
„Dzīvosim labajos darbos” (Ef 2:10) [b]  

 

 

 „Mēs mācām, ka samierināt mūs ar Dievu, darīt ticīgus un iznīcināt grēku ir tik 

cildeni un godpilni darbi, ka tie jādara vienīgi Kristum [...] Bet, ka labiem darbiem līdz ar 

to neesot nekādas vērtības, - kurš gan jebkad ir dzirdējis kādu to mācām, izņemot velna 

melīgās lūpas? Es nemainītu [...] pat ne vismazāko labo darbu, ko jebkad esmu darījis, pret 

visiem šīs pasaules dārgumiem. Patiesībā es šos darbus uzskatu vērtīgākus par savu 

dzīvību, kura, galu galā, mums ir vēl svarīgāka nekā visa pasaule. Jo, ja tas ir labs darbs, 

tad to ir darījis Dievs manī un caur mani. Bet, ja Dievs to darījis, un tas ir Dieva darbs, kas 

gan ir visa pasaule salīdzinājumā ar Dieva paša darbu? Es, protams, netopu ticīgs caur 

šādiem darbiem, bet es tos daru Dieva godam un slavai un mana tuvākā labumam un 

labklājībai.”
1
    

(Dr. Mārtiņš Luters)    

 

 

[Turpinājums]  

  

Jana: Ir lietas, kuras Dievs ir formulējis visai konkrēti, bet daudz kas Rakstos 

nemaz nav noteikts. Tā arī par aicinājumiem, ne jau par visiem ir darīts zināms, kā tieši 

mums tos labāk veikt.  

Guntars: Tas tiesa, ne visiem. Un tas ir labi. Tas rāda Dieva uzticēšanos mums. 

Viņš dod mums vadlīnijas kā Viņa iedibinātā kārtība darbojās un ko mums vajadzētu un 

ko nevajadzētu darīt, taču kā tieši vienu vai otru lietu darīt, tas tiek atstāts mūsu ziņā. 

Piemēram, Dievs nosaka, ka mums būs rūpēties par savu laulāto draugu, taču kā tieši to 

darīt, kas tieši konkrētajam laulātajam draugam vajadzīgs, tas paliek mūsu pašu ziņā.  

Šeit runājam par bērnu audzināšanu. Dievs ir uzdevis mums audzināt mūsu 

bērnus, Viņš arī ir atklājis, kādam būtu jābūt šim audzināšanas rezultātam, izpratnei par 

viņa aicinājumiem, uzdevumiem un gatavībai tos veikt. Runājot par Dieva pedagoģiju, 
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aplūkojām kā Dievs audzina savus bērnus, bet to, kā tieši mums katram jāaudzina 

savējais, tas paliek mūsu ziņā. Nav divu vienādu bērnu, nav divu vienādu situāciju, nav 

iespējams dod universālu un tajā pašā laikā pavisam konkrētu padomu.  

Jana: Bez tam, vēl jau arī jāņem vērā, ka grēks ir sabojājis šo pasauli, un arī tādēļ 

mūsu aicinājumu veikšana ir apgrūtināta.  

Guntars: Jā, apgrūtināta ir gan izpratne par aicinājumu, gan iespēja to pilnvērtīgi 

veikt. Nedz mēs paši, nedz tuvākie, kuriem kalpojam, nav brīvi no grēka. Tā rezultātā, 

protams, mums jārēķinās, ka mūsu kalpošana mūsu aicinājumā var nebūt ne viegla, ne 

patīkama. Ja audzinām bērnus, tad viņi to nemaz nevēlās. Pat tad, kad zinām, kā mums 

būtu pret bērniem jāizturas, to vieglāk ir zināt, nevis darīt. Tas neizbēgami rada kļūdas un 

neizdarības. Tad svarīgi ir nepielūgt savas kļūdas, necensties tās rādīt kā vienīgo pareizo 

risinājumu, bet gan atzīt savu kļūdīšanos un darīt visu, lai to labotu.  

Jana: Bieži vien mēs domājam par to, kāds ir mūsu aicinājums. Vai tas, ko mēs 

darām, mūsu darbs tiešām ir uzskatāms par aicinājumu? Jo nav jau noslēpums, ka ne jau 

visi darbi dara tuvākajam labu. Ko darīt, ja kāda darba darīšana ir apgrūtinoša mūsu 

sirdsapziņai?  

Guntars: Ir nepareizi saprast aicinājumu pārāk šauri, to ierobežot tikai ar mūsu 

darbu. Ja daru šo vai to darbu, tas ir mans aicinājums, viss pārējais vairs nav. Aicinājums 

ir nevis tikai konkrēta profesija, vai ieņemamais amats, bet gan mūsu līdzatbildība par 

visu šībrīža situāciju sabiedrībā. Ja apzināmies, ka esam Dieva maskas un darbabiedri, 

tad mūsu aicinājums ir – rūpēties par tuvāko visplašākajā nozīmē visās viņa vajadzībās. 

Tas mūsu darbošanās iespējas paplašina līdz bezgalībai. Kā tu vari teikt, ka tu visu esi 

izdarījis savā aicinājumā; kā ar palīdzību sociāli maznodrošinātajiem, kā ar rūpēm par 

ekoloģiju, kā ar nejēdzīgiem lēmumiem valsts pārvaldē, utt.? Pat ja mums būtu 5 galvas, 

10 rokas un 48 stundas diennaktī, mēs nespētu izdarīt visu, kas vajadzīgs. Kā radības 

pārvaldniekiem, tieši tā mums arī jālūkojas uz savu aicinājumu. Katram jāmeklē kā 

viņam Dieva dotos talantus izmantot citu labā.  

Vai vienmēr varam uzskatīt, ka jebkurš darbs ir mūsu aicinājums? Realitāte ir 

tāda, ka ne visus darbus varam saukt par aicinājumiem kalpot tuvākajam, tā vienkāršā 



iemesla dēļ, ka ne visi darbi dara tuvākajam labu. Lai izvērtētu savu darbu, varam jautāt, 

kā ar to palīdzam saviem tuvākajiem, kā tas palīdz Dieva labajiem nodomiem pret 

cilvēkiem? Vai to darot neizniekojam savus talantus, vai to darot dodam godu Dievam, 

vai tikai izniekojam mums atvēlēto laiku? Varētu teikt, ka katrs darbs, kas nav sabiedrībai 

kaitīgs un būtībā negodīgs, ir labs.  

Jana: Bet ko, ja nu mans darbs neatbilst šādam aprakstam? Ja tas nedz dod 

labumu tuvākajiem, nedz dod godu Dievam?  

Guntars: Nav viennozīmīgas atbildes, jo nav divu vienādu situāciju. Ja darbs ir 

tikai tuvākajiem par postu, tad labāk agrāk, nekā vēlāk vajadzētu no tā atteikties. Ja darba 

darītājs nedzīvo viens, bet ir savas ģimenes apgādnieks, viņam jārēķinās ar savu atbildību 

pret sev uzticētajiem, pirms pieņemt lēmumu par darba maiņu.  

No otras puses, arī darot brīnišķīgu un sabiedrībai noderīgu darbu, nevajag iekrist 

kārdinājumā un padarīt savu darbošanos par elku. Nereti tā gadās, ka tik ļoti pieķeramies 

savam darbam, ka tas sāk noteikt mūsu identitāti. Darbs nav mūsu galamērķis, vai 

augstākā vērtība pats par sevi. Darba, aicinājuma vērtība un jēga nav pašā darba procesā, 

tā ir tik tālu, cik tas ļauj Dievam caur mums darboties tuvākā labā, un mums izrādīt 

pateicību Dievam par Viņa devumu. Īpaši svarīgi to atcerēties darbu zaudējot, vai 

dodoties pensijā. Mēs nezaudējam nedz sevi, nedz savu dzīvi, vien pārtraucam noteikta 

veida kalpošanu.  

Jana: Tātad visas mūsu ikdienas gaitas, visu, ko darām savu tuvāko labā, mēs 

varam saprast kā savu aicinājumu un kā līdzdarbošanos Dieva darbā?  

Guntars: Tas tiešām tā ir. Reizēm arī draudzēs mēs piemirstam, ka Dievs ir 

Radītājs, ka Viņš veidojis un uztur ne tikai baznīcu, bet visu pasauli. Ka abas valstības, 

gan tā, kas ir mūžīga, gan šī, kas ir pārejoša, pieder Viņam. Dievs darbojās gan 

svētdienās, gan visās pārējās nedēļas dienās. Ja saprotam, ka Dievs nav tikai svētdienas 

Dievs, bet gan Kungs pār visu laiku un radību, tad ieraugām, cik liela nozīme ir arī mūsu 

darbam mūsu ikdienas aicinājumā. Ja viss pieder Dievam, tad nav vairs kādi īpaši svētie 

aicinājumi un parastie. Visi aicinājumi, kurus dara Dieva svētie, ir svēti.  



Kā Dieva bērni mēs neesam aicināti tikai svētdienās nākt uz baznīcu, tieši otrādi, 

kā Dieva bērni, ar Dieva Vārdu svēti darīti, mēs esam aicināti iet pasaulē un būt tai par 

svētību ikdienas un ikvienā vietā. Mums nav jābūt Baznīcai tikai svētdienās un tikai 

dievnamā, mums ir jābūt Baznīcai pasaulē katru dienu, - darbā, atpūtā, mājās un 

sabiedrībā. Ja to saprotam, tad arī vieglāk ir pārvarēt lielo atšķirību starp svētdienu un 

citām nedēļas dienām. Tad arī visi mūsu aicinājumi kļūst par ticības izpausmi. Dievs 

Radītājs grib būt kopā ar mums ne tikai vienu reizi nedēļā, bet ikdienas, lai kurp mēs 

dotos.  

Tāpēc arī draudzēs ir svarīgi lūgt un mācīt, lai Dieva bērni, no grēkiem šķīstīti un 

ar Svēto Garu pildīti, spētu būt par Jēzus lieciniekiem un Dieva darbabiedriem ikdienu, 

ikviens savā aicinājumā. Ja izprotam mūsu stāvokli divējādās attiecībās, vertikālajās ar 

Radītāju un horizontālajās ar radību, tad skaidri varam saskatīt arī savu atbildību.  

Jana: Un tomēr, arī zinot, ka darboties tuvākā labā ir Dievam tīkami, ka tādējādi 

esam Viņa darba biedri, tas tik un tā bieži vien prasa lielu piespiešanos. Nebūt jau nav tā, 

ka, uzzinot par Dieva žēlastību Kristus dēļ, mēs spējam no sirds rūpēties par tuvāko un 

darīt to ar prieku. Patiesībā, reizēm šķiet, ka tas ir pat grūtāk nekā censties darīt labu, lai 

izpelnītos Dieva labvēlību. Ne jau vienmēr gribās būt labai mammai, sevišķi, kad bērni 

neuzvedās kā mēs vēlamies, labai sievai, kad vīrs uzvedās tā, it kā tikai viņa dzīves 

notikumi būtu tie svarīgie, labai darba biedrenei, draudzenei, utt.  

Guntars: Āmen. Tas tiešam tā ir. Bet kurš gan mums ir solījis, ka būs viegli? Dr. 

Mārtiņš Luters mūsu stāvokli aprakstīja sacīdams, ka Evaņģēlija apgaismotā dvēsele jau 

ir debesīs, taču grēka varā esošajai miesai vēl vajadzīga bauslība. Tā ir tāda pārprasta 

ticība, ja domājam, ka pēc Kristības mēs kā svētie eņģeļi darīsim vien svētas lietas un to 

visu no laba prāta, no tīras sirds mīlēdami savu tuvāko. Šeit mēs gan to iesākam, bet 

pilnībā to būsim spējīgi darīt tikai pēc Kristus atnākšanas. Bet tas nenozīmē, ka tas mums 

nav jādara.  

Rakstīdams par Kristības nozīmi, Dr. Mārtiņš Luters uzsvēra, ka mums katru 

dienu jāatgriežas pie mūsu Kristības, katru dienu jāslīcina vecais Ādams, katru dienu 

jāmirst, un katru dienu jādzimst kā jaunam cilvēkam.  



Jana: Kā saprast šo miršanu? Vai tā ir grēku nožēla un atkal un atkal atgriešanās 

no mūsu ļaunajiem darbiem, un grēku piedošanas saņemšana ticībā uz Kristībā doto 

apsolījumu?  

Guntars: Pārāk bieži mēs esam jau minētās grieķu kultūras upuri, kad cenšamies 

savu dzīvi padarīt pārlieku garīgu. Tā arī šajā situācijā, miršanu grēkam labprātāk 

saprotam kā metaforu, nevis kā pavisam reālu notikumu. Visas lietas, kuras uzskaitīji, tās 

tiešām pieder pie šīs „ikdienas miršanas”. Bet, kā tas notiek pavisam praktiski?  

Tas notiek mūsu ikdienā, katram dzīvojot un pēc labākās gribas pildot savus 

aicinājumus. To katrs labi zinām, ka ne vienmēr mums ir liels prieks darīt to, ko mums 

pienāktos darīt pēc mūsu amata. Vai viegli būt labiem vecākiem, labiem brāļiem un 

māsām savā ģimenē – vai bieži vien nemeklējam patvērumu citos, mūsu sirdij 

patīkamākos pienākumos? Bērniņ, tagad tētis nevar ar tevi palasīt, nevar pamācīties, 

nevar paspēlēties, jo... jo... jo tētim jāizlasa jaunākās ziņas, vai jāizdara kāds cits tik pat 

svarīgs darbs. Ja nu mums ir grūti piespiesties darboties savos aicinājumos, tas nav tādēļ, 

ka esam slikti kristieši, tas ir tādēļ, ka būdami kristieši, mēs vēl arvien esam arī labi 

grēcinieki.  

Ticībā Kristus Evaņģēlijam atjaunotais cilvēks zina un vēlas dzīvot pēc Dieva 

iedibinātās kārtības un arī darboties citu labā, savukārt vecais Ādams nevēlas mainīties, 

un nevēlas sevi velti apgrūtināt. Tā nu jaunais cilvēks pateicībā Dievam vēlas kalpot 

tuvākajam, vecais ir jāpiespiež ar bauslību, ar disciplinēšanu. Darbošanās mūsu 

aicinājumā ir vienlaikus arī Dieva mūs svētu darošais darbs, kad vecais Ādams katru 

dienu tiek „mērdēts” un „slīcināts”. Mūsu aicinājumā mēs darbojamies gan saskaņā ar 

radīšanas kārtību, tādā veidā kalpodami tuvākajam, un vienlaikus arī pestīšanas kārtībā, 

disciplinējot sevi. Tikmēr mūsu jaunais cilvēks cīnās ar mūsu veco „es”, lai mēs kalpotu 

nevis sev, bet tuvākajam. Kalpotu līdz nāvei. Tā nu mūsu svēttapšana ir apslēpta mūsu 

ikdienas aicinājumā sabiedrībā.  

 Jana: Tad sanāk, ka kristieši nedara kaut kādas īpašas, jaunas lietas, bet gan dara 

tās pašas lietas, dzīvo savos aicinājumos, tikai dara to jaunā veidā, - lai pagodinātu Dievu, 



lai līdzdarbotos Dieva radīšanas un uzturēšanas darbā pie mūsu tuvākajiem, un lai 

vienlaikus arī taptu darīti svēti.  

Guntars: Jā, šis ir veids kā nonāvējam veco sevi. Pašlaik gan ir populāri 

iedomāties, ka nodošanās kādiem reliģiskiem vingrinājumiem un praksēm, vai arī 

centieni apzināties savu grēku un tad tā „pa īsto” to nožēlot, vai arī sevis pilnveidošana 

caur gavēņiem un garīgiem vingrinājumiem, ka tas ir īstais ceļš vecā Ādama nonāvēšanai.  

Mīļie cilvēki, tam taču nav nekāda pielietojuma Dieva rūpēs par pasauli! Tas tikai 

palielina risku, ka visas šīs aktivitātes var kļūt par sevis pilnveidošanas un sevis 

attaisnošanas programmām. Tās ir divas diametrāli pretēji vērstas aktivitātes; rūpēties par 

Dieva radību, par mūsu tuvākajiem, vai arī koncentrēties uz sevi. Pavērojiet kā cilvēkiem, 

kas šādi aizraujas ar sevis pilnveidošanu, padodas viņu tiešo aicinājumu veikšana; kā 

laulātajiem draugiem, kā vecākiem, kā bērniem, kā darba veicējiem, utt.?  

Patiesā vecā cilvēka nonāvēšana notiek mūsu katra ikdienas aicinājumos, kad mēs 

cenšamies nonāvēt veco sevi, mīlot mūsu tuvākos un kalpojot viņiem saskaņā ar mūsu 

aicinājumu. Jo tieši aicinājumā mūsu mīlestība uz Kristu var tā kārtīgi izpausties, un tieši 

aicinājumā vecais, sev vien uzticīgais Ādams var tikt disciplinēts un pamazām pievārēts.  

Jana: Ja tik ļoti fokusējamies uz sava aicinājuma veikšanu šeit virs zemes, vai mēs 

neriskējam pazaudēt mūžīgās dzīvības kā kristiešu galamērķa nozīmi?  

Guntars: Var teikt, ka mēs dzīvojam spriedzē starp divām galējībām. Pievērsties 

tikai garīgajai pasaulei, vai pievērsties tikai laicīgajai pasaulei. Ja pārlieku iegrimstam 

pārpasaulīgās lietās, tad nevaram vairs adekvāti uztvert savus pienākumus šeit. Ja 

fokusējamies tikai uz zemes lietām, uz aicinājumu, tad pazaudējam skatījumu uz pasaules 

galīgumu un uz mūsu pašu grēcīgumu un nepieciešamību pēc pestīšanas.  

Baznīcai ir svarīgi savā vēstījumā pateikt, cik svarīgs ir katra draudzes locekļa 

aicinājums, jo pretējā gadījumā mēs ātri vien varam nonākt pie tā sauktās „lētās 

žēlastības”, kad ticību saprot tikai kā zināšanu, kas nepieprasa nedz mīlestību uz tuvāko, 

nedz vecā Ādama nonāvēšanu. Kad cilvēki meklē augšāmcelšanos, bet negrib uzņemties 

krustu, kad grib piedošanu, bet nav gatavi nožēlai, vēlas debesis, bet aizmirst par zemi, 

tiecās pie Radītāja, taču neliekas ne zinis par radību. Tāpēc pareiza izpratne par 



aicinājumu ir tik ļoti vajadzīga, lai Baznīca spētu veikt savu uzdevumu virs zemes, lai tās 

locekļi varētu tikt darīti svēti; vispirms Kristībā un ticībā, tad kalpojot tuvākajam.  

Jana: Viss, ko šeit pārrunājam, ir par bērnu audzināšanu. Ja mēs ar Dievpalīgu 

spētu šādu izpratni par aicinājumu izdzīvot paši, to rādīt kā piemēru saviem bērniem un 

viņiem to iemācīt, tad šo, ģimenē iegūto izpratni, viņi caur savām dzīvēm kā svētību nesīs 

tālāk sabiedrībā.  

Guntars: Nobeigumā vēl atcerēsimies, ka gatavošanās mūsu aicinājumam kā 

kalpošanai ir labs iemesls, lai mūs motivētu pieaugt zināšanās un prasmēs it visās dzīves 

jomās. Tā mudina mūs kļūt arvien labākiem; labākiem laulātajiem draugiem, labākiem 

vecākiem, labākiem bērniem, labākiem skolniekiem, labākiem darbiniekiem, draudzes 

locekļiem, utt. Tas viss ved uz mūsu pilnveidošanos, lai būdami pēc iespējas labāki paši, 

mēs spētu darīt pēc iespējas vairāk laba citiem. Neaizmirsīsim, ka ticībā darīti darbi, ir 

Dieva paša darbi. Bet ja tie ir Dieva darbi, tie neiznīks, bet pavadīs mūs mūžībā. Tā ir 

priecīga ziņa mums, un tas ir prieks par saviem bērniem arī mūsu visu Debesu Tēvam. 
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