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8. LAPPUSE

Dievs nekad 
nenokavē

Elīna Lāce

Ticības lapas jaunajā rubrikā 
savās atziņās jeb desmit tēzēs 
par Dievu dalās Talsu baptistu 
draudzes locekle Lidija Ēce.

 Dievs sevi atklāj daudzos 
veidos. Ļoti spilgti to redzu 
dabā — cik perfektā kārtībā 

viss ir iekārtots. Kurš tad ir saprog-
rammējis maza bērniņa attīstību 
mātes miesā? Kurš neļauj zemei atrauties no saules 
gravitācijas spēka? Kurš izveidojis tik noteiktu un sa-
kārtotu atoma uzbūvi?

 Dievs Sevi ļoti atklāj arī mūsu attiecībās ar ci-
tiem cilvēkiem. Dievs pats ir tendēts uz dzīvām 
attiecībām ar mums — Viņa bērniem, drau-

giem, sekotājiem, pielūdzējiem un līdziniekiem. Dievs 
mūs māca, kā izturēties pret otru visās situācijās, tāpat 
arī Dievs māca mūs, kā izturēties pret Viņu pašu.

 Man Dievs katrā situācijā atklājas citādāk — 
kā mīlošs Tētis, kā pamācošs Skolotājs, kā žē-
lojošs Mierinātājs, kā uzticamākais Draugs. 

Ejot arvien tālāk ticības ceļā, Dievs atklājas arvien 
jaunos veidos. Bet pats galvenais — Jēzus ir mans 
Glābējs un Kungs!

 Draudzība ar cilvēkiem, kuri nepazīst Jēzu, 
nereti tiek izmantota, lai pastiprinātu kristiešu 
nepilnīgumu uz citu draugu fona. Bet patiesī-

bā tas ir sātana triks, lai liktu mums meklēt draudzību 
pie cilvēkiem. Tomēr tikai Jēzus nekad nepieviļ.

5. Ja Dievs Tev ir uzticējis uzdevumu, Viņš arī 
nodrošinās visu nepieciešamo, tai skaitā ta-
lanta atrašanu un tā izkopšanas iespējas plā-

notos un neplānotos veidos.

 Dievam patīk rūpēties arī par mūsu ikdienas 
sīkumiem, piemēram, pēkšņa brīva stāvvieta 
pārpildītā laukumā, lietus aizturēšana tieši tai 

pašā brīdī, kad dodies ārā no mājas, tieši laikā satikts 
nepieciešamais cilvēks un tamlīdzīgi. Neaprakstāma 
ir Dieva Tēva mīlestība uz mums — Viņa bērniem.

 Dievs nekad nenokavē. Galvenais ir nepa-
steigties notikumiem pa priekšu, tādējādi 
iemantojot salauztu sirdi, dusmas, kļūdas un 

nemieru. Dieva plānā kļūdu nav.

 Dievs piepilda mūsu vēlmes, reizēm pat sīkā-
kajās detaļās, bet pilnīgi citādā veidā, nekā 
paši to iztēlojamies. Daudz labākā!

 Kad Dievs mūs sūta pārbaudījumos, Viņš pats 
arī sagatavo ceļu un izeju. Šķietamā bezizejā, 
sarūgtinājumā, apjukumā un vājumā nemai-

nīgi uzticoties Dievam, atklājas Viņa fantastiskais 
plāns, kas sadziedē, samierina, atjauno, pārveido un 
ved tuvāk Viņam.

 Dievs ir labs! Vienmēr labs! Iepazīt Dievu 
ir pati labākā darbība, kam veltīt visu savu 
atlikušo dzīvi.

Kristietim nav jābūt ne rūgtam,  
ne saldam, ne piparotam, ne bezgaršīgam

«Ja tava roka tevi apgrēcina, nocērt to; 
labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, nekā, ja tev 
ir abas rokas un tu nonāc ellē, neizdzēšamā 

ugunī. Un, ja tava kāja tevi apgrēcina, 
nocērt to; labāk tev kroplam ieiet dzīvībā, 

nekā, ja tev ir abas kājas, un tu tiec iemests 
ellē, neizdzēšamā ugunī. Un, ja tava acs tevi 
apgrēcina, izrauj to; labāk tev vienacainam 
ieiet Dieva valstībā, nekā, ja tev ir abas acis 

un tu tiec iemests elles ugunī. (..) Sāls ir 
laba, bet, ja sāls vairs nav sāļa, ar ko jūs to 

darīsiet derīgu? Turiet sāli sevī un mieru 
savā starpā.» 

(No Marka evaņģēlija 9. nodaļas.)

Elīna Lāce

Pateicības, Pļaujas jeb Ražas svētku 
(kā nu kura konfesija tos dēvē) tuvumā 
vērts pārdomāt, kādus augļus Dievs vē-
las ieraudzīt ne dārzos un ne uz lauka, 
bet gan Savos bērnos. Mācītājs Andis 
Ķīvičs rosina pievērst uzmanību šo 
augļu garšas niansēm, neaizmirstot, 
ka Kristus mudināja paturēt sevī tikai 
sāli un arī to — kā labu konservantu, 
nevis vielu, ko iespējams kaisīt citu 
brūcēs.

«Paceliet rokas, kuri no jums uzskata, 
ka Bībele ir nemainīgs Dieva Vārds, mū-
žīga patiesība un cilvēku vērtību mēraukla. 
Vajadzētu būt paceltām visām rokām! Pa-
reizi jau saka par draudzi — ka tā ir svē-
to grēcinieku sapulce. Mēs joprojām visi 
esam ar abām rokām, kājām un ar abām 
acīm, bet turpinām ticēt, ka Dieva vārds ir 
nemainīga patiesība.

Jā, teksts no Marka evaņģēlija ir ļoti 
provokatīvs. Tas parāda Kristus nesaudzī-
go skatījumu uz grēku. Grēks, kas ne tikai 
tiek darīts te un tagad, bet — kas ietekmē 
cilvēka virzīšanos pretī Mūžībai. Un Kris-
tus ar šiem milzīgajiem pārspīlējumiem 
vēlas parādīt to nopietnību, kādai mūsos 
būtu jābūt, lai mēs cīnītos un nepieļautu 
iestigšanu dziļāk grēkā, bet no tā izkļūtu.

Nu, protams, ne jau fiziska rokas nocirša-
na pasargās no atkārtotas krišanas grēkā. Tā 
jau cilvēks varētu sev nocirst visus locekļus, 
bet joprojām darīt grēku, par ko Dievam 
nāktos teikt: neviens grēcinieks neienāks 
Debesu valstībā. Kristietība nav sevis mo-
cīšanas reliģija, kura prasa redzamu upuri 
sevis kropļošanā un fiziskā iznīcināšanā. 
Nav jau tā, ka — jo vairāk rētu, jo svētāks ir 
cilvēks. Tomēr jāsaka — kāda patiesība tajā 
visā ir. Redzamai cīņai ir jābūt. Vēstulē eb-
rejiem ir rakstīts: «Jūs vēl neesat līdz asinīm 
pretim turējušies, cīnīdamies pret grēku.» 
Protams, ar grēku ir jācīnās, tomēr pati bū-
tiskākā lieta ir turēt sevi kādā noteiktā stā-
voklī. Jēzus to izsaka ar vārdiem: turiet sāli 
sevī. Būt šiem staigājošiem sālstrauciņiem, 
lai cik dīvaini tas neizklausītos, un neļaut, 
lai sāls apjoms izsīktu vai kļūtu nederīgs.

Jēzus Mateja evaņģēlijā skaidri saka: 
«Jūs esat zemes sāls!» Esiet sāļi! Jēzus 
lietoja salīdzinājumu ar tā laika labāko 
konservantu, norādot — ja garīgajā dzīvē 
iztrūkst šāda konservanta, viss sāk bojāties. 
Sāk bojāties pats cilvēks un tā vērtības. Tās 
kļūst stipri apšaubāmas, un apšaubāma 
kļūst motivācija attiecībās ar citiem. Jo vai-
rāk «sapuvušu» cilvēku parādās uz ielām, 
skolās un izglītības sistēmā, nonāk politikā, 
tiesībsargājošās instancēs, uzņēmējdarbībā 
un valsts pārvaldē, jo vairāk sāk sabojāties 
arī pati sabiedrība un valsts. Kristus par 
sāls neesamību vai sabojāšanos asi norādī-
ja saviem klausītājiem: «Jūs esat līdzīgi no-
baltētiem kapiem, kas no ārpuses izskatās 
jauki, bet no iekšpuses ir pilni ar miroņu 
kauliem un visādu netīrību.» Tāpēc Kristus 
parāda, ka viss sākas ar mums pašiem. Lie-
tot sāli! Garīgo sāli. Būt sāļiem!

Kristus nav aicinājis savus sekotājus 
pieņemt kādu citu garšu. Viņš neteica: 
«Esiet rūgti!» Rūgtums Kristum nav ne-
pieciešams. Tāds, kas tur aizvainojumu, kas 
nav spējīgs piedot un kas ar savu bubinā-
šanu nokauj jebkādu kalpošanas vēlmi ne 
tikai sev, bet arī visiem citiem. Kā tāds vēr-
melis sabiedrībā, kas bojā vispārējo garšas 
sajūtu. Rūgtums neļauj izbaudīt priecīgos 
brīžus, liek koncentrēties uz visu negatīvo, 
lai tikai parādītu, ka dzīve ir netaisna un ka 
viss, ko iegūsim, ir netaisnība un nodevība. 
Pēc rūgtuma pārņemtas personas klātbūt-
nes gribas uzdzert litriem tīra ūdens. Nē, 
Jēzus negribēja, lai esam rūgti.

Ziniet, Viņš negribēja arī, lai mēs esam 
saldi. Tādi lipīgi saldi, kas uz dzīvi skatītos 
kā uz pasaku zemi ar nebeidzamām vara-
vīksnēm un vienradžiem. Salduma pār-
ņemtie cilvēki teiks, ka viss ir labi, pat ja 
nav labi. Viņi nepateiks, kā ir patiesībā. 
Šiem saldumiņiem grēks nebūs grēks, jo 
viss taču tiek darīts mīlestības vārdā. Zagts 
mīlestības vārdā, aprunāts mīlestības vār-
dā, laulība pārkāpta mīlestības vārdā, arī 
cilvēka iznīcināšana veikta mīlestības vār-
dā… Tiks lišķēts un runāts viss patīkamais, 
lai tik apkārt būtu relatīvs miers. Visā un 
visos saredzēts idealizēts labais, katru ne-
pareizu rīcību attaisnojot, pieņemot un uz 
to iedrošinot. Nē, tāpēc Kristus neteica: 
«Esiet zemes saldumiņi!»

Viņš arī neteica, lai mēs būtu piparoti! 
Tādi, kam vienmēr uz mēles atradīsies, ko 
pateikt otram pretī. Piparoti cilvēki ir iro-
nijas un sarkasma pilni, gatavi katru saru-
nu vai pasākumu sapiparot, lai tas būtu ar 
asāku piesitienu.

Un visbeidzot — Kristus neaicināja 
savus sekotājus būt bezgaršīgiem. Neit-
rāliem, ko ne redz, ne jūt. Būt kā ēdiena 
masas palielinātājiem, par kuriem nevar 
pateikt, vai viņi vispār tur ir. Bezgaršīga-
jam varētu likt vienlīdzības zīmi ar vienal-
dzīgo — tādu, kurš saka: «Mani tas nein-
teresē, mani tas neskar. Uz vēlēšanām es 
neiešu, kopīgos draudzes, novada un valsts 
pasākumos nepiedalīšos. Man taču vien-
alga!» Vienalga par savu tuvāko, vienalga 
par sabiedrību, vienalga arī par savu garīgo 
dzīvi. Dievs šādus cilvēkus Atklāsmes grā-
matā vērtē kā remdenus — 
viņi nav ne šis, ne tas. «Es zinu 
tavus darbus, ka tu neesi ne 
auksts, ne karsts. Kaut jel tu 
būtu auksts vai karsts. Tā kā 
tu esi remdens, ne auksts, ne 
karsts, Es tevi izspļaušu no Sa-
vas mutes,» tur teikts.

Mums nav jābūt ne rūg-
tiem, ne saldiem, ne piparo-
tiem, ne bezgaršīgiem, bet sā-
ļiem. Ir svarīgi saņemt sāli un 
lietot to gudri. Nebūt tādiem, 
kas sāli pārvērš par instrumen-
tu, ar ko bārstīties un aizskart 
apkārtējos. Mēdz teikt: «Ne-
kaisi sāli brūcēs!» Jā, ar sāli 
var arī ievainot citus. Sāls brū-
cē izsauc stipras sāpes, tas kai-
rina un rada lielāku asiņošanu. 

To varētu salīdzināt ar paštaisnības pieeju 
visam un visiem — ticības dzīvei, sadzīvei 
un sabiedrībai. Sāls kaisīšana brūcēs ir tā, 
kas ļoti nesaudzīgi attiecas pret grēku un 
ļoti burtiski paņem Jēzus vārdus par rokas 
nociršanu, lai neapgrēcinātu. Nocirst, pro-
tams, ne jau savu roku… Grēku citā šie sāls 
kaisītāji pamanīs uzreiz un nekautrēsies arī 
bārstīt pareizās frāzes. Slimībā viņi pateiks, 
ka tā ir par taviem vai par tuvinieku grē-
kiem. Jebkura neizdošanās tiks pacelta ļoti 
garīgā plāksnē, norādot uz cilvēka vispā-
rējo nepareizību iepretī Dievam un viņam 
pašam. Šie cilvēki būs gatavi no draudzes 
un baznīcas izslēgt jebkuru, kurš ir kritis, 
nedodot iespēju, lai Jēzus pienāk pie šī 
cilvēka un pasaka: «Tavi grēki tev ir piedo-
ti. Ej un negrēko vairs!» Operējot ar sāls 
ķīmiskajām īpašībām, ir bīstamība nemaz 
pašiem to sevī neielaist. Tāpēc Kristus saka: 
«Turiet sāli sevī un mieru savā starpā!»

Sāls mūsos — kas tas ir? Tas, kas neļauj 
man sabojāties, kas pamazām izvada no 
manis visu slikto un kas liek man paskatī-
ties vispirms uz sevi. Uz saviem grēkiem, uz 
savām nepilnībām, liekot sākt sakārtot savu 
garīgo dzīvi — veltīt laiku lūgšanai, Dievam. 
Ne jau mēs paši to varam, tas ir Dieva darbs 
mūsos. Mums tik jāpaver sālstrauciņā uzpil-
des vieta, lai Dievs mūsos šo sāli iebērtu. Ie-
lietu Savu Garu, Savu mīlestību, Savas vēr-
tības un skatījumu uz šo pasauli. Tad arī mēs 
kā kristieši varēsim parādīt žēlastību tiem, 
kuri ir krituši, sniedzot roku, lai pieceltu, 
nevis vairāk iemīdītu dubļos. Ar sāli mūsos 
būsim līdzīgi Kristum un varēsim pastāvēt 
par kristīgām vērtībām sabiedrībā, neļau-
jot tai sabojāties. Tas jau ir mūsu, baznīcas, 
uzdevums — ar savu klātbūtni joprojām uz-
turēt sabiedrību pie zināmas veselības. Sāls 
mūsos dos vēlmi neklusēt par netaisnību, 
nesamierināties ar to, bet citreiz dos gudrī-
bu paklusēt, kad tas būs daudz vērtīgāk par 
tūkstoš izsacītiem vārdiem.

Tāpēc, dārgie draugi, būsim patiesi sāļi! 
Būsim kā pilni, līdz malām piepildīti sāls-
trauciņi, kuri zina, kā lietot to, kas mūsos, 
lai īstenotu pavēli — pavēstīt par Dievu 
tiem, kuri Viņu vēl nepazīst, un mīlēt savu 
tuvāko kā sevi pašu.

Lai Dievs mums uz to palīdz! Āmen!»

IR SVARĪGI SAŅEMT 
SĀLI UN LIETOT 

TO GUDRI. MĒDZ 
TEIKT: «NEKAISI SĀLI 

BRŪCĒS!» JĀ, AR SĀLI 
VAR IEVAINOT CITUS, 
SĀLS BRŪCĒ IZSAUC 
STIPRAS SĀPES, TAS 

KAIRINA UN RADA 
LIELĀKU ASIŅOŠANU. TO 
VARĒTU SALĪDZINĀT AR 

PAŠTAISNĪBAS PIEEJU 
VISAM UN VISIEM.

KRISTUS NEGRIBĒJA ARĪ, LAI MĒS ESAM 
SALDI. TĀDI LIPĪGI SALDI, KAS UZ DZĪVI 

SKATĪTOS KĀ UZ TĀDU PASAKU ZEMI 
AR NEBEIDZAMĀM VARAVĪKSNĒM UN 

VIENRADŽIEM.


