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AUTORA PRIEKŠVĀRDS

“Daudzai grāmatu rakstīšanai nav gala ..”  
(Māc 12:12)

Nu tā, lūk, – vēl viena. Un, ja reiz esat pavēris šīs grāmatas 
vāku, varat būt drošs, ka šo grāmatu esmu uzrakstījis tieši 

jums. Iespējams, jūs esat mācītājs, students vai vienkārši kāds, 
kuram interesē, kā Dievs veido dvēseļu ganus. Ideālā gadījumā jūs 
esat visi trīs. Iespējams, esat vīrietis, bet varbūt – sieviete; varbūt 
esat garīdznieks, varbūt – lajs. Mans nodoms ir šāds: lai kas jūs 
arī būtu, es ceru, ka šīs grāmatas lappusēs jūs atradīsit kaut ko no
derīgu. Visu, kas man dots, esmu lietojis, cik vien labi spēdams, 
un mans mērķis ir nodot jums daļu tās gudrības un zināšanu, ko 
esmu saņēmis no citiem. Es neapgalvoju, ka esmu kāda sevišķa 
autoritāte. Patiesību sakot, ja jūs sastopat kādu, kurš apgalvo, ka ir 
speciālists kalpošanā, labāk pagriezieties un metieties bēgt. Tā ir 
pirmā lieta, kas jums būtu jāzina par šo grāmatu: es neapgalvoju, 
ka man ir atbildes uz visiem jautājumiem.

Ir muļķīgi un bīstami uzsākt pastorālo darbu vienam pašam. 
Tieši tāpēc Jēzus Savus mācekļus izsūtīja pa diviem, un tāpēc visas 
misijas pavēles Jaunajā Derībā ir dotas daudzskaitļa formā. Šajā 
biznesā mēs neesam nekādi individuālie uzņēmēji, turklāt tas nav 
nekāds bizness. Tā drīzāk ir kalpošana, kas savu pirmsākumu un 
mērķi rod Svētās Trīsvienības mūžīgajā uzdevumā. Visu, ko Tēvs 
bija ieplānojis pirms pasaules iesākuma, noteiktā laikā piepildīja 
Viņa vienpiedzimušais Dēls, mūsu Kungs Jēzus Kristus, un to 
mums ik dienu sniedz Svētais Gars, darbodamies ar Viņa vārdā 
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 sludinātā Vārda un pārvaldīto sakramentu starpniecību. Mācītājs 
rīkojas kāda cita vārdā kā Viņa pilnvarnieks, izdalīdams dāvanas, 
kas viņam nepieder. Mācītājs ir Jēzus Kristus pilnvarotais, pār
valdnieks, kurš kopā ar Viņu darbojas, pārvaldot Dieva dāvanas. 
Mums nevajadzētu būt pārdrošiem un pastorālo darbu uzņemties 
vieniem pašiem. Mums vajadzētu mērķtiecīgi uzturēt sadraudzību 
ar citiem amata brāļiem un saņemt viņu atbalstu.

Tādēļ šo grāmatu es veltu tām esošajām, bijušajām un nāka
majām mācītāju paaudzēm, kuru cerība ir miesā nākušajā Vārdā – 
tie spēcīgie vīri, kuri gājuši pirms mums, ir īsti tēvi, bez kuru 
piemēra mēs maldītos tumsā; tie bezbailīgie vīri, ar kuriem dalām 
savus priekus un bēdas, kamēr neatlaidīgi turpinām savu ceļu, ir 
neaizstājami brāļi šajā gājumā; tie dedzīgie vīri, kuri mums seko, ir 
mūsu dēli, kuriem mēs sagatavojam ceļu. Tēvi, brāļi, dēli – mēs visi 
esam kopā šajā uzdevumā, un neviens no mums nav šī amata cie
nīgs. Patiesībā šis amats ir lielāks par ikvienu no mums un mēs visi 
kopā neesam cienīgi atraisīt kurpju siksnas Viņam, kurš pirmais 
lauza šo ceļu un tagad mūs aicina iet Viņa pēdās.

Šī grāmata ilgu laiku bija tapšanas stadijā. Daudzējādā ziņā tā 
ir veidojusies mūža garumā. Šajās lappusēs es līdzdalīšu dažādas 
savas bērnības ainas iz dzīves lauku saimniecībā, kas mani veido
jusi jau no bērna kājas, tāpat arī “momentuzņēmumus” no prak
tiskās kalpošanas, kas būs kā logs, caur kuru varēs ielūkoties tajā, ko 
šajos gandrīz piecdesmit gados esmu iemācījies no Dieva svētajiem 
grēciniekiem. Visu šo laiku man līdzās ir bijusi mana mīļotā sieva 
Džeina Francisa Senkbeila (Jane Frances Senkbeil, 1947–2021), 
kura pelnīti parādās it visur šajā grāmatā. Viņa ir manas dzīves 
mīlestība, un es domāju, ka caur šīs grāmatas lappusēm jūs ierau
dzīsit, kāpēc viņa ir bijusi lielisks palīgs. Bez viņas es tiešā vārda 
nozīmē nebūtu tas, kas es esmu.

Šī grāmata neuzradās no zila gaisa. Tās tapšanā roku pielikuši 
daudzi. Ideja par šo grāmatu pirmoreiz izskanēja kādā sarunā ar 
manu dārgo kolēģi Dr. Beverliju Jānki (Beverly Yahnke). Mana un 
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Bevas saruna ir ilgusi gandrīz divdesmit gadu. Atziņām, kuras viņa 
guvusi savā ilgajā darba pieredzē kā kristīgā psiholoģe, sniedzot 
atbalstu draudžu darbiniekiem un viņu ģimenēm, bijusi neizmē
rāma vērtība Luterāņu garīgās aprūpes un padomdošanas centra 
Doxology (DOXOLOGY: The Lutheran Center for Spiritual Care 
and Counsel)1 izveidē. Jau gandrīz no paša sākuma viņa mani ir 
spiedusi apsēsties un uzrakstīt grāmatu mācītājiem. Tas, ko esmu 
iemācījies no viņas, arī kopā nodibinot Doxology centru, ir atstājis 
būtisku ietekmi uz to, ko jūs tūdaļ lasīsit.

Šīs grāmatas lappusēs paustās teoloģiskās un garīgās atziņas 
esmu guvis, pētot klasisko mantojumu attiecībā uz dvēseles dzie
dināšanu, kā to sauc Baznīcas kopīgajā tradīcijā. Īpašu iespaidu uz 
mani atstājuši divi šī klasiskā mantojuma 20. gadsimta censoņi. 
Viens no tiem ir Tomass Oudens (Thomas Oden), bijušais teolo
ģijas un ētikas profesors Drū Universitātē (Drew University), kurš 
mudināja jaunos fogijus2 nepakļauties modernisma teoloģijas 
idejām, kas tolaik bija modē, bet dzert no dziļākām antīkās klasikas 
laikmeta pastorālo teologu akām un apgaismot pārējos. Tāpat arī 
Jūdžīns Pītersons (Eugene Peterson) – viņš vairākus gadus kalpoja 
kā draudzes mācītājs Baltimoras priekšpilsētā un pēc tam strādāja 
par garīgās teoloģijas profesoru Rīdženta koledžā (Regent College) 
Vankūverā – nelokāmi iestājās par šo klasisko pieeju vairāku gadu 
garumā, par spīti daudzu populāru kalpošanas virzienu īslaicīgajām 
modes tendencēm. Atskatoties uz saviem mācītāja kalpošanas un 
pastorālās teoloģijas pasniedzēja gadiem, es varu teikt, ka viņu abu 
sākotnējie darbi ir ļoti būtiski ietekmējuši manu domāšanu.

Un tomēr – šī grāmata, ko turat savās rokās, nekad nebūtu 
tapusi bez izšķiroši svarīgā Austrālijas Luterāņu koledžas (Ade
laidā) emeritētā teoloģijas profesora Džona Klainiga (John 
Kleinig) devuma. Džona neparasti izcilās ekseģētiskās dotības un 

1  www.doxology.us
2   Fogijs – humoristisks apzīmējums gados jaunam vīrietim ar konservatīviem 
uzskatiem un ļoti konkrētu vecmodīgu ģērbšanās stilu (lit. red. piez.).
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 dziļā teoloģiskā izpratne ir apvienota ar apbrīnojamu pastorālo 
instinktu. Šīs uzticīgai kalpošanai tik ļoti nepieciešamās īpašības 
atstājušas iespaidu gandrīz uz katru lappusi, ko tūdaļ lasīsit. Ar 
Džona zinātnisko erudīciju un pastorālo viedumu sacensties var 
vienīgi viņa patiesā sirsnība un labā humora izjūta. Viņš bija viens 
no pirmajiem padomdevējiem Doxology centra un tā izglītības 
programmu veidošanā, un mēs abi joprojām esam draugi un ko
lēģi. Draudzība ar tādu teoloģijas milzi, kāds ir Doktors Džons, 
kā viņu sirsnīgi dēvē bijušie studenti, man, lauku puikam, ir ļoti 
liels gods. Bet, kad iedomājos par to, ka arī viņš uzauga kādā mazā 
Austrālijas saimniecībā, saprotu, ka varbūt mūsu blakus esošie ceļi 
nemaz nav pilnīga sagadīšanās.

Lexham Press izdevniecības redakcijas darbinieki lietpratīgi pa
veica savu uzdevumu saistībā ar druku un digitālajiem medijiem 
un manus vārdus efektīvi nodeva tālāk jūsu uzmanībai. Īpašs pal
dies manam ļoti pacietīgajam un uzmanīgajam redaktoram Todam 
Heinsam (Todd Hains), kura centīgais un skrupulozais darbs manu 
tekstu padarīja lasītājam baudāmāku. Tāpat visdziļākā pateicība 
Džonatanam Maieram (Jonathan Mayer) no Scapegoat Studios 
par meistarīgajām ilustrācijām, kurās atspoguļota mana bērnības 
dzīve laukos un Baznīcas kalpošanas pamats, kas ir Dieva vārds un 
sakramenti.

“Trešo reizi Viņš tam saka: “Sīmani, Jāņa dēls, vai tu Mani 
mīli?” Pēteris noskuma, ka Viņš trešo reizi viņam sacīja: 
vai tu Mani mīli? – un sacīja Viņam: “Kungs, Tu zini visas 
lietas, Tu zini, ka es Tevi mīlu.” Jēzus saka:  
“Gani Manas avis!”” (Jņ 21:17).

Ilgtspējīga pastorālā darba noslēpums ir šāds: jums jāsaprot, ka 
jūs nevarat dot citiem, ko vispirms neesat saņēmuši paši. Vispirms 
jūs saņemat mīlestību no Jēzus un pēc tam jūs Viņam atbildat ar 
mīlestību, mīlot Viņa avis un jērus Viņa vārdā un Viņa vietā. Ja pa
storālā kalpošana vispār kaut kas ir, tad tā ir mīlestības kalpošana. 
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Tā ir kā vēl viens posmiņš nesaraujamajā mīlestības ķēdē, kas 
stiepjas līdz pat krusta kalnam ārpus Jeruzālemes vārtiem kādā 
tumšā piektdienā. Tur viņi pienagloja Dzīvības Kungu, lai Viņš 
mirtu nežēlīgā nāvē, ko nebija pelnījis, bet ko Viņš labprātīgi – pat 
ar prieku – sagaidīja, lai atdotu mums Savu dzīvību, lai mēs varētu 
dzīvot augšāmcelti no nāves un iegājuši mūžīgajā dzīvībā.

Lai cik arī mācītājs nebūtu līdzjūtīgs un empātisks, nav iespē
jams, ka viņš pats no sevis varētu pabarot Kristus ganāmpulku, kur 
nu vēl sadziedēt tā garīgās sirdssāpes, sasitumus un ievainojumus. 
Agri vai vēlu viņš izsīks, visticamāk, ka agri. Es gāju rūgto mā
cību ceļu. Būdams jauns mācītājs, es domāju, ka labākais, ko varu 
cilvēkiem dot, ir manis paša mīlestība un līdzjūtība. Protams, ka 
bija nesaprātīgi tā domāt, taču toreiz es to vēl nesapratu. Šajos ag
rīnajos kalpošanas gados es sāku apgūt to, ko ik dienu apgūstu vēl 
joprojām, piecdesmit gadu vēlāk: labākais, ko mēs, mācītāji, varam 
Kristus avīm un jēriem sniegt, nenāk no mums pašiem, bet nāk no 
Viņa. Viņa mīlestība mūsu vidū ir tapusi pilnīga, tā sasniedz savu 
mērķi, kad mēs šo no Viņa saņemto mīlestību sniedzam tālāk ci
tiem. Mēs mīlam, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis (1Jņ 4:11,19).

Un Kristus mīlestība nekad neizsīkst.
Visbeidzot, jums ir jāzina vēl kas: pēc savas pārliecības un kon

fesionālās piederības es esmu luterānis. Bet lai tas jūs nebiedē! Šo 
grāmatu esmu sarakstījis tieši jūsu dēļ, un nav svarīgi, vai mums 
ir vienādi doktrinālie uzskati vai ne. Katrai kristīgajai konfesijai ir 
savas klišejas un mantras. Šīs grāmatas lappusēs esmu centies pēc 
iespējas mazāk runāt kā luterānis, lai jūs varētu satvert manu domu 
pavedienu, neieslīgstot luteriskā žargona purvā. Un tomēr – vērīgs 
lasītājs ātri vien pamanīs manu luterāņa “tērpu”. Piemēram, Lutera 
katehisma valoda piešķir apveidu manai domāšanai un tās ticības 
apliecināšanai, kas reiz tika nodota visiem svētajiem, gluži tāpat, kā 
jūsu tradīcija iekrāsotu jūsu valodu. Tai pašā laikā priecājos dalī
ties ar jums tajā, kas man dāvāts, lai jūs šīs atziņas varētu ielikt paši 
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 savā skatījumā uz pastorālo darbu. Galu galā – luteriskā mācība 
nav šaura un sektantiska, bet gan patiesi ekumeniska.

Ja mācītājiem būtu kāds patrons starp svētajiem, tad tas noteikti 
būtu viņš. Jāņa liecība par viņa brālēnu Jēzu daudzējādā ziņā ir šīs 
grāmatas zemteksts, un es lūdzu Dievu, lai tas tieši tāpat pamudina 
jūs uz izcilību kalpošanā: “Viņam vajag augt, bet man iet mazumā” 
(Jņ 3:30).

Harolds L. Senkbeils
Jāņa Kristītāja dzimšanas dienā

2018. gada jūnijā
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IEVADS

Pastorālais amats

Stāsts par kādu lauku zēnu

Mana bērnība un jaunība pagāja Minesotas štata rietumos 
kādā lauku saimniecībā, kas piederēja manam tēvam un 

pirms tam – viņa tēvam. Salīdzinot ar mūsdienu standartiem, tas 
nebija nekas īpašs, tikai sīks zemes gabaliņš. Taču tā bija visa mana 
pasaule, un cik brīnišķīga tā bija! Mans tēvs ar māti smagi strādāja 
no paša rīta agruma līdz krēslai, bet dažreiz – līdz vēlai naktij. Taču 
kaut kādā veidā tas nemaz nešķita kā darbs – tā bija viņu dzīve, kas 
bija arī mana dzīve un tāpat abu manu māsu dzīve, kad viņas bija 
nākušas pasaulē.

Manas agrīnākās bērnības atmiņas saistītas ar zemi, sauli 
un lietu, gaišām, nebeidzamām vasaras dienām, ar ziemas vēju 
spirgtajiem un aukstajiem kodieniem un sērsnas gurkstēšanu zem 
kājām. Atminos tikko uzartu lauku kodīgo smaržu, svaigi nopļauta 
siena saldeno aromātu, un, protams, kā tad bez lopu mēslu smakas 
(ja kaut kas ieiet pa vienu galu, tam galu galā pa otru jāiznāk ārā). 
Rūpēties par mājlopiem nozīmē tos barot. Pēc tam komplektā nāk 
uzkopšanas darbi.

Mana īstā kalpošanas māceklība noritēja tieši tur – tajā necilajā 
lauku saimniecībā pie tēva sāniem. Darba bija pārpārēm, un tas 
nekad nebeidzās. Lai gan mans tēvs pēc dabas bija diezgan bez
rūpīgs, kādi lauksaimnieki mēdz būt, tomēr viņš bija ļoti strādīgs. 
Bija jābaro govis, jādzirda cūkas, jāvāc olas, jāizved mēsli, jāpļauj 
siens, pēc tam tas jāsasien ķīpās un jāsakrāmē kaudzēs, bija jāsēj 
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jāsēj un jānovāc labība. No tēva iemācījos nenovērtējamu atziņu, 
proti, ka vislabākais darbs ir tas, kurš darīts paša darba dēļ.

Jau no mazām dienām es vēroju, kā mans tēvs jūdza savu zirgu 
komandu (uzticamos Pītu un Pulkvedi) mūsu divrindu kukurūzas 
ecēšās vai siena ārdītājā, ar kuru kaudzēs sastūma lāčauzu vēlākai 
novākšanai un salikšanai gubās. Vasarai turpinoties, es viņam nesu 
pusdienas uz lauka, kur viņš svelmainajā jūlija saulē lēja sviedrus, 
ar rokām sastatot citu pret citu auzu vai kviešu kūlīšus. Un mans 
pirmais “lielā puiša” darbs (kad man bija tikai seši vai septiņi gadi) 
bija vadīt traktoru, kamēr tēvs ar trīszaru dakšām šos pašus kūlīšus 
naski pacēla un uzkrāva pašā siena ratu augšā. Pēc tam mēs savus 
smagi piekrautos ratus uzvaras priekā nogādājām līdz stacionārajai 
kuļmašīnai – lielam, rūcošam, ar dzensiksnu darbināmam mons
tram, kas vispirms labības kūlīšus aprija ar saviem tērauda žokļiem, 
tad sasmalcinātos gabalus pārstrādāja savā iekšējā sistēmā, sparīgi 
kratot kuļamspoles un sietus, lai pēc tam turpat stāvošajos ratos 
izšļāktu bagātīgu graudu strūklu, savukārt atlikušos salmus un pe
lavas ar ventilatora palīdzību izspļautu pa cauruli zeltainā gubā, kas 
slējās arvien augstāk un augstāk. Tikmēr māte ar palīgiem virtuvē 
rosījās ne mazāk sparīgi kā ļaudis uz lauka, karstajā krāsnī gata
vojot maizi un bulciņas, bet uz krāsns kūpošajos katlos – milzīgus 
garda ēdiena kalnus, pilnus ar kartupeļu biezputru, gaļu un mērci, 
kam klāt vēl nāca garšīgi salāti un dārzeņi, gardumgardi pīrāgi un 
kūkas, lai dienas garumā pildītu no tuvējās apkaimes sanākušo 
kulšanas brigādes vīru un zēnu burkšķošos vēderus.

Tad es vēl to nenojautu, taču Dievs šajā sūrajā lauku vidē tajā 
jau tik tālajā pagātnē mani gatavoja pastorālajam darbam. Kamēr 
es vispirms vēroju šo pastāvīgo lopkopību un rūpīgo graudkopību, 
Viņš lika pamatus lietai, kurā esmu iesaistīts nu jau gandrīz piecus 
gadu desmitus: dvēseļu kopšanas un dziedināšanas amatam.
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KĀ ES APGUVU SAVU AMATU?

Es pateicos Dievam par ikvienu skolotāju, kas man bijis šajos 
gados, īpaši par tiem, kas mani skolojuši Rakstos un teoloģijā – zi
nātnē (zināšanās), kas ir mācītāja darba pašā pamatā. Taču līdzās 
teoloģijas zinātnei tikpat svarīga ir arī pastorālās aprūpes māksla. 
Jebkura zināšanu joma ir nepilnīga bez tai atbilstošas mākslas jeb 
apzinātas  zināšanu izmantošanas. Tādēļ mācītāja izglītības pro
cesā gan zināšanas, gan meistarība (zinātne un māksla) iet roku 
rokā – viena nevar iztikt bez otras.

Tagad atskatoties, es itin labi saprotu, ka mana mācītāja izglītība 
sākās diezgan agri. Kaut ko no teoloģijas zinātnes es iemācījos no 
tēva un mātes, saviem pirmajiem katehistiem un skolotājiem, kas 
mani mācīja pazīt un mīlēt Dievu, kurš mani radījis, pestījis un 
svētdarījis. Savas pirmās Bībeles zināšanas es guvu, sēžot viņiem 
abiem pa vidu baznīcas solā un pie virtuves galda, kur katra diena 
noslēdzās ar lūgšanu un katru sestdienas vakaru pēc iknedēļas 
vannas godprātīgi noritēja sagatavošanās svētdienas skolas nodar
bībai. Kristīgā dzīvošana tika ne tik daudz mācīta, cik satverta, jo 
es to redzēju notiekam manā acu priekšā dienu no dienas, saņemot 
no saviem vecākiem mīlestību, pārmācību un piedošanu.

Protams, es devos tālāk – pie teoloģiski “augstākām” lietām, 
intensīvi studējot teoloģiju papriekš koledžā, bet pēc tam semi
nārā un akadēmijā, un tā pamazām ielauzījos gudrībā, kuru izcilie 
Baznīcas skolotāji uzkrājuši gadsimtu gaitā. Es apguvu Bībeles 
seno valodu prasmes darba līmenī un vēl šobaltdien spēju izurbties 
cauri ebreju vai grieķu tekstam (pa reizei ieskatoties ekseģētiskajos 
palīgmateriālos). Gadiem ejot, esmu paspējis iegūt divus akadē
miskos grādus teoloģijā un vienu goda grādu, kuru man piešķīra 
iestāde, kas manu darbu uzskatīja par ievērojamu un noderīgu. 
Jā, teoloģijas zinātne ir ārkārtīgi nozīmīga. Taču, lai būtu par mā
cītāju, ir nepieciešams kas vairāk par grāmatu lasīšanu. Un, lūk, 



4

Pa
st

o
rā

la
is

 a
m

at
s saistībā ar pastorālās aprūpes mākslu te būs dažas ļoti noderīgas 

lietas, kuras es iemācījos jau sen, strādājot savā lauku saimniecībā.

PACIETĪBA

Laukos es iemācījos gaidīt. Viena no manām pirmajām bēr
nības atmiņām ir došanās kopā ar tēvu uz pavasara laukiem, lai pa
lūkotos, kā dīgst kukurūza. Gara acīm es joprojām redzu, kā viņš 
savās kombinezona biksēs, ko viņš allaž valkāja, notupās zemē, 
lai ar savām raupjajām, aprepējušajām rokām maigi noraustu nost 
zemi no uzbriedušajām sēklām, zinot, ka tās tur ir – dziļi zem šī 
melnā Minesotas smilšmāla. Jau tajās aukstajās maija dienās viņš 
lūkojās pēc pirmajām dīgšanas pazīmēm, pēc pirmā niecīgā dzī
vības asniņa, kas reiz izaugs par garu un spēcīgu stublāju ar tumši 
zaļām lapām, kas plīvos spilgtajā augusta saulē. Taču iztēlē viņš 
savu skatu vērsa daudz tālāk par tropisko augustu – uz salnaino ok
tobri, kad ar graudiem pilnās vālītes no pļaujmašīnas sabirs vienā 
bagātīgā, zeltainā ražas kalnā.

Mūsu steidzīgajā pasaulē pacietība ir deficīta prece. Vēl es uz
drīkstēšos piebilst, ka arī mācītāju vidū. Es ik pa laikam pārmiju 
dažus vārdus ar jauniem mācītājiem, ar tiem, kas nupat pabeiguši 
studijas, ar visiem. Vairums no viņiem ir dedzīgi, daži – apdāvināti, 
taču itin visi ir noraizējušies. Un kas tad viņus tā satrauc? Patiesību 
sakot, daudzas lietas. Dažos gadījumos tas ir kaut kas, ko viņi būtu 
gribējuši dzirdēt semināra lekcijās. Citi – vēl godīgākie – atzīst, ka 
būtu gribējuši būt uzcītīgāki savās studijās. Vienmēr esmu patei
cīgs par iespēju sniegt atbildes uz šiem jautājumiem, lai kādi tie 
būtu.

Tomēr neviens no šiem jautājumiem man nesniedz tik lielu 
gandarījumu kā tie, kuri dzimst patiesas gana sirds dziļākajos no
stūros: kāpēc ir cilvēki, kuri šķietami nepievērš nekādu uzmanību 
Dieva vārdam? Kādēļ ir tā, ka bieži vien Dieva cilvēkiem, šķiet, ir 
tik liela nosliece uz pašiznīcību? Ko darīt, ja tu no visas sirds vēlies 
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parūpēties par savu ganāmpulku, bet avis tikai turpina nomaldī
ties un sekot savam prātam? Šādi jautājumi iepriecina manu sirdi, 
jo tie ir droša patiesas gana dvēseles pazīme.

Ja mēs ko varam mācīties no Rakstiem un senā dvēseļkopšanas 
mantojuma, tad tas ir šis: nepacietīgi gani ir ļaunākie ienaidnieki 
paši sev. Protams, mēs nevēlamies, lai mācītāji būtu slaisti. Un 
tomēr – dvēseles netiek iegūtas vai paturētas, pārmērīgi rosoties, 
bet gan pastāvīgi un apzināti kalpojot Kristum Jēzum, kurš ir 
patiesais dvēseļu bīskaps un sargs. Kurš vēlas pa īstam palīdzēt 
Kristus avju aplokā, lai pielūko, ka ar vienu aci tas uzmana avis, bet 
otra ir vērsta uz Labo Ganu.

Trakojoša rosīšanās nomāc uzmanīgu pastorālo darbu. I ne
mēģini sasteigt ražas novākšanu! Jēkabs šo visu apraksta vārdos, 
kas mūsu divdesmit pirmā gadsimta cilvēku ausīm liksies diezgan 
senlaicīgi, taču patiesībā tie ir progresīvi un aktuāli: “Esiet pacie
tīgi, brāļi, līdz Tā Kunga atnākšanai. Raugi, zemkopis gaida dārgo 
zemes augli, pacietīgi uz to cerēdams, līdz tas dabū agro un vēlo 
lietu” (Jk 5:7).

Mans tēvs nekad nebija studējis lauksaimniecību, taču visu savu 
mūžu viņš bija centīgs un kaismīgs lauksaimnieks. Vai atceraties, 
kā viņš notupās zemē tajā kukurūzas laukā? Vēl nevarēja redzēt 
ne asniņa, taču viņš zināja, ka pēc zināma laika – un ar ļoti žēlīga 
Dieva svētību – šis lauks dos ražas pārpilnību. Viņš zināja arī to, 
ka to nedrīkstēja steidzināt. Pat tikko izdīgušās sēklas, ko viņš bija 
atsedzis savas pārbaudes laikā, viņš uzmanīgi ierušināja atpakaļ 
auglīgajā zemē. Labs lauksaimnieks gaida. Lauksaimniekiem pa
cietība nav tikai tikums, tā ir nepieciešamība. Un tieši tāpat tas ir 
arī ar mācītājiem.

Tad nu mācītājiem ir jātup mierā visu augšanas laiku. Ir gaidāms 
prieks par ražu. Jūs nevarat šo ražu izaudzēt, toties jūs varat iesēt 
un kopt, kamēr Dievs to pavairo.
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Šķiet dīvaini, ka piedzīvojām tik daudz prieka tolaik, kad strā
dājām savā saimniecībā. Tas bija smags, kaulus lauzošs darbs, kuru 
lielākoties darījām ar rokām. Siena pļaušana ir tikai viens no pie
mēriem. Iztēlojieties sevi balansējam uz lēkājošiem siena ratiem un 
uz metāla dakšām uzduram katru 35 kg smago taisnstūra formas 
siena ķīpu, lai ar vienu veiklu un pārliecinātu kustību to uzmestu 
augšā uz augošās siena ķīpu kaudzes. Tur bija vajadzīgs vīrišķīgs 
spēks apvienojumā ar dejotāja veiklību.

Tad pēc garas, karstas dienas, vācot sienu, nāca ikdienas va
kara darbu noslēdzošais rituāls: bija jāsasauc govis, tās jāpabaro, 
jāizslauc un pēc tam tās atkal jāizdzen ganībās. Un tikai pēc tam 
pienāca laiks atvēsinošai dušai un vakariņām, līdz visbeidzot tu 
spēku izsīkumā iekriti gultā, lai atkal celtos un vēlreiz to pašu da
rītu nākamajā dienā.

Taču tajās tik senajās svelmainajās vasaras dienās es kaut ko ie
mācījos: darbam, kas tiek darīts pareizā iemesla dēļ, ir pašam sava 
alga. Bija jāmaksā rēķini un jāpelna iztika, taču tā saimniekošanas 
puse šim pusaudzim neko daudz nenozīmēja. Viss, ko es zināju, 
bija tas, ka laukam, uz kura gulēja tikko nopļautais siens, kas sa
grābts kārtīgos simetriskos vālos, bija sevišķi valdzinošs skaistums 
rietošās saules sārtajā blāzmā (un sava īpatnēja brīnumaini saldena 
smarža). Līdz ar smago darbu dienas garumā svelmainajā saulē 
nāca kāds dziļš gandarījums, jo bija zināms, ka siens, kas tik glīti 
bija sakrāmēts tur augšā siena šķūnī, uzturēs govis tur lejā kūtī 
visas garās saltās ziemas dienas, kas vēl ir priekšā.

Nu, protams, mēs, mācītāji, pirmām kārtām strādājam ar prātu 
un sirdi, ne muskuļiem un spēku. Tomēr arī mācītāja darbs prasa 
garas nerimtīga darba stundas, kalpojot Kungam, kurš izsūta 
strādniekus Savā druvā (Lk 10:2). Ir nepieciešama pastāvīga un 
nerimstoša neatlaidība, lai ganītu un pabarotu Kristus avis un 
jērus, kuriem jādzird Viņa balss, un jāpiepulcina citas avis, par 
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kurām Viņš nomira (Jņ 10:16). Šis darbs nekad nebeidzas – vēl nav 
beigusies viena saruna, kad klāt jau nākamā. Pabeidz gatavot vienu 
sprediķi, un jāgatavo jau nākamais. Sagaidi vienu nomaldījušos avi 
Kristus ganāmpulkā, bet ir vēl simtiem citu, kurām jāpasludina 
Labā Vēsts. Iekristī Dieva valstībā vienu jaunu dvēseli, bet pēc tam 
to ir jāturpina audzināt un lolot Kunga mācībā. Nomierini vienu 
mokpilnu un izbijušos sirdi, bet pēc mirkļa tās vietu jau ieņem 
vēl kāda. Izvadi vienu dvēseli droši cauri nāves ēnas ielejai, lai tā 
atdusētos mierā, bet tad jau kāds cits stāv uz nāves sliekšņa. Lai at
rastu ceļu, Jēzus avīm ir jādzird Viņa balss. Šeit nu ir dvēseļu gana 
uzdevums. Viņš ir sūtīts, lai sludinātu un mācītu Viņa vārdu tā, ka 
Kristus jēri un avis sadzird Viņa balsi. Jēzus izsūta mācītājus, lai tie 
darītu Viņa darbu pie Viņa avīm Viņa vārdā un Viņa vietā, un tas 
ir darbs, kas nekad nebeidzas.

Ne visas Kristus avis ir viegli ganīt. Viņām ir pašām savs prāts. 
Viņas mēdz noklīst ļoti dīvainos neceļos un iekļūt visbīstamākajās 
situācijās. Ir diagnozes, kuras jānosaka, un tad jāveic atbilstoša 
ārstēšana, ir plēsēji, par kuriem ir jābrīdina un kuri ir jāpadzen. Un 
ir arī mēsli, kuri jāaizvāc. Draudzē vienmēr ir kāda nekārtība, ar 
ko ir jātiek galā. Tam ir labs iemesls, jo katra ticīga dvēsele ir arī 
grēcinieks un grēcinieki grēko. Vai nu viņi grēko cits pret citu, vai 
pret savu ganu, mēs vienalga esam aicināti viņus mīlēt un viņiem 
piedot – tāpat, kā to darīja Jēzus.

Tomēr, “ja kas tiecas pēc bīskapa [mācītāja] amata, tas iekāro 
teicamu darbu” (1Tim 3:1). Šī amata cēlums nemājo cilvēkā, kam 
ir šis amats, bet gan Kungā, kurš šo cilvēku ir sūtījis un devis tam 
uzdevumu. Un tieši tāpat, kā Jēzus rod prieku, nemitīgi darot Tēva 
darbus (Jņ 5:17), tāpat arī mācītāji turpina darīt Jēzus darbu Viņa 
ļaužu vidū. Un tas nozīmē, lūk, ko: Baznīcas Kungs Savu kalpo
šanas darbu mācītājiem dāvā viņu priekam; Viņš piešķir viņiem 
vietu pirmajā skatītāju rindā pestīšanas izrādē. Mācītājiem tiek 
dots pieredzēt prieku, redzot Jēzu darbojamies caur to, ko viņi saka 
un dara Viņa vārdā (Jņ 15:11).
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savā kalpošanas darbā, proti, ka darbs, kas darīts pareizo motīvu  
dēļ, pats par sevi ir atalgojums. Mācītāja kalpošana ir arī kā ik
dienišķs pienākums, un reizēm tas kļūst nepatīkami. Vai atmi
naties, ko stāstīju par saviem pienākumiem saimniecībā? Tikai 
tāpēc, ka tie bija apgrūtinoši un rutinēti, tie nebija bezjēdzīgi vai 
bezmērķīgi. Visnecilākajos (varētu teikt, pat visnepatīkamākajos) 
kalpošanas pienākumos mīt kāds neparasts skaistums, ko iespē
jams ieraudzīt, ja saproti, ka tie ir Kristus darbi un Viņš ir tas, kurš 
darbojas kopā ar tevi un caur tevi, lai piepildītu Savu nodomu. 
Protams, ja nebūsiet uzmanīgi, jūs mācītāja darbā varat izdegt. 
Diemžēl tūkstošiem mācītāju ik gadu kā pa spirāli noslīd lejup līdz 
emocionālam un garīgam sabrukumam.

Taču, ja rūpēsieties par to, lai Svētajā Garā caur Vārdu saņemtu 
paša Kristus mīlestību un spēku, jums būs ko dot citiem, pašiem 
nepārgurstot un nenonākot līdz spēku izsīkuma robežai. Bagātīgi 
ik dienu Debesu Tēvs dāvā Svēto Garu tiem, kas to lūdz (Lk 11:13). 
Svētā Gara spēkā jūs varat būt mierā, zinot, ka Kristus Jēzus dar
bojas jūsos, lai gan gribētu, gan darītu to, kas Viņu iepriecina un nāk 
par labu Viņa mīļotajai Baznīcai (Flp 2:13). Tādā veidā pastorālais 
darbs kļūst par atalgojumu. Tad jūs varat gūt prieku par labi padarītu 
darbu un jau nogaršot kaut ko no tā priekpilnā brīža, kad Jēzus pēdējā 
dienā sagaidīs visus Savus kalpus mūžīgajā valstībā, sakot: “.. labi, tu  
godīgais un uzticīgais kalps. Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es 
tevi iecelšu pār daudzumu. Ieej sava kunga priekā” (Mt 25:23). Jā, 
priekšā mūs gaida neiedomājami prieki, par to varat būt droši.

Taču rīt būs atkal cita diena, un tajā būs atkal jauni darbi darāmi.
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PIRMĀ NODAĻA

Kas ir mācītājs?

Klasiskais paraugs

Ja jūs zināt, kas jūs kā mācītājs esat, tad ar daudz lielāku pār
liecību darīsiet to, kas jums būtu jādara. Un man šķiet, ka tā 

ir vispretrunīgākā lieta saistībā ar mācītāja kalpošanu divdesmit 
pirmajā gadsimtā. Esam mantojuši vairākus savā starpā konkurē
jošus paraugus tam, ko nozīmē būt mācītājam, un katram no tiem 
ir kāds darba apraksts. Daudzi no tiem liekas diametrāli pretēji. 
Vai mācītājs ir kapelāns vai misionārs? Vai viņam jākoncentrējas 
uz to cilvēku ganīšanu, kas jau ir kristieši, vai uz jaunu dvēseļu pie
vēršanu dzīvajai ticībai uz Kungu Jēzu? Vai mācītājs ir treneris vai 
aprūpētājs? Vai viņš ir organizācijas vadītājs vai izpilddirektors, vai 
Dieva vārda sludinātājs un Viņa svēto noslēpumu pārvaldnieks?

Šie dažādie paraugi cits citu nebūt neizslēdz. Dvēseļu pievēr
šana un ganīšana sader kopā. Tāpat arī vadītāja prasmes lieti noder 
mūsdienu pasaules standarta kristiešu draudzes ikdienas dzīves or
ganizēšanā. Un te nu ir jautājums: daudzas lietas var būt noderīgas, 
taču kuras ir patiešām nepieciešamas? Daudzas lietas var nākt par 
labu draudzes dzīvei un misijai, bet kuras ir visbūtiskākās? Kas 
mums kā mācītājiem būtu jāpatur savas uzmanības centrā? To es 
kopā ar jums vēlos izpētīt šajā nodaļā. Paskatīsimies Rakstos, ko 
par draudzi un tās aprūpi saka Jēzus! Apspriedīsim to, kā Kristus 
un apustuļi izprot mācītāja amatu un pastorālā darba būtību. Pēc 
tam mēs apdomāsim to, kā pastorālo aprūpi Baznīca ir sapratusi 
gadsimtu gaitā.
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“Jo es jūsu starpā negribēju neko citu zināt kā vien Jēzu Kristu 
un to pašu krustā sistu,” Pāvils rakstīja kristiešiem Korintā 
(1Kor 2:2). Te redzam pastorālā darba piemēru, kas ir aktuāls visos 
gadsimtos – tas pārvar gan laika, gan kultūras robežas, jo uzrunā 
cilvēkus vienmēr un visur, lai kad un kur viņi būtu dzīvojuši. Mūsu 
plurālistiskajā un sinkrētiskajā laikmetā Pāvila vārdi izklausās bez
cerīgi stīvi, aprobežoti, dogmatiski un – uzdrīkstēsimies pateikt – 
absolūti netoleranti. Laikmetā, kurā reliģiskā ticība ir iegrožota 
personīgās pieredzes un gaumes šaurajā skatījumā, šāda valoda 
šķiet nepieņemama. Neviens nemīl nīdējus. Laikā, kad integrā
cija un tolerance ir norma un cilvēki ir gatavi pārkāpt sev pāri, lai 
pielāgotos visdažādākajām reliģiskajām jūtām aizvien raibākā un 
sadrumstalotākā sabiedrībā, rodas kārdinājums Pāvilu norakstīt 
kā kaut kādu reliģisko fanātiķi vai aprobežotu cilvēku.

Taču fakti atklāj pavisam citu ainu. Augsti izglītots gan teolo
ģijā, gan sekulārajā mākslā un eksaktajās zinātnēs, Pāvils lieliski 
pārzināja visus sava laika reliģiskos virzienus. Savu tālo misijas ce
ļojumu laikā viņš viegli un ērti spēja pārvietoties no vienas augošās 
Romas Impērijas subkultūras uz citu, radikāli atšķirīgu. Viņam 
piemita talants sarunāties gan ar vienkāršajiem cilvēkiem, gan tā 
laika eliti. Savam laikam un vietai viņš bija ļoti mūsdienīgs cilvēks, 
kurš pilnībā pārzināja visdažādāko etnisko grupu intelektuālās, 
emocionālās un reliģiskās īpatnības. Brīvi pārvietojoties cauri sava 
laika sociālās hierarhijas smalkajiem slāņiem, viņam nesagādāja 
problēmas būt saskarsmē ar parastajiem pilsoņiem (Apd 25), in
teliģences eliti (Apd  17), romiešu birokrātiem (Apd 25) un jūdu 
reliģiskajiem līderiem (Apd 26). Pāvils nebija nekāds aprobežots 
fanātiķis. Tad kādēļ gan, neskatoties uz visu viņam apkārt esošo 
dažādību, viņš uzsvēra, ka visas viņa kalpošanas centrā ir tikai un 
vienīgi Jēzus Kristus un vairāk par visu tieši Viņa krusts?
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 IEMIESOJIES DIEVS:  
APSLĒPTAIS UN ATKLĀTAIS NOSLĒPUMS

Atbilde rodama Jēzus unikālajā identitātē. Viņš nav kristiešu 
ekvivalents Sidhārtam Gautamam, Konfūcijam, Muhamedam 
vai, starp citu, arī ne Mozum vai Elijam. No pirmavotiem varam 
skaidri secināt, ka Jēzus Sevi neuzskatīja par vienu no virknes re
liģisko skolotāju, bet gan apzināti un tīšuprāt Sevi identificēja ar 
neredzamo un visvareno debess un zemes Radītāju (piemēram, 
Lk  1:32; Jņ  8:51). Viņš nebija vienkārši kārtējais reliģiskais sko
lotājs vai guru, bet darīja lietas, kuras spēj vienīgi Dievs: Viņš 
radīja visas lietas (Jņ 1:3), piedeva grēkus (Mt 9:6) un apgalvoja, 
ka Viņam pieder Dieva dota vara pēdējā tiesā (Mk 14:62). Ir pār
liecinoši pierādījumi tam, ka Viņš galu galā netika tiesāts, notie
sāts un sodīts ar nāvessodu par kādu smagu noziegumu saskaņā 
ar romiešu likumu, bet gan tādēļ, ka Viņam pietika nekaunības 
apgalvot, ka Viņš ir paša Dieva Dēls, kas Viņa laikabiedru acīs bija 
neaptverama zaimošana (Jņ 19:7).

Lūk, kāpēc apustulis Pāvils tik apzināti runāja par Jēzus personu 
un Viņa darbiem. Kaut arī viņš savus pirmos darba gadus bija veltījis 
pirmo Kristus sekotāju iznīdēšanai, jo tie, viņaprāt, sekoja kādai 
jūdu maldu mācībai (Apd 9:2), Pāvils pieredzēja iespaidīgu prāta 
un sirds pārmaiņu. Pēc viņa dramatiskās atgriešanās (Apd 9:4–6) 
viņš vispirms rūpīgi studēja Rakstus un pēc tam konsultējās ar vī
riem, kurus Jēzus bija personīgi mācījis (Gal 1:17–18). Sākot no tā 
laika, Pāvils bija absolūti saviļņots un pārņemts ar to, ko viņš sauca 
par Dieva noslēpumu (Kol 2:2), proti, ka šis vīrs Jēzus, kurš bija 
pilnībā cilvēks, tajā pašā laikā bija arī Dievs.

Noslēpums – tas ir kaut kas ārpus cilvēka maņu un intelekta 
uztveres spējām. Un tas pavisam noteikti tā ir, ja mums jārunā 
par Jēzus patieso identitāti. Neviens nevarēja pateikt, ka Jēzus ir 
Dievs, tikai paskatoties uz Viņu. Tāpat ir arī tagad – neviens nevar 
secināt, ka Jēzus ir Dievs tikai ar maņu vai prāta palīdzību; tas 
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Tā ir sakņota tajā taustāmajā realitātē, kas ir Jēzus ar cilvēka miesu 
un asinīm: dzimis no jaunavas, krustā sists, nomiris un aprakts, bet 
tad trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem un pēc četrdesmit 
dienām uzkāpis debesīs. Tas izklausās pēc pasakas, taču tā nav.

Kristus noslēpums nav pārspīlētas reliģiskas radošās iztēles 
auglis. Šis noslēpums nenorisinājās kādā Nekurnekad zemē, bet 
gan konkrētā laikā un telpā, kuras liecinieki bija vīrieši un sie
vietes, kam bija visciešākā saikne ar Jēzu. Te būs piemērs: apustulis 
Jānis bija kopā ar Jēzu naktī, kad Viņš tika nodots (Jņ 13:23). Viņš 
stāvēja krusta pakājē dienā, kad Jēzum izpildīja nāvessodu (19:27). 
Viņš savām acīm redzēja atvērto kapu (20:8) un bija klāt vienu 
nedēļu vēlāk, kad Toms lika savus neticīgā pirkstus Jēzus dzīvajā 
miesā (20:27).

Tuvojoties viņa kalpošanas beigām, Jānis liecināja, ka Evaņģē
lija vēsts pamatā ir taustāmi un dzirdami pierādījumi, kurus viņš 
guva, pats aci pret aci sastapdamies ar Jēzu: “.. ko esam redzējuši un 
dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar 
mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un Viņa Dēlu Jēzu Kristu” 
(1Jņ 1:3). Jānim Evaņģēlijs nebija vienkārši jēdziens abstraktas 
idejas apzīmēšanai. Viņš ticēja, ka ar viņa apustulisko kalpošanu 
ir aktīvi klātesoša un tiek nodota tālāk paša Jēzus dzīve un kalpo
šana, kā arī Viņa sniegtā piedošana un dzīvība.

Šis ir noslēpums darbībā: tas tiek īstenots un iemiesots taus
tāmā veidā pat mūsu vidū šodien. Jēzus nāk pie mums dzirdami un 
taustāmi, runājot un darbojoties kā cilvēkam, tā pārvarot laika un 
telpas robežas, lai tiktos ar cilvēkiem pavisam citā laikā un vietā. 
Kas cilvēkiem paliek apslēpts, lietojot maņas un prātu, ir atklāts un 
īstenots ar Evaņģēlija sludināšanu un sakramentu pārvaldīšanu. 
Tādējādi apustuliskajā sludināšanā un sakramentu pārvaldīšanā 
vēsture atkārtojas; Jēzus atkal ir klātesošs ar Savām dāvanām. “Kas 
no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, 
ko esam skatījuši un mūsu rokas ir aptaustījušas, dzīvības vārdu ..” 
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(1Jņ 1:1). Jānis norādīja, ka savā sludināšanā un mācībā viņš nodod 
tālāk tieši to pašu, ko viņš bija dzirdējis un saņēmis no Jēzus. Jānim 
un citiem apustuļiem kristot, mācot un esot galda kopībā ar citiem 
agrīnajiem kristiešiem, kuri paši nekad nebija satikuši Jēzu Viņa 
kalpošanā virs zemes, viņi saņēma tieši to, ko apustuļi, plus vēl sa-
draudzību – īstu un patiesu satikšanos un kopību – ar Dievu Tēvu 
un Viņa mīļoto Dēlu Jēzu Kristu.

Jūs, iespējams, jautāsiet: kāds visai šai runāšanai par noslēpu
miem sakars ar pastorālo darbu un kalpošanu mūsdienās? Atbilde 
ir pavisam vienkārša un tai pašā laikā visai būtiska. Noslēpumam 
pēc tā būtības piemīt abas šīs dabas. Noslēpums ir mūžīgi nepie
ejams cilvēka izziņai. Taču atklāts noslēpums sniedz piekļuvi ne
piekļūstamajam. Mums visiem mūsu parastās cilvēka dzīves laikā 
ir savas mazās noslēpuma epifānijas (atklāsmes), kas mums sniedz 
nelielu ieskatu tajā. Piemēram, es savu sievu mīlu vairāk nekā savu 
dzīvību, un visos šajos 47 kopdzīves gados, ko mūsu Kungs mums 
abiem devis, es atklāju arvien jaunas lietas par Džeinu. Nav iespē
jams pilnībā aptvert mūsu mīlestības un dzīves noslēpuma dzi
ļumus. Tāda ir noslēpuma būtība: vienmēr var uzzināt vēl kaut ko.

Tāpēc, ja esat noraizējušies par to, ka īsti neaptverat visas ar 
kalpošanu saistītās lietas vai ka citi par jums ir gudrāki teoloģijā, 
galvu augšā! Ja jums nav visu atbilžu, laipni lūdzam klubiņā! La
bākie mācītāji no mums ir tie, kuri atskārst, cik maz viņi patiesībā 
zina un cik daudz vēl jāmācās, lai apgūtu dvēseļkopšanas mākslu. 
Arī dvēseļkopšana ir noslēpums. Jo vairāk jūs sākat saprast, jo 
vairāk, izrādās, vēl ir jāsaprot.

Pats Kristus Jēzus ir Dieva lielais noslēpums, “kurā apslēptas 
visas gudrības un atziņas bagātības” (Kol 2:3). Caur šo cilvēku 
Jēzu mācekļi sastapās ar dzīvo Dievu – Viņš bija viņu taustāmā 
saikne ar mūžību. Un, jo vairāk mācekļi Jēzu iepazina, jo vairāk 
viņi saprata, ka vēl ir daudz, ko par Viņu uzzināt. Viņa atklātais no
slēpums joprojām paliek mūžīgi apslēpts. Tomēr Jēzū visvarenais 
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Savu dzīvību, un kopš tā brīža pasaule ir izmainīta.

DIEVA APSLĒPTAIS DARBS

Tajā pašā naktī pirms savas “došanās prom”, kā Evaņģēliju au
tori aprakstīja Viņa upura ciešanas un nāvi, viens no Jēzus mācek
ļiem ķērās vērsim pie ragiem: “Rādi mums Tēvu!” teica Filips, “tad 
mums pietiek” (Jņ 14:8). Domāju, ka mums ir saprotama viņa ne
apmierinātība. Kurš gan nav dedzīgi vēlējies neapgāžamus pierādī
jumus Dieva eksistencei, kaut nedaudz taustāmu pierādījumu tam, 
ka Viņš aktīvi darbojas mūsu labā? Jēzus atbildei ir dziļa ietekme 
uz to, kā jūs un es veicam savu kalpošanu šodien: “Tik ilgi Es jau 
esmu pie jums, un tu vēl neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir 
redzējis, tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums Tēvu? Vai 
tu netici, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī? Vārdus, ko Es jums 
saku, Es nerunāju no Sevis; bet Tēvs, kas pastāvīgi ir Manī, dara 
Savus darbus. Ticiet Man, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī; bet, 
ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet!” (Jņ 14:9–11).

Šeit noslēpums tiek atklāts. Jēzus norāda, ka Viņa vārdos Dievs 
Tēvs aktīvi runā un darbojas. “Mans Tēvs aizvien vēl darbojas, 
tāpēc arī Es darbojos” (Jņ 5:17). Vārdu, ko Jēzus runāja virs zemes, 
Viņš runāja kā dievišķi pilnvarots Dieva Dēls. Lai ko arī Viņš da
rīja vai runāja, Viņš darīja un runāja Tēva spēkā un Viņa autoritātē, 
kas nekad neizsīka. Jo vairāk Jēzus šo spēku un autoritāti lietoja, jo 
vairāk tās Viņam palika. Kad Viņš piedeva grēkus, tie tika piedoti 
Tēva priekšā debesīs. Kad Viņš dziedināja slimos un augšāmcēla 
mirušos, tas bija Dievs Tēvs, kurš Viņā darbojās. Te nu ir tas no
slēpums savā lielākajā vienkāršībā un dziļumā: Jēzus ir vienlaicīgi 
gan cilvēks, gan Dievs. Ietērptai Jēzus fiziskajā miesā, visai Dieva 
pilnībai labpatika iemājot Viņa ķermenī (Kol 2:9).

Dievs sāka dzīvot virs zemes, paslēpies Kristū. Un Viņa spēks 
bija neizsīkstošs. Viņam nekad netrūka varas. Spēks un autoritāte, 



15

Pirm
ā n

o
daļa

kas nāca no Dēla Jēzus, bija mūžīgā Dieva Tēva spēks un autoritāte 
darbībā. Runājot par Viņu, patiešām varam teikt: “Kāds Tēvs, tāds 
Dēls!” Un tā tas ir vēl šodien. No Sava augstības troņa godībā pie 
Tēva labās rokas Jēzus pats personīgi joprojām piedod grēkus ik 
dienu, dziedinot ievainotās un sāpošās dvēseles, ar Savu runāto 
Vārdu dāvājot dzīvību un svētību šajā mirstīgajā pasaulē. Un pār
steidzoši ir tas, ka arī šodien Jēzus aicina vājos un kritušos cilvēkus, 
kādi mēs esam, Savā pastorālajā amatā. Viņš darbojas caur mums, 
turpinādams Sava dziļā noslēpuma kalpošanu šeit, virs zemes, 
laikā un telpā, kurā mēs dzīvojam.

Būtu jau jauki, ja Dievs būtu mums iedevis burvju nūjiņu, 
ar ko izdzēst grēka un nāves sekas, lai atpiņķerētu viltus un ļau
numa tīklu, kas ieskauj planētu Zemi, jau kopš mūsu pirmie ve
cāki sadumpojās pret Radītāju, kā rezultātā mēs visi sacēlāmies 
pret Dievu, kurš no iesākuma mūs bija radījis svētus, kāds ir Viņš 
pats. Taču mēs, mācītāji, neesam burvju mākslinieki, un nav tādu 
burvju vārdu, kas noņemtu nāves lāstu, kas kā drūms plīvurs 
klājas pār visu pasauli. Mēs neesam nekādi satiksmes regulētāji 
vai policisti, kas meklē, vai kur nav kāds grēks, arestē pārkāpējus 
un neģēļus, spēcīgi, bruņoti vīri, kuru uzdevums ir nomainīt viņu 
netikumus pret tikumiem ļaunā un zūdošā pasaulē. Mēs neesam 
aicināti bārstīt banālas un novalkātas frāzes par Dievu, lai veltīgi 
censtos likt cilvēkiem justies labāk. Mēs neesam sūtīti, lai staigātu 
apkārt, gaiši smaidot tur, kur ir sāpes un traģēdijas. Mums nav uz
ticēts bārstīties ar mantrām līdzīgiem vārdiem, lai uzmundrinātu 
cilvēkus, kad viņi sastopas ar ciešanām un zaudējumu. Un pavisam 
noteikti – maģija nav domāta mums. Te nederēs nekas cits kā vie
nīgi noslēpums, un tieši tas mums ir dāvināts.

Jēzus apsolīja: “Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Man tic, tas arī 
tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo Es 
noeimu pie Tēva” (Jņ 14:12). Tieši tas arī notiek pastorālajā kal
pošanā. Gluži tāpat kā Jēzus darīja Savu darbu reiz virs zemes, arī 
mācītāji turpina darīt Jēzus darbus šodien. Ik dienu viņi saka un 
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cisko darbu – notiek Dieva Tēva prāts kā debesīs, tā arī virs zemes 
(Apd 1:1–2). Vīrieši, sievietes, bērni satiekas ar Jēzu, Dieva lielo 
noslēpumu, caur to darbu, ko veic mācītāji Viņa vārdā un vietā. 
Līdzīgi kā apustulis Jānis pirms viņiem, mācītāji pieskaras nere
dzamām lietām un darbojas ar tām. Viņi runā vārdus, kurus Jēzus 
deva apustuļiem, un šie paši vārdi, kuri nāca pār Jēzus lūpām, bija 
“gars un dzīvība” (Jņ 6:63). Tie dod un piešķir spēku, kas nāk no 
Svētā Gara – Kunga un mūžīgās dzīvības devēja.

Brīnumaini ir tas, ka šis Gara piepildītājs, dzīvību dodošais 
Dieva vārds, pie mums nāk dažādos veidos. Kristībā Dieva vārds 
tiek savienots ar ūdeni, tā kļūstot par “mazgāšanu atdzimšanai 
un atjaunošanos Svētajā Garā” (Tit 3:5). Tādējādi Kristība kļūst 
par “šķidro vārdu”. Vēl Dievs mums dod ēdamu vārdu. Altāra 
sak ramentā Dievs Savu vārdu savieno ar zemes lietām – maizi un 
vīnu – tā, ka svētais kauss ir savienošanās ar Kristus asinīm, kas 
reiz tika izlietas grēku piedošanai, un Svētā Vakarēdiena maize 
ir savienošanās ar to pašu miesu, kas reiz tika atdota nāvei, lai uz 
mūžu izdzēstu visus pasaules grēkus (1Kor 10:16).

Pastorālā darba būtība nav vienkārši modināt cilvēkos ne
skaidras reliģiskas jūtas vai pateikt viņiem dažas banālas frāzes, lai 
uzlabotu noskaņojumu. Mācītāji nemāca tikai idejas vai jēdzienus. 
Ar savu kalpošanu viņi sniedz Jēzu pašu šīm cilvēku sirdīm un 
dzīvēm, kas ir vainas izpostītas, apkrautas ar kaunu un cieš zem 
smagas sāpju nastas visdažādākajos veidos: fiziski, emocionāli un 
garīgi. Tukšās un bezcerīgās dzīvēs mācītāji ienes neparastu mieru 
un cerību. Mēs mierinām citus ar to mierinājumu, kuru mums pa
šiem ir sniedzis Dievs (2Kor 1:4). Lai kur arī mācītāji nestu Jēzus 
vārdus un noslēpumus, viņi nes pašu Jēzu, un Viņš ir tas, kurš 
sniedz šo mierinājumu. “Nāciet pie Manis,” Viņš saka, “un Es jums 
došu mieru.” Un tā pie ikvienas vientuļas, likteņa varā atstātas 
dvēseles jebkurā laikmetā Jēzus atkal nāk, mācītājiem izrunājot 
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viņiem dotos Jēzus vārdus un pārvaldot sakramentus, ko Viņš ir 
ielicis viņu rokās.

NOSLĒPUMS UN MISIJA

Kur vien un kad vien mācītāji dara šo Jēzus darbu, Jēzus pats 
ir klātesošs, kaut arī Viņš ir neredzams. Un, kur klātesošs ir Jēzus, 
tur atkal ir miers, pat ciešanās un sirdssāpēs. Tas ir noslēpums dar
bībā un misijā: jebkurā laikmetā aktīvi aicināt salauztus, sakautus 
cilvēkus no ikvienas zemes un tautas Dieva mūžīgajā valstībā. “Un 
šis Valstības evaņģēlijs tiks sludināts visā pasaulē par liecību visām 
tautām, un tad nāks gals” (Mt 24:14). Cilvēki aizvien centušies 
atkodēt veidu, kā paveikt šķietami neiespējamu uzdevumu: darīt 
par mācekļiem cilvēkus, kas ar katru gadu, šķiet, arvien mazāk un 
mazāk vēlas par tādiem kļūt. Lai paveiktu šo Kristus uzdevumu, 
cilvēki ir aizņēmušies visdažādākās metodes gan no biznesa un 
reklāmas jomas, gan sociālajām zinātnēm. Tai pašā laikā pats sva
rīgākais šajā misijā bieži vien ticis atstāts bez ievērības, proti, paša 
Jēzus apsolītā klātbūtne Viņa vārdā un sakramentos. “.. tās kristī
dami 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 28:19–20).

Ir laiks izbeigt šo viltus dihotomiju3 starp mācītājiem un mi
sionāriem, ganīšanu un evaņģelizāciju. Jēzus Evaņģēlijs un sak
ramenti Baznīcai ir doti, lai aizsniegtu pazudušos, pēc tam tos 
sapulcinātu Viņa ganāmpulkā un ganītu kā Viņa avis un jērus. Kur 
vien šie noslēpumi tiek pasludināti un izdalīti, darbojas Jēzus pats. 
Šajos noslēpumos Jēzus pats ir kā evaņģelizētājs, tā arī gans; kā mi
sionārs, tā arī mācītājs. Un kas ir pats svarīgākais – šajos svētajos 
līdzekļos pats Jēzus joprojām ir klātesošs Savai Baznīcai līdz pat 
laiku beigām, glābdams, ganīdams un svētīdams visus Savējos.

3   Dihotomija – jēdziena dalīšana divos savstarpēji izslēdzošos apakšjēdzienos  
(tulk. piez.).
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Mūsdienās valda pretrunīgi viedokļi par to, kas tad mācītājiem 
īsti būtu jādara. Daudzu cilvēku skatījumā viņi ir nevajadzīgas 
paliekas no kāda vienkāršāka, reliģiskāka laikmeta. Citi domā, ka 
viņi ir garīgie ceļu policisti, izpilddirektori vai reliģisko aktivitāšu 
vadītāji, kurus nolīgusi draudze, pa plecu uzsitēji, rokas paturētāji 
vai konfliktu risinātāji, vai varbūt iedvesmojoši runātāji.

Katrai no šīm lomām, protams, līdzi nāk savs darba apraksts. 
Tad nav jābrīnās, ka piedzīvojam daudzu draudžu locekļu neiz
pratni par to, ko no sava mācītāja gaidīt. Nav jābrīnās arī par to, ka 
mācītāji un draudžu vadītāji bieži vien ķildojas par konfliktējošiem 
un pretrunīgiem viedokļiem par to, kas mācītājam vispār būtu jā
dara. Patiesībā nav brīnums, ka ik gadu daudzsološi, jauni (un ne 
tik jauni) garīdznieki aiziet prom no aktīvas kalpošanas. Diemžēl 
dažreiz disfunkcionālas draudzes viņus no kalpošanas padzen, 
taču lielākoties viņi vienkārši atsakās no šī amata, jo saredz to ne 
tikai kā pārslogojošu un nogurdinošu, bet arī iztukšojošu un no
mācošu. Un kurš gan nekļūtu iztukšots un nomākts, būdams šādos 
apstākļos? Kad jūs kādam iedodat tik plašu un sarežģītu darba 
aprakstu, ka tas kļūst neizpildāms, vai arī tik neskaidru un neno
teiktu, ka to ik mirkli iespējams izmainīt pēc mazākās iegribas, vai 
tas neiztukšotu un nenomāktu pat vislabākos vīrus?

Šīs grāmatas premisa ir, ka rīcība seko esamībai, identitāte 
nosaka darbošanos. Tādēļ skaidrāks skatījums uz to, kas ir pas
torālā kalpošana, radīs skaidrāku izpratni par to, ko mācītājs ik 
dienu dara. Es vēlos paust kādu radikālu ideju: atgriezīsimies pie 
šī jautājuma saknes! Galu galā radikāls4 ir kaut kas, kas ir saistīts ar 
saknēm. Un, lūk, šī jautājuma sakne: ja kalpošana būs sakņota Jēzū 
un Viņa dāvanās, tā aizvien nesīs augļus.

4   Radikāls (lat. val. radix – sakne, pamats) – 1) tāds, kas pauž stingrus, galējus 
uzskatus; 2) krass, iedarbīgs, galējs; 3) tāds, kas ir saistīts ar radikālismu  
(tulk. piez.).
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KLASISKĀ DEFINĪCIJA

Šī nodaļa būs par pastorālās aprūpes klasisko paraugu. Visu 
klasisko lietu būtība ir tā, ka to saturs un nozīmīgums pārsniedz 
laika robežas. Visās klasiskajās mākslās ir kāds nozīmīgs patiesības 
kodols, kas viegli sasaistās ar ritošā laika un apstākļu mūžīgajām 
pārmaiņām. Tā vietā, lai būtu piesaistītas kādam noteiktam laik
metam vai cilvēku grupai, klasiskās metodes ir pielāgojamas vis
dažādākajai cilvēces pieredzei. Lietas, kas patiešām ir klasiskas, 
pavisam reāli vienmēr ir arī mūsdienīgas. Lai cik svarīgi nebūtu 
jēgpilnā veidā izveidot saikni ar tagadnes kontekstu, jūs nekad ne
spēsiet to sasaistīt ar katru nākamo tagadnes situāciju. Tagadnes 
aina kā plūstoša upe vienmēr ir kustībā. Jūs tikko esat aptvēris 
kādu aspektu, kad jau jūsu paša acu priekšā tas sāk izmainīties. 
Kā teica kāds asprātis: “Kurš apprec kultūru, tas sevi nolemj jauna 
atraitņa liktenim.”

Tādēļ efektīvai un uzticamai pastorālajai kalpošana katrā nāka
majā laikmetā ir jāsaglabā cieša saikne ar savu visdziļāko būtību – 
dievišķi dāvāto Kristus Jēzus klātbūtni un Viņa vārdu, kas vienī
gais mums dod dzīvību. Ikvienas paaudzes mācītāju izaicinājums 
ir Jēzus personu un Viņa darbu sasaistīt ar katru jauno laikmetu, 
lietojot Viņa nemainīgo Vārdu, – nevis tādēļ, lai Rakstu vēstījumu 
ieliktu laikmetīgā kontekstā, bet gan tādēļ, lai cilvēkus, tā teikt, ie
liktu Rakstu kontekstā. Tādēļ vienīgais patiešām efektīvais veids, 
lai jēgpilni sagatavotos kalpošanai, ir gūt labu izpratni par mācītāja 
identitāti. Šis ir labākais ceļš, kā pastorālo pienākumu veikšanā būt 
gan elastīgam, gan godprātīgam. Lai zinātu, ko darīt, jums vispirms 
ir jāzina, kas jūs esat. Citādi jūs mūžīgi sevi centīsieties pārtaisīt, 
lai tikai atbilstu ātri mainīgajiem apstākļiem un prasībām, un jūsu 
kalpošana neko daudz neatšķirsies no apkārtesošās sekulārās kul
tūras blāvas atblāzmas. Kad tā notiek, kalpošanu vada cilvēciska 
pieredze, nevis dzīvais un paliekošais Vārds.
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Klasiskajā literatūrā dvēseļu dziedināšana vienmēr tikusi dēvēta 
par habitus – pastorālo temperamentu vai raksturu, kuru Svētais 
Gars rada ar Savu līdzekļu palīdzību. Redziet, kalpošana nekādā 
ziņā nav standartizēta un tā nav šabloniska. Jūs nevarat visas ne
pieciešamās iemaņas iegūt, mācoties skolā, un pat ne masām pa
redzētā padomdošanā. Semināri nav nekādas fabrikas, kas štancē 
vīrus ar identiskām prasmēm, kas perfekti spēj tikt galā ar konkrētā 
laikmeta unikālajām problēmām. Lai arī biblisko valodu, Baznīcas 
vēstures, dogmatikas pārzināšana un pastorālās iemaņas ir kalpo
šanas priekšnosacījumi, dvēseļu dziedināšana drīzāk ir māksla, 
nevis zinātne. Lai izveidotu mācītāju, ir nepieciešama Svētā Gara 
Persona un Viņa spēks, kas veido un pārrada iekšējo cilvēku, lai 
tas būtu piemērots trauks, kuru piepildīt ar Dieva pārpasaulīgajām 
un pārveidojošajām dāvanām, kas atrodamas Viņa vārdā un sakra
mentos. Kā trauks neviens no šiem vīriem nav pilnīgs. Tāpat kā 
Pāvils, arī mācītāji visu savu dzīvi ir un paliek tikai māla trauki, 
kurus nenovēršami kropļo un bojā viņu pašu grēks un grēki, kas 
izdarīti pret viņiem. Tomēr Dievs ir pārsteidzoši bagāts Savā žē
lastībā. Piedošanā un dziedināšanā, kuru Kristū Jēzū mācītājiem 
dāvā Gars, viņiem ir dots dalīties šajās dāvanās ar citām tikpat sa
triektām dvēselēm kā viņi, lai “spēka pārpilnība būtu no Dieva un 
ne no mums” (2Kor 4:7).

Mācītāja paradumi jeb raksturs ir pati svarīgākā lieta kalpošanā. 
Šo habitus nav iespējams iegūt, vienkārši mācoties vai uzkrājot in
telektuālas zināšanas, lai gan studēšana un zināšanas ir būtiska un 
neaizstājama izglītības sastāvdaļa. Izcilais 19. gadsimta amerikāņu 
luterāņu teologs Karls Ferdinands Vilhelms Valters savā darbā 
“Pastorālā teoloģija” par to raksta šādi:

“Pastorālā teoloģija ir Dieva dots praktisks dvēseles 
stāvoklis [pracktische Habitus der Seele], kas iegūstams 
ar noteiktu līdzekļu palīdzību, kuri ir draudzes kalpotāja 
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