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Izvēle — Napoleons vai Kutūzovs?

Līdzība par 
pazudušo dēlu
«Un Viņš (Jēzus — E. L.) sacīja: «Kādam cilvēkam 

bija divi dēli. Un jaunākais sacīja tēvam: tēvs, dod man 
piekrītošo mantas daļu! Tad viņš starp tiem sadalīja 
mantu. Un pēc dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais 
dēls aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, 
palaidnīgi dzīvodams.

Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās 
liels bads, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un 
piemetās pie kāda tās zemes pilsoņa; tas to sūtīja savā 
tīrumā cūkas ganīt. Un viņš būtu bijis priecīgs dabūt 
sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, 
bet neviens viņam tās nedeva. Tad viņš, pie atziņas nā-
cis, sacīja: cik algādžu nav manam tēvam, kuriem mai-
zes papilnam, kamēr es te mirstu badā. Es celšos un 
iešu pie sava tēva un sacīšu: tēvs, es esmu grēkojis pret 
debesīm un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs, ka mani 
sauc par tavu dēlu; pieņem mani par vienu no saviem 
algādžiem! Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva.

Bet, viņam vēl tālu esot, viņa tēvs to ieraudzīja un 
tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam 
ap kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: tēvs, es 
esmu grēkojis pret debesīm un pret tevi, es neesmu 
vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pa-
vēlēja saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes 
un apģērbiet to, mauciet viņam pirkstā gredzenu un 
kurpes kājās; atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai 
ēdam un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un nu 
atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir atkal atrasts. Un 
viņi sāka līksmoties.

Bet vecākais dēls bija uz lauka; kad nu viņš tuvojās 
mājām, viņš izdzirda mūzikas skaņas un dejas troksni, 
un, piesaucis vienu no kalpiem, viņš tam jautāja, kas tas 
esot. Tas viņam atbildēja: tavs brālis ir pārnācis, un tavs 
tēvs ir licis nokaut baroto teļu, tāpēc ka viņš to veselu 
atdabūjis. Tad viņš apskaitās un negribēja iet iekšā, bet 
tēvs iznāca un aicināja viņu iekšā. Bet tas atbildēja un 
sacīja tēvam: redzi, tik daudz gadu es tev kalpoju un 
nekad neesmu pārkāpis tavu bausli, bet tu man ne reizi 
neesi devis ne kazlēnu, lai es būtu varējis līksmoties ar 
saviem draugiem, bet tagad, kur šis tavs dēls ir pārnā-
cis, kas savu mantu izšķērdējis ar netiklām sievām, tu 
viņam esi licis nokaut baroto teļu! Bet tas viņam atbil-
dēja: dēls, tu aizvien esi pie manis, un viss, kas ir mans, 
ir arī tavs, bet bija jālīksmojas un jāpriecājas, jo šis tavs 
brālis bija miris un atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis un ir 
atkal atrasts.»

(Lūkas evaņģēlija 15. nodaļa, 11.—32. pants.)

Elīna Lāce

Talsu senākā mūra celtne — luterāņu 
baznīca — šogad atzīmē 450. pastāvēša-
nas gadadienu. Tas, ka draudze radusi 
iespēju atjaunot zvanu torņa pulkste-
ņus, liek domāt par kristiešu vēlmi un 
gatavību iet līdzi laikam. To apliecina 
arī mūsdienīgais un aktuālais spredi-
ķis, ko, balstīdamies Bībelē atrodamajā 
līdzībā par pazudušo dēlu, svētku reizē 
šajā dievnamā lasīja arhibīskaps Jānis 
Vanags. Turpinājumā — nedaudz saīsi-
nāts sprediķa atspoguļojums.

«Rīgā ir kāda iecienīta konditoreja, kurā 
vienmēr ir daudz pircēju. Pārdevējas tur ir 
ļoti žiglas, rinda virzās ātri. Kad esi nonācis 
pie letes, tūlīt «jāšauj ārā», ko esi izvēlējies, 
jo kavēties nevar. Kāda kundze, nevarē-
dama ātrumā atcerēties, teica pārdevējai: 
«Man lūdzu divus tos… nu, tos… Kutūzo-
vus!» Pārdevēja bez vārda runas iesaiņoja 
divas napoleonkūkas. Imperators Napole-
ons un ģenerālfeldmaršals Kutūzovs — divi 
principiāli pretinieki, kuri karoja viens pret 
otru uz dzīvību un nāvi! Pārdevēja pietie-
kami labi orientējās vēsturē, lai zinātu, ko 
kundze vēlas, kaut gan prasa tieši pretējo.

Vai pazīstam situācijas, kad, ilgodamies 
pēc kaut kā, prasām un ņemam no dzīves 
pretējo? Vienu tādu situāciju redzam Kun-
ga Jēzus līdzībā par pazudušo dēlu. Arī tajā 
viens cilvēks ir pārpratis savas ilgas. Var no-
jaust, ka viņš ilgojas pēc brīvības, taču cer 
kļūt brīvs, saraujot attiecības ar ģimeni un 
dzimteni un iekļaujoties svešajā. Var no-
prast, ka viņš ilgojas pēc attiecībām, kurās 
kāda sieviete viņu pieņemtu kā savu varoni 
un apstiprinātu viņa vīrišķību pašā nozīmī-
gākajā veidā, taču meklē gandarījumu, iz-
mantojot sievietes un ļaujot viņām izmantot 
sevi. Var redzēt, ka viņš ilgojas pēc draudzī-
bas, kas nes prieku un vieglumu, taču mēģi-
na iegūt drauga plecu starp baudas meklē-
tājiem, maksājot par viņu uzdzīvi. Ilgojoties 
pēc viena, bet, dzenoties pakaļ gluži kam ci-
tam, viņš nonāk galējā trūkumā, kad viņa va-
jadzībām pāri nepaliek pat cūkām domātās 
mizas. Ne tikai jaunākais dēls Jēzus līdzībā, 
bet cilvēki vispār mēdz, neizprastu ilgu dzīti, 
noārdīt, kas ir, un neko neuzcelt vietā.

Reizēm nevaram nobrīnīties, kā jaunieši 
var būt tik stulbi, lai, piemēram, 
lietotu «spaisu», zinot, ka tas vi-
ņus var nobeigt vai padarīt par 
«dārzeņiem»! Jaunajā cilvēkā 
ir dvēsele, kas ilgojas lidot, kas 
vēlas, lai apziņa izmainītos, pa-
plašinātos, lai pavērtos kādi elpu 
aizraujoši apvāršņi. Jaunajā cilvē-
kā ir gars, kurš jūt, ka ir vēl kas augstāks par 
šo pasauli un ikdienu, un vēlas to piedzīvot. 
Taču, nebūdami mācīti izprast savas dvēse-
les kustības vai pat pievērst tām nopietnu 
uzmanību, jaunieši seko miesas padomiem 
un mēģina garīgas ilgas piepildīt ar kaktusu 
mēslojumu un ūdenspīpju tīrāmo līdzekli. 
Viņi grib «napoleonu», bet mēģina to atrast 
«kutūzovā», kurš cīnās pretējā frontes pusē.

Un kā jaunas meitenes var gribēt uzsākt 
dzimumdzīvi 12 vai 13 gadu vecumā?! Vai 
viņas tiešām grib to prasto seksu, abortus, 
slimības un pārējās sekas? Nē, vienkārši vi-
ņām ir dvēsele, kura vēlas piederēt tam, kas 
viņas ceļ un apliecina viņu vērtību. Viņas vē-
las mīlestību, kura ir augstāka pat par ticību 
un cerību, taču, trūkstot garīgai kompeten-
cei izprast to, kas notiek dvēselē, viņas seko 
likumam, kas mājo miesas locekļos.
Man arī to pašu?

Varbūt nav godīgi lietot par piemēru jau-
niešus. Pieaugušie tāpat mēdz apjukt un, 
dievišķu ilgu urdīti, dodas miesīgos meklēju-
mos, kuri cīnās pret garu. Ilgojas pēc «napo-
leona», bet krīt «kutūzova» apkampienos.

Starp citu, notikumam konditorejā bija 
turpinājums — nākamā pircēja teica pār-
devējai: «Man arī, lūdzu, to «kutūzovu»!» 
Apjukuši pieaugušie veido ietekmīgu pop-
kultūru, kas izplata viņu apjukumu pasaulē 
un visvairāk tieši pusaudžos, kuri skatās un 
saka: «Man arī to pašu!»

Nesen televīzijā rādīja ģimenes filmu, 
kur kāda maza meitene neņēma nost ce-

puri. Kad tā beidzot tika noņemta, atklājās 
visās krāsās izkrāsoti mati. Esot saderējusi, 
ka viņai būšot frizūra kā Mailijai Sairusai! 
Varbūt zināt šo dziedātāju, kuru dēvē par 
neķītro popdīvu, kura ir slavena ar vispie-
dauzīgāko skatuves tēlu pasaulē. Uz pār-
metumiem, ka viņas šovi atgādina vieglu 
pornogrāfiju, viņa atbildējusi: «Es esmu 
māksliniece, kas izglīto bērnus!»

Nesen Mailija Sairusa atkal šokēja pa-
sauli ar savu izskatu. Varat iedomāties, pēc 
kā viņa tagad izskatījās? Pēc jaunas, glītas 
un pavisam normālas sievietes! Viņa esot bi-
jusi apjukusi un neesot sapratusi, kā tikt galā 
ar savu dzīves ceļu… Diemžēl mūsu maldi 
un grēki bieži vien turpina ietekmēt citus 
vēl tad, kad paši esam no tiem novērsušies. 
Miljoniem pasaules meiteņu skatās Mailijas 
koncertu ierakstus un lūdz savai nākotnei: 
«Man arī to pašu!» Ilgās un alkās apjukušo 
cilvēku maldīšanās šodien, iespējams, ir vis-
krāšņākā, vistiražētākā un vilinošākā vēsts 
ar milzīgu iespaidu uz sirdīm un prātiem.

Latvijā pašlaik notiek izglītības reforma. 
Tagad uzsvars tikšot likts uz kompetencēm — 
uz spēju sekmīgi un efektīvi veikt kādus uz-
devumus. Vai viena no praktiskākajām un 
vajadzīgākajām kompetencēm nebūtu spēja 
sekmīgi izprast savas dvēseles kustības un 
efektīvi tās izšķirot, pazīstot, no kura avota 
nāk iedvesma, kas mani mudina rīkoties tā 
vai citādi; saprast, pēc kā dvēsele, pēc Dieva 
tēla radīta, patiesībā ilgojas prasīt un ņemt no 
dzīves tieši to, nevis kaut ko pavisam pretēju? 
Tā būtu ceļoša, sargājoša kompetence. Grūti 
iedomāties, kas cilvēkam, sabiedrībai, pilsētai 
vai ģimenei būtu noderīgāks par to! Baidos, 
ka skolās šādai kompetencei turpmāk būs at-
vēlēts vēl mazāk vietas nekā līdz šim… Toties 
šeit, Talsos, jau 450 gadus atrodas Dieva nams. 
Pieredze, ko tas tieši šajā jomā glabā, sniedzas 
gadu tūkstošos, tādēļ, kaut arī cienījamā vecu-
mā, jūsu dievnams, iespējams, ir pati aktuālā-
kā un mūsdienīgākā vieta visā pilsētā!
Atrast īsto krustojumu

Lieliskais domātājs, rakstnieks un apo-
loģēts Klaivs Steipls Lūiss priekšvārdā grā-
matai «Svarīga izšķiršanās» raksta par to, 
ka Dievs Savā Valstībā piepildīs visas ilgas 
— arī tās, kuru dēļ cilvēks ir devies visapla-
mākajos ceļos. Tomēr viņš arī saka — nevar 
gaidīt, ka slikts neceļš, ja vien pa to iet pie-
tiekami ilgi un tālu, attīstīsies par labu ceļu! 

Nav iespējams, ka ļaunais kļūs 
par labo, ja tajā pietiekami 
ilgi kavējas un pielāgo tam li-
kumus un sabiedrisko domu. 
Vienīgā iespēja ir atgriezties 
tajā krustojumā, kur nogriezā-
mies nepareizi, un doties pa-
reizā virzienā.

Pie tāda secinājuma nonāk arī pazudu-
šais dēls. Izsūkts, pazemots un pamests, viņš 
meklē krustojumu, kurā viss nogāja greizi. 
Izrādās, tas nav tik viegli. Pirmais mēģinā-
jums: apjauzdams savu postu, viņš ilgojas 
pēc cūkēdiena mizām! Ja kādreiz ieejat kādā 
uzgaidāmajā telpā, tur bieži vien ir galds ar 
žurnāliem. Vai esat pievērsuši uzmanību, 
kas parasti uz galda atrodas? Cūk ēdiena 
mizas! Kādēļ? Tādēļ, ka tautā tās ir vis
iemīļotākās! Paskat, cik daudz grāmatnīcās 
ir pseidogarīgas surogātliteratūras, baumu 
par eņģeļiem, un cik pieprasīti ir horoskopi 
un līdzīgas lietas! Tās domātas, lai aizpildītu 
garīguma nišu mūsdienu cilvēkā. Bada lai-
kā cūkēdiens var likties ļoti kārdinošs, taču 
vajadzētu būt pietiekami kompetentiem, lai 
to izslēgtu no savas ēdienkartes. Tas, pēc kā 
ilgojas jaunākais dēls un katra cilvēka sirds, 
ir — ēst pārpilnībā maizi no Tēva galda!

Otrais pazudušā dēla mēģinājums: viņš 
nolemj atgriezties mājās ar saviem noteiku-
miem un teikt tēvam: «Es nebūšu tev dēls, 
es būšu algādzis.» Pirmajā brīdī tā var lik-
ties pazemīga doma, tomēr tas ir lepnības 
akts: «Man nevajag žēlastības dāvanas! Es 
pats nopelnīšu tiesības dzīvot tavā namā un 
paturēšu neatkarību no tevis, kaut arī sama-
zinātā apjomā!» Viņš ir iedomājies, ka šāds 
piedāvājums noteikti darbosies, un patie-
šām — dažreiz muļķīgas idejas mums pašiem 
liekas ļoti pārliecinošas. Tomēr tēvam nav 
vajadzīgs algādzis, bet gan dēls. Arī dēlam 
nav vajadzīgs darba devējs vai boss! Un pār-

devēja tajā konditorejā patiesi bija kā Dieva 
ikona — viņā varēja saskatīt to, kā rīkojas 
Dievs. Viņa ielūkojās dziļāk par vārdiem un 
pasniedza pircējai to, kas viņai bija vajadzīgs 
un ko sirds pa īstam kāroja, nevis to, ko mute 
prasīja. Tāpat arī Tēvs nesūtīja savus juristus 
un grāmatvežus sagaidīt dēlu pie robežas, lai 
noskaidrotu viņa tiesības šeit nākt. Varenā, 
visus mēslus aizskalojošā mīlestības bangā 
Tēvs pats steidzās pretī dēlam, neklausoties, 
kā tas mēģina izstostīt sagatavoto sakāmo. 
Jāsaprot, ka Jēzus stāsta šo līdzību par Dieva 
un cilvēka attiecībām. Dieva mīlestība un il-
gas atver Viņa durvis, kuras mēs velti pūlētos 
izspert vai uzlauzt. Pazudušajam dēlam vaja-
dzēja atgriezties krustojumā, kur sākās viņa 
maldi — vajadzēja noticēt Tēva mīlestībai.
Būt īstajam ieguvējam

Tas nenozīmē, ka no tās dienas jaunākais 
dēls tikai līksmojās pie galda un ēda barotos 
teļus, kamēr vecākais brālis strādāja tīrumā. 
Kaut par to nekas nav rakstīts, varam pama-
toti pieņemt, ka, dzīves mācību un Tēva mīļo 
piedošanu saņēmis, viņš labprāt devās visos 
darbos ar jaunu motivāciju, zinot, ka Tēvu 
tā var iepriecināt. Tāpat arī Debesu Tēva 
apžēlotais, pieņemtais un ticībā attaisnotais 
cilvēks labprāt dodas svēttapšanas ceļā, nevis 
lai pamatotu savas tiesības, bet lai ieprieci-
nātu Dievu un dzīvotu tā, kā dēlam ir dabiski 
dzīvot — tā kā dzīvoja vecākais dēls.

Jā, arī vecākais Dēls kaut ko atklāj par 
mums. Šķiet, ka arī viņā mājo kādas sajauk-
tas ilgas, kuras gan nav ņēmušas virsroku, 
tomēr kaut kur iekšā smeldz. Šķiet, viņam 
ir sajūta, ka jaunākais dēls tur, ārā, pasaulē 
ir izbaudījis kaut ko skaistu un iekārojamu, 
ko viņam nebūs lemts piedzīvot. Viņš vecā-
kā brāļa acīs izskatās kā divkāršs ieguvējs, 
kurš ir izbaudījis pasaules kārības, bet nav 
zaudējis bērna vietu tēva sirdī. Līdzīgas iz-
jūtas izskan spriedumos, ka tad, ja Dievs 
tiešām ir tik žēlsirdīgs un piedodošs, iznāk, 
ka cilvēks var visu mūžu dzīvot zili zaļi, 
pašās beigās nožēlot, Tēvs piedos, un viņš 
nonāks debesīs! Tas dažā uzticīgā kristietī 
var izraisīt īgnumu: «Kam tad es turēju tīru 
savu sirdi un rokas? Kādēļ es sev liedzu to, 
ko miesa kāroja, ja viņš, kurš to sev atļāva, 
tāpat kā es nonāks Tēva namā?» Tā mūsos 
runā sajauktās ilgas, kuras uzskata, ka tur, 
ārā, pie netiklēm un cūkām, ir īstā, krāšņā 
dzīve, kuru man ir aizlieguši Dieva skaudī-
gie likumi. Pazudušais dēls zina, kādi tie ir 
maldi. Īstais ieguvējs ir tas brālis, kurš visu 
mūžu bija Tēva mājās un kuram nebija jāiz-
iet sāpīgi, netīri un degradējoši maldu ceļi, 
lai nonāktu tur, kur vecākais brālis dzīvoja 
visu laiku, bez pārtraukuma.

Lai ko mute teiktu un lai pēc kā sniegtos 
rokas, sirds dziļumos mēs zinām, ka atras-
ties mīloša Tēva rokās ir labāk, nekā būt 
ieslodzītam starp cūkām svešumā. Tādēļ at-
griezīsimies šeit arvien un svinēsim svētkus 
Viņa Vārdā un Sakramentā, lai ikviens cil-
vēks, uz mums raugoties, sacītu: «Man arī 
to pašu, lūdzu!»»

«Tēvs nesūtīja savus juristus un grāmatve-
žus sagaidīt dēlu pie robežas, lai noskaidrotu 
viņa tiesības šeit nākt. Varenā, visus mēslus 
aizskalojošā mīlestības bangā Tēvs pats stei-
dzās pretī dēlam, neklausoties, kā tas mēģina 
izstostīt sagatavoto sakāmo,» atgādina Jānis 
Vanags.                                      Edgara Lāča foto

«Ilgās un alkās apjukušo cilvēku 
maldīšanās šodien, iespējams, ir vis-
krāšņākā, vistiražētākā un vilinošākā 
vēsts ar milzīgu iespaidu uz sirdīm 
un prātiem,» pauž Jānis Vanags.                        

Edgara Lāča foto

Dažreiz 
muļķīgas idejas 
mums pašiem 

liekas ļoti 
pārliecinošas.


