
Jeremijas	  grāmata	  1:4-‐10

4	  Pār	  mani	  nāca	  Tā	  Kunga	  vārds,	  kas	  man	  sacīja:	  
5	  "Pirms	  Es	  tevi	  radīju	  mātes	  miesās,	  Es	  tevi	  jau	  pazinu,	  un,	  pirms	  tu	  piedzimi	  no	  mātes	  miesām,	  
Es	  tevi	  svētīju	  un	  tevi	  izredzēju	  par	  pravieti	  tautām."	  
6	  Tad	  es	  atbildēju:	  "Ak,	  Kungs,	  mans	  Dievs,	  redzi,	  es	  neprotu	  runāt,	  jo	  es	  esmu	  vēl	  jauns!"	  
7	  Bet	  Tas	  Kungs	  man	  sacīja:	  "Nesaki:	  es	  esmu	  jauns,	  -‐	  jo	  tev	  jāiet	  visur,	  kurp	  Es	  tevi	  sūtīšu,	  un	  
jārunā	  viss,	  ko	  Es	  tev	  pavēlēšu.	  
8	  Nebīsties	  no	  viņiem,	  jo	  Es	  esmu	  ar	  tevi	  un	  tevi	  pasargāšu!"	  saka	  Tas	  Kungs.	  
9	  Un	  tad	  Tas	  Kungs	  izstiepa	  Savu	  roku,	  aizskāra	  manu	  muti	  un	  sacīja:	  "Redzi,	  Es	  lieku	  Savus	  
vārdus	  tavā	  mutē.	  
17	  Bet	  tu	  apjoz	  savus	  gurnus,	  celies	  un	  sludini	  tiem	  visu,	  ko	  Es	  tev	  pavēlēšu!	  Nebīsties	  no	  tiem,	  
lai	  Man	  tevi	  nav	  jāizbiedē	  viņu	  priekšā!	  
18	  Jo	  zini,	  šodien	  Es	  tevi	  daru	  par	  stipru	  pili,	  par	  dzelzs	  balstu	  un	  par	  vara	  aizsargmūri	  pret	  visu	  
šo	  zemi,	  pret	  Jūdas	  ķēniņiem,	  pret	  viņu	  augstākiem	  pārvaldniekiem	  un	  priesteriem	  un	  pret	  
visiem	  šīs	  zemes	  iedzīvotājiem.	  
19	  Un,	  kad	  tie	  pret	  tevi	  arī	  saceltos,	  tie	  tevi	  nenomāks,	  jo	  Es	  esmu	  ar	  tevi,	  lai	  tevi	  pasargātu!"	  
saka	  Tas	  Kungs.	  

Vēstule	  filipiešiem	  4:4-‐7

4	  Priecājieties	  iekš	  Tā	  Kunga	  vienumēr;	  es	  vēlreiz	  teikšu,	  priecājieties!	  
5	  Jūsu	  lēnība	  lai	  kļūst	  zināma	  visiem	  cilvēkiem;	  Tas	  Kungs	  ir	  tuvu.	  
6	  Nezūdaities	  nemaz,	  bet	  jūsu	  lūgumi	  lai	  nāk	  zināmi	  Dieva	  priekšā	  ar	  pateicību	  ikvienā	  
pielūgšanā	  un	  lūgšanā.	  
7	  Un	  Dieva	  miers,	  kas	  ir	  augstāks	  par	  visu	  saprašanu,	  pasargās	  jūsu	  sirdis	  un	  jūsu	  domas	  Kristū	  
Jēzū.	  

Lūkas	  evaņģēlijs	  3:7-‐18

7	  Ļaužu	  pulkiem,	  kas	  nāca	  pie	  viņa	  kristīties,	  viņš	  sacīja:	  "Jūs	  odžu	  dzimums,	  kas	  jums	  norādījis,	  
kā	  izbēgsit	  nākamai	  dusmībai?	  
8	  Tad	  nu	  nesiet	  patiesus	  atgriešanās	  augļus	  un	  nesāciet	  pie	  sevis	  sacīt:	  mums	  ir	  Ābrahāms	  par	  
tēvu!	  -‐	  Jo	  es	  jums	  saku:	  Dievs	  spēj	  no	  šiem	  akmeņiem	  radīt	  Ābrahāmam	  bērnus!	  
9	  Jau	  cirvis	  pielikts	  kokiem	  pie	  saknes:	  katru	  koku,	  kas	  nenesīs	  labus	  augļus,	  nocirtīs	  un	  iemetīs	  
ugunī."	  
10	  Un	  ļaudis	  viņu	  jautāja:	  "Ko	  tad	  mums	  būs	  darīt?"	  
11	  Bet	  viņš	  tiem	  atbildēja,	  sacīdams:	  "Kam	  divi	  svārki,	  tas	  lai	  dod	  tam,	  kam	  nav,	  un,	  kam	  ir	  
pārtika,	  lai	  dara	  tāpat."	  
12	  Bet	  arī	  muitnieki	  nāca	  kristīties	  un	  to	  jautāja:	  "Mācītāj,	  ko	  mums	  būs	  darīt?"	  
13	  Tad	  viņš	  teica:	  "Neņemiet	  vairāk,	  kā	  jums	  nolikts."	  
14	  Bet	  arī	  kareivji	  to	  jautāja:	  "Ko	  tad	  mums	  būs	  darīt?"	  Un	  viņš	  tiem	  atbildēja:	  "Neaplaupait	  
nevienu	  un	  neizspiediet	  nevienam	  naudu	  un	  esiet	  mierā	  ar	  savu	  algu."	  
15	  Bet,	  kad	  ļaudis	  savās	  gaidās	  par	  Jāni	  savās	  sirdīs	  domāja,	  vai	  tas	  varbūt	  neesot	  Kristus,	  
16	  tad	  Jānis	  visiem	  atbildēdams	  sacīja:	  "Es	  kristīju	  jūs	  ar	  ūdeni,	  bet	  pēc	  manis	  nāks	  viens	  
spēcīgāks,	  nekā	  es	  esmu,	  kam	  es	  neesmu	  cienīgs	  atraisīt	  kurpju	  siksnas.	  Tas	  jūs	  kristīs	  ar	  Svēto	  
Garu	  un	  uguni.	  
17	  Tam	  vēteklis	  ir	  rokā,	  un	  Viņš	  tīrīs	  Savu	  klonu	  caurcaurīm	  un	  sakrās	  kviešus	  Savā	  klētī,	  bet	  
pelavas	  sadedzinās	  neizdziestošā	  ugunī."	  
18	  Arī	  vēl	  daudz	  citas	  pamācības	  viņš	  deva	  ļaudīm,	  sludinādams	  evaņģēliju.	  



III	  adventā	  mēs	  turpinām	  II	  adventa	  Lūkas	  evaņģēlija	  tekstu	  par	  Jāni	  Kristītāju,	  ielejām,	  
līkumaino,	  celmaino	  un	  kalniem.	  Šodienas	  tekstu	  caurauž	  viens	  tāds	  nopietns	  jautājums	  -‐	  "Ko	  
tad	  mums	  būs	  darīt?".	  
Mēs	  zinām	  to,	  ka	  Jānis	  sludina	  grēku	  nožēlas	  kristību	  uz	  grēku	  piedošanu.	  Bet	  grēks	  cilvēka	  
dzīvē	  top	  atpazīstams	  caur	  10	  Dieva	  baušļiem.	  Caur	  baušļiem	  Dievs	  cilvēkam	  it	  kā	  saka	  -‐	  ir	  lietas,	  
kas	  tavā	  dzīvē	  norit	  pilnīgi	  aplamā	  veidā,	  bet	  baušļos	  Es	  tev	  rādu	  pareizo	  lietu	  kārtību.	  Lai	  
nožēlotu	  grēku	  ir	  vispirms	  jāatzīst	  to,	  ka	  Dievam	  ir	  taisnība,	  bet	  cilvēkam	  -‐	  maldi.	  Tālāk	  ir	  ar	  
skumjām	  jāierauga	  grēka	  radītās	  sekas	  savā	  dzīvē.	  Tas	  viss	  saistās	  ar	  grēksūdzi.	  Visbeidzot	  -‐	  ko	  
reālu	  darīt,	  lai	  mainītu	  lietu	  virzienu.	  Bez	  Dieva	  piedošanas	  un	  palīdzības	  šīs	  lietas	  nav	  
iespējamas,	  bet	  tas	  nenozīmē	  arī	  to,	  ka	  Dievs	  darīs	  cilvēka	  vietā	  mājasdarbus.	  Tāpēc	  arī	  cilvēki	  
arvien	  jautā	  -‐	  "Mācītāj,	  ko	  mums	  būs	  darīt?".	  Un	  tas	  ir	  labs	  jautājums.	  
Redziet,	  7.	  panta	  pirmais	  asais	  teikums	  -‐	  "Jūs	  odžu	  dzimums,	  kas	  jums	  norādījis,	  kā	  izbēgsit	  
nākamai	  dusmībai?	  -‐	  rada	  izjūtu,	  ka	  cilvēki	  laiku	  pa	  laikam	  gan	  toreiz,	  gan	  tagad	  baušļus	  uztver	  
kā	  metaforu.	  Tāda	  sava	  veida	  diskutabla	  patiesība,	  kas	  patiesībā	  ir	  tikai	  uz	  papīra	  rakstītu	  
pārspīlēti	  svētu	  atziņu	  apkopojums.
Šodienas	  pasaulē	  Pirmajam	  bauslim	  cilvēks	  teiktu	  -‐	  vajag	  skatīties	  plašāk,	  un	  smelties	  garīgas	  
atziņas	  no	  visām	  pasaules	  reliģijām	  un	  mācībām.	  Otrajam	  bauslim	  cilvēks	  atbildētu	  -‐	  nevajag	  
sevi	  ierobežot	  ar	  šauru	  skatījumu	  uz	  visām	  lietām	  caur	  vienu	  grāmatu,	  kas	  ir	  Bībele.	  Trešajam	  
bauslim	  -‐	  būtībā	  var	  jau	  ticēt	  Dievam	  sirdī	  bez	  atrašanās	  baznīcā.	  Ticība	  Dievam	  nav	  piesienama	  
zemes	  baznīcai.	  
Tas	  viss	  ir	  diezgan	  simptomātiski.	  Kā	  sekas	  šādai	  pieejai	  cilvēki	  pēc	  garīgi	  haotiskas	  dzīves	  arī	  
aiziet	  uz	  šo	  nākamo	  dusmību.	  Kur	  ir	  problēma?	  Manuprāt	  problēma	  ir	  tur,	  ka	  baušļi	  tiek	  uztverti	  
kā	  metafora,	  jeb	  tautas	  vārdiem	  sakot	  “neņemti	  īpaši	  pierē”.	  Šādā	  skatījumā	  baušļi	  nekad	  
nebūs	  dzīvi,	  grēks	  kapa	  mierā	  apsegts,	  un	  cilvēka	  spiešanās	  pie	  Kristus	  izpaliks.	  Baušļi	  ir	  dzīvi	  
tad,	  ja	  ar	  pātagu	  dzen	  cilvēku	  pie	  Kristus.	  Apustulis	  Pāvils	  savam	  māceklim	  Timotejam	  raksta	  
interesantas	  lietas	  -‐	  Bet	  mēs	  zinām,	  ka	  bauslība	  ir	  laba,	  ja	  lieto	  to	  pareizi,	  atzīstot,	  ka	  bauslība	  
nav	  dota	  taisnam,	  bet	  netaisniem	  un	  nepaklausīgiem,	  bezdievīgiem	  un	  grēciniekiem,	  negantiem	  
un	  nesvētiem,	  tēva	  un	  mātes	  slepkavām,	  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.	  Citiem	  vārdiem	  cilvēks	  nevar	  atzīt	  gaismu,	  
kamēr	  vien	  paliks	  domās,	  ka	  tumsa,	  kas	  ir	  viņā	  ir	  gaisma.	  
Tātad	  viena	  lieta	  baušļus	  uztverot	  kā	  metaforu	  ir	  problēmas	  atzīt	  patiesību.	  Bet	  otra	  lieta	  -‐	  tas	  
pamatīgi	  iespaido	  visu	  cilvēka	  dzīvi.	  Cilvēks	  var	  veseliem	  savas	  dzīves	  periodiem	  dzīvot	  
nesakārtotu	  lietu	  ritmā	  un	  brīnīties	  kur	  izpaliek	  Dieva	  svētība	  viņa	  dzīvei,	  kaut	  arī	  viņš	  regulāri	  
apmeklē	  baznīcu.	  Piemēram	  bauslis	  “tev	  nebūs	  laulību	  pārkāpt”.	  Runā	  par	  divu	  cilvēku	  
kopdzīves	  attiecībām	  no	  kurām	  tālāk	  izriet	  sekmes	  darbā,	  karjerā,	  kopīgas	  mājas	  celtniecībā.	  
Atslēga	  cilvēka	  panākumiem	  viņa	  dzīves	  plānos	  ir	  jautājumā	  -‐	  vai	  tu	  esi	  salaulājies	  ar	  savas	  
dzīves	  partneri?	  Vai	  māju	  var	  būvēt	  bez	  pamatiem?	  Var	  jau	  mēģināt.	  Un	  daudzi	  tiešām	  to	  
mēģina.	  Bet	  kādu	  dienu	  ēkas	  sienā	  parādās	  plaisa,	  kam	  seko	  ēkas	  gāšanās.	  Reiz	  kāds	  pāris	  
atgriezās	  no	  Anglijas	  un	  vērsās	  baznīcā	  ar	  konkrētu	  jautājumu	  -‐	  vai	  var	  salaulāties.	  Jautāti	  par	  
iemeslu	  viņi	  atzina,	  ka	  ārzemēs	  biznesā	  viņus	  neuztver	  nopietni,	  kamēr	  viņi	  nebūs	  laulāta	  
ģimene.	  Apbrīnojams	  ir	  nevis	  viņu	  merkantīlais	  apsvērums,	  bet	  gan,	  tiešām,	  šo	  ārzemēs	  esošo	  
cilvēku	  skatījums	  uz	  lietām:	  laulības	  -‐	  ģimene	  -‐	  nopietna	  reputācija	  -‐	  bizness.	  
Cits	  piemērs	  -‐	  kādā	  čigānu	  ģimenē	  ģimenes	  apspriedes	  laikā	  znots	  izteicis	  savus	  spriedumus	  kā	  
labāk	  darīt	  ģimenē	  lietas.	  Uz	  ko	  nama	  saimnieks	  un	  meitas	  tēvs	  atbildējis	  -‐	  kad	  tu	  	  beidzot	  
apprecēsi	  manu	  meitu,	  tad	  tu	  varēsi	  mūsu	  ģimenē	  runāt.	  Pašlaik	  tu	  neesi	  mūsu	  ģimene.	  
Nez,	  ko	  teiktu	  par	  to	  visu	  Dievs?	  :)	  Laikam	  jau	  to	  pašu	  seno	  -‐	  tev	  nebūs	  laulību	  pārkāpt.	  
Mana	  kopīgā	  izjūta	  un	  izpratne	  lasot	  Bībeli	  attiecībā	  par	  baušļu	  uztveri	  un	  iespaidu	  uz	  dzīvi	  ir	  
šāda	  -‐	  Ģeķis	  saka	  savā	  sirdī:	  "Dieva	  nav!"	  Samaitāta	  un	  nejēdzīga	  ir	  viņu	  dzīve,	  nav	  starp	  viņiem	  
neviena,	  kas	  labu	  dara.	  Dievs	  skatās	  no	  debesīm	  uz	  cilvēku	  bērniem,	  vēro,	  vai	  ir	  kāds	  gudrs,	  kas	  
meklē	  Dievu.	  Bet	  visi	  ir	  no	  Viņa	  atkāpušies,	  visi	  ir	  izvirtuši	  un	  nekrietni;	  nav,	  kas	  labu	  dara,	  nav	  it	  



neviena.	  Vai	  tad	  to	  nesaprot	  ļauna	  darītāji,	  kas	  saēd	  manu	  tautu?	  Viņi	  ēd	  gan	  Dieva	  maizi,	  bet	  
Dievu	  viņi	  nepiesauc.	  (psalms	  53)
Šodienas	  evaņģēlijs	  ir	  dziļi	  praktisks	  -‐	  cilvēki	  prasa	  ko	  mums	  būs	  darīt!?	  Jānis	  arī	  neliedz	  
praktiskas	  pamācības.	  Ne	  velti	  šodienas	  evaņģēliju	  noslēdz	  vārdi	  -‐	  Arī	  vēl	  daudz	  citas	  pamācības	  
viņš	  deva	  ļaudīm,	  sludinādams	  evaņģēliju.	  Ir	  jāsecina	  -‐	  baušļi	  tiešām	  nav	  metafora.	  Tie	  ir	  Dieva	  
patiesība	  un	  patiesība	  iespaido	  dzīvi.	  

Āmen.	  


