “Panorāmas laiku”, Andis
būs jau izgulējies, man atvainosies, un es piedošu, steigā pagatavošu vakariņas un ieritināšos viņa azotē, lai izbaudītu mirkli
miera. Līdz nākamajai reizei. Taču pienāks Dieva nolikts brīdis, kad nekas vairs nevarēs palikt pa vecam. Šis brīdis pienāca
2018. gada pavasarī, kad es knapi spēju funkcionēt, attapos ārsta kabinetā, jo nevarēju nedz gulēt, nedz ēst, nedz strādāt un
skaidri domāt.
Lai arī pēdējo trīs gadu laikā par atkarībām un to ietekmi
uz visu ģimeni esmu izlasījusi tūkstošiem lappušu un rakusies
savā sirdī un prātā neskaitāmas stundas, visas atbildes droši
vien neatradīšu, taču zinu, ka pēc bērnības alkoholisma tuvumā un vairāk nekā desmit gadiem, noskatoties uz to, kā mans
vīrs iet postā atkarību ietekmē, biju kļuvusi tikpat izmisusi un
neprātīga kā viņš. Kā lai nosauc to, ka gadiem ilgi — katru reizi, kad Andis teica, ka nu ir viss — cerēju, ka no šā brīža viss
būs citādāk. Kāpēc man likās, ka manā varā bija viņa neprātu
apturēt? Kāpēc cerēju, ka beidzot atradīšu pareizos vārdus, kas
atvērs viņa acis, un viņš ieraudzīs, cik ļoti dara sev un man
pāri? Nezinu arī, no kurienes mani vadīja pārliecība, ka tā ir
manas dzīves misija — pasargāt Andi no visa nepatīkamā, tostarp no atkarību sekām, lai ko tas man maksātu. Lai glābtu
vīru, biju gatava uz visu, arī grēku — es nesaprātīgi aizņēmos
naudu, meloju, liekuļoju, izdabāju — darīju to, kam neticēju
un īsti nepiekritu. Kontrolēju visu, neturēju savu vārdu, nerūpējos par savu veselību un, lai aizmirstos, pārāk daudz strādāju, atstāju draudzi un draugus.
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Psihologi šo stāvokli raksturo kā līdzatkarību, kas ir raksturīga lielai daļai atkarīgo tuvinieku un veidojas jau bērnībā —
visticamāk, izaugot ģimenē, kur kaut kādu iemeslu dēļ trūkst
mīlestības un rūpju vienam par otru, vai tas būtu atkarību, slimību vai kādu citu iemeslu dēļ. Zinu, ka mamma un tētis mani
mīlēja un atdeva man labāko, ko spēja, taču man viņu ļoti pietrūka, jo mamma daudz slimoja, savukārt tētis savas dzīves
ciešanas remdēja ar alkohola palīdzību. Jutos pilnīgi pieaugusi
un patstāvīga jau desmit gadu vecumā un iemācījos, ka dzīvē ar
visu būs jātiek galā pašai. Ar šādu pasaules uztveri dzīvoju pastāvīgā nedrošībā par nākotni un zinu, ka neviens cilvēks nav
spējīgs nest tādu nastu. Lai cik mums būtu gadu, katru mūsu
dzīves dienu ir vajadzīgs mūžīgais un visuvarenais Tēvs — tāds,
kurš vienmēr ir un būs blakus un, paņēmis mūs pie savas stiprās rokas, izvedīs cauri visām dzīves grūtībām. Paldies Dievam,
ka caur Jēzu visiem, kas Viņam tic, tas ir pieejams.
Bija jāpaiet daudziem gadiem, lai cauri ciešanām Dievs lēnām, soli pa solim, varētu sākt manu dziedināšanu no visiem ievainojumiem, kas ceļā bija sakrājušies. No savas pieredzes varu
teikt, ka līdzatkarīgs cilvēks domā un uzvedas tieši tāpat kā atkarīgais, tikai viņa “narkotika” ir nevis kāda viela vai process,
bet citi cilvēki — viņu uzvedība un attieksme, un tas caurauž visas attiecības ne tikai mājās, bet arī skolā, darbā, draudzē vai citur. Taču atšķirībā no atkarīgā, kura vaina lielākoties apkārtējiem ir vieglāk saskatāma, tuvinieku slimība slēpjas. Tā valkā
reizēm upura, reizēm varoņa seju, tā sauc sevi par īstu mīlestību
un nodošanos citu labā. Lai apmierinātu savu vēlmi justies vajadzīgam un saglabātu šķietamu kontroli pār savu dzīvi, liela daļa
līdzatkarīgu cilvēku enerģijas tiek patērēta, pārmērīgi gādājot
par citiem, nereti ieceļot sevi Dieva vietā viņu dzīvē. Viņi neredz
patiesību, ka otram ir vajadzīgs tikai viens, īstais Glābējs, tāpat
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kā Glābējs ir vajadzīgs viņiem pašiem, jo viņi ir aizvainojumu,
izmisuma, sāpju pilni un dzīvo uz spēku izsīkuma robežas.
2018. gada pavasarī es patiesi jutos, ka mana dzīve ir beigusies — man nebija spēka dzīvot tālāk. Dievs savā žēlastībā piespieda mani ieskatīties realitātei acīs — pārāk ilgi biju bēgusi
no tās. Par to daloties, vienmēr saku — piespieda, jo pati nespēju to izdarīt. Tik ļoti tas bija ārpus manas saprašanas un
varēšanas! Es biju nelaimīga, šķiet, jau kopš saviem pusaudža
gadiem. Astoņpadsmit gadu vecumā, tiklīdz to varēju, devos
prom no vecāku mājām, lai būtu pēc iespējas tālāk; tajā laikā man tās asociējās tikai ar ciešanām. Sāku studijas Latvijas
Universitātē un pirmā kursa beigās sāku arī strādāt, tā paliekot Rīgā savu pirmo vasaru. Biju cerību pilna par savu nākotni, apņēmusies iegūt labu izglītību un braukt uz ārzemēm strādāt. Taču Dievam bija pavisam cits plāns, un tajā pašā vasarā
uz ielas mani uzrunāja viena meitene, kura uzaicināja mani
uz “Rīgas Kristus draudzi”. Biju laimīga sastapt dedzīgus kristiešus, jo ticēju Dievam. Es uzreiz sāku lasīt Bībeli, visai drīz
kristījos, aktīvi iesaistījos draudzē, no sirds vēlēdamās tuvoties Dievam un kalpot viņam. Tā bija ļoti skaista manas dzīves vasara! Atminos, cik pateicīga biju Dievam par visu — es
studēju, man bija labs darbs, kas 1996. gadā nebija pašsaprotami, biju sastapusi dzīvo Dievu un vienā acumirklī ieguvusi arī
daudz draugu. Taču es nemaz nenojautu, ka mani turpmākie
divdesmit dzīves gadi nepavisam nebūs tādi, kādus biju tos iecerējusi. Lai uz gadu pārceltos uz Tallinu pēc draudzes vadības
uzaicinājuma, pametu studijas, pēc gada apprecējos ar Andi,
un grūtības laulībā mūs piemeklēja jau kopš paša sākuma, pēc
pāris gadiem mēs zaudējām darbu draudzē, līdz ar to diemžēl arī daudzus draugus un sapņus par kalpošanu Dievam. Par
veiksmīgu juristi es nekļuvu, arī bērni neienāca mūsu ģimenē,
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Andis slīga aizvien dziļāk atkarībās — mans izmisums pieauga ar katru dienu. Galu galā Dievs mani aizveda tur, kur, pilnībā zaudējot savu cilvēcisko varēšanu, man no jauna bija jāuztic sava dzīve Viņa rokās, nesaprotot, kā un kādu nākamo soli
speršu un kur tas mani aizvedīs. Bija ļoti, ļoti bail no šā brīvā
lidojuma, un viss, ko es Dievam savā zemākajā punktā varēju
pateikt, bija: “Palīdzi!” Un Viņš atbildēja!
Katru dienu manu ticību balstīja iemīļotas Rakstu vietas.
Viena no tām ir Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 8. pants: “Lūdziet,
tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad
jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, at
rod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” Nezinu gan, vai to, kas
man bija, varēja nosaukt par ticību. Tā drīzāk bija cerība. Taču
Jēzus katru tādu kā es stiprina, sakot, ka ar pašu mazumiņu pietiek: “Bet Viņš sacīja: “Ja jums būtu ticība kā sinepju graudiņš un
jūs sacītu uz šo vīģes koku: izraujies ar savām saknēm un dēsties
jūrā, — viņš jūs paklausītu.”” (Lk. 17:6) Dievs apsola, ka cerība
nepamet kaunā (31. psalms). Tas mani mierināja, un es bieži lūdzu, lai Dievs vairo manu ticību. Tā man bija ļoti, ļoti vajadzīga.

Tev būs mīlēt tuvāku kā sevi pašu!
Es jutos tik salauzta, ka sapratu, ka Anda tuvumā es nespēšu atgūties; miers, kas man tik ļoti bija nepieciešams, viņa klātbūtnē šķita neiespējams, un pēc mana lūguma sākām dzīvot
atsevišķi. Cik ļoti mani mocīja šaubas un vainas sajūta par šo
lēmumu! Vismaz turpmāko pusgadu katru rītu modos ar vienu jautājumu, vai rīkojos pareizi, vai es vispār drīkstu tā darīt. Pamest otru, kad viņam ir tik grūti? Viss liecināja, ka ir
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pienācis laiks parūpēties par sevi, taču to darīt sen jau biju aizmirsusi. Bet varbūt es to nekad arī neesmu mācējusi, jo mani
vecāki nemācēja pietiekami labi gādāt nedz par sevi, nedz
mums, bērniem. Un te es nerunāju par ēdienu, apģērbu vai pajumti, tā visa mums bija gana. Vai kristietis vispār drīkst rūpēties par sevi? Jēzus taču māca upurēt un pat atdot savu dzīvību citu labā. Studēju Bībeli par to, un patiesība klusināja manas
šaubas — savu dzīvību var brīvprātīgi atdot evaņģēlija labā,
taču sātans nav pelnījis manu dzīvību! Un viss notiekošais liecināja, ka tas ir tieši tas, ko viņš grib! Jēzus runā par to, kas ir
augstākie baušļi: “Otrs ir šis: tev būs mīlēt tuvāku kā sevi pašu;
cita lielāka baušļa par šiem nav.” (Mk. 12:31) Tagad visā pilnībā tam piekrītu — mīlēt otru ar īstu mīlestību nav iespējams,
ja Dievs nav atklājis, kā Viņš mīl pašu; no Viņa mīlestības mēs
mācāmies mīlēt sevi un citus. Es sapratu — ja arī kādreiz kaut
kā varēšu palīdzēt Andim, tad vispirms man jāpalīdz sev pašai.

Mana stiprā klints,
kāpēc Tu mani esi aizmirsis?
Es saucu uz Dievu: “Mana stiprā klints, kāpēc Tu
mani esi aizmirsis? Kāpēc mans gājiens norit ciešanās
un ienaidnieka spaidos?” Galīgi salauzts jūtos visos sa
vos locekļos, kad mani ienaidnieki mani nievā, kad viņi
atkal un atkal uz mani saka: “Kur nu ir tavs Dievs?”
Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemie
ra pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos,
savam glābējam un savam Dievam!
(Ps. 42:10–12)
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Tajā laikā aizgāju no darba, jo arī tur biju pilnībā sevi izsmēlusi, strādājot par daudz, izdabājot priekšniekam, kolēģiem un klientiem. Visa Latvijas valsts simtgades vasara man
pagāja, lai saprastu, kas īsti ar mani ir noticis un kā lai dzīvoju tālāk. Biju Dieva bērns jau vairāk nekā divdesmit gadus,
taču nu biju pilnīgā apjukumā savas dzīves smagākajās dienās. Biju taču centusies darīt visu pēc Dieva gribas — meklējusi Viņu, lūgusi, gavējusi, gaidījusi uz Viņu, uzticējusies. Kāpēc
Dievs mani nepasargāja no tā visa, ja Viņš ir visvarens un mīl
mani? Ļoti daudz raudāju, domāju, lūdzu un lasīju gan Bībeli,
gan citu kristīgo literatūru, studēju par atkarībām, runāju ar
citiem cilvēkiem un ārstiem, gāju uz atbalsta grupām, sāku
meklēt draudzi un iet uz dievkalpojumiem. Biju tik izmisusi,
ka biju gatava uz jebko, lai iegūtu cerību, ka ir kāda izeja.
Diemžēl biju zaudējusi uzticēšanos Dievam. Ilgstošās neciešamās situācijas dēļ biju noticējusi meliem, ka Dievam,
iespējams, ir vienalga, kas ar mani un Andi notiek. Mana padošanās Dieva priekšā bija pieņemt gan to, kas ir noticis, gan
to, kas vēl tikai notiks gan ar mani, gan Andi. Man tik ļoti bija
vajadzīga ticība, ka Dievs mani un arī viņu nekad nav pametis,
ka mēs joprojām esam viņa mīļotie bērni un ka kaut kādā neizprotamā veidā manā dzīvē vēl piepildīsies skaistā Rakstu vieta no Vēstules romiešiem 8. nodaļas 28. panta: “Un mēs zinām,
ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc
Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.” Es sev pati sludināju — Dievs
valda pār katru manas dzīves sekundi. “Es no iesākuma paslu
dināju gala iznākumu, kopš laika gala to, kas vēl nebija noticis,
sacīdams: Mans lēmums piepildīsies! Es īstenošu visu, kas Man
patīk!” (Jes. 46:10) Dievam ir ceļš priekš manis: “Bet domā uz
To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tek
as.” (Sal. pam. 3:6) Meklēju ticību, ka Dievs vislabākajā veidā
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parūpēsies gan par mani, gan Andi. Bieži atkārtoju 23. psalma
rindas: “Tas Kungs ir mans gans, man netrūkst nekā.” Daudz
lasīju par sērām un sāpēm, to manī bija tik daudz, ka man bija
grūti iedomāties, ka kādā brīdī vairs nebūs tik smagi. Tāpat kā
daudziem ticīgajiem, arī man psalmi no jauna kļuva par lielu
atbalstu — tik bieži to vārdos bija ietērpts tas, ko es spēju pateikt tikai nopūtās. Dievs vienmēr atsaucās Dāvidam un citiem
cietējiem, un es cerēju, ka Viņš atsauksies arī man! (Ps. 6:9–10)
Patiesi, Dievs arī mani sadzirdēja, paņēma savās rokās, piespieda sev cieši klāt, iznesa cauri tumšākajai ielejai un liek manas kājas uz stipra pamata dienu no dienas. “Es gaidīt gaidīju
uz To Kungu, un Viņš noliecās pie manis un uzklausīja manu
saucienu. Viņš mani izvilka no ciešanu bedres, no dubļainām
dūņām, un cēla manas kājas uz cietas klints, stiprinādams ma
nus soļus. Manā mutē Viņš lika jaunu dziesmu, slavas dziesmu
mūsu Dievam. Daudzi to dzirdēs, viņus pārņems bijība, un viņi
sāks ticēt Tam Kungam.” (Ps. 40:2–4)

Ir tikai viens Dievs
Pieminiet notikumus kopš seniem laikiem, ka Es esmu
Dievs un cita nav neviena, Dievs, kam nav cita līdzīga!
(Jes. 46:9)
Studējot materiālus par līdzatkarību un atbalsta grupu sapulcēs klausoties citu stāstos, arī sevī atpazinu daudziem atkarīgo tuviniekiem raksturīgu pārliecību, ka mana dzīve nav izdevusies tāpēc, ka mans vīrs ir atkarībnieks. Anda atkarības arī
man bija kļuvušas par visas dzīves centru un šķietami vienīgo
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ienaidnieku. Mani bija pārņēmusi ilūzija — ja vien viņš būtu
brīvs, tad gan es būtu laimīga! Sātans bija piemānījis ne tikai
Andi, bet arī mani. Tāpat kā alkohols vai jebkas cits nevar aizpildīt Dievam paredzēto vietu sirdī, tāpat neviens cilvēks to nevar
aizpildīt. Vienā no skaistākajiem psalmiem ir šādi vārdi: “Es saku
uz To Kungu: “Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita
laba”” (Ps. 16:2) un “Tu darīji man zināmu dzīvības ceļu, Tu pie
pildi mani ar prieku Sava vaiga priekšā, un jaukas, svētības pil
nas dāvanas pie Tavas labās rokas ir mūžīgi.” (Ps. 16:11) Bieži
sev “sludināju”: “Es būšu laimīga ar vai bez Anda!” Mēs visi, kas
esam saņēmuši ticību Kristum, jau esam saņēmuši pašu dārgāko dāvanu. Nav nekā vērtīgāka par ticību un cerību satikt Dievu
reiz vaigu vaigā. Laimīga laulība ir liela Dieva svētība, taču tā nav
ticīga cilvēka dzīves jēga. Lai kāds būtu mūsu šīs zemes laulātais draugs, mēs varam dzīvot mierā un drošībā, jo mums ir vīrs
Debesīs, kurš nekad nepametīs, rūpējas par mums un kādreiz
skries mums pretī debesu mājās. “Jo tavs laulāts vīrs ir tavs radī
tājs, Tas Kungs Cebaots ir Viņa vārds. Un tavs Pestītājs ir Israēla
Svētais, Viņu sauc par visas pasaules Dievu.” (Jes. 54:5)

Bailes
Baidīšanās no ļaudīm noved pie pazušanas, bet, kas
paļaujas uz To Kungu, tiek pasargāts.
(Sal. pam. 29:25)
Viens no lielākajiem maniem grēkiem, kam Dievs lika
man beidzot stāties pretī, bija bailes no cilvēkiem, kas iet roku
rokā ar liekulību un meliem. Cik sevi atceros, man vienmēr ir
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bijis grūti paust savu nostāju vai pārliecību situācijās, kur tā
krasi atšķīrās no citu cilvēku viedokļa. Es biju tik ļoti izslāpusi pēc atzinības, ka man šķita, ka varēšu to nopelnīt, izdabājot
citiem. Man bija grūti teikt “nē” arī tur, kur tas bija nepieciešams. Un Andis nebija izņēmums. Kad viņa atkarības progresēja, es sapratu, ka ir situācijas, kurās man būtu jāsaka “nē”,
lai neatbalstītu viņa grēku vai parūpētos par sevi. Taču no domām, ka vīrs būs neapmierināts vai dusmīgs, es to nespēju un
bieži padevos. Taču tā tas nevarēja palikt! Pirmajās reizēs, kad
man bija jāpauž sava pārliecība un es biju stingri apņēmusies
palikt pie tās, aiz bailēm un uztraukuma es knapi spēju parunāt. Līdz Anda atgriešanās laikam mums bija vēl daudz sarežģītu sarunu un jutos kā treniņnometnē — bija sajūta, ka man
no jauna jāmācās staigāt, tik neierasti un grūti tas bija.
Lielā mērā manu vēlmi nopelnīt Anda mīlestību, tostarp
atbalstot viņa atkarības, veicināja milzīga vainas apziņa — jutos atbildīga par to, ka viņam jāķeras pie atkarībām, lai izturētu mūsu “neveiksmīgo” laulību. Sākumā es vēl ticēju, ka es
neesmu atbildīga par otra cilvēka grēku, bet ar laiku tam nemanāmi noticēju. Taču tie ir pilnīgi meli! Sātans ir apsūdzētājs
un melu tēvs, un viņš runā arī caur atkarīgā muti, izkropļojot patiesību un pazemojot jebkuru, kas mēģinās turēties tam
pretī. Lai tādos brīžos pietiek Svētā Gara spēka atšķirt Dieva
patiesību no sātana meliem!
Atkarību speciālisti apgalvo, ka cilvēks var dzīvot atkarībās tikai tad, ja ir apkārtējie, kas viņu tajā atbalsta, tādējādi kavējot vēlmi meklēt izeju. Atkarīgajam bieži vien ir nepieciešams finansiāls atbalsts, lai novērstu atkarību izraisītās
sekas. Palīdzēju Andim “dzēst ugunsgrēkus” un darīju visu
iespējamo, lai mēs “noturētos virs ūdens”. Kad naudas pietrūka, naudu aizņēmos arī es, lai kompensētu spēlējot radušos
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zaudējumus, maksātu parādus vai izpirktu lombardā ieķīlātās
mantas. Man ir sāpīgi to atcerēties, jo tas bija tik neprātīgi un
bezjēdzīgi.
Atkarīgajiem ir ļoti vajadzīga īsta tuvinieku mīlestība,
tāda, kas nevis meklē savu labumu, bet atdarina Dieva sirdi.
Dievs ir bijis tik neizsakāmi žēlsirdīgs pret mums. Viņš simtiem reižu ir sargājis, glābis un neļāvis notikt kaut kam briesmīgam, kas varēja notikt. Taču reizēm sekas par grēkiem ir
vajadzīgas, jo arī tādā veidā Dievs mūs glābj, vada un māca,
kad citādāk vairs nevar — caur sāpēm, pats raudādams par to,
ka jāļauj notikt tām. Vēstulē romiešiem 13:10 teikts: “Mīlestība
tuvākajam ļaunu nedara: tātad bauslības piepildījums ir mī
lestība.” Kad mēs ar Andi vairs nedzīvojām kopā, mana sirds
lūza, zinot, ka ir dienas, kad viņam nav ko ēst, taču, lai kā
man gribējās atvieglot viņa ciešanas, vairāk par visu es negribēju vīram kaitēt, jo nojautu, ka ar savu palīdzību es viņam
turpināšu darīt pāri. Vārdos nav izsakāms, cik pateicīga esmu,
ka Dievs ļāva to piedzīvot — manam vīram vairs nesalkst un
neslāpst. “Jēzus sacīja viņiem: “ES ESMU dzīvības maize. Kas
pie Manis nāk, tam nesalks, un, kas Man tic, tam neslāps ne
mūžam.”” (Jņ. 6:35)

Es jums griezīšu par labu visus tos gadus
Es jums griezīšu par labu visus tos gadus, kuros jūsu
ražu postīja siseņi, viņu cirmeņi, vaboles un kukai
ņi, dažādi grauzēji, Mans lielais karaspēks, ko Es pret
jums sūtīju, lai jums būtu papilnam ko ēst un jūs teiktu
un slavētu Tā Kunga, jūsu Dieva, Vārdu, kas brīnumus
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darījis jūsu vidū, bet Mana tauta nekad vairs lai neno
kļūst kaunā.
(Joēla 2:25–26)
Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.
(Lk. 18:27)
Pārmaiņas, ko Dievs ir izdarījis manā un Anda dzīvē, ir
prātam neaptveramas! Tik ilgi biju uz to gaidījusi, lūgusi un
cerējusi! Es baudu tādu sava vīra mīlestību, par kādu iepriekš
varēju tikai sapņot, jūtos īpaša un lutināta. Andis ir kļuvis par
īstu Dieva vīru — uzticamu, pazemīgu un pilnu līdzjūtības
pret cietējiem. Esmu laimīga, ka Dievs ir devis man iespēju būt
viņam līdzās, un ceru, ka mums priekšā vēl daudzi Dieva svētīti un brīnumu pilni gadi!

Visi, kas nosaukti Manā vārdā
Es sacīšu ziemeļiem: atsvabiniet tos! Un dienvidiem
Es teikšu: neaizturiet tos! Atvediet Manus dēlus no tā
lienes un Manas meitas no zemes galiem, visus, kas no
saukti Manā Vārdā un ko Es esmu radījis Sev par godu,
visus, ko Es esmu veidojis un uzturējis!
(Jes. 43:7)
Kopš kristījos, no sirds gribēju kalpot Dievam un būt derīga Viņa valstībai, tāpēc jau 1998. gadā, kad man līdz ar Andi
draudzes vadība piedāvāja stažēties Tallinā, es tam nekavējoties piekritu, paņemot akadēmisko studiju pārtraukumu. Taču

man nebija ne jausmas, cik sarežģīts būs mans Dieva noliktais ceļš un kā Viņš rūdīs un kausēs mani. Lai kā būtu gribējies, ka daudz kas manā ceļā būtu bijis vienkāršāk un vieglāk,
ticu, ka Dievs man ir devis pašu labāko — par svētību man un
Viņam par godu. Ja Kristus gribēs, varēšu dalīties ar to mierinājumu un cerību, ko viņš man ir devis. Ne manā, bet Viņa
spēkā. Bieži Dievam saku, ka esmu vistrauslākais māla trauks.
Lai arī pašlaik ir vienas no vieglākajām un skaistākajām dienām manā dzīvē, joprojām jūtu daudzu smago gadu sekas gan
savā ķermenī, gan prātā. Ir dienas, kad man joprojām sāp. Vai
Dievs var lietot tik vājus un trauslus cilvēkus? Lai ko čukstētu sātans, atbilde vienmēr ir “jā!”. Vēl vairāk — tieši tādus cilvēkus Dievs var lietot, jo viņi paļaujas nevis uz savu, bet Dieva
spēku un meklē nevis savu, bet Viņa godu. Skotu mācītājs
Džeimss Stjuarts (James Stewart) rakstījis: “Kalpot mīlestībā
var tikai ievainoti kareivji.” Tas ir par mani, manu vīru un tik
daudziem citiem ticīgajiem, kas ciešanu krāsnī kausēti, Dieva
spēkā ir izturējuši un ir tapuši par saldu smaržu un liecību
Dieva lielajai mīlestībai, pēc kuras sauc katra sirds. Lai Dievs
stiprina katru no jums, kas lasa šīs rindas! Lai Kristus atsaucas
un piepilda jūsu sirdis ar Viņa klātbūtni, mīlestību un cerību
brīnišķīgai nākotnei ar Viņu!
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