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atbilde uz bērnu
jautājumiem
Atbildējis mācītājs Erberts Bikše

?
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Kas radīja
Dievu?

Zinām, ka visu redzamo un arī neredzamo ir radījis
Dievs: šo pasauli, planētas, visu dzīvo radību. Bet kas
bija pirms Dieva? Ja gribi izveidot bumbiņu, tev vajadzīgs
plastilīna vai māla gabaliņš. Kad bumbiņa gatava, tu
saproti, ka tā pati neradās – kāds to izveidoja. Nekas
nerodas pats no sevis. Visam ir kāds veidotājs, radītājs.
Ja tā, tad loģisks varētu būt jautājums „Kas radīja Dievu?”.
Un te nu mūsu racionālās spriešanas spējas nonāk pie
robežas, kur jāatzīst:

mēs nespējam izskaidrot, nespējam redzēt – mēs ticam.
Par kristīgiem cilvēkiem jau tā arī mēdz teikt – ticīgie.
Mēs ticam Dievam, Pestītājam Jēzum. Ticība tieši tāpēc
jau ir ticība, ka neredz, nespēj aptaustīt vai parādīt, bet
tic. Mēs ticam tam, ko Dievs
mums ir darījis zināmu savā
vārdā – Bībelē.
Bībele māca, ka Dievs
ir mūžīgs, Viņš pastāv no

Dievs ir mūžīgs,
Viņš pastāv no
mūžības uz mūžību

mūžības uz mūžību. Tas
nozīmē arī to, ka Viņš nav radīts. Bībele sākas ar vārdiem:
„Iesākumā Dievs..” Nebija nekā. Bija vienīgi Viņš – Dievs.
Arī te mums bez ticības neiztikt. Mums būs jāsaka:
nespēju izskaidrot, līdz galam saprast, bet es uzticos
tam, ko Dievs mums ir darījis zināmu.
Bībelē ir daudz kā tāda, par ko varētu sacīt: „Nu nevar
būt!” Piemēram, ērkšķu krūms deg, bet nesadeg; Danielu
iemet lauvu bedrē, taču lauvas viņu nesaplosa; trīs
Daniela draugi ir degošā krāsnī – svelme milzīga, bet viņi
no liesmām iznāk sveiki un veseli. Tāpēc jau Dievs ir
Dievs, ka Viņam viss ir iespējams. Senajā Sv. Atanasija
ticības apliecībā par Dieva mūžīgumu ir uzticami sacīts
tā: „Neradīts ir Tēvs, neradīts ir Dēls, un neradīts ir
Svētais Gars. Mūžīgs ir Tēvs, mūžīgs ir Dēls, un mūžīgs
ir Svētais Gars. Tomēr nav trīs mūžīgu, bet tikai viens
mūžīgs.” Lūk, tāds ir trīsvienīgais Dievs un tāpēc
nevienam nebija nepieciešamības Viņu radīt.
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Kur bĳa Dievs,
kad Viņš visu
radīja, ja nekur
nebĳa, kur
sēdēt?

Varam pajautāt arī tā: „Vai Dievs var sēdēt?” Jā, var.
Bībelē varam atrast, piemēram, pravieša Mihas vārdus:
„Es redzēju to Kungu sēžam uz Sava troņa” (1Ķēn 22:19).
Un tā ne tuvu nav vienīgā vieta Bībelē, kur runāts par
to, ka Dievs sēž. Arī par Pestītāju Jēzu ir sacīts, ka tagad
Viņš sēž pie Dieva Tēva labās rokas. Tas ir minēts visās
senajās kristīgās Baznīcas ticības apliecībās. Ja Jēzus
sēž, tad arī Dievs Tēvs sēž.
Taču vai Dievam noteikti jāsēž? Vai Viņš to vien dara, kā,
tronī sēžot, izrīko kalpotājus eņģeļus? Dažkārt cilvēki
Dievu tā arī ir iztēlojušies un attēlojuši – kā sirmu vīru,
kas kā valdnieks sēž savā tronī. Šis tomēr nebūs īsti
pareizs priekšstats par Dievu. Dievs nav cilvēks. Bībelē
teikts, ka Dievs ir Gars un ka vaigā Viņu neviens nav
redzējis. Mūsu prātam Dievs nav līdz galam aptverams.
Dievs ir tik liels, varens un majestātisks, ka Viņu nespēj ietilpināt pat
viss izplatījums, kā to lasām Bībelē.
Un te nu mums jāatzīst, ka Dievam
nav nepieciešams krēsls, pat ne

Dievam nav
nepieciešams
krēsls

tronis, kur apsēsties, lai atpūstos no
radošas darbošanās. Vismaz ne tādā izpratnē, kā mēs to
varētu iztēloties. Dievs ir Dievs – visspēcīgs, visvarens.
Viņš var sēdēt, ja grib, bet mums grūti iedomāties, kāda
ir šī Viņa sēdēšana. Viņš var arī nesēdēt, jo Viņš pats sev
ir pietiekams atbalsta punkts visā.
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Kādēļ Dievs
radīja pasauli?

Vislabāk būtu, ja mēs šo jautājumu varētu uzdot pašam
Dievam – tad mēs varētu saņemt īsti apmierinošu atbildi.
Bet, tā kā tiešā veidā nevaram Viņam pajautāt, mums
jāsamierinās ar to, ko varam izlobīt no Bībelē atrodamajām norādēm. Bībelē sacīts, ka Dievs ir mīlestība.

Tas nozīmē, ka Viņā ir pāri plūstošas mīlestības pilnība.
Un mīlestībai ir nepieciešams izpausties. Mīlestībai ir
vajadzīgs kāds, ko mīlēt. Trīsvienīgais Dievs pats sevī
ir mīlestības pilnās attiecībās, bet Viņš vēlējās savā
mīlestībā iziet arī uz āru – mīlēt to, ko Viņš radījis. Dievs
visu radīja šajā mīlestībā un svētumā, sava sacītā Vārda
spēkā, tāpēc arī iesākumā viss Dieva radītais bija ļoti
labs.
Vēlāk Dievs grēkā kritušos cilvēkus savas mīlestības
spēkā arī jaunrada un atjauno. Bībelē lasām populāro
pantu: „Jo Dievs tā pasauli mīlēja, ka deva
savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens,
kas viņam tic, nepazustu, bet tam būtu
mūžīgā dzīvība.” (Jņ 3:16) Dievs mūs gribē-

Dievs mūs
gribēja

ja, lai mēs varētu būt kopā ar Viņu mūžīgi.
Lai Viņa klātbūtnē, Viņa mīlestības apņemti, mēs būtu
laimīgi mūžam. Tādēļ Dievs radīja šo pasauli un arī mūs.
Bet vienkāršāk – varētu jautāt arī tev: „Vai esi priecīgs,
ka esi pasaulē un vari dzīvot, baudot šīs pasaules skaistumu?” Domāju, ka sacīsi: „Jā, esmu priecīgs un pateicīgs!”
Redzi nu – Dievs tādēļ arī tevi radīja, lai tu būtu, lai tu
priecātos par dzīvi un pēcgalā iegūtu mūžīgo dzīvību
Dieva svētajā, mūžīgajā valstībā.
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Kāpēc Dievs
nav radījis
dinozaurus,
bet fosilĳas
ir atrastas?

Vispirms būtu vērts pajautāt, vai dinozauri ir dzīvojuši.
Jā, ir. Ja ir, tad kas viņus būtu radījis? Taču Dievs, vai ne?
Interesants ir arī jautājums, vai dinozauri ir pieminēti
Bībelē. Tieši vārdu „dinozaurs” mēs Bībelē neatradīsim,
taču varam atrast vārdu, kas ebreju valodā skan tannin.
Šis vārds ir tulkots dažādi, piemēram, „čūska”, „pūķis”

vai „leviatāns” (Ps 148:7, Ps 74:13, Ech 32:2). Bībelē lasām,
ka šie tannin ir ļoti iespaidīgi, milzīgi rāpuļi. Uzzinām arī
to, ka viņi varēja dzīvot gan uz zemes, gan ūdenī. Ļoti
izteiksmīga Svēto Rakstu vieta, kurā šāds radījums ir
minēts, atrodama Ījaba grāmatā: „Tas ēd zāli kā katrs
vērsis. Bet palūko, kāds tam ir spēks viņa gurnos un to
stiprumu, kāds viņa ķermenī! Tas labprāt izstiepj taisnu
un stingru savu asti kā ciedru koku, un viņa lielu dzīslas
ir cieši sapītas cita ar citu. Viņa kauli ir kā varā lietas
caurules, viņa skelets kā izlieti dzelzs stieņi. [..] Barību
viņš sagādā augstienēs..” (Īj 40:15–24) Pēc apraksta šis
dzīvnieks ir ļoti līdzīgs tam, ko esam iepazinuši no visādu
brahiozauru un diplodoku attēliem.
Pētnieki ir atraduši pārakmeņojušos dinozauru un
cilvēku pēdu nospiedumus no viena un tā paša perioda.
Tas nozīmē, ka bija laiks, kad cilvēki un dinozauri dzīvoja
līdzās. Kāpēc dinozauru
vairs nav? Visticamāk pēc
globālajiem plūdiem, klimata
izmaiņām un, iespējams,
arī cilvēku rīcības rezultātā

Bĳa laiks, kad
cilvēki un dinozauri
dzīvoja līdzās

dinozauri izmira – beidza
pastāvēt. Mums ir grūti iztēloties, kā būtu, ja dinozauri
arvien vēl dzīvotu. Varētu būt interesanti!

5

Ja divām
pusēm ir jākaro,
jo citādi nevar,
tad kurā pusē
būs Dievs?

Jā, dzīvē tā notiek, ka cilvēki cīnās un karo. Vai karš ir
Dieva gribēts? Esmu drošs par to, ka Dieva gribēts ir
miers. Bībelē ir daudz teksta vietu, kur sacīts, ka Dievs
vēlas, lai starp cilvēkiem būtu miers un saticība. Viena
šāda skaista Rakstu vieta ir pravieša Jesajas grāmatā:
„Tad Viņš spriedīs tiesu tautu starpā un tiesās daudzas
tautas. Viņi tad pārkals savus zobenus par lemešiem un
savus šķēpus par vīnadārza dārznieku nažiem.” (Jes 2:4)
Un reiz, kad māceklis Pēteris ar zobenu rokā gribēja
aizstāvēt Jēzu pret gūstītājiem, Jēzus sacīja: „Bāz zobenu
makstī!” (Jņ 18:11) Dievs cilvēkus radīja mierīgai, saticīgai
dzīvei. Līdz ar atsaukšanos grēkam cilvēku dzīvē ienāca
meli, egoisms, skaudība, dusmas un naids. Tas viss izraisa
arī karus. Kains nogalināja savu brāli Ābelu. Karš starp
brāļiem...
Kurā pusē ir Dievs, kad divas armijas karo? Godīgi sakot, es nezinu,
jo pat par maziem konﬂiktiem
sadzīvē mēdz teikt, ka viena pagale
nedeg. Bet es droši zinu, ka Dievs
katrā ziņā centīsies darīt visu, lai
atjaunotos miers un drošība, lai

Dievs noteikti
būs tajā pusē,
kura tieksies
pēc godīguma
un taisnīguma

cilvēki dzīvotu saticībā, baudot svētību un labklājību.
Dievs noteikti būs tajā pusē, kura tieksies pēc godīguma
un taisnīguma.
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Vai būs
10 000. gads?
Vai sāksies viss
no pirmā gada?

Tagad ir 2018. gads, un, kā zinām, mūsu gadu skaitīšanai ir brīnišķīgs sākums. Mēs skaitām gadus no Kristus
dzimšanas. Tā arī parasti saka: tāds un tāds gads pirms
Kristus dzimšanas vai arī pēc Kristus dzimšanas. Vai
pasaule piedzīvos 10 000. gadu? Mēs uzticamies Bībelē
sacītajam, proti, ka Pestītājs Kristus kādreiz atkal nāks
un šīs pasaules laiks tad būs piepildīts. Bībelē lasām: „Es
redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess
un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs
nav.” (Atkl 21:1)
Pestītājs Kristus atgriezīsies, bet Dievs
nav vēlējies, lai mēs zinātu laiku, kad

Dievs grib,
lai vienmēr
esam gatavi

tas notiks. Bībelē teikts: „Bet dienu un
stundu neviens nezina, ne debesu eņģeļi, ne Dēls, kā
vien Tēvs.” (Mt 4:36) Dievs grib, lai vienmēr esam gatavi
ar prieku sagaidīt Pestītāja atnākšanu.
Vai viss sāksies no jauna tā, ka vajadzēs atkal skaitīt
gadus „pirmais, otrais, trešais...”? Nē, ar Kristus atnākšanu sāksies mūžība. Ko vārds „mūžība” izsaka, tā īsti
sapratīsim tikai tad, kad paši tur nonāksim. Manuprāt,
ir brīnišķīgi zināt, ka tad, kad mūsu dzīve pasaulē beigsies, Dievs mums dāvinās mūžīgu dzīvību Viņa svētajā
valstībā.
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Vai dzīvnieki
nonāks
debesīs?

Šis ir diezgan grūts jautājums. Uz to var atbildēt tikai tik
daudz, cik par to varam uzzināt no Bībeles, un Bībelē nav
īpašas mācības par to, vai dzīvniekiem ir dvēsele un vai
viņi nonāk debesīs.
Tomēr mēs varam uzzināt, ka Dievs, radot dzīvniekus, arī
viņiem deva dzīvības elpu, dvesmu (1Moz 1:30, Māc 3:19).
Atšķirība starp cilvēkiem un
dzīvniekiem ir tā, ka cilvēkus Dievs
radīja pēc sava tēla un līdzības.
Par dzīvniekiem tā nav sacīts.
„Pēc Dieva tēla un līdzības”
nozīmē, ka mēs spējam domāt,
runāt un mums ir dota spēja
izvēlēties. Dievs mūs ir apveltījis

Cilvēkus Dievs
radīja pēc sava
tēla un līdzības.
Par dzīvniekiem
tā nav sacīts

ar garu. Ja dzīvniekiem ir dvēsele,
tad tā ir gluži citāda nekā cilvēkiem. Šī atšķirība starp
cilvēkiem un dzīvniekiem varētu norādīt, ka dzīvnieki pēc
nāves neturpina eksistēt mūžībā – vismaz ne tā, kā Dievs
to ir paredzējis cilvēkiem. Tā nu izsmeļošu atbildi uz šo
jautājumu atstāsim nākotnei.
Kad, Pestītāju Jēzu mīlot, reiz atstāsim pasauli un
nonāksim debesīs, mēs iegūsim pilnīgu atbildi. Es tikai
neesmu pārliecināts, vai tad šis jautājums mums vēl
šķitīs aktuāls un jautāšanas vērts.
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Ko nozīmē
vārds „āmen”?

Āmen!

Vārds „āmen” nāk no ebreju valodas un nozīmē „lai tā būtu”,
„lai tā notiek”. Parasti „āmen” sakām tad, kad esam sacījuši
lūgšanu vai klausījušies Svēto Rakstu – Bībeles – tekstus.
Ja sakām „āmen”, tas nozīmē,
ka mēs teiktajam, lasītajam
vai dzirdētajam piekrītam.
Mūsu sacīto „āmen” var
uzskatīt arī par ļoti īsu
lūgšanu, kuras saturs ir –

„Āmen” – mēs
teiktajam, lasītajam
vai dzirdētajam
piekrītam

„jā, patiesi”, „lai tā būtu”,
„lai tā notiek”. Vārdu „āmen” nevajadzētu lietot vieglprātīgi,
jo ir labi teikt „āmen” tikai par to, kam patiesi varam
piekrist. Par to, kas ir saskaņā ar Dieva prātu.
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Kur Dievs ir,
ja Viņš nav
debesīs?

Uz šo jautājumu varētu atbildēt, ka Dievs ir gan debesīs,
jo kā tad sākas lūgšana, kuru Jēzus mums mācījis un
kuru arvien kopīgi sakām? „Mūsu Tēvs debesīs..” Taču,
ja Dievs ir debesīs, tas nenozīmē, ka Viņš vienlaikus
nevarētu būt arī citur. Dievs
nav tāds kā mēs, kas vienlaikus
varam atrasties tikai vienā vietā.
Mums ir diezgan grūti to saprast,
bet Bībelē sacīts, ka Dievs spēj
būt visur, ka Viņš redz mūs

Dievs var būt
visur, redzēt visu
un rūpēties par
visiem pasaulē

visus un zina visu, kas notiek.
Jēzus reiz teica, ka Dievs ievēro pat katru zvirbulēnu. Tas
iespējams tikai tāpēc, ka Dievs var būt visur, redzēt visu
un rūpēties par visiem pasaulē. Tomēr Dievs mājo arī
debesīs, kā to māca Bībele.
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Vai Dievam
kaut kad ir arī
garlaicīgi?

Interesants jautājums! Mums dažkārt ir garlaicīgi, vai
ne? Garlaicība pieder pie kaut kā tāda, kas nav pilnīgs un
nevainojams. Bet Dievs? Kāds ir Viņš? Bībelē teikts, ka
Dievs ir svēts un nevainojams savā pilnībā. Viņā nav nekā
slikta.
Arī par visu to, ko Dievs sākumā radīja, ir sacīts, ka viss
bija ļoti labs. Es ticu,
ka tādā pilnīgā labumā
nav vietas garlaicībai.
Tas nozīmē, ka Dievam
nav nekādas vajadzības garlaikoties, jo

Viņš savā radošumā,
svētumā un darbošanās
priekā ir pilnīgs

Viņš savā radošumā,
svētumā un darbošanās priekā ir pilnīgs.
Manuprāt, garlaicība, tāpat kā daudz kas cits, ko nevar
saukt par labu un pilnīgu, pasaulē ienāca līdz ar pirmo
cilvēku krišanu grēkā.
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Dievs ir ļoti
milzīgs.
Vai Viņam ir
daudz acu,
ka visu redz?

Kādā no atbildēm jau sacīju, ka Dievs nav cilvēks, līdzīgs
mums, lai arī diezgan daudzi mākslinieki Viņu bieži ir
attēlojuši kā varenu, sirmu vīru. Tāds Viņš ir, piemēram,
Romā, Siksta kapelas griestu gleznojumā par Ādama
radīšanu. Bībelē teikts, ka Dievs ir Gars (Jņ 4:24). Tas
nozīmē, ka mēs nemaz nespējam iztēloties, kāds Dievs
izskatās.
Mēs zinām, ka Dievs ir varens, neatkarīgs no mums un
Viņam viss ir iespējams. Viņš ir visa radītājs un uzturētājs.
Mēs nespējam aptvert un izskaidrot, kā tas ir, ka Dievs
spēj vienlaicīgi visu redzēt un arī dzirdēt visu sacītās
lūgšanas. Viņš to spēj tieši tādēļ, ka ir Dievs.
Es, piemēram, nevaru nolasīt domas, ko tu šobrīd domā, bet Dievs
redz un zina visu, arī tavas domas.

Droši zinām, ka
Viņš redz visu

Bībelē ir vārdi: „Cilvēks raugās
ar acīm, bet Kungs [Dievs] redz sirdi.” (1Sam 16:7) Mēs
nezinām, kā tieši Dievs skatās, bet droši zinām, ka Viņš
redz visu.

12

Cik ilgus gadus
Dievs dzīvoja
pirms mums
un Ādama un
Ievas?

Dievs ir mūžīgs, un Viņš gadus neskaita, kā to darām
mēs. „Mūžīgs” nozīmē: tāds, kas vienmēr ir bijis un
vienmēr būs. Mūžība ir ārpus laika robežām.
Mūžībai nav sākuma, un tā arī nekad nebeidzas. Dievs ir mūžīgs, un Viņš tāds būs
un paliks mūžīgi mūžos.

Dievs
ir mūžīgs

Brīnišķīgi ir tas, ka arī mums Dievs dāvā mūžīgu dzīvību,
ja ticam Jēzum kā mūsu Glābējam un Pestītājam. Dievs
mūs ir radījis mūžībai.
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Kad cilvēka
dzīvē notiek kas
slikts, viņš bieži
vien sadusmojas
uz Dievu.
Vai cilvēks drīkst
tā darīt?

Vai cilvēks drīkst sadusmoties uz Dievu? Cilvēks jau
visbiežāk nemaz nejautā, vai drīkst. Viņš vienkārši
sadusmojas. Jā, dzīvē tā notiek. Nu gluži kā ar bērniem,
kas sadusmojas uz tēti vai mammu, ja viņi neatļauj darīt
visu, ko tie vēlas. Ko tādos
brīžos dara vecāki? Viņi runā
ar bērnu un paskaidro, ka no
dusmošanās nebūs nekāda
ieguvuma.
Dusmojoties mēs pazaudējam to gaišo mieru un prieku,

Labākais, ko varam
darīt, ja esam
sadusmojušies uz
Dievu, ir lūgt Viņam
piedošanu

kas dzīvi dara skaistu un
patīkamu, tāpēc labākais, ko varam darīt, ja esam
sadusmojušies uz Dievu, ir lūgt Viņam piedošanu.
Dievs piedod mums dusmu grēku, un viss atkal ir labi.
Mums jāsaprot, ka mūsu dusmas Dievam jau neko
nespēj nodarīt. Dusmojoties lielākie zaudētāji esam mēs
paši, jo mūsu sirds vairs nav gaiša un priecīga. Bībelē
ir dots ļoti labs pamudinājums mums visiem, kas šad
un tad sadusmojamies, dažkārt arī uz Dievu: „Lai saule
nenoriet, jums dusmojoties.” (Ef 4:26) Neatstāj dusmas
sevī uz rītdienu. Lūdz piedošanu par sadusmošanos un
iegūsti mieru!
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No kā
radās vārds
„svētdiena”?

Manuprāt, pats vārds „svētdiena” mums jau saka priekšā.
Nedēļas ritējumā ir dažādas „skaitāmās” dienas – pirmdiena, otrdiena, trešdiena utt. Bet tad ir šī īpašā diena –
svētdiena. Jau pašā vārdā ir ierakstīts šīs dienas saturs
un nozīme – svēta diena, svētīga diena, arī svētku diena.
Svētdienu Dievs mums ir devis, lai mēs tajā īpaši veltītu

laiku Dievam, kā arī svinētu sadraudzību ar citiem kristiešiem. Tādēļ jau svētdienās mēs dodamies uz baznīcu
un piedalāmies dievkalpojumā. Svētdienu Dievs mums,
protams, devis arī tādēļ, lai mēs atpūstos no darbdienu
uzdevumiem un pienākumiem.
Citās valodās vārdam „svētdiena” nav tāda pati nozīme
kā latviešu valodā, tulkojot to burtiski. Piemēram, vācu
valodā vārds „svētdiena” ir Sonntag. Tulkojumā tas
nozīmē „saules diena” un sākotnēji varētu būt nācis no
saules godināšanas kulta. Savukārt krievu valodā svētdiena ir воскресенье, kas nozīmē „augšāmcelšanās”.
Vārds „augšāmcelšanās” ļoti labi izceļ
to, kas mums, kristiešiem, ir nozīmīgs
saistībā ar svētdienas svinēšanu.
Svētdiena ir nedēļas pirmā diena, un
mums arvien skan atgādinājums, ka

Svētdiena
ir nedēļas
pirmā diena

pirmajā nedēļas dienā Kristus, mūsu
Pestītājs, augšāmcēlās no mirušajiem un nāca pie
saviem mācekļiem, lai kopā ar viņiem svinētu dzīvības
uzvaras prieku. Svētdiena ir svētīga diena, svētku diena,
kad arī mēs parasti dodamies uz dievkalpojumu, lai
sastaptos ar mūsu mīļo Kungu Jēzu, klausoties Dieva
vārda mācību un kopīgi lūdzot. Pateicība Dievam, ka Viņš
mums ir devis šādu dienu – svētdienu!
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Vai Jēzum bĳa
brāļi un māsas?

Manuprāt, būtu labi šo jautājumu mazliet pārveidot, proti:
„Vai Jēzum bija pusbrāļi un pusmāsas?” Mēs zinām, ka
Jēzus piedzima Marijai, bet no Dieva. Jēzus piedzimšana
bija brīnumaina un pārdabiska. Jautājums ir: vai pēc tam,
kad Jēzus bija piedzimis, Marijai un Jāzepam bija vēl citi
bērni?
Vairākās Svēto Rakstu vietās ir runa par Jēzus brāļiem
un arī māsām. Piemēram, Mateja evaņģēlijā lasām: „Viņa
[Jēzus] māte un Viņa brāļi stāvēja ārā un gribēja ar Viņu
runāt.” (Mt 12:46; līdzīgi arī Mk 3:31) Mateja evaņģēlijā
redzams, ka Nācaretes pilsētiņas ļaudīm Marijas un Jāzepa
ģimene ir labi pazīstama, jo Jēzus brāļi ir nosaukti vārdā:

„Vai Viņa māte nav Marija un Viņa brāļi Jēkabs un Jozefs,
un Sīmanis, un Jūda? Un vai nav visas Viņa māsas pie
mums?” (Mt 13:55) Jēzus ģimene ir pieminēta arī pēc
Viņa augšāmcelšanās no mirušajiem: „Tie visi vienprātīgi
palika kopā lūgšanās līdz ar sievām un Mariju, Jēzus
māti, un ar Viņa brāļiem.” (Apd 1:14) Jēzus brāli Jēkabu
kādā no vēstulēm piemin arī apustulis Pāvils: „Kādu citu
apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, Tā Kunga
[Jēzus] brāli.” (Gal 1:19)
Romas katoļu Baznīca uzskata, ka Jaunajā Derībā
minētie Jēzus brāļi un māsas ir viņa brālēni un māsīcas,
taču šis uzskats neiztur kritiku, jo grieķu valodā lietotais
vārds pavisam noteikti ir „brāļi”, nevis „brālēni”. Arī tas, ka
Marija vairākkārt minēta esam kopā ar Jēzus brāļiem un
māsām, norāda uz ģimenisku kopību. Arī visi citi
minējumi par ģimeni, kurā
uzauga Jēzus, īsti neiztur
kritiku.
Mēs gribam uzticēties

Viņam bĳa pusbrāļi
un pusmāsas, kas
bĳa dzimuši Marĳas
un Jāzepa laulībā

Bībelē rakstītajam, proti, ka
Jēzus Marijai brīnumaini piedzima no Dieva (tāpēc arī
mēs Jēzu saucam par Dieva Dēlu), bet Viņam bija pusbrāļi un pusmāsas, kas bija dzimuši Marijas un Jāzepa
laulībā.
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Kas tas ir – „tu
svaidi ar eļļu
manu galvu”?
Ko tas nozīmē?
Kāpēc?
23. psalmā mēs kopīgi lasījām: „Tu
svaidi ar eļļu manu galvu..” Jā, ko
gan tas nozīmē? Bībelē daudzkārt ir
pieminēta kāda cilvēka svaidīšana jeb
apzīmēšana ar eļļu. Piemēram, ja kādu
iesvētīja priestera amatā, uz viņa galvas izlēja īpaši sagatavotu svaidāmo
eļļu. Ja kāds tika izraudzīts par ķēniņu,
arī viņa iecelšana augstajā amatā bija

saistīta ar eļļas izliešanu uz galvas. Eļļa bija kā svētības
zīme, kas apstiprināja, ka šis cilvēks patiesi ir Dieva
izredzēts un pilnvarots kādam īpašam uzdevumam. Arī
mūsu laikā šāda apzīmēšana ar svaidāmo eļļu nav nekas
neparasts. Piemēram, ja kāds ir slims, mēs varam par
viņu aizlūgt, vienlaikus svaidot viņu ar eļļu Tā Kunga
vārdā. Apustulis Jēkabs vēstulē raksta: „Ja kāds starp
jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un
tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu Tā Kunga
Vārdā.” (Jk 5:14)
Mums jāsaprot, ka pašai
eļļai nekāds maģisks
spēks nepiemīt. Spēks ir
Dieva vārdā, ko sakām, un

Eļļa ir taustāms
apstiprinājums tam,
ka Dievs darīs to,
ko ir apsolījis

lūgšanā. Eļļa ir taustāms
apstiprinājums tam, ka Dievs darīs to, ko ir apsolījis,
proti, Viņš dāvinās svētību un žēlastību saskaņā ar savas
gribas lēmumu. Īpaši ir tas, ka ticībā Jēzum kā Dieva
Dēlam, Glābējam, mēs visi esam Dieva svētīti un svaidīti;
to lasām apustuļa Pāvila vēstulē korintiešiem: „..kas mūs
ir svaidījis, ir Dievs; Viņš mūs ir arī apzīmogojis un devis
Gara ķīlu mūsu sirdīs.” (2Kor 1:21, 22) Baznīcā arvien vēl
pastāv aicinājums un iespēja lietot svētīto eļļu kā apstiprinājuma zīmi tam, ka Dieva nodoms ir svētīt un ka
Viņš turēs savus apsolījumus.
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Vai Jēzus zemes
dzīves laikā
cilvēkiem bĳa
uzvārdi?

Ja ar „uzvārdu” saprotam iespēju identiﬁcēt jeb atpazīt
kādu cilvēku, tad šāda uzvārdu (pievārdu) prakse ir ļoti
sena. Savukārt, ja ar „uzvārdu” saprotam personas dokumentos ierakstītu uzvārdu, kas parasti pāriet no paaudzes
paaudzē, tad tas ir kaut kas diezgan jauns. Piemēram,
Latvijā dzimtļaudis šādu uzvārdu
sāka iegūt tikai 1822. gadā. Pirms
tam, lai būtu skaidrs, par kuru
cilvēku ir runa, vārdam pievienoja māju vārdu, tēva vārdu,

nodarbošanos vai kādu raksturīgu īpašību, piemēram,
Kalna māju Pēteris, Gausais Jēkabs, Kalēju Ansis. Valdniekiem un citiem dižciltīgiem ļaudīm dzimtas uzvārds
bija jau agrāk.
Jēzus zemes dzīves laikā un pat pirms Viņa dzimšanas
bija līdzīgi. Lai būtu skaidrs, par kuru cilvēku ir runa,
vārdam visbiežāk tika pievienots tēva vārds. Tikai viens
piemērs no Vecās Derības, bet tādu ir simtiem: „Un
Jūdas ķēniņa Amacjas, Joasa dēla, piecpadsmitajā
valdīšanas gadā Jerobeāms, Joasa dēls, sāka valdīt
Samarijā kā ķēniņš pār Israēlu.” (2Ķēn 14:23) Ir arī tādas
Svēto Rakstu vietas, kur, runājot par kādu personu,
vārdam ir pievienots viņa dzīvesvietas nosaukums.
Piemēram, par pravieti Eliju ir sacīts: „Bet Elija no
Gileādas Tisbes sacīja Ahabam..” (1Ķēn 17:1)
Līdzīgi bija arī ar Jēzu. Lai būtu skaidrs, par kuru Jēzu
ir runa (vārds „Jēzus” jeb „Ješua” bija arī citiem zēniem
Israēlā), vārdam tika pievienots
paskaidrojums: Jēzus Nācarietis;
Jēzus, Dāvida Dēls; Jēzus, Jāzepa
dēls; Jēzus, Krustā sistais; Jēzus
Kristus. Tātad tāda uzvārda, kāds
tiek rakstīts mūsu dokumentos

Bĳa citi vārdi,
kas pildīja
uzvārda lomu

un identitātes kartēs, Jēzus laikā
nebija, taču bija citi vārdi, kas pildīja uzvārda lomu.
Arī šos pievārdus savā ziņā var uzskatīt par uzvārdiem.
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Vai tad, kad lūdz,
acis obligāti
jātur ciet?

Lūgšanas laikā acis nav obligāti jātur ciet, taču ļoti bieži
mēs to darām. Kādēļ? Tādēļ, lai viss apkārt notiekošais
mums netraucētu lūgšanā sarunāties
ar Dievu. Lūgšanas laikā mēs gribam
sakoncentrēt domas un pievērsties
tikai Dievam. Bet skaidrs, ka mēs
drīkstam lūgt arī ar vaļējām acīm.

Mēs drīkstam
lūgt arī ar
vaļējām acīm

Ir pat tādas reizes, kad ar aizvērtām
acīm nemaz nav iespējams lūgt, proti, kad sakām kādu
priekšā uzrakstītu lūgšanu.
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Kā cilvēki
dzīvo debesīs?

Varētu sacīt īsi – labi dzīvo, pat ļoti labi –, bet tā laikam
būtu pārāk vienkārša atbilde.

Pirmkārt, droši ir tas, ka viņi dzīvo, bet tūlīt arī piebilde –
debesīs dzīvo tad, ja ir mīlējuši Jēzu Kristu kā Pestītāju.
Jēzus ir sacījis: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība;
kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs.” (Jņ 11:25–26) Debesīs
dzīvo tie, kas ir ticējuši Kristum un kas Viņu ir mīlējuši.
Otrkārt, dzīve debesīs ir brīnišķīga, jo tur vairs nav
sāpju un bēdu, ko piedzīvojam pasaulē. Bībelē lasām:
„..nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju
vairs nebūs..” (Atkl 21:4) Apustulis Pēteris saka: „..[jūs]
priecāsities neizsakāmā un apskaidrotā priekā..” (1Pēt 1:8)
Treškārt, brīnišķīgi būs arī tas, ka mūžību Dieva debesīs
mēs pavadīsim jaunā, Dieva dotā ķermenī, kas nekad
vairs nenovecos un nemirs. Kad Jēzus augšāmcēlās,
arī Viņam bija ķermenis.
Ceturtkārt, mums jāatceras, ka pēc nāves dzīvot turpina
visi cilvēki, taču ne visi dzīvo Dieva
debesīs. Bībelē teikts, ka ir arī
mūžīga moku vieta, ko saucam par
elli. Tur nonāk tie, kuri nav ticējuši
Jēzum un nav Viņu mīlējuši kā

Dievs vēlas, lai
mēs priecīgi
mājotu debesīs

Dieva sūtīto Glābēju. Lai Dievs
mūs sargā un žēlo, ka mēs neviens tur nenonāktu! Dievs
vēlas, lai mēs priecīgi mājotu debesīs.
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Ja naktī redz
labu sapni, vai to
sūta Dievs? Un,
ja sliktu, – velns?

Bībelē vairākkārt minēts, ka Dievs ir uzrunājis cilvēkus
sapņos, piemēram, Vecajā Derībā Jāzepu, Salamanu un
Dāvidu, bet Jaunajā Derībā – Jāzepu. Tās visas ir bijušas
īpašas reizes ar mērķi šiem cilvēkiem kaut ko svarīgu
pateikt un atklāt. Kad sapņus deva Dievs, Viņš deva arī šo
sapņu izskaidrojumu – saprotamu un skaidru.
Savukārt tiem sapņiem, ko redzam mēs, man šķiet, nav
jēgas veltīt īpašu uzmanību, jo parasti tie nenāk ne no
Dieva, ne no velna. Tie gan ir Dieva pieļauti. Nomodā mēs
savu domu pasauli kontrolējam ar apziņu. Miegā šī kontrole
zūd, bet smadzenes turpina darboties un no zemapziņas
uzpeld visdažādākās norises, ainas un notikumi.
Bieži vien mēs piedzīvojam sapņus, kuri nemaz nav
patīkami. Ko darīt? Pirms gulētiešanas varam lūgt, lai Dievs
mums dāvina mierīgu nakti
un arī pasargā no sliktiem,
netīkamiem sapņiem. Ja
nu kādi sapņi mūs ir īpaši
satraukuši, mēs varam lūgt,
lai Kristus sargājošā roka ir
ar mums. Mums katrā ziņā

Pirms gulētiešanas
varam lūgt, lai
Dievs mums dāvina
mierīgu nakti

nav jāsāk sapņus tulkot vai
izskaidrot, un sapņi, vīzijas nekad nedrīkst aizstāt Svētos
Rakstus – Bībeli. Bībele, Dieva vārds, ir labākais vadītājs
visos mūsu dzīves ceļos.
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Vai visi kristītie
cilvēki noteikti
nonāks debesīs?

Vispirms mazliet par kristību. Kristība patiesi ir ļoti svarīga
un nepieciešama, jo ir paša Pestītāja Kristus dota pavēle:
„Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami
Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.” (Mt 28:19) Kristībā
ir ietverts pats svarīgākais, kas mums, cilvēkiem,
nepieciešams. Kristība pestī – glābj no grēka, velna un
nāves un sniedz mūžīgo izglābšanu. Ar kristību visi šie
dārgumi mums kā Dieva bērniem pieder.
Tomēr tas, ka esmu kristīts, man vēl negarantē debesis
un mūžīgo izglābšanu. Kristībā ir ietverti visi Dieva dotie
glābjošie apsolījumi, bet man tie arvien ir ticībā jāpieņem,
jābauda un jālieto visas dzīves garumā. Ja cilvēks
Kristum kā Glābējam netic, kristības sakraments vien
viņu neizglābj mūžīgai dzīvībai. Ir diezgan daudz tādu
cilvēku, kas bērnībā ir kristīti, bet vēlāk Jēzum kā
Glābējam netic un dzīvo ļaunu, nesvētu dzīvi. Ja viņi savā
neticībā un ļaunumā paliek, tad
tas, ka viņi kādreiz ir kristīti,
automātiski neglābs viņus mūžīgai
dzīvībai.
Ja esam kristīti, būsim par to ļoti

Ja esam kristīti,
būsim par to ļoti
pateicīgi

pateicīgi! Ticībā Jēzum ik dienas pieņemsim un baudīsim
visus tos apsolījumus, kas ir ietverti kristības sakramentā,
cenšoties dzīvot Dievam tīkamu dzīvi. Tā varam droši ticēt
un cerēt, ka nonāksim Dieva mūžīgajās debesīs.
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