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7. LAPPUSE

Elīna Lāce

3. martā Stendes tautas namā 
labi apmeklēta bija tikšanās ar 
Rīgas Lutera draudzes mācītāju 
Kasparu Simanoviču. Sanākušo 
vidū bija daudz viņa garīgo bērnu 
no laika, kad mācītājs kalpoja Sa-
biles, Stendes un Kandavas luterā-
ņu draudzēs, bet pārrunātās lietas 
ir attiecināmas uz katru cilvēku.

Savas pārdomas K. Simanovičs sāka, 
citējot piecus pantus no 119. psalma, 
kura autors vēršas pie Dieva, sakot: 
«Rādi man, Kungs, Tavu likumu ceļu, 
es to nostaigāšu līdz galam! Skaidro 
man, un es sargāšu Tavu bauslību, turē-
šu to no visas sirds! Ved mani pa Tavu 
baušļu taku, jo man tas tīk! Velc manu 
sirdi pie Tavām liecībām, ne pie netais-
na guvuma! Novērs man acis, lai neska-
tās niekus, Tavos ceļos dzīvini mani!»

«Es gribētu uzdrošināties sacīt, 
ka šajos Bībeles pantos ietverta zinā-
ma programma, kā mēs, cilvēki, ejam 
cauri dzīvei. Psalma autors iesāk ļoti 
optimistiski: «Rādi man, un es noiešu 
to ceļu! Tu tikai paskaidro, un nebūs 
problēmu! Es taču esmu normāls, sa-
prātīgs cilvēks, tāpēc visu varu izdarīt!» 
Tieši tā mēs nereti sākam savu ceļu gan 
ikdienišķā, gan garīgā nozīmē.

Šādu optimismu ļoti bieži redzu ie-
svētes mācībās. Tajās runājam arī par 
baušļiem. Kurš tad baušļus apmēram 
nezina? Ikdienā gan cilvēki par tiem 
pārāk nedomā, baušļi ir arī mazliet 
jocīgi formulēti: «Tev nebūs…» vai «Tev 
būs…» Bet, kad tu paskaidro, izstāsti, kāds 
ir labums un jēga, redzi cilvēkos optimismu: 
«O, baušļi ir laba lieta! Un tikai desmit!» 
Bezmaz vai — pieliksim pie ledusskapja, 
katru dienu sev tos atgādināsim un sāksim 
labi dzīvot! Ir izjūta, ka visu saprotu, visu 
varu, man vajadzēja tikai virzienu parādīt.

Šad tad cilvēki nonāk pie atziņas, ka arī 
kristietībā ir labas, vērtīgas, interesantas 
lietas un Dievs var pasacīt kaut ko jēgpilnu. 
«Kungs, rādi, kur man jāiet, skaidro, kas man 
jādara, un es iešu un darīšu!» Bet pamēģiniet 
— pielieciet tos desmit baušļus pie ledus-
skapja un apņemieties katru dienu tos visus 
ievērot! Ātri vien pamanīsim, ka nemaz tā 
neveicas, ka visu līdz galam tomēr nesapro-
tam vai pat, ja saprotam, kaut kāda iemesla 
dēļ nespējam īstenot, tāpēc sākas visādi iebil-
dumi un aizbildinājumi,» pamanījis mācītājs.
Kā fiziski, tā garīgi

Apņemšanos dzīvot pēc Dieva prāta varot 
salīdzināt ar apņemšanos dzīvot veselīgāk. 
«Jāsāk mazāk ēst, no rītiem skriet vai vismaz 
garākās pastaigās doties! Saprotam, ka esam 
novilkuši līdz pēdējam, sāk jau vilkt un sāpēt, 
kilogrami, asinsspiediens, šis un tas, tāpēc vie-
nā brīdī nolemjam — viss, no šodienas (vai rīt-
dienas…) sākšu kaut ko darīt lietas labā! Pir-
majā rītā apņēmības pilni pieceļamies un ejam 
staigāt vai skriet. Pēc tam sāk likties, ka laikam 
kurpes nav īstās, jo nevedas tā skriešana vai ie-
šana. Tad attopam, ka arī saģērbušies neesam 
piemēroti, ārā līst un vispār šorīt nebūs laika… 
Līdz attopamies, ka dzīve rit uz priekšu, bet 
sporta kurpes, kā dubļainas tika nomestas, tā 
arī stūrī mētājas. Bet sākotnējā izjūta bija for-
ša, jo radās ilūzija, ka esmu pieņēmis lēmumu 
kaut ko labu darīt. Dzīves laikā šādu optimis-
ma uzrāvienu var būt ļoti daudz. Mēs tik sevi 
uzmundrinām, uz piecām minūtēm saņema-
mies, atkal visu pametam novārtā, pēc kāda 
laika atkal uzkurbulējamies un tā mānām sevi 
gadiem. Bet, ja lieta kļūst aizvien nopietnāka 
— veselības, attiecību vai citādā ziņā —, nereti 
nonākam pie kraha izjūtas — bāc, nekas manā 
dzīvē nav mainījies, pat nav gājis uz labo pusi!

Droši vien Bībeles tekstā nepamanījāt, 
ka arī psalma autors iesāk ļoti optimistis-
ki: «Rādi, un es iešu; skaidro, un es darīšu 
to visu no sirds!» Bet tālāk turpina: «Ved 
mani… Velc manu sirdi…» Šie panti ir bla-
kus, bet patiesībā starp tiem ir bezdibenis. 
Sākotnējais optimisms nomainās pret apjē-

gu, ka, lai kā to gribētu, pats tomēr nespēju 
šo ceļu veikt. Tas ir liels un nopietns lūzums. 
Ilgstoši sevi mānījis, iedomājies, ka visu redz, 
saprot un spēj, cilvēks tomēr nonāk pie at-
ziņas, ka ir jomas, kurās viņš pats nespēj, 
nevar, nesaprot, nav radis atbildes, ir muļ-
ļājies gadiem ilgi, bet nekur tālāk nav ticis. 
Dažkārt vajadzīga lielākā daļa dzīves, lai līdz 
šādai atziņai nonāktu, jo no tā 
optimisma un ilūzijas, ka paši 
visu varam, izmisīgi negribam 
atteikties līdz pēdējam. Nereti 
pat visu dzīvi izdodas sevi mā-
nīt,» norādīja K. Simanovičs.
Manipulēt ar Dievu

Līdzīgās lamatās cilvēks 
varot iekrist pat brīdī, kad sa-
prot, ka neatliek nekas cits, kā vien uzticē-
ties Dievam.

«Iedomāsimies, ka šis krēsls ir mērķis, ko 
gribu sasniegt darba, attiecību, garīgās izaug-
smes vai fiziskā nodrošinājuma ziņā. Es esmu 
šeit un, optimisma pilns, mēģinu tikt uz priek-
šu. Vienā brīdī jūtu — esmu iestrēdzis. Lai 
gan plēšos, raujos un esmu izmēģinājis visu, 
kas ir manā rīcībā — zināšanas, prasmes, kon-
taktus, tuviniekus, paziņas —, tomēr netieku 
tuvāk tam, ko tik ļoti kāroju! Tad es atceros 
— ir taču Dievs! Viņš varot visu, tātad varētu 
palīdzēt man tikt pie tā, ko tik ļoti gribu. Kas 
jādara, lai Dievs man palīdzētu? Jālūdz? Var-
būt uz dievkalpojumiem jāiet? Varbūt kāda 
svecīte jānoliek, jāziedo kaut kas? Varbūt uz 
grēksūdzi jāaiziet?… Bet tie visi ir mani mēģi-
nājumi manipulēt ar Dievu, lai kaut kā pieda-
būtu, ka Viņš palīdz man tikt pie tā, ko vēlos! 
Neesmu ticis nekur prom no vecā optimisma, 
tikai tā vietā, lai es kā instrumentu lietotu pats 
savas zināšanas vai sakarus, es kā instrumentu 
ceru izmantot Dievu,» atgādina mācītājs.

Īsta uzticēšanās un paļaušanās esot vēr-
šanās pie Dieva, negaidot garantētu vēlmju 
piepildījumu, bet paļaujoties, ka pat tad, 
ja nekad mūžā nedabūsi to, ko gribi, dzīve 
tik un tā joprojām būs laba. Kā ilustrāciju 
K. Simanovičs izstāstīja kopā ar pārējiem 
diviem Lutera draudzes mācītājiem piedzī-
voto atgadījumu.

Viņi devušies ekskursijā uz Daugavpili, 
bet tur, piestājot benzīntankā, automašīnai 
salūzusi ātrumkārba, tāpēc vairs nav bijis ie-
spējams izkustēt no vietas. Jā, šķitis — plā-
ni vējā, jāsauc evakuators no Rīgas, pašiem 

četras stundas ar autobusu jābrauc 
atpakaļ… «Tomēr sapratām — mašī-
na varēja salūzt jebkurā vietā! Mežā, 
šosejas malā nekurienes vidū… Bet tā 
salūza Daugavpils benzīntanka auto-
mašīnu stāvvietā! Ja bija kāda vieta, 
kur tā varēja salūzt, tad šī bija ideālā-
kā vieta no visām! Kad saprotam, ka 
paši daudz ko nespējam, sākam lēnām 
pamanīt, ka ar mums dažādos veidos 
notiek Dieva žēlastība. Top skaidra 
garīgās dzīves esence — viss, kas man 
jādara, — jāmācās pamanīt, ka Dieva 
žēlastība ir pavisam tuvu klāt! Gluži 
kā lūdz psalma autors: «Novērs man 
acis, lai neskatās niekus, Tavos ceļos 
dzīvini mani!» Palīdzi man fokusēties 
uz svarīgākām lietām! Palīdzi nepa-
zaudēt to, ko esmu atklājis!

Domāju, ka savā garīgajā dzīvē 
nekur tālāk par šo aprakstu neesam 
tikuši. Visa mūža garumā meklējam 
atbildes uz burtiski dažiem jautāju-
miem,» secināja mācītājs.
Izkļūt no drāmas trīsstūra

Paradoksāli, ka cilvēka pārlieku 
lielais optimisms un visspēcības izjūta 
nereti esot vien centieni kompensēt 
zemo pašvērtības izjūtu.

«Kad ienācām pasaulē, bijām pil-
nīgi atkarīgi no pieaugušajiem, kuri 
bija mums blakus. Viņiem vajadzēja 
mūsos ielikt vērtīguma izjūtu, un ar 
to, kas nu tajā mūsu tarbiņā ir ielikts, 
jādzīvo visu mūžu. Bet arī mūsu ve-
cāki ir tikai cilvēki, tāpēc nav nekāds 
brīnums, ka viņi dažkārt mūsu paš-
vērtības tarbiņu nebūt nav pielikuši 

pilnu līdz malām. Un tad emocionālā un 
vērtības nozīmē izaugam ar zināmu bada iz-
jūtu. Par maz esam mīlēti, pieņemti, pama-
nīti, uzklausīti, cienīti… Kad tā ir, tad jūties 
kā upuris, kuram dzīve ir nodarījusi pāri,» 
konstatēja K. Simanovičs.

Cilvēks, kurš dzīvo ar upura izjūtu, mē-
dzot iekrist lamatās, ko dēvē par drāmas 

trīsstūri. «Tajā ir tikai trīs po-
zīcijas. Viena ir upura pozīcija 
— es esmu tas nabadziņš, ku-
ram kaut kas ir atņemts, tāpēc 
dzīvoju ar nepietiekamības 
izjūtu. Otra pozīcija ir «glā-
bējs», bet trešā — «vajātājs». 
Ja es esmu upuris, tad mani 
ir jāglābj! Man ir tāds statuss, 

man pienākas! Ja mani ir jāglābj, tad es iz-
misīgi meklēju, kur ir glābējs. Pēkšņi kādu 
ieraugu — attiecībās vai politikā. «Šis cilvēks 
mani izglābs,» nolemju. Bet kaut kāda iemes-
la dēļ viņš neglābj, jo nevar, negrib vai nav 
intereses. Kas tad tas? Man taču pienākas! 
Bet viņš neglābj! Mirklī, kad es sāku uz viņu 
dusmoties, ieeju atlikušajā brīvajā pozīcijā un 
sāku vajāt savu glābēju: «Mērkaķis tu tāds — 
glābsi mani vai neglābsi?» Lamājam vīrus, 
sievas, bērnus, politiķus, valdības, preziden-
tus, eiropas, briseles, maskavas…

Ar šādu izjūtu dažkārt gadās ienākt arī 
kristietībā, ar upura acīm skatoties uz Die-
vu. Kad Viņš neglābj mūs, kā esam iedomā-
jušies, mēs dusmojamies, apvainojamies,» 
pamanījis K. Simanovičs.

Šai bada izjūtai viņš pretstata jaunajā Bī-
beles tulkojumā rodamo vārdu «sāts». «Šī at-
šķirība nav ne finansiāla, ne ekonomiska, ne 
sociāla. Cilvēks, kas dzīvo ar bada izjūtu, var 
būt arī miljonārs, bet vienmēr atrast, par ko 
kurnēt, būt neapmierinātam, jo nekad nav 
pietiekami. Atšķirība ir mīlestības pieredzē. 
Ja gribam iegūt sāta izjūtu, mums jāmeklē, 
kur varam dabūt mīlestību, kāda mums kā 
degviela turpmākajai dzīvei nav pietiekamā 
daudzumā iedota bērnībā,» skaidro mācī-
tājs. Zinot, ka neviens cilvēks nav perfekts, 
tāpēc nevar iedot visu, kas otram vajadzīgs, 
alternatīva varot būt Dievs, kurš cilvēku ne 
vien pamana, pieņem, novērtē un aplieci-
na tam pieķeršanos, bet arī ļauj būt tādam, 
kāds viņš ir. Jā, arī Dievs pabrīdina, ka ga-
dījumā, ja turpināsim iet nepareizā virzienā, 
varam iekrist aizā; tomēr Viņā iespējams at-
klāt patiesu mīlestības avotu.

Cilvēks visu mūžu meklē atbildes  
uz burtiski dažiem jautājumiem

«Kas jādara, lai Dievs man palīdzētu? Jā-
lūdz? Varbūt uz dievkalpojumiem jāiet? Varbūt 
kāda svecīte jānoliek, jānoziedo kaut kas? Var-
būt uz grēksūdzi jāaiziet?… Bet tie visi ir mani 
mēģinājumi manipulēt ar Dievu,» uzsver mācī-
tājs Kaspars Simanovičs.               Autores foto

Ja mani ir jāglābj, 
tad es izmisīgi 
meklēju, kur ir 

glābējs. Pēkšņi kādu 
ieraugu — attiecībās 

vai politikā.

Gavēšana nav bada 
streika pieteikšana 

Dievam
Elīna Lāce

Turpinot ceļu uz Lieldienām, piedāvāju ielū-
koties mācītāja Māra Ludvika ieteikumos Ga-
vēņa laikam. «Gavēņa pieredzei vajadzētu būt 
katra kristieša dzīvē,» viņš uzskata.

Gavēnis ir atturēšanās no barības garīgu iemeslu 
dēļ. «Gavēšana iet roku rokā ar lūgšanu. Tas nenozī-
mē, ka brīdī, kad vēlamies lūgt, mums obligāti jāgavē, 
bet — ja gribam gavēt, tad noteikti neaizmirsīsim no-
doties lūgšanai!

Gavēšana nav bada streika pieteikšana Dievam: 
«Ja Tu, Dievs, nedosi man, ko es gribu, tad es…» Ga-
rīgā nozīmē gavēt nozīmē — mācīties labāk saprast 
sevi un Dievu.

Gavēšana nav arī viena no svara zaudēšanas me-
todēm. Tā vietā gavēni cilvēks praktizē, lai pazaudētu 
nevis svaru, bet savu neīsto «es», tā vietā vairāk pie-
dzīvojot Dieva spēku,» skaidro M. Ludviks.

Bībelē atrodami dažādi iemesli gavēšanai, tostarp 
— grēku nožēla un sevis izmeklēšana Dieva priek-
šā, konkrēts mērķis, par kura atbilstību cilvēks vēlas 
saņemt atbildi no Dieva, tāpat var gavēt, kad nākas 
piedzīvot krīzi, grūtus laikus, gavēšanā rodot iespēju 
vairāk vērsties pie Dieva lūgšanā. Domājot par to, vai 
mūsdienās cilvēkiem vajadzētu gavēt, mācītāju pārlie-
cinot Bībelē fiksētais atgadījums, kurā farizeji pārmet 
Jēzus mācekļiem, ka tie negavē laikā, kad pārējie to 
dara. «Ko Jēzus saka? Apmēram tā: «Vai kāzu ļaudis 
var bēdāties, ja līgavainis ir pie viņiem? Kad līgavainis 
vairs pie viņiem nebūs, tad viņi gavēs.» Jēzus fiziski, 
redzamā veidā, nestaigā zemes virsū, tātad mums ir 
iemesls gavēt,» viņš uzskata.

«Varam sev jautāt, pēc kā esam izsalkuši — barī-
bas vai Dieva? Un tas nav viegls jautājums. Gavēšana 
ļoti drīz cilvēkiem atklāj to, kādi mēs īstenībā esam. 
Pamanām, cik ļoti mūsu garastāvoklis un sajūtas pa-
tiesībā ir atkarīgas no tās baudas, ko saucam par ēša-
nu,» pamanījis M. Ludviks. Jā, sākot gavēni, varot būt 
galvassāpes un citi nepatīkami simptomi, bet tos esot 
iespējams pārvarēt, lai līdzīgi kā Jēzus pēc 40 dienu 
gavēņa konstatētu: «Cilvēks nedzīvo no maizes vien, 
bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.» «Tātad 
gavēnim vajadzētu dot pārliecību par to, ka esam ab-
solūti atkarīgi no Dieva un Viņā rodam spēku dzīvot. 
To tiešām gavēnī var piedzīvot. Arī to, ka Dieva Vārds 
ļoti uzrunā, Dievs ir ļoti tuvu, daudz ko ļaujot sadzirdēt 
no tā, kas ikdienā paiet garām,» pieredzējis mācītājs.

Gavēšana arī atklājot to, kas kontrolē mūsu dzīvi 
un ir ciešanu īstais iemesls. «To visvieglāk var atklāt, 
kad cilvēks uz laiku pasaka barībai «nē». Tad saasinās 
garīgā dzirde, uztvere. Gavēnī cilvēks sāk just, kas 
viņā patiesībā notiek. Tie ne vienmēr ir patīkami pār-
dzīvojumi, bet ļoti nepieciešami. Gavējot ir iespējams 
piedzīvot lielas izmaiņas un atklājumus, ko citādāk 
nevar. Bet mūsu vēlēšanās gūt baudu, ko dod barība, 
parasti ir lielāka par vēlēšanos būt tuvās attiecībās ar 
Dievu. Mēs vispirms gribētu labi paēst un tad pado-
māt par Dievu. Bet kā būtu, ja mēs pamēģinātu otrā-
di?» rosina M.  Ludviks.

Viņš neslēpj — daudz Bībeles tekstu runā par to, 
ka Dievam labāk par gavēšanu patiktu, ja mēs spries-
tu taisnu tiesu, būtu laipni un iejūtīgi cits pret citu, 
neapspiestu bāreņus un nabagus, svešiniekus un at-
raitnes, nedomātu ļaunu. «Protams, Dievam taisnība 
— tā būtu labāka izvēle, nekā gavēt saīgušām sejām, 
neapmierinātiem, kā piespiedu kārtā! Gavēnis nav iz-
rādīšanās citiem — cik es pareizs un labs! Nav jāgaida 
uzslavas. Dievs redz, vai tev ir ilgas piedzīvot kaut ko 
lielāku. Cilvēki, kas gavē ar atvērtu sirdi, patiešām 
piedzīvo izmaiņas,» apliecina mācītājs.


