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Īstās vērtības
Kristīne Smelte 

speciāli «Talsu Vēstīm»

Dāvja klase gatavojās klases vakaram. Dāvis šoreiz 
bija atbildīgs par kārtību — par to, lai bērni nestrīdētos 
un viss noritētu mierīgi. Patiesībā tas bija vislabākais uz-
devums, jo nekas nebija jādara. Ne sākumā kas jādeko-
rē, ne pēc tam jānovāc.

Klasē bija tradīcija, ka bērni cits citu sveic dzimša-
nas dienā. Mācību gada sākumā notika izloze — katrs 
skolēns izvilka tā klasesbiedra vārdu, kurš viņam jāsveic. 
Dāvaniņas bērni nolēma pirkt divu eiro vērtībā.

«Atkal man būs tā mazā dāvana par diviem eiro! Ko 
tad par tādu summu var nopirkt — divas konfektes, vai?» 
nicīgi nosmējās Jānis. «Tā nav! Var nopirkt arī interesan-
tu grāmatu, ja ir atlaides. Man mamma tādu uzdāvināja,» 
atcirta Artis. «Tā arī nav nekāda vērtība,» turpināja Jānis. 
«Kas tad, tavuprāt, ir vērtība? Tev dzimšanas diena bija 
pagājušajā nedēļā. Ko tev tik vērtīgu uzdāvināja?» iejau-
tājās Līna. «Tētis — jaunu BMX velosipēdu un jaunu skā-
rienjūtīgo telefonu, bet mamma — planšetdatoru. Vēl es 
gribēju istabas sesku, tādu pa 140 eiro. To man rīt atvedīs 
no Rīgas zoodārza. Tās es saucu par vērtībām!»

Klasē iestājās klusums. Neviens nebija gaidījis tādu at-
bildi. Bērni zināja, ka Jānis ir bagāts, jo viņa tēvam piede-
rēja novada lielākais uzņēmums, bet to, ka viņš dzimšanas 
dienā saņem tādas dāvanas, neviens nevarēja iedomāties. 
«Tu gan esi laimīgs,» secināja Līna. «Lūk, tās ir īstās vēr-
tības. Man ir viss, ko vēlos. Protams, man vēl uzdāvināja 
arī naudu,» lepni izslējās Jānis. «Ja tev ir viss, tad jau tu 
daļu naudas vari ziedot mūsu klases projektā un palīdzēt 
pilsētas nabadzīgajām ģimenēm,» ierosināja Līna. «Es 
padomāšu,» piekrita Jānis un turpināja rotāt klasi.

Sarunu noklausījies, Dāvis kļuva ļoti domīgs. Arī 
Dāvja dzimšanas diena bija pagājusi. Zēna ģimene nebi-
ja trūcīga. Viņš dāvanā bija saņēmis dārgu enciklopēdiju, 
bet vēlējās arī planšetdatoru. Zēns to mammai bija licis 
nojaust, bet viņa atbildēja, ka pietiks ar to, kas viņam jau 
ir. Patiesībā arī pietika, mammai bija taisnība. Skatīda-
mies, kā klases meitenes karina pie griestiem taureņus, 
Dāvis pārdomāja Jāņa teikto par to, ka viņa mantas ir 
īstās vērtības. Tās taču var nozagt, un tad tev vairs nav 
nekā! Īstai vērtībai un bagātībai vajadzētu būt paliekošai 
— tādai, kuru neviens nevar atņemt vai nozagt.

Nākamā diena bija svētdiena. Dāvi pamodināja spožs 
saules stars. Viņš, kā vienmēr svētdienas rītos, atvēra savu 
Bībeli. Saules stariņš izgaismoja vārdus no Lūkas evaņ-
ģēlija. Dāvis lasīja Jēzus stāstu par bagātnieku, kurš prie-
cājās par savu mantu. Tad Dievs viņam teica, ka mirstot 
viņš šo bagātību līdzi nevarēs paņemt. Krājot mantas uz 
zemes, cilvēks nekļūst bagāts Dievā. Jēzus saka — mums 
nav jāuztraucas par to, ko ģērbsim vai ko ēdīsim. Dievs 
mums dos visu, kas būs vajadzīgs. Saules zaķītis uzleca 
uz Bībeles vārdiem: «Jūsu Tēvs jau zina, ka jums tas viss 
vajadzīgs. Meklējiet vairāk Dieva valstību, tad jums viss 
tiks iedots. Pārdodiet savu mantu un izdaliet to nabagiem. 
Dariniet sev naudas makus, kas nenodilst, neizsīkstošu 
mantu debesīs, kur nedz zaglis tiek klāt, nedz kodes to 
sagrauž. Kur ir jūsu manta, tur būs arī jūsu sirds.»

«Tā jau es domāju!» zēns priecīgi iesaucās. Bībeli ro-
kās turēdams, viņš ieskrēja virtuvē, kur mamma gatavoja 
brokastis. «Skaties! Te ir rakstīts, ka visvērtīgākā ir ticība 
Dievam. Ja es ticu Dievam un daru, ko vēlas Dievs, Viņš 
man dos visu, kas man būs vajadzīgs,» Dāvis teica. «Kā 
es priecājos, ka tu to esi atklājis! Tu man vakar stāstīji, ka 
tava klase vēlas palīdzēt nabadzīgiem cilvēkiem. Varbūt 
arī mēs varētu ziedot naudu?» rosināja mamma. «Pro-
tams,» piekrita Dāvis, «un tā mēs sakrāsim visvērtīgāko 
mantu debesīs.»

Elīna Lāce

Lai rosinātu domāt par Baznīcas kā 
institūcijas, ne ēkas, nākotnes vīziju, 
Talsu luterāņu draudzē viesojās mācī-
tājs Kārlis Žols. «Nevaru dot atbildes, 
bet varu dot jautājumus, par kuriem 
mums jādomā,» viņš atzina. Kādas ir 
Baznīcas iezīmes šodienā? Kādas ir 
tās iespējas nākotnē? Kā Baznīcu un 
garīgās dzīves apriti padarīt jēgpilnu 
un tādu uzturēt? Turpinājumā — sa-
īsināts ieskats mācītāja pārdomās par 
šiem jautājumiem.
«Manuprāt, Baznīcu veido
mūsu attieksme pret to,» tikšanās sākumā 
uzsvēra K. Žols. «Nākotnē neviens nav bijis, 
tāpēc neviens arī nezina, kāda tā veidosies. 
Tajā pašā laikā varam spriest, uz kurieni 
ejam. Tas prasa iedziļināšanos jautājumos 
par to, kā mūsu darbības šodien varētu ie-
tekmēt Baznīcas realitāti nākotnē. Vai ar 
pašreizējām nostādnēm stimulējam to, lai 
jēdziens «Baznīca» augtu un attīstītos?

Baznīcas nākotni veido tie, kuri uz to at-
nāk, ne jau tie, kuri neatnāk! Tas nozīmē, ka 
mēs neko nevaram pārmest tiem, kuri ne-
nāk. Varam vien paši mēģināt saprast, kādēļ 
viņi nenāk un ko mēs varam darīt, lai tie, 
kuri šodien nenāk, rīt vai parīt atnāktu! Ne 
mēs, ne mūsu bērni neiesim uz tādu baznī-
cu, kas neuzrunās mūsu un viņu reālo dzīvi. 
Ja pieturamies pie lietām, kas ne mums, ne 
bērniem neko daudz neizsaka, tad kļūstam 
par vienu draugu klubu, kas tiešā un pārnes-
tā nozīmē runā savā valodā par lietām, kas 
vairs nav aktuālas. Mana pārliecība ir, ka 
Baznīca nedrīkst tapt par slēgtu teoloģisku 
biedrību, kas būvēta uz kristīgiem pama-
tiem! Tā nebija Baznīca, kādu iecerēja Jēzus 
Kristus,» uzsvēra mācītājs.

«Viens no mūsu laikmeta aspektiem ir 
tāds, ka ļoti daudzas, ārkārtīgi daudzas — 
praktiski visas! — lietas tiek liktas zem jau-
tājuma zīmes. Viss tiek apstrīdēts. Mūsu 
laika jautājums ir: varbūt tā nav? Cilvēki 
nav pierunājami ticēt kaut kam tikai tāpēc, 
ka tas ir labi un pareizi. Tikai tāpēc, ka to 
darīja vecāki un vecvecāki. Rietumu pa-
saulē baznīcā iešana nav pašsaprotama lie-
ta, bet tikai viena no daudzām iespējām,» 
atgādināja K. Žols.

Viņš uzskata — lai Baznīcas misija būtu 
piepildīta, draudzēm aizvien vairāk jāska-
tās pāri savu tradīciju robežām. «Jāpiepilda 
savas tradīcijas, jāsaprot tās, jāapzinās sava 
identitāte, bet arī jāskatās plašāk. Jāuzsver, 
kas mēs esam, tomēr ne sava šaurā, bet plašā 
identitāte — kristīgais, cilvēcīgais pamats.

Pasaule kļūst maziņa. Viss atdalītais, viss 
atsevišķais, viss izolētais tiek iznīdēts vai da-
biskā veidā iznīkst. Tas ir globalizācijas pro-
cess, kurā dzīvojam. Mūsu pašu Baznīcas 
himnā Mārtiņš Luters saka: «Dievs neļaus 
Savai laivai grimt.» Tas nenozīmē, ka viena 
vai otra forma nemainīsies! Tas nenozīmē, 
ka nekas nezudīs un ka vietā nenāks kaut 
kas cits, bet mūsu uzdevums redzēt to, uz 
kuru pusi Dievs Savu laivu gribētu griezt! 
Tas ir liels izaicinājums. Arī Jaunajā Derībā 
lasām, kā Jēzus pārveidoja, piepildīja, atjau-
noja cilvēku dzīvi. Nav iemesla domāt, ka 
Viņš to negribētu darīt arī tagad ar mums.

Sintija Boržo grāmatā «Patiesās gudrī-
bas Jēzus» citē angļu rakstnieku Česterto-
nu, kurš raksta: «Kristietība nav kļūda. Tā 
vienkārši vēl nav izmēģināta!» Iedomājie-
ties, Baznīca ir pastāvējusi jau divus gadu 
tūkstošus, bet viņš saka — kristietība vēl 
nemaz nav izmēģināta! Patiešām — vai 
mēs sevī esam atklājuši to radikalitāti, to 
fantastisko spēku, ko kristietība sevī nes, 
lai varētu saprast un sekot Jēzum Kris-
tum?» uz pārdomām vedināja K. Žols.
Viņš minēja pasniedzēju,
kurš studentiem licis domāt plašāk, allaž 
žargonā uzdodot kaitinošo jautājumu: «A 
moška ne?» Laikmetā, kad šis jautājums 
skaļi vai pie sevis tiek izteikts gluži vai par 
visu, mācītājs izeju saredz iespējā pieslēg-

ties dzīvi pārmainošajai gudrībai, kas ie-
mantojama Kristū. Tomēr viena no prob-
lēmām, kas traucē to piedzīvot, varētu būt 
pārāk cieša pieturēšanās tikai pie vienas no 
kristietības dimensijām, novārtā atstājot 
tās, kas divu gadu tūkstošu laikā attīstījušās, 
piemēram, otrpus Palestīnai. «Mēs iedomā-
jamies, ka mums ir vienīgā pareizā tradīci-
ja, ticības apliecības, likumi, stāsts, kā ticī-
ba tiek izstāstīta, bet pārējo uzskatām par 
herēzi. Mums ir grūti saprast un pieņemt 
agrīnās kristietības dažādību, plašumu, dzī-
vīgumu. Tas mums ir jāatgūst! Vismaz kaut 
kas no šī skata plašuma,» norāda mācītājs.

Rietumu kristietības centrā ir Jēzus kā 
Glābējs. «Pamatjautājums vienmēr ir bijis: 
vai tu tici, ka Jēzus ir cietis, miris un aug-
šāmcēlies par mūsu grēkiem? Protams, ka 
jā! Tā ir Rietumu kristietības skola, kas nāk 
no apustuļa Pāvila. Šajā 
skolā mēs esam audzināti, 
bet Austrumu kristietībā ir 
vēl cits uzsvars: kristietība 
kā gudrības ceļš. Agrīna-
jiem kristiešiem Jēzus ir 
nevis Glābējs, bet Dzīvības 
devējs. Aramiešu valodā, 
kurā Jēzus runā, vispār nav vārda «glāb-
šana»! Tā vietā ir «dzīvības došana». Jēzus 
mācekļi Austrumu tradīcijā Viņā saskata 
Apziņas meistaru, kurš piedāvā ceļu, pa 
kuru ejot, arī sekotāji var kļūt apgaismoti, 
iekšēji vienoti cilvēki.

Sintija Boržo mazliet ironiski uzsver 
šķietamību, ka vienīgais, ko Jēzus māca, ir: 
mums jābūt jaukiem, mīļiem! Cik vienkār-
ši! Protams, mēs zinām līdzības, kurās at-
spoguļojas šis mīļuma faktors, tomēr — vai 
Jēzus būtību visā tās plašumā varam saistīt 
ar vārdu «mīļums»? Man šķiet, ka tā tomēr 
ir kas vairāk,» vērtēja K. Žols.

Viņš vērsa uzmanību uz to, ka Jēzus 
daudz runā par Debesu Valstību, kas, pie 
tam, esot mūsu vidū. Lektors citēja Džima 
Mariona teikto, ka Debesu Valstība ir nevis 
vieta, ko cilvēks pieredz, kad nomirst, bet 
gan vieta, ko var pieredzēt, pa īstam pie-
dzimstot, pamostoties. Tā esot apziņas stā-
vokļa līdzība — veids, kā skatīties uz pasau-
li; skatījums, kas liek praktizēt savu ticību.

To saprast traucējot fakts, ka cilvēkiem 
trūkst neduālas, vienojošas apziņas. «Ja 
Debesu Valstība ir mūsu vidū, tad es esmu 
Dievā, un Dievs ir manī, tu esi Dievā, Viņš 
ir Vīnakoks, mēs — zari… Dieva mīlestība 
nav stagnācija, tā ir plūdums. Veselums un 
tā daļas dzīvo mīlošā enerģijas apmaiņā, 
savstarpējā piederībā,» skaidroja mācītājs.
Izmantojot līdzību ar datoru,
K. Žols sprieda, ka lielākajā daļā cilvēku 
darbojas «binārā operētājsistēma», kas 

piedāvā tikai divas izvēles: balts vai melns, 
mans vai tavs, savējais vai svešais, bet ne-
kad — ka var būt tā un var būt citādi. «Tas 
rada nošķirtību no citiem. Citi ir ārpusē. 
Tu zini, kas tu esi un — ka esi citādāks 
nekā otrs. Bet Jēzus aicina šo «operētājsis-
tēmu» nomainīt pret «sirds operētājsistē-
mu», kas nevis skalda un valda, bet savie-
no smalko un nedalāmo realitāti, pilnīgi 
citādākā veidā organizējot informācijas 
lauku. Sirds šajā «operētājsistēmā» ir ga-
rīgās uztveres orgāns, visaptverošais prāts. 
Tā uztver visus realitātes līmeņus, nesada-
la lietas, bet uztver visu kā plūdumu. Kad 
cilvēks spēj skatīties no šīs vienotības per-
spektīvas, tad vairs nav atdalītības starp 
cilvēku un Dievu vai cilvēku pašu starpā, 
jo jaunajā operētājsistēmā atdalītība vien-
kārši nav iestrādāta! Jēzus misija ir fun-
damentāls mēģinājums cilvēkus izaicināt, 
pierunāt iet tālāk, pretī plašākai prāta 
sfērai, kur tie atklās jaunus resursus, kas 
nepieciešami, lai varētu dzīvot bez bailēm, 
līdzcietībā, savstarpējā saskaņā. Lai varētu 
dzīvot kā cilvēki! Kā patiesi cilvēki,» kon-
statēja mācītājs.

Kamēr tā nav, ir grūti saprast, piemē-
ram, Jēzus līdzību par vīna kalna strādnie-
kiem. «Nu, labi, Evaņģēlijā tas ir pieņema-
mi, bet reālajā dzīvē taču visiem pienākas 
adekvāts atalgojums, vai ne? «Binārā ope-
rētājsistēma» to nespēj saprast, jo domā-
jam, ka vieni ir nopelnījuši vairāki, otri 
mazāk, vieniem ir sliktāk, otriem labāk. 
Bet, ja pieejam līdzībai no perspektīvas, 
ka patiesībā visiem pietiek tā, kas tiem 
ir vajadzīgs, katrā tiek saskatīts labais, 
un runa nav par konkurenci? Vīna kalna 
saimnieks visus aicina piedalīties — kad 
kurš ir gatavs, tajā brīdī tiek aicināts!

Secinājums ir diezgan satraucošs — kamēr 
šis pagrieziens mūsu prātā nav noticis, ir diez-
gan grūti (ja ne neiespējami) izdzīvot to, ko 
Jēzus māca. Mēs kā kristieši bieži sevi maldi-
nām, domājot, ka zinām, ko Evaņģēlijs saka. 
Jēzus mācība ir ļoti augsta līmeņa, ļoti sarež-
ģīta, neduāla, smalkas raudzes, bet mēs to 
diemžēl padarām ļoti vienkāršotu. Mēs neva-
ram Viņa mācību ielikt sentimentālās robežās, 

kur Jēzus ir labs un mīļš, un viss 
būs skaisti un jauki. Jēzus mācī-
ba ir apziņas maiņas mācība. Ja 
esam sākuši saskatīt šo iekšējā 
apvērsuma dimensiju, tad kļūst 
vieglāk tuvoties atziņai, ka Baz-
nīca vēl nav nemaz tik tuvu tam, 
kas ir Jēzus mācības jēga. Jēzus 

Savai Baznīcai ir aizgājis tālu priekšā.
Mēs dzīvojam strīdus pozīcijās, «viss vai 

nekas» kategorijās, kas bieži vien rada vil-
šanos. Bet vai nav tā, ka ik viedoklis ir vien-
kārši skats no cita skatupunkta? Kāpēc es 
nevaru atkāpties un paskatīties uz to pašu 
lietu no cita skatupunkta? Kāpēc es nevaru 
saprast, ka mana informācija nav visa infor-
mācija? Te ir tas, ko Jēzus un citi skolotāji 
nosauc par miršanu sev. Nomirt sev un spēt 
paskatīties otra acīm. Kāpēc mēs to kristie-
tības gaitā neesam iemācījušies? Kāpēc uz 
to neesam likuši uzsvaru? Varbūt tāpēc, ka 
šīs pasaules duālistiskā realitāte rada dro-
šības izjūtu? Tāpēc arī reliģiskās struktūras 
piedāvā «vai nu, vai nu» domāšanas mode-
ļus. Savējais, svešais, labais, sliktais… Mēs 
nespējam brīvi domāt. Tas nenozīmē, ka 
esam slikti cilvēki. Mēs tikai vēl neesam ie-
mācījušies to gudrību, paradoksu, mistēriju, 
kas veido ticību. Jēzus tāpat kā citi patiesi 
reformatori kritizē Savas tradīcijas iekšējo 
būtību, tās kritērijus un dokumentus. Tas 
pats mums būtu jādara ar savu tradīciju!

No vienas puses, cilvēki meklē vien-
kāršas atbildes. No otras puses — Jēzus 
liek domāt! Un ne tikai ar intelektuālo 
domāšanu, bet arī pieredzēt domāšanas 
pagriezienu. Manā skatījumā mūsu laika 
kristietība uzrunā un uzrunās tos cilvēkus, 
kuriem patīk domāt, kuri grib domāt. Tā-
dējādi diemžēl nesaskatu Baznīcu nākotnē 
kā kaut ko ārkārtīgi plašu un visaptvero-
šu,» atzina Kārlis Žols.

Kristietība uzrunā un arī nākotnē 
uzrunās tos, kuri grib domāt

Kārlis Žols savulaik aizvietojis 
mācītāju Talsu, Dzedru, Ārlavas un 
Iģenes draudzē un toreiz pieredzēto 
atceras ar lielu sirsnību. Vēlāk viņš 
15 gadus dzīvojis un kalpojis San-
francisko. K. Žols no angļu valodas 
tulkojis daudz vērtīgu grāmatu, to-
starp arī vairākus franciskāņu mūka 
un augstu vērtētā garīgā skolotāja 
Ričarda Rora darbus.
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«Kristietība nav 
kļūda. Tā vienkārši 

vēl nav izmēģināta!»
(Gilberts Kīts 
Čestertons.)


