1

SATURS
CEĻA MEKLĒTĀJU SOLĪJUMI UN LIKUMI............................................................................ 3
DIEVA ŽĒLASTĪBĀ.................................................................................................................6
ES SOLOS BŪT SIRDSŠĶĪSTS.............................................................................................8
ES SOLOS BŪT LAIPNS......................................................................................................10
ES SOLOS BŪT PATIESS....................................................................................................12
ES SOLOS IEVĒROT CEĻA MEKLĒTĀJU LIKUMUS.......................................................... 14
ES SOLOS KALPOT DIEVAM...............................................................................................15
ES SOLOS KALPOT CILVĒKIEM.........................................................................................17
KATRU RĪTU PAVADĪT LAIKU BĪBELES PĒTĪŠANĀ UN LŪGŠANĀ................................. 19
GODĪGI IZPILDĪT SAVUS PIENĀKUMUS............................................................................ 21
RŪPĒTIES PAR SAVU VESELĪBU.......................................................................................23
NEMELOT, NELIEKUĻOT UN IZPILDĪT APSOLĪTO............................................................ 25
BŪT PIEKLĀJĪGAM UN PAKLAUSĪGAM............................................................................. 26
AR CIEŅU IZTURĒTIES DIEVNAMĀ.................................................................................... 29
BŪT PRIECĪGAM UN NEST DZIESMU SIRDĪ..................................................................... 31
GALVU AUGŠĀ!....................................................................................................................32
KLAUSĪT DIEVAM UN DARĪT VIŅA PRĀTU........................................................................ 33

2

LAIMĪGAIS CEĻŠ
Laurenss Maksvels
Stāsti, kuri atdzīvina Ceļa meklētāju solījumu
un likumus
ATKLĀJ, KĀ CEĻA MEKLĒTĀJU SOLĪJUMS UN LIKUMI VAR TEV PALĪDZĒT KĻŪT
LAIMĪGAM. Darīt labu ir jautri un tas atmaksājas pats par sevi. Grāmatā „Laimīgais
Ceļš” Ceļa meklētāju Solījums un Likumi izskaidroti tā, lai atklātu, ka patiesībā tie ir
plāns, kā būt laimīgam. Laurenss Maksvels piedāvā daudz gudru un patiesu stāstu kā
ilustrācijas. Daži ir smieklīgi, daži skumji, bet ikviens no tiem liks tev padomāt par to,
kas dzīvē ir patiesi svarīgs.
Laurensam piemīt dabisks talants stāstu stāstīšanā un rakstniecībā. Pēc tautības
anglis, 11 gadu vecumā kopā ar ģimeni pārcēlies uz ASV. Pēc Pacific Union koledžas
absolvēšanas viņš kalpojis kā mācītājs, bet pēc tam kļuvis par pirmo žurnāla „Guide”
redaktoru. Kalpojis arī kā redaktors izdevumiem „Signs of the Times”, „Our Little
Friend” un „Primary Treasure”. Citas Laurensa Maksvela grāmatas ir „Pathfinder Field
Guide”, „What Stopped the Music?” „Outnumbered!” un „God’s Plan for Our Planet”.
Uz vāka: Trīs Ceļa meklētāji, kuri acīmredzami ir atraduši Laimīgo Ceļu. No kreisās:
Ērika Monsalve, Hetere D. Smita un Čārlzs E. Dadlijs III.
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CEĻA MEKLĒTĀJU SOLĪJUMI UN LIKUMI
Ceļa meklētāja solījums

Dieva žēlastībā
Es solos būt sirdsšķīsts, laipns un patiess.
Es solos ievērot Ceļa Meklētāju likumus.
Es solos kalpot Dievam un cilvēkiem no visas sirds.
Ceļa meklētāju likumi

1. Katru rītu pavadīt laiku Bībeles pētīšanā un lūgšanā.
2. Godīgi izpildīt savus pienākumus.
3. Rūpēties par savu veselību.
4. Nemelot, neliekuļot un izpildīt apsolīto.
5. Būt pieklājīgam un paklausīgam.
6. Ar cieņu izturēties dievnamā.
7. Būt priecīgam un nest dziesmu sirdī.
8. Klausīt Dievam un darīt Viņa prātu.
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Džeka slepenais patvērums
Džekam vajadzēja tikt prom, lai pavadītu kādu brīdi vienatnē. Ja jādzīvo dzīvoklī kopā ar brāli un
māsu, rodas sajūta, ka cilvēkam nekad nav iespējas pabūt vienam. Laimīgā kārtā, netālu no Džeka
dzīvokļa atradās neliels meža pleķītis, kurš nebija apbūvēts. Džekam patika iet to pētīt, kad vien
viņam radās iespēja. Kādu dienu viņš uzgāja krūmu ieskautu klajumu. Izskatījās, ka par šo vietu
neviens nezina. Šī bija nevainojama vieta, kur patverties, lai lasītu, sapņotu vai domātu.
Viņš ātri pabeidza savus mājasdarbus un jautāja mammai, vai var iet laukā spēlēties. „Labi”, viņa
teica, „tikai esi mājās uz vakariņām. Tu jau zini, ka tētim patīk ēst uzreiz pēc pārnākšanas no darba.”
Džeks uz savu slēptuvi negāja pa taisnāko ceļu. Laukā bija daudz mazu bērnu, kuri visapkārt
spēlējās. Viņš negribēja, lai tie viņam sekotu. Zēns pakāpeniski izplānoja savu ceļu uz slepeno vietu
mežā. Tikai tad, kad viņš bija pārliecinājies, ka neviens neskatās, Džeks nozuda starp kokiem. Viņu
ieraudzīja vāvere, un ieinteresēta raudzījās viņā, iesaucās arī zilais sīlis, bet Džeks pāris minūtes
stāvēja nekustīgi, un visi putni un dzīvnieki atgriezās pie savām ikdienas nodarbēm. „Oho!” viņš
nočukstēja. „Šeit ir tik vēsi! Daudz labāk, kā karstumā tur ārā.” Viņš nogaidīja kādu mirkli, līdz spēja
skaidri saskatīt cauri meža krēslai, un tad devās uz savu paslēptuvi pa dažādiem apvadceļiem.
Nonācis tur, Džeks atviegloti nopūtās. Neviens te nebija bijis. Viņš vienmēr baidījās, ka kāds šo vietu
būs atradis un sabojājis. Bet tā vienmēr bija tieši tāda, kā pirms viņa aiziešanas, ja neskaita to, ka
zāle bija mazliet garāka.
Zēns nogūlās uz muguras un vēroja debesis. „Kāds atvieglojums ir izrauties no mājas drūzmas...
Protams, Džimam un mazajai Džūlijai nav ne vainas, bet ir jauki kādu mirkli pavadīt arī bez viņiem.”
Viņš iebāza roku kabatā un izvilka no tās rūpīgi salocītu papīra gabalu. Tad, atsperoties ar papēžiem,
viņš šļūca atmuguriski, līdz atradās sēdus, ar muguru atspiedies pret milzīgu ozolu. Pirms divām
nedēļām Matersa kungs, Ceļa meklētāju vadītājs, bija ienācis bērnu sabatskolas nodarbībās un
paziņojis, ka visi bērni, kuri vēl nav Ceļa meklētāji, tiek aicināti pievienoties klubam.
„Tas attiecas uz katru no jums, kuram nesen palikuši vai paliks 10 gadi, kā arī uz tiem, kuri ir nedaudz
vecāki un vēl nav paspējuši pievienoties mūsu klubam. Drīz notiks uzņemšanas ceremonija, un es
vēlos, lai visi jaunie biedri iemācītos un izprastu Ceļa meklētaju solījumu un likumus, lai ceremonijā
varētu tos skaitīt kopā ar pārējiem Ceļa meklētājiem.
Džekam patika Matersa kungs. Viņš daudz smaidīja, un viņa acis mirdzēja, kad viņš runāja. Likās,
ka viņš zina visu vārdus. Ja viņš nezināja tavu vārdu, tad jautāja to atkal un atkal, līdz atcerējās. Viņš
vēlas pazīt visus. Viņš liek tev justies tā, it kā tu viņam būtu svarīgs. Matersa kungs māk pastāstīt
jokus tā, ka visi smejas, bet, ja kāds slikti uzvedas, viņš ātri vien ievieš kārtību ne vien mazo, bet arī
lielo bērnu vidū.
„Jums tiešām vajadzētu pievienoties Ceļa meklētājiem,” teica Matersa kungs. „Mums vienmēr ir
interesanti – mēs kāpjam kalnos, mācāmies peldēt, braucam ar riteņiem, vācam dažādas lietas un
braukājam pa upi ar kanoe laivām, kā arī nometņojam.”
Džeks pielēca kājās un no nepacietības sāka mest kūleņus. „Juhū!” viņš kliedza. „Nevaru vien
sagaidīt!” Troksnis izbiedēja trīs putnus, bet Džeku tas tobrīd neuztrauca. Viņš jutās patīkami
satraukts. Ceļa meklētāji viņam bija stāstījuši par daudzajām lietām, kuras viņi dara kluba nodarbībās
un pasākumos. Un tagad arī viņam pašam ir iespēja pievienoties jautrībai.
„Ja neskaita šo!” Viņa pirksti aptaustīja saburzīto papīra lapiņu. Džekam bija jāiemācās Ceļa
meklētāju solījums un likumi, kā arī tie jāizprot.
Iemācīties nebūtu grūti. Viņam tikai vajadzēja to visu uzmanīgi pārlasīt vairākas reizes, izrunāt skaļi
divas vai trīs dienas pēc kārtas, un tas būtu paveikts. Bet to visu saprast! Tas jau bija kas cits.
Zēns devās atpakaļ un atspiedās pret savu koku. Daži no solījumiem un likumiem neizskatījās tik
grūti. Bet jau pašā sākumā: „Dieva žēlastībā.” Ko gan tas vispār nozīmē? Tam jābūt saistītam ar
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to, par ko mācītājs vienmēr runā sabata svētrunās, piemēram: „Pieaudziet žēlastībā,” vai: „Dieva
žēlastība lai ir ar jums.” Lai arī ko tas nozīmētu, Džeks vēlējās, kaut izprastu to labāk.
Pie likumiem bija izteiciens: „(..)nest dziesmu sirdī.” Kā to saprast? Tas taču nevar nozīmēt, ka
dziesma tiešām ir jānes. Kurš gan būtu tik dumjš, lai domātu, ka tas jāsaprot burtiski... Bet ko gan
tas nozīmē?
Džeks paskatījās pulkstenī. Vai! Gandrīz vakariņu laiks. Viņam bija jādodas mājās. Zēns ļoti vēlējās
labāk izprast solījumu un likumus. Līdz Ceļa meklētāju uzņemšanas ceremonijai bija palikušas tikai
dažas nedēļas, un viņš pavisam noteikti vēlējās tikt uzņemts.
Ja arī tu vēlies labāk izprast Ceļa meklētāju solījumu un likumus, tad šī grāmata domāta tieši tev.
Šeit tu atradīsi daudz stāstu, kuri tev palīdzēs saprast, ko nozīmē Ceļa meklētāju solījums un likumi,
un, kā jau lasīji, es ceru, ka Dieva žēlastība tev palīdzēs saprast, ko nozīmē būt priecīgam un nest
dziesmu sirdī, un atrast laimīgo ceļu, kurš ved uz Debesīm pie Jēzus.
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DIEVA ŽĒLASTĪBĀ
Tu esi cālis!
Iedomājies, ka cālis sev saka: „Es gribu būt ērglis.” Vai viņš varētu kļūt par ērgli, vienkārši vēloties
būt viens no tiem? Iztēlojies, ka cālis mainītu savu uzturu. Iedomājies, kā viņš saka: „Es beigšu ēst
cāļu barību. Turpmāk es ēdīšu ērgļu barību.” Vai tas viņu pārvērstu par ērgli? Drīzāk jau tas liktu
viņam saslimt! Nu labi. Tad iedomājies, ka cālis teiktu: „Pie vainas ir mana valoda. Es zinu, ka tā ir.
Es nekad nekļūšu par ērgli, ja turpināšu lietot visus sliktos vārdus, kuri nāk no manas mutes. No šī
brīža es runāšu kā ērglis.”
Bet tu zini un es zinu, ka viņa valodas kontrolēšana nepārvērtīs šo cāli ērglī.
Kā būtu ar apmešanos uz dzīvi tur, kur dzīvo ērgļi? Iedomājies, ka cālis pārdotu savu māju fermas
pagalmā un dotos dzīvot uz kalnu virsotnēm kopā ar ērgļiem. Vai atrašanās starp ērgļiem visas
dienas garumā padarīs viņu par ērgli? Nepavisam.
Kā ar viņa apģērbu? Lai cālis noņem nost visas savas cāļa spalvas un pielīmē sev ērgļa spalvas.
Tagad viņš beidzot būs ērglis. Viņš izskatās pēc ērgļa (nu.. gandrīz). Viņš izklausās pēc ērgļa (lai nu
kā, viņš vismaz mēģina!). Viņš ēd to pašu, ko ērgļi (kaut arī nevar šo barību ciest). Viņš dzīvo tur,
kur dzīvo ērgļi. Tātad viņam jābūt ērglim. Ja neskaita vienu lietu. Viņš joprojām ir cālis! Un iemesls,
kāpēc viņš ir cālis, ir tas, ka viņš piedzima par cāli.
Bībele māca, ka mēs visi piedzimām grēcīgi. „Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības”
(Romiešiem 3:23). „(..)nav neviena taisna, it neviena” (Rom. 3:10). Tieši tāpēc mēs nevaram paši
padarīt sevi par labiem. Sākumā Ādams un Ieva tika radīti nevainojami. Bet viņi grēkoja. Un tāpēc,
ka viņi grēkoja, mēs visi esam piedzimuši kā grēcinieki. Kā cāļi. Slikti.
Es pazīstu cilvēkus, kuri cenšas padarīt sevi par labākiem, mainot uzturu. Viņi pārtrauc ēst lietas,
kuras ēd lielākā daļa cilvēku, un ēd tikai dārzeņus, riekstus un veselīgus ēdienus. Daži vecāki
pārdod savas mājas un pārvācas dzīvot tur, kur ir liela Adventistu baznīca un Adventistu skola, lai
viņu bērni būtu adventistu vidū visas dienas garumā. Daži zēni kļūst ļoti uzmanīgi ar savu valodu.
Viņi ļoti cenšas vairs nelietot sliktus vārdus. Dažas meitenes piestrādā pie sava ģērbšanās stila.
Viņas pārtrauc valkāt rotaslietas un izmet savu kosmētiku.
Agrāk vai vēlāk visi šie cilvēki var atklāt, ka viņi patiesībā nav kļuvuši daudz labāki kā bija. Varbūt,
ka tu to jau esi atklājis. Tu nevari padarīt sevi labu tikai darot dažādas lietas, lietojot labu uzturu vai
dzīvojot labās vietās. Tu nevari pārvērsties par ērgli, vienkārši piespraužot ērgļa spalvas. Tu nevari
mainīt to, par ko piedzimi vairāk, kā to spēja cālis. Vienīgais veids, kā kļūt par ērgli, ir tādam piedzimt.
Vienīgais veids, kā būt labam, ir tādam piedzimt. Bet tu piedzimi slikts – tu piedzimi kā cālis.
Par laimi, patiesībā tu neesi cālis. Tāpēc, ka cālim nav nekādu cerību jebkad kļūt par ērgli. Bet
brīnumu brīnums ir tas, ka mēs varam piedzimt no jauna. Pirmoreiz dzimuši slikti, mēs varam
piedzimt otrreiz – piedzimt labi. Paskatīsimies, kā tas notiek.

Tu vari būt kā Jēzus
Kādā naktī, kad Jēzus lūdza Eļļas kalnā, viņu iztraucēja kāds viesis. Nikodēmam bija nepieciešams
nākt un runāt ar Viņu, lai noskaidrotu, kas Jēzus ir un ko Viņš iecerējis darīt. Nikodēms domāja, ka ir
jau pietiekami labs. Viņš bija dzimis jūds, un visu savu mūžu viņš bija ļoti uzmanīgi darījis visu, kas
viņam bija jādara, piemēram – pirms ēšanas mazgājis rokas līdz pat elkoņiem. Viņš bija pārliecināts,
ka nokļūs Debesīs. Viņš teica Jēzum: „Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo
neviens nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to” (Jāņa 3:2).
Jēzus pasmaidīja, bet tad sāka runāt nopietni: „Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst
no augšienes, neredzēt tam Dieva valstību” (3. pants).
6

Nikodēms bija pārsteigts. Viņam bieži bija teikts, ka pagānam jāpiedzimst no jauna, kad tas kļūst par
jūdu, bet vai arī jūdam būtu jāpiedzimst no jauna? Vai Jēzus tiešām sacīja, ka viņš nav labāks par
pagānu? Nikodēms uzdeva jautājumu: „Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams?” (4. pants).
Jēzus necentās to izskaidrot, un es priecājos, ka Viņš necentās. Esmu pārliecināts, ka mēs to nekad
nespētu saprast. Viņš teica, ka „vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no
kurienes viņš nāk un kurp viņš iet.” (8. pants) Tā tas ir, kad tu piedzimsti no Gara. Neviens neredz kā
Gars ienāk mūsu dzīvēs, neviens nezina, kā Tas darbojas, bet visi var redzēt Tā darbības rezultātus
– no jauna piedzimušā laipno sejas izteiksmi, maigos, pārdomātos darbus.
Bet Nikodēms atkal vaicāja: „Kā tas var notikt?” (9. pants) Jēzus joprojām nepaskaidroja, bet Viņš
atgādināja Nikodēmam laiku, kad Israēla bērni devās cauri tuksnesim. Daudzi no viņiem grēkoja un
tos sakoda indīgas čūskas. Kad tie mira, Mozus izgatavoja čūsku no vara, pielika to pie staba, un
katrs, kurš uzlūkoja vara čūsku, tika izdziedināts. „Un, kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat
jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, Viņā iegūtu mūžīgo dzīvību. Jo tik ļoti Dievs
pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību” (14.-16. pants).
Cik vienkārši ir piedzimt no jauna. Tikai uzlūko Jēzu un tici, ka Viņš tevi mīl. Tas ir viss, kas mums
jādara. Un tad, kad mēs patiešām pazīsim Jēzu, mūsu uzturs, ģērbšanās stils un valoda, patiesībā pilnīgi viss sakārtosies un nostāsies savās vietās. Nikodēms uzlūkoja Jēzu un ticēja Viņa mīlestībai,
un nākamo trīs gadu laikā viņa dzīvē notika lielas pārmaiņas. Kad Jēzus piesita krustā, Nikodēms
visiem droši pasludināja, ka ir Nācaretes Galdnieka sekotājs.
Tu un es – mēs nevaram tieši redzēt Jēzu, bet mēs varam par Viņu lasīt, lūgt Viņu, mēs varam domāt
par Viņu. Un, darot šīs lietas, mēs kļūsim tādi kā Viņš. Iedomājies tikai – būt tik laipnam kā Jēzus! Tik
paklausīgam kā Jēzus! Tikpat uzmanīgam pret citiem! Šo pārmaiņu veiks Dieva žēlastība.
Vienkāršs veids, kā izprast Dieva žēlastību, ir padomāt par vārdu „palīdzība”. Tad Ceļa meklētāju
Solījums sāktos tā: „Ar Dieva palīdzību es solos būt sirdsšķīsts, laipns un patiess.” Tas padara
likumu vieglāk saprotamu, vai ne? Ar Dieva palīdzību tu pavisam noteikti vari iemiesot visu, kas ir
labs, patiess un cildināms.
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ES SOLOS BŪT SIRDSŠĶĪSTS
Lokomotīve nedarbojās
Ja nebūtu fakta, ka Roberts ir mans draugs, es noteikti neticētu šim stāstam. Bet es labi pazīstu
Robertu. Viņš bija viens no māksliniekiem, kuri zīmēja attēlus žurnālam „Guide”. Viņš ir ļoti godīgs
cilvēks. Roberts mēdza doties uz Union Springsas Adventistu akadēmiju Ņujorkas štatā. Pilsēta
ir maza, bet tai ir dzelzceļš, un reizēm tai cauri brauc vilciens. Roberts man stāstīja, ka kādā
pēcpusdienā viņš un daži viņa draugi pamanīja, kā pa rezerves ceļu aizčukčina lokomotīve un
devās paskatīties. (Viss notika laikā, kad vilcieni darbojās ar tvaiku.)
Mašīnists zēnus ieraudzīja un nāca aprunāties. Zēniem bija ļoti daudz jautājumu, un mašīnists no
sirds centās uz tiem atbildēt. Lielās mašīnas spēks viņiem likās iespaidīgs. „Man šķiet,” viens no
viņiem ieminējās, „ka tad, ja tava lokomotīve vēlas doties uz priekšu, jebkam ir jāpaiet malā un jādod
tai ceļš!” „Jā, apmēram tā,” piekrita mašīnists. Tad viņa acis iemirdzējās. „Lai nu kā,” viņš teica, „ir
kaut kas, ko tā nevar pastumt malā.”
„Ā,” teica Diks. „Tu domā kravas mašīnu, pilnu ar ķieģeļiem, kura novietota uz sliedēm!” „Gluži otrādi,”
teica mašīnists. „Tas ir kaut kas, kas atrodas manā kabatā.” „Ko?” iesaucās zēni. „Neiespējami!”
Inženieris izvilka no kabatas monētu sauju. Viņš paņēma 2 penijus un pārējo nolika atpakaļ kabatā.
„Ar šiem penijiem,” viņš teica, „ir pietiekami, lai neļautu šim vilcienam darboties.”
„Ak, jūs jokojat,” teica Džeks. „Nē, nepavisam,” pasmaidīja mašīnists. „Tad parādiet mums!” sauca
zēni. Mašīnists notupās, nolika penijus uz sliedēm, atbalstot tos pret priekšējiem riteņiem, un iekāpa
kabīnē. Viņš atvēra vārstu. No cilindriem izvirda tvaiks, un no dūmeņa sāka plūst melni dūmi. Viss
motors drebēja no dzīvības un enerģijas, bet riteņi bija bezpalīdzīgi, pārāk vāji, lai tiktu uz priekšu,
pāri mazajiem penijiem.
Kamēr zēni apbrīnā skatījās, mašīnists plati smaidīja. Tad viņš aizvēra vārstu un atkal izkāpa no
vilciena. „Tagad es nolikšu penijus puscollas (12,7 mm) attālumā no riteņiem. Skatieties, kas notiks.”
Šoreiz, tikai ar nieka puscollas izmaiņām, lokomotīve sāka slīdēt uz priekšu, un nabaga mazie peniji
tika saplacināti zem milzīgā svara.
Tāds ir Roberta stāsts. Varbūt arī jūsu sirdīs ir kāda maza slikta lieta, kas neļauj jums būt laimīgiem
un aptur jūsu ceļu uz Debesīm? Lūdziet Dievu, lai Viņš dara jūs tīrus!
Zēns ar bet savā dzīvē būtu bijis daudz turīgāks, ja vienmēr būtu ļāvis Dieva žēlastībai turēt sevi
sirdsšķīstu.

Zēns, kura dzīvē bija bet
Zēnu ar bet sauca Usija. Viņš kļuva par karali, kad bija tikai 16 gadus vecs.
Usija jutās ļoti jauns, kad viņš pārņēma troni, un nepavisam nebija pārliecināts par sevi. Viņš lūdza
Dievu viņam palīdzēt – un, ar Dieva žēlastības palīdzību, viņš sāka darīt milzīgas lietas!
Piemēram, viņš iekaroja filistiešu zemi. Šie cilvēki bija apgrūtinājuši Israēlu simtiem gadu – jau
kopš Simsona dienām. Usija iesoļoja viņu valstī, ielenca Ašdodu, vienu no filistiešu nozīmīgākajām
pilsētām un pārņēma to, bet pēc tam nojauca pilsētas mūrus. Pat Dāvids, kurš visu savu mūžu
cīnījās pret filistiešiem, nekad nebija spējis nograut mūri kādai no viņu galvenajām pilsētām.
Tā nu Usija pakļāva filistiešu zemi. Viņš cīnījās ar arābiem un tos sakāva, viņš karoja ar mehuniešiem,
un uzvarēja arī tos. Pat amonieši baidījās. Amonieši bija iekarojuši Israēlu, kad Jehus bija soģis. Viņi
bija apvainojuši ziņnešus, kurus Dāvids bija sūtījis uz viņu galvaspilsētu. Viņi nebija baidījušies no
kara pat tad, kad ķēniņš bija varenais Jošafats. Bet līdz ar Usijas valdīšanu, amonieši uz Jeruzālemi
sūtīja dārgas dāvanas, kaut arī neviens viņiem to nelika.
8

Bībele vēsta, ka Usija „darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs (..) un, kamēr viņš meklēja To Kungu,
Dievs lika viņam zelt” (2. Laiku 26: 4,5). Usija kļuva arvien spēcīgāks. Viņš nostiprināja Jeruzālemi,
būvējot jaunus torņus. Viņam nebija Cape Canaveral gaisa spēku bāzes ar elektroniku un zinātniekiem,
kuri izgudrotu labākas un labākas raķetes, bet viņa armijā bija pētniecības departaments, kur gudri
vīri izgudroja ierīces, kuras ļāva aizšaut bultas un akmeņus tālāk par jebkuru iepriekš izšautu bultu
vai akmeni. Usijam bija arī priekšposteņa stacijas. Tuksnesī, tālu no Jeruzālemes, viņš būvēja
torņus un novietoja tajos kareivjus, lai uzbrūkošās armijas tiktu pamanītas jau lielā attālumā no
galvaspilsētas, un ziņneši varētu brīdināt kareivjus Jeruzālemē gatavoties aplenkumam. Kaut kādā
veidā šī metode līdzinājās radariem, kurus ASV un Kanāda uzbūvēja tālo Ziemeļu neapdzīvotajās
platībās, lai brīdinātu par ienaidnieku lidmašīnu un raķešu uzbrukuma mēģinājumiem.
Usija kļuva bagāts, kamēr kalpoja Kungam. Neilgā laikā viņam bija tik daudz liellopu, ka tiem
visiem nepietika ūdens, un viņam nācās rakt akas, lai saglabātu savu milzīgo govju, aitu un kazu
ganāmpulku. Žēl, ka stāsts ar to nebeidzas. 2. Laiku 26. Nodaļas 16. pantā parādās briesmīgais
vārds bet. Lasot no 15. panta, mēs uzzinām, ka Usijam „tika sniegta brīnišķa palīdzība, kamēr
viņš kļuva varens. BET, kad viņš bija kļuvis varens, tad viņš sirdsprātā kļuva augstprātīgs, lai tiktu
iznīcināts, jo viņš sacēlās pret To Kungu, savu Dievu.” Usija templī centās pienest kvēpināmo upuri
– darīt ko tādu, ko drīkstēja tikai priesteri. Augstais priesteris brīdināja viņu tā nedarīt, bet viņš
neatkāpās pat tad, kad viņu mēģināja apturēt 80 priesteri. Pēkšņi uz viņa pieres parādījās lepra, un
viņš bija spitālīgs līdz pat nāvei. Karaļvalsti nācās pārņemt viņa dēlam. Kāds kauns, ka tik laba dzīve
tika izpostīta ar bet! Neļaujiet bet izpostīt arī jūsējo.
Lai nu kā, mums jābūt reāliem. Pat ja tu vēlies būt pilnīgi sirdsšķīsts un nevainojams, un, kaut arī tu
katru dienu lūgsi, lai Dieva žēlastība tev palīdz, tu, visticamāk, grēkosi atkal. Kaut arī ir skumji to atzīt,
mēs visi tā darām. Ko tad darīt? Vai ir kāds veids, kā aizvākt visus bet un nomazgāt visus traipus?
Jā! Jēzus nomira tieši tādēļ, lai varētu mums piedot. Bībelē ir teikts: „Ja atzīstamies savos grēkos,
tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības” (1.
Jāņa 1:9).
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ES SOLOS BŪT LAIPNS
Viņas viesis
Kādu vakaru Ceļa meklētāji bija devušies slidot ar skrituļslidām. Evelīna bija uzaicinājusi līdzi savu
draudzeni Mārdžoriju. Nokļuvušas sporta hallē, viņas devās iznomāt divus slidu pārus, bet, tiklīdz
viņas uzvilka savas slidas, bija skaidrs, ka kaut kas nav kārtībā. Viens no Mārdžorijas skrituļslidu
ritenīšiem bija iestrēdzis. Meitenēm nepatika žēloties, un viņas izlēma slidot ar tām pašām slidām.
Tā nu viņas apgāja pāris apļu, Mārdžorijai nepārtraukti stumjot iestrēgušo ritenīti. Pēkšņi bojātais
ritenītis nokrita un aizripoja prom. Tad viena no meitenēm pieskrēja pie manis, jo es biju Ceļa
meklētāju vadītājs, un teica: „Mārdžorijas slidai nokrita ritenītis.”
Es biju redzējis, kā tas notika, un liku Mārdžorijai atrast ritenīti, kamēr pats devos meklēt skrūvi,
kura bija paredzēta ritenīša piestiprināšanai. Pirms tam man bija gadījies piestiprināt daudz ritenīšu,
tāpēc man likās, ka tas neaizņems daudz laika. Bet drīz es atklāju, ka ar šo ritenīti būs grūtāk kā ar
pārējiem. „Vienu mirklīti,” es teicu meitenēm. „Es pasaukšu vīru no biroja mums palīdzēt.” Vīrs no
biroja bija tikpat pārliecināts kā es sākumā par to, ka spēs salabot ritenīti, bet pēc piecām minūtēm
viņš pašūpoja galvu. „Nebūs labi,” viņš teica. „Man nav īsto instrumentu.”
Nabaga Mārdžorija izskatījās tik noskumusi, ka es nolēmu vēlreiz mēģināt salabot ritenīti. Es noņēmu
to nost un uzliku atpakaļ, tad atkal noņēmu nost un atkal uzliku atpakaļ, bet no tā nebija nekādas
jēgas. Šis ritenītis nebija salabojams.
„Man žēl,” es teicu Mārdžorijai. „Mēs neko nevaram darīt. Kāpēc tu nepalūdz tam vīram vēl vienu
pāri?” „Mēs to jau darījām,” sacīja Evelīna. „Bet viņš teica, ka vairs nav mana izmēra,” piebilda
Mārdžorija. Tas bija tiešām skumji, jo meitenes bija paslidojušas tikai pāris minūtes, un līdz viņu
vecāku atnākšanai nebija palicis vairāk par stundu. Man nācās viņas atstāt, lai palīdzētu kādam
citam, un es prātoju, ko meitenes darīs visu atlikušo laiku. Vai Evelīna atstātu Mārdžoriju vienu un
pati ietu slidot? Nepavisam! Pagāja pāris minūtes, līdz viņas atkal ieraudzīju. Kāds pārsteigums bija
redzēt viņas sēžam malā ar novilktām slidām!
„Evelīn!” es iesaucos. „Kāpēc tu novilki savas skrituļslidas?” „Ā,” viņa teica. „Mārdžorija ir mans
viesis, tādēļ es sastādu viņai kompāniju.” Un visu atlikušo vakaru Evelīna vairs neslidoja, kaut arī
viņa būtu varējusi to darīt. Viņa palika blakus savai draudzenei Mārdžorijai, lai viņa neskumtu, ka
viņas slida saplīsa.
Man šķita, ka šī rīcība bija viena no jaukākajām lietām, kādas pēdējā laikā biju redzējis. Vai tu
kādreiz esi pamanījis, kas liek noteiktiem cilvēkiem tev iepatikties? Vēro uzmanīgi! Ja kāds ir laipns
pret tevi, šis cilvēks nevar tev nepatikt. Pat tad, ja viņš ir liels, drukns kravas mašīnas šoferis!

Laipnais kravas mašīnas šoferis
Krimmela kundze brauca savā mašīnā pa lauku ceļu, kad viena no riepām pēkšņi pārplīsa. Viņa
nezināja, ko darīt. Sieviete izkāpa no mašīnas un bezpalīdzīgi uz to lūkojās. Bija nobrauktas tikai 5
jūdzes no iepriekšējās pilsētas, bet viņai nebija ne jausmas, cik tālu varētu būt nākamā.
Pēkšņi viņa pamanīja milzīgu furgonu, kurš brauca viņas virzienā. Tas tuvojās ar milzīgu ātrumu, un
viņai nācās lēkt, lai tiktu nost no ceļa. Mašīna drebēja, un zeme zem viņas kājām trīcēja. Uz mirkli
viņai šķita, ka kravas mašīnas radītā brāzma nogāzīs viņu no kājām.
„Ak šis muļķīgais, egoistiskais kravas mašīnas šoferis,” viņa kliedza. „Iedomājies, ka viņam pieder
viss ceļš. Kādas darīšanas var likt braukt tik ātri? Ja es būtu policiste, tad apturētu viņu, uzliktu
sodu un atņemtu viņam vadītāja apliecību, lai viņš nekad vairs nevarētu braukt. Ceļi būtu daudz
drošāki, ja šādi tipi sēdētu cietumā. Un mana riepa.. Vai es jebkad to salabošu? Ak dieniņ, ak
dieniņ..” Krimmela kundze izdzirdēja savādu skaņu un paskatījās apkārt. Viņai par pārsteigumu, tā
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pati kravas automašīna atgriezās. Vēl jo vairāk – tā apdomīgā ātrumā brauca atpakaļgaitā! Kravas
auto turpināja tuvoties, līdz bija tikai dažu collu attālumā no viņas mašīnas. Šoferis izlēca ārā un
pieskrēja pie viņas.
„Labvakar, kundze,” viņš teica laipnā tonī. „Caura riepa?” „Jā,” viņa nespēcīgi atbildēja. „Nu, ja jūs
iedosiet man atslēgas, lai varu atvērt jūsu mašīnas bagāžnieku un dabūt rezerves daļas, es centīšos
riepu nomainīt.”
Nepagāja ne mirklis, vismaz tā likās Krimmela kundzei, kad kravas mašīnas vadītājs jau bija pacēlis
viņas mašīnu, noņēmis cauro riepu un nomainījis to pret rezerves riepu. Viņa sāka meklēt maku, lai
varētu viņam samaksāt. Vīrs iztaisnojās, mājot ar rokām. „Nē, nē, kundze,” viņš teica. „Par to nav
jāmaksā, man bija prieks pakalpot.”
Pēkšņi viņa pamanīja kaut ko, ko pirms tam nebija ievērojusi. Vīrieša rokas bija noklātas milzīgām
tulznām. „Atvainojiet,” viņa izstostīja, „vai ar jūsu rokām kaut kas nav kārtībā?” „Ak, tas ir nieks,” viņš
atbildēja. „Pirms pāris minūtēm kaut kas netālu no manis eksplodēja un es diezgan nelāgi apdegu.
Es steidzos uz slimnīcu, bet tad ieraudzīju jūs te stāvam. Nu gan man jāsteidzas. Uz redzīti.” Neko
vairāk nesakot, viņš iekāpa furgonā un aizdārdēja prom.
Krimmela kundze vēl ilgu laiku sēdēja savā mašīnā un domāja. Visbeidzot viņa nolieca savu galvu
virs stūres un čukstēja: „Dārgais Dievs, lūdzu, piedod, ka tik strauji tiesāju citus. Un – un, lūdzu,
palīdzi man būt tikpat laipnai, kā šis kravas mašīnas šoferis.”

Laipnākais vīrs, kāds jebkad dzīvojis
Bībele ir pārpilna ar stāstiem par laipniem cilvēkiem. Rebeka ieguva savu vīru tādēļ, ka bija
laipna pret Ābrahāma kalpu un padzirdīja viņa kamieļus pie akas. Jēkabs ieguva Rahēli tādēļ, ka
padzirdīja aitas. Mozus atrada mājas tuksnesī tādēļ, ka bija laipns pret Reguēla septiņām meitām.
Ikviens apbrīno Jāzepa laipnību pret viņa skaudīgajiem brāļiem. Bet vislaipnākais no visiem,
laipnākais vīrs, kāds jebkad dzīvojis, bija Jēzus. Tieši viņa paveiktās laipnās lietas liek tev Viņu
tik ļoti mīlēt. Viņš bija laipns pret vīru pie Betezdas dīķa, kurš bija slimojis tik daudzus gadus. Viņš
pabaroja izsalkušos un ļāva bērniem sēdēt sev klēpī. Viņš nogāja visu ceļu līdz Jaira namam,
lai dziedinātu viņa meitiņu, un, viņu izdziedinājis, bija pirmais, kurš ieminējās, ka viņa ir izsalkusi
un lūdza kādam atnest viņai ēdienu. Kaut arī Pēteris pateica tik daudz muļķīgu lietu, Jēzus
nekad nesmējās par viņu. Un, lai arī Jūda Viņu kritizēja un apmeloja, Jēzus nekad viņu publiski
nepazemoja, jo tas būtu bijis nelaipni.
Kad Jēzum, kurš vienmēr bija bijis labs un laipns, un nekad nebija grēkojis, bija jānes visi grēki,
kuri jebkad tikuši pastrādāti, un visa vaina par katru kļūdu, kuru ikviens visā pasaulē pieļāvis, Viņš
labprātīgi uzņēmās vainu un nomira pie krusta, lai mēs nekad netiktu sodīti. Cik gan brīnišķīgi,
brīnišķīgi laipns Cilvēks Viņš bija!
Mēs, visticamāk, nekad nepabarosim 5000 cilvēku ar piecām maizēm un divām zivīm, bet atceries,
ka lielākā daļa laipnību, kuras Jēzus parādīja, bija mazās, nepieciešamās lietas ģimenē. 30 gadus
Viņš dzīvoja mājās, palīdzot Jāzepam, un pieskatot mammu pēc tam, kad Jāzeps nomira.
Esi laipns, palīdzot mammai ar trauku mazgāšanu, uzturot savu istabu kārtīgu, sasienot mazā brāļa
kurpes, nosūtot laba vēlējumu kartīti kādam, kurš ir saslimis, pasakot skolotājai paldies par to, ka
viņa padara mācības interesantākas. Ir tik daudz iespēju. Dažas var būt vieglas, citas – grūtas,
piemēram, cenšanās būt laipnam pret atstumtu klasesbiedru. Bet tev tas nav jādara vienam – tu to
vari darīt Dieva žēlastībā.
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Salauztais zīmulis

ES SOLOS BŪT PATIESS

Skolotāja bija izgājusi. Džordžs sēdēja pie sava galda un rotaļājās ar salauztu zīmuli. Tas nebija
salūzis nejauši. Viņš speciāli bija salauzis garu zīmuli, lai viņam būtu divi gabali, ar kuriem mest
pārējiem klasesbiedriem. Viņš tāds nebija vienīgais. Lielākā daļa skolēnu darīja to pašu. Vakar
skolotāja bija centusies apturēt šīs lietas.
„Sākot ar šodienu,” viņa bija teikusi, „katrs, kurš metīs salauztu zīmuli, 150 reizes rakstīs: „Es
nedrīkstu skolā mētāties ar zīmuļiem.””
Džordžs par to tagad domāja. Viņš pavisam noteikti nevēlējās tik daudz rakstīt, bet, paskatoties pāri
klasei, viņš ieraudzīja, kā Džeks noliecas pār grāmatu, padarot savu pakausi par kārdinošu mērķi.
Cik jautri būtu viņam tur trāpīt – tieši pakauša vidū! Tas nebūtu sāpīgi, bet Džeks būtu tik pārsteigts!
Pēkšņi viņš padevās kārdinājumam. „Piesargies, Džek!” viņš izsaucās, un meta viņam ar salauzto
zīmuli. Džekam par laimi, Džordža metiens bija neveiksmīgs. Zīmulis atsitās pret sienu un atlēca
atpakaļ, nokrītot tieši blakus Donalda galdam. Tieši tajā mirklī atvērās durvis, un pa tām ienāca
skolotāja. Viņa pārlaida skatienu klases telpai un acumirklī ieraudzīja zīmuli. „Kurš to meta?” viņa
jautāja. Klusums! Džordžs saprata, ka Donaldam nebūs viegli izlocīties. Skolotāja noteikti domā, ka
to metis ir viņš!
„Protams, es zinu, ka es to metu,” viņš sev sacīja, „bet skolotāja nezina. Un viņa nekad to neuzzinās.
Viņa neredzēja, kā es to metu, un neviens no klases to viņai neteiks. Bez tam, es to metu tikai
vienreiz. Kāpēc man būtu jāraksta 150 reizes?”
„Vai tam, kurš to meta, trūkst drosmes atzīties?” Džordžs pēkšņi domās apstājās un piecēlās. „Es to
metu,” viņš teica. „Piedodiet!” Viņš atkal nozuda savā krēslā. „Paldies tev, Džordž,” teica skolotāja.
„Es augsti vērtēju to, ka tu atzinies. Kā jau tu zini, tev būs jāraksta 150 rindiņas un jānodod tās parīt.
Tagad turpināsim darbu.” Džordžs negaidīja parītu, lai uzrakstītu šīs rindiņas. „Es tās uzrakstīju
uzreiz pēc skolas,” viņš tovakar teica savai mammai, „un es vairs nekad nemētāšu zīmuļus.”
„Es ļoti priecājos, ka tu biji pietiekami drosmīgs, lai pieceltos,” mamma teica. „Tas noteikti prasīja
daudz drosmes.” „Ak, tas bija nieks,” viņš nosarkstot teica. „Es domāju, nebija gan,” mamma teica.
„Es lepojos ar tevi.” „Ak, mammu,” Džordžs vienaldzīgi noteica, bet iekšienē sajutās ļoti laimīgs! Tā
bija Dieva žēlastība, ka Džordžs spēja pateikt patiesību tad, kad zināja, ka viņam būs nepatikšanas.
Kad tu apsoli Dievam, ka Viņa žēlastībā būsi patiess, tas nozīmē, ka apsoli vienmēr būt godīgs un
patiesuma pilns. Tas ir tavs dzīves mērķis, un tu neļausi sevi novirzīt no tā. Trenējoties būt patiesam,
godīgums kļūs par paradumu, kurš būs ar tevi visa mūža garumā.

Zēns, kurš kāpa kalnos
„Eds pavisam noteikti ir traks,” Džons teica Bilam mājupceļā no skolas. Eds teica, ka nenāks mājās
reizē ar mums, jo ceļš, pa kuru mēs ejam, esot pārāk gluds. Viņš gribēja atrast kalnaināku maršrutu.
Nesaprotu, kādēļ kādam kas tāds būtu jādara.”
„Vai viņš tev to jebkad ir teicis?” Džons ieminējās. „Viņš kādu dienu grib uzkāpt Everestā.” „Ko?”
smējās Bils. „Tas ir augstākais kalns pasaulē. Vai Eds tiešām domā, ka viņš to spēj?”
Eds tiešām plānoja uzkāpt Everestā, un, kad vien viņam radās iespēja, viņš kāpa pakalnā pat tad,
ja tas nozīmēja iet pa citu ceļu. 1953. gada maijā Edmunds Hilarijs stāvēja Everesta virsotnē kā
pirmais cilvēks, kurš to sasniedzis. Eds uzstādīja sev augstāko mērķi, kādu varēja iedomāties, un
bija patiess ceļā uz šo mērķi. Viņš to sasniedza!
Kādu mērķi tu esi sev uzstādījis?
Leonards dzirdēja citus bērnus sarunājamies, kad tika izsniegtas liecības. „Trīs C un viens B,” kāds
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teica. „Nav slikti, bet centīšos tos pārlabot uz trim B un vienu C.” „Man ir viens A un pārējie ir B un
C,” teica vēl kāds. „Domāju, ka centīšos C izlabot uz B.”
Leonards tikai smaidīja. Viņa liecībā visas atzīmes bija A. Reiz viņš man teica, ka nekad necentās
dabūt C. Viņš nekad netiecās pēc B. Viņš vienmēr tēmēja uz A. Un viņš to dabūja! Cauri pamatskolai
un akadēmijai viņa liecības bija nemainīgas – A, A, A un vēlreiz A. Tikai vienreiz visu gadu laikā viņš
saņēma B!
Ikviens domā, ka apustulis Pāvils bija lielisks cilvēks. Ir pavisam loģiski, ka jums šķiet, ka viņam
noteikti bija augsts mērķis. Tā arī bija! Kad Pāvils rakstīja Filipiešu draudzes locekļiem, viņš atklāja,
kāds tas bija. „Es dzenos pretim mērķim, goda balvai - Dieva debesu aicinājumam Kristū Jēzū”
(Filipiešiem 3:14). Pāvilam nebija daudz dažādu mērķu. Tikai viens. Viņš vienmēr bija patiess ceļā
uz to.
Tikai dažas dienas, pirms viņam nocirta galvu, Pāvils tumšā cietoksnī rakstīja vēstuli savam draugam
Timotejam: „Labo cīņu es esmu izcīnījis, skrējienu esmu pabeidzis, ticību esmu turējis. Atliek man
tikai saņemt taisnības vainagu, ko mans Kungs, taisnais tiesnesis, dos man viņā dienā, un ne tikvien
man, bet arī visiem, kas ir iemīlējuši Viņa parādīšanos” (2. Tim. 4:7,8).

Uzticīgs līdz nāvei
Sniega vētra tuvojās tik strauji, ka gans pat nepaspēja nogādāt savas aitas aplokā, kad daudzas no
tām tika pārklātas ar sniegu. Visu pēcpusdienu Brūsija, viņa aitu suns, skrēja uz priekšu un atpakaļ
pāri kalnam, meklējot apraktās aitas, rokot tās ārā un vedot tās mājās. Bija pienākusi nakts, kad viņa
atveda pēdējo. Tad, nosalusi, slapja un pārgurusi, viņa nogūlās aploka stūrī un viņas seši kucēni
sapulcējās, lai paēstu vakariņas.
Aitu gans uzmanīgi pārskaitīja aitas. Kas tad tas? Trūka viena jēra! Tas noteikti bija tur ārā, vētrā,
trīcēdams un mirdams. „Brūsij,” viņš teica, „mums trūkst viena jēra. Uz priekšu, meitenīt. Atrodi to.”
Brūsija paskatījās augšup ar lūdzošu skatienu. Viņa bija tik pārsalusi, tik nogurusi. Vai viņai atkal
jāiet laukā? Aitu gans vēlējās, kaut varētu teikt, ka viņa var palikt, bet kas gan notiktu ar nabaga jēru,
ja Brūsija to neizglābtu?
„Brūsij,” viņš atkārtoja nopietnāk kā pirmajā reizē, „jērs ir pazudis. Ej un atrodi to.” Brūsija paklausīgi
piecēlās. Atstājot savus kucēnus, viņa devās ārā, vētrā. Bet uz kurieni doties? Bija tūkstošiem vietu,
kur jērs varētu atrasties. Vējš gaudoja un dzenāja sniegu un lietu pāri kalnam. Brūsija meklēja
stundām. Aitu gans vairākas reizes stāvēja durvīs lūkojoties vētrā, cenšoties sadzirdēt kaut skaņu
no sava uzticamā suņa. Bija gandrīz pusnakts, kad viņs izdzirdēja skrāpēšanos pie durvīm. Brūsija
bija atpakaļ, ar viņu bija arī mazais jēriņš. „Malacis, Brūsij,” viņš teica, noglaudot viņas galvu.
„Tagad ej pie saviem kucēniem.”
Dižciltīgais suns bezspēcīgi piekliboja pie saviem mazuļiem, un aitu gans pievērsās jēram. To
vajadzēja izžāvēt un sasildīt, jo jērs bija pārsalis. Visbeidzot, aprūpējis jēru, viņš piegāja pie Brūsijas.
Gans atrada kucēnus žēli raudam viņai apkārt. Viņa gulēja uz zemes – mirusi.
Brūsija bija atdevusi savu dzīvību, lai izglābtu jēru.
Tas atgādina to, ko izdarīja Jēzus, vai ne? Viņš nāca uz šo auksto pasauli, lai mūs izglābtu, un Viņš
bija patiess dodoties pretī savam mērķim, kaut arī tas Viņam maksāja dzīvību.
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ES SOLOS IEVĒROT CEĻA MEKLĒTĀJU LIKUMUS

Pastāv ļoti daudz iemeslu, kuru dēļ tev, kad tu kļūsti par Ceļa meklētāju, ir jāapsola: „Dieva žēlastībā,
es solos ievērot Ceļa meklētāju likumus.
Ja kādam jebkad ir bijušas tiesības pārkāpt noteikumus, tad tas bija Jēzus. Kā nekā – Viņš radīja
noteikumus. Bet tā vietā Viņš sacīja: „Man ir prieks dzīvot pēc Tava prāta, mans Dievs, un Tavi likumi
ir ierakstīti dziļi manā sirdī” (Psalmi 40:9). Kad Viņš bija uz zemes un Viņa ienaidnieki izmisīgi centās
atrast Viņā kādu vainu, Viņš tos publiski izaicināja: „Kurš no jums Man var uzrādīt kādu grēku?”
(Jāņa 8:46) Pat Viņa niknāko ienaidnieku vidū nebija neviena cilvēka, kurš varētu pierādīt, ka Viņš
jebkad izdarījis ko nepareizu.
Ja pārkāpt Dieva likumus būtu pareizi, Jēzum nekad nebūtu bijis jāmirst. Ievērot Dieva likumus
tieši tā, kā Viņš bija licis tos ievērot, ir vienīgais veids, kā dzīvot. Cits veids, kā izbaudīt dzīvi, būt
patiešām veiksmīgam vai dzīvot mūžīgi, vienkārši nepastāv.
Zēns kādu dienu man sacīja: „Es gribu uzsmēķēt.” Protams, ka es teicu: „Nedari to.” Viņš teica:
„Kāpēc nē? Bībele taču nesaka, ka mums nevajadzētu smēķēt. Vai tad saka?” Man nācās atzīt,
ka viņam ir taisnība. Bībelē nav teikts, ka cilvēkam nevajadzētu smēķēt. Bet.. Vai tas nozīmē, ka
smēķēt ir labi?
Es pazīstu kādu mazu zēnu, kuram vienmēr bija nelāgas saaukstēšanās. Viņa māte centās
noskaidrot kāpēc. Pēc ilga laika mazais zēns pastāstīja, ka katru reizi, kad viņš gāja vannā, viņam
patika mēģināt elpot zem ūdens. Viņš mēģināja būt zivs akvārijā, kaut gan es īsti neatceros, kura.
(Viņš bija ļoti mazs zēns.) Viņš nezināja, ka tā rīkoties ir muļķīgi. Viņš nezināja, ka varēja noslīkt.
Viņa māte nekad nebija teikusi, ka tā nevajadzētu darīt. Arī Bībele nesaka, ka elpot zem ūdens ir
slikti.
Patiesība ir tāda, ka Bībele nenorāda visas lietas, kuras mums nevajadzētu darīt.
Piemēram, Bībelē ir nosauktas vairākas lietas, kuras mums nevajadzētu ēst, bet tā nemin ne vārda
par melno driģeni vai indīgo efeju. Es pazīstu kādu meiteni, kura ieēda melno driģeni. Viņa sakošļāja
lapas un tās norija. Pusaudze bija līdz nāvei slima vairākas dienas. Bet Bībele nesaka, ka mums
nevajadzētu ēst melno driģeni.
Bībele ir kā kūkas mīklas paciņa. Kastītes priekšpusē ir gardas kūkas fotogrāfija. Šādu kūku
iespējams pagatavot no iekšā esošā maisījuma. Aizmugurē ir instrukcijas. Ja tu seko norādījumiem,
nonāksi pie tikpat garšīgas un skaistas kūkas, kā tā, kura ir attēlā. Uz kastītes nav minēts nekas par
to, ko cepējam nevajadzētu darīt. Tur nav rakstīts: „Nepievienojiet sīpolus.”
Bībele apraksta nevainojama Cilvēka – Jēzus dzīvi. Tajā teikts, ka tad, ja tu sekosi norādījumiem
šajā Grāmatā, tu varēsi kļūt tikpat labs, spēcīgs un sekmīgs, cik Viņš. Un tā arī būs – ja vien darīsi
to, ko Bībele saka.
Saki sev: „Es turēšu Ceļa meklētāju likumus.” Atceries, ka tu to vari – Dieva žēlastībā.
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Apturētie mežoņi

ES SOLOS KALPOT DIEVAM

Mērija Slesore uzauga Skotijā, kādā ļoti nabadzīgā ģimenē. Viņas vecāki bieži strīdējās, un viņas
tēvs gandrīz vienmēr bija iedzēris. Viņa sevi pilnībā nodeva Jēzum un viena devās uz Āfriku, lai tur
kalpotu Dievam.
Kādā pēcpusdienā, kad viņa slima gulēja gultā, kāds atskrēja pie viņas un pastāstīja, ka divas ciltis
dziļi Āfrikas džungļos ir ceļā uz karu. No rīta sāksies asinsizliešana, ja viņa kavēsies kaut mirkli.
Lai gan viņa bija slima, Mērija piecēlās no savas gultas. „Neej,” brīdināja draudzīgs virsaitis. „Tu
tiksi notverta nāves cilpās.” Bet Mērija Slesore, lai arī vārga un slima, nebija apturama. Viņa metās
džungļos. Viņu ielenca vakara ēnas, nakts aptumšoja šauro ceļu, bet viņa turpināja skriet. „Dārgais
Dievs,” viņa lūdza, „aizver savvaļas nezvēru mutes.”
Ap pusnakti viņa sasniedza ciemu un lūdza kādu noiet ar viņu atlikušo ceļu, bet virsaitis bija rupjš
un negrasījās palīdzēt. „Sieviete nevar apturēt karu starp ciltīm,” viņš novīpsnāja. Mērija Slesore
atbildēja: „Tu redzi tikai sievieti. Neaizmirsti sievietes Dievu.” Viņa devās tālāk cauri džungļiem starp
izsalkušiem nezvēriem. Drīz viņa priekšā izdzirdēja dusmīgu kliegšanu un dejošanu un nonāca
cīņai sagatavojušos karavīru svinībās. „Stop!” viņa teica. „Mums jāapsēžas un jāparunā par šīm
nepatikšanām. Slepkavošana nedrīkst notikt.” Daži no vīriem smējās. Citi bija viltīgāki. „Tu esi
nogurusi,” viņi teica. „Paguli šeit. Mēs tevi pamodināsim, kad dziedās gailis, un tad mēs parunāsim.”
Viņa pagulēja, un, kad viņa pamodās, vīri bija devušies cīņā. Bet Mērija Slesore nebija aizkavējama.
Viņa skrēja pakaļ vīriem, šķērsojot straumes un pārvarot uzkalnus, drīz vien viņus panākdama. Viņi
neprātā dejoja un lēkāja, šūpojot šķēpus un rungas. „Jūs uzvedaties kā mazi zēni,” viņa tiem teica.
„Tūlīt pat apstājieties un neiedomājieties man nepaklausīt!” Viņi apstājās! Viņa tos atstāja un skrēja,
līdz atrada otras cilts kareivjus, sarindojušos uz ceļa. „Esiet sveicināti!” viņa teica, mīļi smaidot uz
niknā paskata grupu. Vīri viņā dusmīgi skatījās un māja ar šķēpiem. Viņa jauki pasmējās un mazliet
ar tiem pajokoja. Kāds no tiem panāca uz priekšu un nometās ceļos viņas priekšā. „Vai tu mani
atceries?” viņš jautāja. „Tu reiz atnāci uz manu būdu un mani izdziedināji, tagad mēs atzīstam, ka
šis ir muļķīgs strīds un vēlamies, lai tu to apturētu.”
Šie lielie, spēcīgie vīri vēlējās, lai šī mazā, slimā sieviete palīdzētu izbeigt viņu strīdu. Iedomājieties
tikai! Un viņa to apturēja. Viņa saveda abas armijas kopā un palika pie viņiem, kamēr tie izrunāja
savas problēmas. Visbeidzot tie vienojās, kura puse bija kļūdījusies, un Mērija parūpējās, lai vainīgajai
ciltij būtu jāmaksā soda nauda tā vietā, lai kāds tiktu nogalināts. Šī bija tikai viena no daudzajām
cīņām, kuras Mērija Slesore apturēja barbaru džungļos. Pēc kāda laika viņa kļuva zināma kā šīs
valsts karaliene – Okojongas Baltā Karaliene. Ir tik apbrīnojami, ka viens mazs cilvēks Dieva spēkā
spēj paveikt tik daudz!
Tev nav jādodas uz kādu tālu valsti, lai kalpotu Dievam. Tu vari kalpot tieši šeit. Tev nav jāstājas
pretī šķēpiem, bultām, rungām un ieročiem. Bieži vien tu vislabāk vari kalpot, vienkārši rādot labu
piemēru. Es atceros nakti, kad noskatījos Pēdējo solu cīņā.

Pēdējo solu cīņa
Pēdējo solu cīņa sākās nometnes sanāksmē, lielajā teltī, tieši svētrunas laikā, un es redzēju katru tās
minūti. Mācītājs runāja lielisku svētrunu, kurā uzmanīgi klausījās pat bērni. Tajā piektdienas vakarā
svētruna jau tuvojās nobeigumam, kad pēkšņi sākās cīņa. Iesaistītas bija trīs meitenes un viens
zēns. Es nezinu zēna vārdu. Viņš bija apmēram divus gadus vecs. Meitenes sauca Annija, Beverlija
un Konija. Sāksim ar to, ka visi četri atradās ārpus telts, tikai dažas pēdas no pēdējā sola, uzmanīgi
klausoties. Sludinātājs runāja par jauno bagāto cilvēku un to, ka viņš bija gandrīz nevainojams.
„Vienas lietas tev trūkst,” Jēzus viņam teica. Tad mācītājs jautāja, vai kāds no klātesošajiem jūtas tā,
it kā viņa dzīvē kā trūktu. „Tā vietā, lai mēs skumji uzgrieztu Jēzum muguru,” viņš teica, „kāpēc gan
neņemt savu krustu un Viņam nesekot? Pasakiet viņam savu lēmumu, iznākot priekšā tieši tagad.”
Tajā brīdī sākās cīņa. Es redzēju Beverliju čukstam Annijai: „Iesim priekšā.” Bet Annija, pat
nepakustinot galvu, stāvēja uz vietas. Mācītājs turpināja aicināt, un vairāki jauni cilvēki devās uz
priekšu. Viņš ierosināja visus dziedāt „Kāds esmu, tāds es atnāku”, un, kamēr visi dziedāja pirmo
pantu, Annija, Beverlija, Konija un mazais zēns pagāja uz priekšu, līdz bija ejā blakus pēdējam
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solam. Konija apsēdās un paņēma mazo zēnu klēpī.
Beverlija vēlreiz čukstēja Annijai, un viņa pat nepamirkšķināja. Es redzēju, ka Beverlija centās būt
Dieva kalps. Viņa ļoti vēlējās iet priekšā. Viņa ilgojās pateikt Jēzum, ka mīl Viņu tik ļoti, ka vēlas
kalpot Viņam visu mūžu. Viņa gribēja gūt uzvaru pār katru grēku. Lai viņas dzīvē vairs nekā netrūktu.
Bet iet šo ceļu vienai...
„Pielūgsim,” sacīja mācītājs, un visi nolieca galvas. Es uzmetu acis Beverlijai. Viņā joprojām plosījās
cīņa. Lūgšana bija galā. Šoreiz Beverlija pačukstēja Konijai, bet Konija pakratīja galvu un uzmeta
acis mazajam zēnam. (Kāpēc gan vecāki vienmēr liek savām meitām pieskatīt mazos brāļus šādās
sanāksmēs?) „Es nevaru iet ar viņu,” viņa atbildēja.
Dārgā Beverlija. Viņa gribēja iet pie Jēzus ar saviem draugiem. Tā tas būtu daudz vieglāk un
patīkamāk. Bet, ja viņi nevēlējās iet, viņa ies pati. Ar dziļu ieelpu un nopūtu viņa viena izgāja priekšā.
Beverlija bija uzvarējusi cīņā. Viņa bija pirmā no trim meitenēm, kura to paveica. Bet neatmetiet ar
roku pārējām! Viņu sirdīs vēl norisinājās cīņa. Beverlija viņām bija parādījusi piemēru, kuram sekot.
Daži cilvēki ātri izlemj, ka sekos Jēzum, citiem tas iet ilgāk. Iespējams, ka viņiem cīņa ir smagāka.
Priecāsimies par ātrajām uzvarām, bet nekad nepārstāsim lūgt par lēnajām. Kļuva vēls. „Pēdējais
aicinājums,” teica mācītājs. „ Stāvēsim kājās, dziedot pēdējo pantu, un, ja kāds no jums izjūt šo
trūkumu, par kuru runāju, nāciet priekšā.” Visi vēl nebija piecēlušies, kad Annija un Konija pamāja
viena otrai, pasmaidīja un kopā devās priekšā, ņemot līdzi mazo brāli.
Es biju tik laimīgs, ka jutu - man jums tas jāizstāsta. Esmu pārliecināts, ka eņģeļi devās atpakaļ uz
Debesīm un pastāstīja to Jēzum un ka arī Viņš bija laimīgs. Debesīs vienmēr ir prieks, kad jaunieši
izcīna cīņu pret grēku - vienalga, vai tā izcīnīta telts pēdējā solā vai jebkur citur.
Iedomāsimies, ka Beverlija nebūtu izgājusi priekšā! Tajā vakarā viņai nebija viegli kalpot Dievam
vienatnē. Tas nekad nav viegli, bet tad, kad tu izlem būt Dieva kalps, Viņa žēlastībā tu kļūsi par labu
kalpu.
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ES SOLOS KALPOT CILVĒKIEM

Kamēr mamma bija izgājusi

„Ak vai,” mamma nopūtās, uzmetot acis virtuvei, un izgāja pa durvīm. „Šķiet, ka man šovakar tiešām
nevajadzētu doties uz pasākumu un atstāt tik daudz nemazgātu trauku. Kaut mums būtu trauku
mazgājamā mašīna.” „Pasteidzies, mammu!” sauca tētis, jau sēžot mašīnā. „Būs jātiek ar tiem galā,
kad atgriezīšos,” mamma nodomāja, aizverot durvis un skrienot uz mašīnu.
Bet, mammai nezinot, Konija, guļot gultā, bija dzirdējusi mātes nopūtu. Tiklīdz mašīna aizbrauca,
viņa nodomāja: „Nabaga mamma. Viņai tik smagi jāstrādā. Vēlāk viņai nāksies mazgāt tos traukus,
pirms varēs doties pie miera.” Pāris minūtes viņa gulēja un domāja par visiem darbiem, kuri mammai
jādara. Pēkšņi viņai prātā iešāvās ideja. Viņa varētu nomazgāt traukus, kamēr mamma ir prom.
Acumirklī viņa izlīda no gultas un devās uz virtuvi. Viņa pielēja izlietni ar karsto ūdeni un ķērās pie
darba. Vispirms viņa nomazgāja glāzes, nažus un dakšiņas, tad šķīvjus. Pēc tam viņa ķērās pie
katliņiem un pannām. Tas nebija viss. Viņa iznesa atkritumus, bet pēc tam lika skapīša virsmai
izskatīties kā jaunai. Konija novāca visu, kas nebija savā vietā un noberza izlietni tā, ka nekur nebija
melnu punktu. Visbeidzot viņa salocīja dvieļus un jauki piekabināja tos uz āķīšiem. Meitene pakāpās
atpakaļ un aplūkoja virtuvi. Tā bija nevainojami tīra. Tajā mirklī viņa ieraudzīja pulksteni. Mammai un
tētim tūlīt vajadzēja būt klāt! Viņa ātri skrēja uz gultu.
Tieši laikā! Konija tikko bija palīdusi zem segas, kad izdzirdēja mašīnu piebraucam pie garāžas.
„Paldies tev par jauko vakaru,” mamma teica tētim. „Tagad man laikam jānomazgā trauki.” Konija
gandrīz skaļi iesmējās, bet paspēja apslāpēt skaņu spilvenā. Viņa gribēja, lai mamma domātu, ka
viņa guļ. Durvis atvērās. Tētis ieslēdza virtuves gaismu. „Es nespēju noticēt!” mamma noelsās.
„Paskaties uz šo virtuvi, tēti! Konija to būs iztīrījusi.”
Viņi devās uz Konijas istabu. „Konij,” mamma čukstēja. Nebija atbildes. „Konij, vai tu vēl esi nomodā?”
Joprojām klusums. Tad tētis pamanīja nelielu kustību zem segas, un mamma bija parliecināta, ka
dzirdēja ķiķināšanu. Viņi apsēdās uz gultas malas, un mamma noglāstīja Konijas galvu. „Vai tu
nomazgāji visus traukus, kamēr mēs nebijām mājās?” mamma jautāja. Konija tikai pasmaidīja, bet
viņas acis mirdzēja. „Liels, liels paldies tev,” mamma teica. „Tas bija burvīgs pārsteigums.”
Lūk, ko nozīmē „kalpot cilvēkiem” – darīt viņiem jaukas lietas. Un, vai ir labāks veids, kā to sākt, ja
ne palīdzot mammai un tētim?

Interesanta lasāmviela
Ja vēlies interesantu lasāmvielu piektdienas vakaram vai sabata pēcpusdienai, paņem grāmatu
„Laikmetu ilgas” un izlasi divas nodaļas – „Bērnība” un „Cīņas laiks”. „Bērnība” stāsta par Jēzu bērnībā,
bet „Cīņas laiks” stāsta par to, kas notika, kad Jēzus bija pusaudzis. Par spīti visiem sarežģījumiem,
kuri Jēzum bija jāpārvar, Viņš vienmēr bija cilvēku Draugs un kalpoja tiem. „Kopš visagrākās bērnības
Viņam bija tikai viens mērķis – Viņš dzīvoja, lai būtu par svētību citiem” („Laikmetu ilgas”, 46.lpp.).
Jēzus dzīvoja zemnieku mājās, uzticīgi un priecīgi pildīdams savu saimniecības pienākumu daļu”
(Turpat, 48.lpp.).
„Jēzus centās atvieglot visas ciešanas, ko vien redzēja. Viņam nebija daudz naudas, ko dot, bet
bieži Viņš atteicās no ēdiena, lai tikai palīdzētu tiem, kas bija trūcīgāki. Jēzus brāļi juta, cik tālu
sniedzās Viņa iespaids un kā tas darbojas pret tiem. Viņš izturējās tik taktiski, kā neviens nedz
izturējās, nedz arī gribēja izturēties. Kad tie skarbi uzrunāja trūcīgus, pazemotus ļaudis, Jēzus vēlāk
viņus uzmeklēja, sacīdams iedrošinošus vārdus. Kad bija vajadzīgs, Viņš varēja pasniegt auksta
ūdens malku, un savu paša maltīti mierīgi ielikt citu rokās. Kad Viņš remdināja ļaužu slāpes, Viņa
mācītās patiesības bija saistītas ar šiem žēlastības darbiem un līdz ar to palika cilvēku atmiņā”
(Turpat, 60.lpp.).
Man žēl to teikt, bet ir brīži, kad Ceļa meklētāji sāk kļūt lepni par sevi. „Mēs turam Bībeles sabatu,”
viņi saka. „Mums ir veselības reforma, kristīgas skolas un Pravieša Gars.” Jā, visas šīs lietas ir
labas, bet ir arī daudz jaunu cilvēku bez tām, kuri tāpat var mums rādīt labu piemēru tam, kā būt
trūcīgo draugiem.
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Kurš salasīja ābolus?
Tam, ko misters Strends ieraudzīja palūkojoties pa logu, vajadzēja darīt viņu laimīgu. Tā vietā tas
darīja viņu skumju. Pieci akri ābolu bija nogatavojušies un gatavi novākšanai, bet viņam nebja
spēka tos salasīt. Lielu savas dzīves daļu viņš bija pavadījis kā spēcīgs ugunsdzēsējs, un ābolu
novākšana katru gadu bija līdzinājusies bērnu spēlei, bet bija noticis negadījums, un tagad viņam
bija jāsēž mājās, bezpalīdzīgi noraugoties, kā āboli nokrīt un sapūst. „Beidz uztraukties par tiem
āboliem,” viņa sieva sauca no citas istabas. „Nav liels zaudējums, ja mēs tos nenovācam.”
„Laura, Laura.. Vai tu nekad nesapratīsi?” misters Strends pacietīgi atbildēja. „Mums par tiem
pieciem akriem jāmaksā nodokļi, un, pēc visiem ārsta rēķiniem mana negadījuma dēļ, es nezinu,
kur dabūsim naudu.” „Es varētu palūgt zēniem no ielas tos salasīt,” Strenda kundze ieminējās.
„Zēniem!” iesmējās viņas vīrs. „Ko gan šie zēni saprot no ābolu lasīšanas? Viņi ābolus sasistu, un
mēs tos tik un tā nevarētu pārdot.”
Strenda kundze saprata, ka nekas, ko viņa teiks, nelīdzēs, tādēļ paklusēja. Bet tas nebija uz ilgu
laiku. Pēc pāris minūtēm viņa pa logu sauca: „Džon! Džon! Mājas priekšā ir apstājies skolas autobuss
un no tā kāpj ārā daudz zēnu. Tie iegājuši mūsu šķūnītī un dabūjuši mūsu trepes. Tagad tie spieto
pa mūsu kokiem kā bites.” „Zagļi!” iekliedzās misters Strends. „Viņi noteikti zināja, ka mums ir āboli
un piespieda šoferi atvest viņus uz šejieni, lai dabūtu to, ko grib.” „Nekļūsti nu tik satraukts,” mierīgi
teica misis Strenda. „Es starp viņiem redzu Geriju Upenheimu. Tu jau zini, viņš dzīvo kaimiņos.
Es pajautāšu viņam, kas notiek.” Gerijs paskaidroja: „Kundze, mēs dzirdējām, ka misters Strends
šogad nevar novākt savus ābolus, tādēļ izdomājām, ka dosimies šurp un palīdzēsim. Jums nav
jāuztraucas par to, ka āboli tiks nolasīti nepareizi. Mēs visi esam Amerikas topošo fermeru kluba
biedri.” „Ak, tas ir tik jauki no jūsu puses,” teica Strenda kundze, noslaukot asaru. „Tu taču iedosi
man sarakstu ar zēnu vārdiem, lai varētu tiem pateikties vēstulēs?” Tajā pēcpusdienā tika nolasīti
visi āboli. Pēc kāda laika Strenda kundze jautāja Gerijam, kādēļ viņš neiedeva viņai vārdu sarakstu.
„Ak,” viņš atbildēja, „zēni bija pārāk aizņemti, lai pateiktu savus vārdus.” „Ak tā,” teica Strenda
kundze. „Tu mani nepiemānīsi. Zēni negribēja, lai viņiem pasakās, vai ne?” Gerijs nosarka. „Pēdējā
laikā bijuši lieliski laika apstākļi vai ne?” viņš noteica. Drīz visi āboli bija pārdoti. Zēni par to parūpējās
un visu naudu atdeva misteram Strendam. Peļņa bija tik liela, ka pietika visiem nodokļiem un daļa
pat palika pāri.
Misters Strends, kurš dzīvo Oregonā, domā, ka mūsdienu zēni ir lieliski palīgi.
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KATRU RĪTU PAVADĪT LAIKU BĪBELES PĒTĪŠANĀ UN LŪGŠANĀ

Nevēlamais Bils

„Kad vien radās izdevība, Viņš aizgāja no darba, lai pastaigātos laukos un nodotos pārdomām
zaļās ielejās, lai uzturētu savienību ar Dievu kalna nogāzē vai zem šalcošajiem meža kokiem.
Agrās rīta stundās Viņu bieži varēja atrast kādā vientuļā vietā, nogrimušu pārdomās, Svēto Rakstu
pētīšanās vai lūgšanā. No šiem klusajiem brīžiem Jēzus atkal atgriezās mājās, lai uzņemtos savus
pienākumus un sniegtu izturīgas darba dzīves paraugu” („Laikmeta ilgas”, 62.lpp.).
Jēzus pavadīja rītus Bībeles pētīšanā un lūgšanās. Tieši tādēļ arī Ceļa meklētājiem to vajadzētu
darīt, katru rītu dažas minūtes lūdzot un izlasot kaut ko no Bībeles. Bet ko tu saki, kad lūdz? Vai tu
esi kā nevēlamais Bils?
Mamma runāja pa telefonu, kad Džons pārnāca mājās no skolas. Viņam bija jāgaida līdz sarunas
beigām, lai varētu pastāstīt par gūto punktu beisbola spēlē. „Mammu,” viņš iesāka mirklī, kad
viņa nolika klausuli, „es ieguvu...” Mamma pārtrauca Džonu: „Dēls, ir kas cits, par ko vēlos ar tevi
parunāt tieši tagad.” Džons padevās. Kad mamma ir šādā garastāvoklī, tev vienkārši jāklausās.
„Labi, mammu,” viņš teica. „Pasaki, ko šoreiz esmu izdarījis nepareizi.” Mamma apsēdās. „Tā bija
Turguda kundze, Džon. Viņa piezvanīja, lai pateiktu, ka viņas dēls Bils pirms stundas pārnāca mājās
raudot. Viņa teica, ka neviens no zēniem neļāva viņam spēlēt beisbolu, un ka tu izteikti viņu ķircināji
un teici, ka nevēlies, lai viņš tur atrastos. Vai tā ir taisnība?”
Džons pašūpoja galvu. „Ak, tas Bils Turguds! Mammu, es nekad mūžā neesmu redzējis tik dīvainu
bērnu. Pat tu negribētu spēlēt beisbolu kopā ar viņu.” „Tātad tas, ko teica Turguda kundze ir patiesība.
Man kauns par tevi, Džon. Tu zini, ka...”
„Pagaidi, mammu, ļauj man paskaidrot.” „Es ceru, ka tas ko mainīs,” mamma teica.
Džons turpināja. „Mēs ar draugiem nekad neesam redzējuši tādu zēnu, kā Bils. Godīgi, mammu. Ko
tu ar viņu darītu? Viņš visu dienu sēž viens pats un nesaka ne vārda.” Mamma pārtrauca. „Varbūt
jūs neesat bijuši draudzīgi.”
„Bet mēs esam, mammu. Mēs mēdzām piedāvāt viņam pavadīt laiku ar mums, bet esam padevušies.
Viņam ir apmēram piecas frāzes, kuras viņš divreiz dienā noskaita kā dzejoli.” Mamma izskatījās
pārsteigta. „Kā tu to domā?” „Nu, katru dienu, kad Bils ierodas skolā, viņš saka: „Jauka diena, vai
ne? Es pagājušonakt gulēju labi. Un tu? Man prieks tevi šodien redzēt. Ceru, ka tev skolā ies viegli.””
Mammas mute palika vaļā.
„Pēc tam viņš visu dienu nesaka mums ne vārda, līdz skola beidzas. Tad – un tā notiek pilnīgi katru
dienu – viņš saka: „Bija jauka diena, vai ne? Man tā patika. Ceru, ka tev arī. Vēlu tev jauku vakaru.
Tiksimies rīt.” Mammas mute joprojām bija vaļā. Visbeidzot viņa sacīja: „Tu gribi teikt, ka tas ir
viss?” „Pilnīgi un galīgi viss,” Džons atbildēja.” Vai tagad tu saproti, kādēļ negribam, lai viņš spēlētu
beisbolu kopā ar mums?”
Mamma kādu brīdi klusēja un tad lēnām sāka runāt. „Patiesībā, Džon, tu dari tieši to pašu, par ko
nosodi Bilu.” Tagad bija Džona kārta izskatīties pārsteigtam. „Tā nav! Es runāju par dažādām lietām,
un ja vien tu klausītos, es tev pastāstītu par savu..”
Mamma paskatījās pulkstenī. „Ir vēls. Man jāsāk taisīt vakariņas. Tētis būs mājās pēc pusstundas.
Varbūt mums vakara lūgšanās būs pāris minūtes, lai par to parunātu. Ja tu man atnesīsi trīs
kartupeļus, mēs vēlāk varbūt varēsim parunāt par to beisbola punktu. Es vēlos to dzirdēt.” Džons
devās pēc kartupeļiem. Ko gan mamma ar to domāja? Vai tiešām viņai šķiet, ka esmu tikpat dumjš
kā Bils Turguds? Mamma nomizoja kartupeļus, un drīz vien virtuvi piepildīja vārītā un krāsnī ceptā
ēdiena smarža. Tētis pārradās mājās un ģimene apsēdās pie galda, lai nobaudītu jauko maltīti.
Pēc vakariņām katru vakaru bija ģimenes lūgšanas. Mamma izlasīja daļu no Bībeles izpētes
materiāla. Džons sameklēja dažas rakstuvietas no Bībeles un izlasīja tās skaļi. Viņi nometās ceļos,
lai pielūgtu.Tētis pielūdza un tad bija Džona kārta. Viņš teica: „Mīļo Jēzu, paldies Tev par labo dienu
skolā. Piedod manus grēkus. Svētī mammu un tēti. Dod mums visiem labu miegu un palīdzi rīt
rīkoties labāk. Āmen.” Mamma pielūdza un tad tētim bija jāsteidzas uz komitejas sanāksmi. Tiklīdz
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viņš aizvēra durvis, mamma teica: „Vai tu saproti, ko es domāju?”
Džons sarauca pieri. „Kas ar tevi šodien notiek, mammu? Es domāju – negribu būt nepieklājīgs, bet
es nesaprotu.” Mamma izskatījās nopietna. „Šo pēcpusdien tu man teici, ka Bils ir jucis, jo runā tikai
divreiz dienā un vienmēr saka vienu un to pašu.” „Nu, viņš uzvedas diezgan jocīgi, mammu, un es
nepavisam neesmu viņam līdzīgs.”
Mamma turpināja. „Džon, vai tu paklausījies sevī, kad šovakar lūdzi? Kā es saskaitīju, tavā lūgšanā
bija tikai pieci teikumi, un tie bija tieši tādi paši kā tie, kurus tu teici pagājušajā vakarā un pirms tam.
Tu runā ar Dievu tikai divreiz dienā, no rīta un vakarā, un tev ir noteikti teikumi, kurus tu atkal un atkal
atkārto.” „Bet mammu -” Džons izskatījās iespiests stūrī. „Kas tad ir jādara, kad tu lūdz?”
„Dievs ir tavs vislabākais draugs, Džon.” Mamma runāja maigi. „Runā ar Viņu tāpat, kā runātu ar
vislabāko draugu uz zemes. Pastāsti Viņam visas lietas, kuras pa dienu notikušas. „Bet mammu –
ne jau lūgšanā!”
„Kāpēc gan nē? Tu domā, ka mani interesē, kas notiek skolā. Domā, ka Dievu nē? Runā ar Viņu par
saviem draugiem, par mājasdarbiem – problēmām, kuras nevari atrisināt, jautājumiem, uz kuriem
nevari atbildēt. Un runā ar Viņu par lietām, kuras tev sagādā prieku, piknikiem un spēlēm.” „Tu domā
tā, kā par beisbola punktu?” Džona acīs iemirdzējās gaisma. „Bet mammu, ja es tā lūgtu, lūgšana
būtu daudz interesantāka, nekā tā ir tagad!” „Protams, ka tā būtu,” mamma atbildēja.
„Man šī ideja patīk.” Džons izklausījās entuziastisks. „Tiešām, ir diezgan muļķīgi vienmēr teikt vienu
un to pašu. Zini, mammu, paldies. Es par to padomāšu. Un tagad, mammu, vai es varu tev pastāstīt
par iegūto punktu?” Mamma priecīgi apsēdās savā mīļākajā krēslā. „Protams, Džon, man tagad ir
laiks.”
Lūgšana ir sirds atvēršana Dievam kā draugam. Tāpēc runā ar Viņu tā, it kā Viņš būtu tavs labākais
Draugs. Jo īpaši no rīta, pirms dodies uz skolu, pārrunā ar Viņu dienas plānus. Jautā, kādi ir Viņa
plāni priekš tevis. Ja ir kas tāds, ko tu ļoti, ļoti vēlies, pastāsti Viņam arī to. Viņš ir apsolījis uzklausīt
tavas lūgšanas un uz tām atbildēt.
Tikai atceries, ka, lai arī Jēzus ir tavs Draugs, Viņš joprojām ir Dievs. Viņš nav suņu ķērājs.

Vai Dievs ir suņu ķērājs?
Donalds pazaudēja savu suni un lūdza, lai Dievs palīdzētu viņam to atrast. Nākamajā rītā suns
atgriezās mājās. Donalds teica: „Tagad es esmu pārliecināts, ka Dievs mani mīl.” Alens pazaudēja
savu papagailīti. Arī viņš lūdza, bet putns tā arī neatgriezās. Viņš teica: „Laikam, ka es Dievam neesmu
svarīgs. Es Viņu aizmirsīšu.” Džims pazaudēja savu labāko bumbu. Viņš lūdza, lai Dievs palīdzētu
to atrast, bet nekad vairs to neredzēja. Tā joprojām bija pazudusi, par spīti Džima lūgšanai. Kāds
viņam jautāja, vai viņš joprojām tic, ka Dievs viņu mīl. Džims teica: „Protams, ka jā. Es neatmetīšu
savu ticību tikai tāpēc, ka nevaru atrast bumbu.”
Ir divas lietas, kuras tev vajadzētu zināt par lūgšanu. Pat daudzi pieaugušie to nesaprot.
Pirmā lieta ir – tev nevajadzētu gaidīt, ka Dievs tev dos pilnīgi visu, pēc kā tu lūdz. Tavi vecāki tev
nedod visu, ko tu lūdz, bet tu joprojām zini, ka viņi tevi mīl, jo zini visas labās lietas, kuras viņi tavā
labā dara. Tieši tāpat tu vari atcerēties, ka Dievs tevi mīl pat tad, ja neatbild uz visām lūgšanām tā,
kā tu to lūdz. Un ka Viņš tevi mīl tu zini no tā, ka Dievs ir tik daudz laba darījis tavā dzīvē.
Palūkojies no šāda viedokļa. Ir daudz cilvēku, kuri var tev palīdzēt atrast lietas, kuras tu pazaudē. Ja
viss, ko Dievs tavā labā darītu, būtu tavu pazaudēto mantu meklēšana, Dievs nebūtu nekas vairāk
kā suņu un putnu ķērājs vai bumbu atradējs. Tāpat kā ir daudz cilvēku, kuri var tev palīdzēt tad, kad
esi slims.
Dievs nevēlas, lai mēs mīlētu Viņu tikai tāpēc, ka Viņš palīdz mums kaut ko atrast vai tāpēc, ka
rūpējas par mums. Viņš nevēlas, lai mēs mīlētu Viņu tāpēc, ka Viņš palīdz mums tāpat, kā cilvēki.
Viņš vēlas, lai mēs Viņu mīlētu tādēļ, ka Viņš mūsu dēļ ir paveicis ko tādu, ko neviens uz zemes
nespētu – Viņš nomira, lai izglābtu mūs mūžībai.
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Kā tu domā? Vai cilvēks, kurš pavada rītu Bībeles pētīšanā un lūgšanā teiktu: „Es zinu, ka Dievs
mani mīl tāpēc, ka Viņš palīdzēja atrast manu pazudušo suni”? Vai arī viņš drīzāk teiks: „Neskatoties
uz to, vai mans suns atgriezīsies vai nē, es zinu, ka Dievs mani mīl, jo Kristus par mani nomira”?

Pudele smaga darba

GODĪGI IZPILDĪT SAVUS PIENĀKUMUS

Miesnieks pašūpoja galvu. „Džim, piemini manus vārdus, tu izgāzīsies, ja nedarīsi to, ko tev teikšu.”
Džims pasmaidīja. „Paldies tev, mans draugs, bet es to nespēju.” Miesnieks palūkojās apkārt. Viņi
ar Džimu stāvēja mazā gaļas izstrādājumu veikaliņā. „Gandrīz visu savu naudu tu ieguldīji šajā
veikaliņā, vai ne?” viņš jautāja. „Es ieguldīju tajā visu naudu,” Džims atbildēja. „Vai tu jebkad esi
vadījis veikalu?” „Nē,” teica Džims. Vīrs pasmaidīja. „Tad tev daudz jāmācās.” Džims pamāja. „Tas
noteikti ir tiesa.” Miesnieks gudri paskatījās. „Tieši tāpēc es izdomāju, ka pateikšu tev svarīgāko
lietu, kura tev jāzina, lai sekmīgi vadītu šo veikalu.”
„Paldies,” atbildēja Džims, „bet bezmaksas viskija pudeļu dāvāšana peļņas nolūkā ir pret maniem
principiem, un es netaisos to darīt.” „Kā vēlies,” miesnieks noteica. „Iepriekšējais veikala īpašnieks
katru nedēļu deva viskija pudeli viesnīcas šefpavāram. Kā atlīdzību pavārs visu viesnīcai paredzēto
gaļu iegādājās šeit. Ja tu pārtrauksi viņam dāvināt iknedēļas pudeles, viņš pārtrauks viesnīcas
pasūtījumus un tu bankrotēsi.”
Džims bija metodistu mācītāja dēls. Viņš bija pārliecināts, ka pudele spēcīga viskija ceļā uz
panākumiem nebija ne tuvu tik svarīga kā pudele smaga darba. Viņš bija gatavs nopelnīt savus
panākumus. Viņš visu darīs godīgi. Nekas, ko viņš darīs, netiks panākts ar krāpšanos vai kukuļošanu.
Viņš atteicās dot pavāram pudeli viskija un bankrotēja, gluži kā bija brīdinājis miesnieks.
Džimam nebija ne penija – viņš bija uz „sēkļa”. Acīmredzot miesniekam bija taisnība. Vai varbūt
tomēr nē? Džims turējās pie principiem. Viņs atrada pagaidu darbu ar niecīgu algu. Viņš strādāja tik
smagi, ka drīz kļuva par sava priekšnieka partneri. Neilgi pēc tam viņš kļuva pats par sava veikala
īpašnieku, kurā pārdeva kreklus, kurpes, palagus un apģērbus. 1924. gadā Džims šādu veikalu
atvēra Hamiltonā, Misūrī, pilsētā, kurā viņš bija uzaudzis. Tas bija viņa piecsimtais veikals!
Iespējams, ka tu esi nopircis apģērbu, kurpes vai palagu kādā no Džima veikaliem. Līdz savai nāvei
viņš atvēra apmēram 1700 veikalu, bija vairāk kā 90 gadu vecs un nopelnījis miljoniem dolāru. Tu
labi zini viņa vārdu, tu to esi redzējis bieži – J. C. Penney. Viņš vienmēr ticēja, ka labākais ceļš uz
panākumiem ir godīgi izpildīt savus pienākumus un piedāvāt cilvēkiem labu kvalitāti par zemām
cenām. Pamēģini šo metodi. Viņam tā pavisam noteikti darbojās. Pārbaudi vai arī tev tā nostrādās!
Jēzus vienmēr godīgi izpildīja savus pienākumus. Pat tad, kad vēl bija zēns. „Pat strādādams ar
darbarīkiem, Viņš gribēja būt precīzs. Tāpat kā raksturā, Viņš bija pilnīgs arī darbā. Viņa dzīves
piemērs mūs māca būt čakliem, rūpīgi un pacietīgi veicot katru pienākumu, jo tāds darbs ir patiesas
cieņas vērts” („Laikmetu ilgas”, 48.lpp.).

Filisa bija simulante
Filisa bija simulante. Katru reizi, kad viņai bija jādara kaut kas, ko viņa nevēlējās darīt, meitene
tēloja, ka ir slima, kaut bija koledžas studente un viņai jau vajadzēja būt pieaugušai. Piemēram, ja
tuvojās kontroldarbs un Filisa nebija tam gatava, viņa izvalbīja acis, berzēja pieri un žēlojās: „Ak,
es esmu tik slima, ka nevaru šodien rakstīt to kontroldarbu.” Pēc kāda laika miss Džordža, skolas
māsiņa, kļuva aizdomīga. Viņa ievēroja, ka Filisa nekad nekļuva slima tad, kad darīja to, kas viņai
patika. Viņai bija jārīkojas piesardzīgi, pirms apsūdzēt meiteni simulēšanā, jo bija skaidrs, ka Filisa
varētu izraisīt lielu jezgu. Tā nu miss Džordža klusēja un gaidīja izdevīgu brīdi. Tajā pat laikā Filisa
sevi nodeva. Tas notika kādā nedēļas nogalē, kad koledžas mūzikas grupa devās turnejā. Filisa bija
grupas locekle un arī viņai bija jādodas, bet tajā sestdienas vakarā koledžā notika pasākums, kuru
viņa ļoti gribēja redzēt. Ļoti iespējams, ka bija arī kāds puisis, kurš bija viņu uzaicinājis.
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Tā nu piektdienā, tieši pirms grupas izbraukšanas, miss Džordža saņēma ziņu: „Filisa saka, ka
viņai sāp kakls un vēlas, lai jūs viņu atbrīvotu no grupas brauciena.” „Khm,” nosprauslājās miss
Džordža. Viņa pacietīgi apskatīja Filisas kaklu. „Tev nekas nekaiš,” viņa teica. „Bet es esmu
slima,” vaimanāja Filisa. „Es parunāšu ar grupas vadītāju,” teica miss Džordža. Grupas vadītājs
teica: „Filisai ir solo daļa, viņai jābrauc.” Žēlojoties un raudot Filisa iekāpa autobusā. Viņa apsēdās
aizmugurē, skumstot par savām bēdām un izjukušajiem plāniem. Viņa nesāka ķildoties līdz brīdim,
kad autobuss pietuvojās pirmajai pilsētiņai, kurā bija jāuzstājas. Tajā mirklī viņa nodevās sērīgām
žēlabām. „Ak, es esmu tik slima. Man sāp kakls un neviens man nepalīdz. Es gribu mājās.” Viens
no draudzes, kurā viņiem tovakar bija jāuzstājas, locekļiem, nezinādams, ka Filisa ir simulante, tajā
vakarā aizveda viņu atpakaļ uz koledžu savā mašīnā, nobraukdams 150 jūdzes.
Filisa bija apmierināta ar sevi. Viņas plāns norisinājās labi. Viņa bija atpakaļ koledžā. Bija tikai
viena problēma – miss Džordža bija devusi rīkojumu, ka katram, kurš sabata rītā nebija bijis uz
dievkalpjumu, jāpaliek mājās arī sabata vakarā. Filisa saģērbās, lai dotos uz baznīcu. Miss Džordža
ieraudzīja viņu ejam pa gaiteni. „Tātad,” viņa teica, „mana mazā meitenīte, kura bija tik slima, ka bija
jāved mājās no grupas koncerta, šorīt ir spējīga piecelties. Nē, nē. Meitenes, kuras ir tik slimas, paliek
gultā. Ej nu atpakaļ.” Filisa palika gultā visu sestdienu un svētdienu. Viņai nācās dzert bebru eļļu un
daudz citu slikti garšojošu zāļu. „Ja viņa bija slima,” miss Džordža man stāstīja, „man vajadzēja viņu
izārstēt.” Vai tu vēlies teikt: „Tā viņai vajadzēja”? Es jā.
Tev vienmēr jāuzmanās, kā tu apejies ar simulantiem un krāpniekiem. Filisa saņēma pēc nopelniem
un nekad vairs netēloja slimu, bet dažiem nav bijis šādu lielisku iespēju, kāda ir adventistu jauniešiem.
Dažiem ir pat mācīts, ka krāpties ir pareizi. Viņi uzaug ticot, ka pasaule ir pret viņiem un ka vienīgais
veids, kā izrauties, ir negodīgums un krāpšana. Daži no šiem nelaimīgajiem jaunajiem cilvēkiem
nonāk labošanas iestādēs vai cietumos. Ja tu jebkad satiec kādu no viņiem, tev vajadzēs lūgt Jēzu
pēc gudrības un taktiskuma, lai zinātu, kā viņiem palīdzēt. Atceries, ka tikai Dieva žēlastībā tu vari
godīgi pildīt savus pienākumus; Dieva žēlastība pat vissliktākajiem jauniešiem var palīdzēt mainīties
un godīgi pildīt pienākumus. Iespējams, ka Dievs vēlas, lai tu palīdzētu viņos notikt šai brīnišķīgajai
izmaiņai.

Vai Filips bija uzticams?
Kādā tumšā, vētrainā naktī es bažīgi lūkojos pa koka būdiņas logu. Manā prātā iešāvās jautājums:
„Vai Filips izdarīja to, ko viņam lūdzu?” Ja jā, es varēju doties gulēt. Ja nē, es biju ceļā uz divsimt
dolāru zaudēšanu. Es piegāju pie būdiņas durvīm un palūkojos ārā. Mēs nometņojām. Simts Ceļa
meklētāju, viņu vadītāji un es. Stipri gāza lietus, kuru vadīja spēcīgs vējš, ienesot vētru atvērtajos
logos un apšļakstot neaizsargātas gultas. Vai man vajadzētu maldīties ārā cauri visiem šiem dubļiem
un ūdenim vienos naktī? Vai Filips bija izdarījis to, ko viņam lūdzu? Ja vien es zinātu... Mans prāts
atgriezās pēcpusdienā.
Gandrīz visi bija devušies pārgājienā. Pēc tam es ar mašīnu vedu atpakaļ uz nometni tik daudz
gājēju, cik vien spēju. Dažas no meitenēm uz priekšējā sēdekļa bija aizmirsušas džemperus. Tieši
pirms vakara lūgšanām viņas atnāca tiem pakaļ. Netālu gāja Filips un es viņam teicu: „Filip, lūdzu,
aizej uz manu mašīnu un paņem visus džemperus, kurus tur atrodi, tikai neaizmirsti mašīnu aizslēgt.”
Pēc pāris minūtēm Filips atgriezās un es par to vairs nedomāju. Tad, neilgi pirms pusnakts, sāka
līt. Protams, es biju noraizējies, vai visi nometnes dalībnieki atrodas sausumā un zem pajumtes.
Pēkšņi man prātā pazibēja doma – Kas notiek ar manu mašīnu? Pēdējoreiz, kad to redzēju, logi bija
līdz galam vaļā. Pārgājiena dalībnieki tos tādus atstāja. Ar vaļējiem logiem vējš visu lietu sašļāktu
iekšā. Sēdekļi būtu notraipīti. Grīdas tepiķīši būtu izmirkuši. Man būtu jāpērk jauni sēdekļu pārvalki
un, iespējams, arī tepiķīši. Tas maksātu vismaz simts dolāru. Logi pavisam noteikti bija vaļā – ja
vien Filips tos neaizvēra, kā biju lūdzis. Vai Filips bija uzticams?
Ja bija, es varēju rāpties gultā un iet gulēt. Ja nebija, tad, ņemot vērā vēja stiprumu, iespējams, ka no
rīta būtu vajadzīgi ne tikai jauni sēdekļu pārvalki un tepiķīši. Uztraukts es apsēdos uz gultas malas
un uzlocīju savas pidžamas bikses. Es uzvilku kurpes – aukstas, mitras un lipīgas – savās basajās
kājās. Tad es nostājos durvīs un palūkojos āra. Vai tiešām man jāiet cauri dubļiem un lietum? Man
jātiek tam pāri! Es uzmetu uz pleciem lietusmēteli un devos uz priekšu. Mana izdegošā kabatas
lukturīša blāvais stariņš izgaismoja augošās peļķes. Stars veda mani apkārt uz takas esošajiem
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dubļiem, zem pilošajiem kokiem un pāri slidenajam koka tiltiņam. Visbeidzot es sasniedzu mašīnu.
Vai logi bija aizvērti? Jā! Filips bija izdarījis tieši to, ko lūdzu. Nebija nekā par ko uztraukties!
Pāris minūtes vēlāk, kad biju izstiepies savā gultā un ietinies guļammaisā, manas pēdējās domas
bija: „Paldies, Fil, par godīgi izpildītu pienākumu. Nākmreiz es zināšu, ka varu tev uzticēties.” Tā ir
ļoti jauka sajūta, jo īpaši vētrā. Tu vienmēr tā vari justies par jebkuru zēnu vai meiteni, kurš Dieva
žēlastībā godīgi pilda savus pienākumus.

Veselības reforma

RŪPĒTIES PAR SAVU VESELĪBU

Septītās dienas adventistiem ir daudz ko teikt par veselības reformu. Viena no septītās dienas
adventistu draudzes dibinātājām Elena Vaita tik daudz rakstīja par veselību tādēļ, ka liela daļa
agrīnās baznīcas locekļu bija ļoti slimi cilvēki. Elenai pašai deviņu gadu vecumā pa degunu tika
trāpīts ar akmeni. Četrus gadus vēlāk viņa bija tik slima, ka nevarēja apmeklēt skolu. Daudzu
draudzes locekļu veselība sākumā bija labā stāvoklī, bet viņi strādāja tik smagi, ka tā sabruka.
Jaunais Džeimss Vaits bija tik enerģisks, ka tad, kad viņam vajadzēja naudu adventistu pirmās
avīzes drukāšanai, viņš ar izkapti viens pats nopļāva 20 hektāru lielu lauku. Ja jums tas šķiet viegli,
pamēģiniet nopļaut aizaugušu laukumu pilsētā un atcerieties, ka 20 hektāros ir līdz pat 200 šādu
laukumu! Mazliet vēlāk, kad Džeimsam atkal vajadzēja naudu, viņš atkal dabūja darbu pļaušanā.
Šoreiz bija vēl daži pļāvēji. Šie vīri savā starpā vienojās apkaunot jauno sludinātāju. Viņi plānoja
pļaut tik ātri, ka viņš izskatītos pēc vārguļa. Kad viņi sāka pļaut, Džeimss Vaits bez atelpas pļāva tik
ātri un spēcīgi, ka beigu beigās viņi lūdza Džeimsu apstāties, lai varētu atpūsties.
Šie fakti parāda, cik veselīgs Džeimss Vaits bija sākumā. Taču viņš nezināja, kā par savu veselību
rūpēties un pāris gadu laikā piedzīvoja trieku. Viņam nācās doties uz slimnīcu un ārstēties vairāk kā
gadu. Viņš nevarēja sludināt un to nevarēja arī Elena, jo viņai vajadzēja rūpēties par vīra veselību.
Gandrīz vienīgais draudzes aizsācējs, kurš saglabāja labu veselību, bija Džozefs Beitss. Viņš
rūpējās par savu ķermeni jau tad, kad bija jauns jūrnieks. Viņa lēmums bija, ka, lai gan praktiski
visi jūrnieki lietoja alkoholu, viņš neaiztiks ne pilītes. Džozefs par sevi rūpējās arī citos veidos. Viņš
izvairījās no asām garšvielām un narkotikām. Pēc jūras atstāšanas viņš daudz staigāja, noiedams
daudz, daudz jūdžu no vienas sludināšanas vietas uz otru, pat brienot cauri sniegam.
Dievam vajadzēja, lai darbs tiktu padarīts. Pasaulei jātiek brīdinātai, ka Jēzus nāks drīz. Taču –
gandrīz visi cilvēki, kuri vēlējās pasludināt šo svarīgo vēsti, bija slimi un nezināja, kā izveseļoties.
Viņi bija diezgan pārliecināti, ka alkohols, tabaka, tēja un kafija bija kaitīgi ķermenim un Vaiti bija
droši, ka arī eļļains, cepts ēdiens ir kaitīgs. Bija daudz „veselības reformētāju”, kuri nebija adventisti
un drukāja dažādas teorijas par to, kā saglabāt veselību, tai skaitā arī misters Silvestrs Greiems,
kurš izgudroja Greiema miltus (Greiema krekeru pagatavošanai). Kuras teorijas bija patiesas, bet
kuras maldījās? Adventistu aizsācējiem bija nepieciešams kāds, kas tos vadītu.
Tā nu 1863. gadā Dievs Elenai Vaitai deva vīziju par veselīgu dzīvesveidu. Šajā un citās vīzijās,
kuras viņai tika dotas vēlāk, Dievs mums visiem parādīja, cik viegli ir uzturēt veselību. Sniedz sev
pietiekami daudz fizisku aktivitāšu, svaiga gaisa un miega. Ēd veselīgu ēdienu, dzer tīru ūdeni un
mazgājies ūdenī. Uzticies Dievam. Tas arī viss. Tas ir tik vienkārši, ka pat bērni pirms Ceļa meklētāju
vecuma spēj to saprast. Tas, protams, nozīmē, ka mēs nesmēķēsim un nedzersim alu, vīnu, tēju
vai kafiju. Vai arī jebkuru no Coca-Colas dzērieniem. Tie visi ir pārpildīti ar kofeīnu tieši tāpat, kā
kafija. Protams, ka neviens cilvēks ar veselo saprātu nelietos narkotikas, kā piemēram marihuānu,
heroīnu, LSD. Mēs dosimies gulēt pietiekami laicīgi, lai no rīta pamostos atpūtušies. Mēs neēdīsim
našķus starp maltītēm, lai būtu gatavi apēst veselu porciju laba, augošam organismam nepieciešama
ēdiena. Džeimss Vaits centās cik spēja, lai dzīvotu saskaņā ar veselības reformu un atguva gandrīz
visu savu veselību, nodzīvojot līdz 60 gadu vecumam. Elena, tik izmisīgi slima, kad vēl bija bērns,
uzlaboja veselību tik ļoti, ka nodzīvoja līdz 87 gadu vecumam.
Rūpes par tavu ķermeni tiešām atmaksājas. Un, jo agrāk tu sāc, jo labāk. Vai tu nepriecājies, ka
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uzzināji šīs lietas, lai varētu sākt jau tagad?

Lēmums jau sākumā
Istaba bija pilna ar zēniem. Bija gandrīz pusdienlaiks. Ienāca galminieku virsnieks, sasita plaukstas
un visi apklusa. „Man ir kāds svarīgs paziņojums,” viņš teica. „Ķēniņš ir nolēmis, ka turpmāk jūs
ēdisiet to pašu ko viņš – vislabāko un kvalitatīvāko ēdienu visā zemē.” Atvērās citas durvis un pa
tām ienāca apkalpotājas, nesot paplātes, apkrautas ar eksotiskiem ēdieniem – bekonu, šķiņķi un
pāva cepeti, iespējams, arī lieliem vīna traukiem. Daudzu mutes izdveš prieka saucienus. Kāds
ēdiens! Kāds brīnišķīgs ēdiens! Ķēniņam nebūs jālūdzas, lai viņi to ēstu! Bet četri zēni nav tik
laimīgi. Viņi ir pusaudži. Viņi uzauga mājās, kurās tika pielūgts Dievs un kurās viņiem visu mūžu tika
mācīts neēst tādas lietas.
Viņu priekšā tiek nolikti ar delikatesēm piekrauti šķīvji. Kāpēc gan neēst šo ēdienu? Mājinieki to nekad
neuzzinās. Pa īsāko ceļu mājas ir 600 km attālumā. Visi četri palūkojas apkārt. Visi pārējie ēd. Ja
tikai četri zēni atteiksies ēst, viņi noteikti tiks izsmieti, vai, iespējams, notiks kas ļaunāks. Ķēniņš bija
apsolījis viņus izglītot. Viņi tiks apmācīti par impērijas valdniekiem un gubernatoriem. Ja viņi izturēs
pārbaudījumus, viņi iegūs izglītību un pēc tam darbu. Bet ja viņi jau pašā sākumā sāks ķildoties,
iespējams, viņus padzīs. Viņi tiks apvainoti necieņā pret ķēniņu un ķēniņa pūļu nenovērtēšanā.
Nebūs ne izglītības, ne valdības amatu un ne arī iespējas pastāstīt cilvēkiem par Dieva mīlestību. Viņi
varētu pat zaudēt dzīvības. Šobrīd vislabāk būtu nomierināties un sekot vairākumam, nostabilizēties
kā visiem pārējiem. Vēlāk būs pietiekami daudz laika, lai kaut ko mainītu un ļaut cilvēkiem uzzināt,
kā pielūgt Dievu.
Bet paskatieties! Šie četri zēni! Viņi pieceļas no galda! Viņi dodas runāt ar uzraugu! Viņi tam stāsta,
ka nevar ēst ķēniņa ēdienu, jo tas nesaskan ar viņu reliģiju!
Vai esat pamanījuši, ka šie četri zēni jau pašā sākumā nostādīja sev mērķi visiem nākamajiem
gadiem, kurus tie pavadīs Babilonijā? Tieši sākumā. Un tieši tāpēc, ka viņi pastāvēja par Dievu
sākumā, viņiem visa atlikušā mūža laikā bija laba ietekme visā impērijā un ir bijusi laba ietekme visā
pasaulē jau visus 2500 gadus pēc viņu nāves.
Tu esi savas dzīves sākumā. Izlem rūpēties par savu ķermeni, kā to darīja Daniels un viņa draugi.
Dieva žēlastībā tu ar veselīgu ķermeni vari Dieva labā paveikt vēl lielākus darbus kā tie, kurus
paveica šie drosmīgie zēni!
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NEMELOT, NELIEKUĻOT UN IZPILDĪT APSOLĪTO

Pat tad, ja tas ir grūti

Vai tu zini, ko tas, manuprāt, nozīmē? Kad tu apsoli nemelot, neliekuļot un izpildīt apsolīto, tu apsoli
darīt to, kas ir pareizi pat tad, kad tas ir grūti.

Patiesais pravietis
Bībelē ir kāds aizraujošs stāsts par kādu patiesu pravieti un to, ka tas, kas viņu padarīja par patiesu,
bija pastāvīga nemelošana, neliekuļošana un apsolītā pildīšana. Kad divu Israēla cilšu ķēniņš
Jošafats dzīvoja Jeruzālemē un desmit Israēla cilšu ķēniņš Ahabs dzīvoja Samarijā, abi ķēniņi
apvienoja savas armijas, lai karotu pret Sīriju. Ievērojams šajā savienībā bija fakts, ka Jošafats bija
ļoti labs cilvēks, bet Ahabs – ļoti slikts.
Pirms došanās karā, abi ķēniņi Samarijā sēdēja un runāja un Jošafats teica Ahabam: „Jautāsim
Dievam, vai mums vajadzētu cīnīties šajā kaujā.” Atgādinu, ka viņi jau bija nolēmuši doties kaujā,
bet tādi nu ir daži cilvēki. Viņi vispirms pieņem lēmumus un tikai tad lūdz. Šāda rīcība nedod Dievam
īpaši lielu iespēju vadīt, vai ne?
Ahabs sasauca apmēram 400 praviešu, bet gandrīz visi šie pravieši bija tikpat ļauni kā viņš. Viņi
zināja, ko Ahabs vēlas dzirdēt, tādēļ tie viņam teica: „Uz priekšu! Dievs tev sniegs uzvaru.” Jošafatam
šie „pravieši” likās aizdomīgi. Viņi pavisam noteikti neizskatījās kā labie, skaidrie, dievbijīgie pravieši
Jeruzālemē. Tā nu viņš teica Ahabam: „Vai tev nav neviena Dieva pravieša, lai mēs varētu pajautāt
viņam?” Esmu pārliecināts, ka Ahabs savā krēslā iztaisnojās. „Jā,” viņš noņurdēja, „ir vēl kāds vīrs.
Viņa vārds ir Miha, bet es viņu ienīstu. Viņš par mani nekad nav pravietojis labu.”
Jošafats teica, ka viņam jādzird Mihas sakāmais. Ahabs negribīgi izsūtīja viņam pakaļ ziņnesi.
Atpakaļceļā ziņnesis Miham pastāstīja, ko bija teikuši pārējie pravieši un ieteica viņam teikt to pašu.
Kad Miha ieradās, Ahabs viņam jautāja: „Vai mums vajadzētu doties kauja pret Sīriešiem?” Un Miha
atbildēja: „Protams, uz priekšu! Dievs tev dos uzvaru.”
Tagad uzmanīgi klausieties, kas notika tālāk. Ķēniņš Ahabs teica Miham: „Cik reižu man tev jāsaka,
lai tu saki man tikai to, ko Dievs liek tev teikt?” Tikai vien patiess pravietis starp 400 negodīgiem
praviešiem, un pat ļaunais ķēniņš Ahabs zināja atšķirību. Es ticu, ka Miha nemeloja, neliekuļoja
un pildīja apsolīto. Miha pastāstīja Ahabam, ka tad, ja viņi dosies cīņā, viņu nogalinās un armiju
izklīdinās „kā avis, kurām trūkst gana”. Tieši tā arī notika. Ahabu nogalināja un tad, kad kareivji pēc
cīņas mazgāja viņa kaujas ratus, apkārt sapulcējās suņi un laizīja viņa asinis. Tas bija šaušalīgs
nobeigums. Tu par to vari izlasīt Bībelē 1. Ķēniņu 22:1-40.
Jā, Miha bija godīgs. Tādi bija arī trīs zēni– Sadrahs, Mesahs un Abednego, par kuriem tu lasīji
iepriekšējā stāstā. Bet kā ar Jēkabu jaunībā? Kā ar Lābanu? Kā ar Ananiju un Sapfīru? Vai tev šķiet,
ka arī viņi patiesi?

Nensijas acis
Par laimi mums nav jāiziet cauri visai Bībeles vēsturei, lai uzzinātu par godīgiem cilvēkiem. Kādu
dienu Nensija pie manis atnāca ļoti noskumusi. Viņa teica, ka bija kaut ko nozagusi no kāda savu
vecāku drauga un nezināja, ko darīt. Es viņai teicu, ka viņai nav man jāsaka, kas ir šis cilvēks un
ko viņa nozagusi, bet atgādināju viņai Bībeles rakstuvietu, kurā teikts: „Izsūdziet cits citam savus
grēkus” (Jēkaba 5:16).
„Ak vai,” viņa teica. „Es to nespētu.” „Nāc,” es teicu. „Esmu pārliecināts, ka šis cilvēks pret tevi
izturēsies daudz jaukāk kā tu domā. Ja vēlies, varu iet tev līdz.” „Nē! Nedari to!” viņa izsaucās. „Ja
es iešu, man jāiet vienai.” „Ļoti labi,” es teicu. „Man šķiet, ka tā pat ir labāk. Es lūgšu par tevi. Dieva
žēlastība tev palīdzēs. Kad būsi bijusi pie šī cilvēka un viņam atzinusies, atnāc un pastāsti man par
to.” Viņas seja nobālēja. „Nē, nē. Lūdzu neatgādini man par to.” „Labi, neatgādināšu,” es teicu, „bet
tad, kad visu būsi nokārtojusi, es tik un tā to zināšu.” „Kā?” viņa prasīja. „Aha!” es teicu. „Tas ir mans
noslēpums. Bet es zināšu. Esi droša.”
Nākamajās nedēļās es bieži devos uz junioru mācību iestādi. Nensiju es redzēju vairākas reizes.
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Katru reizi viņa centās no manis izvairīties. Ja mēs bijām koridorā, viņa pārgāja otrā pusē, skatoties
uz skapīšiem vai ārā pa logiem. „Viņa vēl nav bijusi pie tā cilvēka,” es sev teicu. Tad, kādā dienā, kad
aizgāju uz skolu, gaiteņa galā bija Nensija. Viņa mani ieraudzīja un nāca tieši uz manu pusi, smaidot
un skatoties man tieši sejā.
„Tu esi aizgājusi pie tā cilvēka un visu nokārtojusi, vai ne, Nensij?” es teicu. „Protams, ka esmu,”
viņa atbildēja. „Bet kā tu zināji?” Kā es zināju? Vai man tas jums jāstāsta?
Varbūt grūti vienmēr palikt godīgam, bet tas pavisam noteikti ir labākais vieds kā dzīvot. Dieva
žēlastībā tu to vari vienmēr.

BŪT PIEKLĀJĪGAM UN PAKLAUSĪGAM

Ievērības cienīgs piemērs

Izpēti visu Jēzus dzīvesstāstu un tu uzzināsi, ka Viņš nekad ne pret vienu nebija rupjš. Viņš nekad
nevienu neapkaunoja, lai gan daži cilvēki, kuri centās apkaunot Viņu, beigu beigās apkaunoja paši
sevi. Farizeji, kuri pie Viņa atveda laulības pārkāpšanā pieķerto sievieti un jautāja Viņam, vai viņu
vajadzētu nomētāt ar akmeņiem, bija pārliecināti, ka šoreiz Viņu iegāzīs. Viņi bija tik droši, ka Jēzus
tiks apkaunots, ka visu ceļu līdz Templim smējās. Esmu pārliecināts, ka tā bija. Bet, kad viņi nonāca
tur, notika kāda jocīga lieta. Viņi bija izplānojuši, ka, ja Jēzus liktu sievieti nomētāt ar akmeņiem,
Viņu varētu apsūdzēt romiešu likumu pārkāpšanā, jo romieši bija pasludinājuši, ka jūdi nevienu
nedrīkst notiesāt uz nāvi. Bet, ja Jēzus teiktu, ka viņu nevajag nomētāt, viņi varētu Viņu apsūdzēt
Mozus likumu pārkāpšanā, jo Mozus bija teicis, ka katrs, kurš pieķerts laulības pārkāpšanā, ir līdz
nāvei jānomētā ar akmeņiem (Sk. 3.Mozus 20:10).
Farizejiem par lielu pārsteigumu, Jēzus tikai noteica: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met
akmeni uz viņu” (Jāņa 8:7). Tad viņš noliecās un sāka ar pirkstu rakstīt Tempļa grīdas putekļos.
Kad farizeji ieskatījās ciešāk, viņi pamanīja, ka Jēzus klusām rakstīja viņu grēkus. Viens pēc otra
šie lepnie vīri pagriezās un aizlavījās kā nopērti suņi. Cik apkaunoti viņi bija! Un tomēr viņiem
nācās atzīt, ka Jēzus pret tiem bija izturējies ar pārcilvēcīgu pieklājību – daudz laipnāk, kā viņi bija
pelnījuši. Tāds bija Jēzus. Vienmēr pieklājīgs. Pat pret Jūdu, kaut arī Viņš visu laiku zināja, ka Jūda
Viņu nodos. Savu paradumu būt pieklājīgam Viņš sāka jau jaunībā. „Kā bērnam Jēzum bija ļoti
patīkams raksturs. Čaklās rokas vienmēr bija gatavas kalpot citiem. Viņam piemita tāda pacietība,
ko nekas nevarēja satraukt” („Laikmetu ilgas”, 45.lpp.). Viņš „dzīvoja (..) uzticīgi un priecīgi pildīdams
savu saimniecības pienākumu daļu” (Turpat, 48.lpp.). „Viņa dzīve izstrāvoja līdzjūtību un laipnību.
Vecie, noskumušie un grēka nospiestie ļaudis, bērni nevainīgā rotaļu priekā, savvaļas dzīvnieki un
pacietīgie nastu nesēji – visi Viņa klātbūtnē jutās laimīgāki” (Turpat, 49.lpp.) Bībele stāsta, ka pēc
ceļojuma uz Jeruzālemi, kur tika svinēti Pashā svēti, Viņš kopā ar vecākiem devās uz Nācareti un
„bija tiem paklausīgs” (Lūkas 2:51). Kā mēs visi viņu šodien mīlam par to, ka Viņs vienmēr ir bijis
pieklājīgs un paklausīgs!
Bija kāda auksta ziemas diena, kad Dženeta vēlējās, kaut vienmēr būtu bijusi pieklājīga un paklausīga
pret saviem vecākiem.

Dženetas džinsi
Dženeta gāja skolā, kura atradās ugunsdzēsēju ēkā. Viņa nepūta sirēnu, nezvanīja zvanus
un nešļāca ūdeni no ugunsdzēsēju šļūtenēm. Parastā skolas ēka bija par mazu, lai tajā varētu
saspiesties visi bērni, tādēļ Dženetas klase tika pārvietota uz ugunsdzēsēju ēkas augšējo stāvu.
Kaut arī viņu mācību stundas notika ugunsdzēsēju ēkā, bērni katru dienu devās atpakaļ uz parasto
skolu, lai pusdienotu ēdnīcā. Turp un atpakaļ viņus vadāja stacijas vagons.
Kad sākās ziema, Dženetas māte viņai teica: „Es vēlos, lai katru reizi, kad dodies pusdienās, tu
uzvelc savus džinsus.” Mūsdienās katrs, kurš ir pietiekami vecs, lai varētu kļūt par Ceļa meklētāju,
zina, ka paklausīšana mammai atmaksājas. Bet reizēm pat Ceļa meklētāji to piemirst. Tā vietā,
lai teiktu: „Labi mammu, es izdarīšu kā tu saki,” Dženeta pacēla degunu gaisā un pateica lietas,
kuras tevi noteikti šokētu, ja es tās atkārtotu. Kad pienāca pusdienlaiks, viņa atstāja savus džinsus
skapītī un devās pusdienās bez tiem. Gluži kā viņa bija domājusi – nekas nenotika. Un mamma to
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neuzzināja. Vēl nē.
Tad pienāca kāda skumja februāra diena. Dženeta man par to izstāstīja. „Pēc tam, kad bijām
paēduši pusdienas”, viņa teica, „es ar dažām meitenēm sacentos, kura visātrāk tiks no ēdnīcas līdz
stacijas vagonam.” Viņas gāja pa koridoru, cik ātri vien varēja, līdz sasniedza garās telpas otru galu.
„Starp durvīm un mašīnu bija stāvs slīpums. Pārējās meitenes skrēja pa vienu vietu, bet es biju
pārliecināta, ka cita vieta būs mazāk slidena, tādēļ skrēju uz turieni, domājot, ka esmu atjautīgāka.
Es kļūdījos! Tā nu es nokritu un kādam vīram nācās palīdzēt man piecelties. Es palūkojos uz savām
kājām. Man bija visdažādākie nobrāzumi. „Ja vien man kājās būtu bijuši džinsi!” es nodomāju. Bet
ļaunākais notika tad, kad nokļuvu atpakaļ klasē.” Vīrs aizveda mani pie skolotājas, kura dezinficēja
un pārsēja brūces, kā arī pajautāja, vai nav vēl kādi nobrāzumi. Tajā mirklī es pamanīja briesmīgu,
dziļu, 10 centimetrus garu brūci, kuru es nebija jutusi, jo kāja bija auksta. Protams, arī mamma par
to uzzināja.”
Cik briesmīgs laiks Dženetai bija jāpārdzīvo! Bija braucieni pie ārsta uz slimnīcu un operācija, pēc
kuras viņai nācās pavadīt gultā 4 nedēļas. Pēc tā visa viņai palika rēta, kura nekad nepazuda. „Ja
vien man mugurā būtu bijuši džinsi!” teica Dženeta. „Tie būtu aizsargājuši manas kājas un es nebūtu
sagriezusies.” Protams, ka tie būtu bijuši viņai mugurā, ja vien...
Ja ir slikti būt rupjam pret māti, tad kā gan ir cilvēkam, kurš sapratis, ka ir bijis rupjš pret savu karali?
Tā tiešām notika ar kādu nabadzīgu sievieti. Šis notikums parāda, cik svarīgi ir būt pieklājīgam pat
pret svešiniekiem. Tas viss ir daļa no patiesa stāsta par karali, kurš senos laikos piededzināja maizi.

Karalis, kurš piededzināja maizi
Kaut arī tas viss norisinājās mazā mājiņā gandrīz pirms 1200 gadiem, šīs sievietes nepieklājība ir
zināma visā pasaulē un par to runā vēl šodien.
Tas notika ap 1800. gadu. Anglijas iedzīvotājus nomāca dažādas grūtības un karalis, kura vārds
bija Alfrēds, vēlējās viņiem palīdzēt. Tā nu viņš novilka savas karaliskās drēbes, apģērbās kā
parasts cilvēks un sāka apstaigāt karaļvalsti, pārnakšņojot dažādās mājās. Kādu dienu, noguris no
ceļošanas un daudzu problēmu nomākts, viņš lūdza kādai sievietei ļaut viņam atpūsties viņas mājā.
„Protams, ka varat ienākt,” viņa teica. „Jūs varat arī apsēsties pie uguns un skatīties uz maizi, kura
cepas. Tikai atcerieties – neļaujiet tai piedegt!” Karalis Alfrēds sēdēja uguns tuvumā un sieviete
ķērās pie citu darbu darīšanas. Karalis atkal sāka domāt par to, kā palīdzēt saviem cilvēkiem, līdz
pēkšņi sieviete sajuta nelāgu smaržu.
Viņa piesteidzās pie kamīna un ieraudzīja to, ko jau bija paredzējusi – maizes klaipi dega, bet šis
svešinieks tiem blakus bija aizsnaudies. „Mosties, tu slinkais klaidoni,” viņa kliedza. „Pazūdi no šīs
mājas!” Viņa vēzēja savu slotu, lai aizslaucītu viņu prom. Karalis Alfrēds nespēcīgi paklausīja.
Daļēji es ceru, ka šī sieviete nekad neuzzināja, ka tas, pret kuru viņa bija bijusi rupja, izrādījās viņas
karalis. Cik gan apkaunota viņa būtu! Bet, manupāt, kad esam rupji, mēs paši uzprasāmies tikt
apkaunoti, vai ne?
Tagad man jums jāpastāsta par smīnošo Gregoriju un to, kas notika ar viņa smīnu.

Smīnošais Gregorijs
Tas viss notika vasaras nometnē pirms dažiem gadiem. Gregorijs ieradās ar izteikti pašapmierinātu
izteiksmi viņa sejā. Kad autobuss piestāja netālu no galvenās mītnes, viņš izpētīja apkārtni, kā mazs
zēns aplūkotu saldējumu vafeļu glāzītē, vai, precīzāk, kā vanags, kurš vēro zvirbuļu bariņu, vai kā
haizivs, kura novēro makreļu pulciņu. Gregorijam padomā bija kas nelāgs.
Tajā vakarā pie nometnes ugunskura viņa smīns kļuva vēl lielāks. Nometnes vadītājs, misters
Humbolts, veltīja 15 minūtes, lai izskaidrotu nometnes noteikumus. „Es zinu, ka jūs visi vēlaties
sadarboties,” misters Humbolts teica. Gregorijs smīnēja.
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Man patīk noteikumi. Tie padara vadītāju nokaitināšanu īpaši vieglu un visi šie onkuļi tev neko
nevar padarīt! Kad vakarā pār viņu lēnām nolaidās miegs, Gregorijs joprojām smīnēja. Viņam bija
plāni. Nākamajā rītā, kā jau parasti nometnēs, tika modināti gulētāji. Gregorijs izdzirdēja sava
padomdevēja mistera Nelsona balsi: „Labrīt, draugi! Paskatīsimies, vai Koijoti šodien spēs kļūt par
goda vienību!” „Jā, Nelsona kungs,” teica Bobijs. Deivids, Alans un pārējie pievienojās. Gregorijs
tikai smīnēja un neko neteica.
Tajā rītā kārtības pārbaudē astoņas gultas, ieskaitot padomdevēja gultu, bija jaukas un kārtīgas.
Gregorija gulta joprojām bija samīcīta palagu un segu čupa. Tikai tāpēc, ka Bobs un Deivids pēdējā
brīdī ieradās un saklāja to viņa vietā un, kad ienāca inspektors, būdiņa bija kārtībā. Misters Nelsons
pasauca Gregoriju malā. „Tu taču sadarbosies ar mums pārējiem, lai Koijotu būdiņa būtu labākā, vai
ne, Gregorij?” „Ja nu es to nevēlos?” Gregorijs atcirta.
Kaut kas tamlīdzīgs notika pēc pusdienām. Bija Koijotu kārta darboties virtuvē. Gregorijs neieradās.
Viņš nozuda, kad pusdienas bija galā un nenomazgāja pat savus traukus. Netīri šķīvji uz galda
nozīmēja mazāk punktu, tādēļ Bobs un Deivs nomazgāja viņa traukus. Gregorijs nepateica paldies.
Pēc vakariņām Koijotiem bija jāpalīdz iekurt ugunskuru. Kamēr citi stiepa smagus baļķus, Gregorijs
lauza mizu gabalus un apmētāja ar tiem pārējos zēnus. Misters Nelsons atkārtoti lūdza viņam ķerties
pie darba. Gregorijs atbildēja: „Piespied mani!”
Tā bija pirmā diena. Otrā sākās apmēram tāpat. Gregorijs auduma apgleznošanas nodarībā mētājās
ar krāsu papīriem, un, kad Koijotiem pēc pusdienām bija jāiet vākt izmētātos papīrus, misters
Nelsons pieķēra Gregoriju tos bārstām. „Tu man esi tā apnicis,” teica misters Nelsons. Gregorijs
atbildēja: „Labais!” „Noteikti, ka tas, kas tev nepieciešams,” misters Nelsons teica, „ir vecais, labais
pēriens.” „Hā, hā,” Gregorijs teica. „Pieduriet man kaut pirkstu un mana mamma jums sagādās tik
daudz nepatikšanu, ka jūs vēlēsieties, kaut nekad to nebūtu darījis. Nav taču nekā, ko jūs man
varētu izdarīt.” Viņa smīns šajā mirklī bija nepārspējams.
Esmu pārliecināts, ka jūs cerat, ka šīs nav stāsta beigas. Protams, ka nav! Lai nu kā – misters
Nelsons kādu brīdi neko neteica. Dažas minūtes vēlāk atskanēja vakara svilpe, un visi Koijoti centās
atpūsties. Visi, izņemot Gregoriju, kurš lēkāja pa savu gultu, bļaustījās un kliedza uz katru audzēkni,
kurš pagāja garām logam. Mistera Nelsona būdiņā nebija. Šķiet, ka viņš bija aizņemts kur citur. Cik
izdevīgi Gregorijam!
Pēkšņi durvīs nostājās kāda ēna un Gregorijs uzmeta skatienu, lai paskatītos, kas ir atnācis. Tie bija
misters Nelsons un misters Humbolts – nometnes vadītājs. Gregorijs nosmīnēja uz viņiem. „Sapako
savu guļammaisu, Gregorij,” pavēlēja vadītājs. Tonim, kādā viņš to teica, nevarēja nepaklausīt. „Bob,
Deivid un Alan, vai jūs nepaņemtu Gregorija somas un rezerves kurpes? Pēc tam sekojiet man.”
Uz mirkli Gregorija smīns šķita sastindzis. Tad tas atkal atdzīvojās. Šoreiz viņš patiešām bija
apbēdinājis vadītājus! Hā, hā! Viņš sarullēja savu guļammaisu, un visi sekoja Humbolta kungam.
Iedomājies tikai – tik daudz cilvēku, kuri darbojas tavā vietā! Tas atgādināja senlaicīgu medību
ceļojumu Āfrikā.
Misters Humbolts viņus aizveda uz savu telti. Tur viņš pateicās pārējiem zēniem un sūtīja viņus
atpakaļ, bet Gregorijam lika palikt. „Apsēdies, manu zēn,” viņš teica. „Misters Nelsons saka, ka tu
esi bijis nemitīgs traucēklis un esi visnesadarbīgākais nometnes dalībnieks, ar kādu viņam jebkad
nācies sastapties.” Gregorijs pamāja. Viņa plāns bija nostrādājis labāk kā cerēts. „Mēs ar misteru
Nelsonu izlēmām, ka mums ar tevi jādara kas radikāls, kas tev pašam nāks par labu. Mēs baidāmies
par to, ka kādreiz tu nokļūsi lielās nepatikšanās, ja turpināsi šādi rīkoties.”
„Kopš šī brīža tu līdz pat nometnes beigām gulēsi manā teltī. Tu ēdīsi pie mana galda. Tev nāksies
uzturēties manā tuvumā ne tālāk par 15 pēdām un tā būs tava atbildība – ievērot, lai tu ne reizi
nebūtu no manis tālāk par 15 pēdām. Ja tu kaut uz mirkli neievērosi šo robežu, es tevi sūtīšu mājās.
Saprati? „Jā,” Gregorijs joprojām smīnēja. Viņš bija pārliecināts, ka tas nenostrādās. Neviens nekad
nav viņu piespiedis darīt ko tādu, ko viņš nevēlētos, pat viņa māte nē.
Gregorijs jutās pārsteigts. Nometnes vadītājs savu plānu īstenoja, un piecas ar pusi dienas gulēja
vadītaja teltī, ēda pie viņa galda, mazgāja savu seju blakus viņa sejai un sekoja viņam visur, kur viņš
gāja. Apmēram otrajā dienā smīns pazuda. Līdz nometnes beigām to bija aizstājusi skumjākā un
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neērtākā sejas izteiksme, kādu varat iedomāties. Zēni viņam piešķīra iesauku – kucēns. Meitenes
viņu sauca par Mērijas mazo jēriņu.
Ja padomā, cik labi nometnē var pavadīt laiku, kļūst žēl, ka smīnošais Gregorijs nevarēja savu
priecāšanos izplānot savādāk. Piemēram – esot pieklājīgs un paklausīgs, tāds, kādi apsola būt Ceļa
meklētāji, kad atkārto Ceļa meklētāju solījumu un likumus.

Valtera pamošanās

AR CIEŅU IZTURĒTIES DIEVNAMĀ

Valters sēdēja sabatskolas pirmajā rindā ne tāpēc, ka to gribētu. Viņš bija ieradies ar nokavēšanos,
un citas vietas bija aizņemtas. Tagad viņš ienīda pirmo rindu! Iedomājieties, kāds apkaunojums
astotās klases audzēknim ir sēdēšana kopā ar sīkajiem no piektās klases! Bija tikai viens laika
kavēšanas veids – viņš sēdēja tuvu galdiņam, uz kura atradās „Guide” („Padomdevējs”) izdevumi.
Īsā mirklī, kamēr skolotāja neskatījās, viņš paķēra vienu „Guide” no kaudzes augšas un atlaidās
krēslā, lai aizmirstu problēmas, iedziļinoties interesantā stāstā.
Viņš bija sasniedzis vietu, kurā bija rakstīts: skatīt 21. lappusē, kad vadītāja paziņoja: „Šorīt jūs gaida
kas īpašs. Endrjū Maršals, kurš daudzus gadus bijis misionārs, ir ieradies, lai ar jums parunātu.”
„Hmm..” nožāvājās Valters.
Vadītāja turpināja. „Lūdzu, veltīsim viņam nedalītu uzmanību.” Runātāja stāsts bija saviļņojošs.
Istabā bija tik kluss, ka varētu dzirdēt adatu nokrītam, izņēmums, protams, bija runātāja balss skaņa
un Valtera žurnāla čaukstoņa, kad viņš pāršķīra lappuses.
Bez jebkāda brīdinājuma, par kuru Valters bija dzirdējis, avīzes pēkšņi nebija! Tā vietā viņš skatījās
runātāja sejā. „Jaunais cilvēk,” misionārs teica, „kādu attieksmi tu paud, lasot, kamēr es runāju?
Vai tu nezini, ka esmu mērojis tūkstošiem jūdžu, lai runātu jūsu sabatskolā?” Pēc tam viņš turpināja
stāstīt, un Valteram viņa stāsts likās interesants, pat apburošs.
„Kāds bija sākums?” viņš pačukstēja zēnam, kurš sēdēja blakus, bet Freds viņu pat nedzirdēja. Viņš
pagriezās pret Džimu, kurš sēdēja otrā pusē: „Par ko tas viss ir?” Arī Džims neatbildēja. Kad stāsts
bija pabeigts, Mērija, Bobs un Alans lūdzās: „Lūdzu, Maršala kungs, pastāstiet mums vēl.” „Nē,
jaunieši, šodien vairs nav laika,” runātājs atbildēja. „Uz redzēšanos.”
Valters pamanīja, ka Maršals atkal skatās uz viņu. Misionārs ātri piegāja pie „Guide” kaudzes, kura
atradās uz galdiņa, un pacēla to. „Jaunais cilvēk,” viņš teica, „tu gribēji šos lasīt, kamēr es runāju.
Tagad esmu beidzis un tu tos visus vari dabūt.” Viņš ielika kaudzi Valtera klēpī un aizgāja. Valters
piecēlās, lai atkal saliktu tos uz galda, dvēselē murminot: „Šī ir pēdējā reize, kad lasu sabatskolā.”
Ir daudz Ceļa meklētāju, kuri sirsnīgi grib „ar cieņu uzvesties dievnamā,” un vēlas, lai kāds viņiem
parādītu, kā to darīt. Viņi zina, ka tas, kā rīkojās Valters, nebija pareizi un ka nevienam nav jāstāsta,
ka skraidīšana, kliegšana un muļķīgu joku stāstīšana nenozīmē „uzvesties ar cieņu.” Bet kā ar
svētrunu? Daži mācītāji gandrīz vienmēr sludina pieaugušajiem. Ko tu vari darīt garlaicīgas svētrunas
laikā?

Ko iesākt svētrunas laikā
Džonam ir ļoti grūti uztvert svētrunu. Alise bieži vēlas, kaut pulkstenis pasteigtos un divpadsmit
pienāktu ātrāk. Džims padodas un lasa „Guide”, bet Margareta zīmē attēlus, lai izklaidētu savu
mazo māsiņu Džūdiju. Visi četri jūt, ka viņiem vajadzētu klausīties svētrunu, bet tāpat viņi vēlas arī
to, lai pastāvētu veids, kā rīta dievkalpojumu padarīt interesantāku bērniem. Šeit ir dažas idejas,
kuras varētu noderēt viņiem un arī tev.
Pārliecinies, ka tu esi paņēmis līdzi uz baznīcu papīru un zīmuli. Pēc tam svētrunas laikā noraksti
Bībeles pantus un Pravieša Gara atsauces, kuras mācītājs lieto. Katru reizi, kad mācītājs citē
tekstu, noraksti atsauci. Ja viņš nolasa apgalvojumu no Pravieša Gara, noraksti, kur tas atrodas. Šī
nodarbe noteikti paturēs tevi nomodā svētrunas laikā. Ja pēc kāda laika šī nodarbe sāk likties pārāk
vienkārša, pie katras atsauces pieraksti teksta vai apgalvojuma galveno domu.
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Vēl tu dažos sabata rītos vari skaitīt, cik reizes mācītājs lieto noteiktus vārdus. Kādā sabata rītā es
sēdēju blakus pāris meitenēm un pierakstīju vairākus svarīgus vārdus, kurus, mūsuprāt, sludinātājam
vajadzēja atkārtot diezgan bieži. Es tos sarakstīju stabiņā uz diviem papīra gabaliem un iedevu vienu
katrai meitenei. Katru reizi, kad sludinātājs lietoja kādu no šiem vārdiem, meitenes pie tā pierakstīja
„1”. Tas tiešām palīdzēja viņām koncentrēties! Tajā dienā svētrunas nosaukums bija „Nepabeigtā
uzdevuma izaicinājums.” Tā nu saraksts sākās ar vārdiem „izaicinājums, nepabeigts un uzdevums”
trīs svarīgākie vārdi bija nosaukumā. Zem tiem mēs pievienojām „ticība, pasaule, Dievs, Jēzus,
debesis, atnākšana” un vēl dažus. Tu varētu darīt tāpat.
Ja jūs gatavojat sarakstus pirms baznīcas, tu ar draugu vari uztaisīt vienādas kopijas un pēc
dievkalpojuma salīdzināt rezultātus. (Kad vien tas iespējams, sēdi baznīcā nevis blakus draugiem,
bet saviem vecākiem. Salīdziniet piezīmes pēc dievkalpojuma beigām.)
Kad uzskati sevi par pietiekoši spējīgu, konspektē svētrunu. Šis ir lielākais izaicinājums un pieprasa
lielu uzmanību. Veidojot konspektu, pieraksti galvenos svētrunas punktus, kad mācītājs tos piemin.
Sanummurē tos ar 1, 2, 3 utt. Pēc katra punkta pieraksti tekstus vai stāstus, kurus mācītājs lieto, lai
tos attēlotu.
Daži sludinātāji bieži saka: „Mana nākamā doma ir –„. Citi saka: „Ir vairākas svarīgas mācības, kuras
mums vajadzētu gūt no šodienas rakstu vietas.” Viņu svētrunas ir daudz vieglāk konspektējamas.
Daudz interesantāk, protams, ir tad, ja vēl kāds dara to pašu, ko tu.
Varbūt jūsu divīzijas vadītājs vai Ceļa meklētāju direktors var piedāvāt balvu labāko svētrunu
konspektu autoriem. Es zinu sabatskolu, kurā tā darīja un tas darbojās. Izkonspektē četras viena
mēneša svētrunas. Pārraksti konspektus piezīmju grāmatiņā ar attēliem un liec mācītājam tos
izvērtēt. Trīs labākās piezīmju grāmatiņas saņem balvas.
Mazie brāļi un māsas var pievienoties dažos no šiem plāniem. Kāda kundze man stāstīja, ka bērnībā,
kad viņa vēl bija par mazu, lai ietu skolā, viņas māte parādījusi, kā uzzīmēt vienkāršus attēlus
dažādiem sludinātāja lietotajiem vārdiem. Viņa zīmēja mākoni katru reizi, kad mācītājs pateica
„debesis”, apli, kad viņš teica „Dievs”, krustu, kad teica „Jēzus”. Vēlāk šī meitene kļuva par mācītāja
sievu un izcilu Bībeles skolotāju.
Šīs idejas tev palīdzēs labāk izbaudīt dievkalpojumu un tu no tā iegūsi daudz vairāk. Kad tu sāksi
tās pielietot, prātā ienāks arī citas idejas.
Dievnams, vieta, kur mēs pielūdzam Dievu, nav tikai ēka ar četrām sienām un jumtu. Jēzus, liekākā
vērtība, ir mūsu vidū, kad vien divi vai trīs sapulcējas Viņa vārdā (skatīt Mateja 18:20). Tas man
atgādina kādu patiesu stāstu par apkaunoto Skautu vadītāju.

Apkaunotais skautu vadītājs
Notikums, kurš apkaunoja skautu vadītāju, notika skautu zēnu pārgājienā ar teltīm, lai gan es vēlētos,
kaut tas būtu noticis Ceļa meklētāju pārgājienā un pazīstu daudzus Ceļa meklētāju padomdevējus,
kuri arī vēlētos tikt šādi apkaunoti. Tajā dienā zēni bija nogājuši daudz jūdžu cauri Dienvidkalifornijas
kalniem, un skautu vadītājam, kurš vairs nepavadīja svaigā gaisā tik daudz laika kā agrāk, tas
likās ļoti nogurdinoši, par spīti tam, ka viņš nevēlējās to atzīt. Kad pienāca laiks apstāties un ierīkot
nometnes vietu, viņš jutās ļoti atvieglots. Daļēji viņu vēl laimīgāku darīja fakts, ka arī zēni izskatījās
noguruši. „Viņi noteikti tūlīt dosies pie miera,” viņš domāja. „Tas nozīmē, ka arī es tūlīt varēšu iet
gulēt.” Viņš palīdzēja zēniem uzcelt viņu teltis un pagatavot vakariņas. Viņi bija pārāk noguruši, lai
ierīkotu ugunskuru, un ātri devās gulēt. „Šonakt mani noteikti netraucēs,” skautu vadītājs priecīgi
domāja, ierāpjoties savā guļammaisā. Viņš izstaipījās un saldi nožāvājās, jūtot pār sevi nolaižamies
saldam miega mieram.
Zēni visapkārt bija klusi. „Noteikti, ka jau aizmiguši,” viņš nodomāja. No rīta viņam vajadzētu uzslavēt
viņus par tik ātru apmešanos. Viņi ir ļoti jauki zēni. Sadarboties ar viņiem tiešām ir patīkami. Bet kas
tad tas? Viņa ausis noteikti meloja. Pēc visām jaukajām lietām, kuras viņš tikko bija domājis, zēni
noteikti nevarēja būt nepaklausīgi! Vadītājs pacēla galvu un ieklausījās. Jā, viņš nebija kļūdījies.
Vienā no teltīm skanēja zēnu balsis. Viņam nācās līst laukā no telts un doties apsaukt zēnus.
Vairāk kā mazliet nokaitināts viņš izlīda no guļammaisa un vilkās uz pārkāpēju telti. It kā ar to vēl
30

nepietiktu, zēniem bija ieslēgta gaisma! Šāda uzvedība bija pilnīgi pret noteikumiem. „Pagaidi tikai,
kad tikšu līdz viņiem. Es viņiem šo to pateikšu,” viņš murmināja. Viņš palēnināja gaitu un nedzirdami
virzījās uz priekšu. Sasniedzis telti, viņš sagrāba pārklāju, pacēla to – un sastinga. Viņa seja kļuva
sarkana, un, tikpat klusi, kā bija atnācis, viņš palaida pārklāju vaļā un aizgāja. „Šie dārgie, svētīgie
zēni,” viņš murmināja. „Ja vien viņi iedomātos, ka es grasījos viņus sabārt par trokšņošanu! Viņi visi
bija nometušies ceļos un lūdza. Lai svētītas viņu sirdis, es zināju, ka viņi ir labi zēni. Cik labi, ka viņi
mani neredzēja.”
Vēlāk viņš to pastāstīja savam mācītājam. „Kad iedomājos, ko grasījos viņiem sacīt,” viņš teica,
„mana seja nosarka. Bet tas, ko redzēju, darīja manu sirdi priecīgu.”
Nē, šie zēni nebija Ceļa meklētāji, bet viņi bija apguvuši patieso „ar cieņu izturēties dievnamā”
nozīmi.

BŪT PRIECĪGAM UN NEST DZIESMU SIRDĪ

Sātana labākais darbarīks

Stāsts sākas tā. Sātanam sāka aptrūkties nauda, tādēļ viņš nolēma pārdot dažus savus darbarīkus.
Viņš paziņoja dienu, kad notiks izsole, un viņa ļaunie eņģeļi visur izziņoja jaunumus. Noteiktajā
laikā izsoles telpā sapulcējās klientu bariņš. Drīz viņi ievēroja, ka sātans pret saviem darbarīkiem
bija izturējies saudzīgi. Apstaigājot istabu, viņi ieraudzīja kādu nopulētu, spīdīgu instrumentu ar
nosaukumu Greizsirdība. Nākamais uz plaukta atrodamais darbarīks bija līdzīgs pirmajam, tā
nosaukums bija Skaudība, bet blakus tiem atradās vēl viens, kuru sauca Alkatība. Uz nākamā
plaukta atradās Savtīgums, kuram cieši blakus bija novietots Lepnums. Tālāk atradās plaukts ar
Nešķīstību un Naidu.
Pavisam izsolē atradās milzum daudz darbarīku un katram no tiem bija cenu zīme.
„Džentelmeņi!” Telpā iestājās klusums, kad sātans, uzkāpis uz paaugstinājuma vienā no telpas
galiem, uzrunāja klientus. „Jums vajadzētu saprast, ka cenas, kuras atrodamas uz zīmītēm, ir
sākumcenas. Darbarīki nonāks tā klienta īpašumā, kurš solīs visvairāk.
„Oho!” noelsās viens no klientiem, piebakstot savam draugam. „Aplūko šo!” Viens no darbarīkiem,
ķīļa formā, viens pats atradās uz galda. Tā nosaukums bija Mazdūšība, un tā cena bija augstāka kā
jebkuram citam darbarīkam. Tieši tādēļ klients bija noelsies. „Nesaprotu, kāpēc sātans par šo prasa
tik daudz. Tas izskatās diezgan garlaicīgs.” Viņi devās, lai noskaidrotu iemeslu, bet tieši tajā mirklī
sātans sāka izsoli. Darbarīki tika pārdoti viens pēc otra. Bet, kad visi pārējie bija nopirkti, Mazdūšība
palika. Neviens nebija to nopircis. Neviens nespēja atļauties šādu cenu.
Visbeidzot abiem apmeklētājiem radās iespēja runāt ar sātanu. „Kādēļ jūs prasāt tik daudz par šo
vienkāršā izskata darbarīku?”
„Āhā!” Sātana acīs iemirdzējās ļauna dzirkstelīte. „Mazdūšība ir visnoderīgākais instruments. Ar to
es spēju pakļaut savai gribai visstiprākos no svētajiem. Redziet,” viņš ieķiķinājās, „viņi domā, ka
Mazdūšība nāk no Dieva. Bet, ja es varu piespiest vīrieti, sievieti, zēnu vai meiteni sākt teikt: „Kāda
jēga?” „Kāda jēga ievērot sabatu?” vai „Kāda jēga būt tik sīkumainam?” „Kāda jēga būt kristietim?”
Āhā! Jā, tiklīdz es panāku, ka viņi pasaka: „Kāda jēga?” Es spēju likt viņiem darīt visu, ko vēlos. Es
spēju tos padarīt greizsirdīgus, savtīgus un nelaipnus. Es spēju likt tiem krāpties, zaudēt pacietību
un nepaklausīt vecākiem. Es pat varu viņus piespiest melot un zagt. Tāpēc šis darbarīks ir tik dārgs.
Es nevēlos to pārdot.”
„Bet,” ieteicās klienti, „vai pret šo ieroci nav aizsardzības?” „Nē,” nošņāca sātans.
Tajā mirklī viņa seja nobālēja un viņš pats piespiedās pie sienas aiz galda, kamēr telpu sāka piepildīt
spoža gaisma un parādījās debesu eņģelis. „Pret šo ļauno darbarīku ir aizsardzība,” eņģelis teica.
Pacēlis roku, viņš atvēzējās pret ķīli un iemeta to telpas tālākajā stūrī. „Ar ko tu tam siti?” apmeklētāji
jautāja.
Eņģelis atvēra plaukstu. „Es to situ ar Ticību. Šī ir uzvara, kura pārņem pasauli un mūsu ticību.
31

Jebkurš, kas tic Dievam, nekad nekļūs nepārliecināts.” „Bet kāpēc tu nesašķaidīji darbarīku, kad to
meti? Vai sātans nevar to pacelt un lietot atkal?”
„Var,” atbildēja eņģelis. „Tas tiesa. Sātanam ir atļauts kārdināt svētos, līdz atnāks Jēzus. Bet, kad
Jēzus ieradīsies, Mazdūšība tiks iznīcināta kopā ar citiem sātana darbiem. Tad tie, kurus būs
apņēmusi ticība, iegūs godības kroņus. Viņi dziedās slavas dziesmas Dievam un valdīs kopā ar
Kristu visā mūžībā!”
Vai esi pamanījis, cik grūti ir dziedāt, kad esi mazdūšīgs?
Vai esi pamanījis, cik grūti ir kļūt mazdūšīgam, kad dziedi?
Tādēļ Ceļa meklētāju likums saka: „Nest dziesmu sirdī”, – lai mēs nekad nekļūtu mazdūšīgi sātana
dēļ.

Kristieši nav mūļi
Īsti kristieši dzied daudz. Protams, ne jau rokenrolu. Tāda veida mūzika nāk tieši no sātana. Ne visas
dziesmas, kuras cilvēki dzied, būtu jādzied kristiešiem. Pirms grēkā krišanas sātans bija debesu
kora vadītājs. Viņš par mūziku zina daudz. Pēc izmešanas no debesīm, viņš samaitāja mūziku tieši
tāpat, kā jebkuru citu labo lietu, kuru Dievs mums radīja. Tādēļ priecājies un nes dziesmu sirdī, bet
pārliecinies, ka tā ir viena no Dieva dziesmām.
Vai esi dzirdējis par zēnu, kurš, atspiedies pret aploka žogu, vēroja garsejainu mūli? Visbeidzot viņš
nomurmināja: „Tu noteikti esi labs kristietis. Tu nepārtraukti izskaties tik skumjš...” Viņš nezināja,
kādi ir patiesi kristieši, jo īsti kristieši ir laimīgi cilvēki, kuri bieži izrāda savu prieku dziedot. Nav
nekā, kas palīdzētu saglabāt stipru ticību, kā laba dziesma. Kristiešiem vajadzētu būt priekpilniem
arī vissliktākajos laikos – pat atrodoties slīkstošā laivā!

Galvu augšā!
Diena bija auksta un debesis pelēkas. Jebkurš varētu pateikt, ka laiva grasās grimt, un ikviens, kurš
atradās uz klāja, noslīks. Tad Pāvils piecēlās un teica: „Nezaudējiet drosmi!” Nezaudēt drosmi?
Patiešām? 14 dienas viņus šūpodams un svaidīdams bija nesis spēcīgs vējš, draudēdams izmest
viņus krastā ar plūstošajām smiltīm, kur tos iesūktu zemē un lēnām spiestu līdz nāvei. Viņi bija
pārmetuši pār bortu visu kravu, visas buras un lielāko daļu tauvu. Viņi bija iemetuši jūrā visas savas
personīgās lietas, un pēc tā visa Pāvils pieceļas un saka: „Priecājieties!” Kā viņš to varēja? Tad
viņš paskaidroja. Dievs bija viņam apsolījis: „Neviens no jums neies bojā, tikai kuģis” (Ap. darbi
27:22). Tieši tā arī notika. Kuģis tika zaudēts, bet ikviens, kurš atradās uz klāja, nonāca drošībā uz
sauszemes, gluži kā Dievs bija teicis.
Par spīti visiem sarežģījumiem, Dievs joprojām sargāja. Tad, kad mūsu dzīves ir Viņa rokās, ir
pavisam normāli dziedāt un būt laimīgiem. Patiesībā ir muļķīgi skumt vai uztraukties. Pāvils dziedāja,
kad bija cietumā ar asiņojošu muguru un siekstā iesprostotām kājām. Viņam un Sīlam dziedot,
notika zemestrīce, un cietuma uzraugs nožēloja savus grēkus un tika kristīts tajā pat naktī kopā ar
visu savu ģimeni. Nekas nespēja likt Pāvilam nokārt galvu.
Kādudien pie Jēzus tika atnests vīrs, kurš bija tik paralizēts, ka nespēja piecelties no gultas. Jēzus
viņam sacīja: “Ņemies drošu prātu, dēls, tavi grēki tev piedoti” (Mateja 9:2). Kādā citā reizē Jēzus
stāstīja mācekļiem, ka grasās viņus atstāt, ka Viņš tiks sists ar pātagu un piesists krustā. Mācekļiem
par izbrīnu Viņš teica: „Pasaulē jums ir bēdas; bet turiet drošu prātu, Es pasauli esmu uzvarējis!”
(Jāņa 16:33)
Kādā agrākā notikumā Viņš tika uzskaitījis pārbaudījumus un grūtības, kuras piemeklēs pasauli,
jo īpaši pēdējās dienās. Vēlreiz Viņš deva mācekļiem apbrīnojamo pavēli nenokārt galvu. „Kad
tas sāk piepildīties, tad stiprinieties un celiet uz augšu savas galvas, jo jūsu pestīšana tuvojas”
(Lūkas 21:28). Tik daudz cilvēku pazīst adventistus kā „tos ļaudis, kas neēd gaļu.” Bet ne jau tas ir
svarīgākais. Viņš vēlas, lai viņi būtu pazīstami kā priecīgi cilvēki, ļaudis, kuri sirdī vienmēr ir laimīgi.
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Kāpēc lai tas tā nebūtu? Viss, kas ar mums notiek, ir daļa no Dieva lielā plāna. Viņš mūs pasargā
briesmās, Viņš piedod grēkus, Viņš ir uzvarējis pasauli. Mūsu uzvara ir droša, un viss sliktais, kas
notiek mums apkārt, ir pierādījums tam, ka Viņa nākšana ir tuvu. Drīz mēs būsim Debesīs.
Mums ir visi iemesli būt laimīgākajiem cilvēkiem uz zemes. Tāpēc vienmēr „turēsim galvu augšā” ar
dziesmu sirdī!

KLAUSĪT DIEVAM UN DARĪT VIŅA PRĀTU

Vai Dievs tev ir stāstījis?

Vecā kundze izstaroja savu apburošāko smaidu – to, kuru viņa veltīja tieši „jaukiem, maziem zēniem”.
„Un tagad, saulstariņ,” viņa teica, „pastāsti, ko tu darīsi, kad izaugsi?” Pieņemu, ka cilvēki ar tevi
tā darījuši simtiem reižu. Vai tu tad mēdz nosarkt, mazliet uztraukties un izstostīt kaut ko līdzīgu
vārdiem: „Mm.. Es nezinu”? Ļauj man tev pateikt, ko atbildēt uz šādiem jautājumiem. Saki: „Dievs
man vēl nav atklājis, kāda būs mana profesija, bet, kad pienāks īstais laiks to uzzināt, Viņš man
pateiks.” Lūk, tā tam vajadzētu būt. Mums ir jāļauj Dievam parādīt, kāda būs mūsu profesija.
Iedomājies, ka Džimijs aiziet pie Higinsa kundzes un saka: „Higinsa kundze, es vēlētos pie jums
strādāt katru svētdienas rītu. Vai jūs mani nolīgsiet?” Higinsa kundze atbild: „Vai tu spēj strādāt,
Džimij? Tu neizskaties pārāk spēcīgs.” „Jā, es varu,” atbild Džimijs. Viņš izgriež krūtis. „Es esmu
spēka pilns!” „Labi,” saka Higinsa kundze. „Es tevi pieņemšu darbā. Esi šeit pirmdien deviņos no
rīta.” Džimijs pasaka: „Paldies jums, Higinsa kundze!” un aizskrien mājās.
Vai Džimijam būtu jāpavada visa nedēļa, cenšoties izlemt, kādu darbu viņš darīs pie Higinsa
kundzes? Vai viņam vajadzētu sev sacīt: „Hmm.. Man vajadzētu pļaut mauriņu vai ravēt nezāles
no puķu dobēm?” Protams, ka nē! Džimijam nevajadzētu tērēt ne mirkli, cenšoties izdomāt, kādu
darbu viņš darīs pie Higinsa kundzes, jo viņa viņam to pateiks. Viņš ir pieņemts darbā, Higinsa
kundze ir viņa priekšniece un viņa pateiks, kas viņam jādara. Kad pienāks pirmdienas rīts, Džimijam
varbūt šķitīs, ka viņam jāpļauj Higinsa kundzes mauriņš, bet, kad viņš vienu minūti pirms deviņiem
pieklauvēs pie durvīm, Higinsa kundze iznāks ārā un teiks: „Džimij, šeit ir mana vīra lāpsta, es vēlos,
lai tu man palīdzētu dārzeņu laukā. Tev tas jāuzrok un jāsagatavo augsne sēšanai.” Visu rītu Džimijs
raka!
Kad tu sevi atdod Dievam, tu „kļūsti par Viņa strādnieku” tāpat, kā Džimijs kļuva par strādnieku
Higinsa kundzei. Kopš tā brīža pateikt, kas tev jādara, ir Viņa ziņā.
Higinsa kundze varēja Džimijam piezvanīt otrdien un pateikt, kas viņam būs jādara nākamajā reizē.
Tāpat viņa varēja piezvanīt arī trešdien vai jebkurā citā nedēļas dienā. Tikpat labi viņa var gaidīt arī
līdz pirmdienas deviņiem rītā. Reizēm Dievs zēniem vai meitenēm ļoti agri pasaka, ko Viņš vēlas,
lai viņi darītu tad, kad izaugs. Bet viņš tā nedara vienmēr. Viņš varēja tev pateikt, kad biji septiņus
gadus vecs. Viņš var arī gaidīt, līdz tev paliek septiņpadsmit vai arī neteikt līdz brīdim, kad būsi
daudz vecāks.
Ja tu esi Viņam atdevis savu dzīvi, Viņš pats atradīs piemērotu brīdi, lai skaidri pateiktu, ko vēlas,
lai tu darītu.
Tieši tāpēc tad, kad kāds tev jautā: „Ko tu darīsi, kad izaugsi?”, ir pilnīgi pareizi atbildēt: „Dievs man
vēl nav atklājis, kāda būs mana profesija, bet, kad pienāks īstais laiks to uzzināt, Viņš man noteikti
pateiks.”

Kā Jēzus uzzināja
Iespējams, ka tas, ko teikšu, tevi pārsteigs, bet tieši tā Jēzus uzzināja, kāds būs Viņa uzdevums. Ja
tev šķiet, ka Jēzus jau divu gadu vecumā zināja, ka ir ienācis pasaulē, lai mirtu par cilvēku grēkiem,
tad tu maldies! Patiesībā Jēzus savu misiju nezināja līdz brīdim, kad bija divpadsmit gadus vecs un
bija devies uz Jeruzālemi, lai saskaņā ar tradīcijām svinētu Pashā svētkus.
33

Pirms šī ceļojuma Viņš bija uzmanīgi pētījis Bībeli, bet neapzinājās, ka pats ir Jērs, kurš tiks
noslepkavots par pasaules grēkiem. Rūpīgi izlasi, ko Vaitas kundze rakstījusi savā grāmatā
„Laikmeta ilgas”. Pashā vizītes laikā „pirmo reizi bērns Jēzus skatīja dievnamu. Viņš redzēja baltos
drēbēs tērptos priesterus izpildām svinīgo kalpošanu. Viņš vēroja uz upura altāra asiņojošo jēru.
(..) Dienu no dienas Viņš arvien skaidrāk saprata to nozīmi. Šķita, ka katra darbība bija saistīta ar
Viņa paša dzīvi. Viņā pamodās jaunas ierosmes. Kluss un domās nogrimis, Jēzus, šķiet, risināja
lielu problēmu. Pestītājam pamazām atklājās Viņa misijas noslēpums” („Laikmetu ilgas”, 52.lpp.).
Pat tad Viņa dzīves mērķis Viņam nebija pilnīgi skaidrs, bet tas lēnām atklājās. Vēlāk Jēzus mēdza
pavadīt visu nakti, pētot Bībeli, lūdzot un klausoties, kamēr Viņa Debesu Tēvs stāstīja uzdevumus,
kuri Viņam Dieva labā jāpaveic nākamajā dienā.
Dievs arī tev atklās tavas dzīves uzdevumu, ja tu jau laikus nodosi savu dzīvi Viņa rokās un apsolīsi
pildīt plānus, kurus Viņš tev paredzējis. Palūkosimies, kā tas notiks.

Kā Dievs runā?
Ir viegli saprast, ka Higinsa kundze var pateikt, kādi darbi Džimijam jādara viņas pagalmā. Bet kā tu
vari zināt, ka Dievs ar tevi runā? Dievs mūs uzrunā dažādos veidos – caur Bībeli, caur iespaidiem,
caur mūsu sirdsapziņu, caur iespējām un mūsu talantiem. Protams, visi adventistu jaunieši lasot
Bībeli ir uzzinājuši, ka lielais darbs, kuru Dievs viņiem paredzējis, ir pasludināt pasaulei triju eņģeļu
vēsti. Viens veids, kā sākt noskaidrot, ko Dievs no tevis vēlas, ir savu talantu saskaitīšana. Kādu
darbu viņš tev ir sagatavojis?
Talanti ir kā darbarīki. Izzinot savus talantus, mēs varam rast idejas par to, ko Dievs vēlas, lai mēs
darām.
Kad stāstā par Džimiju Higinsa kundze atvēra durvis, un viņš ieraudzīja lāpstu viņas rokā, zēnam bija
diezgan skaidrs, ka tas, ko viņš darīs, būs saistīts ar rakšanu. Vai nebūtu muļķīgi, ja Higinsa kundze
būtu viņam iedevusi lāpstu un likusi nokrāsot verandu? Būtu vēl muļķīgāk, ja Džimijs mēģinātu
krāsot verandu ar lāpstu! Tāpēc uzskaiti savus talantus. Vai tu vari iziet klases priekšā un viegli
izteikt domas? Iespējams, Dievs saka, ka vēlas, lai esi mācītājs vai skolotājs. Varbūt tu māki salabot
saplīsušās lietas un likt tām atkal darboties? Iespējams, Dievs vēlas, lai esi mehāniķis vai inženieris.
Varbūt Viņš vēlas, lai esi žurnālists vai burtlicis izdevniecībā. Vai tev prātā viegli nāk temati un
kompozīcijas? Varbūt Dievs vēlas, lai esi rakstnieks vai redaktors. Tu labi zīmē? Dievs var vēlēties,
lai tu ilustrētu kristīga rakstura grāmatas un žurnālus. Varbūt tev vajadzētu būt fotogrāfam. Vai tev
patīk sports? Vai tu esi drosmīgs? Iespējams, ka Dievs vēlas, lai dodies uz kādu bīstamu apgabalu
un kalpo viņam tur. Tev patīk palīdzēt slimiem cilvēkiem? Varbūt Dievs aicina tevi kļūt par medmāsu
vai ārstu.
Tev viegli padodas mācības? Dievs varbūt cenšas tev pateikt, ka vēlas, lai apgūsti profesiju,
kuras apgūšanā nepieciešams daudz studēt, kā piemēram sludināšana, mācīšana, medicīna vai
zobārstniecība. Varbūt Viņš vēlas, lai kļūsti par virsmāsu ar koledžas grādu. Varbūt tev jākļūst par
mantzini vai korektoru.
Astronauts Džons Glenns agri atklāja, ka spēj salabot mašīnas sava tēva garāžā. Koledžā viņš
apguva inženieriju un lidošanas stundas. Viņš atklāja, ka apgūst lidošanu ātrāk nekā lielākā daļa
studentu. Vēlāk, Korejas karā, viņa lidmašīnai trāpīja septiņas reizes. Džons saprata, ka viņa prāts
strādā tik ātri, ka viņš vienmēr spēj izdomāt kā rīkoties, lai droši nokļūtu mājās. Dievs bija apveltījis
Džonu Glennu ar visiem nepieciešamajiem talantiem, lai viņš varētu kļūt par pirmo amerikāni, kurš
apceļo pasauli orbītā. Tādēļ sāc uzskaitīt savus talantus.
Izdibini savus talantus un seko Dieva vadībai. Tava dzīve tiks lietota tieši tā, kā Dievs vēlas to izlietot.
Tev nav jāgaida līdz pieaugsi, lai darītu Dieva darbus un pildītu Viņa uzdevumus. Jau tagad tavās
mājās un klasē tevi gaida uzdevumi, kuriem jātiek paveiktiem.
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Mazliet palīdzības
Robertas klasē notika savādas lietas. Ik mirkli kāds no skolēniem piecēlās un izgāja no klases.
Pēc apmēram 15 minūtēm viņš atgriezās un pamāja kādam, bet šis kāds piecēlās un arī izgāja no
klases. Kaut gan šāda rīcība liktos savāda kādam, kurš pienācis no malas, tiem, kuri to saprata, viss
likās gaužām vienkārši.
Viņu baznīcas mācītājs bija vadījis kristību apmācību vairāku nedēļu garumā. Studijas bija pabeigtas
un viņš jautāja studentiem, vai tie vēlas atdot savas sirdis Kristum un tikt kristīti. Viņš pierakstīja to
studentu vārdus, kuri bija pacēluši rokas, un teica, ka vairākus rītus dosies uz skolu un runās ar katru
kristību kandidātu individuāli, atsevišķā telpā. Nu viņš gandrīz bija pabeidzis. Roberta palūkojās
apkārt, lai pārliecinātos, vai visi ir aizgājuši. Viņa zināja, ka Džeks un Reičela nedevās uz sarunu,
jo viņi jau bija kristīti. Nebija devies arī Džordžs, bet viņš nemaz netaisījās to darīt. Patiesībā viņš
par to visu smējās. „Tas nozīmē, ka paliekam tikai mēs ar Kerolu,” domāja Roberta. „Ak vai, es
todien nepacēlu roku un mācītājs mani nesauks, bet es tik ļoti gribu tikt kristīta..” Meitene centās
pievērsties mācībām, bet tieši tajā mirklī Svētais Gars runāja uz viņu un viņai bija jāklausās.
Tad skolotāja teica, ka ir laiks starpbrīdim. Roberta izgāja laukā ar pārējiem, bet izskatījās tik skumja,
ka Petsija pienāca viņai klāt un pajautāja, kas noticis. „Es vēlos tikt kristīta,” Roberta paskaidroja,
„bet es nevaru, jo nenosaucu mācītājam savu vārdu.” „Tas ir vienkārši,” teica Petsija. „Vienkārši
pasaki viņam.” „Es nevaru,” atbildēja Roberta. „Man bail.” „Nu nē,” viegli iesmējās Petsija, „ne jau
no mūsu mācītāja! Kāpēc gan? Viņš ir jauks.” „Bet man ir bail,” atkārtoja Roberta, un izskatījās tik
uztraukta, ka Petsija viņu apķēra, lai uzmundrinātu. „Zini ko?” ieteicās Petsija, „Es iešu tev līdz!
Labi? Tūlīt pajautāšu skolotājai, vai tā drīkst. Tad tu varēsi nebaidīties.” „Liels paldies tev,” teica
Roberta. Pirmoreiz tajā rītā viņa izskatījās priecīga.
Tieši tā arī notika. Dažas minūtes pēc starpbrīža mazajā telpā, kurā es runāju ar bērniem, ienāca
divas meitenes, kuras vēlējās tikt kristītas. Līdz ar to, pēc dažiem sabatiem arī Roberta tika kristīta
kopā ar pārējiem. Petsija ar lieliskiem rezultātiem sāka pildīt Dieva uzdevumus pašas klasē.
Bet tagad, noslēdzot šo grāmatu par Ceļa meklētāju Solījumu un Likumiem, es vēlos, lai tu
aizsapņotos. Jā, tu nepārklausījies!

Aizsapņojies!
Kāds zēns stāvēja pludmalē un lūkojās uz okeānu. Tā lūkojoties viņš aizsapņojās.
Viņš redzēja savā priekšā burājam kuģi. Pirmo kuģi, kurš jebkad mērojis ceļu līdz Ķīnai. Tas bija
pilns garšvielu, ziežu, sudraba un zelta, bet viņš pats bija kuģa kapteinis. Viņš bija bagātākais vīrs
valstī un visur, kur viņš gāja, cilvēki viņa priekšā klanījās un slavēja viņa drosmi.
Kādu dienu šis zēns tiešām kļuva par kapteini kuģim, kurš devās tur, kur neviens kapteinis vēl nebija
uzdrošinājies doties. Par to viņš tika bagātīgi atalgots. Starp mirkli, kad Kristofors bija aizsapņojies
pludmalē un mirkli, kad kuģi Nina, Pinta un Santa Maria devās ceļā no Palosas ostas 1492. gadā,
bija daudz smaga darba, daudz kavēkļu un vilšanos, bet mēs droši varam teikt, ka tad, ja Kristofors
Kolumbs nebūtu sapņojis, kad bija zēns, viņš noteikti nebūtu atklājis Ameriku tad, kad bija kļuvis par
vīrieti.
Es ceru, ka jūs sapņojat. Desmit līdz piecpadsmit gadu vecums ir paredzēts sapņošanai. Jums
vajadzētu sapņot! Jums tas jādara! Izsapņojiet garu garos sapņus par to, kas jūs būsiet nākamajos
gados.
Sapņojiet par to, ka esat mācītāji. Vērojiet cilvēkus sēžam jūsu priekšā baznīcā, aizrautīgi klausoties,
kā jūs viņiem stāstāt par Kristus mīlestību un Viņa Otro atnākšanu. Viņi nāk pie jums ar savām
problēmām un cer, ka palīdzēsiet tās atrisināt. Jūs sēžat nomodā vēlā naktī, vadot grēcinieku pie
grēku nožēlas. Garīdzniecība ir augstākais un cēlākais aicinājums. Ja Dievs aicina tevi strādāt par
mācītāju, tu strādāsi smagāk par citiem, bet saņemsi lielāko atalgojumu.
Sapņo par to, ka esi skolotājs, kurš stāv klases priekšā un stāsta dedzīgiem bērniem par Dieva
radītajiem brīnumiem, kuri atrodas viņiem visapkārt.
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Sapņo, ka esi misionārs, kurš nes evaņģēliju tur, kur neviens kristietis vēl nav sludinājis.
Sapņo, ka esi māsiņa, iespiedējs, rakstnieks vai mākslinieks.
Sapņo, ka esi celtnieks, ja tava lielākā interese ir tehniskas lietas. Sapņo par dienu, kad ieiesi
baznīcā un varēsi teikt: „Viņi šeit pielūdz tādēļ, ka es uzcēlu šo ēku.” Par dienu, kad, ejot garām
skolai un ieraugot tajā esošos bērnus, varēsi teikt: „Viņi šeit mācās tādēļ, ka es palīdzēju šīs skolas
celšanā. Es mūrēju ķieģeļus,” vai: „Es ievilku vadus,” vai: „Es ierīkoju dzesēšanas sistēmu.” Elektriķa,
mūrnieka un santehniķa darbi – tie visi ir vērtīgi aicinājumi, ja tiek veltīti Dievam.
Visos savos plānos plāno lielas lietas. Tiecies augstu un esi drošs, ka ar Dieva palīdzību tev veiksies
labāk, kā spēji iedomāties. „Augstāk, kā spēj sniegties visaugstākās domas, sniedzas Dieva ideāls
Viņa bērniem” („Audzināšana”, 16.lpp.)
Dieva žēlastībā tu ne tikai ievērosi Ceļa meklētāju Solījumu un Likumus, bet spēsi sasniegt arī
brīnumaini augsto ideālu, kuru Dievs tev paredzējis. Tu mērosi laimīgo ceļu uz Debesīm.
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