
Diakonijas pamatojums Bībelē 

 

Vecā Derība 

 

Kas ir galvenie notikumi Vecā Derībā? 

 

Radīšanas stāsts 

1.Moz. 1,27.28: Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, 

vīrieti un sievieti Viņš radīja.  28 Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un 

vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem 

gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi." 

 

Kā kristieši mēs apliecinām, ka Dievs ir mūsu radītājs. Mūsu dzīvība nāk no Viņa. Ar to 

dzīvība pati par sevi ir kaut kas svēts. Tā ir dāvana no Dieva, tā nav kāda lieta, ko mēs 

vieglprātīgi varam savām interesēm pakļaut. Tas nozīmē praktiski, ka mēs iejaucamies 

Dieva sfērā, ja nogalinām viens otru, ja sakām, šim bērnam nav nākotne, ir jātaisa aborts; 

ja notiesājam cilvēku uz nāvi; vai arī, ja iedodam vecam cilvēkam nāves šļirci, jo no viņa 

vairs nav nekāds labums. 

Katrā cilvēkā atspoguļojas kaut kas no Dieva tēla. Viņš ir vienreizējs, vērtīgs Dieva 

radījums. Katram cilvēkam ir dota sava cieņa, kas nāk no Dieva. Vienalga, vai tas ir 

bagātnieks vai nabagais, profesors vai garīgi mazattīstītais, sieviete vai vīrietis. No šī 

pamata arī izriet pamatojums cilvēktiesībām, kuras ir katram cilvēkam. Es domāju, ka to 

ir svarīgi atcerēties laikā, kad uz cilvēku bieži skatās tikai no viedokļa, cik tas spēj naudu 

nopelnīt. Diakonijā tas nozīmē, ka mēs nevaram nevienu cilvēku vienkārši norakstīt – 

alkoholiķus, bezpajumtniekus, cietumniekus, slepkavas. Arī viņi ir Dieva radījums, lai 

gan Dieva tēls viņos var būt stipri aptumšots. Dievs radīja cilvēku kā vīrieti un sievieti. 

Tātad šeit jau no paša sākuma ir arī kopības aspekts. Tas nav viens, domāts tikai savu 

vajadzību apmierināšanai, bet tas var rūpēties par otru, izveidot kopību. Un Dievs deva 

cilvēkiem uzdevumu: “augļojoties un vairojoties!” Šī valdīšana nav domāta, lai izmantotu 

un iznīcinātu radību, bet lai tā varētu turpināties, būt Dievam patīkama.  

 

Ēdenes dārzs ir jākopj un jāsargā. Cilvēki lai dzīvo atbildīgu dzīvi. Grēkā krišanas stāsts 

mēs lasām, ka cilvēks padzīts no Ēdenes dārza, jo tas ir nepaklausīgs Dievam, neprot 

pielietot savu brīvību. Ādams un Ieva grib būt kā Dievs, nav mierā ar to, kas tiem ir dots. 

Turpmāk bailes, ciešanas un grēks pieder pie cilvēka dzīves, no tā nevar izvairīties. Mēs 

dzīvojam kritušā pasaulē. Un tomēr mēs paliekam Dieva radījums, Dievs turpina radīt un 

sargāt cilvēkus. Bez šīs gādības visas cilvēcīgās pūles būtu veltīgas. 

 

Exodusa tradīcija (2. Moz. 6, 6-8) 

6 Tāpēc saki Israēla bērniem: Es esmu Tas Kungs un izvedīšu jūs no Ēģiptes jūga, un 

izglābšu jūs no vergošanas, un atpestīšu jūs ar izstieptu roku un ar lielām tiesām. 7 Un 

Es ņemšu jūs Sev par tautu un būšu jums par Dievu, un jūs zināsit, ka Es esmu jūsu Dievs 

Tas Kungs, kas jūs izvedis no Ēģiptes zemes.  

8 Un Es jūs ievedīšu tanī zemē, pār kuru Es esmu izstiepis Savu roku, lai to dotu 

Ābrahāmam, Īzākam un Jēkabam; un Es došu jums to par īpašumu, Es, Tas Kungs." 

 



Līdz šai dienai jūdu tautai šis stāsts atgādina Dieva gādību un rūpes par Savu tautu. Katru 

gadu pashā svētkos, tuvu mūsu Lieldienām, šis notikums tiek īpaši svinēts. Protams, ka 

tas nav tikai kaut kāds sentimentāls skats atpakaļ, bet tā ir arī cerība, ka Dievs šodien 

palīdzēs savai tautai un izvedīs to no apspiestības, nebrīvības un vergu dzīves. Tie 

atceras, ka ebreji, kas toreiz bija Ēģiptē, nekad nebūtu varējuši atbrīvoties no faraona 

varas, ja Dievs nebūtu palīdzējis. Ar šo stāstu par iziešanu no Ēģiptes tiek apliecināts, ka 

Dievs var atbrīvot ne tikai no grēkiem, bet arī no konkrētas apspiestības. Mēdz teikt, ka 

vēsturi raksta uzvarētāji. Bet Bībelē mēs atrodam pavisam citu perspektīvi – tie ir cilvēki, 

kas ir paši bijuši vergi, kas ir cietuši no apspiestības un kas ir meklējuši ceļu uz brīvību. 

Šī pieredze ir pamatā arī daudziem noteikumiem, kurus mēs atrodam bauslībā. 

Lai varētu izlauzties no situācijām, kur tiek apdraudēta cilvēka cieņa un ierobežota viņa 

dzīve, ir vajadzīga drosme un paļāvība, ka Dievs iet pa priekšu. Exodusa stāstā parādās, 

kā cilvēki, paļaujoties uz Dievu, uzsāk ceļu uz brīvību – ar bailēm, šaubām, caur 

tuksnešiem un grūtībām, bet viņi iet un Dievs viņiem nāk līdzi. Šie ļaudis iet ar cerību, ka 

tiks uz apsolīto zemi. Šeit nepietiktu ar individuālu labdarību, kas nemainītu netaisnu 

situāciju pēc būtības. Kādreiz ir nepieciešamas radikālas pārmaiņas.  

Bet grūtības ir lielākas, nekā to varēja paredzēt. Sākās kurnēšana, sacelšanās pret Dievu, 

ilgas pēc veciem, labiem laikiem. Tauta netiek uz priekšu, bet iet riņķī, vienmēr atkal 

dara tās pašas kļūdas. Arī šodien liekas, ka mēs esam līdzīgā situācijā – apburtie loki 

visapkārt, vienmēr atkal tās pašas kļūdas, mēs netiekam ārā. 40 gadus viņi uzturējās 

tuksnesī. Tuksnesis – tā ir vieta, kur nav zināms sākums un gals, vai vispār ir vērts iet uz 

priekšu. Zelta teļa kārdinājums – ātrā nauda bez problēmām, dzīve bez principiem. Kāds 

ir Diakonijas uzdevums šajā situācijā? Stiprināt cerību, palīdzēt tiem, kas ir pakrituši, dot 

liecību par Dieva vadību.  

 

Bauslība 

Daudzas prasības no bauslības attiecas uz valsts likumdošanu, kā jūdiem savā valstī 

jādzīvo. Mūsdienās tā būtu darba likumdošana, sociālā likumdošana u.c. Toreiz daudz 

lielākā mērā kā šodien cilvēki bija saistīti ar savu ģimeni. Tā bija lielģimene, kur vairākas 

paaudzes dzīvoja kopā. Visgrūtākā situācijā bija tie, kuriem nebija ģimenes aizsardzības, 

tātad bāreņi, atraitnes un svešinieki. 

Runāt par kristiešu līdzdalību valstī nozīmē arī aizstāvēt tās vērtības, par kurām runā 

bauslība. 

 

3. bauslis paredz tiesības uz atpūtu, pamatojot to ar radības un Exodusa stāstu. 

2.Moz. 20,3: Piemini sabata dienu, ka tu to svētī. 9 Sešas dienas tev būs strādāt un 

padarīt visus savus darbus. 10 Bet septītā diena ir sabats Tam Kungam, tavam Dievam, 

tad nebūs tev nekādu darbu darīt, nedz tev, nedz tavam dēlam, nedz tavai meitai, nedz 

tavam kalpam, nedz tavai kalponei, nedz tavam lopam, nedz tam svešiniekam, kas ir tavos 

vārtos. 11 Jo sešās dienās Tas Kungs ir radījis debesis un zemi, jūru un visu, kas tur 

atrodams, un septītajā dienā Tas Kungs atdusējās; tāpēc Tas Kungs svētīja sabata dienu, 

lai tā būtu svēta.  

 

Tāpat arī bauslībā ir iekļautas normas, kuras ir domātas, lai nodrošinātu nabagiem iztikas 

minimumu. 

3. Moz.19, 9.10  (labība):  9 Un, kad jūs pļaujat savas zemes ražu, tad tev nebūs pilnīgi 

nopļaut sava tīruma stūrus, un pļaujas pārpalikumi - atlikušās vārpas - tev nav pilnīgi 



jāsalasa. 10 Arī sava vīna dārza augļus tev nebūs pilnīgi nolasīt, nedz uzlasīt sava vīna 

dārza nobirušās ogas; trūcīgam un svešiniekam tās tev būs atstāt,- Es esmu Tas Kungs, 

jūsu Dievs! 

 

5. Moz. 24,14 (alga).: 14 Neapspied trūcīgu algādzi un nabagu, vai nu viņš ir no taviem 

brāļiem, vai no taviem svešiniekiem, kas vien atrodas tavā zemē un tavos vārtos.  

15 Vēl tanī pašā dienā dod viņam viņa algu, iekāms vēl saule nav norietējusi, jo viņš ir 

nabags un viņa dvēsele gaida uz to; ka tad viņš nesauc uz To Kungu par tevi un ka tas 

tad tev nekļūst par grēku. 

 

Vienmēr atkal tiek aizstāvētas bāreņu, atraitņu un svešinieku tiesības.  

5.Moz. gr. 14,22-29 paredz ik pa trim gadiem dot desmito tiesu levītu, svešinieku, bāreņu 

un atraitņu labā. 

Varētu teikt: pirmais sociālais nodoklis! 

28 Katra trešā gada beigās tev visa tā gada desmitā tiesa ir jāsavāc un atsevišķi jāsanes 

savos vārtos.  

29 Tad lai nāk levīts, jo viņam nav daļas un mantojuma kopā ar tevi, un svešinieks, un 

bārenis, un atraitne, kuri mīt tavos vārtos, un lai viņi ēd un paēd, lai Tas Kungs, tavs 

Dievs, tevi svētī ikkatrā tavā roku darbā, ko tu dari.  

 

Tie nav vienīgie noteikumi, kas attiecās uz palīdzību nabagiem. Israēla tautai tiek dots 

uzdevums, lai tur vispār nebūtu nabagie.    

5.Moz. 15,1-5:  

1 Septītā gada beigās tev jātur atlaide.  

2 Un šie ir atlaides noteikumi: ikvienam aizdevējam būs atlaist, ko tas savam tuvākam 

aizdevis; viņam nebūs likt nedz savu tuvāko, nedz savu brāli spaidos, jo šī atlaide ir 

pasludināta Tā Kunga dēļ.  

3 No svešinieka atprasi, pat piedraudot, bet, kas pie tava brāļa, to lai tava roka atlaiž.  

4 Lai tikai tavā tuvumā nebūtu neviena nabaga, jo Tas Kungs tevi svētīdams svētīs tai 

zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dos iemantot par īpašumu,  

5 ja tu tikai klausīdams klausīsi Tā Kunga, sava Dieva, balsij, lai turētu un darītu visus 

šos baušļus, ko es tev šodien pavēlu. .... 

12. Kad tev tiek pārdots tavs tautas brālis ebrejs vai ebreju sieva, tad lai viņš tev kalpo 

sešus gadus, bet septītajā gadā tev būs viņu atlaist brīvu prom no savas saimes. 

13. Un, kad tu viņu atlaid brīvībā no savas saimes, tad neatlaid viņu tukšā, 

14. apdāvinādams apdāvini viņu no saviem sīklopiem, no sava labības klona un no savas 

vīna spiedes; ar ko Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir svētījis, no tā tev būs viņam dot. 

15. Un piemini, ka tu esi bijis vergs Ēģiptes zemē, bet Tas Kungs, tavs Dievs, tevi ir 

atbrīvojis, tāpēc es šodien tev dodu šo pavēli. 

 

Sabata gada noteikumi paredz, ka ik pa septiņiem gadiem tiek izpildīti trīs likuma punkti: 

1. Tiek dota atpūta zemei. 

2. Tiek atlaisti parādi – lai dotu iespēju sākt no jauna. 

3. Notiek atbrīvošana no verdzības. 

 



Ik pa 50 gadiem ir jāizsludina gaviļu vai žēlastības gads, kas paredz papildus iepriekš 

minētām prasībām arī atdod ieķīlāto zemi bijušajiem īpašniekiem. Tādējādi tiek atjaunota 

tā kārtība, kad Israēlas zeme tika sadalīta 12 ciltīm.  

 

3. Moz. 25,1-12: 

10 Un jums jāsvētī piecdesmitais gads un jāpasludina tanī zemē visiem tās iedzīvotājiem 

atlaišana brīvībā; tas lai jums ir gaviļu gads, un jūs ikviens atgūsit atpakaļ savu īpašumu, 

un ikviens atgriezīsies atpakaļ savā ciltī.  11 Piecdesmitais gads lai jums ir gaviļu gads; 

tanī jums nav jāsēj, nedz jāpļauj, kas pats no sevis izaug, nedz jāsalasa vīnogas, kas aug 

bez kopšanas vīna dārzā.  

12 Jo šis ir gaviļu gads, tas lai ir jums svēts; ēdiet no sava tīruma, ko tas pats no sevis 

ienes bez apstrādāšanas. 13 Šādā gaviļu gadā lai ikviens iegūst atpakaļ savu īpašumu.  

 

(sk. arī 2. Moz. 23). Par šo noteikumu ieviešanu dzīvē skat. Jer. 34. nod. 

 

Tomēr nav arī tā, ka Vecās Derības laikos viss būtu ideāli. Ir arī savas ēnas puses. Tiek 

pieļauta verdzība, spitālīgie ir jāizslēdz no kopīgās dzīves, slimiem ir jādzīvo ar apziņu, 

ka viņi cieš savu grēku dēļ – pret to iebilda Ījabs u.c.  

 

Praviešu tradīcija 

Domājot par praviešiem, mēs parasti uzskatām par galveno, ka viņi pareģoja nākotnes 

notikumus, kas vēlāk piepildījās. Tas ir ļoti ierobežots skats uz viņu darbību. Piecpadsmit 

pravietiskās grāmatas, kas ir apkopotas Ebreju Bībelē jeb Vecā Derībā, savu spēku 

saņēma no radikālas toreizējās sabiedrības kritikas un brīdinājumu par elku pielūgšanas 

un netaisnības sekām.  

Am. 2,6-8: Tā saka Tas Kungs: "Triju, vēl vairāk, četru Israēla noziegumu dēļ Es viņus 

nesaudzēšu, tāpēc ka viņi katru taisno pārdod par naudu un katru nabago par pāri 

kurpju. 7 Viņi iemin nabago galvas pīšļos un vājos nostumj no ceļa! Kā tēvs, tā dēls iet 

pie tās pašas netikles, lai padarītu nesvētu Manu svēto Vārdu. 8 Un viņi dzīro pie 

altāriem, atlaidušies uz drānām, kas iegūtas pret ķīlām, un dzer vīnu, kas iegūts par 

grēku nožēlnieku soda naudām, sava Dieva namā!” 

Jes. 10,1-4: Bēdas tiem, kas izdod netaisnus likumus, un tiem, kas raksta smagus tiesiskus 

noteikumus, 2 lai grozītu tiesu nabagiem un laupītu tiesības manas tautas cietējiem, ka 

atraitnes aplaupa un bāreņus posta! 3 Bet ko jūs darīsit piemeklēšanas dienā un lielajā 

vētrā, kas jau tuvojas no tālienes? Pie kā jūs meklēsit palīgu un glābsit savu mantu? 4 

Jums būs jāloka savi ceļi kopā ar gūstekņiem un jāsabrūk nokauto vidū. Tomēr Viņa 

dusmas joprojām nerimst, un Viņa roka ir vēl arvienu augstu pacelta. 

 

Šī praviešu drosme, izteikt patiesību un saukt netaisnību vārdā, viņiem radīja lielas 

nepatikšanas. Visvairāk tas atspoguļojas prav. Jeremijas liktenī. Tas gāja tik tālu, ka 

Jeremija nolādēja savu dzimšanas dienu. Tomēr viņam bija jārunā, ko Dievs viņam lika 

teikt. Es domāju, ka baznīcas vēsturē pārāk bieži tika aizmirsts šis praviešu mantojums, 

ka nav vienmēr jāpielāgojas un jāklanās varas priekšā, ber ir arī jāuzdrošinās izteikt 

nepatīkamas patiesības. Brazīliešu bīskaps Doms Helders Kamara sacīja tā: „Ja es dodu 

nabagiem ko ēst, mani apzīmē par svēto. Bet ja es jautāju, kāpēc nabagiem nav ko ēst, 

mani sauc par komunistu.” Meklēt problēmas dziļākus cēloņus un risinājumus – tas ir, ko 

sauc par politisko diakoniju jeb baznīcas pravietisko uzdevumu. Kā viens vācu bīskaps 



teica- nepietiek runāt tikai par žēlsirdīgo samarieti un par pirmkristiešu draudzi, bet ir arī 

jāatceras praviešu vārdi. 

 

Otrs praviešu kritikas virziens vēršas pret tukšu kultu, kur ārēja dievbijība neiet kopā ar 

labiem darbiem un atbalstu nabagiem., piem. Jes 58 (par gavēšanu): 

6 Vai drīzāk tā nav gavēšana, kāda Man patīk, proti: kad atraisa jūga važas, kad tos, kam 

pāri nodarīts, atlaiž svabadībā un noņem no viņu pleciem ikkatru jūgu?  7 Vai ne tā? Kad 

tu savu maizi lauz izsalkušam un nabagus, kas bez pajumtes, uzņem savā namā; kad tu 

redzi kailus un tos apģērb un neatraujies no sava tuvāka,  8 tad tava gaisma atmirdzēs kā 

rīta blāzma, tava atdzimšana notiks ātrāk, tava taisnība ies tavā priekšā, un Tā Kunga 

godība tevi pavadīs.  

9 Kad tu sauksi, Tas Kungs tev atbildēs; kad tu sauksi pēc palīdzības, Tas Kungs sacīs: 

redzi, še Es esmu! Kad tu izbeigsi savā vidū visu varmācību, zemiskuma pilno norādīšanu 

ar pirkstiem un visas ļaunās runas,  

10 kad tu izsalkušam atvērsi savu sirdi un paēdināsi apbēdinātu dvēseli, tad tava gaisma 

atspīdēs tumsībā, un tava tumsa būs kā gaiša pusdiena.   

11 Un Tas Kungs tevi vienmēr vadīs un paēdinās tavu dvēseli arī tukšās vietās un 

stiprinās tavus locekļus, ka tu būsi kā auglīgs dārzs un kā ūdens avots, kurā ūdens 

neizsīkst.  

 

Jer. 7, 3-11: 3 Tā saka Tas Kungs Cebaots, Israēla Dievs: dariet taisnus savus ceļus un 

savus darbus, tad Es jums ļaušu dzīvot šinī vietā! 4 Nepaļaujieties uz viltus vārdiem, kad 

jums saka: tas ir Tā Kunga nams, Tā Kunga nams, Tā Kunga nams! 5 Jo tikai tad, ja jūs 

nopietni labosit savus dzīves ceļus, savus darbus un visu savu rīcību, bet nesaskaņu 

gadījumos izturēsities pēc taisnības cits pret citu, 6 kad jūs neapbēdināsit svešinieku, 

bāreni un atraitni un neizliesit nenoziedzīgas asinis šinī vietā, un nekalposit citiem 

dieviem sev pašiem par postu, 7 tad Es ļaušu jums dzīvot šinī vietā, šinī zemē, ko Es devu 

jūsu tēviem uz mūžīgiem laikiem.8 Bet redzi, jūs paļaujaties uz viltus vārdiem, kas nekam 

neder! 9 Vai tad jums bija zagt, nokaut, laulību pārkāpt, nepatiesi zvērēt un kvēpināt 

Baalam, un kalpot citiem dieviem, kas jums sveši?  

10 Un tad jūs nākat un stājaties Manā priekšā šinī namā, kas nosaukts Manā Vārdā, un 

sakāt: mēs esam glābti! - un turpināt darīt visas šīs negantības. 11 Vai tad šis nams, kas 

nes Manu Vārdu, kļuvis jūsu acīs par slepkavu bedri? Tiešām, arī Es to redzu, saka Tas 

Kungs. 

 

Vēl man pie praviešiem liekas svarīgi, ka viņi jūdu tautas vistumšākā brīdī spēja saskatīt, 

kā jūdu tautas nākotne izskatīsies Dieva gaismā. Šī krīze jūdiem iestājās ar kapitulāciju 

597.g. Babilonieša karaspēka priekšā un sasniedza savu dziļāko punktu ar Jeruzālemes 

izpostīsānu 586. gadā pirms Kristus un ar to saistīto jūdu inteliģences un valdošās šķiras 

izsūtīšanu uz Babilonijas spaidu nometnēm. Šis laiks bija ļoti sāpīgs, tas sagrāva ne tikai 

materiālās vērtības un cilvēku individuālos dzīves plānus, bet arī ticības pamatus. 

Izrādījās, ka Dievs pieļāva svētās, 300 gadus neieņemtās, pilsētas Jeruzalemes 

sagraušanu, pieļāva, ka templis tika izpostīts, ka jūdi zaudēja savu zemi un ka tika 

nogalināti ķēniņa Dāvida pēcteči, kam bija apsolīta mūžīga valdīšana. Tā bija katastrofa. 

Un tomēr radās cilvēki, kas sludināja, ka ir nākotne, ka Dievs visu ļaunumu pārvērtīs un 

būs iespēja dzīvot brīvībā un labklājībā.  

 



Jes. 65,17.18: Jo redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs 

nepieminēs, un tās nevienam vairs nenāks prātā. 18 Bet priecājieties un līksmojiet 

vienmēr par to, ko Es radu, jo redzi, Es pārradīšu Jeruzālemi priekam un tās tautu 

līksmībai. 

 

Šodien cilvēki saka, lai beidz sapņot. Bet pie praviešiem mēs varam atklāt, kā cilvēki 

saņem spēku no tā, ka daži uzdrīkstas sapņot par labāku nākotni. Šis sapnis bija Dieva 

atbilde uz viņu lūgšanām. „Labāk nekā sūdzēties par tumsu, ir aizdedzināt svecīti.” 

 

Jes. 61,1-3: 1 Dieva Tā Kunga Gars ir pār mani, jo Tas Kungs mani svaidījis sludināt 

nelaimīgajiem prieka vēsti, mani sūtījis dziedināt sagrauztas sirdis, pasludināt 

apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību, 2 pasludināt Tā Kunga 

žēlastības gadu un mūsu Dieva atmaksas dienu un iepriecināt visus noskumušos; 3 tiem, 

kas skumst Ciānas dēļ, dāvāt galvas rotu pelnu vietā, prieka eļļu sēru drēbju vietā, svētku 

drānas noskumuša gara vietā, lai viņus varētu saukt par taisnības kokiem, kas Tā Kunga 

dēstīti Viņam par godu.  

Pravietis attiecina sabata vai gaviļa gada noteikumus uz atgriešanos no Bābeles 

izsūtījuma. Bija pagājuši 70 gadi, kad persieši uzvarēja babiloniešus un ļāva jūdiem 

doties uz mājām. 

 

Arī Babilonijas krīzes laikā 6. gadsimtā radās t.s. Dieva kalpa dziesmas (Jes. 42,1-4; 

49,1-6; 50,4-9; 52,13-53,12). Šeit pirmo reizi vairs nerunā par to, ka ciešanas ir tikai 

Dieva sods par pašu grēkiem, bet par to, ka Dieva kalps ir uzņēmies ciešanas citu grēku 

dēļ. Šie teksti palīdzēja pirmkristiešu draudzei saprast Jēzus kalpošanas nozīmi, un 

noteikti arī pats Jēzus zināja par šo Dieva kalpu, kas pazemojās un cieta, lai nestu saviem 

līdzcilvēkiem, savai tautai, svētību.  

 

Jaunā Derība 

 

Saskatīt galveno – to, kas cieš 

Jēzus ar stāstu par žēlsirdīgo samarieti Lk. 10 konkretizē, ko Viņš saprot zem 

tuvākmīlestības.  

Mīlestība Viņa izpratnē nav kāda abstrakta lieta, vai emocionāls pārdzīvojums, bet tā 

vispirms nozīmē praktisku palīdzību tam, kas cieš.  

Šajā stāstā mēs varam redzēt, cik svarīgi ir būt atvērtam pret to, kuram ir vajadzīga 

palīdzība. Evaņģēlijos mēs lasām, cik bieži Jēzus pieļāva to, ka viņu uzrunāja pilnīgi 

sveši cilvēki, meklējot palīdzību. Vienmēr atkal Jēzus pārtrauc savas gaitas, atliek Savas 

darīšanas un pievēršas otra vajadzībām. Atšķirībā no levīta un priestera, samarietis 

apžēlojas, pārtrauc savu ceļojumu un dara to, kas ir nepieciešams ievainotajam. Šī 

atvērtība prasa gara modrību, ka neesam aizdomājušies, steigā, kad domās jau darām 

nākamās lietas.  

Jēzus šo līdzību stāsta, lai atbildētu uz rakstu mācītāja jautājumu, kas ir mans tuvākais. 

Rakstu mācītājs liek sevi centrā un jautā, cik tālu viņš lai tver savu tuvāko loku. Vai tā ir 

ģimene, kaimiņi, darba kolēģi, draudze, baznīcas cilvēki, tautieši? Cik tālu mēs tveram to, 



kas ir “mēs”, “savējie”?  Kam mēs dalām humāno palīdzību, tikai draudzes locekļiem, 

baznīcas gājējiem? 

Tajā laikā samarieši un jūdi viens otru ienīda. Ja Jēzus izvēlas par Savas līdzības varoni 

tieši samarieti, tad Viņš ar to vēlas paplašināt cilvēcības robežas. Tieši tas, no kā to 

vismazāk varēja gaidīt, izrāda žēlsirdību. Tas nozīmē, ka diakonija nav ekskluzīva 

baznīcas rīcība. To var darīt jebkurš. Dievs katram cilvēkam ir devis sirdi, kas spēj 

iejusties, līdzi just, izrādīt žēlsirdību. Skatoties no Baznīcas mācības, mēs ļoti ātri varam 

atrast to, kas mūs šķir. No kalpošanas skata punkta mēs daudz ātrāk varam atrast kopīgu 

valodu, pat ar tādiem, kuriem ir diametrāli pretēji uzskati. No otras puses var sanākt arī 

tā, ka tie, kas liekas tuvi un dievbijīgi, patiesībā ir ļoti tālu no Dieva un saviem 

līdzcilvēkiem.    

Stāsta beigās Jēzus uzdod pretjautājumu: “Kurš viņam bija tuvākais?” Jēzus centrā liek 

cietušo, to, kuram visvairāk ir nepieciešama mīlestība. Lai rakstu mācītājs uz vienu brīdi 

iejūtas viņa ādā, un sapratīs, cik ļoti ir vajadzīgs tuvākais, kas izrāda žēlsirdību. 

Atbrīvošanas teoloģija, kas ir cēlusies Dienvidamerikā 60. un 70. gados, to formulē tā: 

“priekšroka nabagiem”. Es teiktu, “priekšroka tiem, kas cieš!” Tas ir svarīgāk par 

ikdienas darbiem, teoloģiskām atšķirībām, pieņemtām uzvedības normām, tautību utt. 

Tā kā visa šī saruna starp Jēzu un rakstu mācītāju bija par to, kā sasniegt mūžīgo 

dzīvošanu, tad sanāk, ka tur var nokļūt arī mūsu ienaidnieki, ja viņi ievēro mīlestības 

bausli. Tas iet roku rokā ar līdzību par pastaro tiesu. 

Līdzība par pastaro tiesu Mt. 25, 31-46 parāda, ka mēs sastopam savu Kungu tur, kur 

mēs Viņu vismazāk gaidījām. Šī līdzība iezīmēja vēlāko diakonijas darbību, ar tā 

sauktiem septiņiem žēlsirdības darbiem: 

(1) dzirdināt izslāpušos, (2) paēdināt izsalkušos, (3) apmeklēt cietumniekus, (4) 

dziedināt slimos, (5) dot mājvietu svešiniekiem, (6) apģērbt plikos, [vēlāk vēl 

pievienoja] (7) apglabāt mirušos. 

Varētu teikt, ka diakonijas darbam ir viena centrāla ass ar diviem smagumpunktiem – 

viens ir apmeklējums, tātad doties pie slimajiem un izstumtajiem, otra – viesmīlība, tātad 

gatavība uzņemt tuvāko un ievest viņu galdu kopībā. (sk. Kjell Nordstokke, Ticība un 

Mīlestība, 73.lpp.).   

Diakonija no vienas puses balstās uz līdzjūtību tam, kas cieš. Viņa vai viņas man ir žēl. 

No otras puses diakonija izriet no Jēzus pavēles un aicinājuma.  

 

Dieva valstība 

Jēzus aicināja ļaudis atgriezties, jo Dieva valstība ir tuvu klāt pienākusi. Kas ir šī Dieva 

valstība? Vai tā ir meklējama debesīs, kā ev. Matejs to apzīmē? Šeit ir jāsaprot, ka jūdi 

tajā laikā nevēlējās izrunāt Dieva vārdu, un tā vietā lietoja citus vārdus. Tāpēc Matejs 

runā par debesu valstību. Tā nekādā ziņā neapzīmē pēcnāves dzīvi, bet ir vērsta uz šo 

dzīvi. No vienas puses Jēzus saka, ka Dieva valstība jau ir tuvu klāt pienākusi, tā ir 

mācekļu vidū, to var saskatīt, ja ievēro zīmes, kas uz to norāda. No otras puses Dieva 

valstība sevi vēl nav pilnībā atklājusi, tā parādīsies pēdējās dienās. Par tās atnākšanu ir 

jālūdz – “lai nāk Tava valstība”. Šī šķietamā pretruna aicina mūs nepārvērtēt savus 

spēkus, kā to, piem., darīja komunisti, kas vēlējās īstenot paradīzi virs zemes. Tā rezultātā 

var tikai piedzīvot vilšanos un bezcerību, vai arī noliegt realitāti un “pielabot” īstenību 

ideoloģijas vārdā. No otras puses atgriešanās Dieva valstības virzienā nozīmē, ka esam 



brīvi darīt to, kas ir mūsu spēkos, nevis ieslīgt bezcerībā un neko nedarīt. To, ko es 

nevaru mainīt, es lieku Dieva ziņā, bet to, ko es varu darīt, tas man ir jādara. 

 

Jēzus par Dieva valstību liecināja ar līdzībām, ar dziedināšanām un ar ļauno garu 

izdzīšanu, tātad ar vārdiem un darbiem. Līdzībās Jēzus runā par ikdienas situācijām, kas 

bija saistītas ar cilvēku vidi, kurā viņi dzīvoja – darbs, mājas, daba, svētki, arī par lielo 

politiku. Tātad ikdienas dzīvē ir atrodamas zīmes, kas norāda uz Dieva valstību. 

Vienkārši vajag staigāt ar atvērtām acīm un sirdīm. Vienmēr atkal Jēzus uzsver 

piedošanas nozīmi un parādu atlaišanu. Šeit nav runa tikai par garīgiem parādiem, bet 

Jēzus runā arī par smagumu, kas daudziem tā laika vienkāršiem ļaudīm bija jānes – 

nodokļu slodze, nespēja tikt galā ar parādiem. Būdams Nācaretes sinagogā Jēzus atsaucās 

uz Jes. 61. nod., kur nabagiem tiek sludināta prieka vēsts, izsludināts žēlastības gads, u.c. 

Tie ir vārdi, kas tika teikti laikā, kad izsūtītie jūdi atgriezās no Bābeles trimdas.  Jēzus tos 

izvēlas, lai aprakstītu Savas darbības mērķi. Tā ir Viņa vizītkarte, ar ko Viņš iepazīstina 

klausītājus ar sevi. Tāpēc šie vārdi arī mums ir svarīgi, jo tie ļauj mums saprast, kā Jēzus 

pats skatījās uz Sevi. Te ir uzrakstīta visa Viņa misijas programma.  

 

Lk. 4,16-18: 

16 Tā Viņš nonāca Nacaretē, kur Viņš bija uzaudzis, un pēc Sava ieraduma Viņš sabata 

dienā iegāja sinagogā. Viņš piecēlās, lai lasītu. 17 Viņam pasniedza pravieša Jesajas 

grāmatu. Grāmatu atverot, Viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts:  18 "Tā Kunga Gars 

ir uz Manis, jo Viņš Mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt 

atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā 19 un pasludināt 

mūsu Kunga žēlastības gadu."  20 Un, grāmatu aizvēris, Viņš to atdeva sulainim un 

apsēdās. Un visi, kas bija sinagogā, vērsa savus skatus uz Viņu. 21 Un Viņš iesāka uz 

tiem runāt: "Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts."  

 

Jēzus skaidrojums ir pavisam īss, Viņš saka: “Šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir 

piepildīts.” 

Jēzus pats negaida uz labākiem laikiem, Viņš vienkārši sāk rīkoties. Viņš izsludina 

žēlastības gadu, par ko ir runa Vecā Derībā, ka ik pa 50 gadiem tiek atlaisti parādi, 

atbrīvoti vergi un atdota ieķīlātā zeme. Jēzus sāk izrādīt žēlastību šodien pat, tiem 

cilvēkiem, ar kuriem Viņš šodien satiekas. Viss sākas ar mūsu sirds attieksmi, kā mēs 

izturamies pret tiem, kuriem iet grūti. Līdzīgi Jēzum, kas deva liecību Nācaretes ļaudīm, 

arī mums ir jāsāk dzīvot tajā realitātē, ko nosaka Dieva žēlastības Gars. 

 

Viena tūlīt uzkrītoša lieta ir, ka šie vārdi teikti noteiktām personu grupām. Tie ir nabagie, 

cietumnieki, aklie, satriektie. Jēzus to īstenoja, apzināti meklējot šos cilvēkus, veltot tiem 

Savu laiku, Savu spēku. Ja vēlamies sekot Jēzum, arī mēs nevaram vienkārši palikt savā 

ierastā vidē, bet ir jāiet uz ārpusi, pie tiem, kuriem ir visgrūtāk. Jautājums, kāpēc viņi 

nenāk uz Baznīcu, ir nepareizs. Drīzāk mēs varam sev jautāt, kāpēc mēs neejam pie 

viņiem un nepildām savu uzdevumu, liecināt par Dieva valstību. 

 

Kad Jānis Kristītājs no cietuma atsūta Jēzum jautājumu, vai Viņš ir gaidītais mesija, 

Jēzus atbild netiešā veidā (Lk. 7, 19-23): "Eita un atsakait Jānim, ko esat redzējuši un 

dzirdējuši: aklie redz, tizlie iet, spitālīgie top šķīsti, kurlie dzird, miroņi ceļas augšām, 

nabagiem sludina prieka vēsti;  23 un svētīgs ir, kas pie Manis neapgrēcinājas."  



Tātad no Jēzus darbības rezultātiem var secināt, kas Viņš ir. Tas ir ļoti svarīgs punkts arī 

priekš misijas. Lai cilvēki sāktu ticēt vārdiem, tiem ir jāparādās dzīvē. Jāņa ev. 13,35 

Jēzus saka: “No tam visi pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja jums būs mīlestība savā 

starpā."  

 

Jēzus neizvairās no citu ciešanām, un, kad pienāk laiks, Viņš pieņem arī to, ka pašam ir 

jāiet krusta ceļš.   Šī Viņa nostāja izraisa neizpratni, bailes un naidīgu attieksmi ne tikai 

farizejos, bet arī Jēzus sekotājos. Visasāk tas izpaužas Sīmaņa Pētera sadursmē ar Jēzu, 

kad Jēzus paziņo, ka Cilvēka Dēlam būs jācieš un Jēzus atbild ar vārdiem “Sātan, 

atkāpies!” (Mk.8,31-38).  Pēteris vēlas atturēt Jēzu no Viņa kalpošanas tāpēc, ka pats ir 

nobijies. Šī attieksme nepieņemt Jēzus kalpošanu turpinās caur visu baznīcas vēsturi. 

Jēzu paaugstina par kungu, viņš tiek aizvien vairāk godināts un slavēts, bet aizvien mazāk 

kristieši izjūt nepieciešamību Viņam sekot. Tā arī Baznīca  kļūst par kungu baznīcu.  

Piem., tiek attaisnota sava nevēlēšanās kalpot ar Bībeles pantiem kā “nabagie ir arvien 

pie jums”  (Mt.26,11). Pants tiek izrauts no kopsakarības, jo situācijā kad Jēzus to teica, 

Viņš pats bija nabags, ejot pretī Savai nāvei. Jēzus vienkārši aizstāvēja sievieti, kura Viņu 

svaidīja ar dārgu eļļu, un par to saņēma mācekļu pārmetumu, ka viņa būtu labāk 

pārdevusi to eļļu un iegūto naudu atdevusi nabagiem. Kādreiz ir tā, ka gribam mainīt visu 

pasauli, bet savu tuvāko varbūt neieraugām. 

 

Jēzus Saviem mācekļiem, arī Jūdam Iskariotam, pirms ēšanas mazgā kājas kā 

viszemākais mājas vergs (Jņ.13).  Viņš Savas darbības būtību saprata kā  „kalpošanu”, un 

Viņš aicina arī Savus mācekļus to īstenot savā dzīvē.  

 

(Lk. 22,25-27)  

25 Un Viņš tiem sacīja: "Ķēniņi valda pār tautām, un varenos sauc par labdariem.  

26 Bet jūs tā ne. Bet lielākajam jūsu vidū būs būt kā jaunākajam, un vadonim kā tādam, 

kas kalpo.  

27 Jo kas ir lielāks: vai tas, kas sēž pie galda, vai tas, kas kalpo? Vai ne tas, kas sēž pie 

galda? Bet Es esmu jūsu vidū kā tāds, kas kalpo.” 

 

Svētais Vakarēdiens 

Ejot pie Dievgalda, mēs nākam kā lūdzēji, kā tādi, kas paši ir atkarīgi no Dieva 

žēlastības. Tikai tad, kad pieņemam Jēzus kalpošanu, mēs varam izbaudīt kopību ar Viņu. 

Pie mielasta Emavas mācekļi  atpazīst augšāmcelto Jēzu, kad viņš dala maizi un vīnu – 

dāvinot viņiem ne tikai grēku piedošanu, bet arī atjaunotas attiecības, kopību ar pestītāju, 

jēgu dzīvē (Lk. 24). 

 

Praktiskā kalpošana nav blakus lieta vai otršķirīgs jautājums. Tā skar mūsu ticības būtību. 

Pāvils raksta korintiešu draudzei,  ka tā ir Kristus miesa. Caur Svēto Vakarēdienu 

Kristus rada no daudziem atsevišķiem cilvēkiem Savu miesu (1.Kor. 10, 16-17). Taisni 

tie miesas locekļi, kas liekas visnespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Viena locekļa sāpe 

attiecas uz visiem (1.Kor. 12,25-27). 

 

Katram ar savām dāvanām ir jādomā par draudzes kopīgo labumu, atbalstot it īpaši tos, 

kas ir vāji.  Iepriekšējā, 11. nodaļā, Pāvils to izklāsta sakarā ar necienīgu Svētā 

Vakarēdiena saņemšanu. Svētais Vakarēdiens tajā laikā bija cieši saistīts ar kopīgu 



mielastu, t.s. Agāpe mielastu. Tomēr ne visi draudzes locekļi varēja laikā atnākt, 

visticamāk, ka tie bija ļaudis, kas nevarēja patstāvīgi lemt par savu laiku, kā, piem., vergi. 

Viņi varēja ierasties tikai vēlāk. Savukārt bagātākie draudzes locekļi negaidīja un sāka 

mielastu bez tiem, kas nāca vēlāk. Tā sanāca, ka vieni bija paēduši, bet citi palika 

izsalkuši. Tādos apstākļos, pēc Pāvila domām, nav iespējams turēt Kunga mielastu. 

Nevēlēšanās dalīties bija vistiešākā veidā Kristus upura nicināšana, jo Viņš atdeva Sevi 

pilnībā.  Pāvils jautā, vai šī nevēlēšanās dalīties nevar būt par iemeslu tam, ka korintiešu 

draudzē ir tik daudz vāju un neveselu, un ka daudzi jau ir miruši. (1.Kor. 11, 20-30)  

 

Jāatceras, ka pirmkristiešu draudzēs Svētais Vakarēdiens ir cieši saistīts ar  mīlestības, t. 

i., Agāpe mielastu. Draudzes locekļi atnes produktus uz dievkalpojumu, lai pirms vai pēc 

Svētā Vakarēdiena dalītos ar nabagiem kopīgā mielastā. Dievkalpojuma kolekte 

mūsdienās ir izveidojusies no šīs tradīcijas. 

 

Diakona amats un diakonija 

Apustuļu darbos 6. nod. ir aprakstīts, ka Jeruzalemes draudzē bija nesaskaņas starp ebreju 

un grieķu kristiešiem. Ebreju kristieši nevēlējās aprūpēt grieķu izcelsmes kristiešu 

atraitnes. Tātad arī šeit kristiešu draudze cieš sakāvi, un diakona amata ieviešana norāda 

uz draudzes nespēju kopīgi kalpot.  

 

Pie kalpošanas pieder arī Dieva vārda sludināšana. (Apd. 6,  1-10).  2 Tie divpadsmit 

saaicināja visus mācekļus un sacīja: "Nav pareizi, ka mēs, kalpodami pie galda, atstājam 

novārtā Dieva vārdu. 3 Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus septiņus vīrus, kam laba 

slava, Svētā Gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šo pienākumu uzticēt; 4 bet mēs 

gribam arī turpmāk Dievu lūgt un kalpot ar vārdu." 

Pēc tam katru dienu tika veikts diakonijas darbs, dodot atraitnēm iespēju paēst. Pirmais 

kristiešu moceklis, Svētais Stefans,  diakons būdams, Svētā Gara spēkā sludina Dieva 

vārdu.  

 

Rom. 16,1-2 liecina, ka arī sievietes veica kalpošanas darbu: 1 Jūsu gādībai ieteicu 

Foibu, mūsu māsu, kas kalpo Kenhrejas draudzē. 2 Uzņemiet viņu iekš Tā Kunga, kā 

svētajiem klājas, un palīdziet viņai, ja viņai kādā lietā vajadzīgs jūsu atbalsts: arī viņa 

daudziem bijusi par aizstāvi, arī man pašam. 

 

Par diakona amatu specifiskā nozīmē runā 1. Tim. 3,8-13: 8 Diakoniem tāpat būs būt 

cienīgiem, ne divkosīgiem, ne pārmērīgiem vīna baudītājiem, ne negodīgas peļņas 

kāriem, 9 tādiem, kas ticības noslēpumu glabā skaidrā sirdsapziņā. 10 Arī šie papriekš 

jāpārbauda, pēc tam lai viņi kalpo, ja nav viņiem ko pārmest. 11 Sievām tāpat būs būt 

cienīgām, ne mēlnesēm, bet sātīgām, uzticamām visās lietās. 12 Diakoniem jābūt vienas 

sievas vīriem, kas labi valda bērnus un savu pašu namu. 13 Jo tie, kas labi kalpojuši, 

iegūst sev cienīgu stāvokli un daudz priecīgas drosmes ticībā, kas Kristū Jēzū.  

 

Vārds diakonija, darbības vārds diakonein, lietvārds diakonos Jaunā Derībā parādās apm. 

100 reizes. Burtiski tulkojot tas nozīme “caur putekļiem”. Vārds diakonija ir cēlies no 

kalpošanas pie galda, piem.   Lk. 10,40: Bet Marta, aizņemta ar daudzām rūpēm par to, 

kā Viņu apkalpot, pienāca un sacīja: "Kungs, vai Tu neko nesaki par to, ka mana māsa 

mani atstājusi, lai es viena kalpotu? Saki jel viņai, lai viņa man palīdz." 



Plašāku nozīmi vārds iegūst, kad ar to apzīmē jebkādu darbu, kas ir saistīts ar kristīgās 

mīlestības izpausmi, piem. Rom. 15,30f.: 30 Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus 

Kristus un Gara mīlestības vārdā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dieva priekšā, 31 

ka tieku izglābts no neticīgajiem, kas ir Jūdejā, un ka svētie Jeruzālemē manu palīdzību 

uzņem ar labvēlību.  

Vai arī 1. Kor. 12,5 – darbības, kas lai ceļ draudzi:  „Ir dažādas kalpošanas, bet viens 

pats Kungs; ....” 

 

Rom.12,7 : 6 Kad nu mums, pēc mums piešķirtās žēlastības, ir dažādas dāvanas, tad lai 

tās, ja tās ir pravieša spējas, izpaužas saskaņā ar ticības mēru, 7 kalpošanas spējas - 

kalpošanā, spējas mācīt - mācīšanā; 8 pamācīšanas spējas - pamācīšanā, kas dod no 

sava, lai to dara vientiesīgi, kas valda, lai dara to rūpīgi, kas strādā žēlsirdības darbu, 

lai dara to ar prieku. Luters to tulko kā „amatu”, tātad baznīcas amats ir kalpošana.  

 

Nobeigums 

To, ka Dievs ir cilvēks tapis, sauc par inkarnāciju.   

Pāvils raksta Fil. 2,5-11:  

5 Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū,  

6 kas, Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam,  

7 bet Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs;  

8 un, cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat 

krusta nāvei!  

9 Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem,  

10 lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, 

11 un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu.  

Šī kustība no augšas uz leju, no bagātības uz nabadzību, parādās arī evaņģēlijos. Jēzus 

sludina Dieva valstību tiem, kas toreizējā sabiedrībā bija atstumti, kas skaitījās nešķīsti 

farizeju acīs un kuriem ar to bija liegta pieeja Dieva templī. Prostitūtas, muitnieki, 

romieši, grēcinieki. Tā sauktie zemes ļaudis, nabagie zemnieki un strādnieki. Jēzus 

darbojas kā kalps, kas pārkāpj robežas un aicina uz sekošanu, atstājot aiz sevis savu 

iedomību un savas ambīcijas, un būt par cilvēku.   

 

 


