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Agrita Blumberga

Aizvadītā gada nogalē Kristīgās or-
ganizācijas «Jaunatne ar Misiju» ap-
mācību centrā Valdemārpilī un Talsu 
kristīgajā sadraudzībā viesojās lektors 
Džozefs Vatsons no ASV. Viņš vadīja 
lekcijas par tēmu «Dieva aicinājums 
un nodoms mūsu dzīvē» un atstāja 
paliekošus nospiedumus ne viena vien 
klātesošā sirdī.

«Esmu uzaudzis kristīgā ģimenē, bet, kad 
mans vecākais brālis nomira, sāku apmeklēt 
citu baznīcu un pirmo reizi piedzīvoju Svētā 
Gara klātbūtni. Esot tur, uzzināju par orga-
nizāciju «Jaunatne ar Misiju» un sajutu ai-
cinājumu dalīties ar Dieva nodomu. Esmu 
bijis 105 valstīs, bet Latvija ir viena no tuvā-
kajām manai sirdij,» atzina Dž. Vatsons.
Cīņa norisinās mūsu prātā

Viņš uzsvēra, ka cilvēka identitāte vei-
dojas pirmajos dzīves gados. Šī iemesla dēļ 
ienaidnieks smagi strādā, lai mūsos iesētu 
melu sēklas. «Ienaidnieks darīs visu, lai ve-
cāki mums sniegtu nepareizu priekšstatu 
par to, kas ir Dievs. Pasaulē nav perfektu 
vecāku — nevienam no mums nav bijuši 
pilnīgi vecāki un neviens no mums nebūs 
perfekts vecāks, taču mums viņi ir ļoti sva-
rīgi — mazotnē visa mūsu pasaule riņķo ap 
vecākiem. Tāpat ir ar Dievu — mums jākļūst 
kā maziem bērniem, kuri negrib dzīvot pat 
vienu sekundi bez Viņa klātbūtnes. Dievs ir 
teicis — kas Dieva valstību nesaņem kā bēr-
niņš, nenāks tur iekšā. Diemžēl bieži vien 
caur vecākiem vai citiem cilvēkiem mūsu 
priekšstats par Dievu tiek izbojāts.

Iepriekš mēs runājām par to, ko nozīmē 
būt Viņa bērnam. Tad, ka tu tiec izglābts, 
dzīvības gars aizdzen nāves garu, taču tas 
nenozīmē, ka esi pilnībā mainījis savu do-
māšanu un ieradumus. Jēzus uzņēmās 
sodu, kas pienācās mums. Visas Dieva dus-
mas par spīti grēkam tika uzliktas Jēzum — 
sātans negrib, lai tu to zini. Vienīgais, ko 
Dievs pret mums izjūt, ir mīlestība. Tad, 
kad Dievs mūs redz, Viņš redz Jēzus taisnī-
gumu. Jo stiprāk tu tam tici, jo lielākā brī-
vībā dzīvosi. Jēzus nāca ne tikai lai salauztu 
grēka varu mūsu dzīvē, bet darītu mūs par 
jaunu radību. Mums ir visi labumi, kas nāk 
no Dieva ģimenes — piedošana, žēlsirdība, 
žēlastība, mīlestība, prieks, mērķis, brīvība 
un cerība. Viss mums vajadzīgais dievbijī-
gai dzīvei. Ienaidnieka melu dēļ mēs neti-
cam, ka tā ir patiesība. Cīņa norisinās mūsu 
prātā. Sātans vienmēr cenšas kopēt Dievu, 
lai tev melotu. Ja tu nezini patiesību un re-
gulāri nelasi Dieva vārdu, tu nebūsi spējīgs 
atpazīt melus. Ienaidnieks nāk darīt trīs lie-
tas — zagt, nokaut un nomaitāt. Viņš grib 
nogalināt tavu miesu un garu un iznīcināt 
Tēva valstību,» skaidroja lektors.
Četras identitātes «kastes»

Cilvēki, kuri pakļaujas sātana meliem, salī-
dzina sevi ar citiem un savu identitāti saņem no 
pasaules. Dž. Vatsons izdala četras identitātes 
«kastes» jeb veidus, kā cilvēki sevi salīdzina ar 
citiem. Pirmajā «kastē» atrodas nodarbošanās. 
«Kad mēs kādu sastopam, bieži vien jautājam, 
ar ko viņš nodarbojas. Tas prasa trīs sekundes, 
lai saprastu, kur viņu ierindot. Mēs par cilvē-
kiem spriežam pēc nodarbošanās — to māca 
mūsu kultūra. Mēs ticam meliem, ka tas, ko tu 
dari, ir tas, kas tu esi, taču ir kāda problēma — 
vienmēr būs kāds, kurš būs veiksmīgāks, un ir 
vesels bars cilvēku, kuri var darīt lietas, ko tu 
nespēj darīt. Gūstot identitāti no šīs «kastes», 
cilvēks smagi strādā un vienmēr salīdzina sevi 
ar citiem. Darot kaut ko, ko citi cilvēki nespēj, 
tu jūties pārāks, bet pienāks brīdis, kad tu to 
vairs nespēsi izdarīt. Ja tu saņem savu identitā-
ti no tā, ko dari, tu nemitīgi tiesāsi citus un ne-
kad nebūsi brīvs — tu slepeni ticēsi, ka, darot 
labas lietas, Dievs tev kaut ko ir parādā. Tas 
notiek nemanāmi. Viss, ko Dievs mums dod, ir 
dāvana — Viņš nav samaksājis tik dārgu cenu, 
lai redzētu, ka mēs turpinām strādāt, cenšoties 
kaut ko nopelnīt. Kalpošana nav kaut kas, ko 
tu dari, tas ir kaut kas, kas tu esi.

Otrajā «kastē» atrodas tas, ko tu zini. 
Mūs ļoti iespaido cilvēki, kuri daudz zina. 
Pasaule saka: ir gudri cilvēki un ir muļķi, 
taču Dievs neradīja muļķus. Bībele saka: 

cilvēka gudrība Dieva priekšā ir muļķība. 
Daži cilvēki ir ticējuši ienaidnieka meliem, 
ka viņi nav gudri, bet Bībele saka: mums ir 
Kristus prāts. Ja tu domā, ka esi muļķis, tu 
saki, ka Jēzus ir muļķis. Mēs spējam darīt 
muļķīgas lietas, bet tas, ko mēs darām, nav 
tas, kas mēs esam,» norādīja lektors.
Mācoties mācīties

Pastāv astoņi dažādi mācīšanās veidi — 
lingvistiskais, matemātiskais, telpiskais, 
muzikālais, kinestētiskais, interpersonālais, 
intrapersonālais un naturālistiskais. Katrā 
cilvēkā ir visi astoņi mācīšanās veidi, taču to 
secība atšķiras. «Cilvēki, kuriem vistuvākais 
ir lingvistiskais mācīšanās stils, daudz lasa un 
labprāt apgūst jaunas valodas. Matemātisko 
mācīšanās stilu pārstāv cilvēki, kuriem patīk 
sekot likumsakarībām, piemēram, inženieri, 
grāmatveži vai zinātnieki. Citi vislabāk mācās 
telpiski — tie ir arhitekti, grafiskie dizaineri 
un fotogrāfi. Daudzi domā, 
ka mūzika ir tikai talants vai 
interese, bet patiesībā tas ir 
mācīšanās stils. Harmonijas, 
instrumenti un dažādi mū-
zikas žanri spēj atslēgt sma-
dzenes. Līdzīgi ir ar naturā-
listisko mācīšanās stilu — šie 
cilvēki visveiksmīgāk apgūst 
jaunas lietas, esot kontaktā 
ar dabu. Dabā viss ir saistīts — pat dažādas 
ekosistēmas ir saistītas savā starpā. Kinestē-
tiskais mācīšanās stils ir saistīts ar ķermeņa 
kustībām — šie cilvēki nereti kļūst par labiem 
sportistiem vai dejotājiem. Cilvēki, kuriem 
vistuvākais ir intrapersonālais mācīšanās 
stils, vislabāk jaunas lietas apgūst vienatnē, 
savukārt interpersonālā stila piekritēji dod 
priekšroku mācīties, esot starp citiem.

Pasauli, kurā mēs dzīvojam, raksturo grie-
ķu domāšana. Grieķu domāšana tika ievies-
ta 500 gadus pirms Jēzus dzimšanas. Bībele 
saka: mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, bet 
grieķu domāšana apgalvo, ka Dievs ir radīts 
pēc cilvēka līdzības. Grieķu domāšana saka: 
ir tikai divi pareizi mācīšanās stili — mate-
mātiskais un lingvistiskais. Ja cilvēkam tie 
padodas, viņam skolā būs labas atzīmes, 
skolotāji teiks, ka viņš ir gudrs un vecāki le-
posies ar savu atvasi. Tas ir tas, kā ir veidota 
mūsu skolas sistēma. Ja tev labāk padodas 
citi mācīšanās stili, pasaule teiks, ka tu neesi 
gudrs. Ienaidnieks grib, lai tu domā, ka esi 
muļķis. Protams, mēs neko nevaram paveikt 
bez Tēva, bet ar Kristu mēs varam visu. Ja 
tu netici, ka esi gudrs, tu esi klausījies melī. 
Beidz salīdzināt sevi ar citiem — viņiem nav 
tā, kas ir tev!» uzsvēra Dž. Vatsons.
Dievs uzlūko sirdi

Trešajā «kastē» atrodas tas, kā cilvēks 
izskatās. Katru dienu pasaulē tiek iztērēta 
neaptverama naudas summa kosmētikai, 
kosmētiskajām operācijām, diētu tabletēm, 

veselības klubu biedru kartēm, dārglietām 
un citām precēm, lai liktu cilvēkiem justies 
skaistiem. «Cilvēki cenšas kļūt skaisti. Zināt, 
kāpēc viņi to dara? Jo viņi nezina, ka jau ir 
skaisti. Pasaule saka: tu neesi pietiekami 
skaists un tev kaut kas ir jādara. Dievs visu 
ir radījis skaistu savā laikā. Pēc Dieva vārda 
tu esi skaists. Ja tu netici tam, tu esi klau-
sījies melī. Īstā traģēdija ir tā, ka tu nevari 
palīdzēt kādam citam atrast viņa skaistumu.

Cilvēks uzlūko ārieni, bet Dievs uzlūko 
sirdi. Liela daļa planētas iedzīvotāju no ār-
puses izskatās brīnišķīgi, bet iekšēji viņos ir 
daudz tumsas. Es gribu redzēt cilvēkus tā kā 
Dievs. Es negribu redzēt ar dabīgajām acīm, 
es gribu redzēt ar gara acīm. Klausoties ie-
naidniekā, tu redzēsi tikai slikto. Kad tev 
ir Dieva sirds, tu skaties aiz šiem dubļiem. 
Cilvēki atņem sev dzīvību, jo viņi nespēj būt 
tādi, kādus pasaule viņus vēlas redzēt. Kad 

tev ir Dieva perspektīva, tu 
saproti, ka ikviens nes kaut 
ko no Dieva godības, ko ne-
nes neviens cits.

Neskaitāmas sievietes 
domā, ka, kļūstot skaistas, 
cilvēki viņas mīlēs. Sievietes 
zina, ka vīrieti pievelk acis, 
tāpēc viņas izmanto savu iz-
skatu, savukārt vīrieši zina, 

ka jādara noteiktas lietas, lai aizskartu sievie-
tes sirdi un iegūtu to, ko vēlas. Dieva nodoms 
ir palīdzēt lauzt šī lāsta sekas. Kad sieva zina, 
ka vīrs viņu mīl, lai kā viņa izskatītos, un kad 
sieva ciena savu vīru par to, kas viņš ir, viņiem 
ir potenciāls lauzt šo lāstu. Ja Jēzus ir laulības 
centrā, vīrs un sieva var viens otru atbrīvot.
Dieva vārds mūsos

Pēdējā «kaste», no kuras cilvēki saņem 
savu identitāti, ir bagātība. Saņemot savu 
identitāti no tā, kas tev pieder, problēma ir 
tā, ka tu to vari pazaudēt. Ja tava identitāte 
ir mantās, tev būs saraksts ar mantām, ko 
tu vēlies un tu visu laiku domāsi par to, kā 
tev nav. Ja kaut kas brīnumains notiktu un 
tu saņemtu visu, kas ir tavā sarakstā, tu tai-
sītu jaunu sarakstu. Cilvēkam nekad nebūs 
pietiekami — viņš vienmēr vēlēsies vairāk.

Bībelē teikts: «Gudrais lai nelielās ar 
savu gudrību, stiprais lai nelielās ar savu 
spēku. Bagātais lai nelielās ar savu bagātī-
bu. Bet, kas grib lielīties, lai lielās ar savu 
atziņu, ka viņš Mani pazīst un zina, ka Es 
esmu Tas Kungs, kas uztur virs zemes žē-
lastību, patiesību un taisnību; jo uz tādiem 
Man ir labs prāts, saka Tas Kungs.» Ja kāds 
vēlas lielīties, tad tikai ar to, ka viņš pazīst 
Dievu. Tas ir vienīgais, ko tu ienesīsi līdzi 
mūžībā. Nav iespējams paņemt līdzi ba-
gātību, izskatu, zināšanas vai nodarboša-
nos. Tas, ko cilvēks ņems līdzi uz debesīm, 
būs Dieva vārds viņā,» pārliecību pauda 
lektors.

«Ne sekundi bez Dieva klātbūtnes»

Dzīvot kā Dieva 
bērniem

«Mēs esam radīti pēc Dieva līdzības, taču, uz-
tverot Viņu kā priekšnieku, noticam meliem ne 
vien par sevi, bet arī citiem. Sātana mērķis ir likt 
mums grēkot, un katrs grēks sākas ar meliem. 
Nereti cilvēki domā, ka Dievs viņus ir atraidī-
jis, tāpēc dara visu, lai izpelnītos mīlestību un 
piedošanu. Patiesība ir tāda, ka Dieva dēliem un 
meitām Viņa mīlestība nav jānopelna,» atzina 
Dž. Vatsons.

«Dieva bērni zina, ka viņiem ir piedots. Nākam-
reiz, kad ienaidnieks atgādina par tavu pagātni, at-
gādini viņam par viņa nākotni. Tavu pagātni ir apklā-
jušas Jēzus asinis. Jēzus negrib būt Kungs tikai par 
tagadni un nākotni, Viņš grib būt Kungs arī par pa-
gātni. Bībele saka: «Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs 
patiesi būsit brīvi.» Dieva dēli un meitas nefokusējas 
uz savām vajadzībām, zina, ka par viņiem labi parū-
pēsies un izdzīvo dzīvi pilnībā. Kad citi cilvēki mūs 
redz, viņiem vajadzētu redzēt Jēzus seju, drosmi un 
gaismu, jo mūsu mājas ir debesīs. Dēli un meitas ir 
pilni cerības un drosmes. Tas nenozīmē, ka bailes nav 
klātesošas, tas nozīmē stāvēt pretī savām bailēm. Tik-
līdz cilvēks sāk baidīties, viņš atzīst — šī problēma ir 
lielāka par Dievu. Ja tavas mājas ir debesīs, tev nav no 
kā baidīties. Dieva bērni nebaidās atpūsties un nevē-
las neko pierādīt. Viena no atbrīvojošākajām lietām 
ir atzīt, ka tu kaut ko nespēj izdarīt vai ka tev jāatpū-
šas. Dēli un meitas zina, ka viņi ir izredzēti, viņiem ir 
mērķis un viņi nevar izgāzties. Jo vairāk tu iepazīsti 
Dievu, jo labāk apjaut savu dzīves mērķi. Neviens ne-
spēj darīt to, ko tu, jo nevienam nav tas Dieva godības 
gabaliņš, kas ir tev. Neskaties uz talantiem un spējām, 
skaties uz Dieva mīlestību pret tevi,» aicināja lektors.

Viņš uzsvēra, ka ir svarīgi būt draugos ar sevi un 
mīlēt tuvāko kā sevi pašu. Ja nemīlam sevi, nevaram 
mīlēt arī citus. «Dēli un meitas saņem identitāti no 
sava Tēva — viņi zina, ka ir pieņemti un pasargāti. 
Viņi nevaino citus cilvēkus par savām kļūdām, bet vē-
las nest augļus. Viss, kas ir vajadzīgs, ir viena sēkla. 
Dieva bērni ir miera cilvēki, viņi nefokusējas uz izdzī-
vošanu, bet gan sapņošanu kopā ar Dievu.

Ja tu redzi Dievu kā tēvu, tu redzi sevi Viņa ģime-
nē. Tā ir viena no lielākajām svētībām — ja Dievs ir 
mūsu tēvs, Viņa bērni ir mūsu brāļi un māsas. Dēli 
un meitas nebaidās, ka cilvēki redzēs viņu īsto seju, 
viņi nevēlas līdzināties nevienam citam kā vien Jēzum 
un viņu sirds ir atvērta mīlestībai. Dieva bērni nebai-
dās būt dāsni, nes žēlsirdību un taisnību un uzņemas 
atbildību par savām kļūdām. Dēli un meitas uzticas 
citiem, mīl palīdzēt un tā vietā, lai kritizētu, tiesātu 
un baumotu, iedrošina. Viņi zina, ka ir īpaši, dārgi un 
vērtīgi, tāpēc saistās ar citiem veselīgos veidos. Dēli 
un meitas dzīvo savstarpējā atkarībā, zinot, ka viņiem 
ir vajadzīgi citi cilvēki un citiem ir vajadzīgi viņi. Viņi 
parāda cieņu un godu, un tā vietā, lai kontrolētu ap-
kārtējos, viņiem patīk redzēt, kā apkārtējie tiek at-
brīvoti. Cilvēki, kuriem 
ir piedots, piedod citiem. 
Ienākot šajā pasaulē, sa-
gaidām, ka visi mūs mīlēs, 
taču tā nenotiek, un drīz 
vien uzkraujam savas sā-
pes citiem. Lai no tām 
atbrīvotos, mums jāļauj 
Svētajam Garam dziedi-
nāt visas rētas un samak-
sāt cenu par to, kas mums 
tika atņemts,» apliecināja 
Dž. Vatsons.

«Cilvēki, kuri pakļaujas sātana meliem, salīdzina sevi ar citiem un savu 
identitāti saņem no pasaules,» skaidroja Džozefs Vatsons.
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Dieva bērni 
nebaidās atpūsties 

un nevēlas neko 
pierādīt. Viena no 
atbrīvojošākajām 
lietām ir atzīt, ka 
tu kaut ko nespēj 
izdarīt vai ka tev 

jāatpūšas.

Cilvēks uzlūko ārieni, 
bet Dievs uzlūko sirdi. 

Liela daļa planētas 
iedzīvotāju no ārpuses 
izskatās brīnišķīgi, bet 
iekšēji viņos ir daudz 

tumsas.


