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DIEVA MISIJA 

 

JĒZUS PĒDĒJĀ PAVĒLE 

DARĪT VISAS TAUTAS PAR VIŅA MĀCEKĻIEM 

Jēzus Kristus saka: “Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc eita un 

darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, tās 

mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie jums ik dienas 

līdz pasaules galam” (Mt. 28:18–20). Misijas pavēle ir pēdējais, ko Jēzus saka, pirms 

Viņš atgriežas debesīs pie Sava Tēva. Šis uzdevums Viņa mācekļiem tagad ir tikpat 

aktuāls kā tolaik. 

Jēzus pēdējā pavēle māca svarīgas lietas. Kristum ir visa vara. Šīs pasaules 

valdnieks ir sodīts, un viņa varas laiks ir izbeidzies. Tagad cilvēkiem ir tikai jāiegūst 

zināšanas par pestīšanu. Tādēļ Pestītājs saka: “Eita un darait par mācekļiem visas tautas.” 

Baznīcai ir jāsūta misionāri pie tām tautām, sabiedrības grupām un indivīdiem, kuri vēl 

nav iepazinuši patiesību. Tas Kungs mums uztic neticami svarīgu uzdevumu, un nevajag 

to pildīt, paļaujoties tikai uz saviem spēkiem. Ir neiespējami palīdzēt kādam atgriezties no 

grēkiem. Taču Kristus ir solījis būt ar tiem kristiešiem, kuri dodas pasaulē sludināt 

Evaņģēliju, atbalstīt viņus, vadīt un svētīt. Jēzus ir klātesošs Baznīcā, kad tā pilda savu 

pienākumu – kristī ļaudis, ievedot tos žēlastības valstībā, māca tiem biblisku mācību un 

rāda ceļu uz patiesu ticību un svētīgu dzīvi. Tas nozīmē, ka Baznīcas uzdevums ir 

misionēt. Draudze nes atbildību par evaņģelizāciju, bet katrs atsevišķs kristietis ikdienā ir 

Kristus apliecinātājs. 

 

BAZNĪCAS ATBILDĪBA PAR MISIJU 

Pestījošos vārdus par Jēzu Kristu mēs nedrīkstam paturēt tikai pie sevis, mums 

tajos jādalās ar citiem. 

Misijas priekšnoteikums ir mūsu zināšanas par To, kas ir uzdevuma devējs. Tas ir 
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Viņš, kuram pieder visa vara un kurš ir devis Baznīcai uzdevumu sludināt prieka vēsti par 

grēku piedošanu Jēzus Kristus dēļ. Turklāt Dieva Dēls ir apsolījis rūpēties, lai 

sludināšana nestu augļus. Viņš ir solījis darboties un būt klāt Dieva valstības 

paplašināšanas darbā. Tātad Baznīcas aicinājums šajā pasaulē ir skaidrs. Taču tā nevar 

veikt šo darbu vienīgi saviem spēkiem. Baznīcai jāsaņem Svētā Gara spēks un viss, ko tā 

sludina, jāpamato Dieva vārdā. Lai darbs nestu svētību, tam jābūt Dieva vārda gaismas 

caurstrāvotam. 

Baznīcas uzdevums ir ar savu liecību uzvarēt pagānismu un sagatavot augsni, lai 

cilvēki varētu saņemt Pestītāju. Evaņģēliji māca, ka Jēzus vārdi ir absolūta patiesība. 

Viņš saka: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie Tēva kā vien caur 

Mani” (Jņ. 14:6). Tātad ir tikai viens ceļš pie Dieva. Neviens nenāk pie Dieva bez Viņa 

Dēla palīdzības. Vienu vienīgu reizi Dievs kļuva cilvēks. Viņš izpirka pasaules grēkus un 

augšāmcēlās, lai mēs Viņa priekšā būtu bez grēka. Tādēļ mums nav jāšaubās par to, kur 

meklēt pestīšanu. Glābšana ir ikvienam, kas tic Jēzus vārdiem. 

Un tomēr mūsdienās ir tādi neprātīgi cilvēki, kuri apgalvo, ka pestīšana Kristū 

neattiecas uz visām tautām. Liberālie teologi uzskata, ka visas reliģijas ir vienlīdzīgi ceļi 

pie Dieva. Tas ir rupjš Kristus noliegums, jo Viņš apgalvo, ka ir vienīgais pasaules 

Glābējs. Tomēr, par spīti neticībai, Kristus Baznīca turpina savu misiju. Dievs pastāvīgi 

atrod jaunus ceļus Evaņģēlija sludināšanai. Svētais Gars nepārtraukti aicina jaunus 

cilvēkus iet un sludināt. Kristus dāvā Savu gādību un mūžīgās dzīvības cerību arvien 

jaunos mūsu zemes nostūros. 

Baznīcas atbildība par misiju nozīmē, ka tā sludina patiesību. Bībeles patiesība ir 

absolūta. Svētais Gars nemelo, un Viņš no Savas gudrības ir devis Dieva bērniem Bībeli 

par ceļvedi un mierinājumu. Velns, kas ir melu ķēniņš, mēģina izmantot cilvēkus savā 

labā, lai sagrozītu patiesības vārdu. Taču Kristus ir viņu uzvarējis, un patiesība par šo 

uzvaru kļūst zināma, kad tiek pasludināts Evaņģēlijs. Cīņa starp meliem un patiesību ir 

noslēgusies. Sātana postošais darbs nevar pastāvēt. Viņa kalpi gan grib radīt iespaidu par 

veiksmi, bet augstprātībai seko pazemošana. Jēzus ir teicis, ka mums jābūt modriem un 
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jāredz laika zīmes. Daudz kas liecina par to, ka pēdējais laiks ir tuvu, un tas nozīmē, ka 

drīz beigsies laiks, kad varējām atgriezties pie sava Radītāja. Baznīcas atbildība ir aicināt 

tos, kas vēl nav dzirdējuši par Jēzu. Mācītāji nes pravietisku atbildību, lai Dieva griba 

kļūtu zināma un cilvēki laikā atgrieztos. Dieva vārdam jātiek sludinātam laikā un nelaikā. 

Tātad pie Baznīcas uzdevumiem pieder skaidri sludināt Bauslību un Evaņģēliju, debesis 

un elli, atgriešanu un labošanos. Tad arī Dieva Gars spēcīgi darbojas cilvēku sirdīs un 

viņi redz, cik labs ir Kristus, kurš atvēris ceļu uz mūžīgo sadraudzību ar Dievu. 

Jaunā Derība mudina mūs atpazīt notikumus un zīmes pirms laiku beigām. Mēs 

redzam, ka daudz kas no tā tagad piepildās: mīlestība atdziest, cilvēki arvien vairāk krīt 

nelikumībās un egoismā, Bībelei uzticīgie kristieši tiek vajāti. Tomēr vienlaicīgi tautas arī 

pieņem Evaņģēliju. Misionāriem jāizmanto šāda atvērtība. Misijas organizācijām jāstrādā 

gan tālredzīgi, gan stratēģiski. To mērķis – lai pēc iespējas vairāk dvēseļu būtu gatavas 

debesu pļaujai. 

Misija ir tikpat aktuāla arī tradicionāli kristīgajās zemēs. Eiropā cilvēki gan ir 

saņēmuši gaismu, bet atstājuši to, lai dzīvotu tumsības darbos. Atkrišana no kristietības ir 

notikusi pakāpeniski. Pat tad, ja lielākais vairums cilvēku joprojām piedalās Baznīcas 

tradicionālajās ceremonijās, sekularizētam cilvēkam tās ir zaudējušas savu pirmatnējo 

jēgu. Vairākums šodien dzīvo tā, it kā Dieva nebūtu. Rietumeiropas zemēs baznīcā iet 

tikai niecīga daļa iedzīvotāju. Taču dzīve bez Dieva noved pie tā, ka cilvēks zaudē savas 

saknes, kļūst nedrošs un vaigu vaigā sastopas ar grēka sekām. Baznīcas rīcībā patiešām ir 

vislabākais vēstījums mums, cilvēkiem, ar ko tiekam aicināti Dieva valstībā. 

Lai zinātu, kā Baznīcai izmantot savus resursus, mums jāsaredz sekularizācijas 

cēlonis. Sākoties industrializācijai, daudzi cilvēki pārcēlās dzīvot uz pilsētām. Atstājot 

mājas, viņiem pārtrūka arī saikne ar savu draudzi. Ir pagājuši gadu desmiti, un šodien, 

piemēram, Rietumeiropā iesvētes mācību apgūst mazāk nekā 50 % jauniešu. Kad 

aicinātais kristietis neuzdrīkstas pretoties sabiedrības, draugu un ģimenes sekularizētajam 

dzīves modelim, sākas lielas problēmas. Lauzt šo modeli visgrūtāk ir uz laukiem, kur visi 

viens otru pazīst un kontrolē. Pilsētu sabiedrības anonimitāte var palīdzēt misijas darbā. 
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Pilsētā ir nepieciešama drošība un stabilitāte, jo visi viens otram ir svešinieki. Ļaudis, 

kuri ir izolēti, meklē sabiedrību, un šī cilvēciskā nepieciešamība var būt Baznīcas iespēja 

ar savu vēsti sasniegt pilsētniekus. 

Atmodas kustība Rietumeiropā 19. gs. nebija nejaušība. Alkoholisms, nabadzība un 

cilvēku migrācija veicināja agrāko sabiedrības normu sabrukšanu. Tas noveda pie 

tukšuma kultūras jomā. Daži šo tukšumu aizpildīja ar sociālismu, bet daži – ar kristietību. 

Mūsdienās, pēc utopiskās ideoloģijas neveiksmes, arī eksistē šāds tukšums. Marksisms 

noveda tikai pie diktatūras. Materiālisms daudzos cilvēkos modināja vienaldzību un 

pārliecību par dzīves bezjēdzību, jo bagātība deva tikai virspusēju, nepastāvīgu laimi. 

Kad vēsture atkārtojas un atkal rodas šāds tukšums, cilvēki no jauna sāk meklēt. 

Mūsdienās daļu sabiedrības ir pievīlušas sektas, pagānisms utt. Dažreiz cilvēki, izgājuši 

cauri maldu mācībām, sāk raudzīties pēc kaut kā īsta. Daudzi ir pievērsušies kristietībai, 

kurā viņi atrod patiesību un spēku jaunai dzīvei. Ateisms atkāpjas. Mūsdienās ticība 

brīnumiem, eņģeļiem un dzīvei pēc nāves vairs nešķiet dīvaina. Redzot radības neticamos 

brīnumus un dabas bezgalīgi gudro uzbūvi, ikvienam būtu jāsaprot, ka aiz tā visa stāv 

Radītājs. Augstprātīgā ateisma laiks ir aizgājis vēsturē, un cilvēki ir sākuši meklēt kaut ko 

varenāku par materiālo. Viņiem ir nepieciešams Jēzus. Vai draudze var piesaistīt šos 

cilvēkus? 

 

DRAUDZES ATBILDĪBA PAR EVAŅĢELIZĀCIJU 

Dieva vārds tiek sludināts un modina ticību Kristum draudzē. Draudzei, kura grib 

augt, jāatzīst savs misijas uzdevums. Pirmkārt, nepieciešams, lai visa sludināšana tiktu 

cieši pamatota bibliskā mācībā. Daudzi cilvēki, kas meklē Dievu, ir tikuši apmānīti ar 

cilvēciskām domām un melīgām mācībām. Tas, kas patiesi meklē Dievu un vēršas pie 

kristīgās Baznīcas, grib saņemt skaidru atbildi uz saviem jautājumiem. 

Dievkalpojuma dalībnieki nekad paši savā spēkā nespēj izraisīt atmodu. Lūgšanas 

un dievkalpojums ir regulārais pulss, kas izplata dzīvību visos Kristus miesas locekļos. 

Lūdzot Baznīca nes Dieva priekšā visas savas raizes, cerības, sāpes un prieku. Kad 
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žēlastības līdzekļi – Vārds, Kristība un Svētais Vakarēdiens – ir draudzes dzīves centrā, 

tad arī Kristus tajā ir galvenais. No žēlastības avotiem mēs saņemam grēku piedošanu un 

cerību uz pestīšanu. Draudze, kas vēlas piesaistīt jaunus locekļus, nemaldās dažādu 

blakus lietu džungļos, bet gan koncentrējas uz to, kas kalpo Dieva valstībai. 

Pat draudzes, kurām ir abi pamatkomponenti – Dieva vārds un aktīva lūgšanu 

dzīve –, nereti ieslīgst individuālā kristietībā. Mēs zinām, ka ticībai katru dienu 

nepieciešama barība, bet dažreiz aizmirstam, ka draudze kā grupa var misionēt tikai savu 

iespēju robežās. 

Lai mūsu draudze būtu misionējoša, ir jālūdz, lai Dievs atver mūsu acis, ka varam 

saskatīt misijas iespējas. Kādas dāvanas katram draudzes loceklim Tas Kungs ir devis? 

Kādi darbi būtu darāmi? Kas kalpo evaņģelizācijas un diakonijas mērķiem? Mums 

pazemīgi jālūdz Dieva palīdzība, lai mūsu centieni nebūtu tikai cilvēku darbs. Saskaņā ar 

Bībeli jāpārbauda, kāds kopīgs ceļš draudzei ejams, lai tas atbilstu Dieva gribai. Šis 

uzdevums ir saistīts ar atbildību par līdzcilvēku mūžīgo dzīvību. 

Kā atjaunot panīkušu draudzes darbu? Dažus secinājumus var izteikt, analizējot 

notikušo draudzēs, kas atkal ir sākušas augt. Pirmkārt, draudzes locekļiem jābūt labi 

sagatavotiem, lai viņi varētu pastāvēt par savu ticību. Pēc tam kopīgi var apspriest, ko 

cilvēki sagaida no draudzes. Vai viņi grib, lai viss paliktu pa vecam, vai arī uzdrošinās 

izmest tīklus tajā cilvēku jūrā, kas atrodas apkārt? Ir vajadzīgs laiks, lai visi draudzes 

locekļi tiektos uz vienu mērķi. Ir jāizskata iespējas un jāizsver, kas ir saglabājams un kam 

jāatrod cits risinājums. Misijai jākļūst par visu mērķi. Kad cilvēki ir pārliecināti par 

Dieva vadību, viņu centieni kļūst par visas draudzes kopīgu lietu un aizlūgšanu objektu. 

Kad vēlāk draudzē ienāk jauni cilvēki, draudzes locekļi ir gatavi viņus uzņemt. Lai 

jaunatnācēji kļūtu par draudzes daļu, viņi jāiepazīstina ar to, ko māca Dieva vārds gan 

galvenajos, gan strīdīgajos jautājumos. Nav jābaidās mācīt viņiem ticības valodu. Kad 

viņi atzīs, uz kādiem pamatiem stāv draudze, viņi iegūs vēlmi cīnīties par tiem pašiem 

mērķiem. 
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KRISTIEŠA ATBILDĪBA 

LIECINĀT PAR SAVU TICĪBU IKDIENĀ 

Tikšanās ar dažādiem cilvēkiem skolā, darbavietā, kaimiņu, draugu un radu lokā 

nes augļus. Bībelē ir daudz piemēru par kristiešu liecībām, tiekoties ar citiem cilvēkiem. 

Mums jācenšas iepazīt cilvēkus, ar kuriem tiekamies. Kāda ir mūsu attieksme pret 

līdzcilvēkiem? Vai mēs vispirms domājam, ka cilvēks ir bezdievīgs grēcinieks, ar kuru 

mēs negribam būt saistīti, vai arī skatāmies uz viņu Jēzus acīm? Kristus uzved cilvēkus 

uz pareizā ceļa un sniedz viņiem žēlastību. Kad uzlūkojam savu tuvāko, mums viņš 

jāredz tā, kā viņu redz Dievs. Tas ir cilvēks, par kuru Jēzus ir gājis nāvē. Iespējams, viņš 

nekad nav saņēmis aicinājumu iepazīt Evaņģēliju. Varbūt viņš agrāk ir saticis kādu 

liekuli, kas radījis nepareizu priekšstatu par kristietību. 

Misionēt ikdienā vispirms nozīmē lūgt par savu tuvāko: “Kungs, aicini viņu meklēt 

Tevi! Dari viņu atvērtu tam, ko Tu dari. Dod man izdevību atbildēt uz viņa jautājumiem. 

Svētais Gars, mudini viņu doties uz baznīcu! Palīdzi mācītājam sprediķot tā, ka mans 

tuvākais var to saprast. Dod viņam žēlastību, lai viņš var uzņemt Tavu vārdu.” 

Aizlūgšana tiešām var palīdzēt. Dažreiz mēs esam nepacietīgi, bet Dieva Gars aicina 

cilvēkus arī šodien. Viņi jūt Dieva žēlastību savā sirdī, un viņu ieinteresētība dod mums 

iespēju liecināt par Jēzu. 

Lai varētu pastāvēt par savu ticību, mums jāspēj izskaidrot tās būtību. Tādēļ 

jāizmanto ikviena iespēja, lai padziļinātu zināšanas ticības jautājumos. Lai kristietis 

iegūtu vajadzīgās ticības mācības zināšanas, ar svētdienas sprediķi vien nepietiek. Ik 

dienas jālasa Dieva vārds. Kad tev jārunā ar meklējošu cilvēku, ir labi, ja kristīgās 

pamatpatiesības tev pašam ir skaidri formulētas ar Bībeles, katehisma vai saviem paša 

vārdiem. Diskusijas Bībeles studiju grupās var radināt mūs izskaidrot savu ticību citiem. 

Garīgā atmoda vienmēr nozīmē nopietnu attieksmi pret Dieva vārdu un lūgšanām. 

Cilvēks, kurš iedziļinās kristīgās mācības būtībā, spēj izvairīties no virspusējas 

reliģiozitātes. 

Lai mēs būtu uzticami liecinieki, nepietiek, ja zinām pareizos vārdus. Kristieši ir 
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“pasaules bībele”. Apkārtējie cilvēki ievēro, ja kristieša ticība ir tikai virspusēja, līdzīga 

maskai. Iespējams, ka cilvēki mums neuzdod jautājumus tāpēc, ka nedzīvojam tā, kā 

māca Bībele. Svētīga dzīve atstāj iespaidu, un cilvēki brīnās, kas ir tās iemesls. Vai tas ir 

Dievs, kas dara cilvēku mīlestības pilnu, piedodošu un godīgu? Kādēļ viņš nesmejas kopā 

ar visiem, kad stāsta piedauzīgu anekdoti? Kāpēc viņš nelamājas? Kā tas var būt, ka viņš 

neaprunā citus un neizplata tenkas? Lai notiktu garīgā atmoda, tai jāsākas ar mums 

pašiem. Kristum ir jāiededz ticības liesma mūsu sirdīs, lai mēs varētu to dod tālāk citiem. 

Mēs nevēlamies, lai cilvēki mūsu dēļ iegūtu nepareizu priekšstatu par kristietību. 

Tomēr viņu neieinteresētība vai atturība ne vienmēr ir atkarīga no ticīgā. Piemēram, 

vecāki var just nepilnvērtības un vainas apziņu, ja viņu bērni nevēlas sekot tiem ticības 

ceļā. Pašapsūdzība nevienam nevar palīdzēt. Mums jāiet pie Kristus un jālūdz Viņa 

palīdzība, lai zinām, kā rīkoties. Jēzus uzklausa mūsu lūgšanas, tādēļ mēs nedrīkstam 

pārtraukt lūgt par tiem, kas nomaldījušies no ceļa. Tas Kungs saka: “Nomaldījušās [avis] 

Es uzmeklēšu, noklīdušās Es salasīšu un atgādāšu atpakaļ, ievainotās pārsiešu un slimās 

dziedināšu” (Ec. 34:16). Mesija izskaidro Savu uzdevumu pasaulē: “Cilvēka Dēls ir nācis 

meklēt un glābt pazudušo” (Lk. 19:10). Mēs varam uzticēt visas savas rūpes Tam 

Kungam, jo Viņš gādā par mums. Tas Kungs atgriež cilvēkus pie Sevis, Viņa vārdi nes 

augļus, kad pienāk Viņa laiks. Ja cieši turēsimies pie Dieva, Viņš dos spēku un vārdus, lai 

mēs būtu drosmīgi liecinieki. Svētīga liecība var nākt par labu pat tad, ja pats liecinieks 

vairs nav klāt. 

Kāda laime ir iepazīt To, kas dod mums visas labās dāvanas un patiesu mieru! Ar 

savu dzīvi mēs gribam pagodināt Viņa vārdu. Viņa piedošana iedvesmo mūs ikreiz no 

jauna. Kristus ir uzticams mūsu ceļā uz mūžīgo debesu prieku. Šī ir tā atziņa, kurā mēs 

gribam dalīties arī ar citiem. 

 


