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Priekš vārds

Kopš1980. gadaStarecsPaīsijsmumsstās-
tījapar tuvojošajiemgrūtajiem laikiem.Viņš
biežiatkārtoja,ka, iespējams,arīmumsnāk-
sies pārdzīvot daudz no tā, kas ir aprakstīts
Apokalipsē.Viņšarsavāmpamācībāmcentās
mūsos atmodināt labu satraukumu, lai mēs
pastiprinātu garīgo cīņu un pretīmstāvētu
vienaldzības garam, kas, kā to redzēja Vie-
dais,nemanāmi iekļūstarīmūkudzīvesdzī-
lēs.Gerondaarsavāmsarunāmcentāsmums
palīdzētatbrīvotiesnopatmīlībasunuzveikt
vājumus,laimūsulūgšanairastosspēks.“No
nespēka,”viņšteica,“nespēcīgakļūstarīlūg-
šana, unpēc tammēsnespējampalīdzēt ne
sev, ne cilvēkiem. Sakarnieki kļūst nederīgi.
Bet,janestrādāsakarnieki,tadpārējoskareiv-
jussagūstaienaidnieks.”

Svētlaimīgiaizgājušāstareca“Vārdu”Isē-
juma “Ar sāpēmunmīlestību parmūsdienu
cilvēku” priekšvārdā ir skaidrots, kā radās,
tika apkopoti un sistematizēti materiāli, no
kā sākaveidoties SvētāKalnaStarecaPaīsija
“Vārdu” apkopojums. Šis “Vārdu” II sējums,
kura nosaukums ir “Garīgā atmoda”, satur
Stareca teikto par tematiem, kas attiecas uz
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mūsdienurealitāti.Šievārdiaicinabūtnemitī-
gimodriemunsagatavotiestāmsarežģītajām
situācijām, kurās mums, iespējams, nāksies
nokļūt. Jomums jau ir nācies redzēt to, par
ko Viedais bieži tika runājis. “Mēs dosimies
cauri cits citam sekojošiemnegaisiem.Tagad
vairākusgadustāarīiesim:visapkārtirnepār-
trauktsrūgšanasprocess.”

II sējums ir sadalīts piecās daļās. Pirmajā
daļāirrunaparvispārējovaldošovienaldzību
unbezatbildību,kasirtikizplatītamūsulaik-
metā,unparto,kaesošajāsituācijāapzinīga
kristiešapienākums–caursevispašalaboša-
nos, lēnprātīgu rīcību, ticības apliecinājumu
un lūgšanām– irpalīdzēt citiem. “Esneaici-
nu ņemt rokās plakātus,” saka Viedais, “bet
paceltrokasuzDievu.”Otrajāgrāmatasdaļā
tēvsPaīsijs,lasītājuneierobežojotaraicināju-
mupaveikttikaivienuvaroņdarbu,iekvēlina
dedzībuuzgarīgodarbu,pēckākatrampaliek
viņaspēkiemunuzcītībaiatbilstošacīņa,kas
irvērstauzto,laidzīvotuparadīzējauuzze-
mes,tasir,dzīvotKristū.Trešajādaļātiekstās-
tītsparīslaicīgoantikristadiktatūru,kaskris-
tiešiemdos labvēlīgu iespējuvēlvienu reizi,
pēcSvētāsKristīšanas,apzinātiapliecinātticī-
buKristum,veiktvaroņdarbuunjauiepriekš
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gavilētparKristusuzvarupārsātanu.Kātei-
caStarecs,šāduiespējuapskaustupatsvētie:
“Daudzi svētie lūgtudot tiem iespējudzīvot
mūsu laikos, lai varētu paveikt varoņdarbu.
Betšādaiespējairdotamums…Mēsneesam
tācienīgi,betvismaztoatzīstam.”Laimēsva-
rētu cienīgi pārdzīvotu šādus grūtos laikus,
sevīirīpašijāattīstadrosmeunuzupurēšanās
gars.Parto,nokuraavotabūtujāsmeļasspē-
ki jebkādugrūtībupārvarēšanai, tiek stāstīts
šīsējumaceturtajādaļā,kas irveltītaDieviš-
ķajaiProvidencei, ticībai,paļāvībaiuzDievu
unViņasniegtajaipalīdzībai.Un,visbeidzot,
grāmataspiektajādaļāiruzsvērtasirdslūgša-
nasnepieciešamībaunspēks, “kas ir spēcīgs
ierocis”,laiuzveiktuaizvienvairākunvairāk
izpletušosļaunumu.Starecsaicinamūkusbūt
pilnīgākaujasgatavībā,glužikākareivjuska-
ralaikā.Viņšmudinainokusarlūgšanāmne-
pārtrauktilīdzētpasauleiuncenstiespasargāt
noizmaiņāmīstenomūkudzīvesgaru,sagla-
bātieraugunākamajāmpaaudzēm.Nobeigu-
madaļāirdefinētadzīvesdziļākājēgaunuz-
svērtagrēknožēlasnepieciešamība.

Starecavārduunrīcībasmēraukla,kāpa-
rasti, ir spriestspēja. Tālāk sekojošās nodaļās
mēsredzēsim,kavienāgadījumātēvsPaīsijs
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nepārtrauc lūgšanu, laiarīcikspēcīgipievi-
ņa celles vārtiņiem neklauvētu nepacietīgie
svētceļotāji,saucot:“Pietieklūgties,Geronda,
Dievsneapvainosies!”,betcitā–dodaslaicīga-
jāpasaulē, joviņaneesamībatautasprotesta
demonstrācijā var tikt nepareizi saprasta un
kaitētuBaznīcai.KādāsituācijāViedais,Dieva
sūtīta taisna sašutuma pārņemts, pretīmstāv
Dieva zaimošanai, savukārt citā – viņš vien
klusējotskaitalūgšanasparzaimotāju.Tāpēc
lasītājam ar secinājumiem ir jāpagaida līdz
tambrīdim,kamērnebūsuzmanīgiizlasījisvi-
sugrāmatu.Mumsīpaši jāuzmanāsarViedā
teiktācitātu izmantošanu, jo, izrautinokon-
teksta,tiemūsusarunupartnerosvarizraisīt
maldīgusslēdzienus.Irjāpaturprātā:cēlonis
tam,kosakatēvsPaīsijs,vienmērirbijiskāds
konkrētsgadījumsvai jautājums,unStareca
runatiekvērstakādamkonkrētamcilvēkam,
kuradvēselesglābšanairrunātājagalamērķis.

Tie, kuri pazina Viedo Paīsiju, atminas to
maigumu, kāds ielija dvēselē no viņa vār-
diem, lai cik tie reizēmarīnebūtubargi.Tas
notika tādēļ, ka Stareca uzdevums vienmēr
bijaļaunumadziedēšana,nevistāapzīmogo-
šanaarkaunazīmogu.Viņšsavasarunubied-
ra kaislības nesita pie kaunu staba, bet gan
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viņampalīdzējanotāmatbrīvotsavudvēseli.
TāpēcvieniuntiepašiGerondasvārdi,jatiem
noņem sākotnējo saistību ar sirdssāpēm un
mīlestībupretsarunubiedru,varbūtarcitu,
iespējams, pat nedziedinošu iedarbību. Die-
višķāmierinājuma un drošības sajūtas vietā
tiesirdīvariesētšaubasunbailesvaiarīno-
vest līdz galējībām.BetmūsuViedais nebija
vienpusējsvairadikālscilvēks,viņusatrauca
tas,lailabaistiktupaveiktsarlabu–tā,laitas
nestulabumu.Viņš,patsparsevisaprotams,
nekadnevilcinājāsteikttaisnību,betvienmēr
toteicaapdomīgi;redzotapgānītassvētlietas,
viņuvarējapārņemtdievišķā sašutuma lies-
mas; viņšpravietoja par tiemgrandiozajiem
notikumiem, kas tuvojās, bet viņa uzvedība
neraisījanebailes,nesatraukumu.Tiešipre-
tēji, viņabalss tevvēstījaparLieldienu cerī-
buunprieku,tomērtasbijaprieks,kassekoja
upurim,prieks,kascilvēkudarījaradniecīgu
Kristum.Un,jatuesivienotībāarKristu,jatu
piedaliesBaznīcasnoslēpumudzīvēunievē-
roViņabaušļus,tadtevijauvairsnekasnebai-
da:“nedēmoni,nemocības”.Kāsavāparasta-
jāgaišajāundzīvespriecīgajābalssintonācijā
teica pats Starecs: “Kad tu izmet savu “es”,
tevīiemetasKristus.”Visasgarīgāsdzīvesuz-
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devumsirtiešitajā,tāpēctēvsPaīsijsīpašuuz-
manībupievērsavienainobriesmām,kasuz-
glūnkristietim: ja sevīnepilnveidoupurēša-
nāsgaru,parKristusdzīveslīdzgaitniekukļūt
nav iespējams. Bez upura var kļūt vien par
formālukristieti,cilvēkubeziekšējāsdzīves.

Iespējams, ka kādu no lasītājiem samulsi-
nās tas, kaGeronda bieži vien savos vēstīju-
mosatsaucasuzpašadzīvi,kaviņš,kāvarētu
likties,viegliunnepiespiestistāstaparbrīniš-
ķīgajiemnotikumiem,kādi ar viņu ir atgadī-
jušies.Betjāņemvērātas,ka,atspoguļojotuz
papīra Streca teikto,nav iespējamsnodot to,
arkādāmgrūtībāmviņšrunājaparsevi,kāarī
parspiedienu,kādutādēļviņamnācāsizturēt.
Reizēmgadījāsarītā,kaStarecsdažādāmmā-
sāmparvieniemuntiempašiemnotikumiem
stāstījafragmentāriundažādāsdetaļās,unvē-
lākmēsļotibiklicentāmiesnoviņa“izzvejot”
ziņas,kasvarētuaizpildītviņastāstījumāeso-
šosbaltosplankumus.TādāveidāStarecsPa-
īsijsvisudivdesmitastoņugadulaikā,kamēr
viņš garīgi aprūpēja klosteri,mums (lai palī-
dzētu)pavēstījadažusnoviņadzīvēnotikuša-
jiembrīnumainajiemnotikumiem.Tasmums
bija gluži kā “garīgā donora” ziedojums. Tā-
pēc, neredzot gaidītos garīgos panākumus,
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viņšļotisarūgtinājās,tā,kareizēmpatmēdza
teikt:“Esmēslojusmiltis.”

Mēspateicamiesvisiem,kasarcieņupret
Starecavārdupirmstamizlasījamateriāluun
izteicasakarāartosavaspiezīmes,kāarītiem,
kuri ar saviemvārdiempar to, kaGerondas
mācībairvērstauzvisuBaznīcaspilnību,mūs
iedvesmojaturpinātiesāktodarbu.

Mēs vēlamies, lai ar svētlaimīgi aizgājušā
StarecaPaīsijalūgšanām,kurš,kātodaudziir
liecinājuši,mumssekolīdzidienuunnaktiun
palīdzarsavudievišķomīlestību,laiviņavār-
di,kasirapkopotišajāsējumā,mūsosraisītu
labusatraukumu,laimēslielaspateicībaspil-
nāmīlestībā nodotos svētcīņai, bet ļaunums
atkāptos un uz zemes iestātos Dieva miers.
Āmen.

VissvētāsDievadzemdētājasaizmigšana,
1999

Svētāapustuļaunevaņģēlista
JāņaTeologaklosteraigumeneFiloteja

kopāarvisāmmāsāmKristū



– Ge ron da, bet kā pēc Jūs ejat prom no ka li bas 
un do da ties me žā?

– Kā lai ka li bā rod bez vār du klu su mu! Viens 
klau vē tur, otrs – šeit. Vie nā kal na no gā zē es at ra
du la bu vie ti ņu. Ja bū šu pie ve se lī bas, tad tur ie
kār to šu lūg ša nām dzo tu, ra da ru. Vie ta ir ļo ti la ba, 
va sa rai – tie ši tas, kas va ja dzīgs, ar ko kiem… Va rē
šu arī kā jās no stā vēt. Ja es spē ju pil dīt sa vus mū ka 
pie nā ku mus, tad tas ir mans prieks, mans ēdiens! 
Kād reiz at brau ciet!…
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IE VADS 
(noStarecateiktā)

“Lai no kļū tu Die va Pa do mē, ir jā kļūst par Die
vu pār stā vo šu “de pu tā tu”, ne vis sil tās vie ti ņas ie
rī ko tā ju sev pa šam”

–Geronda,kājūsskatātiesuznotiekošo?
–Unkāskatātiesjūs?
–Komumsteikt,Geronda?…Sakietjūs.
– Mani satrauc valdošā bezrūpība. Kaut

kasbriest.Mēsvēlīstineesamsapratušineto,
kādālaikāmēsdzīvojam,neto,kanomirsim.
Kasnovisatāsanāks–nezinu,stāvoklisirļoti
sarežģīts.Pasaulesliktenisirdažucilvēkuro-
kās,betDievsvēlpieturbremzes.LaiDievsie-
jauktosnotiekošajā,mumsvajagdaudzunar
sāpēmlūgties.Ķersimiespietāardegsmiun
sāksimdzīvotgarīgi.Irļotisarežģītilaiki.Sa-
krājiesdaudzpelnu,atkritumu,vienaldzības
–un, lai tasviss izzustu, irvajadzīgs tā spē-
cīgi uzpūst. Vecie ļaudis mēļoja, ka pienāks
laiks, kad cilvēki sāks spārdīties. [Un, lūk,]
tieknojauktižogi,nearkonerēķinās.Baisi!Ir
iestājies sajukumskāpieBābeles torņa! Izla-
siettrīsjaunekļulūgšanas(skat. Dan. 2, 21)un
redzēsiet,arkādupazemībuviņi lūdzās.Un
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arī82. psalmā:“Dievs, kas līdzināsies Tev? Neciet 
klusu…”1Lūk,tasirvajadzīgs,pretējāgadīju-
mānekolabunegaidiet.IrnepieciešamaDie-
višķaiejaukšanās.

Uzrodasdažaseiropiešuslimībasunsākat-
tīstītiesaizvienielaistākāsformās.Viensģime-
nesgalva–kiprietis,kuršdzīvoAnglijā,man
teica: “Mēs esam pakļauti garīgajām bries-
mām.NoAnglijasjābēgpromarvisuģimeni.”
Skaties–turtēvsapprecmeitu,betturmāte
– dēlu. Tādas lietas, ka kauns pat runāt. Bet
mēsguļamkā tādi susliki.Esneaicinuņemt
rokāplakātus,betpievērstuzmanībutuvojo-
šajāmmilzubriesmāmunpastieptpretīDie-
vamrokas.Padomāsim,kāvarampasargāties
noļaunuma.Irjāpiebremzē,joircentienivi-
suizlīdzināt[nonivelēt].Tagadirlaikslūgties
praviešavārdiem:“Lika vi ņu valdniekus kā  par 
Ore bu un Ze bu, un Ze ba hu un Sālmonu… kas sa
cī ja – lai mantojam sev Die va svētnīcu.” (Ps. 82, 
12–13)

Valdamilzusatraukums.Tādaputra,tautai
galvairsagrozīta.Tautairkābites.Jaiesitpa
stropu,bitesizlidoārā,sākdūkt:“B–z–z–z...”
unsatrauktasriņķoapkārtstropam.Pēctam,
1 Citējot Bībeles psalmus, tiek izmantots Latvijas Pareizticīgās 
Baznīcas sinodes 2022. gadā izdotais “Psaltērijs”.
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atkarībānovējavirziena,dodastālāk.Japūš
ziemelis – atgriežas stropā, ja dienvidvējš –
aizlido.Tāarī ar tautu,kuraiuzpūš te “naci-
onālais ziemeļvējš”, te “nacionālais dienvid-
vējš”,untai,nabadzītei, tieksagrozītagalva.
Tomēr,neskatotiesuzšorūgšanu,essevījūtu
zināmumierinājumu,zināmupārliecinātību.
Eļļas koks, iespējams, irnokaltis, bet tasdos
jaunusdzinumus.Irdaļakristiešu,kurosmīt
Dievs.VēlirDievacilvēki,lūgšanucilvēki,un
LabaisDievsmūspaciešunatkalvisusakār-
tos.Šielūgšanucilvēkisaglabāmūsucerības.

Nebīstieties.Mēskāetnossesampārdzīvo-
juši tikdaudznegaisuunneesampazuduši.
Unko,vaitadizbīsimiesvētras,kuraitejuteju
jāsākas? Arī tagad nepazudīsim! Dievs mūs
mīl. Cilvēkā nepieciešamības gadījumiem
slēpjas spēks. Smago gadu nebūs daudz.
[Vien]viensnegaiss.

Es jums to stāstune jau tāpēc, lai jūsno-
biedētu,betgantādēļ,laijūszinātu,kurmēs
atrodamies.Mumstās–grūtības,moceklība–
ir ļoti laba izdevība, svinības.EsietarKristu,
dzīvojietsaskaņāarViņabaušļiemunlūdzie-
ties,laijūsspētupretotiesgrūtībām.Atmetiet
kaislības, lai ierodasDievišķāSvētība.Un, ja
mūsos iemājos labs satraukums (par to, kur



18

mēsesamunarkomumsnāksiessastapties),
tas mums ļoti palīdzēs veikt nepieciešamos
priekšdarbusunsagatavoties.Laimūsudzīve
kļūst piezemētāka. Dzīvosim garīgāk, būsim
draudzīgāki,palīdzēsimtiem,kuriemsāp,pa-
līdzēsimnabadzīgajiempilnimīlestības, sāp-
ju,labestības.Lūgsimiesparto,laiparādāsla-
biecilvēki.

Dievs pa rā dīs iz eju

LabaisDievsvisu iekārtosvislabākajāvei-
dā,betirvajadzīgalielapacietībaunuzmanī-
ba,jobieživien,steidzotiesatšķetinātkamoli-
ņus,cilvēkitossapiņķerēvēlvairāk.Dievsat-
piņķerēpacietībā.Tas,kasnotiekpašlaik,ilgi
neturpināsies.Dievspaņemsslotu!1860. gadā
Svētajā Kalnā bija liels turku karaspēks, un
tāpēckādulaikuIvironaklosterīnepalikane-
vienamūka.Tēvi aizgāja–vieniar svētajām
relikvijām,citi,laipalīdzētuSacelšanāskustī-
bai.Tikaiviensmūksnotālienesnācaiedegt
lampādes unpieslaucīt.Gan klosterī, gan tā
ārpusēbijapilnsarbruņotiemturkiem,unšis
nabadziņš slaucīdams skaitīja: “Dieva Māte!
Kasgannotiks?”Reiz,sāpēs lūdzotiesDieva
Mātei,viņšredztamtuvojošosgaismuizsta-
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rojošuun sejā starojošuSievu.TābijaDieva
Māte.Viņapaņēmaslotunomūkarokāmun
saka: “Nemāki tu kārtīgi slaucīt. Es pati uz-
slaucīšu.”Unsākaslaucīt,betpēctampazuda
altārī.Pēctrijāmdienāmvisiturkibijaprom!
DievaMāteviņusaizdzina.To,kas irnetais-
nīgs,Dievsaizmetīsprom,kāarasariņunoacs
tiekaizskalots turnokļuvušaisgruzis.Sātans
strādā, bet strādā arīDievsun ļaunumupa-
vēršparlabutā,lainotārastoslabums.Saplē-
sīs, piemēram,flīzes, betDievsno šķembām
uztaisabrīnišķīgumozaīku.Tāpēcnevajagsa-
trauktiespatnedaudz,jopārivisamunvisiem
irDievs,Kasvisuvadaunikvienunosēdinās
uz tiesājamosolaatbildētparpastrādāto,at-
bilstoši kamkatrs noViņa saņems atlīdzību.
Atlīdzībusaņemstie,kurikautkābūspalīdzē-
jušilabajam,untikssodītitie,kuriirdarījuši
ļaunu.GalugalāDievsvisusalikssavāsvietās,
betikviensnomumsatbildēsparto,košajos
grūtajosgadosirpaveicisarsavāmlūgšanām,
labestību.

Šodienticībucenšassagrautun,laisagrūtu
ticībasēka,klusiņāmņemārāpaakmentiņam.
Tomērmēsvisiesamatbildīgiparšiempostī-
jumiem:ne tikai tie,kuridrupinaārāakme-
ņusunposta,betarīmēs,kuriredzam,kātiek
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grauta [ticība], un nepieliekam pūles, lai to
stiprinātu.Tas,kurštuvākogrūždarīt ļaunu,
partoatbildēsDievapriekšā.Betatbildēsarī
tas,kurštanībrīdīirblakus:viņštačuredzēja,
kākādssavamtuvākajamdaraļaunuuntam
nepretojās. Tauta viegli notic cilvēkam, kurš
protpārliecināt.

–Cilvēki,Geronda,irkāzvēri…
–Esparzvēriemnesūdzos.Redzi,dzīvnie-

ki nevar nodarīt lielu ļaunumu, jo tiem nav
saprāta,tačucilvēks,kuršnoDievairaizgājis
tāluprom,kļūstsliktāksparvislielākozvēru!
Nodaralieluļaunumu.Stiprsetiķistiekdari-
nāts no saskābuša vīna. Citi,mākslīgie etiķa
veidi,navtikstipri…Baisākirtad,kadsātans
noslēdz savienību ar izvirtušu cilvēku, tad
viņšcitiemnodaraļaunumudivkāršāapmērā,
glužikāmiesīgaisnodoms,kad tas,nonākot
savienībā ar miesu, nodara milzu ļaunumu
miesai.Laisātanssadarbotosaršāducilvēku,
tamuzviņuirjāpaļaujas,šimcilvēkampašam
irjādodpriekšrokaļaunumam,jāturtassevī.

Vēlāk,laiDievsparmumsapžēlojas,šiede-
moralizētāji [apzināti] rada mums grūtības,
izdara spiedienu uz cilvēkiem, klosteriem.
ViņusieļaunoBaznīca,mūki,jotietraucēvi-
ņuplāniem.Pašreizējaisituācijaivarpretoties
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vienīgi garīgā, nevis laicīgā veidā. Negaiss
vēlnedaudzpieņemsies spēkā, izmetīskras-
tā konservu kārbas, drazas, visu nevajadzī-
go, bet pēc tam stāvoklis noskaidrosies. Un
jūsredzēsiet,kāšādāgadījumāvienisaņems
skaidruatlīdzību,betcitinomaksāsparādus.
Sanākstā,kapiedzīvotāsciešanasnebūscilvē-
kiempārvaramas,laigan,protams,“slavaTev,
Dievs”viņiarīneteiks.

KāDievsmūsmīl!Jatas,kasnotiekšodien,
untas,kotagadirsadomājušidarīt,būtuno-
ticis pirms divdesmit gadiem, kad cilvēkos
valdījalielākagarīgāneziņa,būtuļotismagi.
Tagadcilvēkizina:Baznīcairkļuvusispēcīgā-
ka.Dievsmīlcilvēku–Savuradību–unpa-
rūpēsiesparto,kastamirnepieciešams,vien
tikaipašamcilvēkamirjāticunjāievēroViņa
baušļi.

“Nolādētsir,kasKungadarbudara
nolaidīgi”(Jer.48,10)

Agrākajos laikos, ja kāds no svētbijīgiem
mūkiem tērēja laiku, rūpējoties par laicīgajā
pasaulē notiekošo, tad viņu vajadzēja ieslo-
dzīttornī.Tagadirotrādi,svētbijīgomūkuir
jāieslogatornī,javiņšneinteresējasunneuz-
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traucasparvisulaicīgajāpasaulēnotiekošo.Jo
tajos,kurivaldījaagrāk,bijaDievs,betšodien
daudzinotiem,kurivalda,Viņamnetic.Šo-
dienirdaudztādu,kuricenšasdegradētvisu:
ģimeni, jaunatni,Baznīcu.Mūsdienās intere-
sētiesun satrauktiespar stāvokli, kādā atro-
dasmūsutauta,–tasirticībasapliecinājums,
jovalstskaroardievišķolikumu.Likumi,ko
tāpieņem,irvērstipretDievalikumu.

Ir arī tik vienaldzīgi cilvēki, kuri neatzīst
Baznīcupar[Dievišķu]iestādījumuunarīpret
savutautuizturasaugstprātīgi,bet,laipašiva-
rētuslinkot,saka:“ApustulisPāvilssaka,kapar
pasaulīgajāmlietāminteresētiesnevajag,”un
paliekvienaldzīgi.BetapustulisPāvilsarteik-
tobijadomājispavisamkocitu.Tolaikvarapie-
derēja elkupielūdzēju tautām.Daži ar valsti
izbeidzavisasattiecībasunsākaticētKristum.
Lūk,tādiemcilvēkiemapustulisPāvilsarīteica:
“Ne zū die ties par šīs pa sau les lie tām” (sal. 2. Tim. 2, 
4), lai tienovērstosnošīspasaules,kaspilnī-
bābijanodevusieselkudievupielūgšanai.Bet
kopštā laika,kadvarupārņēmaKonstantīns
Lielais un kristietība uzvarēja, pamazītiņām
noformējās diženais kristietības Mantojums
(Tradīcija)–arbaznīcām,klosteriem,mākslu,
dievkalpojumu kārtību utt. Un tas nozīmē:
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mēsesamatbildīgiparto,laivisutosaglabātu
unneļautuBaznīcas ienaidniekiemtosagan-
dēt.Mannākasdzirdētpatbiktstēvussakām:
“Jūsartonenodarbojieties!”Javiņiempiemis-
tulielssvētumsunviņilūgšanāsnonāktulīdz
tādamstāvoklim,kanekascits tosvairākne-
interesētu,tadespatviņukājasskūpstītu.Bet
pašlaikviņiirvienaldzīgi, jovēlasvisiembūt
labiņiundzīvot cepuri kuldami.Vienaldzība
navpieļaujamapatlaicīgajiemcilvēkiem,kur
nuvēlgarīgajiem.Godīgs,garīgscilvēksneko
nedrīkstdarītvienaldzīgi:“No lā dēts ir tas, kas 
Kun ga dar bu da ra no lai dī gi,” (Jer. 48, 10)–saka
pravietisJeremija.

Pa lī dzē sim cil vē kiem ga rī gi

Sendienāssešicilvēkinodesmitbijadiev-
bijīgi, divi mēreni ticīgi un divi vienaldzīgi,
bet arī šiem pēdējiem bija ticība. Šodien tā
nav. Nezinu, kur tas novedīs. Pacentīsimies
tagad,ciknutasiriespējams,cilvēkiempalī-
dzētgarīgi.Lai–kātoreiz,plūdulaikā,Noasa
šķirstā, tā arī tagad – daži izglābtos, netiktu
garīgi sakropļoti. Irvajadzīga lielauzmanība
un spriešanas spējas: notiekošo novērtēt no
dažādām pusēm un palīdzēt cilvēkiem. Do-
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mājat, kaman patīk, ka pulcējas ļaudis, vai
arīesgribēturedzēttikdaudztautas?Nē,bet
situācijā,kurāmēsatrodamies,nelaimīgajiem
cilvēkiem ir nedaudz jāpalīdz. Es tieši tāpēc
arīnekļuvupargarīdznieku,lainebūtujāko-
municēartautu,ungalugalāmanarviņiem
sanāknoņemtiesvēlvairāk.BetDievammana
attieksmeirzināma,unViņšdodvairākto,ko
būtumandevis tad, jaesdarītuto,kasman
patīk.CikreižuesneesmulūdzisDievaMātei
atrastmanklusu,nomaļuvietiņu,laiesneko
neredzētu, nedzirdētu un varētu lūgties par
visupasauli,betViņamaninedzird;betcitus
manusniecīgoslūgumus–dzird.Unlūk,vien
paskaties,pirms tautas ierašanāsDievsmani
arkautkāduslimībupiesienpiegultas,laies
varētuatpūsties.Viņšmannedod to saldmi,
kāduesagrāksajutulūgšanā,jotadesnotās
nespētušķirties.Tādosbrīžos,jakādsbijaiera-
dieskalibā,essevipiespiedupamestšogarīgo
stāvokli.

Tur,kalibā,esdzīvojuatbilstošicitudienas
kārtībai. Iekšā lasu Psalmus, ārpusē klauvē.
“Ceturtdaļstundu,”saku,“uzgaidiet”,betviņi
kliedz:“Hei,tēvs,pietikslūgties,Dievsneap-
vainosies!”Saprotat,ciktāluaiziet?Un,labi,ja
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vienvajadzētuatrautiesuzneilgulaiciņu,bet,
kāizejuārā–viss.Kolīdztampaguvu,topa-
guvu.Laijustosmierīgi,manpusseptiņosvai
septiņosnorīta ir jāpabeidzarīvakaradiev-
kalpojums.“Rītagaismassvētāslava!”Kadjūs
pabeidzatrītalūgšanas,espēclūgšanaskrel-
lēm jau beidzuvakaradievkalpojumu. Labi,
janorītapagūstuapēstantidoru,pēctamne-
kādastējas–nogāžosglužikābeigts.Irgadī-
jies,kaarīLieldienāsunGaišajānedēļāturēju
devītostundu,trīsdiennieces2.Varivainevari,
betjāspēj.Reiz,patnezinu,kastautaibijapa-
traucējis ierasties– iespējams, jūrābijavētra
unkuģisnekursēja–betkalibāneviensnebija
ieradies.Ak,esnodzīvojuSinajasdienugluži
kātoreiz–svētāsEpistīmijasalā!3Kadjūrāir
vētra,piemanis irbuls.Kad jūra irbuls,pie
manis–vētra.

Protams,maniriespējanošķirtiesuzkaut
kurienibezvārduklusumam.Zināt,cikdaudz
cilvēku man ir piedāvājuši apmaksāt brau-
cienu uzKaliforniju, Kanādu? “Brauc šurp,”

2 Atturēšanās no ēdiena un ūdens līdz 9. stundai pēc Bizantijas 
laika (līdz 15.00 pēcpusdienā) vai trīs dienu laikā.
3 1962.–1964. gadā Geronda Paīsijs veica garīgo varoņdarbu 
Sinajā tuksnesīgajā Svētās Epistīmijas cellē.
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saka, “mums ir isihastērijs4.” Ja es nonākšu
nepazīstamā vietā, es sajutīšos kā paradīzē.
Neviensmani nepazīs, būs pašam savamū-
kukārtība,dzīve,kādupatsvēlos.Betredzi,
demobilizēšanāsnotiekvienpēckara.Tagad
rit karš, garīgais karš.Man ir jābūt pirmajās
rindās.Tikdaudzmarksistu,tikdaudzmaso-
nu, tikdaudzsātanistuunvisucitu! Ierodas
tik daudz apsēsto, anarhistu, pievilto, lai es
svētītu viņumaldus. Bet cikdaudzi piema-
nistiekatsūtīti,neliekotviņiempartoaizdo-
māties; vieni, lai no tiem atbrīvotos, citi, lai
pašiemnebūtučūska jāvelkārānošķirbas…
Javienjūszinātu,kādsuzmanitiekizdarīts
spiediensunnocikdaudzāmpusēm!Nocil-
vēkusāpēmmanmutēirrūgtums.Betiekšie-
nēesjūtumierinājumu.Jaaiziešu,taduzska-
tīšu, ka esmupametis frontes pirmās līnijas,
esmuatkāpies.Uzskatīšutoparnodevību.Tā
estosaprotu.Vaitadestovēlējos,kadiesāku
svētcīņu,vaivarbūtesvēlējospalīdzētkloste-
riem?Esdevosuzvienuvietu,betnonācupa-
visamcitā,unkāganestagadcīnos!Unnav
dzirdams,ka[parto,kasvisapkārtnotiek],ru-

4 Isi has tē rijs (no grieķu vārda isihia – bezvārdu klusums) – 
sevišķa veida klosteris, kas bieži ir atkarīgs no mātes klostera, 
kā arī atsevišķa celle, kas atrodas netālu no mātes klostera.
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nātuvēlkāds.GraujBaznīcu?“Nekas,”–kāds
pateiks.Betpatsdraudzējasganarvieniem,
ganotriem,laitikaivarētupēciespējassiltāk
iekārtoties!Betko–siltāk!Beigubeigāssātans
viņupašu“iekārtos”.Tastačuirnegods!Jaes
gribētudarītto,kasmansagādābaudu,–ak,
ziniet, cik tas būtu viegli! Tomēr navmērķis
darītto,kasirpaprātamman,betganto,kas
palīdzcitiem.Jaesdomātuparto,kāpašam
iekārtoties, tad varētu iekārtoties daudz kur.
Bet,laivarētuiekļūtDievaPadomē,irjākļūst
parDieva“deputātu”,nevisparsavusiltovie-
tiņuierīkotāju.



Sirdsskaidrais Atona Paīsijs (grieķu ikona)
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I

MĪ LES TĪ BAS AT BIL DĪ BA

“Baz nī ca dar bo jas mī les tī bā, ne vis kā baus lī bas 
mā cī tā ji. Baz nī ca vi su uz lū ko ar ilg pa cie tī bu un 
cen šas pa lī dzēt ik vie nam, lai ko tas arī  bū tu sa strā
dā jis, lai kāds grē ci nieks arī  bū tu” 

1. Vien al dzī gā pa au dze

Vien al dzī ba pret Die vu no ved 
līdz vien al dzī bai pret vi su pā rē jo

–Kastātādaparskaņu?
–Lidmašīna,Geronda.
–Aizverlogu,laitāneielidoiekšā!Šajāap-

dullumā,līdzkamnonākusimūsdienupasau-
le,pamazāmarī līdz tamvarnonākt!Viss ir
sapuvis:ģimene,izglītība,valstsdienesti.Bet
viņipatacinepamirkšķina!Nekātajosnav…

–Geronda,kurširpievainas,kamēsesam
nonākušilīdztādamstāvoklim?

– Es runāju vispārīgi: gribu uzsvērt, līdz
kamnovedusivienaldzība.Aizejuzkādusko-



30

luunskaties,piemēram,jalogiirvaļāunlogu
slēģisitasvējā,tadtasirveselsnotikums–lai
atrastoskādsbērns,laišosslēģusaizvērtuun
netiktu izdauzītas rūtis. Skatīsiesmutipavē-
ruši,kāsitaslogi,iesgarām,itkānekasneno-
tiktu.Vienaldzība!Manstāstījakādsvirsnieks,
viņš bija atbildīgais par noliktavām: “Esmu
dikti nomocījies,meklēdams normālu karei-
vi,kasvarētuapsargātdegvielasunsmērvie-
lu noliktavu, lai citi to nenosvilinātu vai arī
viņšpatsaizneuzmanībasnenosviestukādu
izsmēķi.”

Remdenumagars,navnekripatiņasvaro-
nības!Mēsesampilnībāsabojājušies!KāDievs
vēl spējmūspaciest?Betkādaagrākvaldīja
cieņa,kādaaugstsirdība!1940. gadakara lai-
kāuzrobežasreizēmitāļi ielaidāssarunāsar
mūsu robežsargiem un pat apmeklēja grie-
ķurobežsargudaļas.Unpalūkojiet,kādabija
grieķuaugstsirdība:reiz,kadgrieķurobežsar-
gudaļābijaieradušiesitāļi,grieķiviņiemsāka
gatavotkafiju.Tanīlaikākādsgrieķuvirsnieks
izvelkviņuacupriekšānaudaspaciņu,piec-
desmit un simts drahmu nominālus, bet to-
laiknaudaivēlbijavērtība,unsākamesttās
iekuram,laiitāļiemparādītu,kagrieķuvalsts
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irbagāta.Itāļinopārsteigumasēdējakāmēles
norijuši.Lūk,tābijaīstaupurēšanās!

Bet šodien arīmūs ir sasniedzis tas gars,
kas irdzīvskomunistiskajāsvalstīs.Krievijā,
neskatotiesuzto,kašisbijaražasgads,ziniet
kādsvaldīsbads!Savlaicīginenovācalabību–
devāsvāktrudenī.Novācrudenī?Jajaulabī-
banavviņu,kātieparšolabībupārdzīvosun
dosies tonovākt!Viņudzīve–vienanepār-
trauktapiespiedukārta.Viņiemnavdegsmes
kaut ko radīt tādēļ, ka viņi nav radījuši tik
daudzusgadus.Unaršoizlaidībasgaru,kāds
irparādījies,aršovienaldzībuvisavalsts iet
uzgrunti. Līst lieti, betnokultā labība ir sa-
mestauzkuļamklona.Viņiempartonavne-
kādas darīšanas. Pienāca laiks doties prom?
Iet, bet lietus sabojā labību.Nākošajā dienā
noteiktajā laikā ierodasnovākt to, kasvēl ir
palicis!Bet,jauzkuļamklonairsamestatava
paša labībaunsāk līt–vai tu tai ļausiaiziet
postā?Negulēsi,laitikaitopaglābtu.Untad
nonogurumatusajutīsiprieku,gaviles.

VienaldzībapretDievunovedlīdzvienal-
dzībai pret visu pārējo, noved līdz sabruku-
mam.TicībaDievam–irvarenalieta.Cilvēks
kalpo Dievam, bet pēc tam mīl savus vecā-
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kus, savunamu, savus radiniekus, savudar-
bu,savuciemu,savurajonu,savuvalsti,savu
Dzimteni.Tas,kuršnemīlDievu,savuģimeni,
tasnemīlneko.Unpatsparsevisaprotams,ka
viņšnemīlarīsavuDzimteni,joDzimtene–tā
irlielaģimene.Esvēlosteikt,kavisssākasno
tā.CilvēksneticDievamunvēlāknerēķinās
nearvecākiem,nearģimeni,nearciemu,ne
arDzimteni. Lūk, tieši to tagad arī vēlas sa-
graut,untāpēcarīvisurtieksētsšisizlaidības
stāvoklis.Kādspolicistsmanuzrakstīja:“Ne-
varu atbraukt, jouzgāzāsdaudzdarba.Mēs
pavisurajonuesampalikušidivivien,laigan
irjābūtastoņiem.”Dzirdi,kasnotiek!Tāvietā,
laipaņemtuvēldivus,viņiatstājtikaidivus!

Bet,parlaimi,irarīizņēmumi.Reizieradās
kādstēvsunmansaka:“PalūdziesparAnge-
losu,citādiviņunogalinās.”Esviņadēlupa-
zinuvēltad,kadviņšbijavēlmazsbērns,bet
tagadviņš jaudienējaarmijāobligātajādie-
nestā. “Kāpēc,” es jautāju, “kas ir noticis?”
Viņšsaka:“Reizviņšpamanīja,kācitikareivji
tā vietā, lai pildītu savus dienesta pienāku-
mus,spēlējakārtis.Viņštiemaizrādīja,viņam
nepaklausīja. Pēc tam viņš par šiem kareiv-
jiemiesniedzarakstiskuziņojumu,betviens
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nospēlmaņiemsākadraudēt,kaviņunogali-
nāšot.”–“Paklau,”saku,“nosistviņunenosi-
tīs.Beteslūgšos,laiAngelossnetiktunodots
tribunālamparto,kaviņšnespēlējakārtis!”

Bet, izdzirdējispar citunotikumu,es sacī-
ju:“SlavaDievam,irvēlgrieķi,kuripārdzīvo
par savuDzimteni.”Kāds lidotājs,kad turku
lidmašīnasbijapārkāpušasgaisarobežas,pa-
centāstosnedaudzapdzīt,laikāpierādījumu
robežpārkāpuma faktamvarētuuztaisīt foto-
grāfiju.Kādscitspilotstamparācijukliedza:
“Liecviņumierā!”–betpirmaispalikapiesa-
va,centās.Turkulidmašīnabijalielākaunarī
lidojatāātrāk,unarīpilotstovadījaļotizemu,
tā,kagrieķis,nabadziņš,iegāzāsjūrā!Betirarī
tādi,kuriarlidmašīnāmdodasvienpastaigā!
Lūk,cikatšķirīgimēdzbūtcilvēki!

Cilvēkam ir jāizprot labā nozīme, jāsajūt
tānepieciešamība,pretējāgadījumābūsvie-
nanemitīgaizlaišanās.Pamēģinikāduarvaru
piespiestkarot!Viņšcentīsiesnoturienesaiz-
bēgtunno šejienes aizšmaukt.Bet, sapratis,
kāduļaunumunesīsienaidnieks,pēctampats
dosiesunpieteiksiesbrīvprātīgajos.
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Šo dien cil vē ki gro zās vien ap se vi

AgrākmanāDzimtenē,Farasā,mēdzateikt:
“Jatevirdarbs,tadneatliectouzrītu.Jatevir
labsēdiens,tadatstājtouzrītu–varatnāktcie-
miņš.”Tagaddomātā:“Darbuatstāsim,varbūt
rītkādsieradīsiesunmumspalīdzēs.Betlabo
ēdienuganpašiapēdīsimjaušovakar!”Lielā-
kādaļacilvēkušodiengrozāsvienapsevi,do-
mātikaiparsevivien.Pieņemsim,sākgāztlie-
tus.Redzēsiet: lielākādaļano jumspadomās
parto,vainavizliktažāvētiesveļa,unmetīsies
tonoņemt.Nekāsliktatajājaunav,betnekur
tālākviņiarīnedodas.Veļa,patjatāsamirks,
izžūsatkal.Betkāklājas tiem,kuri laukākuļ
labību?Vaijūsparviņiempārdzīvojat,vaipa-
lūdzatiespar tiem?Vai arīnegaisa laikā, kad
zibeņo, ir vēl jautājums, vai atradīsies kādas
piecas sešas dvēseles, kuras atminēsies par
tiemnelaimīgajiem,kuri strādāuz lauka,vai
arīpar tiem,kuriem ir siltumnīcas.Tas ir, cil-
vēksparotrucilvēkunedomā,nosava“es”ārā
neiziet,betnemitīgigrozāstikaiapsevivien.
Bet,griežotiestikaiapsevivien,viņacentrsir
viņšpats,nevisKristus.Viņš irārpus tāsass,
kas irKristus. Ja cilvēks vēlas sasniegt to, lai
sāktudomātpartuvāko,tadnosākumaviņa
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prāts ir [jānostiprina] Kristū. Tad viņš domā
partuvāko,betpēctamdomāarīpardzīvnie-
kiemunpardzīvodabu.Viņa“radioaparāts”ir
ieslēgts,untiklīdzpienāksignāls–viņšsteidz
palīgā.Bet, javiņaprātsnavKristū, tadviņa
sirdsnestrādā,untāpēcviņšnemīlneKristu,
netuvāko,ne,vēljovairāk,dabu–dzīvniekus,
kokus,augus.Jajūsuzvedīsietiestākāpašlaik,
tadkājūsvaratnonāktlīdzsaziņaiardzīvnie-
kiem, arputniem? Japutnsnokrīt no jumta,
jūstobarosiet,bet,janenokritīs,tadjūsparto
patnepadomāsiet.Esredzuputnusunsaku:
“Vajagtos,nelaimīgos,pabarot!”–izkaisudru-
pačiņasunnoliekuūdentiņu,laitiembūtuko
padzerties.Redzukokos slimus zarusun tū-
līt vēlos tos apgriezt, lai tienepielaistu slimī-
bupārējiemzariem.Vaiarīsitas,klabdurvis,
logs–mansprātsdodasturp.Parsevi,jaman
kas būs vajadzīgs, aizmirsīšu, bet palūkošos:
vai nav salūzušas durvis, logs, vai tiem nav
kautkassabojājies.Parseviesdomājuvientā
–starpcitu.Jakādsdomāunpārdzīvoparra-
dīto,tadcikdaudzvairākviņšdomāparRadī-
tāju!Bet,jacilvēksšādinerīkojas,tadkāviņš
varbūtsaskaņāarDievu?

Un vēl: izejot ārā uz ielas, palūkojieties
visapkārt.Varjaubūt,kakādsaizneuzmanī-
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basvai ļaunuma(novēlu, laineviensnedarī-
tuļaunu)kautkoirnometisuniraizdegusies
uguns,tāpēcpalūkojietiesvisapkārt.Tasirarī
attiecināmsuzgarīgojomu,jošajāskatienāir
mīlestība.Kadesiznākuārānokalibas,palū-
kojoslejup,palūkojosuzjumtu,paostugaisu,
vai kaut kurneožpēcdeguma.Cita lieta, ja
tev ir tāda ticība, ka, sākoties ugunsgrēkam,
tu sāksi lūgtiesunugunsgrēks apdzisīs.Bet,
jatādasticībasnav,tadirjārīkojas[cilvēciskā
veidā].Vaiarī,kadtālumāatskandunoņa,es
ieklausos,kastasir:lielgabals,notiekarmijas
mācības,kautkospridzina?Mansprātsneka-
vējotiesdodasturp,unessākulūgtiesparno-
tiekošo. Pār to, kuršmīlestības dēļ uz citiem
pretseviirvienaldzīgs,nākmilzuDievagādī-
ba,unparviņurūpējasvisicilvēki.

Betmūsdienupaaudze–irvienaldzībaspa-
audze!Lielākādaļanoviņiemirderīgivienī-
giparādei. Jakautkasatgadīsies, tadnesaku
viņiem:“Aizsargājieties!”Kautganšodienarī
parādesnevēlas!Agrākgājaparādēs,klausījās
maršus,unviņiemiekšienēkautkastrīsuļoja.
Šodienmūsu,grieķu,vidūvalda izlaidīgsat-
slābums.Protams,kacitāmtautāmklājasvēl
grūtāk,jotāmnavpatideālu.Redzi,grieķiem
irveselakaudzetrūkumu,betirarīDievado-
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tasdāvanas–filotimo(filotimo)5unbrašums.
Vissviņiem ir svētki!Citām tautāmpat šādu
vārdunavvārdukrājumā.

Mēs esam at bil dī gi

Piemaniskalibāieradāskādscilvēks–ate-
ists līdzkaulusmadzenēm.Sarunājavisādas
lietasunpēctamsaka:“Esmucīnītājspretiko-
nām.”Lūk,tā:sākaarto,kanekamnetic,bet
tikapatlīdzikonuapkarošanai!“Ak,tu,”saku,
“bezdievi, ja jau tu nekam netici, kāpēc tad
tumanstāsti,kacīniespret ikonām?Laikos,
kadnotikacīņapretikonām,dažipārmērīgas
uzcītībasapmātikristiešiiekritapievīlumāun
nonācaotrāgalējībā,betpēctamBaznīcavisu
salikasavāsvietās.Nebijatā,kaviņineticētu.”
Un, cita starpā, šis ateists atbalstīja visu, kas
šodiennotiek.Mēsarviņusastrīdējāmies.“Jā,
labi,” saku, “kasgan tāspar lietām?Tiesneši
baidās tiesāt. Cilvēki iesniedz prasības pret
noziedzniekiem, bet pēc tam šie iesniedzēji
5 filotimo - ne latviešu, ne krievu valodā šim vārdam nav ek
vivalenta. To varētu tulkot kā godbijība, upurēšanās mīlestība, 
augstsirdība, nosliece uz pašuzupurēšanos, materiālā nicināša
na tikumīgā un garīgā ideāla dēļ. Geronda Paīsijs šo vārdu 
skaidro kā labsirdības esence, lielas pateicības mīlestība, visa 
labsirdība un pazemība, pazemīga cilvēka tīra mīlestība.
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saņemdraudus,untiemsavasprasībasnākas
atsaukt.Unkuršgalugalāvisu tovada?Un
ko,tevtasvissietpiesirds?Tuviņurīcībuat-
taisno?Tutačupatsesinoziedznieks!Tutāpēc
esiieradies?Nukataisies,kapazūdi!”–esvi-
ņupadzinu.

–Geronda,Jumsnavbailestārunāt?
–Nokāmanbīties?Kapuessevjauesmu

izracis.Janebūtuizracis,tadmaniuztrauktu
tas,kakādamcitamvajadzēslietsviedrusun
rakt.Bet tagadatliksvienuzmestdažas lāp-
stasarzemi.

Pazīstuvēlvienubezdievi,Dievazaimotā-
ju,kuramļaujuzstāties televīzijā,patneska-
totiesuzto,kaviņšparKristuunDievaMāti
teica pašus zaimojošākos vārdus. Un Baznī-
ca klusē, neizslēdz šos zaimotājus. Baznīcai
tādusvajadzētuekskomunicēt.Vai tad ir žēl
ekskomunicēšanas?

–Geronda,bet,jajauviņitikuntānekone-
atzīst,vaitadpēcekskomunicēšanastiekaut
kosapratīs?

–Vismazbūsredzams,kaBaznīcapaužsa-
vuviedokli.

–Klusēšana,Geronda,tasirtaspats,kasat-
zītkotādu?
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– Jā.ViensparDievaMātiuzrakstījakaut
kāduszaimus,unvisiklusēja.Esvienamsa-
ku:“Vaitadneredzi,kotasuntasiruzrakstī-
jis?”– “Ak,konu,”atbild, “arviņu lai iesāk?
Sasmērēsies,jaartoielaidīsies.”Baidāsrunāt.

–Betnokāviņš,Geronda,izbijās?
–Baidās,laiparviņunekasnetiktuuzrak-

stīts,laiviņšnetiktunoliktsvisuacupriekšā,
un pacieš DievaMātes zaimošanu! Nevajag
gaidīt,kakādscitsizvilksčūskunoalas,laiti-
kaimūsliktumierā.Tasirmīlestībastrūkums.
Pēctamcilvēkusākvirzītuzpriekšuaprēķins.
Tāpēctagadarīšādsgarsirkļuvisizplatīts:“Ar
tāduuntāduuzturēsim[labas]attiecības, lai
viņšmūs slavētu.Bet ar toun todraudzēsi-
miestāpēc,laiviņšmūsneapkaunotu,laimūs
neuzskatītu par muļķīšiem, lai mēs nekļūtu
par upuriem!” Bet kāds klusē aiz vienaldzī-
bas:“Paklusēšu,”domā,“laiparmaninerak-
stītuavīzēs.”Tasir,lielākaisvairumsirpilnīgi
vienaldzīgi.Tagadvēlkautkassākpamazīti-
ņāmmainīties, bet tik sen jau neviens neko
navrakstījis.Pirms[daudziem]gadiemSvēta-
jāKalnāeskādam[cilvēkam]uzkliedzu.“Tevī
irpārākdaudzpatriotisma,”viņšmantoreiz
pateica.Betnesenviņšatbrauca,atradamani
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un sāka: “Visu ir sapūdējuši: ģimeni, audzi-
nāšanu…”Untadbijapienākusimanakārta
viņamatbildēt ar viņapaša vārdiem. “Tevī,”
saku,“irpārākdaudzpatriotisma!”

Vissšispašreizējaislietustāvoklisirnove-
disganpiekautkāslikta,ganarīpiekautkā
laba.Sliktiirtas,kapattiecilvēki,kuriemiek-
šāvēlbijakautkas labs,sākakļūtvienaldzī-
giunteikt:“Vaitadesspēšuradušosstāvokli
mainīt?”Bet labais ir tas,kadaudzi ir sākuši
aizdomātiesunmainīties.Dažiierodas,atrod
maniuncenšaskautkādamviņuagrākradī-
tajam ļaunumam rast attaisnojumu. Tas no-
tiektādēļ,kaviņiiraizdomājušies.

–Tasir,Geronda,mumsvienmērirjāaplie-
cinasavaticība?

– Irnepieciešama apdomība. Ir gadījumi,
kadskaļinavjārunā,irgadījumi,kadmums
mūsu ticība ir jāapliecina ar lielu uzdrīkstē-
šanos, jo tajā gadījumā, jamēs noklusēsim,
tadmums par to būs jāatbild. Ikvienam no
mumsšajosgrūtajos laikos ir jādara tas,kas
iriespējamscilvēciskāveidā,betto,konevar
izdarīt cilvēciskā veidā, atstāt Dieva gribai.
Šādā veidā mūsu sirdsapziņa saglabās mie-
ru,jomēsbūsimizdarījušito,kovarējām.Ja
mēstamnestāsimiespretim,tadpiecelsiesno
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kapiemmūsu senči. Viņi par Tēvzemi ir tik
daudzcietuši,betkotāslabāesamizdarījuši
mēs?GrieķipašikaroarPareizticīgoHellādu,
artāsMantojumu,tāssvētajiemuntāsvaro-
ņiem,betmēsklusējam!Tas ir tikbriesmīgi!
Esvienamsacīju:“Kāpēcjūsklusējat?Kāvar
paciestto,kodaratasuntas?”Viņšatbildēja:
“Betkolaisaka?Viņštačuvissirsasmirdis.”
– “Javiņšviss ir sasmirdis, tadkāpēcklusē-
jatjūs?Sadodietviņam!”Nekātamlīdzīga,šo
liekmierā!Kādampolitiķimessarīkojusutu.
“Teic,”saku,“estamnepiekrītu!”Tasbūsgo-
dīgi!Vaitugribi,laibūtuērtitev,betvisspā-
rējaislaiizput?”

Jakristiešinekļūsparticībasapliecinātājiem,
nepretosiesļaunumam,tad[postītāji]kļūsvēl
bezkaunīgāki.Bet,jakristiešipretīmstāvēs,tad
viņivēlpadomās.Betarīšodienaskristiešinav
nekādi cīnītāji. Pirmie kristieši bija cieti riek-
sti:viņimainījavisupasauli.Unarībizantiešu
laikmetā–janodievnamatikapaņemtaviena
ikona,tadtautasākaprotestēt.Kristusizcieta
krustāsišanutādēļ,laimēsvarētuaugšāmcel-
ties,betmēsesamvienaldzīgi!JaBaznīcaklu-
sē tādēļ, laineiesaistītoskonfliktāarvalsti, ja
metropolītiklusē,laiarvisiemsaglabātulabas
attiecības,joviņiemtieksniegtapalīdzībacaur
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humanitārām iestādēm u. tml., ja klusē arī
svētkalnieši, lai tiem netiktu pārtraukta eko-
nomiskāpalīdzība, tadkuršgalugalā runās?
Eskādamigumenamteicu:“Jajumspaziņos,
kaizmaksastikspārtrauktas,tadjūs, lai liktu
tiem “pakasīt savus pakaušus”, atbildiet, ka
no savas puses jūs pārtrauksiet svētceļotāju
uzņemšanu.”Arīteoloģijaspasniedzējiirklu-
sākiparūdeni.“Mēs,”saka,“esamvalstskal-
potāji:zaudēsimalgas–unkāpēctamspēsim
izdzīvot?”Klosterus,starpcitu,paķēraarīuz
pensijām.Betkāpēcesnegribusaņemtpatšo
pieticīgoOGA6pensiju? Japatmūks irOGA
apdrošināts,tastikuntānavgodīgi.Javiņštur
irapdrošinātskāpersona,kurainekānav–tad
ganjā,tasviņamdaragodu,betkāpēcviņšir
jāapdrošinaOGA?Mūksiratteiciesnolielām
pensijām,aizgājispromnopasaules, ieradies
klosterī–unviņamatkaltiekmaksātapensija!
Unnonāksimpat tik tālu,kapatKristus tiks
nodotspensijudēļ!

–Geronda, bet ko lai dara, ja, piemēram,
mūķene,kaskautkādusgadusirnostrādāju-
siparskolotāju,untagadviņai ir tiesībasuz
pensiju?
6 OGA – apdrošināšanas sabiedrība personām, kas nodarbojas 
ar lauksaimniecību. (Aptuvens tulkojums)
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–Tovēlkautkāvarētusaprast.Betestev,
lūk,koteikšu:javiņaarīšopensijukautkur
atdos,tadKristusviņaipiešķirslabupensiju!

Es re dzu, kas mūs sa gai da, 
un tā pēc man ir sā pī gi

Gadi skrien, un cik smagi gadi! Grūtības
vēl nav beigušās.Katls burbuļo.Un, ja kāds
nav nostiprinājies, tad kā viņš rīkosies, no-
kļūstotsarežģītāsituācijā?Dievscilvēkusnav
radījisbezspējāmgūtsekmes.Betmumssevī
irjāpilnveidofilotimo.Unjanupatiesi,Dievs
apžēlojies, sāksies satricinājumi, vai daudzi
noturēsies kājās? Konicā pirms četrdesmitā
gadakara blakusmanai galdniecībai atradās
tirgus, kur no apkārtējiem ciemiem tika sa-
vestakukurūza,labībau.tml.Kadnabadzīgie
zemniekiatvedauztirgukukurūzu,taddaži
no“bagātajiem”–nukādiviņiganbijabagāt-
nieki,bankāssaņēmakautkādusprocentus–
bakstīja toarkājuun jautāja: “Parcik?”Kad
iesākāskaršunviņiempašiemnācāsvisuiz-
pārdot, tad viensnoviņiem smaidīja: “Svei-
cināti!”,citsnoviņiempieklājīgitaujāja:“Vai
jums kukurūza ir?” Tāpēc tagad pateicieties
Dievam par visu. Pacentieties būt drošsirdī-
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gi. Nedaudz savācieties. Es redzu, kas mūs
sagaida,un tāpēcman sāp.Bet ziniet, kas ir
jāizcieškristiešiemcitāsvalstīs?Krievijā–ka-
torgasdarbos!Tādasgrūtības!Kādasturgarī-
gāsgrāmatas!ParAlbānijunemaznerunāsim!
Navkoēst.Neatstājanebaznīcas,nekloste-
rus.Patvārdusirnomainījuši,jonegribēja,lai
būtu dzirdami kristiešu vārdi. Tālāk, Ameri-
kā: pareizticīgonavdaudz, tie ir izkaisīti pa
dažādāmvietāmun,ziniet,kāviņimokās?Ja
[pareizticīgās] draudzes tuvumā nav, tad ar
vilcienustundāmilgipārvarlielusattālumus,
laitikaivarētupiedalītiesdievkalpojumā.Lai
varētu aprunāties par kaut kādu problēmu,
brauc uz Svēto Kalnu! [Tāpēc] šis izlaidīgais
gars,kaspašreizirpārņēmisGrieķiju,irmilzu
nepateicība!

CikdaudzsvētosDievs irdarījiszināmus
bijušajāskomunistiskajāsvalstīs!Mocekļi!Vi-
ņi izvēlējāsnāvi. Ieņēmaaugstusamatusun
nepiekritalikumiem,kadtienonācapretrunā
ar Dieva likumu. “Es nepiekrītu; nogaliniet
mani,metietcietumā,”viņiteica,laiarīcitine-
kristukārdinājumā.Betpiemumsdaudziarī
bezpiespiešanas izrāda tādu vienaldzību. Ja
viņizinātu,kasirgrūtības,karšvaiposts,tad
lietasuzlūkotupavisamsavādāk.Jopašlaikit
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kānekasnenotiek.Tasbūtutaspats,jacilvēks,
teiksim,uzvasaraslaikuGrieķijābūtuieradies
noAustrālijas,betrudenī,kadAustrālijāiestā-
jaspavasaris, aizlidotu atpakaļ.Nopavasara
uzpavasari,betziemuneredz.Patnezina,kā-
datāziemair;nekonezinaparsliktiemlaika
apstākļiem,neparkocitutamlīdzīgu.

–Geronda,betkāvienaldzīgamcilvēkam
varpalīdzēt?

–Labāveidāviņuirjāpiespiežsatraukties,
liktviņamaizdomātiestā,laiviņšgribētupats
sev palīdzēt. Lai otram varētu iedot ūdeni,
ir vajadzīgs, lai viņamslāptu.Pamēģinipie-
spiestēstto,kurštonevēlas–viņštačusāks
vemt.Jakādscilvēks[kautko]nevēlas,tades
nevaru ierobežot viņa brīvību, brīvās gribas
izpausmi.

Ne zi nā ša nai nav at tais no ju ma

–Betvarbūt,Geronda,daži irvienaldzīgi
nezināšanasdēļ?

–Kādaganturvēlnezināšana!Estevpa-
stāstīšu par nezināšanu: Halkidikes filologs
nezināja, kas ir SvētaisKalns!Viensvācietis,
skolotājs, viņam pastāstīja par Svēto Kalnu,
un viņi atbrauca abi kopā. Vācietis, kaut arī
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bija protestants, zināja, cik Svētajā Kalnā ir
klosteru,unpat,kurunkādasvētāmirstīgās
atliekas ir atrodamas. Vai var attaisnot šādu
nezināšanu?KādscitsHalkidikes iedzīvotājs
no sava Amerikā dzīvojošā paziņas saņēma
padomu–atbrauktpiemanispēcpalīdzības.
NoAmerikas! Tūlīt vēl pastāstīšu: piemanis
kalibāieradāsviensnoFlorinas.“Tuesinopa-
šasFlorinas?” jautāju.–“Jā,”viņšatbild, “no
pašas.” – “Jums tur,” saku, “ir labsmetropo-
līts.”–“Kurākomandāviņšspēlē?”jautā.Do-
mā, ka tas ir futbolists!Viņš bija tik slims ar
futbolu,kapatnezinājaparValdnieku.Lainu
kā,betvisizinaKandiotisu7.Šādainezināša-
nainavnekādaattaisnojuma.

Nē, šodien pasaulē nezināšanai nav ne-
kāda attaisnojuma. Trūkst labas attieksmes,
filotimo.Tas,kuramirlabsnoskaņojumsKris-
tusiepazīšanai,Viņuiepazīs,vērsīsies[pieVi-
ņa].Unkautarītamblakusnebūsneteologa,
nemūkaunviņšnedzirdēsDievavārdu,bet,
javiņamirlabaattieksme,tadparviņaatgrie-
šanāscēlonikļūsvainukādačūska,vaizvērs,
zibens,plūdivaiarīkādscitsnotikums.Dievs

7 Augustīns (Kandiotis) – Florinas metropolīts no 1967. līdz 
1999. g., šī dedzīgā bīskapa, daudzu garīgu grāmatu autora 
vārds ir plaši pazīstams visā Grieķijā.



47

viņam palīdzēs. Kāds jaunietis–anarhists no
GrieķijasdevāsuzVāciju.Turviņunosūtījauz
labošanasiestādi,jopuisisbijasapiniesarnar-
kotikāmuntamlīdzīgāmlietām.Nekasnespē-
javiņamlīdzēt.Labošanasiestādēkādsviņam
iedevaEvaņģēliju.Viņštoizlasījauntūlītpat
mainījās.Nolēma:“BraukšuuzGrieķiju,turir
Pareizticība.”Atgriezāssavāciemā,radiuzstā-
ja, lai viņš apprecētos.Apprecējās, piedzima
bērniņš.JaunaistēvslasījaEvaņģēliju,apmek-
lējabaznīcu, svētkosnestrādāja.Citi, redzot,
kaviņštādzīvo,mēļoja:“ViņamnoEvaņģēlija
lasīšanasprātiņšaizbraucis,pavisamsajucis.”
Sieva drīz vien viņu pameta, paņemot līdzi
arībērnu.Kadsievaaizgāja,viņšatstājavisu,
kastamciemābija:laukus,traktoru–visu,kas
viņampiederēja,undevāsuzalāmsvētcīņā.
Kādsbiktstēvsviņamteica:“Nosākumatevir
jāatrodsavasieva,vissarviņuirjānokārto,un
tikaipēctamizlem,kodarīttālāk.”Nekoda-
rīt,aizbraucaviņšuzSalonikiemmeklētsievu.
Viņš ticēja, ja jaubiktstēvsviņamtā ir teicis,
tadKristusviņamtoparādīs.SalonikosKris-
tusviņamsievuneparādīja.Viņš,citastarpā,
iepazinās ar kaut kādiem vāciešiem, iemācī-
jatiemticību,unviensnoviņiemnokristījās.
ŠievāciešitamnopirkabiļetilīdzAtēnām,bet
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arītursievanetikaatrasta.Vāciešiviņamatkal
nopirkabiļeti,untasdevāsuzKrētu.Turviņš
iekārtojāskautkādādarbāunaizgājapiekā-
dabiktstēva.Tas, izdzirdējisparviņaproblē-
mām,sacīja:“Vaitavasievaunbērnsgadīju-
māneizskatāsšādi?Nesenatbraucakādasie-
vieteunsākakautkur tepatnetālu strādāt.”
Un atnācējam precīzi aprakstīja viņa sievu.
“Laikamjautābūsviņa,”viņšbilda.Biktstēvs
padevaziņusievai.Tā,tiklīdzieraudzījavīru,
sastinga.“Tumani,”saka,“esiatradisarbur-
vestības palīdzību. Tu esi burvis.”Atstāja vi-
ņuunmetāsbēgt,pirmsvēlviņšbijapaguvis
kautkoteikt,unatkalsievupazaudēja.Viņš
uzzināja arī parmani, un ieradās piemanis
kalibā.Vienureizipieklauvējaunsākagaidīt,
bet,kamēresvēruvaļā,pagājamaliņāunsā-
kaklanīties.Viņadrēbesbijanonēsātas.Viņš
manvisuizstāstīja.Manbijanedaudzžāvētu
olīvu,unesartāmviņupacienāju.“Mannav
zobu,”viņšsaka.–”Manarīnav,”esatbildē-
ju.“Betvaitev,”viņšjautāja,“sāp?Mansāp.
NosāpēmdzimstKristusmīlestība.”–“Varbūt
tev iedot kādu apakškreklu? jautāju. “Man,”
viņšatbild,“irdivi.Kadkļūssiltāk,esvienu
atdošu.”Essaku:“Pielūko,pasaudzēsavuve-
selībulīdzbrīdim,kamērneesivisunokārtojis
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unizrunājiesarsievu,jotuesiatbildīgsarīpar
bērnu.”Kādapašaizliedzība!Kādaticība!Bet
viņam tačuvēlnebijapatdivdesmit septiņu
gadu.Unkāganviņšvarējaiepazītmūkudzī-
vi?Viņšatradāspilnīgāneziņā,betviņambija
labsnoskaņojums,Dievsviņampalīdzēja,un
viņšdziļievaņģēliskiguvapanākumus.

Tāpēcesarīsaku,kašodiennezināšananav
nekādāveidāattaisnojama.Attaisnotvarvie-
nīgiprātānepilnvērtīgucilvēkuvaiarīmazu
bērnu.Betšodienarīmazibērnivisutverlido-
jumā!Untātad,jacilvēksgrib,irdaudziespē-
ju,laiiepazītupatiesību.

2. Kris tie ša klāt esa mī ba ir 
ti cī bas ap lie ci nā jums

–Geronda,vaiirkādslabumsnodažāda-
jāmkristiešuprotestakustībām?

– Pati kristieša klātesamība – tas jau ir ti-
cībasapliecinājums. Iespējams,kakādsbūtu
vairākpalīdzējisarlūgšanām,betviņaklusē-
šanuizmantosunteiks:“Tādiuntādinepro-
testēja,sekojoši,viņiirmūsupusē,viņimums
piekrīt.”Jakādsnesākskarotarļaunumu–tas
ir,nesāksatmaskottos,kuriievedkārdināšanā
ticīgos,–šisļaunumspieaugsvēlvairāk.Bettā
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ticībāuzticamienedaudzuzmundrināsies.Un
tiem,kurikaroarBaznīcu,būsgrūtāk.Baznī-
ca–tasnavviņuizklaideskuģis,tāirKristus
Kuģis. Šie cilvēki ir pelnījuši, ka tos nosoda.
Viņu vienīgā interese – saņemt pēc iespējas
lielāku algu, krāšņu automašīnu, skraidīt pa
izklaidēm…Betpēctamviņipieņemlikumus
parcivillaulībām8,padara likumīgusabortus.
Protams,kaDievsnepieļausļaunumauzvaru,
bettagadrunanavparto.

Viņišīszaimojošāsfilmasrādatāpēc,laiiz-
smietuKristu.Viņitodaratāpēc,laipateiktu:
“Paskatieties,kādsbijaKristus!Mesijaieradī-
siestagad!”–unpēctamparādīssavu“mesi-
ju”.Viņivisuvirzauzto.

–Betcilvēki,Geronda,tamticunapskādē-
jas!

–Apskādējassabojātais.Betviņštamtictā-
pēc,kavēlasattaisnotto,kamnavattaisnoju-
ma,unmierināt savu iedomu.Arvisāmšīm
ķecerībāmcenšasattaisnot tikumiskosnozie-
gumus.Viņiirpārkāpušijauvisasrobežas.Ti-
cīgieiriesniegušitiesāprasību,jofilma“Kris-
tus pēdējā kārdināšana” aizskar ticību, bet
prokurorisaka:“Nekābriesmīga!”Paršādām
8 Līdz 20. gs. 80. gadu vidum Grieķijā oficiāli tika atzītas tikai 
Baznīcas laulības.
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Dieva zaimošanāmagrāknevienspat nebija
dzirdējis!MumsprotestapaušanapretšoDie-
vuzaimojošofilmubijaticībasapliecinājums.
Bet,protams,novisāmšīmzaimošanāmirarī
kautkādslabums–nograudiemtiekizvētītas
pelavas,pasauletiekitkāizsijātacaurisietam.

–Geronda,vaivienosgadījumosvajadzē-
tu aizstāvēties vai nu katrampersoniski, vai
visiemkopā,betcitos–nē?Piemēram,kadjūs
nosaucaparherētiķi,jūsatbildējāt,betuzci-
tiemapvainojumiem–klusējāt.

–Tonesakues,tosakaSvētieTēvi.Jebkurš
cits apvainojumsman garīgajā dzīvē palīdz,
betapvainojumsherēzēmaninošķirnoKris-
tus.

Tau tu cen šas ie mi dzi nāt 

–Geronda, bet kā cilvēki var laboties pie
visatā,kaspasaulēnotiek?

– Tas, kurš grib laboties, labojas no sīku-
miem.Piemēram,šūpojaslampādevaiarīze-
mestrīces laikāviņštiekpamatīgisapurināts,
un šādā veidā cilvēks attopas. Bet neticīgie,
dzirdot,kabūskaršvaikautkādakatastrofa,
kļūstvēlsliktākiunsaka:“Iesimjelpapriecā-
ties,tikuntābūsjāmirst.”Unsākuzdzīvotar
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pilnusparu.Betagrākpatvienaldzīgicilvēki,
uzzinot,kabūskarš,nācapieprātaunmainīja
savudzīvi.Tagadtāduirļotimaz.Agrākmūsu
tautasdzīvebijagarīga,tāpēcDievstosvētī-
ja,unsvētiemumsbrīnumaināveidāsniedza
savu palīdzību. Un mēs uzveicām savus ie-
naidniekus,kuriskaitliskivienmērbijapārāki.
Tagadmēssakām,kamēsesampareizticīgie,
tomēr,parnožēlu,bieživienmēstikaisauca-
mies par “pareizticīgajiem”, bet nedzīvojam
pareizticīgudzīvi.

Kādambiktstēvam,kurškopāarpulkusa-
vu garīgo bērnu velta sevi sabiedriskajiem
darbiem,espajautāju:“Vaitukautkozinipar
Dievuzaimojošofilmu?”Viņšmanatbildēja:
“Nekonezinu.”Nezinaneko, betpatskalpo
lielāpilsētā.Viņitautuiemidzina,laitānesa-
trauktos,betizklaidētos.Pielūko,nekādāziņā
nesaki,ka tuvojaskaršvai arīOtrāAtnākša-
nauntāpēcmumsirjāgatavojas,pielūko,lai
cilvēkinekādāziņānetiktusatraukti!Glužikā
tāsvečiņas,kuras, itkāviņasneskartunāve,
skandē:“Parnāvinerunā, tikaiparsvētkiem
un kristībām” un šādā veidā izjūt maldīgu
prieku.Bet,javiņasaizdomātosparto,katur-
pat netālu dzīvojošais večuks vakar nomira,
kakādscitsguļuznāvesgultasunarīmirs,
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kaaizparītbūspaņihidakādam,kuršbijapar
viņām nedaudz jaunāks, tad viņas domātu
parnāviun teiktu:“Manvajadzētu izsūdzēt
grēkus, man jāsāk garīgi gatavoties, jo ļoti
iespējams, ka pavisam drīz Kristus arīmani
aizsauksuznākamodzīvi.”Pretējāgadījumā
ierodasnāveunpaņemviņusnesagatavotus.
Bet citi, maldīgi izprotot “labestību”, saka:
“Laiparādītumūsumīlestībuķeceriem,nesa-
kietviņiem,kaviņiatrodasmaldos,”unšādā
veidāvisunonivelē.Javiņibūtudzīvojušipir-
majoskristietībasgados,mumsnebūtunevie-
nasvētā!Tolaikkristiešiemteica:“Iemetvien
ugunīvīraku,betnoKristusneatsakies.”Kris-
tieši to nepieņēma. “Vien izliecies, ka met.”
Nepieņēma. “Nerunā par Kristu un dodies,
kurpvienvēlies,esibrīvs.”Arītokristiešine-
pieņēma.Betšodienredzi,katautairiejaukta
arūdeni.Pavisamcitsieraugs.

– Geronda, apustulis Pāvils, sakot: “Ga ra 
aug lis ir mī les tī ba, prieks” (Gal. 5, 22),irdomājis,
kaprieksirpareizasdzīvespierādījums?

– Jā, jo ir laicīgais prieks un dievišķais
prieks.Kadkautkasnavgarīgs,irnetīrs,tad
sirdīnevarbūtpatiessprieksunmiers.Prieks,
koizjūtgarīgscilvēks,–tasnavtasprieks,pēc
kurašodientikdaudzidzenas.Nevajagjaukt
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kopā dažādas lietas. Vai svētajiem bija tāds
prieks,kādumeklējammēs?Vai šādsprieks
bijaDievaMātei?Kristus–vaiViņš smējās?
Kurš svētais šo dzīvi tika nodzīvojis bez sā-
pēm? Kuram svētajam bija tāds prieks, pēc
kuratiecastikdaudzimūsdienukristieši,kuri
nevēlaspatdzirdētnekonepatīkamu, lai ti-
kai netiktu sarūgtināti, netiktu satraukti? Ja
esbēgunosatraukumiemtāpēc,laibūtuprie-
cīgs,tāpēc,laisaglabātusavumieru,tāpēc,lai
varētu būtmīksts, tad es esmu vienaldzīgs!
Garīgālēnprātība–tasirviens,betvienaldzī-
basradītsmīkstums–pavisamkascits.Daži
saka:“Esesmukristietisuntāpēcmanirjābūt
priecīgamunmierīgam.”Bet tienavkristie-
ši. Jums tas ir skaidrs? Tā ir vienaldzība, tas
irpasaulīgaisprieks.Tas,kurāmītšielaicīgie
aizsākumi,–navgarīgscilvēks.Garīgscilvēks
–irvienasvienīgassāpes,tasir,viņamsāpno
tā, kasnotiek, viņam sāppar cilvēkiem.Bet
paršīmsāpēmviņštiekatlīdzinātsardieviš-
ķomierinājumu.Viņš izjūtsāpes,bet jūtse-
vīarīdievišķomierinājumu,joDievsiesviež
viņa dvēselē no Paradīzes svētību, un cil-
vēkspriecājasDievišķāmīlestībā.Lūk,kasir
prieks,garīgaisprieks–neizsakāmsunsirdi
pārpildošs.
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Pie mērs iz sa ka vi su pats par se vi

–Geronda,vaicilvēkiem,kurilaicīgajāpa-
saulēdzīvogarīgudzīvi,neticīgajiemir jārā-
da,kaviņigavē?

–Jarunājampartiemgavēņiem,koirno-
teikusimūsuBaznīca–trešdienu,piektdienu,
daudzdienugavēņiem,tadtieirjātur,jotasir
ticības apliecinājums. Bet pārējie gavēņi, kas
tiek veikti svētcīņā Kristusmīlestības dēļ vai
tāpēc,laitiktusadzirdētasmūsulūgšanaspar
kautko,komēslūdzam,irveicamislepus.

Mērķis ir, lai dzīvotu pareizticīgi, nevis
vienkārši pareizticīgi runātu vai rakstītu. Tā-
pēc arī var redzēt, ka tad, kad sludinātājam
personiskāspieredzesnav, tadviņa sludinā-
taislīdzsirdīmnenonāk,cilvēkusnemaina.

–Bet,Geronda,jatam,kuršklausāsvaila-
sa,irlabaattieksme?

–Ē,tadviņamjauirDievišķāžēlastībaun
tieši tāpēcarī tiek saņemts labums.Savukārt
tas,kuramlabasattieksmesnav,sāksanalizēt
sludinātājateiktounnesaņemsnekādulabu-
mu.Domātpareizticīgiirviegli,bet,laidzīvo-
tupareizticīgi,irjāieguldadarbs.

Reiz kāds teologs savā sprediķī cilvēkus
aicinājadotiesnodotasinis,jotāsbijaļotine-
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pieciešamas.Unpatiesi:daudziemviņaspre-
diķisradījamotivāciju,untikanodotsdaudz
asiņu.Betviņšpatsnenodevanevienulāsīti,
laiganasins,teiksimtā,viņambijapārpārēm.
Cilvēki padevās kārdinājumam. “Es,” toreiz
viņiem teica teologs, “ar savu sprediķi tautu
pamudinājunodotasinis,untasirtāpat,jaes
asinis būtu nodevis par visiemvairāk!” Šādi
viņšmierināja savu nodomu. Būtu labāk, ja
viņšnevisbūtu teicissprediķi,bet,nesaceļot
lieku troksni, gājisunpatsnodevis kautne-
daudzasiņu!

Cienīgumamirdzīvesveids.Kādscilvēks,
kuram ar Baznīcu nebija nemazākā sakara,
manpateica:“Esesmunopareizajiem.”–“Ja
reiztuseviarkrustazīmineapzīmē,kādatam
irnozīme?”esviņamatbildēju.“Kādslabums
irnotā,karokatiekuzskatītapar labo, jatā
neveidokrustazīmi?Arkotāatšķirasnokrei-
sās,kasneveidokrustazīmi, jo,grozikāgri-
bi,arīlabātoneveic.Jatuesinolabajiem,bet
neapzīmēseviarkrustazīmi,tadarkotuat-
šķiriesnokreisajiem?Mērķisirtajā,laitubū-
tugarīgscilvēks,laitudzīvotutuvuKristum.
Tadtuvarēsipalīdzētarīcitiem.”

Jacilvēksdzīvopareizi,tadviņarīcībalieci-
napatiparsevi.Vienāpilsētādzīvojaprotes-
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tants, kuršvisusnosodīja: gangarīdzniekus,
gan Baznīcas virsvadību. Bet netālu esošajā
klosterī svētcīņai nodevās kāds mūks. Reiz
viensateistsprotestantampajautāja:“Nu,la-
bi,tunosodivisuaugstākogarīdzniecību,vi-
suspopus.Betkotuvariteiktparšomūku?”
–“Aršomūku,”atbild,“esrēķinos,joviņšnav
tādskātie.”Cikdaudzganticīgscilvēkspa-
līdzcitiem,laikurviņšarīneatrastos,javiņš
pats dzīvo pareizi! Atminos, uz [Dienvidslā-
vijas] robežasdienējakādsmanspaziņapo-
licists. [Otrajāpusē] atradāskomunisti serbi,
unnevisvienkārši,betvieninopašiembez-
dievīgākajiem, vieni no pašiem pārbaudītā-
kajiempartijasbiedriem.Kadrobežušķērsoja
garīdznieki, šis policists skūpstīja viņiem ro-
ku.Topamanījakomunisti.“Grieķispolicists,
bet skūpsta serbupopiemrokas!”Tasuzko-
munistiematstāja lielu iespaidu,unviņiaiz-
domājāsparticību.

Betkācitiempalīdztie,kuriieņemkautkā-
duatbildīguamatuunvienlaicīgipaliekuzti-
cīgikristīgajiemprincipiem!Tāpēcarīes,kad
ierodasdaži“lielie”cilvēki, cenšosarviņiem
tikties, lai viņiem palīdzētu, jo viņi ar savu
piemēruuzcitiemvaratstātļotilabvēlīguie-
spaidu.Lūk,kādsmaršals,kuruespazīstu–
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tamirpiemērs.Laikoviņšarīdarītu,vissnāk
noiekšienes,nosirds,navārišķīgs.Citiredzot
viņu,aizdomājasunlabojas.

Bet agrākos laikos arī vietējiem augstma-
ņiem bija labi nodomi, bija ticība. Zināt, ko
kādāpilsētāvienamParlamentaloceklimpa-
teicakādadižciltīgadāma?Viņakopāarvīru
piedalījāspusdienās.BijaDievmātesAizmig-
šanas gavēnis, bet tikapasniegta gaļaun zi-
vis…Dižciltīgādāmagavējauntāpēcneēda.
Topamanījadeputātsunsaka:“Vājieunceļo-
jošienegavē.”–“Betprotams,”viņaatbildēja,
“un it īpaši tie,kuri ceļouz riteņiem.”Tāarī
nepieskārās ēdienam. Pusdienās viesu vidū
bijaarīkādsgarīdznieks,kuršpieviņiemvēr-
sāsarapsveikumauzrunu:“Manirlielsgods
būtkopāar jums”utt.,viņš runājaunrunā-
ja,sarunājakaudzēmslavasdziesmu.Tadšīs
dāmasvīrsviņupārtraucunsaka:“Ne pa ļau jie
ties uz valdniekiem, uz cil vē ku dēliem, jo viņos nav 
glābšanas” (Ps. 145, 3).Jošisgarīdznieksvēlē-
jāsviņamvisādipieglaimoties.Betcitāreizēšī
patidāmakādamuniversitātesteoloģijaspro-
fesoram pateica: “Nepiekasieties sīkumiem
un neizgāziet eksāmenos tēvus–studentus.
Pacentieties, lai viņi šos eksāmenusnokārto,
jobīskapijāsgarīdzniekutrūkst.”Esvēlospa-
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teikt,kaagrākvietējieaugstdzimušieBaznīcai
jutalīdzi,bijakāparaugstautai.

Šodienuz cilvēkiempozitīvu iespaiduat-
stās mūsu paša kristieša piemērs un mūsu
kristiešudzīve.Kristiešiemirjāizceļasargarī-
gobrašumuuncēlsirdību,upurēšanos.Tāpēc
eslajiemstāstu:“MīlietKristu,esietpazemīgi,
izpildietsavupienākumu–unKristusjūsuti-
kumībuatklās cilvēkiem.”Tikumībai irpara-
dums: “nodot” cilvēku, lai kur viņš arī neat-
rastos.Patjaviņšnoslēpsiesvaipiesegsiesaiz
vientiesīgumaKristusdēļ,tikumsviņunodos,
kautarīvēlāk.Unviņauzkrātiedārgumi,kas
tadatklāsiesvisāpilnībā,daudzāmdvēselēm
palīdzēsvēlvienureizi,un,pilnīgiiespējams,
šīpalīdzībaviņiembūsdaudzlielāka.

Dievs mūs pie cieš

PašlaikDievsnotiekošopiecieš.Piecieštā-
pēc, lai ļauns cilvēks nevarētu attaisnoties.
Dažos gadījumosDievs iejaucasPats, un tas
notiekuzreiz,betcitosgadījumosViņšgaida
unuzreiz izeju neparāda.Viņš gaida no cil-
vēkiem pacietību, lūgšanas, cīņu. Cik Dievs
ircēlsirdīgs!Japaņemvienuotrucilvēku:cik
daudzcilvēkuviņšnobendēja[pilsoņu]karā,
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betdzīvovēllīdzpatšaibaltaidienai!Nāka-
majādzīvēDievsviņampateiks:“Estevļāvu
dzīvotilgāknekāpārējiem.”Šādamcilvēkam
vainumīkstinošuapstākļunebūs.

–Geronda, bet kāpēc reizēm šādi cilvēki,
būdamismagislimi,nemirst?

–Laikam jauviņiem ir smagigrēki, tāpēc
arī nemirst. Dievs gaida, varbūt viņi grēkus
nožēlos.

–Betkāgancilvēki,kurusviņimoka?
–Tie,kuriirnevainīgiunmokās,veicno-

guldījumus krājkases grāmatiņā. Tie, kuri ir
pievainas,nosedzparādus.

– Geronda, ko nozīmē: “Ļau ni cil vē ki un 
krāp nie ki ie stigs aiz vien lie lā kā ļau nu mā mal di nā
da mi un mal dī da mies” (2. Tim. 3, 13)?

–Palūko: ircilvēkiarkautkāduegoismu,
unDievstiemsadodpapēcpusi, laiviņino-
laistoszemāk.Citiemcilvēkiemegoismairne-
daudzvairāk,unDievstiemsadodpapēcpu-
si,laitienolaistosvēlzemāk.Tomērtos,kuros
mītsātaniskslepnums,Dievsneaiztiek.Varē-
tušķist,kašiecilvēkiplaukstunzeļ,betkas
gantāparplaukšanu?Tāirmelnāplaukšana.
Unpēctamviņineviskrītvienkāršilejup,bet
gāžastiešibezdibenī.Dievspasargi!…
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Tais na cil vē ka aiz sar gā tī ba

–Geronda,vienānostihārēmtiekdziedāts:
“Taisnudusmupārņemts.”Kādsniknumsvai
dusmastiekuzskatītaspartaisnām?

–Kliegtundusmotiesnopatiesāmsāpēm,
kadpāritieknodarītscitiem,–tāsir“taisnas
dusmas”.Dusmoties,kadpāri tiekdarītspa-
šam,–tāsirnetīrasdusmas.Jaredzi,kakāds
ciešsvētumadēļ,tasnozīmē,kaviņamirde-
dzībauzDievu.TāvaratpazītarīKristusdēļ
vientiesīgo. Ja, piemēram, paņemtu ikonu
un viņa priekšā to noliktu kājām gaisā, tad
Kristusdēļ vientiesīgaisuzreizpielēkskājās!
Tāds ir “tests”Kristūvientiesīgonoteikšanai.
Un tātad, ir arī taisnais sašutumsDieva dēļ,
unvienīgi šāds sašutums cilvēkā ir attaisno-
jams.KadMozus ieraudzīja,kā tautapienes
upurizeltateļam,viņšiedegāssašutumapil-
nās dusmās, nometa zemē liecības plāksnes
arturuzrakstītajiembaušļiem,koviņambija
devisDievs,untāssašķīda(2. Moz. 32, 1–20).
Pineass,priesteraĀronamazdēls,izdarījadi-
vas slepkavības, bet Dievs lēma, lai no viņa
dzimtas nāktu Izraēlam priesteri! Kad Pine-
assredzēja,kāizraēlietisSimrijsarmidiānieti
KazbijugrēkojaMozusunvisuizraēliešuacu



62

priekšā,viņšnespējasavaldīties.Piecēliesno
draudzesvidus, viņš tosnogalināja,unDie-
vadusmasrimās.Bet,javiņštosabusnebūtu
nogalinājis,tadDievadusmasnāktupārvisu
Izraēlatautu.(4. Moz. 25, 1–15) Ciktasirbai-
si!KadesPsalmoslasupantu“Un cē lās Pi ne ass 
un iežēlinā ja, un beidzās miršana” (Ps. 105, 30),
daudzkārtīgiskūpstuviņavārdu.ArīKristus,
kadieraudzīja,kaDievnamateritorijātiektir-
gotimūļi,aitas,baloži,ieraudzījanaudasmi-
jējusmaināmnaudu,paņēmapātaguuntos
izdzinaārā.

Kadgarīgscilvēks,sašutisdusmās,cenšas
pasargāt pats sevi kādāpersoniskā lietā, tad
tas ir absolūti egoistiski, tā ir sātana rīcība.
Tādscilvēkspakļaujasdēmonuiedarbībaino
ārienes. Bet, ja kādam tiek nodarīts pāri vai
parkāduņirgājas,tadviņšjāaizstāvircitiem,
unjāiestājaspartotaisnībasdēļ,nevispašaiz-
devīgumapēc.Nepiedienbārtiesparsevipa-
šu.Pavisamcitalieta–dotpretsparupārida-
rītājiem,laitiktuaizstāvētasnopietnasgarīgās
lietas,tas,kasattiecasuzmūsuticību,Pareizti-
cību.Tasirtavspienākums.Domātparcitiem
undotpretsparu,laiviņitiktuaizstāvēti,–tas
iršķīsti,jotiekveiktsmīlestībā.
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Kad es aizbraucu uz Sinaju, tad reizi ne-
dēļāvaidivāskāpulejāuzklosteri,laivarētu
saņemtSvētoVakarēdienu.Turienesdikeoss9 
bija ļoti vienkāršs. Reiz viņšman saka: “Nu
nē, ne katru nedēļu.MūkiemSvētaisVakar-
ēdiens ir jāsaņem četras reizes gadā.” Tolaik
pie viņiem bija pieņemts pie Dievgalda iet
reti. “Un kukoli10 arī nenēsā,” viņš turpina.
Eskamilavkaivilkuvirsūkukoli.Kukoli viņi
likavirsūviensvinīgosgadījumos.“Kāsvētī-
siet,”esviņamatbildējuunkukolisākunēsāt
pārmestu pāri plecam, gluži kā tādu šallīti.
Šis jautājumsmanasdomasvairāknesaistīja.
Dēļ tā bārties? Bet katra Svētā Vakarēdiena
saņemšanai es gatavojosungājuuzdievna-
mu.Kadgarīdznieksuzsauca:“Dievbijībāun
ticībāpienāciet…”–esnoliecugalvuunteicu:
“Tu,mansKristu,zini,cikļotimanirvajadzīgi
TaviVisšķīstieNoslēpumi.”Unmanipārņēma
tik [jūtamas] izmaiņas, ka nevaru pārliecībā
pateikt,vai es tāsbūtu izjutis tajāgadījumā,
jaessaņemtuSvētoVakarēdienu.Pagājadaži

9 Svētās Katarīnas klosterī dikeoss ir Svētās Starecu Padomes 
priekšsēdētājs, kas aizstāj arhibīskapu viņa prombūtnes laikā.
10 Mūku galvassega, kas atgādina smailu kapuci ar divām 
auduma joslām, kas nosedz krūtis un muguru.
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mēneši,unklosterīieradāsčetrivaipiecijauni
puiši,kuriuzSinajubijaieradušiesmanisdēļ.
Arī viņiem tika pieteikts Svēto Vakarēdienu
nesaņemt.Untadespartosākurunāt,unjau-
tājumstikaatrisināts.

Pret spars pie dau zī giem ru nā tā jiem

– Geronda, Svētajos Rakstos ir teikts, ka
SvētāGarazaimošanapiedotanetiek.Kas tā
irparzaimošanu?

–SvētāGarazaimošana–tāvispārirvisa
Dievišķānicināšana(saprotams,kadcilvēksir
pieveselasaprāta).Tadviņširvainīgs.Piemē-
ram,kadmankādspateica:“Ejkatupagaisu
arvisiemsaviemdieviem,”–esviņupagrūdu
unsapurinājukānākas,jotāirDievazaimo-
šana. Vai arī, piemēram, garām dievnamam
dodas divi cilvēki.Viens pārkrustās un saka
otrajam:“Draudziņ,pārkrustiesarītu…”,bet
tassadumpojas.“Lieciestumierā,atradiesno-
rādītājs,kurmanbūsjākrustās!”Šādsnicinā-
jumsirzaimošana.Sekojoši,dievbijīgācilvēkā
zaimibūtnevar.Arībezkaunība–tāarīirDie-
va zaimošana. Lai varētu attaisnot savu kri-
šanu,bezkaunīgaisdegradēvaisagrozakaut
kādu, piemēram, Evaņģēlija patiesību. Viņš
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negodāpatiesību,neturgodāīstenību,viņšto
apzināti saburza,viņšsvētumu iebradādub-
ļos.Unpakāpeniskitasjaukļūstparviņanor-
mālostāvokli.PēctamnoviņaattālināsDieva
Žēlastība,uncilvēkstiekpakļautssātaniskajai
iedarbībai.Unlīdzkamtasvissnonāks,javiņš
nenožēlos grēkus!…Dievs pasargi!… Pat, ja
kādsdusmāsnozākāSvētoGaru,šīDievazai-
mošananavnepiedodama,jocilvēksneticēja
tāmlamām,kurasviņš izteica.Viņš tās iztei-
ca tāpēc,ka tajāmirklī,dusmās,viņšzaudē-
japaškontroli.Unarīgrēkusviņšnožēlotanī
pašā brīdī. Bet bezkaunīgais melus attaisno
tādēļ,laiattaisnotusavukrišanu.Tas,kuršat-
taisnosavukrišanu,attaisnosātanu.

–Betkā,Geronda,viņšattaisno savukri-
šanu?

–Viņšvaratcerētieskautkonoagrāk,pirms
gadiemdesmit,pavisamcitāsakarāteiktoun
minēttokāpiemērupatssavaiattaisnošanai.
Tajāmirklī pat sātans –diženākaisno advo-
kātiem–nespētuizdomātkautkotamlīdzīgu.

–Betkošādscilvēksjūt?
–Kojūt?Viņamnavmiera.Patjacilvēkam

šajājautājumāirtaisnībaunviņšcenšaspats
seviattaisnot,viņamnavmiera.Vēljovairāk,
ja viņam nav taisnība, un sevi viņš attaisno
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visbezkaunīgākajāveidā.Tāpēc, ciknu tas ir
iespējams,piesargāsimiesnobezkaunībasun
nicinājuma,unnetikaiattiecībāuzDievišķo,
betarīpretsavutuvāko,jomūsutuvākais–ir
Dievatēls.Bezkaunīgicilvēkiatrodaspirmajā
SvētāGarazaimošanasstadijā.Otrajāstadijā
atrodastie,kurinicinaDievišķo.Trešajāstadi-
jāatrodassātans.

–Geronda, kas ir jādara tad, kad tiek ru-
nātskautkaspretBaznīcuvaipretklosterību
utt.?

–Iesāksimarto,ka,jakāds,piemēram,ru-
nātupar tevi kāparpersonībukaut ko slik-
tu,tasnavnekasbriesmīgs.Padomā:“Kristu,
KuršbijaKristus,zākāja,unViņšklusēja,bet
koesmupelnījises,grēcinieks?”Jagribētuap-
vainotmani personiski, tasmani itin nemaz
nesatrauktu. Bet, kadmani apvaino kāmū-
ku,tadtiekapvainotsarīvissmūkuinstitūts,
jomanikāmūkunotāizdalītnaviespējams.
Šādāgadījumāesklusētnedrīkstu.Šādosga-
dījumosapvainotājiemirjāļaujnedaudzizru-
nāties,betpēc tamtiemjāpasakadaživārdi.
Reizautobusākādasievietesunījagarīdznie-
kus.Es ļāvutai izrunāties,bet,kadviņapie-
klusa, teicu: “Mums ir lielas pretenzijas pret
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garīdzniekiem, bet Dievs taču viņus nav ar
izpletņiemnolaidisnodebesīm.Viņiircilvē-
ki ar cilvēciskajāmvājībām.Bet pasakiman,
lūk,ko:tādamāte,kātuuzkrāsojusiesunar
nagiemglužikāērglim,kādubērnudzemdēs
unizaudzinās?Unparkādugarīdzniekuvai
mūku viņš pēc tam kļūs, ja vispār par tādu
reizkļūs?”Atminos,kādācitāreizē,kadesno
AtēnāmarautobusubraucuuzJaninu,viens
cilvēks visu ceļu nosodīja metropolītu, kurš
toreiz kaut ko bija sastrādājis. Es viņam pa-
teicuvienudivusvārdus,betpēctamlūdzos.
Viņšturpinājusavu.KadmēsiebraucāmJani-
nāunizkāpām,esviņupaaicinājumaliņāun
teicu:“Vaituzini,kasesesmu?”–“Nē,”viņš
atbild.–“Betkotad,”saku,“sēdiunrunātā-
daslietas?Varbūtesesmudaudzkārtsliktāks
parto,kurutuzākāji,betvarbūtesesmusvē-
tais?Kātuvarisēdētmanāpriekšāunmelst
tādaslietas,parkurāmesnespējuiedomāties,
kakautkotāduspētuizdarītpatlaicīgiecilvē-
ki?Pacentiesganlaboties, jocitādiDievstev
varpamatīgi sadotpasmadzenēm!Protams,
tevispaša labad.”Skatos,viņšsāktrīcēt.Bet,
kāessapratunotājandāliņa,kassākās,arīpā-
rējiebijavisusapratuši.
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[Dažreizvarredzēt],kātiekaizskartssvē-
tums,betapkārtējieklusē.Reiz,braucotprom
no Svētā Kalna, es satiku uz kuģa kādu ne-
laimīgo,kuršuzSvētoKalnubijaatmucisno
psihiatriskāsslimnīcas.Viņšbezmitaskliedza
un visus lamāja: šīs pasaules varenos, valdī-
bu,ārstus…“Tikdaudzgadus,”viņškliedza,
“es tiku mocīts ar elektrošoku un tabletēm.
Bet jums labi! Jums irviss,kovēlaties,mašī-
nasjumsir!Betmanidivpadsmitgaduvecu-
māmāte aizsūtīja uz kādu salu, un kopš tā
laikajaudivdesmitpiecusgadus–novienas
trakomājasuznākošo!”Viņšlamājavisaspar-
tijas,betpēctamsākazākātKristuunDieva
Māti.Espiecēlosunsaku:“Beidz!Vaitiešām
šeitnavnevienavaraspārstāvja?”Skatos:vi-
ņaceļabiedrs,visticamāk–policists,sākpalikt
tramīgsunnedaudztosavaldīja.Kliedzotun
zaimojot šis nelaimīgais izrunāja visu savu
bēdu.Unmanparviņukļuvasāpīgi.Pēctam
viņš pienāca un noskūpstījamanu roku, un
arī es viņu noskūpstīju. Viņam bija taisnība.
Mēsvisi–kuršlielākāmērā,kuršmazākā–bi-
jāmpartoatbildīgi.Unarīesbijupariemeslu
šīnelaimīgāzaimiem.Jaesbūtugarīgs,esvi-
ņudziedinātu.
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Cikvīlušiesbija farasieši, kadpēcnotiku-
šās apmaiņas11 viņi ar kuģi peldēja uzGrie-
ķiju!Divi jūrnieki lamājāsunzaimojaKristu
unDievaMāti.Farasiešiem tas ļotinepatika.
“Grieķi,kristieši–unzaimoKristuunDieva
Māti!”ViņisaķēraDievazaimotājusuniesvie-
dajūrā.Parlaimi,tiepratapeldētunizglābās.
Patjatiekapvainotskādscilvēks,mumsviņš
ir jāaizstāv, vēl jo vairāk – Kristus! Reiz pie
maniskalibāieradāskādszēns–viņškliboja,
betviņa sejiņa staroja. “Te,”nodomāju, “nav
tikvienkārši,jajautāmirdzDievaŽēlastība!”
Jautāju:“Kāklājas?”Unviņšpastāstīja,kasbi-
jaatgadījies.Vienstēvainis,augumāturpatvai
līdzgriestiem,zaimojaKristuunDievaMāti,
un šis zēnsmetās tamvirsū, lai viņu apklu-
sinātu.Tēvainisnogāzaviņuzemē,sabradāja,
sakropļoja tākājas,unkopštā laikanelaimī-
gaiskliboja.Ticībasapliecinātājs!Betkasbija
jāizciešticībasapliecinātājiem,mocekļiem!

– Geronda, armijā dažiem dievbijīgiem
jaunekļiem ir smagi ar tiem,kas lamājas.Ko
viņiemdarīt?

11 Iedzīvotāju apmaiņa 1924. gadā, kuras rezultātā grieķi no 
Mazāzijas pārcēlās uz Grieķiju, bet Grieķijā dzīvojošie turki 
atgriezās Turcijā.



70

– Ir vajadzīgs apdomīgums un pacietība.
Kādsradists,arkurumēskopādienējām,biju-
šaisārsts,bijaneticīgais,Dievazaimotājs.Viņš
ikdienasieradāsPārvaldesnodaļā, laiskalo-
tumansmadzenes.StāstījamanparDarvina
teorijuuntamlīdzīgasdrazas–visascaurcau-
rēmpiesūkušāsarDievazaimošanu.Betpēc
vienanotikumaviņškautkosaprata.Mēsabi
kopāatradāmiesuzdevumā.Vienslielsmūlis
mumsbijaapkrautsarrācijuunnestuvēm.Uz
vienasļotislidenaslejupvedošastakasestu-
rējosmūlimpieastes,betārststovilkaaizpa-
vadas.Unpēkšņi kaut kādāmirklī nestuves
pieskarāsmūļaausīm,unviņš–hop!–man
spēcīgiiesitarpakaļkājām,uneslidoju.Drīz
vienesnācupiesajēgasunsapratu,kaeju!At-
cerējosvienīgito,kapaguvuiesaukties:“Ma-
naValdniece!”Unvairākneko.Pakaviuzma-
naķermeņabijaatstājušipēdas,lūk,šeitvisas
krūtisbijamelnas,tikspēcīgimūlismanbija
iesitis.Ārstam,kadviņšieraudzījamaniejot,
acisizlīdanopiereslaukā.Turpināmceļu.Ne-
daudz tālākārstsuzakmens izmežģījakāju,
nokrita un nespēja vairs piecelties. Tad sāka
viņš kliegt: “Mana Valdniece, mans Kristu!”
Viņšbaidījāsnonāktienaidniekagūstā:“Tūlīt
manivisipametīs,viss,beigas,unkasganar
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manitagadbūs,unkuršmanpalīdzēs!”–“Ne-
satraucies,”saku,“espalikšuartevi.Janoķers
mani,tadnoķersarītevi.”Pēctamnelaimīgais
aizdomājās: “Mūlis iemauca Arsēnijam12, un
viņam nekas nenotika, bet es tikai nedaudz
paklupu un nevaru vairs paiet!” Drīz vien
viņšpiecēlās,betkliboja,uneslīdzējuviņam
tiktuzpriekšu.Pārējie jaubijapriekšā.Viņš
guva mācību un pēc šī gadījuma nāca pie
prāta.AgrākkatrudienuzaimojaDievu,bet
briesmu brīdī sāka kliegt: “Mana Valdniece,
mana Valdniece!” Uzreiz atcerējās Valdnieci.
Betkādscitsarmijābijamotociklists,lauzakā-
judivasreizesunturpinājazaimotDievu.

–Jūsviņam,Geronda,nekoneteicāt?
– Ko bija teikt? Es neko neteicu, bet viņš

turpinājazaimotKristuunDievaMāti–spe-
ciāli,laimanisāpinātu.Espēctamtosapratu
untikailūdzos.Un,kādadīvainalieta,jaag-
rākviņšuncitinenotā,nenošānepiedienī-
gi izrunājās, tadpēc tam,kad tiemkautkas
nesanācaunviņigribējanolamāties,kodasev
mēlēs! Jabezkaunīgs cilvēksnepiedienīgi iz-
runājas,zaimoDievu,tadlabākirizlikties,ka
tuarkautkoesiaizņemtsunviņunedzirdi,
betpašamlūgties.Jo,javiņšsapratīs,katupie-
12 Gerondas Paīsija laicīgais vārds.
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vērsviņamuzmanību,viņšvarlamātiesbez-
galīgi.Unšādāveidātukļūsiparviņaapsēs-
tības cēloni. Tomēr, janepiedienīgi izrunājas
nevis bezkaunīgs cilvēks, bet cilvēks, kuram
irsirdsapziņa,unviņšnepiedienīgiizrunājas
nelāgaieradumadzīts,tadtuviņamvarikaut
kopateikt.Taču, javiņamirnetikaisirdsap-
ziņa,betarīpietiekošidaudzegoisma,tadesi
piesardzīgs.Nerunāarviņubargi,betcikvien
tas ir iespējams–pazemīgiunar sāpēm.Ko
sakaSvētaisĪzaks:“Arsavutikumuspēkuat-
maskotos,kasrunātevpretī…unviņumutes
noslēdzarlēnprātībuunsavasmutesmieru.
Nesavaldīgosatmaskoarsavutikumīgouzve-
dību,betjutekliskibezkaunīgos–arsavuacu
skatienaatturību.”

3. “Šķīstiemvisaslietasiršķīstas”(Tit.1,15)

Ga rī gais cil vēks 
“irrijošauguns”(Ebr.12,29)

–Geronda,kāvaršodienassabiedrībādzī-
votpareizi,kākristietim,lainepiedauzītospie
cilvēkiem,kurinoDievairtāli?

– Vai var piedauzīties tajos, kuri nedzīvo
Dievamtuvu?Jaģimenēnosešiemvaiasto-
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ņiembrāļiemunmāsāmvienuvaidivusbūtu
aizrāvissātans,vaitadšādaviņugrēcīgādzī-
vepārējosievestukārdinājumā?

 –Nē,viņipartiempārdzīvotu,joviņita-
čuirbrāļi.

–Nu,lūk,redzi,ļaunumsirmūsos.Mūsos
navmīlestības,tāpēcmēspārējoscilvēkusne-
sajūtamkābrāļus,unviņugrēcīgādzīvemūs
ievedkārdinājumā.Mēsvisiesamvienaliela
ģimeneunsavā starpābrāļi, jovisi cilvēki ir
Dieva bērni. Jamēspatiesi apjēgsim, ka visi
cilvēkiirbrāļi,tadmumsbūssāpīgipartiem,
kuri dzīvogrēkā.Un tadviņugrēcīgādzīve
mūsnesavaldzinās, betmēspar viņiem lūg-
simies.

Tātad, jamēs piedauzamies, tad ļaunums
navārpusē,betganmūsos.Kadmūskādsap-
grēcina,pateiksimpašisev:“Betcikdaudzus
apgrēcini tu?UnDieva vārdā tu nespēj pa-
ciest savu brāli? Bet kā ar visu to, ko esi sa-
strādājispats,tevipaciešDievs?”Padomājiet
par Dievu, par Vissvēto Dievadzemdētāju,
parEņģeļiem,kuriredzvisuscilvēkuspasau-
lē.Tieitkāatrodasuzbalkonaun,lūkojoties
lejup uz laukumu, redz visus tur sanākušos
cilvēkus.Redz,kavienizog,citi lamājas,tre-
šiegrēkomiesīgiuntātālāk.Kāganviņitos
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pacieš?Viņipaciešvisupasaulesļaunumuun
grēku. Betmēs nespējam paciest savu brāli!
Tastačuirbriesmīgi!

–Geronda,betkonozīmēapustuļaPāvila
teiktais:“Dievs ir uguns, kas iz nī ci na” (Ebr. 12, 
29)? 

– Ja krāsnī iemet papīru, gružus, vai tad
tienesadeg?Lūk,tāpatarīgarīgācilvēkā: lai
arkoviņamnemestusātans,visssadeg.“Ap-
rijošā uguns”! Kad cilvēkā uzliesmo dieviš-
ķāsliesmas–sadegviss.Netīrienodomivairs
nepielīp.Tasir,sātansturpinaviņammestar
netīriem nodomiem, bet garīgais cilvēks “ir
uguns”untossadedzina.Unpēctamsātans
nogurst un [cīņu] pārtrauc. Tāpēc apustulis
Pāvilsarīsaka:“Šķīstiemvisas lietasšķīstas.”
Šķīstiem viss ir šķīsts, nav nekā nešķīsta. Ja
šķīstosiemetarīpurvā,viņipaliksšķīsti,gluži
kāsaulesstari,kas,laikoarīapspīdētu,paliek
spožiuntīri.

Garīgaiscilvēks, saskarotiesarsvēto,mai-
nāsšīvārda labākajānozīmē,betsaskaroties
armiesīgu–neiekaist.Viņštoredz,parviņu
pārdzīvo,betpatsapskādētsnetiek.Cilvēks,
kurširatradiesvidējāgarīgāstāvoklī,saskar-
smē ar garīgu cilvēku mainās uz labo pusi,
maināsarīnosaskarsmesarmiesīgu,tikaiuz
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ļaunopusi.Miesīgscilvēkssvētonesaprotun
saskarsmēarmiesīgucilvēku iedegas.Un, ja
dēmonu apsēstais redz svēto un aizbēg, tad
miesīgais cilvēks dodas pie svētā, lai to kār-
dinātu un savaldzinātu. To, kurš ir nonācis
līdzsodomiešustāvoklim,kārdinapatEņģeļu
klātbūtne (1. Moz. 19, 1–5).Pazemīgscilvēks,
patjaviņširarmazugarīgopieredzi,būdams
garīgi šķīstsunradniecīgsEņģeļiem,spējat-
šķirtDievaEņģelinovelna.Betegoistisksun
miesīgs cilvēks ne tikai viegli krīt par upuri
viltīgāsātanakārdinājumiem,betarīpatstā-
lāknododļaunoviltu,kāarīarsavumiesīgu-
mutorosinacitosunarsaviemgarīgajiemba-
ciļieminficēvājasdvēseles.

–Geronda,kāvarsasniegttostāvokli,kad
vissredzasšķīsts?

–Sirdijirjāattīrās,laitajāuzturētosDieva
Svētība.“Ra di ma nī, Dievs, šķīs tu sir di” (Ps. 50, 
12) –vaitadtāpsalmānavteikts?Kadvīrieša
vaisievietessirdsattīrīsies,viņāiemājosKris-
tus.Un tad cilvēki nekārdina un nekrīt kār-
dinājumā, bet nodod Svētību un dievbijību
citiem.Uzmanīgsunsavugarīgošķīstībusau-
dzējošscilvēkssargāarīDievišķoŽēlastībuun
netikaivisuredztīru,betarīnetīroizmanto
parlabu.Viņalabajāgarīgajāuzņēmumāpat
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netīraispārtopparkautkonoderīgu.Nevaja-
dzīgospapīrusviņšpārstrādātīrāssalvetēs,lī-
mē,burtnīcās;bronzasatlūzas–svečturosun
tātālāk.Untiešipretēji,cilvēks,kuršpieņem
ļaunuundomā ļaunu,pat labopārvērš ļau-
numā, gluži kābruņojumu ražojoša rūpnīca
–lodesunpatronučaulītesviņšizgatavospat
nozelta,jotādinureizšajārūpnīcāiruzstādī-
tidarbagaldi.

Ja kāds sāk piekāpties grēka priekšā, tad
viņš no iekšpuses paliekmelns, viņa dvēse-
lesaciskļūstduļķainas,unviņš redzmiglai-
ni.Pēctamviņš[nosmērējas]argrēku,untas
viņusapin.Patšķīstoviņšvarsaskatītkāne-
šķīstu.Ircilvēki,kuri,piemēram,nespējnoti-
cēt,kamēdzbūtpuišiunmeitas,kurudzīve
ir tikumīga, šķīsta. “Šodien,” tie saka, “nekas
tādsnaviespējams.”Nelaimīgietikdziļiirie-
grimušigrēkā,kavisuredzgrēcīgu.Tie,kuri
uztur sakarus ar ragainiem ģīmjiem, nespēj
iedomāties,kairarīciti–tie,kuridraudzējas
arDievaEņģeļiem.Betnevajagprasīt,laicū-
kaspretlilijāmizturētossvēbijīgi.JoarīKris-
tus teica: “Ne me tiet sa vas pēr les cū kām priekš ā, 
lai tās ar sa vām kā jām tās ne sa min” (Mt 7, 6).Tā-
pēctam,kuršdzīvogarīgi,šķīsti, ir jābūtļoti
uzmanīgam, un viņš nekad nedrīkst pieļaut
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vaļību attiecībās ar laicīgajiem cilvēkiem, kā
arīneļautiejauktiesgarīgajā,lainesavainotos
patsunnesavainotuviņus, jo laicīgajiemcil-
vēkiem ir citi statūti, cits kanonarhs13,un tie
nespējsvētāsmirresatšķirtnoodekolona.

–Geronda,vaiārējiekārdinājumivartrau-
cēttam,kuršvēlasatrastiesKristustuvumā?

–Nē.NoKristusmūsvaratrautvienmū-
supašunegarīgādzīve.Artotangalaškaarīir
aizņemts– radakārdinājumusunsēj ļaunu-
mu,karoarcilvēkiemtenežēlīgāveidā,te–ar
viltu.

Kristusmūsmīl,un,kadmēsdzīvojamat-
bilstoši Viņa gribai, Viņš atrodas mums bla-
kus.Tāpēc,kadredzat,karodaskārdinājumi,
nebīstietiesunnekrītietpanikā.Jacilvēkspret
visu notiekošo neizturēsies garīgi, viņam ne
dienunebūsprieka,josātanssitīspaviņasā-
pīgajāmvietāmunnemitīgi radīskārdināju-
mus, lai viņu sarūgtinātu – šodien ar vienu,
rīt–arotru,parīt–artrešo.

 Ne ra dī sim kār di nā ju mus pa ši

Ciknutasvieniriespējams,būsimpiesar-
dzīgiunneradīsimpamatusituācijām,kadcil-
13 Kanonarhs – dziedātājs, kas diktē korim, kas jādzied.
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vēkinonākkārdinājumupriekšā.Nepavērsim
sātanamspraugas, jonodomosapskādējušās
dvēseles tiek apskādētas vēl vairāk un pēc
tammeklēiemeslu,laiseviattaisnotu.Unšajā
gadījumā,novienaspuses,mēsbūvēsim,no
otras–grausim.

Reizpiemaniskalibāieradāsvairākijaunie-
ši,mūsdienīgipuiši.Mēsarviņiemaprunājā-
mies.Tanīpašādienāmanvajadzējaaizbraukt
noSvētāKalna.Partouzzinājuši,arīviņigata-
vojāsaizbraukšanai.Uzkuģaviņipienācaklāt
unnosēdāsmanblakus.Arlieluinteresiviņi
manuzdevadažādusjautājumuspargarīga-
jāmlietām.Tomērdažinomūsuceļabiedriem
notiekošouzskatījaparnepareizuunmūsuz-
lūkojaarlielāmaizdomām.Jaesbūtuvarējis
paredzēt,kamūsusarunatiksiztulkotanepa-
reizi,espieņemtuvajadzīgosmērus.

Pasaule ir ļauna. Ir jācenšas neradīt kār-
dinājumus. Mēs neesam atbildīgi par to, ko
nevaram ietekmēt, vai arī par to, kurmums
trūkstpieredzes.BetnegaidīsimnoDievaat-
līdzībutad,japroblēmasmēsradāmneuzma-
nībaspēc.Atlīdzībumēssaņemsimtajāgadī-
jumā,kadmēsesamuzmanīgi,betproblēmas
radaienaidnieks.Piemēram,kādssaka,kaes
esmupievīlumā.Nosākumaespalūkošos,vai
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esesmuvaineesmupievīlumā.“Jajauviņštā
runā,tātadviņškautkoirieraudzījis.Viņšta-
čunenošā,neno tāšādineteiktu, toun to
viņšsapratanepareizi,”–tāesspriežuuncen-
šosatrast,kasmanīvartiktsaprastsnepareizi,
laitoizlabotu.Jasaka,kaesesmupievīlumā,
kaesesmuburvis,–mantasnāktikaiparla-
bu, jo tautanepulcēsiesunmanadzīvekļūs
klusa,kā tasmūkampienākas.Bet tasnelai-
mīgais,kurširpalaidisšīsbaumas,nonāksel-
lē,joviņšBaznīcainodaraļaunu.Vaitad[vi-
ņa]navžēl?Untābūsmanavaina,joesbiju
neuzmanīgs. Piemēram, daži laicīgie cilvēki
pienākklāt,lainoskūpstītumanuroku,unes
tiemvieglītiņāmpaklapējupagalvu.Kādsto
ieraudzīsunteiks:“Vienkāršsmūks,betsvētī,
vai tadviņš irgarīdznieks?”Unviņšvainīgs
nebūs,tačumantānevajagvairākdarīt.

–Geronda,kadcilvēkssavasneuzmanības
dēļradakautkādukārdinājumu,taddažisa-
ka:“Liectuviņumierā,viņšnavpieskaitāms.”
Kāprettoizturēties?

–Nepieskaitāms ir tas, kuršnespējpado-
māt,nevistas,kurširneuzmanīgs.Neuzma-
nīgscilvēksiekurugunskuruunnedomāpar
to, ka tajā vietā, kur viņš to ir iededzis, var
izcelties ugunsgrēks. Kad šādi cilvēki iekur



80

ugunskurusunapdedzinacitucilvēkudvēse-
les,mumsir jālūdzasunjāuzlejugunijvirsū
vismazspainiūdens.Betirarīciticilvēki,kā
viesulis: svētību saņēmuši, bet argalvu tiem
nav viss kārtībā, un, ja viņi izdzird kaut ko,
kamtienepiekrīt,tad,netiekotskaidrībā,vai
tasirvainavpareizi,nopostavisupatīro.Tad
mumsviņidelikātijāpiebremzē,bet,kadviņi
apstāsies,jauatkal–delikātiviņiemzemrite-
ņajāpaliekkautkādsakmens,joviņivarsākt
ripotatpakaļunnoslaucītlīdzarseviarīcitus.

Kā gan da žiem pa tīk ra dīt kār di nā ju mus

Nenoticiet viegli tam, ko dzirdat, jo daži
runātādāmērā,kādāsaprotpaši.ReizpieHa-
džefendi14ieradāskādscilvēksunviņamsacī-
ja:“Svētījiet,Hadžefendi.Turaugšāirsalīdu-
šassimtsčūskas!”–“Simtsčūskas?!Nokurie-
nes?”svētaisArsēnijsnobrīnījās.–“Simtsne
simts,betpiecdesmitnoteikti!”–“Piecdesmit
čūskas?”–“Nudivdesmitpiecasturtiešāmbi-
ja!”–“Vaitukādreizesidzirdējis,kavienuviet
būtubijušasdivdesmitpiecasčūskas?”svētais
viņam jautā.Tasviņamatbild,kadesmit jau
nuturbija.“Nubeidz,”svētaissaka,“vaitad
14 Tā Farasas iedzīvotāji sauca svēto Kapadokijas Arsēniju.
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tāmturbijakautkādasapulce,kauzreizvie-
nuviet salīda desmit čūskas?Neticu, tas ne-
varbūt!”– “Bijapiecas,”vīrsneliekasmierā.
– “Piecas?” – “Nu, labi, bija divas.” Pēc tam
svētais viņam pajautāja: “Tu pats tās redzē-
ji?” – “Nē,” saka, “betdzirdēju, kā viņas za-
rulapotnēšņāca:š–š–š!”–“Tasir,navizslēgts,
katurvispārirbijusikautkādaķirzaka!Esno
tā,kodzirdu,pirmsneizsverunekadneizda-
rusecinājumus.Kādsvarkautkorunāttāpēc,
lainosodītu,citsrunātāpatvien,bettrešaisar
kāduīpašumērķi.”

Kā gan daži mīl radīt kārdinājumus! Ko-
nicādzīvojadivi ļoti tuvidraugi.Svētkosun
svētdienāsviņineslaistījāsapkārtpapilsētu,
betapmeklējaStomionasklosteriunpatdzie-
dājaklirosā,betpēctamkāpakalnā,“Kamieļ-
mātē”15.Reizkādssabojātstipsviņiemradīja
kārdinājumu. Pienāk klāt vienam no drau-
giemun saka: “Vai tu zini, ko par tevi teica
tavsdraudziņš?Toun to.” Pēc tamviņšdo-
daspieotrādraugaunsakatam:“Vaizini,ko
partevipateicatas,arkurutudraudzējies?To
unto.”Viņiabiuzreizpalikanikniunturpat
klosterīsarīkojaskandālu.Citastarpātas,kurš
deglimbijapielaidisuguni,nozuda,betviņi
15 Papingo–Timfi kalna virsotne atgādina kamieli.



82

abiturpinājabārties!Jaunākaisnoviņiempie-
devāmbijavēlnedaudznervozsunsākaaiz-
vainotto,kuršbijavecāks.Esdomāju:“Kolai
iesāk?Vienpaskaties,konaidnieks irsarīko-
jis!”Ejuunvecākajamsaku:“Paklau,viņšta-
čuvēlirjaunsunpiedevāmvēlnedaudzner-
vozs, tāka tuuzviņuneapvainojies,palūdz
viņampiedošanu.”–“Tēvs,”viņšatbild,“kāda
turvēlpiedošanaslūgšana,vaitadneredzi,kā
viņšmani ir aizvainojis? Betmanpar to, ko
viņš tepārmet, ir pirmādzirdēšana.”Tad es
devospiejaunākāunsakutam:“Paklau,viņš
ir ganvecāks, gan arī vissnavnemaz tā, kā
tu esi iedomājies, ej, palūdz viņampiedoša-
nu.”Tasuzsprāga,sākakliegt:“Mēsarīarte-
vi,tēvs,sastrīdēsimies!”–“Nuko,”saku,“lai
tā būtu, Pantelis, strīdamies, ļauj man tikai
nedaudz sagatavoties.” Tā noteicis, es devos
prom.Kādus četrsimtmetrus aiz klostera es
dārzanožogojumambijusagatavojisbrangas
maikstis.Devos turp,paņēmuvienumaiksti
kādupiecumetrugarumāunvilkuuzkloste-
ri.Tik tikkoaizvilku, laipiespiestuviņusākt
smieties.Viņšsadzirdēja,kaeskautkovelku,
betvaiuzminēsi,koesvēlējospanākt?Ievilku
maikstipagalmāunapstājos tiešipretī ieejai
dievnamā. “Hei,” saku, “Pantelis, izbeidz, ci-
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tādi sastrīdēsimies.” Kad bija sapratuši, kam
man bija vajadzīga šī maiksts, smieties sāka
abi. Viss! Ledus sāka plaisāt. Plaisāt sāka arī
sātans.“Jumsprāts,”saku,“arīir?!Kojūsda-
rāt?”Unviņiatkalkļuvadraugi.

–Aprunāšanabijanotikusitaipašādienā?
–Jā,unstrīdējāsviņiļotinelabi!Redzi,ko

sātansdara?Tamtrešajamlaikamjauskauda,
katiebijatiklabidraugi,glužikābrāļi.Viena
acīsaprunājaotrounaizmuka.Aprunāšana–
tasirļotipretīgi.Tāpēcnaidniekuarīsaucpar
diabolos16.Viņšaprunā:vienamstāstavienu,
citam–pavisamkocitu.Unradakārdināju-
mus.Betšienelaimīgienoticējaunsaķērās.

–Viņštodarījaspeciāli?
–Jā, lai tos izšķirtu.Saprotams,kaviņšto

izdarīja “mīlot”, citiem vārdiem sakot – aiz
skaudības.

Grē ku ska ļa iz pau ša na

Kadmēsredzamkautkosliktu,palīdzēsim
tonoslēptunpartonerunāsim.Navpareizi,
kadgarīgieklupienitiekzināmi[visiem].Pie-
ņemsim,kauzceļaguļnešķīstības.Saprātīgs
cilvēks,ejotgarām,paņemsunarkautkotās
16 di abo los (diaboloz) – grieķiski melis.
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apbērs,laitāscilvēkosneraisīturiebumu.Ne-
saprātīgs cilvēks tiešipretēji, taivietā, lai tās
nosegtu, ņems un visu uzjundīs un vienīgi
palielinās smirdoņu. Tāpat arīmēs, neapdo-
mīgiatklājotvispārējaizināšanaicitugrēkus,
radāmvēllielākuļaunumu.

Evaņģēliskais teiciens “da ri zi nā mu Baz nī
cai” (sal. Mt 18, 17)nenozīmē,kavisamir jā-
topzināmam,jošodienBaznīca–tasnavviss.
Baznīca – tie ir ticīgie, kuri dzīvo tā, kā grib
Kristus,betnevistie,kuripretBaznīcukaro.
Pirmajos kristietības gados, kad grēksūdzes
notika visu Baznīcas locekļu priekšā, Kun-
gavārdi “darizināmuBaznīcai” tika izprasti
burtiski.Mūsdienās,kadparretumuirkļuvis
tas,kavisaģimenesūdzgrēkusvienambikts-
tēvam, nedosim ienaidniekammūs saputrot
aršo“darizināmuBaznīcai”. Jo,skaļi izpau-
žot kādu, piemēram, grēku pret tikumību,
mēspartopaziņojamarītiem,kasirienaidā
arBaznīcu,undodamviņiemiemeslupretto
uzsāktkaru.Untādējādinespēcīgāsdvēselēs
ticībatieksašūpota.

Jakādaimātei irnetiklameita,viņa toci-
tupriekšānezākāunnepazemo,betdaravisu
iespējamo, laiviņasvārdsatgūtu labo slavu.
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Viņapārdosvisulīdzpēdējam,viņapaņems
meituunpārcelsiesuzcitupilsētu,pacentīsies
to izprecināt un šādā veidā labos tās agrāko
dzīvesveidu.Tieši tādāpašāveidārīkojasarī
Baznīca.LabaisDievsmīlestībāmūspaciešun
nevienu nenoliek publiskam izsmieklam, lai
ganViņam, Siržuzinātājam,mūsunešķīstība
irzināma.Arīsvētiegrēcīgucilvēkunekadne-
tikaaizvainojuši [visas]pasaulespriekšā,bet
armīlestību,dvēseliskosmalkumuunnoslē-
pumainā veidā līdzēja labot ļauno. Bet mēs
paši,būdamigrēcinieki,rīkojamiestiešipretē-
ji–kātādiliekuļi.Mumsirjābūtuzmanīgiem,
lainekļūtuparviegluupuripārpratumiemun
parļaunumuneuzskatītuto,kodaraciti.

–Geronda, jūsaizskārāt jautājumuparti-
kumībasgrēkuklajuizpaušanu.Betvaicitiem
irjāpavēstīpargrēkiemvaicitaveidanevese-
līgajiemstāvokļiem?

–Skaties:ardažiemsaviempaziņāmesrī-
kojosšādi.Piemēram,redzu,kākādsnepiedie-
nīgi uzvedasun ieved kārdinājumā citus. Es
viņamiesakulaboties:vienureizi,piecas,des-
mit,divdesmit, trīsdesmit,betviņšnelabojas.
Tomēr pēc daudzkārtējiem atgādinājumiem
viņamnavnekādutiesību turpinātnepiedie-
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nības,joparaujaslīdziarīcitiunsekoviņapie-
mēram.Redzi,cilvēkispējļotiviegliatdarināt
ļaunu,nevislabo.Untādēļpienāklaiks,kades
esmuspiestspartopastāstītcitiem,kuriredz
šīsnepiedienības,laipasargātuviņus.

Citiemvārdiemsakot,kadessaku:“Tas,ko
daratādsuntāds,mannepatīk”,estorunāju
nevisnosodīšanaspēc,joesviņampašamjau
reizespiecsimttoesmuteicis,bettāpēc,kaciti,
kuriredzviņavājību,tiekpakļautitāsiedarbī-
bai, atdarinaviņa rīcībuunpievisavēl teic:
“JajauStarecsPaīsijsviņamnekonesaka,tā-
tadviņarīcībānavnekābriesmīga.”Un,jaes
neizteikšusavunodomu,kamantasnepatīk,
tadradīsiesiespaids,kaestoesmusvētījis,ka
arīmantaspatīk.Unšādāveidātieksagrauts
veselums,jokādsvarnospriest,kanepiedie-
nīgātaktikairpareiza,unsākttopielietot.Bet
kasnotāiznāks?Un,starpcitu,domā,kaes
viņamneesmunekoteicis,jonezina,kāpašo
laikuviņšmani irnomocījis.Unarīsātans ir
klātkāsaukts:“Navnekasbriesmīgs,katuto
dari.Palūk,arīcitidaratāpat,unViedaisPa-
īsijsviņiemnekonesaka.”Tāpēc,kadesredzu,
kakādsturpinadzīvotsaskaņāarsavutipiko-
nu17,darītnelikumības,laiganesviņambiju
17 Grieķiski – paraugs, nolikums.
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ieteicislaboties,tadsarunāarcilvēku,kuršto
pazīst, saku: “Mannepatīk tas, ko dara tāds
untāds”,laiviņšneapskādētos.Tasnavnoso-
dījums,nevajagjauktdažādaslietas.

Betpēc tamdaži ierodasunsākpārmest:
“Kāpēctupartoizstāstījicitiem?Tastačubi-
janoslēpums.”–“Kādsturvēl,”saku,“noslē-
pums?Estevtūkstošiemreižutikuteicis,bet
tunelabojies.Tevnavtiesībubojātcitus,kuri
uzskata,kaespiekrītutam,kotudari!”Vēlti-
kaitrūka,laiesklusētu,betviņšmaitāscitus!
Īpašitad,kadnomanpazīstamasģimenesie-
rodasbērnsunredzu,kaviņšarsavuuzvedī-
bupostaģimeni,esviņamsaku:“Paklau,jatu
nelabosies, tadespar topastāstīšutavaimā-
tei.Nevienstevnavdevistiesībasierastiespie
manis, to visu izstāstīt, betpēc tam turpināt
pūstsavāstabulē.Estavaimāteipateikšutā-
dēļ,laitiktusaglabātajūsuģimene.”Javiņam
irgrēkunožēla,tadpavisamcitalieta.Bet,ja
viņšturpinasavutaktiku,tadmanpartoirjā-
pastāstamātei,jonesupartoatbildību.
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4. Jā rī ko jas ar sa prā tu un mī les tī bu

Darbs pa šam ar se vi

–JatuvēliespalīdzētBaznīcai,tadcenties
labotiespats,nevislabotcitus.Jatupatslabo-
sies,uzreizlabosiesarīgabaliņšBaznīcas.Un
irskaidrs–jatārīkotosvisi,tadBaznīcatiktu
pilnībāsakārtota.Betšodiencilvēkinodarbo-
jasarvisuko,tikainepašiarsevi,jonodarbo-
tiesarcitiemirviegli,bet,lainodarbotospa-
šamarsevi,vajadzīgsdarbs.

Bet,jamēsiesāksimsevissavešanukārtībā
un,pārsvarāpaļaujotiesuzDievapalīdzību,
vairākpievērsīsimiesiekšējamdarbam,nevis
ārējam, tadar to citiemmēspalīdzēsimvai-
rākunražīgāk.Beztammēsspēsimsasniegt
iekšējoklusumu,kasnemanāmipalīdzēstām
dvēselēm,arkurāmmēstiksimies,joiekšējais
garīgaisstāvoklisliecinapardvēselestikumī-
buunmainacitudvēseles.Kadkādsnododas
ārējām aktivitātēm, lai gan nav vēl sasnie-
dzisattīrītuiekšējogarīgostāvokli,viņšspēj
uzsāktkautkādu iekšējo cīņu,bet tanīpašā
laikāatrodassatraukumā,dvēselesmokās,vi-
ņampietrūksuzticībasDievam,unviņšbieži
vienzaudēsmieru.Javiņšsevinepadarala-
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bu,tadnespējpateiktarīto,kaviņainterese
parkopējolabklājībuirtīra.Atbrīvojotiesno
savavecācilvēkaunnovisapasaulīgā,viņam
tiksdotajauDievišķāŽēlastība.Tā,kaviņam
pašamdvēselē būsmiers un tas būs spējīgs
palīdzētjebkurasievirzescilvēkam.Bet,javi-
ņānavDievišķāsŽēlastības,tadviņšnepats
arsevispējtiktgalā,nepalīdzētcitiemtā,lai
iegūtaisrezultātsbūtutīkamsDievam.Nosā-
kumaviņampašamir jāiegremdējasŽēlastī-
bā,untikaipēctamviņajausvētībusaņēmu-
šiespēkivartiktizmantoticituglābšanai.

La bais ir jā da ra ar la bu

–Geronda,parkojūsdomājat,sastopoties
arkāduproblēmu?

– Domāju par to, ko varu un ko nevaru
izdarīt kā cilvēks. Es jautājumu izvērtēju no
visiemaspektiem.“Jaizdarīšutā:kātasietek-
mēstounto,betkāvēltounšito?…Kasvar
no tā sanākt labs un kas – slikts?” Vienmēr
problēmucenšosizvērtētnodažādāmpusēm
tā,laimanispieņemtaislēmums,ciknutasir
iespējams, būtupareizs. Joneuzmanībasdēļ
varpieļautļotidaudzkļūdu.Un,kadpēctam
jauarprātusaproti,kābijavajadzējisrīkoties,
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tadjautasvairsnedodnekādulabumu–put-
niņš,tāteikt,aizlidoja!…Teiksim,kādsaizne-
uzmanības irnodedzinājismāju.Labi,ko lai
dara,neiesjauviņusodītarnāvi.Bet–ļaunais
darbsirjaupaveikts…

[Reiz] vienā organizācijā radās kāda pro-
blēma.Piemanisieradāspriekšnieksunsaka:
“Nu,vissjauirnokārtots.Esaizgājuuzturie-
niunturieni,atradutāduuntādu,pateicuvi-
ņamtounto,unproblēmaatrisinājās.”–“Pro-
blēma,”saku,“tikai tagadsākās.Tas,kasbija
līdzšim,nebijaproblēma.Nosākumabijada-
žasoglītes,viņasnodzistupašasnosevis,bet
tagadirsākušasplosītiesliesmas.”Viņšdomā-
ja,kaarsavurīcību irvisuatrisinājis,unvēl
vēlējās,laimēstopaslavētu.Betpatiesībāviņš
arsavurīcīburadījalielutroksni,unproblēma
tikaisamilza.

Lailabodarītupalabamuntasbūtunode-
rīgs, irnepieciešama lielauzmanība, saprātī-
baunapdomība,jopretējāgadījumātāvietā,
lainotārastoslabums,tasotrutikaitracinās.
Un,lūk,kasvēl:tam,kotudomādarīt,irla-
bākdot nobriest. Jo, ja lieta tiek “noplūkta”,
kamēr tā nav nogatavojusies, tas ir, pieņem
pārsteidzīgu lēmumu, tad vēlāk var nākties
saskarties ar grūtībāmun ciešanām.Kad sā-
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kotnējinopietnaslietastieknedaudzaizkavē-
tas,tadvēlāktāstiekpaveiktasātriunpareizi.
Varbūtarseptiņāmrievāmpierē,bettanīpa-
šālaikāpilnsegoismaungodkāres,kuriiespa
priekšujebkuraitavaidarbībai,bettutamva-
rinepievērst[nekādu]uzmanību.Piemēram,
jamedībās tiek izmantots vienkāršs krancis,
bettasmeklēuzmanīgi,tadatrodzaķapēdas.
Betkādscitssuns,ardižiemciltsrakstiem,ar
pašiem labākajiem suņu parametriem, bet,
kad tas steidzas, tad bezjēdzīgi mētājas uz
vienuunotrupusi.Rīcībapirmsdomasirlep-
nums.Tāpēc rīcībunevajagsasteigt,betvisu
pirms tam pārdomāt un lūgties. Kad no sā-
kumatiekskaitītaslūgšanas,tadstrādānevis
spriedelēšanas putas, nevis vieglprātība, bet
gansvētībuguvissaprāts.

Mēs,garīgiecilvēki,bieživienuzvedamies
tā,itkāDievanemaznebūtu–mēsneļaujam
Viņamrīkoties.BetDievsSavu lietuzina.Ar
toesdomāju,kamēsgribamrīkotiespasaulī-
gi,laiganirgarīgielīdzekļi,laiatrisinātugrū-
tībasgarīgi.KadesbijuSinajā, ikpiektdienu
klosterīieradāskādshodža,kāpaaugšāuztur
esošās mošejas minaretu un sāka bļaut! Kā-
daganviņambijabļaujamārīkle!Visuvarēja
dzirdēt pat augšā, pat svētās Epistīmijas alā.
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Vēlākklosterisrada“risinājumu”:piektdienās,
kadnācahodža,laiviņšnetiktuiekšā,klostera
vārtussākavērtciet.Espartonezināju.Reiz
kāpu lejāunredzudusmupārņemtohodžu.
“Tagad,” saka, “es viņiemparādīšu, kāmana
degunapriekšāvērtcietvārtus!”Essaku:“Tie
tačutikaaizvērti, lai iekšāneienāktukamieļi.
Nedomāju,katietikaaizvērtitādēļ,laitune-
tiktuiekšā.”Pēctamnotikušoesizstāstījuklos-
tera tēviem.Viens sekretārs saka: “Esviņam,
tam hodžam, parādīšu! Es viņam izrakstīšu
tabletīti!Esaizrakstīšuvaldībai,kahodžamūs
apspiež!”– “Paklau,”viņamsaku, “Pareizticī-
batačunavnekādatablete.Labāknokalposim
naktsdievkalpojumusirdsskaidrajiemSinajas
tēviemunsvētajaiKatarīnai,ungalavārdulai
sakaDievs. Arī es došos augšup un lūgšos.”
Arīdažiemnobrālībasessacīju,laipalūdzas,
untomērhodžasavusaņēma!Sakravājās,aiz-
brauca,pazuda!Bet, jabūtuturpinājušislēgt
vārtus,tadvaldībatikuntābūtunoskaidroju-
si,katas,kahodžamūsapspiež,irnetaisnība,
unbūtuizcēlušiesskandāli.Hodžabūtuteicis,
kavārtitiekaizvērtitāpēc,kaviņšnācakatru
piektdienu,untasklosterimnodarītutikaiļau-
nu.Betvēlpirmstamkāds[bagātnieks]ierau-
dzīja[Sinaja]kalnuunviņamsagribējāssvētās
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Katarīnasvirsotnēuzceltvasarnīcu.Arkautko
saslimaunnomira.Unarīvēlpavisamnesen
kādsbija gribējis turkautko ierīkot –unarī
viņšnomira.Tāpēclabākirnepaļautiesvienīgi
uzmūsu pašu cilvēciskajiem centieniem, bet
ganlūgtiesunļautrīkotiesDievam.

Ap do mī ga rī cī ba

–Geronda,kadmēsredzam,kakādsrīko-
jasslikti,vaiviņamkautkasirjāsaka?

–Tas ir atkarīgs no tā, kas viņš ir par cil-
vēku.Mūsulaikosirvajadzīgalielaapdomība
un dievišķā apgaismība. Uz jūsu jautājumu
atbildētnemaznavtikviegli.Esesmupama-
nījis, ka katrā atsevišķā gadījumāmēdz būt
piecsimt“apakšgadījumu”.Dažicilvēkiirspē-
jīgi laboties, savukārt citi laboties nespēj un
var negatīvi reaģēt uzmūsu aizrādījumiem.
Īpašislikti reaģētas,kurāmītegoisms, jatas
tiekaizskarts.Patbiežiapzinotiesto,kaviņam
navtaisnība,šādscilvēksegoismaietekmēne-
piekāpjas.Un,kadmūsupamudinājumu ie-
meslinavnevainojami,citiemvārdiemsakot,
kadbezrūpēmparotrumūsosirarīlepnība,
kadmūsumīlestībanavtīra,tadviņšpretojas
ļotistipri.
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Jamēskāduatmaskojammīlestībasvadīti,
ar sāpēm, tad neatkarīgi no tā, vai tammū-
sumīlestība ir vai nav saprotama, viņa sirdī
notiekpārmaiņas,jomūsurīcībuvirzašķīsta
mīlestība.Betatmaskošanabezmīlestības,ar
kaislībām,padaraatmaskojamoparzvēru,jo
mūsunaidīgums, sitotpa tā egoismu,uzšķiļ
dzirkstelesglužikāšķiltavās,kadtēraudssa-
skarasarkramu.Jamēsmūsubrālipieciešam
mīlestībasvadīti,viņštosaprot.Arīmūsuie-
ļaunošanosviņšsaprot,patjatānavizlauzu-
siesuzāruunārējinavpamanāma,jomūsu
ļaunums viņā izraisa satraukumu. Tāpat arī
sātans,patierodotiesgaismaseņģeļatēlā,ra-
da satraukumu, turpretī īstais eņģelis atnes
maiguneizsakāmulīksmību.

–Tas ir,Geronda,kadmēskautkosakām
unrodasnegatīvareakcija,tasnozīmē,kamū-
surīcībasatskaitespunktsiregoisms?

–Rodasarīdaudzpārpratumu.Viens[lie-
tu] saprot tā, cits – savādāk. Bet vienmēr ir
jāpārbauda sevi: “Kāpēc es to vēlos pateikt?
Kāds irmans atskaites punkts?Vaimanpar
tuvākosāp,vaiarīestovēlospateikttāpēc,lai
parādītu, ka es esmu labs, lai padižotos?” Ja
cilvēks irattīrījies, tad,pat javiņšdusmojas,
kliedz,kādamaizrāda,iemesli,kasviņuirpa-
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mudinājušiuzšādurīcību,irtīri.Unpēctam
vissnoritpareizi, joviņš rīkojas ar apdomu.
Apdomīgums– tā ir tīrība, tā irDievišķāap-
gaismība,garīgāskaidrība,untātad,kāganar
toiekšienēvarētusadzīvotegoisms?Un,kad
ierosinošie cēloņi ir tīri, cilvēka sirdsatrodas
mierā.Lūk,šādāveidājūsvaratizprastikvie-
nusavurīcību–vaitāirlaba.

Jūs bieži vien nesaprotat to, ka ar citiem
runājatdirektoratonī:“Tasirjāizdarašādiun
šādi.”Pieslēdzasegoisms,unjūsnostādāttu-
vākopretsevi.Jarīcībuierosinošiecēloņiirtīri
unirpazemība,tadaizrādījumsotrampalīdz.
Pretējā gadījumā pieslēdzas egoisms un no-
vedlīdzpretējamrezultātam.Jūsurīcībaspa-
mudinošiecēloņiitvisābūstīri,jatosattīrano
sava“es”,no savaegoisma.Bieživienneap-
domīgarīcībaradavairākļaunanekāvājprātī-
gorīcība,kurinavpieskaitāmiundauza[paši
savasuncitu]galvas.Joneapdomīgicilvēkiar
saviemasajiemvārdiem ievaino jūtīgasdvē-
selesunbieživientāsnovedizmisumā,iecēr-
tottajāsnāvējošasbrūces.

Betcitipretvisiem izturasvienādi.Tomēr
nevaruzpirkstenīieliettikpatdaudz,cikmu-
cā,vaiarīuzkrautvērsimtikpatlielunešļavu
kāzirgam.Vērsisirdomātsaršanai,viņamne-
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klājaskrautvirsūnešļavasunseglus.Taspats
irarzirgu–neklājasviņujūgtiekšāarklā,jo
viņš irparedzēts, laiuztāpārvadātukravas.
Viens–vienamdarbam,cits–citam.Navjā-
cenšas visu pasauli piedzīt pēc sava mēra.
Katrampiemītkautkassavs.Un,janetiekkai-
tēts,taduzdažāmlietāmacisvararīpievērt.
Javisicilvēkijaušajādzīvēvarētuieņemt[vi-
ņiematbilstošu]kārtu, tadvisasnelikumības
beigtosunarīuzzemesiestātosparadīze.Tā-
tad neizvirzīsim citiem pārmērīgi lielas pre-
tenzijas.

Ga rī gais pa tie sums iz ce ļas ar mī les tī bu

Šodienarpasaulinavlāgā,jovisirunā“di-
žas”patiesības,kasdiemžēlneatbilstesošajai
realitātei.Saldiemvārdiemunlielāmpatiesī-
bām irnozīme tad,kad tāsnāknopatiesām
mutēm.Tierodaugsnivienīgi tajoscilvēkos,
kurugribasizpausmeirlabaunprāts–tīrs.

–Geronda,vaipatiesīgumsvarbūtlaicīgs
ungarīgs?

–Jā,protams.Laicīgajāpatiesīgumāirklāt
arīneapdomīgums.

–Tas ir tad,kadcilvēksrunāvietāunne-
vietā?
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– Ne tikai tas. Patiesība ir patiesība, bet,
ja tu teiksipatiesībubez apdoma, tad tā jau
vairsnavpatiesība.Piemēram,tas,kakādam
cilvēkamnavvisskārtībāargalvu– irpatie-
sība. Bet, ja tu tiecies šo patiesību pastāstīt,
tadtasnedosnekādulabumu.Citssaka:“Lai
būtupatiess,došosuz laukumuun turvisas
tautasacupriekšāsagrēkošu.”Tasnavpatie-
sums.Tam,kuramirdaudzapdomīguma,tam
irarīaugstsirdīgamīlestība,upurēšanāsspēja
unpazemība.Patrūgtupatiesībušādscilvēks
saka ar lielu vienkāršībuundara to saldāku
arsavulabestību.Galarezultātātāarsaldiem
vārdiemneslielākulabumu,līdzīgikārūgtas
zālesneslielākulabumu,jatāstieklietotasko-
pāarsaldiemsīrupiem.

Patiesība, kas tiek izmantota bez apdomī-
guma,var izdarītnoziegumu.Dažinoziegu-
mus paveic, rīkojoties patiesības vārdā. Tas,
kurapatiesums ir bez apdomīguma, varno-
darītdivkāršu ļaunumu:no sākuma sev, bet
pēctamcitiem.Jolīdzcietībasšādāpatiesumā
nav.Tas,kuršvēlasbūtīstenipatiess,laisākar
to,kavisupirmskļūstpatiesspatspretsevi,jo
garīgaispatiesumssākasnotā.Jakādspatsar
sevinavpatiess, tadviņšapdalavienīgi sevi
unņirgājasvienīgipatspar sevi.Bet, izrīko-
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jotiesnepatiesiarcitiem,viņšgrēkoarnāves
grēku,joņirgājasparpārējiem.

–Betvaitādsvarbūtdēļvienkāršības?
–Kādaturvēlvienkāršība!Kurtušādācil-

vēkāesiredzējusivienkāršību!Jatasirbērns,
viņambūsvienkāršība.Jatasirsvētais,viņam
būs vienkāršība. Bet, ja tā uzvedas pieaugu-
šais,kasnavgarīgiatpalicis,tadtasirvelns!

–Betkoviņšjūt?
– Īstenoelli.Vienukārdinājumunomaina

nākamais.Kārdinājumibezapstājas.
–Tomēr,Geronda,vainevajagbūttiešam?
–Tiešumstādāveidā,kāto[saprotun]iz-

mantodaudzi, satur sevī likumagaru. Saka:
“Esesmutiešscilvēks,sludinu“no jum tiem”,”
(skat. Lk 12, 3)–uncituspadaraparapsmiek-
lu.Betgalugalāparapsmieklukļūstviņipaši.

“Likumaburtsnokauj”(2.Kor.3,6)

Reizeskādamcilvēkampajautāju:“Kastu
esi? Kristus kareivis vai sātana kareivis? Vai
tuzini,kaarīnelabajamirkareivji?”Kristietis
nedrīkstbūt fanātiķis,viņā ir jābūtmīlestībai
uzvisiemcilvēkiem.Kuršmētājasarvārdiem,
kautarītiebūtupareizi,bezapdoma,radaļau-
numu. Es pazinu kādu rakstnieku. Viņš bija
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ļotidievbijīgscilvēks,tomērviņavaloda,saru-
nājotiesarlaicīgajiemcilvēkiem,bijarupja,kas
aizskāra un satrieca dvēseles dziļumus. Reiz
viņšmanteica:“Kādāsapulcēesvienaikun-
dzeipateicu toun to.”Tomērviņš tai tobija
pateicistā,kasakropļojaviņu.Viņššokundzi
apvainojavisuacupriekšā.“Paklau,”esviņam
teicu,“tumetcilvēkiemardimantiemrotātiem
zeltavainagiem, tomēr,metot tos tādāveidā,
tuiedragāgalvaskausus,unnetikaivājus,bet
arī spēcīgus.” Nu tad nenomētāsim cilvēkus
“kristīgāveidā” [pēdiņās]arakmeņiem.Kurš
citu acu priekšā atmasko sagrēkojušo vai arī
kaislībasdzītsrunāparkādunocilvēkiem,to
vadanevisDieva,bet citsgars.Baznīca rīko-
jasmīlestībā,neviskāburtakalpi.Baznīcavisu
uzlūkoneizsmeļamāpacietībāuncenšaspalī-
dzētikvienam,laikotasarīnebūtusastrādājis,
laiciklielsgrēcinieksviņšarīnebūtu.

Es redzu, ka dažiem piemīt dīvaina loģi-
ka.Viņudievbijība–tasirlabi,viņuattieksme
pretlabo–arītasirlabi,betvēlirnepiecieša-
magarīgāspriestspējaunplašsredzējums,lai
pardievbijībasceļabiedrunekļūtuaprobežo-
tība, laigalvanekļūtutikcietaunspītīga,ka
uztāsvardrāztkautvaimietus.Visapamats
irtajā,laiiegūtugarīgostāvokli,laicilvēkābū-
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tugarīgāspriestspēja.Pretējāgadījumāviņšir
nostājiesuz“likumaburta”,bet“likumaburts
nogalina”.Tas,kurāirpazemība,nekadnetē-
loskolotāju,viņš [tootro]uzklausa,bet,kad
tiekpajautātsviņaviedoklis, runāpazemīgi.
Tasnekadneteiks“es”,betgan“nodomsman
saka”un“tēvi irteikuši”.Tasir,viņšrunākā
skolnieks.Tam,kuršuzskata,kaviņširspējīgs
labotcitus,irdaudzegoisma.

–Geronda,kadkādsiesākkautkodarīt,ir
noskaņots labestīgi, bet [pēc tam]krīt galējī-
bās, vai tasnozīmē,kaviņam trūkst spriest-
spējas?

–Šajāviņarīcībāiregoisms.Untādscilvēks,
nepazīstotpatssevi,tonesaprot,tāpēcarīkrīt
galējībās. Bieži viendaudzi iesāk ar svētbijī-
buunlīdzkamganpēctamvēlāknenonāk!
Piemēram,“ikonudievinātāji”uncīnītājipret
ikonām.Galējībairganviens,ganotrs.Vieni
bijanonākušitiktālu,kakasījaKristusikonu
un, lai “uzlabotu”DievišķoSvētoVakarēdie-
nu,šosputekļusbēraSvētajāBiķerī!Otrieiko-
nasdedzināja,bradājatās…TāpēcarīBaznīca
bija spiesta ikonas novietot augstu, bet, kad
nesaskaņas norima,Viņa tās nolaida zemāk,
laimēstāmvarētupaklanītiesunizrādītugo-
dutiem,kasuzikonāmirattēloti.
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Lai ko cil vēks arī da rī tu, 
tas vi ņam ir jā da ra Die va dēļ

–Geronda, parastimani uz priekšu dzen
bailes sarūgtināt citus vai arī krist viņu acīs;
parto,laiDievsnetiktusarūgtināts,esnedo-
māju.KāvairojasDievabijāšana?

– Irnepieciešamsbūtnomodā.Laiko cil-
vēksarīdarītu,tasviņamirjādaraDievadēļ.
MēsparDievuaizmirstam,untadpieslēdzas
nodoms,kamēsdarāmkautkosvarīgu.Pie-
slēdzasarīizdabāšanacilvēkiem,unmēscen-
šamiesneizgāztiescilvēkuacīs.Jakādsrīkojas
ardomu,kaDievsviņuredz,vēroviņu,vada,
tad,laikotasdarītu,vissirdroši.Pretējāga-
dījumā,darot kaut ko, lai cilvēku acīs šķistu
labs,viņšvisupazaudē,visuiztērēveltīgi.Cil-
vēkamseviirjāiztaujāparkatrusavurīcību:
“Labi,kautarīmanpatīktas,koesdaru,vai
tas patiks Dievam?” Un vai Dievam ir tīka-
mitouzlūkot.Javiņšpartoaizmirst,tadpēc
tam aizmirst arī Dievu. Tāpēc jau agrāk tei-
ca“Dievadēļ”vaiarī “ak, šisbezdievis,viņš
Dieva nebīstas”. Vai arī runāja: “Ja Dievam
tas būs tīkami”, “ja Dievs dos”. Vecie ļaudis
Dievaklātbūtni sajuta itvisā,Dievsvienmēr
bija viņu priekšā, un viņi bija uzmanīgi. Vi-
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ņi izjuta to stāvokli,parkoRakstos ir teikts:
“Vien mēr redzēju To Kun gu manā priekš ā… lai 
nesagrīļojos.” (Ps. 15, 8)Tāpēcviņiarīvienmēr
bijastabili.Betšodienredzi,kāpamazāmmo-
dēnākeiropiešu“tipikons”,undaudzikārtīgi
uzvedas, vienīgi pateicoties laicīgai audzinā-
šanai.Laikocilvēksarīdarītu,viņam tas jā-
daravienīgiKristusdēļ,apzinoties,kaKristus
viņuredz,vēroviņu.Iekšānedrīkstbūtcilvē-
ciskaaizsākuma.Ikvienascilvēkakustībasser-
denīirjābūtKristum.Jamēskautkodarāmar
mērķi iepatiktiescilvēkiem,tasmumsnedod
nekādu labumu. Irnepieciešama lielauzma-
nība.Pastāvīgiirjāpārbauda,kādiirmūsurī-
cībasiemesli?Tikkoesapzinos,kakautkādu
impulsuizraisaizdabāšanacilvēkiem,mantā
irnekavējotiesjāsatriec,jo,jaesvēlosizdarīt
kautkolabuuntanīpašālaikātamirpiejau-
kusies vēlme izpatikt cilvēkiem – nu, tad es
ūdeninoakassmeļuarcauruspaini.

Bieži vien lielāko daļu kārdinājumu rada
mūsu“es”,kadmums,atrodotiessavstarpējās
attiecībāsarcitiemcilvēkiem, iekšā irpatība,
tas ir,kadmēs rīkojamiespersoniskāaprēķi-
navadīti, kadmēsgribamsevinostādītpāri
citiemuncenšamiessasniegtsavupersonisko
apmierinātību. Debesīs paceļas nevis pa lai-
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cīgajiem pakāpieniem, bet gan garīgi zemo-
joties.Tas,kurš iet zemu,vienmēr ietpārlie-
cinošiunnekadnekrīt.Tāpēc, cikvien tas ir
iespējams, no sevis izdedzināsim ārā pasau-
līgo izrādīšanos un pasaulīgo veiksmīgumu,
jotāsirgarīgāsneveiksmes.Būsimnoraidoši
pret slēptu un acīs krītošu egoismuun izta-
pīgumucilvēkiem,laipatiesiiemīlētuKristu.
Mūsulaikmetsatšķirasnevisarklusumu,bet
sensacionalitāti, tukšu trokšņošanu.Betgarī-
gādzīvenavskaļa.Būslabi, jamēsto,kasir
mūsuspēkos,sāksimdarītkānākas:bezska-
ļuma, necenšoties sasniegt tos mērķus, kas
neatbilstmūsuiespējām,jopretējāgadījumā
mūsudvēseleiunķermenimtiksnodarītskai-
tējums,unbieživienkaitējumstieknodarīts
arīBaznīcai.

Patiesā labestīgā pakalpošanā tuvākajam
slēpjas arī labestīga pakalpošana Kristum.
Lūk,kamirjāpiegriežvērība:kāpakalpottu-
vākajam tīri, tas ir, kā atbrīvoties no izdabā-
šanas cilvēkiem tādēļ, lai šis cilvēciskais pie-
nesumsnonāktupieKristus.Jakādsitkāpa-
reizticīgicenšassakārtotBaznīcasproblēmas,
betviņaīstenaismērķisir–pēciespējaslabāk
“sakārtoties”pašam– tas ir,viņšmeklē savu
personiskolabumu–kāšāducilvēkuvarsvē-
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tītDievs?Ciknutasir iespējams,savadzīve
irjāpadarapartādu,laisatuvinātosarDievu.
Vienmērsevi jāsodaunjācenšaspildītDieva
gribu. Pildot Dieva gribu, cilvēks ir radnie-
cisksDievamun,tad,Dievamnelūdzot,viņš
pieņem,nemitīgiņemnoavotaūdeni.

Mums ir jā ie gūst ga rī gās iz jū tas or gāns

Svētais Gars nav vienā vietā tāds, bet ci-
tā – savādāks. Viņš ir Vienīgs, un Viņam ir
liels dāvanu daudzums. Viņš nav satrauku-
magars,betganmīlestības,mieraGars.Kad
garīgiļaudisviensotramuzbrūk,tasnozīmē,
katieatrodasdaudzucitugaruietekmē,kam
arSvētoGarunavnekādasakara.AgrākSvē-
taisGarsdevaapgaismību,padomus.Dižena
lieta!ŠodienViņšnespējrastiemeslu,laino-
laistos. Sajukums kāpie Bābeles torņaVeca-
jāDerībābijanevainīga izklaide.Tupalūdzi,
teiksim,mālus,bettevatnesasalmus.Šodien
mumsbābeliskaissajukumsirarkaislībām.Tu
lūdzmālus,bet tevpagalvu iemetarķieģe-
li.Bet,jacilvēkskatrāsavārīcībānoliekmalā
paša“es”unnocērtsavugribu,tadviņšdara
pareizi.Pāršāducilvēkunoteiktināksdieviš-
ķā apgaismība, un viņā būs arī savstarpējās
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saprašanāsgarsartuvāko.Jo,kadcilvēkssevi
atbrīvono savaspersoniskās idejas,pieviņa
ierodasdievišķāsidejas.

Lai varētu iegūt dievišķo apgaismību, ir
jāiegūst garīgās izjūtas orgāns. Tas ir tas bū-
tiskākais,kasjāizdara,laicilvēkivismazkaut
kosaprastu,itīpašimūsulaikmetā.Toizdarīt
vienkārši spiežapstākļi. Skatieties: tolaik, ta-
jos grūtajos gadosMazāzijā apstākļi grieķus
spiedakustinātsmadzenes.Atrodotiesarmē-
ņu, turku vidū, divi grieķi varēja viens otru
saprast, bet apkārtējie nesaprata itin neko.
Un, lūk, vēl kas: šodien, redzot, līdz kam ir
nonākusimūsudzīve,garīgiemcilvēkiemsa-
vāstarpā ir jārodsavstarpējāsapratne.Nāks
grūti laiki. Ir jākustina smadzenes. Ja cilvēks
smadzenes nekustina un viņamnav arī die-
višķāsapgaismības,tadviņamkatrāatsevišķā
gadījumāirjājautā–kārīkoties.Negaidiet,ka
jumspateiks visu.Kaut kas jums ir jāsaprot
arīpašiem,negaidot,ka jumspar topateiks.
Atminos, reiz Konicā, pirms došanās armijā,
mēs uzzinājām, ka šurp nāk nemiernieki–
komunisti.Mēsbijāmčetri:esuntrīsmusul-
maņi.Mēsieskrējāmkādāpilsētasnomalēstā-
vošāturkamājā.Vienspiecgadīgsturcēnsvisu
saprataunsākabuldurēt:“Ej,ejšurp,tetavs
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mukt pa manu virtuvi!” Mēs izgājām cauri
virtuvei,nonācāmmājasaizmugurēunpagu-
vāmnoslēpties kaut kādās zemāk stāvošajās
noliktavās. Kad ieradās nemiernieki, mazais
iznācaārānomājas,pateica,kamājāneviena
nav,unaizbēga.Piecusgadusvecsbērns,lūk,
tādsknēvelis,īstivēlrunātnaviemācījies,bet,
palūk, cik gudri rīkojās. Ko tu neteiksi, visu
sapratanopusvārda!Paskat:viņšvisusapra-
ta,viņšmīlēja,betkādscitspieaudziscilvēks
neapdomības dēļ varētu nodarīt ļaunu. Tad
numēs, kristītie, ar svētajāmmirrēm svaidī-
tie,samācītie,izglītotieneturpināsimatrasties
neattīstītā,zīdaiņastāvoklī!Esietspārnoti!Zi-
nāt,kasirspārnotieSešspārnuSerafi?Viņiem
ir seši spārni, un, tos vēcinādami tie dzied:
“Svēts, Svēts, Svēts!”Lidojiet arī jūs, esiet ar
sešiemspārniem!

Die viš ķā ap gais mī ba – tas ir viss

Esbiežidažiemsaku:“Daritā,laiDievstevi
apgaismotu.”Sakot“laiDievsteviapgaismo-
tu”,esvēlos, lai cilvēks ieraudzītu lietasdie-
višķā apgaismībā, nevis ar cilvēcisko loģiku.
Nevajadzētudomāt,katiešitas,kastevpatīk,
irarīDievadotaapgaismība.
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–Kādievišķāapgaismībaizpaužas?
–Janorūsasattīravadus,tadvecaiscilvēks

kļūstparļotilabuvadītāju.Tadviņšcaursevi
izlaižDievaSvētībuunpieņemdievišķosvē-
tīto gaismu. Pretējā gadījumā rodas īssavie-
nojumsunSvētībanedarbojas.Visapamatsir
šāds:cilvēkamirjāpievēršuzmanībatam,lai
tonepamestuDievaŽēlastība,untadviņābūs
Dievišķāapgaismība. Jo, jaDievišķāsapgais-
mībasnav,tadvissdarbsnekamnavderīgs.

Kā gan Kristus bija nomocījies ar saviem
mācekļiem līdz tam brīdim, kamēr pār tiem
nenonāca Žēlastība, jo viņi bija no zemes!
Mācekļiem pirms Piecdesmitās dienas (Va-
sarsvētkiem) tika dota Dieva vara palīdzēt
pasaulei.BetviņiemvēlnebijaDievišķāsap-
gaismības,kotiesaņēmaPiecdesmitajādienā.
Tajālaikā,kadKristustiemteica,kaViņšdo-
sies uz Jeruzalemi, kaCilvēkaDēls tiks sists
krustāun tamlīdzīgas lietas,viņidomāja,ka
tad, kadViņš ieradīsies Jeruzalemē,Viņu ie-
celsparķēniņu.Viņidomājacilvēciski.Tāpēc
viņusarīnodarbinājadomaparto,kuršsēdēs
Kristumpalabiunkurš–pakreisi.Cebedeja
dēlumātedevāsViņamlūgt,laiSavāValstībā
ViņšvienunotāsbērniemnosēdinapieSavas
labās rokas, bet otro –piekreisās!Tomērno
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Piecdesmitāsdienas, kadKristus viņiemno-
sūtīja Iepriecinātāju Svēto Garu, apustuļiem
Dievišķā Žēlastība bija jau pastāvīgi. Agrāk
viņiemDievišķāapgaismībabijavienīslaicīgi,
tā,itkātiembūtuuzlādējiesakumulatorsun
pēctamsavulādiņuiztērējis.Atkalvajadzēja
pieslēgtiesrozeteiunuzlādēties.Atkalizlādē-
jies–nojaunapierozetes!KadViņšnosūtīja
viņiemMierinātāju, tad “rozete”kļuva lieka.
Esnesaku,katagadmumsirlabāknekātolaik
viņiem. Bet mēs dzīvojam Žēlastības laikos,
untāpēcmumsnavvainumīkstinošuapstāk-
ļu.Mēsesamkristīti,mums ir Iepriecinātājs,
mums ir viss. Tolaik Kristus vēl nebija sists
krustā,unsātanampiemitazināmavara,kas
deva iespēju viegli savaldzināt cilvēkus. Pēc
Krustā Sišanas Kristus visiem cilvēkiem de-
vaiespējuiegūtDievišķoapgaismību.Kristus
Sevi irupurējisunmūsatbrīvojis.Mēsesam
kristījušiesViņavārdā.Viņšmūsirpieslēdzis
pie“kontakta”uzvisulaiku.Tagadpariemes-
luDievišķāsSvētībaselektrībasnecaurejamī-
baiesamtikaimēspaši,jomēsatstājamsavus
vadussarūsējušus.

–Geronda,kādiemirjābūtpriekšnosacīju-
miem,laicilvēkāmājotuSvētaisGars?
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–Irnepieciešamssvētcīnītājagars,pazemī-
ba, lielas pateicības pilna mīlestība, augstsir-
dība,upurēšanāsspējas. JanebūsSvētāGara
svētības,tadcilvēksnavnekamderīgs.Svētais
GarsirGaisma,dievišķāGaisma.Tasirvisapa-
mats. Ja cilvēks neredz, tad viņš var ieskriet
stiklā,nokristnokraujas,iekristbedrē,netīru-
mosunpatbezdibenī.Viņšneredz,kurjāiet,
joviņamirliegtagaisma.Bet,javiņškautne-
daudzredz,tadizsargājas.Javiņšredzvairāk,
tadizvairāsnovisāmšīmbriesmāmundroši
turpinasavuceļu.LaiatnāktuGaisma,irjāgrib
iznākt ārā no tumsas. Ja cilvēki spēs redzēt,
kautarīnedaudzduļķaini,viņivairsnekritīs,
unDievs vairs nebūs sarūgtināts. Ja kāds šīs
zemes[tēvs]irsarūgtinātsreizēs,kadviņabēr-
niiekrītdubļos,ērkšķos,nokrītnokraujas,tad
cikreizesvairākirsarūgtinātsDievs!

Viss ļaunumspasaulē rodasno tā,kanav
Dievišķāsapgaismības.KadnavDievišķāsap-
gaismības,cilvēksatrodastumsā.Tadvienssa-
ka:“Iesimšeit”,citssaka:“Nē,labākdosimies
turp”, trešais: “Uz turieni”, ceturtais: “Uzše-
jieni.”Katrsdomā,kapareizibūtudotiesturp,
kur uzskata viņš. Citiem vārdiem sakot, visi
griblabu,betatrodaskāduļķosunnespējno-
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nāktpiekopsaucēja.Janebūtušīsaizduļķoša-
nās,tadviņinerātos:skaidrisaskatītu,kuršno
ceļiemirlabāks,unpatodotoskopā.Esgribu
teikt,kavisivarrīkoties, labunodomuvadī-
ti,betaizduļķošanāsdēļrodasdaudzproblē-
mugansabiedrībā,ganBaznīcā.VismazBaz-
nīcā lielākamvairumamnavļaununodomu,
betnavarīDievišķāsapgaismības.Cīnāspar
labo,betarkogalugalābeidz?…Tāpēc lūg-
simDievu,laiViņšmumsdotukautnedaudz
Dievišķāsapgaismības,pretējāgadījumāmēs
turpināsimkluptkāaklie.DievišķāsLiturģijas
laikā,kadgarīdznieksuzsauc:“Notā,kasTev
pieder”, es lūdzuDievu, laiViņš sniedzpa-
sauleiapgaismību,laitāsākturedzēt.LaiViņš
apgaismokautvainedaudz,laitiktuizkliedē-
tatumsa, laicilvēkinetiktugarīgisakropļoti!
Un, lasototropsalmu,kuru svētaisKapado-
kijas Arsēnijs lasīja, “lai Dievs apgaismotu
ejošosuzsapulcēm”,es saku:“LaiDievsap-
gaismovisusvaldniekus,pēctamlaiViņšdod
apgaismībuvisaiBaznīcassvētajaivadībaiun
tēviem,laiviņipieņemSvētoGaruunvarētu
palīdzētpasaulei.” JaDievsnedaudzapgais-
mosvienu,betcituspadarīsuzņēmīgus,tad,
ziniet,cikdaudzlabanotāvarsanākt?Vald-
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niekamatliekvienbilstvārdu,unvissmainās.
CilvēkiemirvajadzīgaDievišķāapgaismība.

Labais Dievs savu Dievišķo apgaismību
sniedz tiem,kuriem ir labagriba.Viens ties-
nesismanizstāstījagadījumu,arkuruviņam
pašambijagadījiessaskarties.Klosteriskādu
mūkuarpieciemsimtiemzeltalirunosūtījaie-
gādātiesvienuzemesgabalu.Mūksvērsāspie
kāda tirgotāja, bet tas viņam saka: “Atstāj to
naudupiemanis,kotutolīdzinēsāsi.”Mūks
tamatstājanauduunlabānodomāpadomāja:
“Kādslabscilvēks,atvieglojamanunešļavu!”
Kadviņšatgriezās,tirgotājsnetikaineatdeva
piecussimtusliru,betvēlteica,kamūkstam
irparādāastoņusmiljonus!Nelaimīgaismūks
aizdomājās:kā laiatgriežasklosterī?!Atdeva
piecussimtuszeltamonētu,nekonenopirka,
unpiedevāmnoviņavēlprasaastoņusmiljo-
nus!Lietanonāca tiesā.Tiesnesis, iedvesmas
vadīts,uzdevavirknijautājumu,untikapie-
rādīts,ka tirgotājsne tikainekomūkamnav
aizdevis,bet irarīpaņēmistā liras.Essaska-
tīju,kašistiesnesisirbijistādāpašāstāvoklī,
kāpravietisDaniels(Dan. 13, 45–62).Viņābija
Dievabijība,untāpēcDievstamdevaapgais-
mību,unviņarīcībabijapareiza.
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Visapamats–irdievišķāapgaismība.Jatā
atnāks, tad cilvēks sniedz mierinājumu ap-
kārt esošajiem un pats garīgi attīstās. Tāpēc
es arī saku, kagaismekļi un lustras – [cilvē-
ka] prāta izgudrojums – ir labas lietas, bet
parto[nesalīdzināmi]augstākaircilvēkuap-
gaismojošāDievaŽēlastībasgaisma.Cilvēks,
kuram ir dievišķā apgaismība, lietas saskata
šķīsti,ziņaspieņembezšaubuēnasunneti-
kaipatsnenogurst,betarīdiezganveiksmīgi
palīdzcitiem.
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II

PAR SVĒT CĪ ŅU UN SVĒT BI JĪ BU

“Tas, kurš uz ma nī gi un kar sti ķe ras klāt sa vas 
dvē se les glāb ša nai, no do das svēt cī ņai, gūst pa nā
ku mus, nes aug ļus, ga rī gi mie lo jas un prie cā jas kā 
Eņ ģe lis”

1. “La bais va roņ darbs”

Cī ņa par dvē se les ie svē tī ša nu

Manirlielsprieks,kadestangalašku18pār-
pildītajāpasaulē redzuuzmanībaspilnasun
svētcīņāesošasdvēseles.Dievs,būdams labs
un taisnīgs, mums visiem ir devis attiecīgas
spējas: piemēram, vīriešiem drosmi un sie-
vietēmmīlestību.Viņštomumsirdevistādēļ,
laimēsnodotossvētcīņai,ardievišķāsŽēlas-
tības palīdzību kāptu augšup pa garīgajām
kāpnēmunaizvienvairāktuvotosTam,Kurš
irmūsuRadītājs.Vienmērirjāpaturprātā,ka
bezcilvēkiem,kurimumsspējpalīdzētgarīgi,
18 Tan ga laš ka – tādu iesauku Geronda Paīsijs iedeva sātanam 
un dēmoniem.
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mūsu tuvumā ir arī Pats palīdzošaisKristus,
Vissvētākā Dievadzemdētāja, Ķerubi, Sērafi
unvisisvētie.Untātad,uzdrošināšanās!Kris-
tusirļotispēcīgs,Kristusirvisuspēcīgs,Viņš
mumsdossavudievišķospēku,laimēsvarē-
tusātanam“aplauztragus”.Viņšpastāvīgine-
manāmimūsvēro,Viņšmūsstiprinās,jamū-
sosbūslabsnodomsunveiksimmazu,mūsu
varēšanaiatbilstošuvaroņdarbu.

Centīsimies, cik nu vien tas ir iespējams,
vairīties no iespējām sagrēkot. Būsimuzma-
nīgipretsavāmjūtām,joartovissarīsākas.
Un, janureizēmtasmums irpargrūtu, tad
sliktākajāgadījumānebūsimziņkārīgi,laimū-
suacisneskatītunetiklusattēlusunpēc tam
dēmoni mums nerīkotu kinoseansus. Ja ro-
kāspaņemkvēlojošuoglītiuntociešisaspiež,
tadtā,protams,kaapdedzina.Bet, jamēsto
valstīsimparoku–protams,nepārākilgi–tā
mums neko sliktu nenodarīs. Tāpat tas ir ar
nešķīstajiemtēliem:kadtiezibgaracīmātri,
acis tos nenofiksē, vien viegli pieskaras, un
pēctamšietēlidvēselinesvilina.

Tiecilvēki,kurinavbijušiuzmanīgiunlai-
cīgajādzīvēirieguvušinelāgusieradumus,lai
pēcsavas iesvētīšanasbezkurnēšanaspacieš
visusnaidniekauzbrukumus,vienlaikusattu-
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rotiesnoļaunasiekāres.Javiņišādinodosies
svētcīņai,tadattīrīsiesunsasniegstādutiku-
mīgu cilvēku stāvokli, kuri nav krituši lielos
grēkos,nav ieguvušinelāgus ieradumus,bet
navcietušiarīno lieliemuzbrukumiem.Lie-
lus panākumus gūst tie, kuri kā pieredzi iz-
mantosavusagrākoskritienus.Pārvietojoties
pamīnulauku,nepazīstotapkārtni,cilvēksir
spiestsuzpriekšuvirzītieslēniunpiesardzīgi,
pretējāgadījumāviņšuzlidosgaisā.Bet,jaap-
kārtneirzināma,tad,pamatojotiesuziepriek-
šējopieredzi,uzpriekšuvarvirzītiespārlieci-
nošiunātripattad,jaesiievainots.Tas,kurš
irķēriespiesavasdvēselesneapstrādātāsdru-
vas,noturienesizravēsvisaskaislībunezāles
untovietāiedēstīstikumus.Tomērtasir ļoti
smagsdarbs,kamirnepieciešamslielsgribas-
spēksunpacietība.

–Geronda, vai jūsmumsvarētupastāstīt
paršīdarbapraktiskopusi?

–Irjācenšasikdienassevīiedēstītkautko
garīgu,kaspretdarbojaskautkampasaulīgam
ungrēcīgam,unšādipakāpeniskinovilktve-
co cilvēku un jau pēc tam brīvi pārvietoties
garīgajāizplatījumā.Aizstātatmiņāiesēdušos
grēcīgostēlusarsvētiemtēliem,laicīgāsdzies-
mas – ar baznīcasdziedājumiem,pasaulīgos
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žurnālus–argarīgajāmgrāmatām.Jacilvēks
neatradināsiesnovisapasaulīgā,grēcīgā,vi-
ņamnebūssaiknesarKristu,arDievmāti,ar
svētajiem,ar triumfējošoBaznīcuun, javiņš
sevipilnībānenodosDievarokās–viņšgarīgi
atveseļotiesnespēs.

–Geronda,kasirgarīgāveselība?
–Garīgāveselība iršķīstinodomi,apgais-

mots prāts un attīrīta sirds, kurā pastāvīgi
mājo Kristus un Vissvētā Dievadzemdētāja.
Dvēseles veselību palīdz iegūt liela uzmanī-
ba,sevispašavērošanaunlūgšanas.Lūgšanas
ir vajadzīgas dvēseles attīrīšanai un saprātī-
gums–labagarīgāstāvokļasaglabāšanai.

Protams,dzīvenavnekādsatpūtasnams:
tajāirprieks,betirarībēdas.PirmsAugšām-
celšanāsbijaKrustāsišana.Pārbaudījumusi-
tieniirnepieciešamimūsudvēselesglābšanai,
jotiešķīstī.Glužikātasirardrēbēm:jomēs
mazgājot tāsvairākberžam, jo tāskļūst tīrā-
kas.Glužitaspatsirarastoņkāji:jovairākmēs
toklapējam,joviņškļūsttīrāksunmīkstāks.
Arīzivsšķietbrīnišķatad,kadtāpeldjūrā,un
pattad,kadtāatrodasuztirgusletes–arne-
skartāmzvīņāmunneizķidāta.Bettovarlie-
totvienīgitad,kadtāiriztīrīta–noskatakļūst
neglītaunpēctamuzcepta.Glužitāpatirarī
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ar cilvēku:kadviņšno sevis irnometisvisu
pasaulīgo, tad,kautarīārējiviņadzīvešķiet
zudusi,zaudējusipasaulīgodzīvīgumu–zvī-
ņas, viņš no sevis izkasa visu nevajadzīgo,
“uzcepas”untadjaukļūstderīgslietošanai.

Kas pa līdz gūt ga rī gos pa nā ku mus

Tiem cilvēkiem, kuriem Dievs ir pieļāvis
(vainu tādēļ, lai tospiebremzētu,vainusā-
tanaskaudībasdēļ)tiktšaustītiemskaudrajos
ziemeļvējos–pārbaudījumos,pēctamirvaja-
dzīgsdaudzsaulessiltumaungarīgāspirgtu-
ma,laitievarētuuzplauktunnestaugļus.Tā-
patkākokiem,kuri,uzticotiesmānīgajamzie-
masatkusnim,stiepjtampretīsavuspavērtos
pumpurusunpēc tam tieknežēlīgi saplosīti
ledaināziemeļvējā,pēctam,laisāktucirkulēt
tosulasunšiekokiuzplauktuunnestuaug-
ļus,irnepieciešamsdaudzpavasarasaulessil-
tumaunlietutiņa.

–Geronda, kas ir nepieciešams, lai garīgi
atgrieztos?

–Godbijīgsvaroņdarbscerībāunuzticībā
Dievam.Vienkāršībakopāargodbijīguvaroņ-
darbusniedziekšējomieruunpārliecību,un
taddvēselepiepildāsarcerībuunprieku.Lai
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cīnītājs tiktu atalgots, ir vajadzīga pacietība,
labsirdībasesenceungarīgādrosme.Drosme
plūst no godbijīgas sirds, bet, ja kaut ko no
visassirdsdaraKristusdēļ, tadtasnenogur-
dinaunneradasāpes,josāpesKristusdēļ–ir
garīgās dzīres. Pie nelielas augstsirdīgas ne-
atlaidībasunsevisvērošanasgarīgoattīstību
varpanākt īsā laikaposmā.Pēctamdvēselei
palīdzībusniegsKristus,VissvētākāDievmā-
te,eņģeļiunsvētie.Ļotidaudzpalīdzarī la-
sīšana, lūgšanas,vēršanāssevī.Palīdzarīne-
daudzatrastiesbezvārduklusumā.

MūsuKristusdodspēku tiem,kuri izcīna
“laboticībascīņu”,kovisisvētieirveikušitā-
dēļ,laimiesupakļautugaram.Patjamēstik-
sim ievainoti, nevajag zaudēt aukstasinību,
betgan jālūdzpalīdzībaDievamunvīrišķīgi
jāturpina cīņa.LabaisGans sadzirdēsun tū-
lītpatsteigsies[palīgā],glužikāpalīgāsteidz
gans, izdzirdot, kā no vilka vai suņa kodie-
niem,ievainojumiemsāpēsblējjērs.Prettiem,
kuru [agrākā] dzīve bija tikai apraudāšanas
vērta, un [tagad] nododas svētcīņai, man ir
lielākamīlestība,pastāvīgiparviņiemdomā-
juunpartiemmansāpvairāknekāpartiem,
kuruskaislībasnenomoka.Tāpatarīgans jūt
lielākassāpesparievainotujēruvaibadmiru
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vairāknekāparcitiem,unpartoviņšrūpējas
īpaši,kamērtasneatlabs.

Bet reizēm par cēloni tam, ka svētcīņai
nododamies pareizi, bet nemanām nekādus
uzlabojumus, ir, lūk,kas:dēmons, tākāmēs
viņamesampieteikušikaru,lūdzsātanampa-
pildspēkus.Un,japirmsgadamēskarojāmar
vienuvelnu,tadtagadkarojamarpiecdesmit,
bet pēc gada būs vēl vairāk un tā joprojām.
Dievsmumsneļauj to saskatīt tādēļ, laimēs
neiekristu lepnībā. Mēs to nesaprotam, bet
Dievs,redzot[mūsu]labonoskaņojumu,strā-
dāarmūsudvēselēm.

–Geronda,kādsiemeslsirtam,jakādsno-
dodassvētcīņaiunnegūstpanākumus?

Varjaugadīties,kaviņšsvētcīnāslepns.Bet
vaigribatzināt,kurdažiizdegunnegūstpa-
nākumus? Viņi, būdami apveltīti ar [garīgās
attīstības] dotībām, tās iznieko sīkumos, un
pēctamattiecīgagarīgāvaroņdarbaveikšanai
tiempietrūkstspēka.Pieņemsim,mēssākam
uzbrukumuun,savākušivisu,kasirnepiecie-
šams,gatavojamieskaujai.Tomērienaidnieks,
baidoties sakāves, cenšasmūs sašķeltunno-
vērst uzmanību ar diversijām un uzbruku-
miemcitāsfrontesvietās.Mūsuuzmanībatiek
novērsta, mēs sūtam karaspēku gan pa labi,
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gan pa kreisi. Laiks rit,munīcija un pārtikas
krājumisākizsīkt,ekipējumukaraspēkadaļā
mēs izsniedzam veco. Kareivju rindās sākas
kurnēšana.Galarezultātāmēspilnībāzaudē-
jamspēkusunnespējamcīnītiesarienaidnie-
ku.Arīgarīgajācīņādažiuzvedastāpat.

–Geronda,betvaigarīgospanākumusvei-
cinaarīapkārtējāvide?

–Jā,palīdz,betreizēmvardzīvotstarpsvē-
tajiemunnegūtnekāduspanākumus.Vai ir
bijuši lielāki priekšnosacījumi par tiem, kā-
dibija Jūdam,kuršvisu laikuatradāsblakus
Kristum? Jūdam nebija pazemības un labas
dvēselesnoskaņas.Pēc savasnodevībasviņš
atkal nespēja būt pazemīgs, dusmās un ar
egoismu aizmeta sudrabamonētas un, pilns
ļauna, ielīda cilpā. Bet farizeji izrīkojās sāta-
niski.Kadviņisavubijapaveikuši,tieJūdam
teica:“Rau gi tu pats.” (Mt 27, 4)Dievsrīkojas
atbilstoši cilvēka stāvoklim. SvētajamGaram
pretotiesnespējitinnekas.Un,lūk,koeses-
mu sapratis; lai kur arī cilvēksnenokļūtu, ja
viņšlielaspateicībaspilnāmīlestībānodosies
svētcīņai, var sasniegt vēlamo, tas ir, izglābs
savudvēseli.LatsvispārdzīvojaSodomāun
Gomorā,betkādsbijaviņagarīgaisstāvoklis!
Betšodien,vaimēstogribamvainē,mumsir
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jānododassvētcīņaitādēļ,laikļūtulabākiun
mūsosdarbotosDievaŽēlastība.Notiekošais
mūspiespiežunarīturpināsspiestvēlvairāk
pietuvotiesDievam,laimūsosbūtuDievišķais
spēksunmēsvisās situācijās rīkotospareizi.
Un, protams, labais Dievs mūs nepametīs,
ViņšmūspaņemsSavāpaspārnē.

Jāzina arī tas, ka, uzlabojot savu stāvokli,
mēs arī paši jūtamies labāk un iepriecinām
Kristu.Kuršspēj iedomātiestomilzuprieku,
koizjūtKristus,kadViņabērnigūstpanāku-
mus?Novēluvisiemcilvēkiemgūtgarīgospa-
nākumusunsavienotiesarKristu,KurširAlfa
unOmega.KadmūsudzīveiratkarīganoAl-
fasunOmegas,tadvissgūstsvētību.

Ga rī go grā ma tu la sī ša na

–Geronda,kādugrāmatulasīšanavarpa-
līdzēttiemcilvēkiem,kurosmostaslabaissa-
traukums?

– Lai viņi sākumā lasa Evaņģēliju un sa-
prot,konozīmē“Kristus”. [Jaupēc tam,kad
viņus] nedaudz pārņems satriektība, lai lasa
VecoDerību.Zini,cikgrūti,kadtevpalīdzību
lūdzcilvēki,kurinekonavlasījuši?Tasirgluži
tāpat,jasākumskolasskolnieksdotospieuni-
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versitātesprofesoraunteiktu:“Palīdziman.”
Un kā šādā gadījumā profesoram būtu jāat-
bild?Ka“viensplusviensirdivi”?

Reizēmgadās arī tā, ka atnāk cilvēki, ku-
rosnavlabasatraukuma,unsaka:“Tēvs,man
navnekāduproblēmu,vissirlieliski,esvien-
kārši atnācu uz tevi palūkoties.” Bet cilvēks
nekad nevar teikt, ka viņam nav problēmu.
[Tikun tā]kautkas ir.Cīņapargarīgodzīvi
nekad nebeidzas. Vai arī kā man daži saka:
“Pastāstimankautkogarīgu.”Tasirglužikā
ierastiespiebakalejastirgotājaunpateikt:“Ie-
dodmumspreces.”Tepatbakalejas tirgotājs
apjuks.Nejautākautkokonkrētu: tikun tik
rīsus, tikuntikcukuruutt.,betsaka:“Iedod
mumspreci.”Vaiarīglužikāierastiespiefar-
maceitaunpaziņot:“Iedodmanzāles”,nepa-
skaidrojot,kasviņiemkait,vaiirbijušipieār-
staunkoārststiemirteicis.Tiecnugudrs!Bet
tas,kurāirgarīgaissatraukums,saprot,kasvi-
ņamtrūkst,meklētoungūstlabumu.Kades
bijujauniesācējsunlasījukādugrāmatu–to
pārrakstīju,laineaizmirstu,uncentosizlasīto
pielietotpraksē.Esnelasījutādēļ,laivarētula-
bipavadītlaiku.Manībijalabaissatraukums,
un,kadmankautkasnebija skaidrs, es jau-
tāju,lainoskaidrotu[pareizonozīmi].Eslasī-
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jumazundaudzsevipārbaudījuar izlasīto.
“Kuresesmu?Koesdaru?”–essevisēdināju
uz notiesāto sola, lasītajam nepiešķirot tiesī-
basnemaksātmuitu[brīvipārvietotiespavie-
nuausiiekšā,paotru–ārā].

Šodiennolielaslasīšanascilvēkinonāktik
tālu,kakļūst [līdzīgi]magnetofonamunsa-
vas kasetes piedzen pilnas ar nevajadzīgām
lietām.Tomēr,kā ir teicissvētais Īzaks:“Mā-
cība bez prakses ir kauna ķīla.” Tieši tāpat
daudziinteresējasarīparsportu–laiskojoties
dīvānā, dīkdienībā lasot sporta žurnālus un
avīzes – paši pie tam līdzinoties teļiem, bet
sajūsmināsparsportistiem.“Uh,”saka,“viņš
ir brīnišķīgs sportists,malacis”, betpaši tanī
pašā laikānesvīstunnavnometuši nekilo-
gramunosavaliekāsvara.Parsportulasaun
lasauntanīpašālaikāgulšņādīvānāungūst
neviskādulabumu,betvienbaudunolasīša-
nas.No laicīgajiemļaudīmvieni lasaavīzes,
citi – piedzīvojumu romānus, trešie skatās,
kā rit spēles stadionā,un tā [visi] šie cilvēki
pavada savu laiku. Tāpat rīkojas arī daži no
tiem,kurilasagarīgāsgrāmatas.Viņivarne-
gulētnaktis,aizgūtnēmlasītšīsgrāmatasun
gūtbaudījumu.Ņemgarīgogrāmatu, iekār-
tojaspēciespējasērtākunlasa.“Esguvula-
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bumu,”–teikskādsnoviņiem.Labākpasaki,
kaesiguvisbaudījumu,kaesi labipavadījis
laiku. Jo tasnavnekāds labums.Labumutu
gūstivienīgi tad,kadsaproti,parkogrāma-
tāirruna,pārbaudiseviunpiespiedizlasīto
piemērotpraksē.“Kādadomabijaizteiktauz-
rakstītajā?Kuresgarīgiatrodos?Kasmanbū-
tujādara?”Unpietam,jovairākkādskautko
uzzina,joviņaatbildībakļūstlielāka.Esnesa-
ku,kanevajag lasīt, laidaudzzinātuunne-
būt [par to] atbildīgam. Šāda attieksmepret
lasīšanubūtupilnaviltus.Esgribuakcentēt
to,kanevajaglasītvienīgitādēļ,lainotāgū-
tubaudu.Irslikti,jalasītājamirlabaatmiņa
unviņšdaudzkoiegaumē.Viņšvararīdaudz
runātunsevimānīt,uzskatot,ka lasītoviņš
piemēro arī savādzīvē.Ar to viņšmaldīgas
izjūtas radagan sevī, gan citos.Tādēļneno-
mierinietsavunodomuarlielulasīšanu.Ķe-
rietiespie[izlasītā]piemērošanas.Lielalasīša-
nasniedzenciklopēdiskaszināšanas–laikam
tāmēdzteikt?

–Jā,Geronda.
–Uzdevums ir sevi izglītot dievcentriski.

Esnetaisoskļūtparuniversitātesprofesoru,
unmannavpienākumsdaudzkozināt.Sa-
vukārt,iegūstotdievcentriskuizglītību,esne-
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pieciešamībasgadījumāpavisamvieglispēšu
kautkouzzinātarīcitāsjomās.Vaiirskaidrs?

– Vai ir lietderīgi izsējības gadījumā kon-
centrētiesuzlasīšanu?

– Jā, lai dvēsele sasiltu, vajag palasīt ne-
daudz ko spēcīgu. Ar izlasīto tiks nosegtas
zūdīšanās un rūpes, un prāts pārcelsies uz
Dievišķojomu.Pretējāgadījumāprātsierokas
tajāslietās,arkotasiraizņemtslielākodien-
naktsdaļu.

–Geronda,betkadkādsirpiekusisvaiuz-
trauktsunvēlaspalasītkautkopavisamvieg-
lu:kādustāstiņu,novelivaikautkotamlīdzī-
gu?

–Vaitadnavkādasšādamgadījumamat-
bilstošasgarīgasgrāmatas?Cilvēkauzdevums
navaizmirstsavutrauksmi,betgan–notās
atbrīvoties.Daiļliteratūraatbrīvošanunedod.
Garīgajādzīvēneromāni,neavīzes,netelevi-
zorsnepalīdz.Bieživienkristietimkaitējumu
nodarapatgarīgiežurnāli,uzkurinotmuļķīgu
drosmiunizraisotmulsumu.Esietuzmanīgi:
brīvajā laikānekonelasiet.Lasītnoteikta sa-
turagrāmatas–irtaspats,japašavēderupie-
stumjaršķidruķirbjuviru,taspats,kasrak-
ties salmu kaudzē, cenšoties sameklēt vienu
labībasgraudu.“Jā,”dažisaka,“betšādilasot
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esatpūšos.”Kāgantu,dārgais,atpūties,jašī
lasāmvielatevsajaucgalvuunnotāssāksā-
pētacis?Tadjaulabāk,laiatpūstos,irpagulēt.
Pēctā,kocilvēkslasa,varnoteiktviņagarīgo
stāvokli. Ļoti pasaulīgs cilvēks lasīs netiku-
mīgus žurnālus.Ne īpaši laicīgs cilvēks lasīs
ne tikneķītrus žurnālusunavīzes.Tas,kurš
apmeklēbaznīcu,–garīgosizdevumus,mūs-
dienuvaisvēto tēvugarīgāsgrāmatas,untā
tālāk.

–Geronda,kurasnogarīgajāmgrāmatām
palīdzvisvairāk?

–Ļotilielslabumstiekgūtsnovisdažādā-
kajām svēto tēvugrāmatām,kasmūsdienās,
paldiesDievam,tiekizdotastūkstošiem.Šajās
grāmatās var atrast to, pēc kā tu tiecies, kas
tevirvajadzīgs.Tāsirīstenāgarīgāmaize,tās
drošivedpagarīgoceļu.Tomēr,laigrāmatas
palīdzētu,tāsjālasapazemībāunarlūgšanu.
Svēto tēvu grāmatas līdzinās tomogrāfijai:
kā tomogrāfijā atspoguļojas cilvēka fiziskais
stāvoklis, tāgarīgajāgrāmatā–viņagarīgais
stāvoklis. Ikvienā svēto tēvu teksta teikumā
slēpjasnevisviena,betvairākasnozīmes,ku-
ras katrs izprot atbilstoši savam garīgajam
stāvoklim.Vislabākir lasītoriģinālostekstus,
nevis tulkojumus, jo tulkotājs skaidro oriģi-
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nāluatbilstoši savamgarīgumam.Bet jebku-
rā gadījumā, lai varētu saprast svētos tēvus,
ir jāsasprindzinās, jāsakoncentrēprātsun jā-
dzīvogarīgi,josvētotēvugaruuztvervienīgi
argaru.ĪpašilieluatbalstusniedzabbasĪzaka
Sīriešasvētcīnītājavārdi,tomērtieirjālasapa
mazamfragmentiņam, laibarība tiktusagre-
mota. “Evergetinos”19 – ir dižena labdarība,
jo[caurto]variepazītpilnībāvisusvētotēvu
garu.Šīgrāmatapalīdztādēļ,katajāirsecīgi
sakārtotaunaprakstītasvētotēvucīņaarkais-
lībām,dvēseleiepazīstto,kātēviirstrādājuši,
ungūstnotālabumu.Glužitāpatirarīarsvē-
todzīvesaprakstiem:tāirsvētītavēsture,un
tamdēļtieļotipalīdz,itīpašibērniem.Tomēr
tienavjālasakāpasakas.

Laisasniegtupatiesusvētbijību,daudzzi-
nāšanu nevajag. Jāpārdomā tas mazumiņš,
kas mums ir zināms, tad sirds sāks strādāt.
Kādamvissiekšāsagriežasnotāvien,kaviņš
izdzirdvienuvienīgutropāru,betkādscitsto
visuzinanogalvasunnejūtitinneko,jopār-
vietojas ārpus garīgās realitātes. Tātad lasiet

19 Sistematizēts svēto tēvu pamācību krājums 4 sējumos, ko 
apkopojis Konstantinopoles klostera Evergetis mūks Pāvils. 
Pirmo reizi izdeva 18. gs. beigās sirdsskaidrais Nikodēms 
Svētkalnietis.
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tēvus,kautvaivienuvaidivusteikumusdie-
nā.Tieirļotispēcinošivitamīni.

“Īsteniepielūdzēji…”(Jņ4,23)

“Šajāmazajāunaizkustinošajābaznīciņā,”
saka daži, “es Dievišķo Liturģiju izdzīvoju,
betlielajābaznīcā–nē.Jabaznīcairnošpak-
telētaunnobalsināta,tadesnejūtuitinneko,
savukārt apgleznotā, kurā ir labs ikonostass
u.tml.,esDievišķoLiturģijupārdzīvoju.”Tas
ir[glužitaspats],jacilvēkam,kuršnegribēst,
ēdienamsālsunpiparitiktupiebērtitādēļ,lai
viņamraisītosapetīte.

–Proti,Geronda,jūssakāt,katamnavno-
zīmes?Tasnepalīdz?

–Estoneesmuteicis.Taspalīdz,betneva-
jag uz to ieciklēties. Jo pretējā gadījumā cil-
vēkscentīsiessajustKristumaģiskāceļā,mek-
lēs tumšucelli,blāvugaismumetošu lampā-
dīti,baznīcu,kasraisaaizkustinājumu,unbez
visatālūgtiesnespēs.Betvisāsvietāsirjājūtas
vienādi:vaitasbūtuvilciens,vaiala,vaiesot
ceļā.Dievsikvienucilvēkuirizveidojiskāma-
zobaznīcu,untovarvisurnēsātlīdzi.

Mieru meklē visi, bet miers mūsos rodas
no iekšienes.Unšienabadziņi,kuri svētceļo
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novienassvētāsvietasuznākošo,vēlasatrast
Kristu,laiganKristusirtepatviņiemblakus.
Pastāvot iespējaiViņuatrastbezpūlēm,viņi
pagurstunbeigubeigāsViņuneatrod.Patiesi
garīgscilvēksnomētāšanāsundažnedažādu
apskatesobjektuapjūsmošanasmierunerod.
Tasviss irpriekš tiem,kuricieš, jopalīdzvi-
ņiem kaut nedaudz piemirst savu satrauku-
mu. Garīgam cilvēkam, kuram ir Dievišķais
mierinājums, šādas lietas nav vajadzīgas. Ja
viņānavDievišķāmierinājuma,tadviņšnear
koneatšķirasnolaicīgācilvēka.Arīviņacen-
tieni un intereses būs nevis garīgas, bet gan
pasaulīgas.Šādscilvēksmierucentīsiesiegūt
arkautkopasaulīgu.

Daudzi atbrauc uz Svēto Kalnu, apmeklē
dažādustēvus,iedvesmojasnotā,kodzirdno
katra, to iztulko atbilstoši savai sapratnei un
putrojas dzirdētā nozīmē, un piedevām vēl
saka:“Esamļoti labipavadījuši laiku!”Bet, ja
viņi būtu apmeklējuši tikai vienu tēvu, būtu
jautājušipadomuvienīgiviņamuncenstosiz-
pildītto,koviņšteica,tadsaņemtupatiesupa-
līdzību.Tas,arkoviņinodarbojaspašlaik,tiek
dēvētspar“garīgotūrismu”.Viņizaudēlaiku,
bezmērķamokāsunnegūstnekādulabumu.
Bet cikvieglibūtu, javiņipieturētospievie-
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natēvaunpildītuto,koviņšsaka! Jotadvi-
ņisajustuto,kāzūdviņuiekšējaisnogurums,
bettagadviņiklīstnovienasvietasuzcitu,un
glužikāšīspasaules ļaudisatpūšas,priecājo-
tiesparSvētāKalnazaļajiemdabasskatiem.

Irarītādi,kurisaka:“DošospievienasDie-
vaMātes,piecitasDievaMātes!”Dievmāteir
viena.Savukārtviņitodara,nevisDievbijības
vadīti,betlaipavizinātos,laiizklaidētos.Notā
irredzams,kaviņudvēselēvaldanemiers.To,
kurā navdievbijības, pazemības, vari iesēdi-
nātpatpašāVissvētāKungaKapaKuvuklijā–
viņštikuntānekoneredzēs.Bet,jairDievbijī-
ba,tadvarieraudzītarīGolgātasSvētoUguni.
ReizkādsSvētāSavvasLavraspaklausībnieks
LielajāSestdienāieradāspieKungaKapapēc
SvētāsUguns, laivarētu tonogādātuz savu
klosteri. Parasti pēc SvētāsUguns apkārtējie
klosterisūtījasavusbrāļus.Paklausībnieksli-
kalietāviltību:tākāviņšbijatērpiesrjasā,tad
pastūmamalāpasaulīgosļaudisunizspraucās
pašāpriekšā.Betpēctam,kadbijaieradušies
garīdznieki,uzaizmuguritikaaizstumtsviņš
pats,jokatragarīdzniekaatrašanāsvietabija
noteikta jau iepriekš. Tad paklausībnieks sā-
kasevipaļāt:“Ak,tu,nožēlojamaisgrēcinieks,
ak,tu,zudusīdvēsele,unarvisusavunešķīs-
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tību tu vēl centies izlīst pašā priekšā! Taisies
ka tieci prom no šejienes! Tu pat dievnamā
neesi cienīgs ienākt!”Un viņš ticēja tam, ko
pats teica. Iznāca ārā no dievnama un sāka
lūgtKristu: “MansKristu, esTevi lūdzu,ne-
atstummaniunļaujmandotiespiekādaci-
tasvētuma.”PēctamviņšuzkāpaGolgātāun
atkalsākasevipaļāt:“Tutikaiiedomājies,cik
viltīgs tuvēlējiesbūt!Niecība, tuvalkārjasu
untādēļcitus,labākuspartevi,stūmimalā…”
Unkādāmirklī,kadviņšbijasevitāsunījis,no
SvētāsGolgātasatspīdējaspēcīgaGaisma,kas
caururbavisuviņabūtību.“IrnonākusiSvē-
tāUguns!” –noteicabēdubrālis, ar iznākušo
GolgātasSvētoUguni iededza savu lukturīti
undevāsprom.

–Tasir,Geronda,svētceļojumi,piemēram,
uzSvētoZemi,nedodnekādulabumu?

–Palūko:mūsdienāsceļojottādēļ,laigūtu
nelielu labumu, [visdrīzāk] tevvilcienos, lid-
mašīnās,viesnīcāstiksnodarītslielskaitējums.
Vissirkļuvispasaulīgs.Kāduganlabumuvar
iegūt,dodotiesuzgarīguvietuunredzottur
lielupasaulīgupiedauzību?Lainovisatābū-
tukādslabums,irjābūtļotistipramcilvēkam.
Un būtu labāk, ja tas gids, kurš tūristu gru-
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pām tik daudz ko stāsta, būtu citreiz paklu-
sējis!Joviņšstāstabezsvētbijības,piemēram:
“Lūk,šeitirGetzemane,lūk,šeit–Kungavis-
svētaisKaps”,unsāktarkšķēt:“Tasirtas,tasir
šitais,tagadmēsbraucamuzBetlēmi,turbija
ieradušiesgudrienoPersijas”,unšādipama-
zāmsvētceļotājus“aizved” [gandrīzvai] līdz
Kuveitai! Tam, kurš ir lasījis Svētos Rakstus
unzina,kašeitatrodasKungaKaps,betšeit
–Getzemane, šādsgidsneļauj koncentrēties
unpalūgties.Šiestāstiirnepieciešamivienīgi
tiem,kuriSvētosRakstusnavlasījuši,bettie,
kuriuzSvētoZemidodassvētceļojumā,tosla-
sījušiir.Untāvietā,laicilvēkigūtukādulabu-
mu,viņiemtieksajauktagalva.Unpietamvēl
tie skraida no vienas svētās vietas uzreiz uz
nākošo–dzirdētaisnenoturasviņos.Pavisam
kascits,kadsvētceļotājuceļabiedriunvadītāji
irgarīgicilvēki,kadpirmstamirpaveiktisa-
gatavošanāsdarbi.

Kādasieviete,kuranoFarasasbijapārcēlu-
siesuzdzīviJanicā,teica:“Tasirkas–hadži20?
Pusstundāaizlido līdz Jeruzalemei,pusstun-
dā atgriežas. Vai tad tas ir hadži?” Senatnē
nabaga svētceļniekipalika svētajāsvietāsun
noturēja turnakts lūgšanas tādēļ, lai saņem-
20 Svētceļnieks.
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tugarīgo labumu,un arī vēl tādēļ, lai ietau-
pītunauduparnaktsmītniundalītu žēlastī-
basdāvanas.Japēcsvētceļojumakādsgarīgi
nemainījās,tadviņamteica:“Undeviestukā
ķiploksunatgriezieskāsīpols.”SvētaisKapa-
dokijasArsēnijs ikpēcdesmitgadiemdevās
svētceļojumāuzJeruzalemiunpiecasdienas
kājāmgājalīdzMesinai,laiturkāptuuzkuģa.
Šodienkautkotāduredzētvarļotireti.Atmi-
nos,kāpiemaniskalibānoVladivostokasie-
radāskādskrievs.TasiriepretimJapānai.Viņš
bijadevis solījumukājāmaiziet līdzSvētajai
Zemei.KadviņšieradāspēcsvētībaspieVald-
nieka,tasviņamteica:“Nenormālais,kurptu
kājāmdosies?” Tāpēc no sākuma viņš devās
uzZagorskasklosteriblakusMaskavaiuntur
saņēmakādastarecasvētību.Lieldienāsviņš
izgājanoZagorskasunoktobrī ieradās Jeru-
zalemē.Dienāviņšnogājaseptiņdesmitkilo-
metrus.PēctamnoJeruzalemesviņškājāmat-
nācalīdzSvētajamKalnamunatkalgatavojās
atgrieztiesJeruzalemē.Viņābijapatiesasdie-
višķasrūpes,viņšdzīvojapavisamcitāpasau-
lē.Viņšnedaudzzinājagrieķuvalodu,unmēs
spējāmviensotrusaprast.“Esdomāju,”viņš
man teica, “ka tur satikšu antikristu un kļū-
šuparmocekli,kaviņšmannogriezīsgalvu!
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Betviņa turnebija!Tagadatkaldošosuz Je-
ruzalemiunpartevipaklanīšosKungaKapa
priekšā,bettupieminimani.”Viņšpielēcakā-
jāsunpaklanījāslīdzzemei,laimanparādītu,
kāviņštodarīsunkāargalvupiesitīsiespret
akmeni!Viņābijaredzamaliesma.Betceļotuz
SvētoZemikā tūristiemunbezsvētbijības–
labāknemaznebraukt.

KāganSvētajāZemēirjūtamaKristusklāt-
būtne!Piemēram, ceļāuzGolgātu ir jūtams,
ka kaut kas mainās. Pat nezinot, uz kurieni
ved šis ceļš, ejot pa to, tevī uzbango spēcīgi
pārdzīvojumi.Turirarīplāksnīte,uzkurasir
rakstīts“ViaDolorosa”(Ciešanuceļš).Betpie
KungaKapa–cilvēkudaudzveidība.Svētkal-
potāji, laicīgie ļaudis, vieni pieklājīgi tērpu-
šies,citi–nepiedienīgi,kurigarostērpos,kuri
–īsos,kurigandrīzvaikaili,vieniarapgriez-
tiemmatiem, citi – ar gariem…Raiba tauta,
dažādi cilvēki, dažādas ciltis. Un ar atšķirī-
gāmticībām:tas–Romaskatolis,šis–armē-
nis…Betvisidodas turpunklanāssvētuma
priekšā.Tasuzmaniatstājaiespaidu.Visutoir
jāuzlūkoarlabunodomutādēļ,laitasaizkus-
tinātuungarīgiaugšupceltu.

–Geronda,bet,janavvēlēšanāsdotiessvēt-
ceļojumā,vaitasnozīmē,kanavsvētbijības?
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–Nē.Es,lūk,neesmubijisvisosSvētāKal-
naklosteros,neesmupabijisdaudzāssvētvie-
tās.Piemēram,esneesmuaizbraucispieJāņa
Krieva, bet tasnenozīmē, ka es šo svētone-
cienu.Irlabi,japretkādunosvētajiem,[kura
pīšļi atrodas]kādāsvētāvietā, izjūti svētbijī-
bu, bet nav jādzenaspēc tā, lai tur nokļūtu.
Aizbrauksim, kad radīsies labvēlīga izdevība
vaiarībūsatbilstošsiemesls.Svarīgsirtas,ko
Kristus teica samārietei: “Īs tie diev lū dzē ji pie
lūdz Tē vu ga rā un pa tie sī bā.” (Jņ 4, 23)

Mū su dvē se les glāb ša na

–Geronda, vieni jūtas pārliecināti par to,
kaizglābsies,betcitipartošaubās.Kādsno-
skaņojumsirpareizāks?

–Mērķis ir tajā, lai cilvēks ievērotuDieva
dotos baušļus. Garīgajam cilvēkam ir jāsa-
sniedztādsstāvoklis,kaviņunesatrauktupat
tas,jaDievsviņuneielaistuparadīzē.Mumsir
pamatīgijāiegaumē,kašodienmēsesamdzī-
vi,betjaurītvaramaiziet,unjācenšasnokļūt
pieKristus.Tie,kuri,pateicotiesDievaŽēlas-
tībai,irizpratušišīsdzīvestukšrosību,irsaņē-
mušipašulielākodāvanu.Viņiemnavnepie-
ciešamstiektiespēcgaišredzībasunparedzēt
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nākotni, jo ir pietiekoši parūpēties, pagādāt
parsavasdvēselesglābšanuunpieņemtmak-
simāliiespējamosgarīgosmērus,laiizglābtos.
Un arīKristus ir teicis: “Tik, cik ir vērta vie-
nadvēsele,nemaksāvisapasaule”(sal. Mt 16, 
26).Lūk,cikvērtīgairdvēsele!Tiešitāpēcdvē-
selesglābšanairdiženalieta.

–Proti,Geronda,navjābūtcerībāmuzpes-
tīšanuunbailēmnomocībām?

–Jaircerībataptpestītam,tadnomocībām
bailesnav. Jareizcilvēkā ircerība izglābties,
tadviņšdaudzmazirkārtībā.Dievsnepame-
tīs cilvēku, kurš svētcīnās, cik vien spēj, ar
godbijību, kuramnav noslieču uz nepiedie-
nībām,un tādu,kurš savā cīņā tiekganuz-
varēts,ganuzvar.Kurškautnedaudzirten-
dētsuzto,laineskumdinātuDievu,paradīzē
iesoļos “galošās”.PēcSavasbūtībasŽēlsirdī-
gais Dievs viņu paradīzē “iegrūdīs”, Dievs
tamdosdaudzvairāk,nekācilvēksirpelnījis.
Viņšvisuiekārtostā,laicilvēkadvēseletiktu
paņemta tajāmirklī,kadviņā irgrēknožēla.
Viņšvisusavudzīvivarcīnīties,betDievsvi-
ņunepametīs,paņemstopašāpiemērotāka-
jābrīdī.Dievsirlabs,Viņšvēlas,laimēsvisi
izglābtos.Japestīšanabūtuparedzētavienīgi
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nedaudziem,tadkāpēcKristusdevāskrusta
nāvē?Paradīzesvārtinavšauri, tie iratvērti
visiem cilvēkiem, kuri pazemībā ir nolieku-
šiesunnavno lepnībaspiepūtušies.Tiemir
vienīgijānožēlogrēki,tasir,savugrēkusma-
gumsjāatdodKristum,untadpašīmdurvīm
viņispēsieietbezaizķeršanās.Beztammums
irvainumīkstinošiapstākļi:mēsesamnākuši
nozemes,atšķirībānoEņģeļiemmēsneesam
tikaigars.Tomērmumsnavnekādaattaisno-
jumatad,janenožēlojamgrēkusunpazemī-
bā netuvojamies mūsu Glābējam. Laupītājs
piekrustapateicavienīgi“piedod”untikaiz-
glābts.Cilvēkaglābšanairatkarīganenomi-
nūtes, bet no sekundes. Cilvēks izglābjas ar
pazemīgunodomu,bet,pieņemotlepnuno-
domu,viņšzaudēvisu.

Mēs glābjamies lielas pateicības pilnāmī-
lestībāunnedēļkācita.Dievamnavlielāku
sāpjukāredzētcilvēkumokas.Esdomāju,ka
pateicībaDievamparViņadotajāmsvētībām
unpazemīga,pilnamīlestībasattieksmepret
Viņa tēliem –mūsu tuvākajiem, kam klāt ir
pavisamneliels godbijīgs varoņdarbs, ir pie-
tiekami,laimūsudvēselegūtumieruganšajā,
gannākamajādzīvē.



138

2. Kā rī ko jas sā tans

Sā tans cen šas svēt cī nī tā ju iz sist no ie rin das

–Geronda,reizēmpārmūsugalvāmkārdi-
nājuminākvienspēcotra,unmannavvairs
spēku…

–Esteviemācīšu,kāizvairītiesnokārdinā-
jumiem.Vaipieņemsito,kotevteikšu?

–Jā.
–Vienīgaisveids,kāizvairītiesnokārdinā-

jumiem–irkļūtpar…sātanasabiedroto!Kotu
smej?Tevšisveidsnepatīk?Nutadklausies.

Kamēr cilvēks cīnās,viņamvisu laikuuz-
brukskārdinājumiungrūtības.Un,jovairāk
viņš cenšas no kārdinājumiem izvairīties, jo
vairāk viņamuzmācas sātans. Reizēmmūsu
dzīve irpretējaEvaņģēliskajai,untāpēckār-
dinājumos, jamēs tos izmantojam saprātīgi,
mums tiek dota iespējamūsu dzīvi sakārtot
atbilstošiEvaņģēlijam.

– Bet es,Geronda, iesprūstu sīkumos, un
pēctammanjauvairsnavnoskaņojumano-
dotiessvētcīņaiaugstākamērķalabad.

–Tas irtaspats,kasmīnas,kouzstādaie-
naidnieks, lai izsistu no ierindas karaspēku.
Ar sīkumupalīdzību tangalaška cenšas izsist
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noierindassvētcīnītājutad,kadredz,kasavā-
dāktamkaitētnespēj.Betzini,kamēdzbūtarī
mazitangalaškas,kuritanīpašālaikānodara
nemazumsļauna.Reizkādammazamtanga-
laškampajautāja:“Nuunkotuvariizdarīt?”
–“Koesvaruizdarīt?”viņšpārjautāja.“Eseju
pie šuvējām, pie kurpniekiem – sapiņķerēju
viņudiegusun izveduviņusnopacietības.”
Lielākie kārdinājumi rodas no sīkumiem un
ne tikaimūsuvidū,bet reizēmarī starpval-
stīm.Garīgajoscilvēkosnavnopietnuiemes-
lukārdinājumiem,untadsātanskāiemeslus
izmantosīkumus.Viņšcilvēkulauždvēseliski
ar muļķībām, bērnišķībām, pārveido cilvēka
sirditādāveidā,kāpatstovēlas,betpēcvisa
tācilvēkskļūstbezjūtīgsunstāvuzvietas–kā
celms.

–Geronda, bet kādēļ, nospraužot dienas
kārtību,savasgarīgāsdzīvespienākumusun
nosākumaesotgatavamuzsvētcīņu,esātri
vien zaudēju kontroli pār sevi un atgriežos
pievecā?

–Vai tu pati nezini? Tangalaška, saņemot
vēsti par to, kamēs strādājam garīgi, mūsu
“programmu pārslēdz” uz citu.Nosakot sev
kautkādukārtību,sākotvirzītiespavienuri-
su,mēs atjēdzamiesuz citas.Nepietiekamas



140

uzmanībasdēļmēstosaprotamtikaitad,kad
irpagājušasdienas.Lūk,kāpēcsvētcīnītājam
visāirjāietpretsātanu(protams,arapdomu),
un[beztam]viņamirjāatrodaspieredzējuša
biktstēvauzraudzībā.

–Betvaisātanscīnāsarcilvēku,kuršpiese-
vis[pilnveidošanas]smalkinepiestrādā?

– Sātans pie viduvējībām neiet, viņš do-
das pie svētcīnītāja: viņu kārdināt un izsist
no ierindas. Ienaidnieks laiku nezaudēs un
neapstrādāssmalkito,kuršpatsneveicsmal-
kudarbupiesevis.Pietā,kurššujarčigānu
adatu,viņšaizsūtīsdēmonuarčigānuadatu.
Pie tā, kuršnodarbojas ar smalkiem rokdar-
biem, aizsūtīs dēmonu, kurš strādā ar smal-
kiem rokdarbiem. Pie vissmalkākā izšuvēja
–dēmonu,kurš[irspecializējies]ļotismalku
darbuveikšanā,pie tiem,kuri strādāarsevi
rupji, – rupju dēmonu. Pie iesācējiem viņš
nosūtaiesācējudēmonu.

Cilvēkiemarsmalkudvēseli,arlielugodbi-
jībuunjūtīgumuirjābūtļotipiesardzīgiem,jo
sātansvijgredzenossavuastiunviņuspataisa
vēljūtīgākus,tākatievarnonāktlīdzgrūtsir-
dībaivai,Dievsapžēlojies,izdarītpašnāvību.
Kaut arī sātansmūs, cilvēkus, pamudina iet
pret savu tuvākoun strīdēties,patsviņšne-
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kadpretī nedarbojas.Nolaidīgo viņš padara
parvēlnolaidīgāku,mierinaaršādunodomu:
“Tev sāp galva, tu jūties slikti, nebūs nekas
briesmīgs, ja tu nepiecelsies uz lūgšanām.”
Svētbijīgo sātans padara vēl svētbijīgāku, lai
to iegāztu lepnībā,vaiarīkurbulēuzvaroņ-
darbu,kasirpārispēkiem,laiagrāktikcentī-
gaissvētcīnītājszaudētuspēkus,beigubeigās
nomestuvisussavusgarīgosieročusunpado-
tos.Cietsirdīgosātanspadaravēlcietsirdīgā-
ku, emocionāli iespaidojamu cilvēku padara
parhiperjūtīgu.

Cikgandaudzcilvēku,vienidēļpārmērī-
gas jūtības, citi – dēļ saviem novājinātajiem
nerviem,ciešnobezmiega,rijtabletesvaiarī
bezkādasjēgasmokāsslimnīcās!Šodienlīdz-
svarotscilvēksirretums.Ļaudisirkļuvušipar
akumulatoriem,lielaisvairumsirtādikāelek-
trizēti.Bettie,kuriuzgrēksūdzineiet,papil-
dusvisamuzņemvēlarīsātaniskoiedarbību,
ir apveltīti ar tādu kā dēmoniskumagnētis-
mu, par cik sātanam pār tiem ir vara.Mier-
pilnsskatiensirviennedaudziem,vaitiebū-
tupuiši,vaimeitenes,vaipadzīvojušicilvēki.
Apsēstība!Vai tuzini,kas irapsēstība?Tas ir
tad,kadnaviespējamspanāktsavstarpējusa-
pratniarcilvēkiem.
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Sā tans mums veic 
sāp es rem dē jo šu in jek ci ju

Kādiem ārstiem, kuri sprieda par anestē-
zijas tēmu operāciju laikā, es teicu: “Velna
veiktaanestēzijacilvēkamradasmagassekas,
bet tā, ko lietojat jūs, viņam palīdz.” Sātana
anestēzija irkā inde,arkuručūskasparalizē
putniņusvaizaķīšus, lai tosvarētuaprītbez
pretestības.Kadsātansvēlasuzveiktcilvēku,
viņšsevpapriekšusūtavelnēnu–“anestezi-
ologu”, lai tasnosākumacilvēkupadarane-
jūtīgu.Unjaupēctamierodaspatssātansun
arviņudaravisu,kogrib.Bettomērvissiesā-
kas ar “anesteziologu”, kuršmumsveic sāp-
esremdējošodūrienu,unmēsaizmirstamies.
Piemēram,mēskāmūkiapsolāmpaciestaiz-
vainojumus un “pārmetumus”, dodam citus
svētossolījumus,betpēcākmēdzgadīties,ka
sātansmumssajaucgalvu,unmēsrīkojamies
pretēji tam, ko esam solījuši. Mēs sākam ar
vienu,betbeidzamarkocitu,mēsdodamies
uzvienuvietu,betierodamiescitā.Mēsesam
neuzmanīgi.Vaitades jumsneesmuminējis
šāduspiemērus?

Agrāk Konicā bankas nebija. Kad cilvēki
gribējapaņemtaizdevumu,tiedevāsuzJani-
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nu.Kopāsanācavairākiapkārtējociemuzem-
niekiunkājāmdevāsseptiņdesmitdivuskilo-
metrus,laivarētuaizņemtiesunnopirkt,pie-
mēram,zirgu.Tolaik,jabijazirgs,varējauztu-
rētģimeni:savuzirguiejūdzapārīvēlarkāda
zirguunarazemi.Nutadlūk,reizuzJaninu
aizņemtiesnauduzirgapirkšanai,laiartova-
rētu art un nemocīties ar kapli, devās kāds
zemnieks.Viņšbankāsaņēmaaizdevumu,bet
pēc tamdevās aplūkot ebreju būdeles.Viņu
pamanīja kāds ebrejs un ievilka iekšā. “Pa-
klau,onkul,nāctikiekšā,palūko,kasparjau-
kumu!”Zemnieks iegāja veikalā, ebrejs sāka
noplauktiemceltnostaudumabaķus,ņēma
vienu,meta otru. “Ņem,” teica, “labadrāna,
betpriekštaviembērniemescenunolaidīšu!”
Vientiesītis izlauzāsārānovienasbodītesun
devāsuznākošo.“Paklau,onkul,”viņamteic
nākošaisebrejs,“nāciekšā,tevespārdošupar
zemākucenu!”Cēlaviņampriekšābaķus,ri-
tināja vaļā, klājapriekšā…Uzbeigāmmūsu
nelaimesputnamsākareibtgalva.Pievisatā
viņābijaarīnedaudzgodbijības. “Nu,ko lai
dara,” saka, “ja jau viņš ir nocēlis noplauk-
tiemšosbaķusuntosattinis…unitkāpriekš
bērniemirnolaidiscenu…”Ņēmaunatdeva
ebrejamtonaudu,kobijapaņēmisbankā,un
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nopirkaaudumabaķi,betarītasizrādījāslai-
kazobaskarts!Unkamdēļbija jāpērkvesels
baķis auduma?Audumu baķiemnepērk pat
bagātnieki,ņemvientikdaudz,cikvajadzīgs.
Galu galā viņš mājās atgriezās ar sapuvuša
auduma baķi. “Bet kur ir zirgs?” viņam jau-
tā.–“Es,”viņšatbild,“atnesubērniemdrānu
drēbēm!”Betkolaitieiesākartāduauduma
kvantumu?Unbankaiviņšbijaparādāunzir-
gunenopirka–nekācita,vienbaķiskožuiz-
ēstaauduma!Tānuatkalatgriezāspieiepriek-
šējā:irdinātzemiarkapli,mocīties,atstrādāt
parādu!Bet,javiņšbūtunopirciszirgu,būtu
atgrieziesjāšus,arīpriekšmājāmkobūtusa-
pircisunturpmāknevajadzētuuzlaukamocī-
tiesarkapli.Betredziet,ciktāluviņunoveda
slaistīšanās pa ebreju bodītēm?Tāpat rīkojas
arīsātans.Kāviltīgstirgonisviņštevivelkte
novienasāna,tenocita,viņštevliekpriekšā
kāju,galarezultātāpanākto,katudodiesuz
turieni,kurvēlasviņš.Un,jatuesineuzma-
nīgs,tad,dodotiesuzvienuvietu,tusavuceļu
pabeidzcitā.Sātanstevipieviļ,untupazaudē
savuslabākosdzīvesgadus.



145

Sā tans da ra vi su, lai cil vēks ne gū tu la bu mu

Sātans ir sava amatameistars. Piemēram,
ja garīgajam cilvēkam Dievišķās Liturģijas
laikātiekpiespēlētsnešķīstsnodoms,viņšto
sapratīs,noskurināsiesuntopadzīs.Tāpēcsā-
tanstampienesgarīgudomu.“Tādāuntādā
grāmatā,” viņš saka, “par Dievišķo Liturģiju
ir rakstīts tāun tā.”Pēc tamviņšnovēršuz-
manību,piemēram,uzkroņlukturi,uncilvēks
sākdomātparto,kastoirizgatavojis.Vaiarī
velnsatgādinaparto,kavajagapmeklēttādu
untāduslimnieku.“Tasganirkautkas!”cil-
vēkspateiks.“DievišķāsLiturģijas laikānāca
apskaidrība!”–bet tanīpašā laikāsātans jau
iriespiediespavidu.Cilvēksuzsāksarunuar
savunodomuun,tikkoizdzirdējis,kāgarīdz-
nieksuzsauc:“Dievbijībāunticībupienāciet!”
– saprot, ka Dievišķā Liturģija ir beigusies,
betviņšpatstajātāarīnavņēmisdalību.Arī
šeit,dievnamā,kadmūķenedodassvečturos
iedegtsveces,espamanu,kakārdinātājspat
padzīvojušiemcilvēkiempārslēdzuzmanību,
unviņilūkojas,kāmāsaiededzsveces.Tātaču
irpilnīgabērnība!Šādaslietaspriekusagādā
vienīgi bērneļiem. “Iededza!” viņi saka.Ma-
zajiem bērniem šādai rīcībai ir attaisnojums,
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betpieaugušajiem?Vaiarī,kadDievišķāsLi-
turģijaslaikāvajadzētuatturētiesnojebkādas
kustības,kārdinātājsvarētupagrūstkāduno
māsāmsvētākajābrīdīšķirstītuzanalojaeso-
šo grāmatu, radīt troksni, novērst lūdzošos
uzmanību, kuri izdzird lapu švirkstoņu un
jautā: “Kas tas tāds?”Viņuprātsaizietprom
noDieva,bettangalaškapriecājas.Tāpēcirjā-
būtuzmanīgiem,laidievkalpojumalaikāmū-
su dēļ netiktu novērsta citu uzmanība. Mēs
kaitējamcilvēkiemunpašitopatnesaprotam.
Vai arī pasekojiet līdzi kādam no dievnamā
notiekošajiem lasījumiem; tiklīdz lasītājs būs
nonācis līdzpašai svētākajaivietai,nokuras
cilvēkigūslabumu[uzreizkautkasatgadās]–
vainuvējšspēcīgiaizcērtdurvis,vainukāds
iekleposies…Cilvēkuuzmanība atraujas, un
viņi negūst labumu no lasītajiem svētajiem
vārdiem.Tādāveidāsavaslietaskārtotanga-
laška.

Ak,javienjūsredzētu,kāsātansizrīkojas!
Jūsviņuredzējušineesat,tāpēcarīdažaslie-
tasnavsaprotamas.Viņšdaravisu,laicilvēks
negūtulabumu.Estomanusavākalibāreizēs,
kadsarunājosarcilvēkiem.Tiklīdzesnonāku
līdzmanvajadzīgajam,laipalīdzētuklausītā-
jiem, līdz sarunas kulminācijai, tā uzreiz vai
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nuatskankautkādstroksnis,vainukādsie-
rodas,unesesmuspiestsapstāties.Sātansjau
iepriekš tiem iedvešgarlaikojotiesvērotpre-
tīesošoskituvainuarītiempalīdzieraudzīt
kautkosaistošu,unpieskaņolaikutā,laiviņi
ierastospašāsvarīgākajāsarunasbrīdī, laies
būtuspiestsmainīttematu,betmanisarunas
biedri,arkuriemestikkobijurunājis,negūtu
nekādulabumu.Josātans,sarunassākumāzi-
not,arkotābeigsies,unredzot,kaviņšcietīs
sakāvi,pašāsvarīgākajābrīdīuzsūtakādu,lai
mani pārtrauktu. “Hei,” kliedz jaunpienāku-
šais, “tēvs, kur te ir ieeja?” – “Paņemiet,” at-
bildu, “lukumu un ūdeni un ienāciet pa tu-
rieni,” – bet tanīpašā laikā ienāk arī citi, un
estiekupārtraukts,joesmuspiestspiecelties
un ar viņiem sasveicināties. Pēc neilga laika
ierodas vēl trešie,man atkal ir jāceļas kājās,
betšieuzsāksarunu.“Nokurienestuesi?”un
pārējais,tā,kaesatkalesmuspiestssāktvisu
nosākuma–piemēram,atkārtottosalīdzinā-
jumu,kuru es jaubijupieminējis.Tiklīdz es
esmu ieskrējies, no apakšas kāds sauc: “Hei,
tēvsPaīsij!Kurtudzīvo?Ieejairšeit?”Unat-
kalirjāceļas.Katevi,kārdinājums!Vienādie-
nānelabaissešas–septiņasreizesmansarīkoja
kotādu,kabijupatspiests…izliktsargus!“Tu
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sēdiesturunskaties,lainotāspusesneviens
neienāktu.Bettusēdišeittikmēr,kamērvien
nebūšupabeidzissavaslietas.”Šādisavustās-
tuvariesāktpatreizessešasseptiņas,izstāstīt
līdztaivietai,kurācilvēkivarētugūtkādula-
bumu,bettangalaškastevatkalsarīkosveselu
izrādi.

Ak, ienaidnieka sagādātie kārdinājumi!
Viņš mūsu noskaņojumu nemitīgi pārslēdz
uzcitiemviļņiem.Tiklīdzsvētcīnītājsnokaut
kāvargūtaizkustinājumu,betviņš“čik!”–tā
noskaņojumu pārslēdz uz kaut ko citu, kas
spējnovērst cilvēkauzmanību.Atkal atceras
kautkogarīgu?“Čik!”–atsauctāatmiņākaut
kocitu.[Šādi]ienaidnieksmulsinakristieti.Ja
cilvēkssapratīs,kāsātansrīkojas,viņšspēsat-
brīvotiesnodaudzkā.

–Geronda,kātovarsaprast?
–Vērojot.Vērojotmācies.Kuriirpašilabā-

kiemeteorologi?Gani. [Kāpēc?] Joviņi vēro
mākoņus,sekolīdzivējam.

[Cil vē cis kās] gri bas spārns

Cilvēki viegli nokļūst gan labā, gan sliktā
ietekmē.Nokļūt sliktā ietekmē ir vieglāk, jo
turparādidiriģēsātans.Tukādamsaki,teik-
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sim,atmestpīpēšanu,jotasirkaitīgi.Tiklīdz
viņšbūsnolēmisatmest,pietāuzreizbūsklāt
sātansunčukstēs:“Šajāscigaretēsnikotīnair
mazāk, bet tajās – attīrošaisfiltrs, smēķē tās,
tasbūsnekaitīgi.”Tas ir,sātansšimcilvēkam
atradīsattaisnojumu,lainebūtujāatmetsmē-
ķēšana,atradīs“izeju”!Josātanspriekšmums
varsameklētveselukaudziattaisnojumu,bet
tāscigaretes,kopiedāvāviņš,varnodarītvēl
lielākukaitējumu.Tādēļmumsirjābūtgribas-
spēkam.Un,jatu,kamērvēlesijauns,neuz-
veiksipašanetikumus,tadvēlāktospārvarēt
būsjaudaudzgrūtāktāpēc,ka,cilvēkamkļūs-
totvecākam,viņagribakļūstvājāka.

Jacilvēkamtrūkstgribasspēka,viņšnespēj
izdarītitinneko.SvētaisJānisZeltamutesaka:
“Vissslēpjastajā–“gribu”vai“negribu”.”Tas
ir,vissiratkarīgsnotā,kocilvēksgribvaine-
grib.Varena lieta!DievspēcSavasbūtības ir
labsunvienmērmumsvēllabu.Betirnepie-
ciešams, lai gribētu arīmēs. Jo cilvēks garīgi
lidoardivuspārnupalīdzību:Dievagribuun
pašagribu.Vienunospārniem–Dievagribu
–Viņšpievienanomūsupleciemirpielīmējis
uzvisiemlaikiem.Bet,laivarētugarīgilidot,
mumspie otra pleca vajagpielīmēt arī savu
pašaspārnu–cilvēciskogribu.Jacilvēkagri-
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bairspēcīga,tadcilvēciskaisspārns,kastiek
vēcinātsvienlaikusardievišķospēku,viņam
ir,uncilvēks lido.Bet, ja cilvēkagriba irne-
attīstīta,tadviņšpaceltiesgrib,bet[taivietā]
metgaisākūleņus.Mēģinavēlreiz–unatkal
taspats!

–Geronda,betvaigribasspēkuvarattīstīt?
–Vai tadmēsneesam runājuši, ka attīstīt

var visu? Gribasspēks ir visiem cilvēkiem –
vieniem tas ir mazāks, citiem – lielāks. Kad
cilvēks ir noskaņojies uz svētcīņu, kad viņš
lūdzasunlūdzDievamviņāvairotgribasspē-
ku,Dievsviņampalīdz.Cilvēkamirjāzina,ka
tad, ja viņš sekmes negūst, [tas nozīmē, ka]
viņšvainunemazneieguldasavugribu,vai
nuieguldatonepietiekoši,un[pietamvēl]tā
irnovājināta,tākanotāvisaatkalnavnekāda
labuma.Pieņemsim,kakādamputnamviens
spārns irspēcīgs,betotroviņšpametnovār-
tā.Nošīs spārna sākkristārā spalvas,un tā
rezultātāputnsnespējnormālipalidot.Viens
putnaspārnsdarbojaslabi,betotrais–irgluži
kā salauztaķemme.Putns šo spārnuvēcina,
bet vējš tam izpūš cauri, un viņš nespēj pa-
celtiesgaisā.Nedaudzpalecasunsākkūleņot.
Laivarētupaceltiesgaisā,veselamirjābūtarī
otrajamspārnam.
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Es gribu pateikt, ka tāpat ir ar cilvēku, ja
viņšvienmērvēlaslidotpareizi,garīgi,irjābūt
uzmanīgamunnevaratstātbezaprūpescilvē-
ciskogribu.Kodaratangalaška?Pamazāmpie-
lavāsunnocilvēciskāspārnaizraujkautkādu
mazmazītiņu spalviņu,pēc tamnedaudz lie-
lākuspalvu,betvēlpēctam,jacilvēksaizvien
vēlirneuzmanīgs,izraujarīlieluspalvu,tādē-
jādicilvēksvēlaspaceltiesspārnosunnespēj.
Un,janaidnieksirizrāvisvairākasspalvas,tad
cilvēks,cenšotiespacelties,lidokājāmgaisā,jo
cauriviņapapluinītajamgribasspārnamsvil-
povējš.Dievišķaisspārnsarspalvāmirklāts
vienmēr,tasir“nokomplektēts”,sātansšodie-
višķo spārnu izplūkāt nevar. Cilvēkam sava
uzmanībairjāvēršuzto,lainekļūtukūtrsun
neļautusātanamrautnosava[cilvēciskā]spār-
naspalvu.Kadcilvēkssākpamazāmpadoties
slinkumam,pretkautkokļūtvienaldzīgs,tad
viņagribazaudēsavuspēku.Bet,ja[pats]cil-
vēksnevēlas[garīgi]strādāt, tadkovar izda-
rītDievs?Dievsnegribiejaukties,joViņšcie-
nacilvēkabrīvību.Lūk,šādāveidācilvēkspar
nederīguvarpataisītarīDievaspārnu.Bet,ja
cilvēkamirgribasspēks, tas ir,kadnavbojāts
arīviņapašaspārns,tad:gribDievs–gribarī
cilvēks.Untadcilvēkslido.
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– Geronda, kas tad galu galā ir šis lido-
jums?Jūsartobijātdomājisgarīgospanāku-
mus,vēlmiizglābties?

–Nubetprotams,manubrāl!Kadessaku
“lidojums”,artoesdomājugarīgopacēlumu,
artonedomāju,laiuzlidotukautkādācipresē!

– Geronda, agrāk jūs teicāt, ka zemi var
ganuzart,ganapsēt,izdarītvisu,kasirnepie-
ciešams,ungalugalānenovāktpatnevienu
graudiņu.

–Jā,tātasir.Neuzmanīgacilvēkadarbuiz-
laupasātans.Bettas,kurširuzmanīgsunno
visassirdsķerasklātsavasdvēselespestīšanai,
nododassvētcīņai,gūstpanākumus,nesaug-
ļus,garīgibarojasunpriecājaskāEņģelis.

3. La bums, kas ro das no la bas ko pā bū ša nas

Brā lī gas at tie cī bas

–Geronda,kadjūssakāt,kamumspriekšā
stāvgrūtilaiki,essatraucos.

– Esiet savā starpā draudzīgi un vienoti,
esietgarīgigataviundrosmīgi,esietkāviena
miesaunnenokānebīstieties.ArīDievspa-
līdz.Strādājotpiegarīgāsmīlestības,laijums
tāirtāda,kādupretsavubērnuizjūtmāte.Lai
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attiecībasirjūsustarpābrālīgas,laijūsuvidū
mīt pašuzupurēšanās. Bet grūtos laikusmēs
pamazāmpārdzīvosim.

Mēs,mūki,patsparsevisaprotams,aizejam
nošīs laicīgāspasaulesunpametampaziņas
unradiniekusdēļtā,laiienāktudiženajāĀda-
maunDievasaimē.Betlaicīgajiemcilvēkiem
arradiniekiemunpaziņām,kuripieturaspie
garīgāsdzīves,attiecībasirjāsaglabātādēļ,lai
citscitampalīdzētu.Jakristietis,kuršsvētcīņai
nododas laicīgajā pasaulē, saglabā saikni ar
garīgajiemcilvēkiem,tadviņamirkursaņemt
atbalstu.Laicikgarīgaarīnebūtutavadzīve,
labikontaktiirnepieciešami(itīpašimūsdie-
nās).Saikneargarīgajiemcilvēkiemkristietim
ļotipalīdz(patvairāknekāgarīgāsliteratūras
lasīšana),jošisgarīgāssavienībasprieksviņā
raisa spēcīgu vēlmi veikt garīgos varoņdar-
bus.Labiirarītas,jagarīgiecilvēkiirsavstar-
pējipazīstamiarīdarbā,dienestā,laicitscitam
palīdzētu.Piemēram,darbiniekuvidūvarras-
tieskautkādaproblēma,unbūsnepieciešams
savstarpējsatbalsts.Jagarīgiecilvēkicitscitu
nepazīst, tad viņi var tā arī neuzdrošināties
uzsāktsavāstarpāsarunas.

– Geronda, pieņemsim, [kādu reizi] kāds
mumsiratteiciespalīdzēt,untagadmēsvairs
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neuzdrošināmiesviņampalūgtpalīdzību.Vai
tasirpareizi?

–Nē,nē.Varjaubūt,kaagrākpalīdzētvi-
ņamnebijaiespējas.Tasirtaspats,jatuman
paprasikrustiņuunes tev toatdodu.Nāko-
šajāreizētumantopaprasīsi,betmantājau
vairsnebūs,un[saprotams]estevtoneiedo-
šu.Pēctameskrustiņusnopērku,laibūtuko
izdalīt,bettupienācklātunneprasi,laiganes
gaiduiespējutosiedot.

Šodiencilvēkidzīvovienādaudzstāvumā-
jā,betcitscitunepazīst.Agrākpastāvējakai-
miņubūšana,kascilvēkiemļāvavienamotru
labākiepazīt,unnepieciešamībasgadījumāvi-
ņicitscituatbalstīja.Piemēram,kādsuzkaut
kurieni brauca ratos, satiekotpaziņuuz ceļa,
jautāja: “Nokurienesnākdams,kurpdosies?
Esarībraucuuzturieni.Kāpiekšā,brauksim
kopā.”Vaiarī, jacilvēksgribējakautkuraiz-
jātarzirgu,viņšgājapiekaimiņauntamjau-
tāja:“Kautkurdosies?Javaripagaidīt,espēc
stundāmtrijāmarzirgujāšuturpunvarutevi
paķertlīdzi.”Vaiarīteica:“Rītdodosuzturie-
ni.Nāc,pārnakšņosipiemums,lairītaagrumā
varamizbrauktkopā.”Cilvēkidomājapartu-
vākoun,kadvarējakautkāpalīdzēt,notāne-
izvairījās.Cilvēkosbijalabainterese,unjautā-
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javiņivisādamgadījumam,laivarētuizlīdzēt.
Tiemlabipaziņasbijapatcitosciemos.

–Geronda,kādslabumsirnotā,kacilvēki
savāstarpāirgarīgisaistīti?

–Mūsdienās, pat ja garīgie cilvēki nevē-
lasbūtsavstarpējisaistīti,viņusuzšosaistību
piespiež sātans. Šodienar savudaudzo ļau-
numusātanscilvēkiemnodaramilzulabumu.
Ja, piemēram, ticīgs tēvs vēlas saviem bēr-
niemsameklētmājskolotāju,viņšbūsspiests
atrastlabuunticīguskolotāju,joviņštotaisās
ielaistsavāsmājās.Nootraspuses,ticīgssko-
lotājs,kuršvēlnavatradisdarbavietuungrib
bērniempasniegtprivātstundas,meklēslabu
ģimeni,laivarētujustiesdrošībā.Vaiarīkāds
meistars,kuršdzīvogarīgudzīvi,vaitasbū-
tu krāsotājs vai elektriķis, darbumeklēs pie
labasģimenes,laivarētujustiesviegli,jopa-
saulīgā namā viņš iedzīvosies nepatikšanās.
Arī saimnieks–kristietis darbam savāsmājās
meklēs labumeistaruunticīgucilvēku.Gan
viens,ganotrsmeklēsgarīgucilvēku,arkuru
iriespējamssastrādāties.Untāpamazāmvi-
suamatuunvisuzinātņugarīgiecilvēkikļūs
savstarpējipazīstami.

Un gala rezultātā sātans, pats to nemaz
negribot, ar savu ļaunumu izdara labu:aitas



156

nošķirnokazām.Aitas tieknodalītasnoka-
zāmunsākdzīvotvienāganāmpulkāarvienu
Ganu(skat. Jņ 10, 16). Agrāklaukoszemnieki
aitasunkazasdevaganīšanai ganam–kurš
piecas, kuršdesmit,unaitasganījāskopāar
kazām, jo tolaikkazasbijaprātīgasunneba-
dīja aitasar saviemragiem.Šodienāži ir sa-
niknojušiesunsāpīgibadaKristusaitas.Aitas
gaida labo ganu un grib ganāmpulku, kurā
būtuvienīgiaitas.Jotas,parkoirpārvērtusies
pasaule,dervienīgitiem,kuridzīvogrēkā.Tā-
pēccilvēkidalīsies.Ganaitas,gankazasbūs
pašasparsevi.Tie,kurivēlēsiesdzīvotgarīgu
dzīvi,pakāpeniskivairsnespēsdzīvotšajāpa-
saulē,viņipacentīsiesatrastsevlīdzīgusDie-
vaļaudis,atrastbiktstēvuunnogrēkaturēsies
vēl tālāk.Lūk, tieši šo labopašlaiksātansarī
dara,patsnemaztonegribēdams.Unšodien
netikaipilsētās,betarī laukosvarredzēt,ka
vieni steidz uz izklaides centriem un dzīvo
vienaldzīgi,savukārtcitisteidzuznaktsdiev-
kalpojumiem,uzaizlūgumiem,uzgarīgajām
sanāksmēm,unšiecilvēki savstarpēji ir cieši
saistīti.

Ļoti spēcīgas brālīgas attiecības rodas tie-
ši grūtosgados.Karāmēs, vienapusbataljo-
nakareivji,kopānodzīvojāmdivusgadusun



157

saaugāmkopāciešāknekābrāļi,jomēskopā
pārdzīvojāmgangrūtības,ganbriesmas.Mēs
bijāmtiksaliedēti,kacitscituuzrunājāmpar
“brāli”.Bijalaicīgiecilvēki,arlaicīgodomāša-
nasveidu,kurinebijalasījušineEvaņģēliju,ne
garīgasgrāmatas,untikuntācitsnocitašķir-
tiesnegribēja.Cilvēkibijaieguvušipasaulīgu,
šīvārdalabākajānozīmē,izglītību,betviņiem
bija tas,kas irparvisuaugstāks,–mīlestība,
brālība.Nesennomiraviensnomūsuarmijas
biedriem,unpārējiepulkabiedri ieradāsbē-
rēs, sabraucanovisāmvalstsmalām.Un arī
šeitpirmsdažāmdienāmmaniapraudzītbija
ieradiesmanspulkabiedrs.Cikciešiganviņš
maniapskāva!Esnespējuatbrīvoties!

Pašlaikmēs karojam ar sātanu. Tāpēc pa-
centietiesvēlvairākviensarotrusatuvināties,
vēlvairākkļūtcitscitamparbrāļiem.Tāmēs
visikopādosimiespaizvēlētoceļu,kopākāp-
simaugšāpastāvotakuuzsaldoGolgātu.

Par ga rī go rad nie cī bu

–Geronda,vakarjūsmumsteicāt,kavisus
cilvēkus,arkuriemesatsaticiespagājušāsdie-
nās, jūssajūtatkāsavusbrāļus.Kasirgarīgā
radniecība?
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–Mēsarvisiemcilvēkiemesambrāļimie-
sās.Mēs visi esambrāļi, un visi esamDieva
kalpi.Betmēs,ticīgie,beztamvēlpēcDieva
Žēlastības esamDieva bērni, izpirkti armū-
suKristusDievišķajāmasinīm.Garīgajādzīvē
mēsmiesīgiesamĀdamaradiniekiungarīgi
–Kristusradinieki.Cilvēki,kuridzīvogarīgi,
šoviņustarpāesošogarīgoradniecībujūt.Vi-
ņidomāparvienu,viņitiecasuzvienu,viņi
cenšas sasniegt vienumērķi. Bet, ja, piemē-
ram,tevbūtumiesīgamāsa,kuradzīvotutā,
kāviņaiienākprātā,pasaulīgi,tadarviņutu
nesajustunekādugarīgoradniecību.

–Betvaigarīgāradniecībavarzust?
– Kad viens no cilvēkiem pārstāj dzīvot

garīgi,tadarcitiem,kuridzīvogarīgi,viņam
radniecībaizzūd.Unattālināsnejautasotrais,
kuršdzīvogarīgudzīvi,betgantas,kuršga-
rīgivairsnedzīvo;glužitāpat,kācilvēksdzī-
vosaskaņāarDievu,tiktuvuDievamviņšarī
pietuvojas,ciktāluviņšaizietpromnodzīves
saskaņāarDievu, tik tālu tas aizietnoViņa.
UnkāDievišķāSvētībairspēks,kasdarbojas
un cilvēkiem tiek nodots no attāluma, tāpat
arīsātanaļaunāenerģijairspēks,kasdarbo-
jasuntieknodotsnoattāluma.Ja,piemēram,
divasdvēselesatrodasgarīgāstāvoklīunvie-
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nanotāmdomāparotru,tadviņustarpāpa-
stāvgarīgāvienotība,unvienadvēseleotrai
nododdievišķo spēku. Tāpat ir arī ar divām
dvēselēm,kurasdzīvogrēcīgiunkurāmsavā
starpāirzināmskontakts:vienanoviņāmno
attālumauzņemotrāssūtītodēmoniskoiedar-
bību,novienasnāktelegrammapieotras.

–Geronda,bet,kadviensnodiviemcilvē-
kiem,kurustarpāpastāvšādadēmoniskasai-
te,maināsuzlabopusi,vaitasotrajampalīdz?

– Jā. Viņš nesaņem atbildi, jo tas, kurš ir
mainījies uz labo pusi, it kā “nepaceļ” [sava
garīgā] “telefona” klausuli. Līnijā rodas pār-
rāvums,un sakari ir zuduši.Tādējādipastāv
varbūtība,kacilvēks,kuršnavsaņēmisatbildi,
aizdomāsies,un,javiņštovēlēsies,tasviņam
varnāktparlabu.

–Kadmēssazināmiesarcilvēku,kurāmīt
kaislības, un šīs kaislības uz mums neatstāj
kaitīguiespaidu,vai[tasnozīmē,ka]mēsie-
spaidojamviņaraksturu?

–Jamūsosirgarīgsstāvoklis,svētums,mēs
uzviņaatstājam lielu iespaidu, jo [tad]viņu
iespaido Dieva Žēlastība, un mūsu tuvākais
šādāveidāgūstlabumu.Kadmēsmūsubrāli
paciešammīlestībasdēļ,tadviņštosaprot.Tā-
patirarieļaunošanos:jatāirmūsos,tadviņš
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to arī saprot, pat ja tā ārēji neizpaužas. Kas
dvēselēir,totānosūta[citaidvēselei].Kaislība
nosūta kaislību, aizkaitinātība nosūta aizkai-
tinātību,dusmasnosūtadusmas.Savukārtar
žēlastībuapveltītadvēseletuvākajamnosūtīs
žēlastībasdāvanu.

–Tātadsaziņaartikumīgiemcilvēkiempa-
līdz?

–Protams,palīdz.Jaienāksicellē,kurāpa-
stāvīgitiekkūpinātsvīraks,tad,notāsizejot,
arī tupats smaržosi pēc vīraka. Ieiesi klētī –
piesūksiesarklētssmaržu.Iznākotārānopa-
saulīgasmājas, no tevis vētīspasaulīgie aro-
māti.[Atminos,]okupācijaslaikāmēsiesējām
piecushektārus ardažādu šķirņumelonēm:
lauksaimniecības skolā atrastā amerikāņu
šķirne – lūk, tikmilzīga izmēra baltāsmelo-
nes, kā arī vietējās “argas” šķirnes melones
unvēl citas. Jagadījās,kablakusamerikāņu
šķirneiaugakabači,tadmelonessaldumspār-
gājauzkabačiem.Kabaciskļuvasaldāks,bet
melone–bezgaršīgāka.Tāsbijaapputeksnēša-
nassekas,dēļbitēm,kuraslaidelējāsnoviena
ziedapienākošā.Jaieraudzīsimeloni,kamir
liela“naba”,zini,tāiraugusiblakuskabačiem.

Ja“argas”meloneaugsblakuslabaimelo-
nei,tadtānolabāssavākssaldumu.Labāme-
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lonesaldumuzaudēs,betvismazšajāgadīju-
mātasnonākscitāmelonē.Bet,jablakuslabai
melonei augs kabacis, tad taspaliks saldāks,
unpēctam,togatavojot,būsvajadzīgavesela
šķipsna sāls.Ganmelonei ir zaudējumi,gan
kabačiemtasnenākparlabu.Bet,jamelonei
augblakuscitamelone,tadlabāzaudē,bettā
otrākļūstsaldāka.Esgributeikt:jakristietis,
kuršnegūst īpašasgarīgāssekmes,atradīsies
blakusgarīgassekmesgūstošamcilvēkam,tad
šispēdējaisvarsagurt,varnedaudzapskādē-
ties,bettotiespirmaisgūslabumu.Bet,jabla-
kusgarīgajamcilvēkambūspasaulīgscilvēks,
neticīgais, tadpirmā laiksundarbsbūsvelti
iztērēts. Ja laicīgo cilvēku kaut kasno tā, ko
būsteicistasotrais,uzrunās,tadtasbūspats
lielākais,kasvienbijaiespējams.Betpateikto
viņšiztulkosatbilstoši[savas]pasaulīgāsfilo-
zofijas izpratnei, tas ir, touztversarpasaulī-
gogaru,unnesaņemsnekādulabumu.Tasir,
viņš,kautpēcgaršasbūspalicisnedaudzsal-
dāks,tikuntāpalikskabacis.

Pie sar dzī ba at tie cī bās

Armijā,sakarniekukaraspēkadaļās,mums
bijaatpazīšanastabula,kasnorādījauzdažām
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konkrētām pazīmēm, pēc kurām varēja no-
teikt,kurakonkrētāraidstacija irmūsējā,bet
kura– sveša; savas raidstacijasmēszinājām.
Kādulaikuspeciālajāsapmācībāsparraiduz-
tveršanas iekārtāmmēs uzstādījām starpsta-
cijasuncentāmiesatpazīt,kampiedersvešās
raidstacijas–jautājām:“Kastātāda?”vaitei-
cām:“Viens!”unieklausījāmies,kādaatbilde
sekos,laivarētuviņusuztopieķert.Izsakoties
savādāk,jamēsradiostacijaspiederībunespē-
jāmnoteiktnemaldīgi,tadmēstaineuzticējā-
miesuncentāmiestoatpazīt.Tāpatirarīgarī-
gajādzīvē:redzot,kakādano“raidstacijām”
nav mūsējā, mums sev pašiem ir jāpasaka:
“Kāpēcmanbūtuaršostacijujāstrādā?Kovēl
ne!”Kadradists,saprotot,katāirsvešaradio-
stacija,vēlasartostrādāt–tasirnopietnspār-
kāpums.Betciknopietnākairviņavainatad,
kadviņšzina,karaidstacija irnetikaisveša,
betpiedevāmtāvēlpiederienaidniekam–un
grib strādāt ar ienaidnieku!Esgribupateikt,
kajautājumos,kasattiecasuzmūsusakariem
ar citiem cilvēkiem, ir nepieciešama spriest-
spējaunuzmanība.Betpatsdrošākais–kat-
ramlūgtpadomusavambiktstēvam.

Arīsarunāsvajadzētubūtpiesardzīgam,jo
bieživientāsiesākasargarīgojautājumu,bet
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nobeidzas armēļošanu. Cilvēks ne tikai pa-
zaudēlaiku,betarnosodīšanunogalinasavu
dvēseli, jomumsnavtiesībasnevienutiesāt.
Mumsnavtiesībasnosodītpatto,kasnotiek
pasaulē.Javaram,tad,arsāpēmparkautko
parunājuši,pacentīsimiespalīdzētlabotnelā-
ginotiekošāslietas.Arīmirušosnevajagnoso-
dīt,jo,parlaimi,visucilvēkudvēselesatrodas
Dievarokās.

Es redzu, ka bieži vien daudziem cilvē-
kiemarvienuneuzmanīguvārdutieksagan-
dētadoma.Ziniet, cikmēsbūtu izmanīgi, ja
no mūsu teiktajiem vārdiem tiktu iekasēti
nodokļi? Jamums teiktu: “Pateiksi tikun tik
vārdus, tikun tik samaksāsi”, tadmēssavus
vārdus skaitītu. Runājot pa telefonumēs ta-
čudomājam–ko runātuncikdaudz runāt,
joparsarunāmmaksājam.Šodienvārdostiek
pazaudētsdaudzlaika.

– Geronda, “Pakāpienos” ir teikts, ka no-
sodījumuirradījisnaids.Betvienkāršāspār-
spriedēsvarslēptiesmīlestība?

–Jā.Spēcīgimīlotkādudvēseliunredzot,
ka citi to apskauž, var kaut ko par viņupa-
teikt, laicitibeigtutoapskaust.Viss ir jāpār-
bauda. Tomēr kaut ko zaudējis vai apdalīts
cilvēks,kuršuzskata,kaarviņuizrīkojasne-
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taisnīgi,untādēļ jūtassarūgtinātsvaiaizkai-
tināts,unparkautkopaužotsavusašutumu,
citām dvēselēm var nodarīt tādu kaitējumu,
kādunespējnodarītpatpatssātans.Jūdupār-
ņēmasašutumsparmirrunesējassievasizlie-
tajāmmirrēm,unviņšteica,kašīsmirrestaču
varējapārdot,betnauduizdalītnabagiem.Jū-
da ietekmējaarī citusapustuļus,kuriembija
Žēlastība(skat. Mt 26, 6–12; Mk 14, 3–8; Jņ 12, 
3–8).Ārējiviņiredzēja,kaJūdambijataisnība,
unnonācaviņaietekmē,jonezinājaparviņa
naudaskārosirdi.BetKristus,laiapmierinātu
Jūdaskaislību,viņamuzticējapatnaudaslādi,
unviņš“ne sa, kas ta pa dots” (Jņ 12, 6). 

–Geronda,kaddivicilvēkinespējnonākt
piekopsaucējaunjautātrešāviedokli,tadkā-
danostājatambūtujāieņem?

– Ja viņam ir darīšana ar cilvēkiem, kuru
nesaskaņasirpersoniskarakstura,tadviņam
savu viedokli labāk ir izteikt abu klātbūtnē.
Citādikatrsnoviņiemteikto izmantostā,kā
viņam ir izdevīgāk. Bet, ja cilvēka vārdiem,
kuraviedoklivēlasuzzināt,irbūtiskanozīme,
tadviņateiktoienaidniekiizmantoskāsmago
artilērijuunsāksviensotrunežēlīgiapšaudīt.
Unšielādiņitrāpīsarīpašamrunātājam,bet
viņštonebūsnemazgaidījis.Tāpēcviņamva-
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jadzētu, cikvien tas ir iespējams,no šādiem
cilvēkiemvairīties,laisevīsaglabātumieruun
būtuspējīgslūgtiesparmierasaglabāšanušo
cilvēkustarpā–unvispārparmieru[visā]pa-
saulē. Ja nu viņš nevar nekādi izvairīties no
šādiemmīlētājiemradītkārdinājumus,tadlai
vismazvairāsnodaudzvārdības,laibūtupēc
iespējasmazāk kārdinājumu. Tam, ka dažos
nemaznav ļaunuma,bet irvienkāršivirspu-
sējība,navnekādasnozīmes, joviņi tačuarī
radakārdinājumusaršosavuvirspusējību.

Mā tes mī les tī ba

–Geronda,bet,jacilvēksizceļasganarmī-
lestību,ganizsmalcinātāmmanierēm,vaitas
nozīmē,kaviņāirdvēselestīrība?

– Gadās visādi. Bieži vien tā ir pasaulīgā
pieklājība. Jā,daudziemcilvēkiempiemīt la-
bestība,viņiirpieklājīgi,bettasnenozīmē,ka
viņos ir garīgā cēlsirdība, pašuzupurēšanās.
Viņosirlabiaizmetņi,bettagadnavrunapar
to.Tas,kurampiemītpasaulīgāpieklājība,un
liekuļo,varsastrādātdaudzļauna.Jocitscil-
vēkspieviļas, [viņapriekšā] atklāj savu sirdi
ungalugalāsavusvētbijību izniekopasaulī-
gajamcilvēkam,kuršnezina,konozīmēsvēt-
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bijība.Tas ir taspats,kasdotzelta lirastiem,
kuri pazīst vien bronzas monētas. Nevajag
bezmērķīgitērētsavulaikuungarīgimācīttos
cilvēkus,kuribaudugūstnolaicīgajāmsaru-
nāmunegoistiskāsavaviedokļapaušanā.

–Geronda,bet,jakādamirkautkādapro-
blēma,viņšierodasunbezapstājaspartoru-
nā,pietamuztobrīdišīproblēmajaukautkā-
dāmērāirjauatrisināta,tadkābūtujārīkojas?

–Kadviņšierodaspirmoreizi,viņamtam
irattaisnojums,cilvēkamirjāizrunājas,unvi-
ņamirtiesībasaizņemtdaudztavalaika.Šādā
gadījumātevviņširjāuzklausa.Janeuzklau-
sīsi,cilvēkssāksdomāt,kaviņštevirapnicis
vai arī ka tuviņunesaproti. Bet, ja viņšpēc
visatāturpinavisulaikuatkārtotvienuunto
pašu,pasaki:“Jautājumsjaunavparto,kaes
nevaru tevi uzklausīt, bet ganpar to, ka tas
tevnedodnekādulabumu.Tuziemuvariuz-
taisītpatnovasaras.Bettagadlietasritjaula-
bāk,tagadirpavasaris.Drīzbūsarīvasara.Bet
tuvasarādomāparziemassaliemun[nopaša
nodomiem]drebinies.”Tomērreizēmarīdivu
garīgocilvēkuattiecībāsvar redzēt sekojošo:
viensdodassavusāpiizstāstītotrajam,bettas
viņānegribklausītiestāpēc,lainezaudētusa-
vuprieku.Laiatrastosmierā,viņšvarizlikties
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paraizņemtuvainomainītsarunastēmu.Tas
irabsolūtisātanagarā.Glužitāpat,jamanbla-
kuskādsmirtu,betespaietunostākundun-
gotudziesmiņas.Betkāgan “rau diet ar tiem, 
kas raud” (Rom. 12, 15)?Vēljovairāk,jarunair
parnopietniemBaznīcasjautājumiem.Ja[arī
tad] kristietis nejūt līdzi citu satraukumam,
tadviņširsvešs[arī]BaznīcasMiesai.

–Bet,jaesneroducitiemcilvēkiemattais-
nojumuparkādupārkāpumu,vaitasnozīmē,
kaesesmucietsirdīga?

–Nespējrastattaisnojumucitiem,betpa-
tisevatrodi?Tadpaiespavisamneilgslaiciņš,
unKristus neatradīs attaisnojumu arī tev. Ja
cilvēksnavuzmanīgs,viņasirdsvienāmirklī
varkļūtcieta,glužikāakmens.Unarīmaiga
tā [atkal]varkļūtvienāmirklī. Iegūstimātes
sirdi.Zini,kājūtasmāte:viņavisupiedodun
reizēmradaiespaidu,kanepamanakādasne-
rātnības.Cietiesunattaisno,esipretcitiemie-
cietīga,laiarīKristusbūtupretteviiecietīgs.

–Geronda,kāsirdskļūstplašāka?
–Tākļūstplašāka,kadtuvisulaikuattais-

no citu nesakārtotību, nepilnību, neizdarības 
un tajās lūkojieskā spogulī.Protams, reizēm
velns var uzsūtīt nodomuspar citiem, vēl jo
vairāk, ja tam irkāds reālspamats.Tomēršo
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nodomupieņemšanavainoraidīšanairatkarī-
ganomumspašiem.Nostādotsevicitacilvē-
kavietā,mēspretviņubūsimlīdzjūtīgiunto
attaisnosim.Beztam,jakautkastiekpaveikts
nejauaizļaunuma,betvieglprātībasdēļ,tad
tasirsaprotamsunnegatīvuattieksmi[mūsos]
neizraisa.Tas,kapastāvcilvēciskāsvājības, ir
dabīgi un raksturīgi visiem cilvēkiem. Ļau-
numsirļaunāsattieksmesklātbūtnecilvēkos.

–Jakādsirsliktāstāvoklī,betes–labā,vai
varuviņukautkādāveidāietekmēt?

–Bet ja tas irkārdinātājs,kurš tādāveidā
tevvisupasniedz?Nokurienestuesiņēmusi,
katavsstāvoklisirlabāks?Notābrīža,kades
sākuticēt,kaesmulabākspartootro,unsā-
kuviņužēlot,manvajagžēlotnevisviņu,bet
ganpašamsevi.Pattad,kad[kristietis]redz,
kaviņatuvākaispatiešāmnavkārtībā,viņšto
attaisno un atrod vainumīkstinošus apstāk-
ļus.Vainumīkstinošusapstākļusviņšnemek-
lēvienīgipatssev,viņšseviuzskataparsliktā-
kuparvisiemcitiem,viņamirsāpīgiparsavu
nešķīstību.Viņšatzīst,kaparvisu,koviņam
irdevisDievs,viņšnavnekādiatlīdzinājis,un
saka:“MansDievs,nerēķiniesarmani,atmet
manimalā.Esneesmuizdarījisitinneko.Palī-
dzicitam.”Tie,kuripatiešāmgūstsekmes,ne-
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izjūtsavulieloattīstībasvirzību,betganvien
milzu satriektību, pazemību un neizsakāma
priekaDievišķomīlestību.

4. Dievs tiek aiz kus ti nāts ar svēt bi jī bu21

Kas ir svēt bi jī ba

–Geronda,kasirsvētbijība?
–SvētbijībairbailesnoDieva,iekšējāpie-

ticība,garīgaisjūtīgums.Svētbijīgscilvēksvar
kautrēties, šī kautrība viņa sirdī radamedu,
tā viņa dzīvē ienes nevis mocības, bet gan
prieku.Svētbijīga cilvēkakustības ir smalkas
un akurātas. Viņš skaidri jūt Dieva, Eņģeļu
un svēto klātesamību, viņš jūt savā tuvumā
Sargeņģeli,kasviņupieskata.Viņšsavāprā-
tāpastāvīgi patur [domu], ka viņaķermenis
irSvētāGaradievnams (skat. 1. Kor. 3, 16; 6, 
19).Unarīviņadzīveirvienkārša,skaidraun
svētīta. Svētbijīgs cilvēks uzvedas visur uz-
manīgiunklusi,visusvētoviņšuztverdzīvi.
Piemēram,viņšuzmanās,lainepagrieztuiko-
nāmmuguru;nekadnenoliksEvaņģēliju,ga-

21 Vārdnīcās vārdam благоговение atbilst – bijāšana, pietāte, 
[god]bijība.  Taču tik garīgi niansētā darbā kā šis tika nolemts 
to tulkot arī kā svētbijība, kas vairāk atbilst tā jēgai. Red. piez.
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rīgogrāmatuvaikādusvētumu tur,kur sēž,
piemēram,uzdīvānavaikrēsla; javiņšredz
ikonu, tad tā sirdipiepildagaviles, viņa acīs
sariešas asaras.Pat jakautkur ieraugavien-
kāršiuzrakstītuKristusvārdu,viņšdievbijībā
tonoskūpsta,unviņadvēselipārņemiekšēja
saldme.Pat ieraugotuzzemesguļošuavīzes
strēmeli,kurirnodrukāts,piemēram,Kristus
vārds vai arī vārdi “Svētās Trijādības svētais
dievnams”,viņšpieliecas,paceļšostrēmelīti,
dievbijībā tonoskūpstaunsajūt skumjas,ka
tasirticisnomestszemē.

– Tātad, Geronda, ārēja godbijība – tas ir
viens,betsvētbijība–pavisamkascits?

–Godbijība–tasirodekolons,betsvētbijī-
ba–vīraks.Svētbijībamanirlielākaistikums,
jo svētbijīgs cilvēks pievelkDieva Žēlastību,
viņškļūstparŽēlastībasuztvērēju,untāda-
bīgiirkopāarviņu.Pēctamjau,kadŽēlastība
viņu “nodod”, visi pret viņu izjūt svētbijību
un labvēlību, bet tanī pašā laikā bezkaunīgs
cilvēks izraisa riebuma sajūtu pret sevi gan
pieaugušajos,ganbērnos.

Jums, sievietēm, ir jābūt lielākai svētbijī-
bai,nekā tā irvīriešos.Sievietei svētbijībai ir
jābūtjautāsdabā.Javīriešosnavsvētbijības,
viņivienkāršiirvienaldzīgi.Bet,jasvētbijību
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zaudēsievietes,tadviņasnonāklīdzsmagiem
pārkāpumiem. Kāds cilvēks man stāstīja:
“MēsarsievudevāmiessvētceļojumāpaSvē-
tajāmvietāmunaizbraucāmuzJordānu.Brī-
dī,kadesbijuiebridistāsūdeņosuntajosap-
mazgājos, viņa sēdēja krastāunkūļāja kājas
Jordānasupē!“Hei,”saku,“tu!Kotudari?Uz
Jordānasupiesiatbraukusinomazgātkājas?”
Essapsihojos,viņusabāru.”Laikamjauviņa
sieva bija pavisam vienaldzīgs cilvēks, nesa-
prata[pašuelementārāko],betpatsšisnaba-
dziņšbijadiezgansvētbijīgs.

Par to, ka svēt bi jī ba no do das tā lāk

–Geronda,kāvarsasniegtsvētbijību?
– Tēvi saka, ka svētbijības sasniegšanai ir

jādzīvovai jāsazinās ar cilvēkiem,kuriem tā
piemīt,unjāvēro,kātierīkojas.PaīsijsLielais,
kadviņamkādspajautāja,kāvariegūtDieva
bijību,atbildēja:“Runāarcilvēkiem,kurimīl
DievuunkurosirDievabijāšana,laiarītuva-
rētuiegūtDievabijāšanu.”Protams,tasneno-
zīmē,kairjāskatāsuzto,koviņidara,unārēji
tasjāatkārto,neizjūtotnotiekošāiekšējojēgu,
jošādāgadījumātānebūssvētbijība,betgan
neīstasvētbijība.Nepatiesaisatgrūž.Svētbijī-
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ba–tāircilvēkaiekšienēesošāDievaŽēlastī-
ba.Svētbijīgaisdara to,kodara, tāpēc,ka tā
viņštosevīsajūt.Protams,mūsosirsvētbijība
noesības,bet,jamēspietānestrādājam,tan-
galaška, iedvešotaizmāršību,mūs iegāžbez-
jūtībā un svētbijības zudumā. Tomēr, ja tiek
vērotasvētbijīgacilvēkarīcība, svētbijībapa-
mostasnojauna.

–Betkāpēc,Geronda,svētietēvi,tikairu-
nājotparsvētbijību,saka,javēliestosasniegt,
tadvajagkontaktētiesartocilvēku,kuramtā
piemīt?Kāpēcviņitopašunesakaarīparci-
tiemtikumiem?

–Tāpēc,kasvētbijībuvarnodottālāk.Svēt-
bijīga cilvēka kustības, uzvedība citiem tiek
nodotasglužikāaromāts;protams,javiņāpa-
šāirlabipriekšnosacījumiunpazemība.Teik-
šu tev tā: ja cilvēkānav svētbijības, tadviņā
nav itin nekā. Savukārt svētbijīgais, kaut arī
viņšnav izglītots, ikvienu svētumuredz tīri,
redztotādu,kādstasirpatiesībā.Viņšnekļū-
dās nekur, kas saistīts ar Dievišķiem jēdzie-
niem.Svētbijīgscilvēksirglužikābērns,bez
ļauniemnodomiemparsavutēvuunmāti,jo
viņšsavusvecākusmīl,cienaunvisu,koviņi
dara,redzkālabuunšķīstu.Ciklielākaiirjā-
būtsvētbijībai[Dievapriekšā],Kuršnavnear
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kosalīdzināmsunvisāirpatipilnība!Tas,ku-
ramnav svētbijības,pieļauj kļūdas,novirzās
maldosattieksmēpretdogmatiem.Esredzu,
kādaskļūdaspieļaujtie,kurosnavsvētbijības,
betviņi raksta skaidrojumusunkomentārus
SvētajiemRakstiemunSvētoTēvudarbiem.

Visāgarīgajāirnepieciešamasvētbijībaun
sirds.Viss,koradasvētbijība,irsvētīts.Itīpaši,
laisastādītudievkalpojumukādamnosvēta-
jiem,šissvētaisirjāmīl,viņapriekšāirjāizjūt
pietāte, tad arī dievkalpojums tiks radīts no
visassirds,unvisapkārtizplatīsiessvētbijības
aromāts.Bet,jatieksasniegtsdievišķorūpju,
dievišķāneprātastāvoklis,tadpantipašiaiz-
gūtnēmplūdīsuzāru.

–Geronda,betkasvēlpalīdzcilvēkamgūt
svētbijību?

–Togūtpalīdzēsvisa,kasirsvēts,izpētear
prātuuniedziļināšanāstajā,kāarīmumsdo-
to labvēlīgo iespēju izmantošana.Piemēram,
jamanirdotalabvēlīgaiespējauzneilgulai-
kuieietkautkādādievnamāunpalūgties,bet
estoneizmantoju,tadesliedzusevŽēlastību.
Bet,kadesvēlos ieiet, taču tonedaru tāpēc,
kapriekšāiršķērslis,esŽēlastībunezaudēju,
jo manus labos nodomus redz Dievs. Tāpat
svētbijības iegūšanai ļoti palīdz iepazīšanās
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armūsunovada,mūsuDzimtenessvētajiem,
mīlestība uz viņiemun sevis savienošana ar
viņiem.Dievspriecājas,kadmēssvētopriekšā
jūtampietātiunviņusmīlam.Bet,kadmums
būspietātepretsvētajiem,tadcikreizeslielā-
katābūsDievapriekšā.

–Geronda,betkāmumspalīdzsvētbijīga
uzvedībadievnamā?

–Kaddodiesuzdievnamu,tadsavosno-
domos saki: “Kurp es dodos? Tagad es ieeju
Dievanamā.Koesdaru?Paklanosikonu,Die-
vapriekšā.”Tuuzdievnamudodiesnosavas
cellesvaipaklausībaspildīšanasvietas.Tadtā-
patnodievnamadodiesdebesīsunvēltālāk
–pieDieva.

–Betkātasnotiek?
– Baznīca – tas ir Dieva nams. Unmūsu

īstāsmājas irparadīzē.Šeitdziedmāsas.Tur
–eņģeļi,svētie…Ja,ierodotieskautkādāslai-
cīgajāsmājās,mēsklauvējampiedurvīm,no-
slaukām kājas un pieticīgi piesēžam, tad kā
mumsirjāuzvedasDievanamā,kurtiekupu-
rētsKristus?ArvienuvienīguDievišķāsAsins
lāsi Viņš izpirkamūs no grēka, un pēc tam
Viņšmūsudziedināšanaiatdod[SavuGodā-
jamo]AsiņuupesunbaromūsarSavuVissvē-
toMiesu.Untātad,visišiebaisieundievišķie
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notikumi,kadmēstosatsaucamsavāatmiņā,
palīdz mums dievnamā uzvesties svētbijīgi.
BetDievišķāsLiturģijas laikā espamanu, ka
pat tajāmirklī, kad garīdznieks uzsauc: “Uz
augšupacelsimsirdis”unmēsatbildam:“Mēs
pacēlāmuzKungu”,irtikmaztocilvēku,ku-
ruprātspatiesitiecaspieKunga!Tāpēcmums
prātāirlabākpateikt:“Laimūsusirdispaceļas
pieKunga”,jovisulaikumūsuprātsunsirds
lodāpaapakšu.Mēspiedevāmvēlarīmelo-
jam,sacīdami“pacēlām”,betmūsuprātsnav
tur[“augšā”].Saprotams,jamūsusirdistiek-
sies“augšā”,taduzaugšutieksiesarīviss[pā-
rējais].

–Geronda,bet,jabaznīcākādsaizkustinoši
dzied,kādslabumsirnotā?

–[Dziedošajam]savsprātsirjāpaturdieviš-
ķajosjēdzienosunjāizjūtsvētbijība.Beztam
prettropāriemunstihirāmnevajagizturēties
kāpretliteratūrasdarbu,bettodievišķājēga
irjāuztverarsirdi.Svētbijība–tasirviens,bet
māksla,baznīcasdziedājumuzinātne–pavi-
samkascits.Mākslabezsvētbijības irkrāsas
[ārējā kārta]. Kad dziedātājs savu paklausī-
bupildasvētbijībā,psalmudziedājumiplūst
noviņasirdsundziedviņšaizkustinoši.Viss
norit labi, ja iekšēji cilvēksatrodas labāgarī-
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gā stāvoklī. Tāpēc, lai dziedātu aizkustinoši,
irjābūtiekšējisakārtotamunjādziedarsirdi,
arsvētbijību.Jadziedātājamir“kreisie”nodo-
mi,tadkādabūspsalmudziedāšana?Tadviņš
nespēsdziedātnosirds.JoSvētajosRakstosir
teikts:“Ja kā dam ir prie cīgs prāts, lai dzied” (Jēk. 
5, 13).Reiz,kadsvētaisJānisKukuzelisganīja
āžusun iedziedājās, āžipiecēlāsunnostājās
uz kājām.No tā [viņu vērojošie] saprata, ka
tasbijaKukuzelis, imperatoragalmadziedā-
tājs.Tāpēcvisu,ko jūsdarāt,darietnosirds,
Kristum.Tāpēcsvētbijībuieliecietarī jūsuiz-
šuvumos, joar tiem tikspārklātas svētas lie-
tas,pattajospārsegos,kurusjūsizšujatpriekš
kacijas(lielskvēpināmaisarrokturi).Kadcil-
vēkāirsvētbijība,itvisā,koviņšdara,izpau-
žasviņadvēseliskaisskaistums:ganlasīšanā,
gandziedāšanāunpatpieļautajāskļūdās.

–Unarīkļūdās?
–Jā.Redzi,kasvētbijība,kautrībairmanā-

mapatviņakļūdās.

Par ār iš ķī go diev bi jī bu

Tas,kurāirdaudzticībasunīstenasvētbijī-
ba,uzņemaugstāko,garīgoēdienu,to,konav
iespējamsaprakstīt.Tomērirarītādi,kurosir
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vienīgi sausa ārišķīga svētbijība. Šādi cilvēki
pašisevīsausinosaka:“Tā,tagadesieejubaz-
nīcā, tātad jāapsēžas ir akurāti, kustēties ne-
vajadzētu,galvairjāpieliec,betarkrustazīmi
seviirjāapzīmē,lūk,šādi!”Mēdzgadītiesarī
tādi, kuri ticības jautājumos var būt šaubīgi,
betvisunaktsdievkalpojumunostāvkājās.

– Vai tad viņi, Geronda, ir satraukti par
kautko,kautkomeklē?Kāpēcviņitārīkojas?

–Viņoskautkas ir…Tas [viss] ir labi, bet
tasirjājūtnoiekšienes.Šairīcībainavjābūtti-
kaiārišķīgai.Ieejotbaznīcā,svētbijībānoņemt
skufiju–tasirviens,untonoņemt,laivarētu
atvēsinātgalvu,–pavisamkascits.Svētbijība
irmanāmatajā,kāmēssaņemamSvētoVakar-
ēdienu,kāpaņemamantidoruuntamlīdzīgi.

–Geronda,vaikādscilvēksvarkristkārdi-
nājumānotā,kāizpaužascitasvētbijība?

–Lūk,koestevteikšu:jaseviapzīmēarpla-
šukrustazīmi,bettodaravienkārši,pazemīgi,
tad tas citus neaizskars. Bet, ja cilvēks domā
parto,vaicitiuzviņuskatās,unkrustāsbez
mitas,tadparviņusākssmieties.Vaiarī,javiņš
ietgarāmdievnamamunskatās,vai[tuvumā]
irtauta,vaipatnedaudz“paciešas”,laitautas
sanāktuvēl vairāk,un tikai sākkrustītiesun
metasceļostādēļ,laiviņupamanītu,tadcitiem
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irtaisnība,kadtieparviņusmejas.Redzi,lai-
cīgaisgarsnetiekpieņemts.Jairīstasvētbijība,
tovarredzēt.Bet,janavīstassvētbijības,“cie
nī gi” (Rom. 13, 13) pārvēršaspar“necienīgi”.

“Nedodietsvētumusuņiem”(Mt7,6)

Kad cilvēki jumspasniedz slimniekudrē-
bes,laitās,pieliekotpiesvētopīšļiem,tiktuie-
svētītas,tadesietuzmanīgas,laitiebūtuvien
apakškrekli, nevis kāda cita apakšveļa. Kaut
kas citsnederēs – tasnav svētbijīgi. Skaidrs,
kasaulinenosmērēsiunarīDievunenosmē-
rēsi.Tačuirtā,kanošādasvētbijības trūkuma
nešķīstaisgarsgūstvarupārmumspašiem.

Agrāk, kad cilvēki saslima, eļļu ņēma no
savām lampādēm, ar to sevi iesmērēja un
izveseļojās.Šodien lampādedegkā formali-
tāte, vien lai apgaismotu, bet eļļu lampādes
mazgāšanas reizēs vienkārši izgāž izlietnē.
Reizesbijukādānamāunredzēju,kāsaim-
niece izlietnē mazgā lampādi. “Kurp aiztek
ūdens?”esviņai jautāju.–“Uzkanalizāciju,”
viņaatbild.–“Skaidrs,”saku,“tuko,teņem
eļļunolampādesunkrustotartosvaidisavu
bērnu,kadviņširslims,tevisueļļunolam-
pādessalejkanalizācijā?Kādsattaisnojumsir
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šādaitavairīcībai?Unkāpārtavunamuvar
nāktDievasvētība?”

Mūsdienumājās nav kur izmest ārā kaut
kāduiesvētītulietu,piemēram,papīrīti,kurā
irbijisietītsantidors.Betesatceros,kamūsu
mājāskanalizācijānetikaizlietspattasūdens,
arko tikamazgāti šķīvji.Tas tika izlietscitur
tāpēc, ka svētību bija saņēmušas pat drupa-
čas, ja jaumēspirmsunpēcēšanas skaitām
lūgšanas.Šodientasvissaizgājis,tāpēczudusi
ir arīDievišķāŽēlastība, un cilvēki ir kā ap-
sēsti.

Cikvientasiriespējams,uzmanīgiizturēsi-
miespretvisu.Būslabi,japēcDievišķāSvētā
Vakarēdienavaiantidorasaņemšanasunpēc
Eļļas svaidīšanassakramenta rokas tieknotī-
rītasarspirtāpamērcētuvatesgabaliņu,kuru
pēctamsadedzina.Kadmēstīrāmaltāri,tad
visu,kastīrīšanaslaikātieksavākts,irjāizmet
jūrāvaijāsadedzinatīrāvietā,jouzzemesva-
rējanobirtantidoravaiSvētāsMiesaskripati-
ņa.Protams, jauzgrīdasnokrītmazaSvētās
Miesas drupačiņa, tad Kristus mīdīts kājām
nepaliek,betnomumspašiemaizietDievišķā
Žēlastība.

Ārzemēsdievnamosnavpatspeciāluno-
teksistēmu. Ūdens no Proskomīdijas tiek
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izliets kopā ar lietus ūdeņiem. “Mums,” sa-
ka ārzemju [garīdznieki], “lainetiktuvairo-
timikrobi, speciālasnoteksistēmas ierīkot ir
aizliegts.”Visuscilvēkus irpārpildījušimik-
robi –ganmiesīgie,gangarīgie,betviņi, ja
mirru lāsīte uzpilēs viņiemuz galvas, saka:
“Mikrobivairosies!”KālaiatnākDievaŽēlas-
tība?Apsēstībapasaulēsākasnošejienes.Par
laimi,vēlirsvētbijīgassievietes,ganjaunas,
ganarīgados,unviņudēļDievs šopasauli
vēlsargā.

– Geronda, viena kundzemums palūdza
uzgleznot svētāArsēnija ikonu, lai tovarētu
pakārtsavāviesistabā.

–Vaiviņaiturbūstikaiikonas?Vaiturci-
tubildīšu,fotogrāfijunebūs?Unvēl:vaišajā
viesistabāpīpēs?Lailabākviņašoikonuno-
vieto citā istabā ikonostasā kopā ar pārējām
ikonāmun lūdzas tur.Kādānamā,kurman
reiz gadījās pabūt, ikonostass bija ierīkots
zemtrepēm,laiganvietasbijapietiekoši.Bet
citānamāsaimniecesavuikonostasubijano-
vietojusiiepretimkanalizācijascaurulei.“La-
bi,”esviņaipajautāju,“kāgantuspējiaizdo-
mātiesikonostasuizveidotšādāvietā?”–“Bet
man,”viņaatbild,“tepatīk.”Unnejautādēļ,
kašīvietabūtuvērstauzaustrumiem,nē–uz
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ziemeļiem!KāpēcvisatāvaratnāktŽēlastī-
ba?“Jo, kam ir,”irteiktsSvētajosRakstos,“tiks 
dots un tam būs pār pil nī ba; bet, kam nav, tam tiks 
at ņemts arī tas, kas vi ņam ir” (Mt 13, 12).Mēs
domājam,kamumskautkasir,betmumstiks
atņemtspattas,kasmumsir.

Svētbijībapakāpeniski izzūd,unnotāro-
dasļaunums,komēsredzam.Noneuzmanī-
basvarpaliktpatapsēsts.Bijakādasieviete–
Dievsviņaipiedos,viņa jau irmirusi,–viņa
palikaapsēstatādēļ,kasvētoūdenitāizlējaiz-
lietnē.Viņaipudelītēbijasaglabājiesnedaudz
svētāūdens.“Ā,”viņateica,“šissvētaisūdens
navsvaigs,vajadzētutoizliet,unarīpudelīte
manirvajadzīga.”Izlējaviņasvētoūdeniun
piedevāmizmazgājapudelīti,joiekšābijapa-
likušasbazilikanogulsnes,betpēctamsākās
apsēstībaslēkmes.Žēlastībazuda,joŽēlastība
nevaratrastiesnedievbijīgā cilvēkā.

– Bet, Geronda, ja kāds svēto ūdeni izlej
kļūdaspēc?

–Javiņšpudelītiarsvētoūdenipatsirie-
licis,piemēram,skapī,betpēckādalaikanav
pievērsisuzmanību,katasirsvētaisūdens,tas
irvēltikaipusgrēks.Bet,jatoturirieliciskāds
cits, bet tas, kurš izlēja, nav zinājis, ka tas ir
svētaisūdens,tadšiscilvēksnavvainīgs.
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Kācilvēkamvar tuvotiesDievišķāŽēlastī-
ba,jasvētumapriekšāviņšneizjūtnekādubi-
jību?Žēlastībadosiespie tiem,kuri to ciena.
“Ne do diet svē tu mu su ņiem” – ir teikts Svētajos
Rakstos. Ja nav garīgā iejūtīguma, labus re-
zultātus sasniegt nav iespējams. Kāds Svētā
Kalna[mūks–keliots]nokautkādadievnama
savācastasīdijasunnolikatāssavācellē.Kāds
citsnojumtadaļas,kasatrodasvirsaltāra,no-
ņēmaakmensplāksnītesunaizstiepauzsavu
celli, laiar tāmizliktuverandas jumtu.Sākās
lieti,ūdeņitecējaaltārīunšļācāstiešiuzSvēto
Dievgaldu!Reizesienācuiekšāunkoredzu:
dievnamsbijaiesvētītsarlielokārtu,unDiev-
galdacentrāatradāssvētāsrelikvijas–mugur-
kaulaskriemelītis.Espaņēmušosvētādaļiņu,
nomazgājuīpašāvietā.“Koganjūsturesatsa-
darījuši!”vēlākesteicutiem,kuritobijasastrā-
dājuši,“dievnamsiriesvētīts,betjūsnojumta
noņemat akmens plāksnes, un ūdens līst uz
SvētoDievgaldu!”Pēcākviņiatradameistaru,
gājaunjumtunedaudzsavedakārtībā.

Bet vēl kādā citā vietā no altāra tika pa-
ņemti dēļi, lai varētu tos izmantot krastma-
lasceltniecībai.Sacēlusiesvētra jūrā ieskalo-
jaganšosdēļus,gancementu.Tie,kurišādi
rīkojas, pat nesaprot, cik daudz visā tajā ir
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bezdievības. Atminos, Konicā dzīvoja kāds
vectētiņš,kuršbērnusdzenājapar to,ka tie
skrāpēja dievnama sienas; viņš to uzskatī-
ja par svētbijības zudumu. Bet cik tālumēs
esamnonākušišodien!

Svēt bi jī ba it vi sā

Unkurvēlesietuzmanīgi:jumsdīvānsbi-
jaapklātsarkautko,kasbijaizrotātsarkrus-
tiem,betuzkrustiemsēstiesuntiemkāptvir-
sūnedrīkst.Ebrejibieživienizgatavoapavus
arkrustaattēliemnetikaiuzzolesārpusē,bet
arīiekšpusē–zempapēžiemunpazolēm.Gan
naudiņusamaksā,gankrustumīdi!Viņitaču
agrākizgatavojagrabulīšus,uzkuriemvienā
pusēbijaattēlotsKristusunDievadzemdētā-
ja,betotrā–nerrs.Viņiartoitkāteica:“Kāda
ganatšķirība:vainerrs,vaiKristus.”Nelaimī-
gie cilvēki redzēja Kristu un Dievadzemdē-
tājuunpirkašosgrabulīšussaviembērniem.
Zīdaiņi grabulīšus meta zemē, kāpa virsū,
nošmulēja…Bettagadmanstāstīja,kautkur
blakusĶīnaikatoļumisionāripakarsevkaklā
tādusmedaljonus,kuriemiekšpusēirattēlots
Kristus, bet ārpusē – Buda. Vai nu attēlojiet
iekšpusētikaiKristu,vainuatklātiaplieciniet
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ticību Viņam!Dieva Žēlastība savādāk neat-
nāks!Un arī šeit,Grieķijā, atradās tādi, kuri
nepadomājot ir attēlojuši Vissvētāko Dieva-
dzemdētāju–parnelaimi!–uzpastmarkām,
kastieknomestaszemēunsabradātas.

–Geronda,vaicilvēkspretkautkovariz-
justsvētbijību,betpretkautko–nē?

–Nē.Jairpatiesasvētbijība,tadcilvēksto
izjūtpretvisu.ReizStavronikitasklosterīcie-
mojāskādsgarīdznieks.Sešpsalmu22laikāviņš
nolaidastasīdijassēdekliunapsēdās.“Tēvs,”
viņamsaku,“lasasešpsalmus.”–“Betes,”viņš
atbild, “tos šādiuztveru labāk!”Tik iedomā-
jieties! Pēc daudziem gadiem viņš atbrauca
vēlreizunuzmeklējamani.Sarunaslaikāviņš
pieminēja,kauzkokadēlīšiembijalīmējispa-
pīraikoniņasunizdalījakāsvētību.“Betkātu
tāslīmē?”jautāju.–“Uzkokauztriepjulīmi,”
viņšsaka,“uzliekuvirsūikoniņu,bet,kadtā
esmusagatavojisvairāk,visas ikoniņassalie-
kucituuzcitas,betpatsuzsēžospavirsu,lai
līmelabākpieķertos.Arīkādugrāmatiņupa-
ņemuunnedaudzpalasu.”Kadesvisutoiz-
dzirdēju,manmatiuzgalvas sacēlās stāvus!
“Tuko,”saku,“dari!Sēdiesuzikonām,laitās
22 Seši psalmi (3, 37, 62, 87, 102, 142), kurus lasa rīta 
dievkalpojuma sākumā.
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labākpielīmētos?!”–“Betkas,”viņšjautā,“vai
tadnedrīkst?”Redzi,ciktālupamazāmesam
nonākuši?Sliktiirtas,kasvētbijībastrūkums
nestāvuzvietas,tasprogresē.Cilvēksattīstās
vainuuzlabo,vaislikto.Arīšisgarīdznieks:
arko sākauncik tāluaizgāja! Sākotnēji: “Tā
essešpsalmusuztverulabāk”,betpēctamno-
laidās jau tik tālu, ka saka: “Tādā veidā gan
ikonas pielīmēsies, gan es palasīšu.” Toreiz
Stavronikitāviņamlikāsdīvainitas,koesvi-
ņampateicuparsešpsalmiem.Betturbijaarī
citivecimūki,kuristāvējakājās.Nedaudzat-
stutējāspretstasīdijuunstāvējamierīgi.Vie-
nalieta,kadtuesinoguris,slims,drebkājas,
untāpēctuapsēdies;partotevKristusnāves
spriedumunepasludinās.Betpavisamcitalie-
ta–uzskatīt,katā,kādaritu–irlabāk,unvēl
teikt:“Sēdusesuztverulabāk.”Kādstamvar
būtattaisnojums?Garīgādzīve–tānavpatī-
kamalaikapavadīšana.Jatevsāp–apsēdies,
Kristusnavtirāns.AbbaĪzaksirteicis:“Jane-
spējkājāsstāvot–apsēdies.”Viņštačunesa-
ka:“Javari–apsēdies!”

–Geronda,betkāpēcsešpsalmulaikāmēs
nesēžam?

– Tāpēc, ka tie simbolizē Baiso Tiesu. Tā-
pēc ir labi, ja sešpsalmu lasīšanas laikāprāts
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ir domās par Baisās Tiesas dienu. Sešpsalmi
tiek lasīti sešas septiņasminūtes.Pēcpirmās
daļasmēspatsevineapzīmējamarkrustazī-
mi, joKristus tūlīt ieradīsiesne jau tādēļ, lai
tiktusistskrustā,bet[pasaulei]parādīsieskā
Tiesnesis.

Kā da svēt bi jī ba bi ja ag rāk

–Kamdēļ,Geronda,mūsudienāssvētbijī-
banavtikplašisastopama?

– Tāpēc, ka cilvēki vairs nedzīvo garīgi.
Viņivisu izskaidroarpasaulīgās loģikaspa-
līdzībuunpadzenDievaŽēlastību.Betkāda
svētbijībabijaagrāk!AkarnanijāunEtolijābi-
javecmāmiņas,ļotivienkāršasunsvētbijīgas,
viņastačukritaceļos,redzotPrussuklostera
mūļus, un, kad [mūki]mūļos atjāja, šomū-
ļu priekšā klanījās. “Tie taču,” vecmāmiņas
teica,“irDievmātesmūļi!”–untikklanāsto
priekšā! Ja jau viņas izjuta šādu svētbijību
VissvētākāsDievadzemdētājasmūļupriekšā,
vaispējiedomāties,kādusvētbijībutāsizjuta
pretViņuPašu!

–Geronda,vaisvētbijību,kādapiemitafa-
rasiešiem,viņosizkopasvētaisArsēnijs?
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–Svētbijībaviņosbijajauiepriekš,betsvē-
taisviņostoizkopavēlvairāk.Farasiešidiev-
bijībubijamantojuši.VecajamProdromosam
Karcinoglu, svētā Arsēnija dziedātājam, bija
daudzsvētbijības.ArīKonicā[,kaduzturie-
nipārcēlās,]viņšbijadziedātājsdievnamā.Šis
vecais vīrs, kuram bija pāri par astoņdesmit
gadiem,ikdienasagrinorītakājāmaptuveni
pusstundukāpalejāuzLejaskonicu,laidzie-
dātu baznīcā. “Es,” viņš teica, “esmuKristus
suns.”Ziemā,salā,kāpšanalejupnokalnabija
ļotibīstama.Ceļšpārklājāsarledu,unbijajā-
meklē,kurliktkāju.Betviņštamvisamnepie-
vērsanekāduvērību.Lūk,kādasvētbijība!…

Vecākimanstāstīja,kafarasieši[kadtievēl
dzīvoja] savā dzimtenē, bija savākuši nau-
du,laitur,Farasā,uzceltubaznīcu.Tomērpēc
tam svētaisArsēnijs gribēja šonaudu izdalīt
nabagajiem,joFarasādievnamsjaubija.Svē-
taispatsdevāspienabadzīgajāmģimenēmšo
naudu izdalīt, bet nelaimīgie to neņēma.Kā
varņemtbaznīcasnaudu?Un,tākānaudane-
tikaņemta,sirdsskaidraisbijaspiestsšonau-
duarlaukukopienasdraudzesvecāko23nosū-
tītValdniekamuzCēzareju.“Paņem,”svētais
23 Farasas draudzes vecākais bija Gerondas Paīsija tēvs – 
Prodromos Eznepidis.
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tam teica, “ceļabiedru.” – “Manpietiks,” stā-
rastaatbildēja,“artavusvētību.”Kadviņšbi-
janauduatvedisValdniekam, tasapjautājās:
“Labi,betkoHadžifendijumslikaartodarīt?”
–“Izdalītnabadzīgajāmģimenēm,”draudzes
vecākaisatbildēja.–“Unkāpēcjūsviņamne-
paklausījāt?”–“Cilvēkišonauduneņem,jotā
piederbaznīcai.”Beigubeigās šonaudu stā-
rastamatpakaļatdevaarīValdnieks.Kadfara-
siešinoFarasasdevāspromatbilstošiapmai-
ņas nosacījumiem, tad svētajam Arsēnijam
pateica,kapaņemsšonaudulīdz,laibaznīcu
varētuuzceltGrieķijā.TadsvētaisArsēnijssā-
karaudātuntiemsacīja:“JūsGrieķijāatradī-
sietdaudzbaznīcu,bettāsticības,kasiršeit,
jūsturneatradīsiet.”

Pie tā te pret iko nām

Bet kādupietātimums ir jāizjūtpret iko-
nām! Viens mūks bija kāda svētībai sagata-
vojis Svētītāja Nikolaja ikonu: ietina to labā
papīrāunuzlaikutonovietojaskapī.Betne-
uzmanībaspēcviņš ikonubijanolicis kājām
gaisā. Drīz vien istabā kļuva dzirdams kaut
kāds troksnis.Mūks sāka lūkoties uz vienu,
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uzotrupusi,laisaprastu,nokurienesšīska-
ņarodas.Betvaitadvariedomāties,katānāk
noskapja!Klauvēšanaturpinājāsdiezganilgi:
“Tuk–tuk–tuk!”unnedevamūkammieru.Vis-
beidzot,pienākotpieskapja,mūkssaprata,ka
skaņanāknoiekšienes.Viņšatvēraskapiun
ieraudzīja,ka skaņaplūstnosaiņaar ikonu.
“Kasarikonuirnoticis?”mūksbijapārsteigts.
“Jāpaskatās.”Attinaikonuunieraudzīja,katā
stāvkājāmgaisā.Tadviņštonolikatā,kāpie-
klājas,untroksnisuzreizizzuda.

Svētbijīgscilvēksikonupriekšāizjūtīpašu
bijību.Sakot“ikonupriekšāizjūtbijību”,mēs
artosaprotam,kaviņšjūtsvētbijībutāpriekšā,
kurširattēlotsuzšīsikonas.Jacilvēks,kuram
irviņa tēva,mātes,vectēva,vecmāmiņasvai
brāļa fotogrāfija,nespēj to saplēstvai taiuz-
kāptvirsū,vaitaddaudzlielākāmērātasnav
attiecināms uz ikonu! Jehovas lieciniekiem
ikonunav,un togodu,komēs izrādām iko-
nām,viņiuzskataparelkudievupielūgšanu.

ReizeskādamJehovaslieciniekampajautā-
ju:“Vaitadjumsmājāsnavfotogrāfiju?”–“Ir,”
viņš atbildēja. – “Labi,” saku, “vaimāte, kad
tāsbērnsatrodastāluprojām,neskūpstaviņa
fotogrāfiju?”–“Skūpsta,”jehovietisnosaka.–
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“Unkoviņaskūpsta:papīruvaisavubērnu?”
–“Savubērnu,”viņšatbild.–“Nu,tadtā,”sa-
ku,“kāviņa,skūpstotsavabērnafotogrāfiju,
skūpstaviņupašu,nevispapīru,tāpatarīmēs
skūpstāmKristu,nevispapīruvaidēli.”

–Geronda,bet,jaagrākuzkādadēļairbi-
jusiKristus,DievaMātesvaikādasvētāikona,
unlaikagaitākrāsasirpabalējušas,vaimums
tātikuntāirjāskūpsta?

–Jā,protams!Kadcilvēksarsvētbijībuun
karstu mīlestību skūpsta svētās ikonas, viņš
[sevī]itkāuzņem,uzsūcšoikonukrāsas,un
šiesvētieattēlojasviņāpašā, iekšienē.Svētie
priecājas, “atraujas”nopapīraundēļiemun
apzīmogojascilvēkusirdīs.Kadkristietissvēt-
bijībā skūpsta svēto tēlus un lūdz Kristum,
Dieva Mātei, svētajiem palīdzību, tad viņš
skūpstaarsavusirdi,kurauzņemsevīneti-
kai Kristus, Dievmātes vai svēto Žēlastību,
betganvisuKristu,Dievmātivaisvētos,kuri
pieceļas viņa [iekšējā] dievnama ikonostasā.
“Cil vēks ir Svē tā Ga ra baz nī ca” (skat. 1. Kor. 3, 16; 
6, 19).Palūk,arīkatrsdievkalpojums iesākas
unnobeidzas ar ikonu skūpstīšanu. Ja cilvē-
kitosaprastu,tadkāduviņijustuprieku,cik
daudzspēkaiegūtu!
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–Geronda,kāpēcVissvētākāsDievadzem-
dētājas lūgšanukanonāvienānoDievmātes
godināšanas pantiem ir teikts: “Mēmas ir
bezdievīgomutes,kasneklanāsTavagodāja-
mātēlapriekšā”?

– Ja kādānav svētbijībasunviņš skūpsta
ikonas,vaitadviņamutenavmēma,navbez
skaņas?Unvaitadneskanlabisvētbijīgācil-
vēka mute, kad viņš skūpsta svētās ikonas?
Dažipieliecaspie ikonas,pat tainepieskaro-
ties.Citi,skūpstotikonu,pietāspieskarasti-
kaiarlūpām.Lūk,šādi.Vaikautkodzirdējāt?

–Nē.
–Nu, lūk, tātadmute ir“mēma”,neizdod

neskaņas.Bet,jaikonuskūpstasvētbijīgscil-
vēks,tadviņaskūpstsirdzirdams.Untadmu-
te ir labskanīga.Kadparmuti saka “mēma”,
tasnenozīmē,katāzaimoDievu.Bet[faktsir
unpaliekfakts]vienamuteirmēma,betcita
– labskanīga.Kadmēsredzamsvētās ikonas,
mūsu sirdij ir jāpiepildāsmīlestībā uzDievu
unsvētajiem,unmumsviņupriekšāirjāmetas
ceļos,viņiemjāklanāsunjāskūpstalielāsvēt-
bijībā.JavienjūsbūturedzējušikāduFiloteja
klosteravecosvētbijīgomūku,tēvuSavvu:kā-
dāsvētbijībā,arkāduaizkustinājumuunmī-
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lestībuviņšskūpstījaVissvētāsDievadzemdē-
tājas“SaldaisSkūpsts”ikonu!ŠajāDievmātes
ikonābijaizveidojiespatpauguriņš,jotēvito
skūpstījavienāuntajāpašāvietā.

Tā ikona, kas tiek gleznota svētbijībā, no
svētbijīgāikonugleznotājauzņemDievaŽē-
lastībuuncilvēkiemnododmūžīgomierinā-
jumu.Ikonasgleznotājssevi“pārzīmē”,pārceļ
uzsavuzīmētoikonu,tāpēclielanozīmeirvi-
ņadvēselesstāvoklim.TēvsTihonsmanteica:
“Kades,dēls,gleznojuKristuslīķautu,dziedu
“Tikumīgais Jāzeps,noņēmanokoka”.”Viņš
dziedājaunraudājabezmitas,unviņaasaras
tecējauzikonu.Laicīgajāpasaulēšādaikona
veicmūžīgu sludināšanu. Ikonas sludinaun
sludinagadsimtiemilgi.Un,kadkāds,piemē-
ram,cilvēks,kuramsāp,uzmetskatuKristus
vaiDievaMātesikonai,tadgūstmierinājumu.

Visa pamats ir svētbijībā. Kāds tikai pie-
skaraspiesienas,piekurasbijapieslietaiko-
naunjausaņemSvētību,betkādamvarbūt
pati labākā ikona,bet tasnegūst itinnekādu
labumu,joviņānavsvētbijības.Kādsvargūt
labumu no parasta krusta, bet kāds, kuram
svētbijības nav, labumu negūs pat no paša
DzīvudarošāKoka.
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Die vam ir jā zie do vis šķīs tā kais

Reizšeit,mūsudievnamā,esapmulsu:ie-
raudzīju,kajūsuzsvētādievgaldadedzināt,
lūk,tādumaziņusvecīti.Piesevisbaznīcāes
šādas mazas svecītes nelieku pat svečturos
ikonostasapriekšā–uzskatutoparnevērīgu
izturēšanos.

–Tomēr,Geronda,runā,kasvecīteiirjāiz-
deglīdzpašaiapakšai.

–Jā,lainodeglīdzpašaiapakšai,betirno-
zīmetam,kurtāpilnībāizdeg.Vienalieta,ja
tā izdeg tajos svečturos, kur sveces liek tau-
ta,unpavisamcitalieta–uzsvētādievgalda
vaiupurgalda.Navlabi,jaaltārītiekiedegtas
līdzpuseinodedzinātāssvecītes,tāirnecieņa.
Un,jaarīlielajābaznīcassvečturīsvecesdegs
līdzdievkalpojumabeigām,jatāsirnodegu-
šaspavisamīsas,tikuntānomainiettās.Bet
Dievišķās Liturģijas iznākšanās –mazajā un
lielajā–vienmēr izmantojiet lielosveci, jo tā
simbolizēGodājamoPriekšteci. Irvietas,kur
ekonomijaspēc tieknodzēstasarī lampādes,
nesaprototto,ka,jaDievubijā,Viņšsūtīsmil-
zu svētības. Un arī paņihidāsmazu svecīšu,
tikpat kā ievaskota diega, izmantošana būs
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nevērības izrādīšana. Šādas sveces ir kauns
dotpatcilvēkiem.

–Geronda,betmāsassavāscellēs,laidedz
svecescikvienvēlas?

–Laidedz,laidegarīsātans.Te,skat,visa
pasauleirliesmās.Vienlaitāssvecītes,kotās
dedz,būtuarkādunozīmi,tasir,degšanaslai-
kāirjāskanlūgšanām.

DiženalietairsevisnodošanaDievam!Mēs
ēdam saldus augļus, bet kvēpināmajos trau-
kos Dievam upurējam koka darvu. Baudām
medu,betDievamupurējamvasku,betarīto
bieživienmēssajaucamarparafīnu!Pateicī-
bāparDievadāsnajām,bagātīgajāmdāvanām
mēs Viņam upurējam vienu vienīgu svecīti,
unko–krāpsimiesarīarto?BetjaDievsgri-
bētu,kamēsViņamupurētumedu?Iedomā-
jos, ko tadmēs darītu!Mēs Viņam upurētu
vainumedussīrupiņu,vaiarīnedaudzūdenī
izkausētucukuriņu.Dievsmūsneuztversno-
pietni!Taupītvaruzvisu,izņemotkalpošanu
Dievam.Dievammumsirjāziedopatsšķīstā-
kais,patslabākais.

– Bet tauta, Geronda, īpaši nemaz nesa-
prot,kāpēcdedzinātparafīnasveces–irDieva
necienīgi.
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–Betjūstaipasakiet:“Dievnamādedzināt
parafīna sveces ir kaitīgi jūsu veselībai.” Tad
viņi nedaudz aizdomāsies. Bet, ja dievnams
piedevām vēl ir arī maziņš, tad [izmantojot
šādasnedabīgas sveces] varnosmakt!Labāk
iriedegtvienumaziņusvecīti,betlaitāirno
vaska,nekāmilzīguparafīnasveci.Tiešitāpēc
arīdaudzidievnamāsajūtassliktiunkrītģī-
bonī.Maziņšdievnamiņš–unvissšisparafīns
ir liesmās! Bet, ja tikai tas vien…Lampādes
gribpiepildītarpārtikānederīgāmeļļām.Līdz
kamirnonākušicilvēki!VecajāDerībāirteikts,
ka dievnamos izmantojamām eļļām ir jābūt
izgatavotāmnokokosaugošajāmolīvām,ne-
visnotām,kasirnokritušaszemē.VaitadDie-
vamirvajadzīgaeļļaunvīraks?Nē,bet[tas]
Viņāizraisaaizkustinājumu,jotasirupuris,ar
kotiekizrādītacilvēkapateicībaunmīlestība
uzViņu.Sinajāuzmanilieluiespaiduatstāja,
lūk,kas:nelaimīgajiembeduīniemnavnekā,
ko varētu upurēt [Dievam]. Un ko gan viņi
dara:sameklēakmentiņu,kasnedaudzatšķi-
ras no pārējiem – lūk, tik mazmazītiņu vai,
jakautkurspraugāatradīsdivastrīslapiņas,
liektāsuzakmens,pakuruMozussitaarsavu
zizliunnotāsākatecētūdens,unsavuupuri
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atstāj tur.Betarkrūtibarojošāsmātesdodas
uztovietuun[uzšīakmens]izspieždažaslā-
sītespiena,domājot:“LaiDievsmandodpie-
numazuļupabarošanai.”Vienpalūko,kādair
viņupateicība [Dievam]!Tānebūtnav tukša
lieta.Betkodarāmmēs?…Šiecilvēkimūstie-
sās.Viņitur,uzakmeņiem,atstājkociņus,la-
piņas,akmentiņus…VaitadDievamtasvissir
vajadzīgs?Nē,navvajadzīgs,bet,redzotlabu
sirdi,labusnodomus,Dievspalīdz.

–Geronda,vaiiededzotsveci,irjāsaka,ka
tātiekuzliktatādamuntādammērķim?

–Tuiededzsveci–uzkurieni tosūti?Vai
tadtutokautkurnesūti?Arsvecespalīdzību
mēsDievamkautkopalūdzam.Kadtutoie-
dedzunsaki:“Partiem,kuriizciešmiesasun
garīgāsmocības,unpar tiem,kamtas irvis-
vairākvajadzīgs,”– tadstarpšiemcilvēkiem
irgandzīvie,ganmirušie.Zini,kādumierinā-
jumusajūtmirušie,kadmēsparviņiemuzlie-
kamsvecīti?Šādāveidāmēsuzturamgarīgo
saikni starp dzīvajiemunmirušajiem.Vienā
vārdāsakot,svecīte–tāir“antena”,arkuras
palīdzībumēssazināmiesarDievu,arslima-
jiem,armirušajiemuntātālāk.

–Geronda,betkāpēcmēskvēpināmvīraku?
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–MēstodedzināmDievaslavināšanai.Mēs
Viņu slavējam un pateicamies par visā pa-
saulēdarītajiemmilzu labajiemdarbiem.Arī
vīraks ir upuris.Unpēc tam, kadmēs esam
dievnamāapkvēpinājušiikonas,toupurējam
Dievamunsvētajiem,mēsapkvēpināmarīcil-
vēkus–Dievadzīvāsikonas.

Vainupateicoties,vainulūdzot–ieguldiet
sirdi.“MansDievs,novisassirdslūdzu,laiTu
manbūtu šajā jautājumāžēlīgs,” – tā es “iz-
sakos”ar svecītespalīdzību.Betarvīrakues
saucušādi:“NovisassirdspateicosTev,mans
Dievs, par visām Tavām dāvanām. Pateicos
Tevparto,kaTupiedodmanusdaudzosgrē-
kusunvisaspasaulesnepateicības,unmanu
pašalielonepateicību.”

Cik nu tas ir iespējams, pilnveidojiet [se-
vī]svētbijību,pieticību.Tasjumspalīdzēsuz-
ņemtDievaŽēlastību.Jo,jacilvēkamirsvēt-
bijība,garīgapieticība,japiedevāmviņšvēlir
pazemīgs,taduzņemDievišķoŽēlastību.Bet,
javiņāsvētbijībasunpazemībasnav,tadDie-
vaŽēlastībatamnenākpattuvumā.Svētajos
Rakstos ir teikts: “Bet Es uz lū ko ju na ba gu un 
kam sa grauzts gars un kas Ma nus vār dus bīs tas.” 
(Jes. 66, 2)
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5. Do ša na ie tver se vī Die viš ķo skā bek li

Cil vē ki pie mirst par tiem, ku ri cieš

–Geronda,agrākjūsrunājātparto,ka,cik
lielāmērā izvairiesno cilvēku sniegtāmieri-
nājuma, tik lielā mērā saņem Dievišķo. Tad
tāpēc,kad tuesi izsalcis, lūgšana tiek izjusta
labāk?

– Jā, betbez tam izsalkušieviensotru sa-
prot. Paēdušais izsalkušo nesaprot. Esmu
dzirdējis,kakādāpilsētāmetārāēdienu,bet
nedaudz tālākdzīvocilvēki,kuripārcēlušies
noKrievijas,kuriemnavkoēst.Šienelaimīgie
mitināskautkādāssiltumnīcās,skārdašķūne-
ļos.Pieņemsim,katie,kurimetaārāpārtiku,
nezina,kaviņiemlīdzāsircilvēki,kuriirtrū-
kumā. Bet kāpēc viņi nejautā, lai uzzinātu?
Mestārāēdienu!Mēsneatdodampatmums
pašiemnevajadzīgo.Kadkādscilvēksnespēj
nopirkt visu tamnepieciešamo, bet otram ir
lietas,kurasviņšpatsneizmantounnedodtās
tam,kasirtrūkumā,tadtasirgrēks.Mantās
irpašaslielākāsmocības.BaisajāTiesāKristus
mums teiks: “Jo Es bi ju iz sal cis, un jūs ne esat 
Ma ni pa ēdi nā ju ši” (Mt 25, 42). 
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Dažiemirviss,unviņisaka:“Šodiennaba-
dzībasnav.”Partuvākotienedomā.Viņine-
nostādasevicitavietātāpēc,lainetiktutrau-
cētiunnezaudētusavumieru.Betkāviņiar
šāduiekšējoattieksmispēsuzmeklētnabago?
Jacilvēksdomāparotru,tadviņšnabagoat-
rodunatrodarī to,kastamirvajadzīgs.Bet
cikdaudzirbāreņu,kuriemnavneviena,kurš
varētu noglaudīt galviņu! Cilvēki par tiem,
kuricieš,aizmirst.Viņuprātusnodarbinatie,
kuridzīvosvilpodami,unviņi sevi salīdzina
artiem,neviscilvēkiem,kuricieš.Bet,javiņi
padomātu,piemēram,partiemnelaimīgajiem
ZiemeļuEpīras(Albānijas)iedzīvotājiem,ku-
ripartovien,kairseviapzīmējušiarkrusta
zīmi, cietumā šaurāskamerās, lielā saspiestī-
bā,viensuzotranosēždivdesmitgadus!Tad
lietascilvēkiuzlūkotupavisamsavādāk.Baisi!
Mēspartonespējampatiedomāties.Vaizināt,
konozīmēviensuzotra?Nesēdus,neguļus,
nestāvus…Unkādsturvēllogs,labivēl,ka
sienāirkādscaurums.

–Tasir,Geronda,kapā!
–Kapātuvismazvariizstieptkājas.Kādas

tās ir mocības! Šodien pasaulē ir daudz ne-
laimjutāpēc,katiekražotamunīcija,betcilvē-
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kiirpamestilikteņavarā.Āfrikāesredzēju,kā
cilvēki ēd kamieļu mēslus. Cilvēku ķermeņi
turnemaznelīdzināsķermeņiem.Glužikātā-
dasvardes.Krūškurvjiglužikānoklūdziņām
pītigroziņi.Kāpēcmansāp?Mumsirviss,un
tāpēcmumsparcitiemnesāpitinnemaz.Bet
mēsvēlgribamnokļūtparadīzē…

Kades1958. gadāieradosStomionasklos-
terī,Konicābijakādsprotestants,kurš,patei-
coties no Amerikas saņemtajam ekonomis-
kajamatbalstam,protestantismāiemānījaas-
toņdesmit ģimenes. Viņš pat paspēja uzcelt
viņiem lūgšanu namu sapulcēm.Nelaimīgie
cilvēki izjuta lielu trūkumu, liela nabadzība
tos spieda kļūt par protestantiem, jo tie vi-
ņiemsniedzamateriālopalīdzību.Reizviens
nošiemnelaimīgajiemmanpateica:“Esesmu
gatavs kļūt ne tikai par protestantu, bet pat
parebreju, jomaniuz tospiež trūkums.”To
izdzirdējis, es sacīju: “Kaut kas ir jādara lie-
tas labā.” Sapulcināju ļaudis, kuriem ir zinā-
mamateriālāpārticība, spējapalīdzētcitiem,
unarviņiemaprunājos.Tolaikviņi,nabadzi-
ņi,bijapilnīgipasaulīgicilvēki,betnoskaņoti
labvēlīgi.Konkrēti,vienamnošiemcilvēkiem,
neskatotiesuz to, kadzīvojaviņšpilnīgi lai-
cīgi, bija plaša sirds. Kad es viņu ieraudzīju
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pirmo reizi, teicu: “Lai gan ārēji izskatās sa-
puvis, bet iekšā ir laba koksne.” Un tā mēs
nolēmāmsavāktkautkādunauduunizdalīt
to nabadzīgajām ģimenēm. Es pārticīgajiem
ieteicupienabagiemdotiespašiemunizdalīt
tiemnaudutāpēc,laiarīviņuspašuspārņem-
tuaizkustinājumsunviņigūtulabumu.Tāvi-
ņusirdis,laiarīnoakmens,kļuvamīkstākas,
kļuvacilvēciskas.Tāviņiempavērāsparadīzes
vārti. Īsā laika posmā visa šie labdarimainī-
jās,joviņiredzējatāsbēdas,kasmita[viņiem
blakus],unizklaidētiesklubosvaidančosviņi
jauvairsnevēlējās. “Tu,” viņi teica, “mūs at-
bruņoji.Kāmēstagadvaramietizklaidēties?”
ArīBaznīcaiviņikļuva tuvāki,betparvienu
no viņiem es uzzināju, ka viņš ir kļuvis pat
parBaznīcasdziedātāju.Betarītāsastoņdes-
mitģimenes,pateicotiesDievaŽēlastībai,cita
pēccitasatgriezāsPareizticībā.Kadvēlākiera-
dāsamerikāņuprotestanti,laipalūkotos,koir
sasniedzisprotestantusludinātājs,tadviņito
iesūdzējatiesā,joviņamvairsnebijaneviena
sekotāja!

– Geronda, vieni, kurus spiež nabadzība,
palīdzībulūgtnekaunas,savukārtcitiklusē.

– Daudzi kaunas un nevēlas bojāt savu
reputāciju.Šādiemcilvēkiempalīdzība irne-
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pieciešama vairāk nekā citiem. Un pareizāk
ir šādiemcilvēkiempalīdzēt [visupirms].Es
pazīstudivusārstus,kuriem,kadnotikakaut
kādanelaime,nebijanaudaspat aspirīna ie-
gādei.Cilvēks,kurāmītmīlestība,neaprobe-
žojastikaiartovien,laidotuvienīgitam,kurš
viņam lūdz žēlsirdības dāvanu, bet arī pats
meklētos,kuriirtrūkumā,laiviņusatbalstītu.
Tācentāsrīkotiesmanamāte.

Mī les tī bas kri tē rijs

Ja cilvēks irpārticisundodžēlastībasdā-
vanas, tadnav iespējams saprast, vai viņā ir
vainavmīlestība,joviņšvardotarīnevismī-
lestībasvadīts,betgantādēļ,laiatbrīvotosno
kautkādāmlietām.Mīlestībairredzamatad,
kadcilvēksdodtad,kadpašuspiežvajadzī-
ba.Pieņemsim,esuzskatu,kamanīirmīlestī-
ba.Dievs,laipārbaudītumanumīlestību,sūta
mannabagu.Jamanir,piemēram,divipulk-
steņi–vienslabs,betotrs–nedaudzsabojāts–
unesnabagamatdodubojāto,tasnozīmē,ka
manamīlestībairotršķirīga.Jamanīirīstena
mīlestība, tadnabagamatdodu labopulkste-
ni.Betiejaucaszaudējumunesošāloģika,un
mēs sakām tā: “Varbūt atdot labopulksteni?
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Viņam, ja jaunavvispārpulksteņa, labsbūs
arī vecais pulkstenis.” Un es viņam atdodu
vecopulksteni.Bet,kadtuatdodvecāslietas,
tad tevīvēlmītvecais cilvēks,bet, ja tudod
jauno,tadtuesiatdzimušaiscilvēks.Savukārt
tasstāvoklis,kadtusevpaturiganveco,gan
jaunopulksteniunvispārnedodnevienu, ir
ellesstāvoklis.

–Geronda,kānošīstāvokļavarizkļūt?
–Irjādomāšādi:“JanabagavietābūtuPats

Kristus,tadkoesViņamiedotu?Neapšaubā-
mi,kapašulabāko.”Šādāveidācilvēkssaprot,
kāda ir īstenamīlestība, pieņemnesatricinā-
mulēmumu[ievērottāsprincipus]unnāko-
šajā reizēatdodpašu labāko.Sākumāviņam
varbūtpagrūti,bet,nododotiessvētcīņai,viņš
šādāveidāsasniedztādustāvokli,ka,palīdzot
citiem,atdodganveco,ganjauno.Kautarīvi-
ņampašampulksteņanebūs,toties–arKristu
sirdī undzirdēs savas sirds saldos sirdspuk-
stus, kas gavilēs dievišķā priekā. Ja tev “no-
ņemmēteli”,bettuatdodarītossvārkus,kas
tevir,tadtevipēctamapģērbsKristus.Jatev
sāpsirdsparkādunelaimīgo,untuviņampa-
līdzi,vaipadomā,ciklielsbūtutavsupuris,ja
šīcilvēkavietābūtuPatsKristus.Šādicilvēks
kārtoeksāmenus.Ticīgaissavatuvākāperso-
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nāredzKristu.BetPatsKristussaka,ka,kaut
kodarotvienanelaimīgālabā,jūsšādāveidā
darātlabuMan(skat. Mt 25, 40).Protams,kat-
ramirjāizrādatampienākošaisgods,betmī-
lestībaipretvisiemirjābūtvienaiuntaipašai.
Ministrsunubags,ģenerālisunzaldātsticīga
cilvēkasirdīaizņemvienāduvietu.

–Geronda,kāpēcreizēmmēdzgadīties,ka
cilvēks,kuram tiekdarītskas labs,pret savu
labdariizturasnecienīgi?

– Pa vidu iejaucas sātans un čukst ausīs
tam, kuram mēs esam palīdzējuši, lai viņš
pretmumsizturasnelāgi,laimēssadusmotos.
Unpievisa tāmēszaudējam [labo,koesam
izdarījuši]. Cilvēks nav vainīgs, sātans viņu
uzkūda tāpēc, lai mums tiktu viss atņemts.
Darotlabusdarbus,jumsvienmērjābūttādai
sajūtai,ka jumstie ir jāpaveic,unesietgata-
vi sastapties ar kārdinājumiem, lai nezaudē-
tutolabo,koesatizdarījuši,unlaivissnošī
labā iegūtaispaliktu jūsu.Piemēram, cilvēks
ziedokautkādunaudu,nevēlastodarītzinā-
muapkārtējiem.Betpavidu iemaisāskārdi-
nātājs un sakūda citus tampateikt: “Tu taču
esimantkārīgs: neesi neko ziedojis, bet tāds
izdarījato,bettāds–citu.”Tāsātansšocilvē-
kupiespiež“pazemīgi”atbildēt:“Arīesesmu
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veiciskādumazumiņu. Ierīkoju…slimnīcu.”
Vaiarīienaidniekspiespiežtosadusmotiesun
atklāt:“Kas,es?!Esesmucilvēks,kuršizdarījis
tounto?!”Unšādāveidāviņšpazaudē…vi-
su.Vaiarīsātanspamudinato,kuramcilvēks
irdarījiskolabu,tampateikt:“Skopulis!Eks-
pluatators”,lailabdarisatbildētu:“Kuršireks-
pluatators?Es,vai?Cilvēks,kurštevirdarījis
labu, sniedzis tik lielu atbalstu?” – “Ak, viņš,
nepateicīgais,” vēlāk tāds noteiks, “protams,
kaesnegribēju, lai tasman teiktu “paldies”,
betvismazvarējaatzīt[to,kaesmutālabda-
ris]!” Tomēr, ja cilvēks par saviem labajiem
darbiemgaidaatzinību,viņšzaudēvisu.Bet,
jalabudarījušaislabunodomuietekmētsteiks
šādi:“Tāpatirlabāk,kaviņširaizmirsislabo,
koestamesmudarījis”,vaiarītā:“Varbūtviņš
bijasatriektsvainogurisuntāpēcrunājatādā
tonī”, tadviņš attaisno tuvākounpatsneko
nezaudē.Kadmēsatlīdzībunegaidām,tadsa-
ņemam skaidru samaksu.Kristusmūsu labā
darījavisu,betmēsViņusitāmkrustā.Kāmēs
dievnamādziedam?“Parmannu–žulti.”24Un
tātadvienmērcentīsimiesdarītlabu,pretīpar
tonekonegaidot.

24 No Lielās Piektdienas 12. antifona rīta dievkalpojumā.
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De vējs gūst die viš ķo prie ku

Cilvēkampriekstieksagādātsdivasreizes:
vienu–kadviņš saņem,unotro–kaddod.
Prieks,koviņš jūtdodot,navsalīdzināmsar
prieku,koviņš jūtgūstot.Lai cilvēksvarētu
saprast, vai viņš garīgajā jomā gūst sekmes,
tam pirmām kārtām ir jāpārbauda sevi, vai
viņšpriecājasdodot,nevissaņemot.Vaiirap-
bēdināts,kadtiekdotsviņam,unvaipārdzī-
vopriekutad,kaddodpats?Unpēctam, ja
garīgajāziņāviņšpūlaspareizi,darotkautko
labu,viņštonekadneatcerēsies,betvienmēr
paturēsprātāpatvismazākolabodarbu,kovi-
ņam ir izdarījuši citi.Viņšnespējpievēracis
patuzcitupaveiktovisniecīgākolabodarbu,
kotieirdarījušiviņalabā.Iespējams,kacitiem
viņširuzdāvinājispatveseluvīnogulājulau-
kuunpartoaizmirsis.Betvienuvienīguvīn-
oguķekaru,ko tam ir iedevušinoviņapaša
dāvātāvīnogulājulauka,viņšnespējaizmirst
itin nekad. Vai, iespējams, ka viņš kādam ir
iedevisdaudzundažādasizgrebtaskokaiko-
nas,unpats tovairsneatceras.Bet, ja tomēr
šis“kāds”tamuzdāvinavienuplastikāiekau-
sētu ikoniņu, tad viņu pārņems aizkustinā-
jumspatneskatotiesuztāsmazocenu,unpēc



207

tampateicībādomāsparto,kāviņšvarētuat-
līdzināt.Viņšvaruzceltveselubaznīcu,nozie-
dotceltniecībaizemiunpartoaizmirst.Tasir,
pareizsiršādsgarīgaisceļš:aizmirstparpaša
darītolabounatcerētiestolabo,kotevirdarī-
jušiciti.Tas,kurširnonācislīdzšādamstāvok-
lim,kļūstparcilvēku,parDievacilvēku.Bet,
ja kāds nemitīgi aizmirst par tiem labajiem
darbiem,koviņamirdarījušiciti,unatminas
vienpašadarītoslabosdarbus,tadšādarīcība
irpretējatai,kovēlasKristus.Unarītādiap-
rēķini,kā:“Tumandevitikdaudz,betestev
– tik”– tā ir sīkumaina tirgošanās.Escenšos
dottam,kurširlielākātrūkumā.Esnetirgojos,
kātasnotiekpieandeles:“Šīsgrāmatasman
iedevatādsuntāds,tagadesviņamesmupa-
rādātikuntik,irjādodtikdaudz,laiparvisu
norēķinātos.”Vaiarī:“Jatasotraismanneko
navdevis,tadarīnomanisnekonesaņems.”
Tāircilvēciskātaisnība.

Tas, kuršņem,gūst cilvēciskoprieku.Tas,
kurš dod, saņem dievišķo prieku. Dievišķo
priekumēs saņemam ar došanu. Piemēram,
kāds man dod grāmatu, un tanī pašā laikā
viņšgarīgi,dievišķīgipriecājas,betmani,kas
paņēmugrāmatupārņemcilvēciskaisprieks.
Atdodotšogrāmatucitam,arīessākupriecā-
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tiesdievišķīgi,bettas,kuršnomanistoirsa-
ņēmis,līksmocilvēciskāpriekā.Betarīviņš,ja
atdostokādamtālāk,sajutīsDievišķoprieku,
un tā joprojām.Redzat, kānovienavienīga
priekšmeta tikdaudzi cilvēki var sajustDie-
višķopriekuuncilvēciskoprieku?

 Vajagiemācītiesdodotpriecāties.Cilvē-
kanostāja irpareiza, jadodotviņšpriecājas.
Tad viņš ir “pieslēdzies”Kristus “tīklam” un
gūstDievišķoprieku.Prieks,koviņšjūt,kaut
kododot vai kaut ar kaut kopalīdzot, satur
sevīdievišķo“skābekli”.Bet,kadcilvēksprie-
cājasparto,kaviņšsaņem,vaiparto,kaciti
viņadēļseviupurē,tadviņapriekāirsmārds,
kaut kas smacējošs. Pavisamdrīzmūs tiesās
tiecilvēki,kuriarsavu“es”nerēķinās,atdod
sevi citiem.Kādu gan viņi jūt prieku!Viņus
aizstāvKristus. Bet lielākādaļa cilvēkuprie-
cājas ņemot. Viņi sev liedz Dievišķo prieku
unpēctammokās.Kristupārņemaizkustinā-
jumstad,kadmēssavutuvākomīlamvairāk
nekāsevipašu,unViņšmūspiepildaarDie-
višķajāmgavilēm.Redzi,Viņšneaprobežojās
vien ar bausli ”mī li sa vu tu vā ko kā se vi pa šu” 
(Mt 22, 39),betupurējaSevicilvēkalabad.
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Mant kā rī gais krāj priekš ci tiem

–Lūk,Geronda,mazibrālīši:jaunākaisdod
visiem,betvecākais–nē.

–Laivecākidošanassaldmiiemācaarīve-
cākajam. Un, ja vecākais pie tā piestrādās,
tad viņš saņems vēl lielāku atlīdzību nekā
jaunākais,kuramdošanairjauasinīs,unkļūs
labāksparto.

–Geronda, kāvar atbrīvotiesno sirds sa-
saistības,kasmumstraucēkautkodotcitiem?

– Tu kas, esi skopulis?! Es tev! Patriekšu!
Unarīpaklausībupildīšanā,piemēram,jatu
strādāarhondarikā25,taduzreizjaupriekšdie-
nāmpaņemsevsvētībudošanai[laiikreizes
nebūtu jālūdz]. Redzi, kā Dievs bez skaudī-
basvisiemdodSavassvētības?Bet,jadošana
nekļūstpar ieradumu, tadpēcākpierodibūt
skopsuntadjaucitiemiedotnebūtnavviegli.

Mantkārīgais – ir krājkasīte, viņš krāj
priekšcitiem.Līdzartoviņšzaudēarīdoša-
naspriekuunarīDievišķoatlīdzību.“Kotuto
krāj?” reizespajautājukādambagātniekam.
“Saistībutevnav.Kotuartodarīsi?”–“Kades
nomiršu,”viņšatbild,“paliksšeitpat.”–“Bet

25 Vieta, kur pieņem viesus grieķu klosterī.
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es,” viņam saku, “dodu tev svētību paņemt
visu,koesi sakrājis, sev līdziuzviņpasauli.”
–“Šeit,”viņšsaka,“šeitvisspaliks.Janomir-
šu,tadlaipaņemciti.”–“Šeit,”saku,“tiegan
paliks.Betuzdevums ir, lai tu tagadvisu iz-
dalītu pats ar savām rokām, kamēr vēl esi
dzīvs!”Navdumjākacilvēkaparto,kuršvisu
vāc.Viņšpastāvīgikrāj,pastāvīgidzīvotrūku-
māungalugalāparvisuietaupītosevnopērk
mūžīgāsmocības.Daudzkrājējsirnonācislīdz
muļķībaspēdējaipakāpei, joviņšmateriālos
labumuscitiemnedod,patstajosslīkstunpa-
zaudēKristu.

Cilvēkipar skopuli smejas.Reizbijakāds
zemes īpašnieks, ļoti bagāts: piederēja vienā
apgabalāganzeme,ganAtēnāsapartamenti,
betviņšbijanuļotiskops.Kādudienustrād-
niekiem, kuri apstrādāja viņa lauku, viņš iz-
vārīja šķidru jo šķidru pupiņu aizdaru. Bet
tolaik nelaimīgie strādnieki darbu sāka agri
no rīta, līdz ar saules pirmajiem stariem, un
beidzapēcsaulrieta.Pusdienlaikā,kadviņibi-
jaatlaidušiesatpūtā,saimnieksaizdarusalēja
lielālēzenātraukāunpasaucašospusdienās.
Nelaimīgie strādnieki sasēdās apkārt, sāka
ēst:aizķerarkarotikādupupiņu,betpārsvarā
viensvienīgsšķidrums!Betviensnostrādnie-



211

kiemprataļotilabipavilktuzzoba.Atliekma-
lā karoti, paietmaliņā, novelk kurpes, zeķes
unizliekas,kagribkājasiemērktarvirupildī-
tajā lēzenajā traukā.“Kotudari?”pārējievi-
ņamjautā.“Nekotādu,”atbild,“gribuiekāpt
unpaskatīties,varbūtkādupupiņuatradīšu!”
Tik liels skopulis bija šis nelaimīgais zemes
īpašnieks.Tāpēcirtūkstoškārtlabāk,jacilvēks
irizšķērdīgs,nevisskops.

–Skopums,Geronda,irslimība.
–Ļotismagaslimība!Navsmagākasslimī-

bas par cilvēku uzveikušo skopumu. Taupī-
gums– tā ir laba lieta,bet ir jābūtpiesardzī-
gam,laipamazāmarskopumapalīdzībutevi
neuzveiktusātans.

– Bet daži, Geronda, no skopuma paliek
neēduši.

–Vai tad tikaineēduši?Reizdzīvojakāds
bagāts tirgotājs, kuram bija liels veikals, bet
patsarasunazītitrijāsdaļāsšķēlasērkociņus.
Bet vēl kādai citai bagātniecei bija sērs, viņa
vienmērpieturējaiekuramgailošasoglesun,
lai neizlietotu sērkociņus, sēru aizdedza no
šīmoglēm.Betpašaipiederējanami, zemes,
daudzmantas.

Esnesaku,kair jābūtizšķērdīgam.Betiz-
šķērdīgais, ja tuviņamkopalūdz, tovismaz
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tev iedodpavisamviegli. Skopulim tevkaut
koiedotbūsžēl.Reizdivaskaimiņienes,māj-
saimnieces, aizsāka runas par salātiem, par
etiķi,un sarunas laikāvienanoviņāmsaka:
“Manirļotilabsetiķis.”Pagājakādslaiciņš,un
otrajainabadzīteisavajadzējāsnedaudzetiķa.
Viņa devās pie kaimiņienes palūgt etiķi, bet
tāviņaiatbild: “Paklau,dārgā, jaesbūtu sa-
vuetiķi laistījusipa labiunpakreisi, tadtas
manpatpēc septiņiemgadiemnebūtuvairs
atrodams!”

Irlabi,javienlaikusvarbūttaupīgsundot.
Būttaupīgamnenozīmēbūtskopulim.Nauda
piemana tēvaneaizkavējās.Farasāviesnīcas
nebija,tāsvietābijamūsunams.Kuršieradās
ciemā, nakšņot devās pie stārasta. Ciemiņu
pabaroja,nomazgājatamkājasunpiedevām
devaarītīraszeķes.

Šodienesredzu,kapatdažosdievnamos,
kurus apmeklē svētceļotāji, ar lampādēm ir
piekrautaspilnasnoliktavas,bettikuntāne-
saka:“Mumsir”,laicilvēkitāsvairāknenestu.
Izmantot šīs lampādes nevar, nevar arī pār-
dot, bet tik un tā tās izdalītas netiek. Iesācis
krāt, cilvēks caur to kļūst sasaistīts un atdot
jauvairsnespēj.Bet,jacilvēkslietassāknevis
vākt,betizdalīt,tadviņasirds–viņampašam
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neaptverotkā–savāksiesKristū.Kādaiatrait-
nei nav naudas, lai nopirktu olekti auduma
bērnuapģērbapašūšanai,beteskrāšu?Kāes
tospēšupaciest?Mankalibānavnešķīvju,ne
katliņu, ir tikai skārdabundžas.Taivietā, lai
kautko sevnopirktu, espar labākuuzskatu
iedotpiecsimtdrahmaskaut kādam studen-
tam, laiviņšvarētunovienaklosteranokļūt
citā.NevācottevirDievadotasvētība.Kadtu
dodsvētībucitiem,tadpatsarīsaņemsvētību.
Svētībaradasvētību.

La ba at tiek sme – tas ir viss

–Bet,Geronda,jamanlūdzpalīdzību,bet
mannavkoiedot?

– Kad es gribu dot žēlastības dāvanu un
man nav ko dot, es žēlastības dāvanu dodu
ar asinīm. Tas, kuram kaut kas ir un citiem
sniedzmateriālo palīdzību, izjūt prieku, bet
tascilvēks,kuramcitiemnavkoiedot,nemitī-
giciešunpazemībāsevsaka:“Essavamtuvā-
kajamnepasniedzužēlsirdībasdāvanu.”Laba
attieksme– tas irviss.Citambagātniekam ir
ko iedot, bet viņš nedod. Bet kāds nabadzī-
gaisgribētu iedot,betnedod, joviņamnekā
nav.Viensnootraatšķiras.Bagātais, iedodot
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žēlastībasdāvanu,izjūtgandarījumu.Betna-
badzīgajamsāp,viņšgribizdarītkolabu,bet
viņamnavnekā,kovarētu tuvākajam iedot.
Sāpēsciešviņadvēsele, jo, javiņambūtuko
dot,viņštoatdotuunnemocītos.Labaattiek-
smeredzamadarbos.Jakādslūdzžēlsirdības
dāvanunabagam,un tas,patsciezdams trū-
kumu,viņamiedos, tadneatkarīginotā,vai
cilvēks,kurššožēlastībasdāvanuirsaņēmis,
naudunodzersvai izlietos lietderīgi,nabags,
kurš tobūsdevis, saņemsprieku, betDievs,
apgaismojot vēl kādu, sniegsmateriālo palī-
dzību arī žēlsirdīgajam nabagam. Bet ziniet,
kādareizēmmēdzbūtnetaisnība?Laivarētu
palīdzēttuvākajam,cilvēkstamatdodto,kas
irviņampašam,bettasotraissavāsdomāsvi-
suiztulkotā,kāpatstovēlas…

–Kojūsarto,Geronda,domājat?
–Pieņemsim,kakādanelaimīgākabatā ir

tikai pieci tūkstoši drahmu26. Satiek viņš uz
ceļa ubagu, iespiež šo naudu tam saujā un
metasbēgt.Ubagsskatās,kateirpiecitūksto-
ši,unpriecājas.Tanīpašā laikāgarāmdodas
kautkādsbagātnieksun,redzot,katasotrais
ir iedevis žēlsirdības dāvanu piecus tūksto-
šus, savāsdomāsprāto: “Ja jauviņš tādāļā-
26 Apmēram 15 ASV dolāri.
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jasarpiečukiem,kurštadvarzināt,cikviņam
ir naudas? Laikammiljonārs!”Un šis bagāt-
nieksnabagamiedodpiecussimtusdrahmu,
nomierinotsavunodomuarto,kaviņšsavu
pienākumu ir izpildījis. Tanī pašā laikā viss,
kas bija šimnelaimīgajam, bija tie paši pieci
tūkstoši.Un tikko viņš ieraudzīja ubagu, vi-
ņasirdssalēcās,unviņššonauduatdeva.Bet,
jabagātaiskautnedaudzbūtu [ar sevi]garī-
gipastrādājis,tadviņārastoslabsnodomsun
viņšteiktu:“Palūktik,atdevapēdējo”,vaiarī:
“Pašam bija vien desmit tūkstoši, bet piecus
atdevaubagam.”Betkāviņāvar rasties labs
nodoms,ja[arsevi]viņšgarīginavstrādājis?
Tānuviņšarīkomentē:“Jajauviņštāmētājas
arnaudu,tadjautogrābjlāpstām.”

Betdažicilvēkiubagamiedodpiecussim-
tusvaitūkstotidrahmu,betnelaimīgajampie
viņiem strādājošajam darbiniekam par pie-
cāmvaidesmitdrahmāmsarīkoveseluebreju
tirgu.Esnevarusaprast:nu,labi,tuiedodpie-
cussimtusvai tūkstotidrahmutam,kuru tu
nepazīsti,untanīpašālaikātuatstājnepaēdu-
šuto,kuršvisulaikutevatrodasblakusuntev
palīdz?Bettevtačuviņširjāiemīl,unviņam
irjāpalīdzpirmāmkārtām.Betlaikamjaušie
cilvēkižēlastībasdāvanaspasniedz tāpēc, lai
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tiktupaslavēti. Bet kaut kādu strādnieku šie
cilvēki,pasaulesloģikasvadīti,varvēlaizvilkt
uztiesu,topamatojotarto,kacituacīsnevē-
laskļūtparapsmieklu.Kādasieviete,kuraap-
meklēja baznīcu,manpastāstīja, ka reiz bija
gribējusinovienasvecītesnopirktmalku,ko
šīuzciemunomežaarmūļiembijavedusitrīs
stundas.Bettodienšīvecmāmiņabijanogāju-
sivēlpapilduspusstundu,tasir,pavisamko-
pātrīsarpusistundas,jobijametusilokuap
mežsargusargposteņiem,lainetiktupieķerta.
“Unpar cik tad?”kundze jautāja. – “Piecpa-
dsmitdrahmas,”vecīteatbildēja.–“Nē,”saka
kundze,“tasirpardārgu.Estevparvisusa-
maksāšuvienpadsmitdrahmas.”–“Lūk, tā,”
viņamanvēlākteica,“laimūs,garīgoscilvē-
kus,neuzskatītuparmuļķiem.”Esviņaisade-
vukārtīgusutu!Večiņauzturējadivusmūļus
un bija iztērējusi divas dienas, lai nopelnītu
divdesmit divas drahmas. Kāpēc gan viņai
nevarēja iedotdivdesmitdrahmaspavirsu?!
Betnē,taivietāvajadzējasarīkotīstenuebreju
diņģēšanos.
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Žēl astī bas dā va nas ļo ti pa līdz mi ru ša jiem

Bagātība,kasnabadzīgajiemnetiek izdalī-
taparmūsudvēselesveselībuunizglābšanos
vaiarīparmūsumirušotuvodvēseļumieru,
cilvēkāizraisasabrukumu.Žēlastībasdāvana,
kas tiek pasniegta slimojošajiem, atraitnēm,
bāreņiem, citiem nelaimīgajiem, sniedz lielu
palīdzībuarīmirušajiem. Jo,kadparmirušo
tiek dota žēlsirdības dāvana, to pieņemošie
saka:“Dievsviņampiedos.Lai irsvētītiviņa
pīšļi.”Jakādscietīsnoslimībām,nespēsstrā-
dāt, grimsparādosun tuviņamšajāgrūtajā
situācijāpalīdzēsiunteiksi:“Paņemšonaudu
par tādaun tādadvēseles dusu”, tad šis cil-
vēksatbildēs:“Dievsviņampiedos.Laiirsvē-
tītiviņapīšļi.”Tie,kaspieņemžēlastībasdā-
vanu,veicparmirušajiemsirdslūgšanas,un
pēdējiemtasļotipalīdz.

–Jakādaisievieteinomirstvīrs,nesaņēmis
Svēto Vakarēdienu, neizsūdzējis grēkus, vai
arījaietbojāviņasbērns,koviņavēlvarizda-
rīt,laipalīdzētutodvēselēm?

–Laiviņapati,ciknutasiriespējams,kļūst
labāka.Saprotams,tādējādiviņapalīdzēspati
sev,betpalīdzībatiksarīviņasvīram,jo,jajau
viņiirlaulāti,tadzināmadaļa[notāsgarīga-
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jiempanākumiem]pienākasarīviņam.Tasir
patssvarīgākais:kļūtlabākaipašai.Citādivi-
ņavarizdarītkautkolabu,bettanīpašālaikā
uzlabopusinemainīties.“Savupienākumu,”
viņa pateiks, “es esmu izpildījusi. Ko tu no
manis vēl gribi?” Un paliks nelabojusies vai
kļūsvēlsliktāka.

Žēl astī bas dā va na “sle pe nī bā”

–Geronda,dažiparfarizejismuuzskatato,
kacilvēksapmeklēbaznīcu,betmīlestībasun
upurēšanasjomāatpaliek.

–Kāviņitozina?Viņipartoirpārliecināti?
–Tāviņispriež.
–KoirteicisKristus?“Ne tie sā jiet” (Mt 7, 1). 

Kādscilvēksčigānamžēlsirdībasdāvanuvar
arīnepasniegt,jozinaparkādulielātrūkumā
esošu slimnieku un palīdz pēdējam. Čigānu
sastapskādsgarāmgājējsunviņampasniegs
žēlastības dāvanu, bet kurš palīdzēs slima-
jam?Kā gan, visu nezinot, var izdarīt tādus
secinājumus?Farizejismsirtad,kadkādsžēl-
astībasdāvanupasniedz tikai tāpēc, lai tiktu
paslavēts.

Atminos,kades1957. gadābijukādāsav-
rupdzīvojošā klosterī, par katru paklausību,
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atkarībā no tās sarežģītības pakāpes, brāļi
norēķinājāsnaudā.Tākātolaikklosterostrū-
ka cilvēku, daži brāļi, kuriem bija pietiekoši
daudz spēka, uzņēmās daudzas paklausības
unsaņēmaarī lielākuatlīdzību,bet saņemto
izdalījanabagiem.Turbijaviensmūks,kuru
bijaiesaukušiparSkopuli, joviņšnaudune-
izdalīja. Kad šis mūks nomira, tad viņu ap-
raudātieradāsšejienesHalkidikesnabadzīgie
zemnieki–noLielāsPanagijas,noPaleohori-
jas,Neohorijas.Šiezemniekiturējavēršusun
vadājabaļķus,kokalāgas,tolaikvisuvedaar
vēršiem,netā,kātasnotiekšodien–arpaš-
izkrāvējiem,armežvedējiem.Nutad,lūk,ko
šismūksdarīja:krājaunkrājanaudu,kovi-
ņamdevapartāmpaklausībām,koviņštika
pildījis, bet, kad redzēja, ka kādam saimnie-
kam–ģimenesgalvambijatikaiviensvērsis
vai arī tas taisījās nobeigties, tad mūks tam
pirkavērsi.Tolaikvērsinopirktnebijajokalie-
ta, tasmaksājapiecus tūkstošusdrahmu,un
tolaiknaudabijastabila.Citimūkivienamna-
bagamdevapiecasdrahmas,otram–desmit,
trešajam–trīsdesmit,unviņulabiedarbibija
redzami.Betmirušaisbijapilnīginemanāms,
joviņš,kāciti,žēlastībasdāvanasnedalīja,bet
gan krāja naudu un cilvēkiem palīdzēja sev
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raksturīgāveidā.Nuunviņuarī iesaucapar
Skopuli.Ungalugalā,kadviņšnomira,sapul-
cējāsnabadzīgieunraudāja:“Viņšmaniizglā-
ba!”viensteica.“Viņšizglābaarīmani!”teica
cits.Tolaik, ja tevbijavērsis,varējapārvadāt
baļķusunuzturēt ģimeni.Klostera brāļi bija
pārsteigti. Tāpēc es arī saku: “Kāmēsvaram
zināt,kodaraciti?”

–Geronda,reizēmcilvēkspasniedzžēlas-
tībasdāvanu,bet tanīpašā laikā jūt arīkaut
kādutukšumu.Kādstamiriemesls?

–Laipavērosevi,varbūt,kaviņuvadaiz-
dabāšana cilvēkiem. Kad rīcībasmotīvi ir tī-
ri, cilvēks jūt prieku. Zināt, ko reiz sarīkoja
kādāpilsētā?Manpar topastāstīja kādspa-
ziņa, dievbijīgs cilvēks, pēc profesijas advo-
kāts.TuvojāsKristusPiedzimšanassvētki,un
dažikristiešinolēmasavāktdažādasmantas,
izveidot sainīšus, dažādas dāvanas unpilsē-
taslaukumātāsizdalītnabadzīgajiem.Tolaik,
pēcokupācijas27,cilvēkidzīvojatrūkumā.Šis
advokāts sacīja: “Ja reiz mēs zinām, kurš ir
nabadzīgs [bet kurš – nē], labāk šīs dāvanas
izdalīsimbezliekatrokšņa.”–“Nē,”viņamat-

27 Grieķijas okupācija 1941.–1944. gadā, ko veica Vācija, Itālija, 
Bulgārija.
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bildēja,“izdalīsimtāsuzlaukumaDievampar
godu,laicilvēkiredzētu,kamumsnavvien-
alga.” – “Kam tas ir vajadzīgs?” atkal iebilda
manspaziņaadvokāts.“Kurāgrāmatājūsesat
lasījuši,kažēlastībasdāvanastiekizdalītasšā-
dā veidā?” Tie paliekpie sava: “Dievampar
godu.”Viņštosnekādinespējapārliecinātun,
kadtobijasapratisunzaudējisspēkus,atstā-
javiņusrīkotiestā,kātiemlabpatīkas.Unko:
savedaviņivisasdāvanasuzlielopilsētaslau-
kumuunpaziņoja,katāsturtiksdalītas.Tas
kļuva zināms visiem,unuzreiz salidoja pati
rūdītākātautiņa,glužikātādigorillas:grāba
un grāba, un citiem neatstāja itin neko. Dā-
vanasdabūjatie,kuriuzvedāskāmežoņiun
kurinebijatrūkumā,betnelaimīgienabagipa-
likatukšāmrokām.Bet,kadparšopasākumu
atbildīgiecentāsturieviestkautkādukārtību,
tadviņidabūjavēlkārtīgipakaklu–“Dievam
pargodu”!Redzat,kādarbojasgarīgielikumi?
Pasaulīgajamcilvēkamirattaisnojumstālep-
nībai,lielībai,betkādsattaisnojumstajāirga-
rīgajamcilvēkam?

–Bet,Geronda,gadāstačuarīneticīgi,bet
līdzcietīgicilvēki,kuridaralabusdarbus…

– Kad žēlastības dāvanas dod laicīgs cil-
vēks, labunodomuvadīts,nevis lai izdabātu
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cilvēkiem,Dievsviņuneatstāsunkautkādā
brīdīviņasirdīierunāsies.Kādsmanspaziņa,
kuršdzīvojaŠveicē,pastāstījaparkādubagā-
tudāmu,ateisti,kura,būdamaīpašilīdzcietī-
ga,aizgājatiktālu,kavisusavuīpašumuizda-
lījanabadzīgajiemunnelaimīgajiemunbeigu
beigāspalikapavisamnabadzīga.Tadtie,ku-
riemviņa agrākbija līdzējusi,pacentāsviņu
iekārtot labākajā veco ļaužu pansionātā. To-
mēr,neskatotiesuzvisiemlabajiemdarbiem,
košīsievietetikadarījusi,viņapalikaateiste.
KadarviņucentāsuzsāktsarunuparKristu,
tāno sarunas vairījās, teica, kaKristus ir bi-
jisvien labscilvēks, sabiedriskaisdarbinieks,
minējaarīcitaslīdzīgasteorijas.Pilnīgiiespē-
jams, ka kristieši, kuri tika ar viņu runājuši,
tainepalīdzēja,viņatodzīvēsnespējasaskatīt
nekoīpašu.“Palūdziesparšodvēseli,”draugs
manteica,unarīpatsdaudzlūdzāsparviņas
pievēršanos ticībai. Pēc kāda laika viņšman
pastāstīja,kareiz,ierodotiespansionātā,viņš
toieraudzījapilnīgiapskaidrotu.“Esticu,”vi-
ņaiesaucās,“ticu!”Arviņubijaatgadījieskāds
brīnumainsnotikums,kasšosievietibijapil-
nībāmainījis,unpēcšīatgadījumaviņavēlē-
jāskristīties.
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“Tādarīdams,tuuzviņagalvassakrāsi
kvēlojošasogles”(Rom.12,20)

–Geronda,jacilvēksnavtrūkumā,bettikai
izliekaspartādu,vaiviņamirjāpalīdz?

–Kristusirteicis,katiem,kurimumslūdz,
ir jādod neizvaicājot. Un, pat ja lūdzošajam
navnekādasvajadzības, tevviņam tikun tā
irjādod.Priecājies,ka[teviriespēja]iedotžēl-
sirdībasdāvanu.Dievs“liek lie tum līt pār tais
niem un ne tais niem” (Mt 5, 45), tadkāpēcgan
mēsnevarētupalīdzētsavamtuvākajam?Bet
vaimēspašiesamcienīgisaņemtvisastāsdā-
vanas,komumssniedzDievs?“Ne pēc mūsu 
nelikumībām ir mums darījis, nedz pēc mūsu 
grēkiem ir mums atmaksājis.” (Ps. 102, 10)Kaut
kādsnabagstevlūdzpalīdzēt.Patjatevipar
viņumācšaubas,vienalga,arapdomupalīdzi
tam, lai vēlāk tevi nekārdinātu nodoms. Vai
atceries,ko ir rakstījis abba Īzaks: “Pat ja cil-
vēkssēžjāšuszirgāuntevlūdz–dodviņam.”
Tu nezini visus lietas apstākļus. Tavs uzde-
vums–ticēttam,kotevsakalūdzējs,undot
tikdaudz,cikviņšlūdz.

Jamums,piemēram,irtikaitūkstotisdrah-
muunmēs, tāsatdodotnabagam,pārdzīvo-
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jam, ka nevaram iedot vairāk, tad papildus
mūsudotajai svētībai (tas ir, šainaudai)mēs
nabaga sirdsapziņā ieguldāmKristuun labu
satraukumu.Tas,komēstikāmizdarījuši,vi-
ņusatrauks, joviņadomasnemitīgiatgriezī-
siespietāžēlsirdīgācilvēka,kurškopāar“hi-
liariku”28viņamiratdevisarīsavusāpēmpār-
ņemto sirdi. Šis nelaimīgais nonāks tik tālu,
kasavamlabvēlimanonīminosūtīsvisunotā
saņemtonauduvaipatvēllielākusummu.Ar
manireizatgadījāskautkaslīdzīgs.Reiz,kad
esdzīvojuSalonikos,maniapturējakādasie-
viete,kasnoārienes līdzinājāsčigānietei,un
palūzaiedotnauduviņasbērniem,jotāsvīrs
esotslims.Manbijavienpiecsimtdrahmas,es
tāsatdevu,sacīdams:“Piedod,betnekovairāk
iedotesnevaru.Javēlies,teirmanaadrese–
atraksti man par to, kā klājas tavam vīram.
PacentīšosnoSvētāKalnatevatsūtītvairāk.”
Drīz vienmanpienāca vēstule, kurā bija ie-
liktas piecsimt drahmas un zīmīte: “Pateicos
partavulaipnību.Atgriežunotevissaņemto
naudu.”Jatiekdotsarsāpēm,tadžēlsirdības
dāvanusaņēmušoapdedzināsmīlestībaslies-
mas,Kristus,untaspatssāksnevisņemt,bet
dot.Bet,jažēlsirdībasdāvanulūdzošaisizrā-
28 1000 drahmas.
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dīsies ļoticietsirdīgsunsaņemtonaudusāks
krāt, tāviņamnekādupriekunenesīs.Dievs
visuiekārtostā,kaviņasakrātānaudatiksiz-
mantotatur,kurtābūsvajadzīga.Betcietsir-
dīgajamdiedelniekamtiksviennogurumsun
“ziedojumuvākšanas”(nosauksimtotā)radī-
taispārgurums,koviņš[pašamtonezinot]ir
noorganizējiscitulabā.

–Tātad,Geronda,cikdaudzbūtujādod?
–Tikdaudz,laivēlāktevinemocītusirds-

apziņa.Irnepieciešamsbūtapdomīgiem.Ne-
vajagdotsimtuunpēctampārdzīvot,kane-
esi iedevispiecdesmit. Irnepieciešama īpaša
uzmanība,jacilvēksirpilnsmīlestības,arlielu
iedvesmu, entuziasmu. Tādā gadījumā sava
mīlestība un entuziasms ir nedaudz jāpie-
bremzē,laivēlāknebūtujānožēlo,ka,tāteikt,
tamnelaimīgajamiedevupārākdaudz,vaja-
dzēja dotmazāk, un tagadpašamnākas sē-
dētartukšāmrokām.Pakāpeniskišādscilvēks
iegūspieredziunsāksdotžēlastībasdāvanas
atbilstošitaipašaizliedzībai,kādatampiemīt.

–Geronda,bet,kadlūdzošāvēlmesirpā-
rāklielas,vaitadtāsirjāpiepilda?

– Te ir vajadzīga spriestspēja un vēlreiz
spriestspēja. Kad tev cilvēks lūdz kaut ko,
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laiarsaņemtovarētupadižotiescitupriekšā,
dodviņam.Skaties,arīKristusJūdamneteica:
“Kasgantuesiparapustuli?Tiecgalāarsavu
mantkārību!”–betuzticējaviņamarīnaudas
lādi.Tomēr,jakādstevkolūdz,piemēram,ie-
vārījumaburciņu,untevtāir,bettuzini,ka
viņam pašam ir vesela muca ar ievārījumu,
bet kādamcitam ievārījumanavnemaz, tad
tam,kuramirunkuršlūdzvēl,pasaki:“Brāl,
javēlies, iedodarī tu tādamun tādamkādu
mazumiņunotā,kasirtev.”Bet,jatādatrū-
kumcietējanav, tad iedodlūdzošajam, ja jau
reizviņštevtoirpalūdzis,unnesakineko.Ja
viņāirjūtīgumastīga,tadšisdevumsviņāvar
izraisītaizkustinājumu,untasvarlaboties.

Un,tātad,šādosgadījumosnotiektas,par
ko apustulis Pāvils ir rakstījis: “Ja tev ļaunu
daratavsienaidnieks,bettuviņamlabu,tad
tuuzviņagalvasvāckvēlojošasogles” (skat. 
Rom. 12, 20).Nejautajānozīmē,katusavuie-
naidniekupārvērtpelnos,betgantas,jatuvi-
ņamdarilabu,viņāsākraisītiesmīlestība.Mī-
lestībairKristus,uncilvēkāsākdarbotiesDie-
višķā Žēlastība. Bet pēc tam cilvēksmainās,
joviņusākgrauztsirdsapziņa,tasir,tadviņu
svilinaviņapašasirdsapziņa.Tomērdarīt la-
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butādēļ,laikāduviņasirdsapziņaatmaskotu
unviņštiktuatgrieztsuzpareizāceļa,tasnav
pareizi,jocaurtosavuspēkuzaudēarīlabais.
Dari labuarmīlestību.Kadtusavamienaid-
niekam“atriebies”arlabo,tadviņšmaināsun
labojasšīvārdalabākajānozīmē.

Konicādzīvojakādsdzērājs,kurambijaģi-
mene.Esviņamdevukautkādunaudu.Daži
uzzināja,kaesšimnelaimīgajampalīdzu(viņš
tobijapatstiemizstāstījis),unmanteica:“Ne-
vajagviņamdotnaudu,viņšdzer.”Manviņš
patsteica:“Iedodmanpriekšbērniem”,unes,
kaddevuviņamžēlsirdībasdāvanu,piebildu:
“Ņem, tas taviembērniem.”To,kaviņšdzer,
eszināju,betzinājuarīto,kamanisteiktaisvi-
ņam nedaudz palīdzēs: viņš turpinās žūpot,
bet sāks jaunedaudzaizdomāties arīpar sa-
viembērniem.Jaesnaudunebūtudevis,viņš
mocītusavusievu, jo tadbūtuņēmisnost to
naudu,kotābijanopelnījusi(betviņa,naba-
dzīte,muguruliecasvešāsmājās),nodzertuto,
betbērniciestuvēlvairāk.Bet,kadesviņam
teicu:“Paņemtopriekšsaviembērniem”,viņš
savusbērnusnedaudzarīatminējās.Skaidrs?
Manparviņusāpējasirds,viņš tozināja,un
viņāaizsākāsiekšējaisdarbs.Šādāveidālabo-
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jušiesirdaudzi.Betdaži,kuruspēctammocīja
sirdsapziņa,atgriezaarīnaudu.

MēsarsavuloģikuneļaujamrīkotiesKris-
tum. Ja jūsvēlatiesbūtevaņģēlisti (protams,
neprotestanti), tad īstenoEvaņģēlijuapgūs-
tietjautagad.
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III

GA RĪ GĀ DROS ME

“Vis lie lā kais prie ks ro das no upu ra. Vien upu
rē jot cil vēks kļūst rad nie cisks Kris tum, jo Kris tus 
ir Upu ris”

1. Par lai ku zī mēm

Anti krists

– Geronda, pastāstiet mums kaut ko par
antikristu.

–LabāktagadparunāsimparKristu…Pa-
centīsimies būt cik nu vien iespējams tuvāk
Kristum.Bet,jamēsesamkopāarKristu,kā-
pēcmums vajadzētu baidīties no antikrista?
Vaiarīpašlaikantikristagaranav?Tāvai sa-
vādāk,betļaunumuradaantikristagars.Un,
jabriesmonisantikristspiedzimsunsastrādās
visdažādākāsneprātīgās lietas, tadgalu galā
viņš[tikuntā]kļūsparapsmieklu.Tomērlīdz
tam risināsies daudz notikumu. Iespējams,
kaarī jumsnāksiespārciestdaudzkono tā,
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parkoirstāstītsApokalipsē.Pamazāmdaudz
kasizlienuzāru.Unarīes,nelaimīgais,sāku
kliegtjaupirmstikdaudziemgadiem!Situāci-
jairdrausmīga,neprātīga!Neprātsirpārkāpis
[visas] robežas. Ir iestājusies apostasija29, un
tagadatliekviengaidīt,kad ieradīsies“pa zu
ša nas dēls” (2. Tes. 2, 3). [Pasaule]pārvērtīsies
partrakomāju.Visurvaldīssajukums,kurāik-
vienavalstssāksdarītto,kastaiienāksprātā.
LaiDievsdod,katointereses,kuritaisalielo
politiku,nāktumumspa labu.Mēsnemitīgi
dzirdēsimkautkojaunu.Redzēsim,kārisinās
pašineiedomājamākie,pašineprātīgākienoti-
kumi.[Labiirvientas],kašienotikumiviens
otrunomainīsļotiātri.

Ekumenisms,kopējaistirgus,vienamilzīga
valsts, viena reliģija, kas ir veidota pēc viņu
mērauklas, – tādi ir šo sātanuplāni.Cionisti
kādujaugatavomesijaslomai.Viņiemmesija
būsķēniņš, tas ir, viņš valdīs šeit, uz zemes.
ŠīszemesķēniņugaidaarīJehovasliecinieki.
Cionistināksatklātībāarsavuķēniņu,betje-
hovieši topieņems.Viņi visi to atzīspar ķē-
niņu, teiks: “Jā, tas ir viņš.” Būs lielas jukas.
Šojukulaikāvisisagribēsķēniņu,kuršspētu
viņusglābt.Untadviņiizvirzīscilvēku,kurš
29 Grieķiski – atkrišana, atkāpšanās.
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teiks:“Esesmuimams,es–piektaisBuda,es–
Kristus,Kurugaidakristieši,esesmutas,kuru
gaida Jehovas liecinieki, es – ebrejumesija.”
Viņambūspieci“es”.

SavāPirmajāVēstulēevaņģēlistsJānisrak-
sta: “Bēr ni ņi… nāk anti krists, un ta gad daudz 
anti kris tu ir cē lu šies.” (1. Jņ. 2, 18)Artoviņšnav
domājis,kagaidītaisantikristslīdzināsiesva-
jātājiemMaksimilianamunDiokletianam,bet
kagaidītaisantikrists,jatāvarteikt,būssāta-
naiemiesojums.Viņškāmesijastāsiesizraēļu
tautas priekšā un pievils pasauli. Nāk grūti
laiki,mūssagaida lielipārbaudījumi.Kristie-
šitiksnežēlīgivajāti.Bettanīpašālaikāirre-
dzams,kacilvēkipatnesaprot,kamēsjaupie-
dzīvojam [pēdējo laiku] zīmes, ka antikrista
zīmogssākkļūtparrealitāti.Itkānekasneno-
tiktu.TāpēcSvētieRakstisaka,kapieviltitiks
arīizredzētie(skat. Mt 24, 24).Tie,kurinebūs
noskaņoti uz labo, noDieva skaidrībunesa-
ņemsunapostasijasgadostikspievilti.Jotas,
kurānavDievišķāsŽēlastības, ir bezgarīgās
skaidrībasglužitāpat,kātāsnavarīsātanam.

–Geronda, bet vai cionisti tic antikristam
untam,kasirsaistītsarviņu?

–Viņi vēlas valdīt pārpasauli. Lai varētu
sasniegtsavumērķi,viņiizmantoburvestības
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unsātanismu.Sātanapielūgšanuviņiuzskata
parspēku,kaspalīdzēspiepildītviņuplānus.
Tātad valdīt pār pasauli viņi grib ar sātanis-
kāspēkapalīdzību.ArDievuviņinerēķinās.
VaipievisatāDievsviņiemdosSavusvētību?
Dievs no visa šī parādīs daudz ko labu.Ag-
rākās sātaniskās teorijasvaldīja septiņdesmit
gadus,betšīsnenoturēsiespatseptiņus.

–Geronda, dzirdotpar antikristu, espār-
dzīvojubailes.

–Baidies?Vainotā,kaviņšbūsbaisākspar
sātanu?Viņšircilvēks.Lūk,svētāMarinapie-
kāvasātanu,betcikdaudzusdēmonussatrie-
casvētāJustīne!Bet[irjāpaturprātā]patsgal-
venais: šajā pasaulēmēs neesam ieradušies,
laivarētuiekārtotiespēciespējasērtāk.

Eb re ju ze mes ķē niņš

Kāzīme,kas apliecina,ka tuvojaspravie-
tojumupiepildīšanās,būsOmaramošejasno-
postīšanaJeruzalemē.Tātiksnojaukta,laiva-
rētuatjaunotZālamanatempli,kas,kārunā,
atrodas tās vietā.Galu galā atjaunotajā tem-
plī cionisti antikristu pasludinās parMesiju.
Esdzirdēju,kaebrejijaugatavojasZālamana
tempļaatjaunošanai.
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–Geronda,kāpēcebreji,lasīdamiVecoDe-
rību,Kristumnetic?

–Kāpēctuneejunnejautātoviņiem?Eb-
reji kopš sendienām ir fanātisma pārņemti.
Saprast viņi saprot, bet tos ir padarījis aklus
egoisms. Javiņibūtukautnedaudzuzmanī-
gāki,neviensnoviņiemnebūtupalicis jūda-
ismā.

–Betkāviņilasītoizskaidro?
–Kāviņitulkojauntulko!Garīgosjēdzie-

nus viņi pārvēršmateriālajā. [Aizej], piemē-
ram,apskati,kāviņi ir izskaidrojušipravieša
Jesaja vārdus: “Uz plauks Jor dā nas tuks ne sis” 
(Jes. 35, 2).Laivarētuparādīt,katuksnesis ir
“uzplaucis”,viņiirpagriezušikautkāduupi,
izveidojuši terases, dārzus, iestādījuši banā-
nus, citronus, apelsīnus, visu apzaļumojuši
tā,katagadsaka:“Tuksnesisiruzplaucis!”Un
šādāveidāviņiskaidrovisu.Bettanīpašālai-
kāšiepraviešavārdiirattiecināmiuzpasaules
atdzimšanuSvētajāKristīšanā–“atdzimšanas
pirti”.

–Pašlaikviņigaidazemesķēniņu?
–Jā,antikristu.Rabīnizina,kaMesijabija

atnācisunViņštikasistskrustā.Esnokādacil-
vēkauzzināju,katad,kadebrejsguļuznāves
gultas,pieviņaatnāk rabīnsunuzaussno-
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čukst: “Mesijaatnāca.”Redzi,viņusnomoka
sirdsapziņa,viņisavuvainujūt,betpazemīgi
nekļūst.

–Betkāds ir labumsnotā,katastiekpa-
teiktsmirstošajam?

–Itinnekāda.Viņitosakavienkāršitāpēc,
katoskārdinasirdsapziņa.Domā,jajautasir
pateikts,tadvissirkārtībā.

–Betcitišosvārdusnedzird?
–Nē,tastiekčukstēts.Unpretrabīniemsa-

cēlāsebreju jaunatne.“Mesija,”viņisaka,“ir
ieradies,kādumesijumeklējatjūs?”Amerikā
kāda jauniešugrupa,kasSvētosRakstuspē-
tanovēsturiskāskatupunkta,izdodžurnālu,
kurāirrakstīts:“Mesijairklāt.Tam,kuršnetic,
kaMesija ir ieradies,mēsšožurnālupiešķir-
simbezmaksas,laiviņšnoticētu.Javiņšno-
ticēs, lai abonē šožurnālu, laimēs tovarētu
nosūtītcitiemunarītiekļūtuticīgi.”

–Viņiirebreji?
–Jā,ebreji.
–Unkļuvaparkristiešiem?
–Nu,šodienirnozīmepattam,kaviņitic.
–Betvairabīnivarbūtslepeniekristieši?
–Rabīnsunslepenaiskristietis?Vaicilvēks

turpinās būt rabīns pēc tam, kad būs kļuvis
parkristieti?Vai tadviņš ebrejiemmācīs, ka
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Mesijavēlnavieradies,bet,kadviņimirs,vi-
ņiemteiks,kaViņšjauiratnācis?

Zī mogs 666

–Geronda,vaidrīzsāksiesvisišienotikumi?
–Tieaizkavējastevisdēļunmanisdēļtā-

pēc, laimēsiegūtulabudvēselesnoskaņoju-
mu.Dievsmūspiecieš, jo, ja tasvissnotiktu
tagad, mēs ar tevi ietu bojā. Kristus mācībā
konkrēts laiksnavnekurminēts, tomērSvē-
tajosRakstosirteikts,kaparšonotikumusā-
kumupavēstīslaikazīmes(skat. Mt 24, 29; Mk 
13, 24; Lk 21, 25). Būsim pastāvīgā gatavībā,
bet,kadšis laikspienāks–tad jauredzēsim.
Tadmēsbūsimvēlpārliecinātāki.SvētaisCē-
zarejasAndrejssaka:“Skaidruprātusaglabā-
jušiemtopavēstīslaiksunpieredze.”

Manāsrokāsnonācakādagrāmata,uzku-
rasvākabijaattēlotitrīslielisešinieki.Kādine-
kauņas!Viņitodaratāpēc,laiskaitlisešiparā-
dītukāskaistuunlaicilvēkipietāpierastu.Tā
pamazāmuzradīsiesarīzīmogs.

–Geronda, arī uz kartona gabaliņiem,uz
kotiekstiprinātasspiedpogas,irskaitlis666.

–Jā,katevi,sātan!Uzkredītkartēmtrīsse-
šiniekusuzlikuši ir jau sen, bet tagadvēluz
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spiedpogām!Daudzi“666”liekkāfirmaszīmi,
laitikaitiktupirktasviņupreces.Viensatbal-
staotru.Tasir“666”[irkāparole,tas]pieņem
“666”.Irrakstīts,katad,kadizplatīsiesemblē-
ma,uzkurasirčūska,kasaprijpatisavuasti,
tas nozīmēs, ka ebreji ir paverdzinājuši visu
pasauli. Pašlaik šī zīme ir uz dažām naudas
banknotēm.Skaitlis“666”jautiekizplatītsĶī-
nāunIndijā.

–Geronda,betkāviņizinašoskaitli,laito
liktuuzlietām?

– Evaņģēlists Jānis zināja, ko sātans izda-
rīs, gluži kā pravieši vēstīja, ka Kristus tiks
pārdotspar“trīs des mit sud ra ba mo nē tām” (skat. 
Cak. 11, 1–13),kaViņamdosdzertetiķi(skat.
Ps. 68, 22),katikssadalītasViņadrēbes(skat. 
Ps. 21, 19).PirmsdiviemtūkstošiemgaduAt-
klāsmesgrāmatātikauzrakstīts,kacilvēkitiks
apzīmogoti ar skaitli 666.“Kam ir gud rī ba, lai 
iz di bi na zvē ra skait li: jo tas ir cil vē ka skait lis, un 
vi ņa skait lis ir se ši sim ti seš des mit se ši.” (Atkl. 13, 
18) Ebrejiem666irekonomikassimbols.Kāir
teiktsSvētajosRakstos,ebrejiuzlikanoteiktus
nodokļusdažādoskarosuzvarētajāmtautām.
Gada nodoklis līdzinājās 666 talantiem zelta
(skat. 1. Ķēn. 10, 14).Tagad,laivarētupakļaut
visu pasauli, viņi ievieš savu veco nodokļu
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skaitli,kasvēstaparviņuslavaspilnopagāt-
ni. Tāpēc viņi šo skaitli arī nevēlas nomainīt
uzkāducitu.Tasir,666irmamona(bagātības,
peļņas, laicīgo labumu)simbols.Tamparpa-
matu kalpo zeltamērvienība. Par to, ko bija
teicissvētaisapustulisJānis,viņinezināja,bet
mamonstikuntāpaliekmamons.“Jūs ne va rat 
kal pot Die vam un man tai.” (Mt 6, 24)

Vissritsavugaitu.BetAmerikāirapzīmo-
gojuši suņus. Viņos iedzīvinātie raidītāji iz-
staroradioviļņus,untietiekatrasti,zina,kur
atrodasikvienssuns.Klaiņojošossuņus,kuri
navšādi iezīmēti,nogalinaar lāzerastariem.
Bet pēc tam sāks nogalināt arī cilvēkus. Ap-
zīmogojuši tonnām zivju un caur mākslīgo
pavadoni vēro, kurā no jūrām tās peld. Bet
tagadiruzradusiesvēlvienaslimība,pretku-
rujauirradītavakcīna.Tākļūsobligāta30,un,
kad cilvēks tiksvakcinēts, viņam tiksuzlikts
arīzīmogs.CikdaudzcilvēkuAmerikāirjau
iezīmētiarlāzerastariem:vieniuzpieres,citi
uzrokas.Betgalugalātas,kuršarskaitli666
nebūs iezīmēts, nespēs ne pārdot, ne pirkt,
neaizņemties,nestātiesdarbā.Nodomsman

30 Gerondas Paīsija “Vārdu” II sējums Grieķijā tika izdots 1999. 
gadā, kad par “brīvprātīgo” vakcinēšanos pasaules mērogā un 
pandēmiju lielākā cilvēces daļa pat nenojauta. Red. piez.
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saka,kaantikristsaršosistēmuvēlassevpa-
kļautvisupasauli.Cilvēki–vaitieirsarkani,
melnivaibalti–atrodotiesārpusšīssistēmas,
nevarēsstrādāt,kļūsparsociāliizstumtajiem.
Šādāveidā–arsistēmaspalīdzību,kaskontro-
lēvisuekonomiku, tiksuzspiests [antikrists],
unvienīgitie,kurizīmogu–zīmiarskaitli666
pieņems,varēsatrastiestirgusattiecībās.

Betkācietīstiecilvēki,kuribūspieņēmuši
zīmogu!Mankādsspeciālistsizstāstīja,kacil-
vēkam lāzera stari ir ļoti kaitīgi.Cilvēki, kuri
zīmogubūspieņēmuši, sevī“akumulēs”sau-
lesstarus,unartiemtiksnodarītstādskaitē-
jums,kaviņinosāpēmsākskostpašisavāmē-
lē(skat. Atkl. 16, 10).Tiem,kurizīmogunebūs
pieņēmuši,klāsieslabāknekāpārējiem,jovi-
ņiempalīdzēsKristus.Bettānavjokalieta…

–KadViņštiempalīdzēs,Geronda?Vēlāk?
–Nē,tiešitad.
–Geronda,betkāviņiemvarēsklāties la-

bākparcitiem, javiņinevarēsnepārdot,ne
nopirkt?

– Redzēsi. Dievs zina kā. Un arī es zinu.
Lūk, tādas tās lietiņas… Šis jautājumsmani
ilgiurdīja,unDievsmanatsūtīja…paziņoju-
mupatelegrāfu.KāganDievsparmumsrū-
pējas!Ak!…
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–Kāpēczīmogstiekdēvētsarīpar“zīmi”?
–Tāpēc,katasnebūstikaivirspusējs.“Iezī-

mēt”–ko tasnozīmē?Novilktdziļas taisnas
līnijas,vaine tā?Zīmogsbūszīme,arkono
sākumaapzīmēsvisaspreces,betpēctamcil-
vēkuspiespiedīs,laitātiktuviņiemuzliktauz
pieresvairokas.Pirmsdiviemgadiemparzī-
moguesizstāstījukādamTorontoārstam,bet
tagadviņšmanatsūtījaziņu,kairizlasījisavī-
zēs,kakredītkartesvietātagadjautiekprasīts
plaukstasnospiedums.Viņivirzāsuzpriekšu,
betnevarētu teikt, kanotiks tieši tas vai kas
cits.Dažiem televizoriem,kuriGrieķijā ir ie-
vestinesen,irīpašaiekārta,kassekolīdzitam,
kurššotelevizoruskatās.Drīzvientie,kuriem
būs televizors, to skatīsies, bet savukārt citi
skatīsiesuzviņiem!Cilvēkiganvēros,ganarī
tiksnovēroti.Visaviņudzīve,viss,kotiesaka,
kodara–visstiksfiksētsardatorapalīdzību.
Redz,kādudiktatūruiriecerējissātans?Brise-
lēvirs[centrālā]datorairuzceltaveselapilsar
trijiem sešiniekiem. Šis dators spēj kontrolēt
miljardiemcilvēku.Sešimiljardi–tāgandrīz
ir visa pasaule. Grēksūdze ar podziņas no-
spiešanas palīdzību! Daži no eiropiešiem iz-
teicaprotestu,jobaidāsnovispasaulesdikta-
tūras.Betmēs,pareizticīgie,tampretojamies
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tādēļ, ka nevēlamies antikristu un, protams,
kaarīdiktatūrumēsnevēlamies.Mūs sagai-
da[nopietni]notikumi,bet ilgi tienoturēties
nespēs.KāPareizticībakomunismalaikāitkā
izzuda,tāpattā”izzudīs”arītagad.

Jaun as per so nu ap lie cī bas

–Geronda,kādscilvēks teica: “Betkā tad
arpiectūkstošdrahmubanknoti?Uztāsirtrīs
sešinieki,unmēstoizmantojam?Taspatsbūs
arīuzpersonasapliecības…”

–Piectūkstošdrahmu– tā irnaudasban-
knote.ArīuzangļumārciņasirattēlotaAngli-
jaskaralieneViktorija,betmanitasneuztrauc.
“Ķeizaram – kas pienākas ķeizaram.” Tomēr
[pavisamkas cits], kad runa ir par personas
apliecību.Tānavnekādanauda,bettasjauir
personiski.Vārdam“tavtotita”31irburtiskāno-
zīme,tasir,cilvēkstiekidentificētspēctā,ko
viņšdeklarē.Viņitātadpabāžapakšāsātanu,
betesparakstosparto,kaviņupieņemu?Kā
ganeskautkamtādamvarupiekrist?

–Geronda,betkādajaunajaipersonasap-
liecībaiirsaistībaarzīmogu?

31 Identifikācijas kartiņas nosaukums grieku valodā.



241

–Jaunāpersonasapliecībanavzīmogs.Tā
irzīmogaieviešana.

–Geronda,cilvēkijautā,kādaiirjābūtviņu
rīcībai jautājumāpar jaunoapliecībuuzspie-
šanu?

–Jajautā,tadjūsiesakietviņiemlabākpa-
domuprasītbiktstēviemunbūtpacietīgiem,
lairedzētu,kādabūsBaznīcasnostāja,jojau-
tājumusuzdoddaudzi,betnevisisaprotat-
bildi.Brošūrā“Laikazīmes”32parvisuesesmu
uzrakstījismaksimāliskaidri.Betlaikatrsrīko-
jastā,kātoviņamlieksirdsapziņa.Protams,
ir arī tādi, kuri saka: “Konu, tas ir tikai vie-
namūkaviedoklis.TānavBaznīcasnostāja.”
Tomērmanispaustaisviedoklisnavmans.Es
tikai atstāstuKristus vārdus, Evaņģēlijā rak-
stīto, jopersonīgaismumsir jāpakļaujDieva
gribai,kasirizklāstītaEvaņģēlijā.Betcitirunā
tiešipretējitam,kobijupaudises[unslēpjas
aizmanaviedokļa],apgalvo,katoirteicistēvs
Paīsijs.Bet trešie,visā tajāklausoties,neņem
vērā,katasirārkārtīgisvarīgsjautājums,ne-
jautā,vaiestopatiešāmesmuteicis,betpie-
ņemtokāpatiesību.Esnebaidos,runājune-
kautrēdamies. Piemanis kalibā ierodas kaut
32 1987. gadā Geronda Paīsijs izdeva brošūru “Laika zīmes – 
666”, kas veltīta šai tēmai.



242

kādicilvēki,metpastkastītēsešiniekus.Labi,
tasvēlnebūtunekas.Betvienreizpārivārti-
ņiempārsviedavienukartiņu.Esnodomāju,
kakādsbijaatnācis,navmanisaticisuncitiem
uzrakstījis:“Viņanav.”Ņemulasīt,unkotā-
duieraugu!…Tikneķītraslamas,katāslabāk
nedzirdēt pat laicīgajam cilvēkam! Pienāks,
pienākslaiksvisasšīsnetīrībasizmēšanai,bet
mēsiziesimcaurnegaisu.Cilvēki ir jaucēlu-
šiescīņai.Arīmums,skaitotdaudzlūgšanu,ir
laikscelties.

Vienipārdzīvoparproblēmāmarpersonas
apliecību, citi to izmanto un rada sarežģīju-
mus.Baznīcaiirjāieņempareizanostāja,taiir
jārunā,jāskaidroticīgajiem,laitiesaprastu,ka
jaunādokumentapieņemšanairkritiens.Un
Baznīcaivienlaikusnovalstsirjāpanāktas,ka
jaunāspersonasapliecībasvismaznebūtuob-
ligātasvisiem.JaBaznīcasieņemtānostājane-
būsnopietna,japretticīgoizvēlesbrīvībune-
tiksizrādītacieņa,unkurštovēlēsies–jauno
apliecību saņems, kurš nevēlēsies – turpinās
izmantotveco,tadviennedaudzistipraspār-
liecības cilvēki nepieņems trīs sešinieku grē-
ku. Tos sagaidapārbaudījumi, jopārējie būs
noskaņoti pret viņiem. Lielākā daļa cilvēku
pieņems apliecību ar zvēra skaitli. Tie, kuri
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vēlēsies mieru un komfortu, jaunās apliecī-
baspieņems,betnelaimīgie,svētbijīgiecilvēki
turpināsdzīvotarvecajiemdokumentiem,un
tāpēctietiksmocīti.

Pašlaikarīministrasolījumi,ka666neat-
klāti, ne slēptā veidāneatradīsiesuz apliecī-
bas, tomēr kaut ko nozīmē. Būsim pacietīgi,
laiksrādīs.Viņuteiktais,katrīssešiniekune-
būs,jauirkautkas.Viņisākjaupašiatteikties.
Paskatīsimies,kasgalugalātiksuzliktsuzap-
liecībām.Betlīdztamlaikam,tikkojaunāsap-
liecībassāksizplatīties,pārmūsugalvāmvar
nāktarīDievadusmas.Unbeztamnejauvisi
šīsapliecībassaņemsdivdesmitčetrustundu
laikā.Parādīsiespirmāsapliecības,tāstiksiz-
pētītas,un, ja izrādīsies,kaministrs irmelis,
tadcīņabūstaisna.Bet,jamēstagadturpinā-
simprotestēt, tadtie,kurivisušopasākumu
vada, pateiks: “Lūk, skatieties, pareizticīgie
rīkonekārtības.Jautājumsvēlnavnodotsap-
spriešanai,bettiejauklaigāunprotestē.”Labs
sargsunsrejtad,kadierodaszaglis.Kadzaglis
aizbēg,viņšpārstājriet.Bet,jasunsrejbezmi-
tas,tadtoparlabusarguuzskatītnevar.

–Un vēl, Geronda, tika teikts, ja jau reiz
mumsiriecietībapretticību,tadjaunajāsap-
liecībāsticībaspiederībanorādītanetiks.
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– Jā, viņus tas neinteresē, bet tas interesē
mani,jotāirmanaspersonasapliecība.Turir
uzrakstīts,nokurienesesnākuunkaseses-
mu par cilvēku. Ja ticības piederības nebūs,
radīsies problēmas. Piemēram, kāds ieradī-
sieskāzukantorī. Javiņaapliecībā ir rakstīts
“pareizticīgais”, nav nozīmes, kādas proves,
tadvissirkārtībā.Bet,jaticībaspiederībanav
norādīta,kātadviņamvarēsizsniegtatļauju
laulāties?TasvissBaznīcāradīsjucekli.Bet,ja
ticībaspiederībatiksierakstītapēcvēlmes,tas
būskāticībasapliecinājums.EiropairEiropa.
Mumsircitasituācija.

Ļaun prā tī gi vil tī gā zī mo ga ie vie ša na

Pamazām,pēckartiņasunpersonasaplie-
cības ieviešanas, tas ir,personisko lietu izvei-
došanas, viņi viltus kārtā ķersies pie zīmoga
uzspiešanas. Izmantojotdažnedažādusviltus
paņēmienus, cilvēkus spiedīs uzlikt zīmogus
uzpieresvairokas.Viņicilvēkiemradīssarež-
ģījumusunpateiks:“Izmantojiettikaimaksā-
jumukartes,nauda tiekatcelta.”Laikautko
nopirktu,cilvēkamveikalapārdevējambūsjā-
dodkarte,betveikalasaimnieksnaudusaņems
noviņabankaskonta.Kamkartesnebūs,neko
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nevarēs ne pārdot, ne nopirkt. Bet, no otras
puses,viņisāksreklamēt“pilnīgākosistēmu”:
cilvēkaacijnepamanāmouzpieresvai rokas
uzrakstīto skaitli 666.Vienlaicīgivisos teleka-
nālossāksrādīt,kākādspaņemsvešukartiun
artāspalīdzībunoņemnobankaskontanau-
du.Bezmitasrunās:“Zīmogsarlāzerastariem
uzpieresvairokas–tasirdaudzdrošāk,jozī-
moganumuruzinatikaitāīpašnieku.Zīmogs
–tāirpilnīgasistēma:zaglisjumsnenozagsne
galvu,neroku,nearīspēsnoskatītnumuru.”
Tāpēc bandītiem, ļaundariem pašlaik arī tiek
dotaiespējabrīvirīkoties.AtonaKalnāKarie-
sasapkaimētikaapzagtaspiecpadsmitcelles,
bet viens mūks laupīšanas laikā tika nogali-
nāts.Lūk,šādāveidāikviensgūsiespējupie-
savinātiessvešumantuunzagtvisu,kovien
vēlas. Pieņemsim, kāds ir iecerējis viltus ceļā
iegūt zemes platības. Viņš pateiks, ka tās it
kā reiz ir piederējušas viņa vecamtēvam, vai
arī,kašīszemesviņšagrākpatsbijanomājis
priekš ganībām. Pamēģini tikt skaidrībā! Bet
pēctamvaraspārstāvjiteiks:“Diemžēlmēstās
nespējamkontrolēt.Šādukontrolispējnodro-
šinātvienīgidators.”Unuzsāksapzīmogoša-
nu.Datorā parādīsies, vai tu esi apzīmogots,
unatkarībānotātutiksivainetiksiapkalpots.



246

Trīsarpusgadibūssmagi.Tiem,kurišaisis-
tēmainepiekritīs,vieglineklāsies.Viņuscen-
tīsies ielikt cietumā, tā panākšanai nemitīgi
rodotkautkāduiemeslu.Paiesgads,unviņus
vedīs pratināt uz citu pilsētu, lai lieta tiktu
skatīta citā tiesā,no tāspilsētaspēc tamaiz-
vedīsvēluztrešo.Betpēctamteiks:“Piedod,
tuneesivainīgs. Ja tubūtubijisapzīmogots,
mēs tevivarētupārbaudītminūtes laikā.Bet
tāmēskontrolinodrošinātnespējām.”

–Geronda,betvaizīmoguviņinevarēsuz-
liktpiespiedukārtā?

–Līdztamviņiaizpieklājībasnenonāks.Vi-
ņitačubūskorekti,kātaseiropiešiemarīpie-
nākas.Viņiizrādīsaugstucēlsirdību!Cilvēkus
viņinemocīs,tomērbezzīmogadzīvottune-
spēsi.“Bezzīmogajūsciešat,”viņiteiks,“bet,
jajūstopieņemtu,tadjumsvairsnebūtune-
kādugrūtību.”Cilvēkamvarbūtkautvaizel-
tamonētasvaidolāri,izmantotviņštosneva-
rēs.Tāpēc,jautagadsevipieradinotpievien-
kāršas,mērenasdzīves, varēspārlaist arī tos
gadus.Pieturētnelieluzemespleķīti,izaudzēt
nedaudzgraudu,kartupeļu,iedēstītnedaudz
olīvkokuunturētvēldažusmājlopus,kaziņu,
dažasvistiņas,untad jau[kristietis]savuģi-
meniuzturētvarēs. Jo arīnokrājumiemne-
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būslielalabuma:produktusilgiuzglabātne-
var,tieātribojājas.Un,protams,šīapspiešana
ilginevilksies:gadustrīs,trīsarpus.Izredzēto
dēļšīsdienastikssaīsinātas,viņipatnepama-
nīs,kāšiegadiaizlidos.Dievscilvēkubezpa-
līdzībasnepametīs.

–Geronda,vaiKristus iejauksies tajā, kas
notiksšajosgrūtajosgados?

– Jā. Tagad var redzēt, ka cilvēkam labā
noskaņojumā,betkuramtiekdarītspāri,bie-
ži parādās svētie, Vissvētā Dievadzemdētā-
ja,Kristus, laiviņuglābtu.Cikdaudzvairāk
Kungspalīdzēs tagad,kadnelaimīgie cilvēki
irnonākušitikapgrūtinošāstāvoklī.Tūlītnāks
viensnegaiss, iestāsies īslaicīgaantikrista–sā-
tanadiktatūra.BetpēctamiejauksiesKristus,
visaišaiantikristasistēmaisarīkoskārtīgusu-
tu,Viņšuzvarēsļaunumuungalugalātopa-
griezīsparlabu.

Zī mogs ir tas pats, kas at teik ša nās

Neskatotiesuz to, ka svētais JānisTeologs
Atklāsmes grāmatā maksimāli skaidri raksta
parzīmi (Atkl. 13, 16),dažiemtasnavsapro-
tams. Un ko lai tiem saka? Par nelaimi, var
dzirdēt šausmīgi daudzas dažu mūsdienu
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gnostiķuprātamuļķības.“Espieņemšuartrim
sešiniekiemiezīmētoapliecībuuntopārkrus-
tīšu,” sakaviens.Otraisbilst: “Beteszīmogu
ļaušu uzlikt uz pieres un savupieri apzīmē-
šuarkrustazīmi.”Unskandēveselu lērumu
tamlīdzīgumuļķību.Viņidomā,kašādāveidā
tikssvētīti,laiganšādsviedoklisirpievīlums.
Mankādsbīskapsteica:“Tajāapliecībasvietā,
kurbūsjāparakstās,esuzvilkšukrustiņu.No
Kristusesneatsakos:esesmuvienmaniapkal-
pojošāssistēmaslietotājs.”–“Nu,labi,”viņam
saku,“tuesiValdnieksun,pamatojotiesuzsa-
vuizņēmumastāvokli,pretīsavamuzvārdam
parakstavietā lieckrustiņu.Kādscits irarhi-
mandrīts,arīviņastāvoklisirīpašs,arīviņšie-
pretim savamuzvārdamuzliks krustiņu.Bet
kotuliksidarītcilvēkiem?”Netīrumusiesvētīt
nevar.TīrsūdensuzņemSvētībuunkļūstpar
svētoūdeni.Beturīnsparsvētoūdenipārtapt
nevar. Akmens brīnumainā veidā pārvēršas
par maizi. Bet atkritumi svētību nepieņem.
Tātad, sātans, antikrists, mūsu apliecībā, uz
mūsupieresvairokasatrodotiessavasimbo-
laveidolā,svētībunepieņempattad,kadmēs
turliekamkrustu.VisgodājamākāKrusta–šī
SvētāSimbolaspēks,KristusDievišķāŽēlastī-
bamumsirvientad,kadmēssaglabājamSvē-
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tāsKristībasŽēlastību,kurāmēsatsakāmiesno
sātana,savienojamiesarKristuunpieņemam
svētoapzīmogošanu–“SvētāGaradāvanaszī-
mogu”.Bet,skat,viņivisu izskaidro[aršādu
vienkāršu] loģiku!… Uzzīmēs blakus krusti-
ņu–unviss irkārtībā!Betmēstačuredzam,
kasvētaisapustulisPēterisatteicāsnoKristus
ārēji,betarītābijaatteikšanās(Mt 26, 69).Viņi,
pieņemot antikrista zīmogu, atsakāsnoKris-
tuszīmoga,kastiemirticisdotsSvētajāKristī-
bā,unvēlsaka,kaviņosirKristus!

– Bet, Geronda, ja kāds zīmogu pieņem,
patstonemaznezinot?

–Labāksaki,aizvienaldzības.Kādagantur
nezināšana,kadvissirabsolūtiskaidrs?Patja
cilvēksnezina,tampienākaspainteresētiesun
uzzināt.Pieņemsim,kamēsneesamzinājuši
un tāpēcpieņēmāmzīmogu.Bet tadKristus
mumspateiks: “Lie ku ļi, gai sa pa rā dī bas jūs iz
pro tat, vai jūs ne va rat arī lai ka zī mes iz prast?” 
(Mt 16, 3). Pieņemot zīmogu, kaut vai nezi-
nāšanasdēļ,cilvēksDievišķoŽēlastībuzaudē
unpieņemdēmonuiedarbību.Palūk,kadga-
rīdzniekskristīšanaslaikāsvētajākristāmtrau-
kābērnupilnībāiegremdēūdenī,tas,patsto
nemaznesaprazdams,pieņemSvētoGaru,un
pēctamviņāmājoDievišķāŽēlastība.
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Pra vie to ju mu  tul ko ša na

–Dažisaka:“KoDievsbūslēmis,tasarīno-
tiks.Kādaganmumsgartovisuirdaļa!”Kā-
daiprettoirjābūtattieksmei?

–Jā,manubērniņ,runātganviņirunā,bet
patiesībātātasnemaznav!Arīmannākasno
dažiemdzirdēt:“Ebrejinavtādimuļķi,laisevi
atmaskotuar trīs sešiniekiem, ja jauevaņģē-
listsJānispartoirrakstījisAtklāsmesgrāmatā.
Jatastābūtu, tadviņivisunokārtotudaudz
gudrākunslepenāk.”Labi,vaitadgrāmatnie-
kiunfarizejinekonezinājaparVecoDerību?
Vai tadAnnaunKajafa labākparvisiemne-
zināja to,kaKristus tiksnodotspar“trīsdes-
mitsudrabagabaliem”?KāpēctieJūdamneie-
deva trīsdesmitvienuvaidivdesmitdeviņus
sudrabanaudasgabalus, bet gan trīsdesmit?
Betviņibijakļuvušiakli.Dievszināja,kaviss
notikstiešitā.Dievszinaiepriekš,betnenosa-
karīcību.Tikaiturkiticliktenim,kišmetam33.
Dievs zina, ka notikumi risināsies tādā vei-
dā,betcilvēkssavasmuļķībasdēļdarato,ko
Dievs jau irzinājis iepriekš.Unne jautādēļ,
kaDievsbūtuparkautkodevisrīkojumu;nē,

33 Kišmet, kismet (arābu val.) – tas, ko providence noliek 
katram cilvēkam.
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Viņšredz,ciktāluvarnovestļaužuieļaunoša-
nās,unzina,kaviņisavulēmumunemainīs.
Tasnenozīmē,kaDievsjauiepriekšbūtunoli-
cis,katiešitāarīnotiks.

Betcitiiraizņemtiarpravietojumiem,ku-
riemdodpašisavusizskaidrojumus.Būtuvis-
maz teikuši: “Tāman sakapriekšānodoms”,
betapgalvo:“Tātasir!”Unminveselulērumu
savupašu spriedumu. Irarī tādi,kuri skaid-
ropravietojumustā,kāpašitovēlastādēļ,lai
attaisnotu savas kaislības. Tā, piemēram,par
svētāKirilavārdiem:“Labāk,laimūsulaikme-
tānenotiekantikristazīmes”–cilvēks,kuršvē-
lasattaisnotsavurīcību,savugļēvulību,teiks:
“Lūk,redzi?SvētaisKirilsbaidījās,kavarētu
atteikties!Unkotades,vaitadesmuaugstāks
parsvētoKirilu?Tātad,patjaesnoKristusat-
teikšos,tasnavnekasbriesmīgs!”Betsvētītājs
taipašā laikā saka: “Labāk lainenotiktu” tā-
pēc, lai viņa acis neredzētu antikristu, nevis
tāpēc,kaviņšitkābūtunobijies.Redzi,koda-
rasātans?

Diemžēl,arīdažimūsdienu“gnostiķi” sa-
vusgarīgosbērnusvīstaautiņoskātāduszī-
daiņus,laitienesatrauktos.“Tasnavsvarīgi,”
viņisaka,“nekābriesmīga,katikjūsospašos
ticībabūtudzīva.”Vaiarīskandē:“Laicilvēki
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nesatrauktos,paršotematu–parapliecībām,
par zīmogu – nerunājiet!” Bet, ja viņi cilvē-
kiem būtu teikuši: “Pacentīsimies dzīvot pēc
iespējasgarīgāk,atrastiesKristustuvumāun
nenokānebīties, jo augstākais, kas varno-
tikt,–mēskļūsimparmocekļiem”,tadtiekaut
nedaudz gatavotu viņus grūtībām, kas mūs
sagaida nākotnē.Uzzinājis patiesību, cilvēks
aizdomāsies unnokratīs no sevismiegu.Vi-
ņamparvisunotiekošokļūssāpīgi,viņšlūg-
siesunpiesargāsies,laineiekristulamatās.

Kasgannotiekpašlaik?Nepietiekarto,ka
šādi “tulkotāji” pravietojumus komentē pēc
saviemieskatiem,viņipašiirpārbijušies,glu-
žikātādilaicīgicilvēki.Betviņiemvajadzēja
paustgarīgosatraukumuunpalīdzētkristie-
šiem,iesējottajoslabusatraukumu,tādēļ,lai
viņikļūtu stiprāki ticībāunsajustuDievišķo
mierinājumu.Esmupārsteigts,vaitiešāmviss
apkārtnotiekošaisneliekviņiemaizdomāties?
Unkāpēctoskaidrojumubeigās,koviņidod
nosavaprāta,viņineliekkautvaijautājuma
zīmi? Bet ja nu viņi palīdzēs antikristam ar
tā zīmoguun sev līdzi zudībā paraus arī ci-
tasdvēseles?!Evaņģēlijāsakot“va rē tu pie vilt, 
ja tas va rē tu no tikt, arī iz re dzē tos” (Mk 13, 22), 
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Kungs bija domājis, ka pievilti tiks tie, kuri
Rakstustulkosarprātu.

Tātad aiz “ideālas kredītkaršu sistēmas”,
aiz datordrošības ir paslēpusies vispasaules
diktatūra,paslēpiesantikristajūgs.“…Uz spiež 
zī mi uz sa vas la bās ro kas vai uz pie res, lai ne viens 
ne va rē tu ne pirkt, ne pār dot, kam nav šīs zī mes – 
zvē ra vār da vai vi ņa vār da skait ļa. Šeit slēp jas gud
rī ba. Kam ir sa pra ša na, lai iz di bi na zvē ra skait li, jo 
tas ir cil vē ka skait lis, un vi ņa skait lis ir se ši sim ti 
seš des mit se ši.” (Atkl. 13, 16–18)

2. Upu ris cil vē kā ra da prie ku

Mū su laik me tā uz upu rē ša nās ir re tums

“Bērni – tā ir viena vienīga ķibele,” man
stāstījakādasieviete,kuraibijaviss.Bērnivi-
ņaibijaparapgrūtinājumu!Jamātedomāšā-
di, tad tānavnekamderīga, jomāteidabīgi
irmīlēt.Māte kādumeitu līdzprecībāmvar
nemodināt agrāk par desmitiem rītā. Bet no
brīža,kadviņapatikļūsparmātiunkadtai
būs jābaro pašai savi bērni, tie jāmazgā, par
viņiem jārūpējas, viņanegulēspatnaktīs, jo
motoriņšjauirsācisstrādāt.Jacilvēkampie-
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mītspējauzupurēties,viņšvairsnečinkstun
nejūtasapgrūtināts,betganpriecājas.Visatā
pamatā: ir jābūtuzupurēšanāsgaram.Un tā
sieviete,javiņateiktu:“MansDievs,kālaies
Tevpateicos?Tumanesidevisnetikaibērnus,
bet arī neskaitāmus labumus. Cik daudziem
cilvēkiem nav nekā, bet man ir gan vairāki
nami,gantēvaatstātsmantojums,unarīvīra
algairliela,unparīriessaņemunaudunodi-
vāmvietām!Mannavjāpiedzīvogrūtības.Kā
laiesTev,Dievs,pateicos?Esvisatāneesmu
cienīga.”Javiņadomātutā,tadreizēarslavi-
nāšanuzustuarīnelaimessajūta.Tasir,javien
viņadienuunnaktipateiktosDievam, ar to
vienjaubūtupietiekoši.

–Upuris,Geronda,sniedzprieku.
–Ak,kastasirparprieku!Mūsdienucilvē-

kiemšīuzupurēšanāspriekagaršanavzinā-
ma,untāpēcviņi ir tik izmocīti.Viņiemsevī
navideālu,viņiemirsmaginotā,kaviņidzī-
vo.Drosme,pašaizliedzībaircilvēkavirzošie
spēki. Ja šādu spēkunav, cilvēksmokās. Se-
nāk laukoscilvēkinaktīsklusītēm,cenšoties,
laineviensviņusneredzētu,meistaroja kaut
kādu ceļu, lai pēc viņu nāves citi tos piemi-
nētu. Tagad šāds upurēšanās gars ir reti sa-
stopams. Reiz Atonā krusta gājiena laikā es
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vēroju,kāmūki,ejotpataciņu,araugumiem
aizķerkrūmazariņu,betneviensnoviņiemto
nenolauza,laiatvieglotuiešanucitiemaizmu-
gurasnākošiem;laineaizķertos,viņivisipie-
liecās.Gandrīzvaikābūtuklanījušieskrūma
priekšā!JatasbūtukautvaiNedegošaisĒrk-
šķukrūms,tadvēlvarētusaprast!Betikviens
noviņiemnodomāja:“Laitoizdarakādscits,
galvenais,laiestiekugarām.”Betkāpēctone-
izdarīttev,jajautušozaruieraudzījipirmais?
Jo tārīkojas laicīgiecilvēki,nevis tie,kuri tic
Dievam.Kammantādadzīve,tadjautūkstoš-
kārtlabākirnomirt.Mērķis–domātparotru
cilvēku,parviņasāpi.

Pasauleirzaudējusikontrolipārsevi.Cilvē-
kusirpametusigodbijība,uzupurēšanās.Reiz
es jumsstāstījupar to,kādāesbiju stāvoklī,
kadSvētajāKalnākalibāmanpiemetāsbru-
ka.Kadkādsklauvējāspiekalibasvārtiņiem,
estāsdevosatvērtarīsniegā[unaukstumā].
Jacilvēkaproblēmasbijanopietnas,essavas
sāpespatnejutu,laiganpirmstam[burtiski]
bijuiespiestsgultā.Esatnācējuarkautkopa-
cienāju:arvienurokucienāju,betarotrotu-
rējubruku.Visusarunaslaiku,neskatotiesuz
neciešamajāmsāpēm,esnepretkoneatspie-
dos,laiviņšnenojaustu,kamansāp.Bet,kad
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apmeklētājsbijaaizgājis,esatkallocījosnosā-
pēm.Jautājumsjaunavparto,kasāpesgāja
mazumā,vaiarīparto,kabrīnumaināveidā
mankļuva labāk,nē.Es redzēju,kāsāp tam
otrajam,unparpašasāpēmaizmirsu.Brīnumi
notiektad,kadtujūtilīdzcitasāpēm.Galve-
nais,laitucilvēkusajustukābrāliuntevpar
viņukļūtusāpīgi.ŠādassāpesDievuaizkus-
tina,unnotiekbrīnums.Jonavnekācita,kas
Dievuaizkustinātutikļoti,kāviencēlsirdīga
augstsirdība,tasir,upurēšanās.Betmūsulaik-
metāaugstsirdībairkļuvusiparretumu,joir
ieradusiespatmīlība,savtīgums.Pavisamreti
varsastaptcilvēku,kuršteiktu:“Essavuvie-
turindādoducitam,betpatsuzgaidīšu.”Cik
ganmaz ir šādu svētlaimīgu dvēseļu, kuras
domāparotru!Patgarīgajoscilvēkosiriemā-
jojisšispretīgaisgars–vienaldzībasgars.

Labaisirlabsvientajāgadījumā,jatas,kas
todara,upurēkautkonosevis:miegu,mie-
ruuntamlīdzīgi.TāpēcKristusarīteica:“…no 
sa vas nabadzī bas…” (Lk 21, 4)Kad esdaru ko
labu,būdamsatpūties,tasnekodaudznemak-
sā.Bet,jaesesmunogurisun,piemēram,izeju
ārāparādītceļutam,kurštolūdz,tadšādairī-
cībaiirlielacena.Kades,pirmstamizgulējies,
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pavadubezmieganaktitur,kurmanapalīdzī-
bairnepieciešama,tadtasnavnekasvērtīgs.
Un, ja piedevām man tīk arī tur notiekošās
sarunas, tad es vispār to varu paveikt tādēļ
vien, laipapriecātosparkopāpavadīto laiku
unnedaudzizklaidētos.Savukārt,jaesesmu
nogurisunupurējostādēļ,laiotrampalīdzētu,
es izjūtudebešķīguprieku.TadesDievišķajā
svētībāgandrīzvainosmoku.

Taču, ja cilvēkunomācne tikai tas, ka ci-
tiemirjāpalīdz,betpattas,kakautkasirjā-
izdarasevispašalabā,tadviņšnogursarīno
pašasatpūšanās.Savukārttas,kuršpalīdztu-
vākajam,arīnogurumāgūstatelpu.Jacilvēkā
mītupurēšanāsgars,tad,ieraugotkādu,kurš,
piemēram,irstrādājis līdzspēkuizsīkumam,
pārgurušu, viņš pateiks: “Piesēdi, atvelc ne-
daudz elpu”, un pats paveiks tā darbu. Tas,
kuru ir pārņēmis spēku izsīkums, atpūtīsies,
bettas,kuršviņamirpalīdzējis,izbaudīsdvē-
seliskoatpūtu.Laikocilvēksarīdarītu,viņam
tas ir jādarano sirds,pretējā gadījumādarī-
tājsgarīgāplāksnēnemainās.Tas,kodarano
sirds, nenomāc. Sirds – tā ir gluži kāpašuz-
lādējošaiekārta:jovairāktāstrādā,jovairāk
uzlādējas.Palūk,benzīnamotorzāģis,kadtas
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uzdurastrupessaēstamcelmam,nosprauslo-
jas:“Fr–r–r…”unnoslāpst.Bet,uztrāpotcie-
taikoksnei,tasnoslogojasdarbā,uzlādējasun
zāģē.Mēsnedrīkstamparsevidomātnetikai
dodot,betarī tajāgadījumā,kadnākaskaut
kopaņemt,unvienmēr ir jātiecasuz to,kas
otra dvēselē nes mieru. Mūsos nedrīkst būt
alkatības. Mēs nedrīkstam domāt par to, ka
mumsir tiesībaspaņemttikdaudz,cikvēla-
mies,pietamcitamnekoneatstājot.

–Unatkal,Geronda,vissatgriežaspieuz-
upurēšanāsgara.

–Bettastačuirvisasgarīgāsdzīvespamats!
Un zini, kādu prieku jūt cilvēks, kurš sevi
upurē?Savupārdzīvotopriekuviņšaprakstīt
nespēj.Visaugstākoprieku radaupurēšanās.
Tikaiupurējotsevi,cilvēksatrodasradniecībā
arKristu,joKristusirUpuris.Jaušeitcilvēks
sākpārdzīvotparadīzivaielli.Labudarošscil-
vēkspriecājas,joviņampartotiekatlīdzināts
arDievišķomierinājumu.Savukārtļaunuda-
rošaisciešmokas.
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Mans pa ša miers ro das 
no ot ram ra dī tā mie ra

–Bet,Geronda,kācilvēksvarupurēties,ja
viņšvēlnepazīstuzupurēšanāspriekagaršu?

–Jasevinoliksotravietā.Kadesdienējuar-
mijā,mūsudzotsbieživienapplūda.Vajadzē-
jamainītrācijasakumulatoru,betnoslogotālī-
nijātopaveiktnebūtnebijaviegli.Esbijulīdz
jostasvietaislapjš,unkāreizbijapienācisbrī-
disizgrieztšineli.Tomēr,laicitinemocītos,es
uzskatījuparlabākušodarbudarītpatsun,to
darot,priecājos.Komandierismanteica:“Kad
šodarbudari tu, es esmumierīgsunpar to
nesatraucos,betmantevisiržēl.Pasaki,laito
izdarakādscits.”–“Nē,komandierakungs,”
es viņam atbildēju, “mani [tas] iepriecina.”
Mūsupusbataljonābijavēlviensradists,bet,
kadmēsdevāmiesuzdevumā, laiviņšnetik-
tupakļautsbriesmām,esviņamnedevustiept
neakumulatorus,nerāciju,kautganmanbija
smagi. Viņšman to lūdza [apvainojās]: “Kā-
pēctumantāsnedod?”–“Tev,”esviņamat-
bildēju, “ir sieva un bērni. Ja tevi nogalinās,
manpartobūsjāatbildDievapriekšā.”Untā
Dievspasargājamūsabus:Viņšnepieļāva,ka
nees,neviņštiktunogalināti.
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Reizēmjūtīgamcilvēkamirlabāk,mīlestī-
basvadītampiesedzotcitus,tiktnogalinātam
pašam,nekābūtnevērīgamvaibailīgamun
visu atlikušo mūžu just nemitīgas dvēseles
grēmas.Reizpilsoņukara laikādumpinieku
manevrarezultātāmēsaizkādaciematikām
nošķirtinopārējiem.Zaldātitaisījāsvilktlo-
zi,kurambūsjādodasuzciemupēcpārtikas.
“Esiešu,”sacīju.“Jadotoskādsnepieredzējis
unnepiesardzīgs,viņuvarnogalināt,unma-
nipēc tamnomocīs sirdsapziņa.”Būs labāk,
es nodomāju, ja nogalināsmani nekā kādu
citu, citādimanipēc tamvisuatlikušodzīvi
galināsnostsirdsapziņa.Kāestospēšuiztu-
rēt?– “Tuviņuvarēji izglābt,”pēc tamman
teikssirdsapziņa,“tadkāpēctutoneizdarīji?”
Pietamesvēlgavējuunnebijunekoēdis…
Unvispār,labi.Unarīkomandierismansaka:
“Arīmanpatiktoslabāk,jadosiestu,jotupat
noūdensiznāksiārāsauss,vienuzēd,laipie-
tiktuspēka.”Paņēmuesautomātuundevos
uzpriekšu.Dumpiniekidomāja,kaesesmu
savējais,un ļāva iet tālāk. Ierados ciemā, ie-
gājukautkādādivstāvumājā.Turbijaviena
vecenīte,viņaman iedevaproduktus,unes
atgriezospiesavējiem.
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Milzupriekuesizjutuziemā[kalnos],snie-
gos. Atminos, reiz naktī uzmostos. Visi guļ,
betmūsuteltisirsniegā.Esizlīduārānotelts,
paķēru rācijuun sākuno tās kratīt ārā snie-
gu.Skatos:strādā.Skrienupiekomandieraun
stāstuparnotikušo.Tonaktesarcirtninosnie-
gaizrakudivdesmitsešusapsaldētos.

Kristus labā es neizdarīju itin neko. Ja es
Kristuslabābūtuizdarījiskautvai10procen-
tusnotā,koesizdarījukaralaikā,tadtagad
darītubrīnumus!Lūk,kāpēcvēlāk,mūkudzī-
vē, es mēdzu teikt: “Armijā Tēvijas labad es
pārcietutādasmokas,betkodaruKristusla-
bā?”Citiemvārdiemsakot, salīdzinotar tām
mocībām,koestikuizcietisarmijā,dzīvojotkā
mūks,esjutoskāķēniņadēls,untevairsne-
bijanekādasnozīmes,vaimanbijavainebija
kautkādssausiņš.Jotur,operācijulaikā,zini,
kāmēsgavējām?Ēdāmsniegu!Citivismaziz-
lodājatuvākāsapkārtnes,atradakautkoēda-
mu,betesbijupiesaistītsrācijai–nevarējuno
tāsatietnesoli.Reizmēspalikāmbezēdiena
trīspadsmitdienas:mumsizdalījavienvienu
zaldātumaizesgabaluunpusisiļķes.Ūdenies
dzērunopakavuatstātajiemnospiedumiem,
unarītasnebijatīrslietusūdens,betgansa-
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jauktsarnetīrumiem.Betreiznācāsnobaudīt
pat“limonādi”!Toreiznoslāpēmesbijuno-
vestslīdzpēdējamuntepēkšņiieraudzījupa-
kavu izsistu bedrīti, pilnuūdens – dzeltena!
Kāestodzē–ēru!Untāpēcvēlāk,mūkudzī-
veslaikā,ūdens,patjatasbijapilnsarvisādu
radību,manvienmēriršķitiskāmilzusvētība.
Tasvismazlīdzinājāsūdenim.

Betreizkāduvakarutikapārrautssakaru
kabelis.Bija 1948. gadadecembris.Visapkārt
sniega kupenas. Četros pēcpusdienā mums
tiek nodota pavēle: doties uz ciemu – tas ir
divustundugājienā,atjaunotsakarusunat-
griezties.Pēcdivāmstundām–tumsa.Kareiv-
jinonogurumabijakāmiroņiunnespējasevī
rastdrosmidotiestālāk.Unkurnuvēlšādās
kupenāslaiatrodkabeli.

–Vaitadjūs,Geronda,nezinājāt,kurjāiet
unto,kuratradāskabelis?

–Nu,ceļuesaptuvenizināju,bettikuntā
naktsmūsbūtupārsteigusiceļā.Vienāvārdā
sakot,maniedevadažuscilvēkus,unmēsgā-
jām.Nosākumamēs,vēlatrodotiesmūsuda-
ļas teritorijā, lai nomierinātu komandieri, ar
lāpstāmnosniegaattīrījāmceļuunnedaudz
pavirzījāmies uz priekšu. Pēc tam es viņiem
saku:“Ejam,ejam,mumstačuvēljāatgriežas!”
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Esgājupirmais,jopārējievisulaikukurnēja.
“Hellāda,” viņiman teica, “nevar taču aiziet
bojā,betmēsgan!”Kāsākavienuuntopašu,
tābezgala!Tāmēsarīvirzījāmiesuzpriekšu:
esgrimusniegā,viņimanivilka laukā,atkal
grimu, atkal vilka laukā…Man bija zobens,
unesikpabrītiņamartoiztaustījusevpriekšā
esošosniegu,laivarētuatrastvietu,kurspert
nākamosoli.Pārbaudītvajadzējanemitīgi.Es
virzījos pa priekšu un viņiem teicu: “Ejam,
ejam,te lopinepārvietojasunkabelipārraut
nevarēja. Tiksim līdz kaut kādai gravai, kur
kabelis karājas virs zemes, un tikai tur pār-
baudīsim.”Beidzotnokļuvāmlīdzvienamcie-
mam,kurapriekšāatradāssniegāieputinātas,
cilvēkaacijpaslēptasterases,unesnovienas
tādasnokritulejā,sniegā.Pārējietālākdoties
un mani vilkt ārā izbijās. Visubeidzot mēs,
rāpjotiesnovienas terasesuznākošo, tikām
lejā,–labāknejautā–kā,–unvēluvakarāie-
gājāmciemā.Kautkādāsgravāsvienāvaidi-
vāsvietāsesatradupārrāvumus,mēskabeļus
savienojām un sazinājāmies ar komandieri.
“Nācietatpakaļ,”komandierismumssaka.Bet
kālaiatgriežas?Nepietiekarto,kairuznāku-
sinakts,vēlkautkādāveidājātiekpaterasēm
augšup!Lejuptamēsnokūņojāmies!Unkālai
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tagadatrodceļu?“Betkāmēsatgriezīsimies?”
jautājukomandierim.“Lejāmēsvēlkautkāti-
kām,betkālaitagadtiekaugšā?Tadjaulabāk
atgriezīsimiesrītnorīta:nociemaiziesimārā
paotrupusiunapmetīsimloku.”–“Nekādus
“labāk”, komandieris noskaldīja, “šodien!”
Parlaimi,šosarunubijadzirdējiskomandiera
adjutantsun izlūdzāsmumsatļaujupārnak-
šņotciemā.Tāmēsarīpalikām.Kādāsmājās
mumsiedevadivus,trīsvilnaspārklājus.Man
sākās drebulis: es taču bija gājis pa priekšu,
atbrīvojuceļuunbijuviscaurizmircis.Biedri
parmaniapžēlojās,joes,tāsacīt,tikudabūjis
visvairāk,unnoguldījamanipavidu.Todien
pavakariņojāmarvienuzaldātumaizesriku.
Neatminos,kasavasdzīveslaikābūtuizjutis
lielākupriekukātoreiz.

Man vajadzēja jums šos piemērus minēt
tādēļ, lai jūsvarētusaprast,kas irupuris.Es
jumsvisutonetikustāstījis,laijūsmanaplau-
dētu,betgantādēļ,laijūssaprastu,kārodas
patiessprieks.

Betvēlāksakarudaļāmanidienestabiedri
manimānīja.“Piemanisbrauctēvs,vajagar
viņusatikties,pasēdi,lūdzu,manāvietā,”sa-
kaviens.“Betpiemanisirmāsaatbraukusi,”
melojaotrais(tāviņamnebijanekādamāsa).
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Kādamcitamprom tiktvajadzējakautkādu
citu iemeslu dēļ, un es upurējos: visu laiku
dežurēju te viena, te otra vietā. Pēc dežūras
slaucīju, kārtoju. Citiem sakaru vada telpās
ieietbijaaizliegts,patpārējonodaļuvirsnie-
kiem,pie tambija karalaiks. Tā kā apkopēju
mēs atļauties nevarējām. Es ņēmu slotu un
uzslaucījuvisastelpas.Turarīiemācījosslau-
cīt.“Te,”esteicu,“irdienestatelpas,savāziņā
svētavieta,toneuzkoptuatstātnedrīkst.”Uz-
slaucītnebijamanspienākums,unestoarīīsti
nemācējudarīt: savāsmājāsesnereizi slotu
nebijupatrokāņēmis.Patjaesarībūtugribē-
jispaņemt,tūlītpatmanamāsabūtuartoarī
maninoslānījusi!“Apkopēja,”dienestabiedri
maniķircināja,“mūžīgaisupuris.”Estamne-
piegriezuvērību.Untoesdarījunejautāpēc,
laiizdzirdētu“paldies”,betgantādēļ,kajutu
pēctāvajadzībuunpriecājos.

–Vaijums,Geronda,nekadnavbijis“krei-
sā” nodoma? Jūs, piemēram, nedomājāt:
“Tādsuntādsizklaidējas,nevistiekasarsavu
māsu?”

–Nē,mannavbijušinekādinodomi.Kopš
tābrīža,kadkādsmanpateica:“Estevilūdzu,
vaituvarētunedaudzpasēdētmanāvietā?”–
viss,jautājumsbijaizsmelts.Unvēlkādsman
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palūdzanaudu–itkāpriekšsaviembērniem,
tomērpatstonetikainenosūtījabērniem,bet
naudupaprasījaarīsavaisievai,laitērētusev
pašam.Skaidrs?Unestodarījunejautāpēc,
laimanpateiktu“malacis”,estosajutukāva-
jadzību. Daļas teritoriju es neatstāju, citi to
izmantojaunmansagāzavirsūvisusdarbus.
Mannācāsstrādātvisavadavietā.Veselakau-
dze izsaukumaparoļu, releji klab bez apstā-
jas…Tadespārvērtospargruvesi.Kādu lai-
kumantemperatūraturējāstrīsdesmitdeviņi
unpieci,unespartoklusēju.Betpēctamno
pārslodzes nogāzos, zaudēju samaņu. Mani
uzmetauznestuvēm,unesdzirdējudienesta
biedra vārdus: “Nu, ko,Benedikt34, braucam
uzkapitālo remontu, tūlītnestuvēsmēs tevi
aiznesīsimuzturieni,kurremontēvecāsauto-
mašīnas.”Unviņimaniaiznesauzhospitāli.
Turmanineviensnepieskatīja–unkuršgan
būtupieskatījis,visibijaaizņemtiarievaino-
tajiem, – bet jutuprieku. Toprieku, ko rada
upuris,jomanspašamiersrodasnotā,kaes
mieruraduotram.

34 Tā sauca vienu no pazīstamākajiem priesteriem–sludinātā
jiem tajā apvidū. 
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Cik mēs aiz mir stam par se vi, 
tik par mums at ce ras Dievs

Tas,kurāmājospējauzupurētiesunticība
Dievam,arsevinerēķinās.Jacilvēkssevīneat-
tīstīsuzupurēšanāsgaru,tadviņšdomāvienī-
giparseviungrib,laiviņadēļupurētosarīciti.
Bettas,kuršdomāvienīgiparsevi,tiekizolēts
gannocilvēkiem,gannoDieva–divkāršāizo-
lācijā–unDievišķoSvētībunesaņem.Šādscil-
vēksnekamnavderīgs.Unvienpalūkojieties:
to,kuršnemitīgidomātikaiparsevivien,par
savāmgrūtībāmutt.,brīdī,kadtasbūsnepie-
ciešams, neviens neatbalstīs pat tīri cilvēcīgi.
Tas,kaviņšnesaņemsDievišķoatbalstu,–tā-
patirskaidrs,betviņšnesaņemsarīcilvēcisko
atbalstu!Pēctamšiscilvēkspalīdzībumeklēs
gante,gantur,tasir,viņšmocīsies,laisaņem-
tucilvēkupalīdzību,betnekurtonespēsrast.
Untiešipretēji,tas,kuršparsevinedomā,bet
nemitīgidomāpar citiem–par šādu cilvēku
Dievsdomāvisu laiku.Unpēc tamparviņu
sākdomātarīciticilvēki.Jovairākcilvēkspar
seviaizmirst,jovairākparviņuatcerasDievs.
Lūk, piemēram, kopdzīvošanas klosterī tas,
kurā irgodprātība, seviupurē,atdodsevi ci-
tiem. Domājat, ka pārējie to nepamana? Un
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vaitadviņivarnedomātparšodvēseli,kura
sevipilnībāatdodcitiem,betpatiparsevine-
domā?UnvaitadDievsvarparšodvēseline-
domāt?Diženalieta!TajāirsaskatāmaDieviš-
ķāsvētība,redzamsDievišķāsrīcībastēls.

Nonācisgrūtāsituācijā,cilvēkskārtoeksā-
menu.Šādosbrīžosparādāspatiesamīlestība,
pašuzupurēšanās. Kad mēs sakām, ka kāds
spējupurēties,ar tomēsdomājam,kabries-
mubrīdīviņšparsevineuztraucasundomā
parcitiem.Joarīsakāmvārdāirteikts:“Drau-
gusiepazīstnelaimē.”Ja,Dievspasarg,tagad,
piemēram, sāks krist aviobumbas, tad taptu
skaidrs,kuršdomāparcitiemunkurš–pats
parsevi.Bettas,kuršpieradisdomāttikaipar
sevipašu,arīgrūtābrīdīdomāstikaiparsevi
vien,unDievsparšocilvēkudomātnesāks.Ja
kādsjauiepriekširiemācījiesdomātnevispar
sevi,betparcitiem,tadarībriesmubrīdīviņš
domāsparcitiem.Tadtapsskaidrs,kurāirpa-
tiesapašuzupurēšanās,betkurā–patmīlība.

Jakristietisjautagadnesākskautkoupurēt:
kādunosavāmiekārēm,egoismu,tadkāviņš
sasniegsto,laigrūtābrīdīziedotusavudzīvī-
bu?Un, javiņštagadnodarbabaidāsunsa-
traucasparto,katiknepadarītunedaudzvai-
rākpartootro,tadkāviņšsasniegstādustā-
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vokli, laicitalabāskrietuatdotsavudzīvību?
Jatagadviņšsatraucasparsevisīkumudēļ,tad
kāviņšspēspadomātparotrubrīdī,kadviņa
dzīvībabūsbriesmās?Tadbūsgrūtāk.Japie-
nākssmagigadiunšādscilvēksieraudzīssavu
kaimiņudrudzīpakritušuuzielas,tadviņšto
tur arī pametīs un aizies, unpateiks: “Labāk
iešuatlaisties,lainenokristuarīes.”

Bet karānotiek cīņa starpdzīvībām, tavu
unvēlkāda.Drosmeirtajā,katusteidziespa-
līgācitamcilvēkam,bet,jauzupurēšanāsnav,
tad katrs cenšas paglābt pats sevi. Bet, lūk,
ko ir ievērojuši:karā lādiņšvaimīnasamek-
lē to, kurš cenšaspamukt. Šāds cilvēks it kā
cenšasizvairītiesnobriesmām,betartopašu
pasteidzina to, ka lauž sev kaklu. Tāpēcnav
jācenšasvairītiesnobriesmāmun it īpašiuz
citurēķina.Atminosvienugadījumu,kasno-
tikaalbāņukaralaikā35.Kādamkareivimbija
akmensplāksne,unviņšnolodēmunšķem-
bāmaiz tāsslēpasavugalvu.Kadviņamra-
dāsnepieciešamībauzbrīdiatiet sāņus,viņš
plāksninovietojatranšejasdibenā,pieslienot
to pie sienas. To ieraudzījis, plāksni nekavē-
jotiespaķēraviņakaimiņšunpievācato.“Ta-
35 Albāņu karš vai fronte – 1940.–1941. gada karš starp 
Grieķiju un fašistisko Itāliju.
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gad,”viņšnodomāja,“irradiesizdevīgsbrīdis
topiesavināties.”Bettiešitajābrīdīviņatuvu-
māsprāgamīna,unnoviņapārinepalikapat
slapjavieta.Redzot,kāvisapkārtsprāgstlādi-
ņi,nelaimīgaispaķēraplāksni,betpar to,ka
atgriezīsies tās īpašnieks, nepadomāja. Viņš
domājatikaiparseviunatradaattaisnojumu
savai rīcībai: “Ja reizviņš iratgājis, tadesšo
plāksnivarusavāktsev.”Jā,malāšiskareivis
bijapagājis,betplāksnetikuntāpalikaviņa
īpašums.Betvēlkādscitsvisukaralaikuda-
žādosveidoscentāsizvairītiesnodienesta.Ne
parvienunedomāja.CitiparDzimteniatde-
vasavasdzīvības–betviņšsēdējamājās.Līdz
pašaipēdējai stundiņai, līdzkamēr stāvoklis
kļuvapavisambīstams,viņšvisādicentās iz-
vairīties no briesmām. Pēc tam, kad ieradās
angļi,viņšpacentāsnokļūttoarmijaspakļau-
tībā,stādījāspriekšāZervasam36un,tākāvi-
ņambija arī amerikāņupilsonība, izmantoja
gadījumu un aizlaidās uz Ameriku. Tiklīdz
viņš līdz tai aizbrauca–uzreiznomira!Viņa
sieva, nabadzīte, stāstīja: “Gribēja aizšmaukt
noDieva!”Un tā viņš nomira, bet tanī pašā
laikāciti,kuribijakarā,palikadzīvi.

36 Napoleons Zervas (1891–1957) – viens no antifašistiskās 
kustības līderiem.
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Tie, ku ri mirst kā va ro ņi – ne no mirst

Es atminos, ka armijā mums visiem bija
viens kopējsmērķis.Arī es centos, bet spēja
upurētiespiemitaarīcitiemneatkarīginotā,
vai tie ticēja vai neticēja nākamajai dzīvei.
“Kamdēļšimcilvēkammirt,viņštačuirģime-
nesgalva,” viņi teicaunbīstamajosuzdevu-
mosdevāspaši.Tamupurim,konesašiecil-
vēki,bijaaugstākacenanekātā,konesaticīgs
cilvēks. Ticīgais ticēja Dievišķajai patiesībai,
Dievišķajaiatlīdzībai,savukārtneticīgieneti-
cēja,kanavveltīgstasupuris,parkotiebija
izšķīrušies, ka tiempar šoupuri tiks atlīdzi-
nātsnākamajādzīvē.

OkupācijāDavaka37laikāitāļiarestējajau-
nosvirsniekus,uzsēdinājaviņusuzkuģaun
pēctamnogremdēja.Betpēctamsākagrābt
cietciviliedzīvotājus;tos,kurussaķērapirmos
–spīdzināja,laipiespiestuatklātvēlcituiedzī-
votājuvārdus,kurumājāsbijaieroči.Būtutad
jūs redzējuši, kādas pašuzupurēšanās spējas
izrādījapasaulīgiecilvēki!Konicāblakusmū-
sumājai, tur, kur tagad ir uzcelts svētā Eto-
lijasKosmasdievnams,agrākatradāsmošeja.

37 Konstantīns Davakis (1897–1942) – grieķu armijas pulkve
dis, talantīgs karavadonis.
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Arestētosiespundējamošejāunvisunaktisita
arpātagām,kasbijadarinātasnodzelkšņiem
vai atkailinātiem vadiem: izvilka vadu, galā
piesējasvinagabaliņusunaršiemvadiemsi-
tacilvēkus.Tēraudavadinodīrājaādu.Bet,lai
nebūtudzirdamikliedzieni, itāļidziedājaun
atskaņojamūziku.No tāarī ir cēlies teiciens
“muzikālā ādas ģērētava”. Bez tam nelaimī-
gie tika aiz kājām piekārti pie griestiem un
viņiemnomutesnācaasins.Betviņiklusēja,
jodomāja:“Jaatzīsimiesmēs(unviņizināja,
kuriembijašautenes),tadtādāpašāveidātiks
sistiarīvisiciti,laiarīnoviņiemiegūtuatzīša-
nos.”Tāpēctie,kuritikasagūstītipirmie,nolē-
ma:“Laipierādītu,kacitiemcilvēkiemieroču
nav,mēslabākmirsim.”Betcitiparvienuvai
piecāmokām38miltuienaidniekiemizstāstīja,
kurinovietējiembijanoslēpušiieročus.Visur
valdījabads,uncilvēkikļuvaparnodevējiem.
Daži itāļi no bataljona, kura personālsastāvs
bijanokomplektētsnoārlaulībasbērniem,bi-
jaīstimežoņi,arvisiemmežoņiempiemītoša-
jiemkompleksiem.Savunaidu tie izgāzauz
citiem.Viņiņēmamazusbērnus,tos,nelaimī-
gos,izģērba,uzsēdinājauzsakarsētāmdzelzs
knaiblēmunvēluzspiedaarkāju,laiķerme-
38 Oka – 1280 grami.
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nispiedegtu.Bērnusviņispīdzinājatādēļ,lai
vecāki atzītos, kuram ir šautenes. “Mannav,
mannav!”pieaugušiekliedza,betbendesde-
dzinājaviņubērnus.Esgributeikt,kadaudzi,
laiganpašibijapasaulīgieļaudis,parlabāku
uzskatījanāvitikaitādēļ,laicitinetiktumocīti
unnogalināti.Artoviņiizglābadaudzus.Un
tā,pateicotiesdažiemvaroņiem,mēskātauta
izdzīvojām.

Tie, kuri mirst varoņa nāvē – nenomirst.
Bet, javaronībasnav, tadnekas labsnav sa-
gaidāms.Unvēlziniet,katicīgscilvēksbūsarī
drosmīgs! Nelaimīgais Makrijannis39, ko vi-
ņamnācāstikpārdzīvot!Unkādosgados!

–Viņš,Geronda,reiz teica:“Manasacis ir
aizkvēpušas.”

– Jā, viņa acis bija aizkvēpušas.No sprie-
dzesunsatraukuma,koviņamnācāspārdzī-
vot,viņaacisgluživaidūmoja.Dzīvojotgrū-
tos laikos, viņš pastāvīgi sāpēs un mīlestībā
sevi upurēja. Par sevi viņšnedomāja, nekad
neņēma vērā sevi. Cīņās par Tēviju viņš ne-
bijās nāves. Makrijannis piedzīvoja garīgos
stāvokļus.Javiņšbūtukļuvisparmūku,tad,
pieļauju, daudzneatšķirtos noAntonija Lie-
39 Jannis Makrijannis (1797–1864) – Hellādas nacionālais 
varonis, ģenerālmajors.
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lā.Neskatotiesuzievainojumiemunsakrop-
ļojumiem,viņšveicaklanīšanos, ceļosmeto-
tiestrīstūkstošusreižu[dienā].Kadviņšveica
paklanīšanos, vērās vaļā viņabrūces, uz āru
gāzās iekšas, un viņš pats tās bāza atpakaļ.
Manastrīspaklanīšanāslīdzināsvienamviņa
metienamceļos.Viņapriekšāesošāgrīdabi-
jamitranoasarām.Betjanuviņavietābūtu
mēs?Mēsnekavējotiesmestosuzslimnīcu,lai
turmumssniegtumedicīniskopalīdzību!Mūs
tiesāslaicīgiecilvēki!

Tas, kurš ar se vi ne rē ķi nās, 
ie gūs Die viš ķo spē ku

–Vaikarā,Geronda,jumsnācāsnokļūtbīs-
tamāssituācijās?

–Ak!Tikaireizivaidivas?Tagadesdomāju
parto,kāmanDievspalīdzēja,untasmaniļo-
tisatrauc.Bettoreizespartonedomāju,itīpa-
šiparnāvi.Partoesnedomājunemaz.Kadtu
esigatavsnāvei, tevinebaida itinnekas.Ga-
tavība pieņemt nāvi pēc sava spēka līdzinās
tūkstotimmiesassargu.Nāve – tā ir drošība.
Karā svēto brīvprātīgo emblēma ir galvas-
kauss.Tasnozīmē,kaviņi irgatavimirt.Tas,
kurš cita cilvēka labā vai kopējā labuma dēļ
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pats par sevi aizmirst, saņem Dievišķo spē-
ku.Unpalūkojiet,jacilvēkuuzpriekšuvirza
pašuzupurēšanās,tadviņupiesedzDievs.At-
minos,kāmēsreizbijāmierakušiesaizvienas
klints pārkares. Es izraku mazu ierakumiņu
untajānedaudzpaslēpos.Viens lien:“Ielaid
arīmani”,pielienotrs: “Unarīmani.”Esvi-
ņiematļāvuielīstierakumā,joviņimantobija
lūguši,betpatspalikuārpusē.Naktī,kadsā-
kāsspēcīgaartilērijasapšaude,vienašķemba
man ieskrambāja galvu. Ķiveres man galvā
nebija,vienkapuce.“Puiši,”saucu,“mantrā-
pījašķemba!”Arrokutaustugalvu–asinisne-
mana,taustuatkal–itinnekā!Šķembadrus-
ciņ, drusciņ skāramangalvuun tik vien kā
nopiereslīdzgalvasviducimnoskuvamatus:
uzmanasgalvasatstājatīrusešuscentimetrus
platustrīpu.

Jūssmagoslaikos,okupētāsteritorijāsdzī-
vojušasneesat,karu, ienaidniekus,bēdas jūs
redzējušas neesat. Es jums novēlu nekad to
visuneredzēt,bettāpēcjūsarīnesaprotat,kas
tasir.Tomērmūsulaikilīdzināsburbuļojošam
unsvelpjošamkatlam.Irvajadzīgsrūdījums,
drosmeunvaronība. Jakautkasnotiks,pie-
lūkojiet, lai neesat pilnīgi nesagatavotas. Lai
spētu pretoties grūtībām, gatavojieties tām
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jautagad.ArīKristusteica:“Esietgatavi,”–vai
tadne?Šodien,dzīvojottiksarežģītoslaikos,
mums ir jābūtne tikaigataviem,bet trīskārt
gataviem,laineteiktuvairāk!Vargadīties,ka
mumsnāksiessatiktnevienuviennegaidītu
nāvi,betarīcitasbriesmas.Tātad,patrieksim
noseviscentienusiekārtotiespēciespējasēr-
tāk!Laimūsosdarbojaslielaspateicībaspilna
mīlestībaunirpašuzupurēšanāsgars.

Šodienesredzu,kakautkasbriest,tamtū-
līt–tūlītirjānotiek,untasnemitīgitiekatlikts.
Visulaikutiekatliktsuzmazubrīdi.Kuršpār-
ceļšostermiņus?VaiDievs?Vēlvienumēnesi,
vēldivus!…Tāviss arīnorit.Bet, ja jaumēs
nezinām,kasmūssagaida,tad,ciknuvientas
iriespējams,attīstietsevīmīlestību.Tasirpats
galvenais:laijūsuvidūvaldītunevisviltus,bet
īstena,brāļumīlestība.Jairlabaieinteresētība,
sāpes,mīlestība,cilvēksvienmērrīkojasparei-
zi.Labestība,mīlestība–tasirspēks.Glabājiet
noslēpumu,cikvientasiespējams,rūpīgiun
toneizpaudiet: jo, ja noslēpumsbūs zināms
“vientevunvēlman,vienviņamunzvaniķim
Simeonam”,tadkasnotāvisasanāks?Ļaunu
jūsvaratnodarītpatvienkāršasmuļķībasdēļ,
betpēctamskrietargalvusienā.Būtujūsre-
dzējušas,kānoslēpumitiekglabātiarmijā!Ja
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tusaprati,kavarinonāktgūstā,tadvisupirms
bija jāiznīcina radista paroles: pierakstus sa-
griezt strēmelītēs un tās norīt. Reiz, nonācis
bīstamāsituācijā,estāarīizdarīju,jo,jaradis-
taparolesbūtunonākušaspiedumpiniekiem,
tadviņiuzzinātu,katādāuntādāvietāatro-
das[mūsu]karaspēks,katamtrūkstpārtikas
un tamlīdzīgas lietas. Un tad tie uz [mūsu]
centrubūtunosūtījuširadiogrammu,laiatsū-
taaviācijuunpiegādāviņiempārtiku,betuz
mumslainometaviobumbas.Skaidrs?[Zinot
paroles]viņiarcentrubūtusazinājušiesvaldī-
baskaraspēkavārdā.Jatubūturadistsunno-
nāktugūstā,tad, laituatklātusavasparoles,
tevarknaiblēmnopirkstiemrautuārānagus.
Un tu labāk gribēji būt ar nomauktiem na-
giem,neviskļūtparnodevēju.Kādam[radis-
tam], lai tasatklāturadiogrammārakstīto,ar
ugunitikasvilinātaspaduses,betviņšklusēja
kāmēms.Viņšienaidniekiemnoslēpumusne-
izstāstījauntāpēckļuvaparapliecinātāju.Bet
sievietesmūļusedlospārvadājadokumentus
unbijagatavasjebkurāmirklīmirt.

Nāvekarāļoti labispējaizkustinātDievu,
jovaroņanāvēkritušaiscilvēksseviupurē,lai
tiktu aizsargāti citi. Tie, kuri, tīrasmīlestības
vadīti, upurē savasdzīvības tādēļ, lai aizstā-
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vētu līdzcilvēku, savu tuvāko, līdzinās Kris-
tum. Šie cilvēki ir dižākie varoņi, pati nāve
noviņiembīstas,drebtopriekšā,jomīlestībā
tienāvinicinaunšādāveidākļūstnemirstīgi,
zemkapaplāksnesatrodatslēgasuzmūžību
unbezpiepūlesiesoļomūžīgajāsvētlaimē.

Vis a mū ka dzī ve ir upu ris

Visamūka dzīve tampalīdz iegūt dabīgā
veidāmīlestību, spējuupurēties.Viņš ceļā ir
deviestāpēc,lainomirtuparKristu.Tasnozī-
mē,kaviņšceļāirdeviesdēļupura.Mūkam
nav[laicīgo]pienākumu,tāpēcviņamsevī ir
jāpilnveidoupurēšanāsgars.Laicīgaiscilvēks
parKristumirtnetaisījās,unbez tamviņam
irpasaulīgiepienākumi:viņšrūpējasparsa-
vuģimeni,parsaviembērniem, tāpēcarīno
viņanetiektikstingriprasīts,viņamirattais-
nojums.Piemēram,karalaikā,laiģimenescil-
vēkabērninenonāktuuzielas,viņšcenšasiz-
vairītiesnobriesmām.Parto,kaizvairotiesno
briesmām,vartiktnogalinātskādscits,kuram
arīirbērni,šiscilvēksnedomā.Nu,tasvēlbū-
tupieciešams: tevismaz iezīmējas rūpespar
pašaģimeni.“Man,”šādscilvēksteiks,“bērni
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nonāksuzielas.”Viņš,pilnīgineticotnākama-
jaidzīvei,varcenstiespaglābtšodzīvi.

–Tas ir,Geronda,mūkamsevi irnemitīgi
jāupurē?

–Mēs jaurunājām,kavisamūkadzīve ir
viens vienīgs upuris. Jo kāpēc gan mēs tad
kļūstamparmūkiem? Ja šajā ziņāmūks kli-
bo, tadviņšnavmūks.Parkādugangarīgo
cīņupēctamvarbūtruna?Janavupura,tad
navarīgarīgās cīņas.Bet, janavupura, tad,
laikāarīmūkscenstosdzīvotgarīgi,vissbūs
velti.SvētajāKalnāsaka,kašādagarīgādzī-
ve ir domāta putnubiedēkļiem: mūks, kurš
piekopjšādugarīgodzīvi,netikainespēj iz-
dzītdēmonus, viņam liels sasniegums irpat
vārnugaiņāšana.Kadcilvēkskarstiķeraspie
varoņdarba,kuršstāvpriekšāviņadzīvē,tad
viņāplandarīDievišķāliesma.JašīsDievišķās
liesmasnav,tadviņšnederitinnekam.Šīlies-
maviņamsniedzprieku,sniedzdrosmi,dod
lielaspateicībaspilnumīlestību.Tasirtas,par
koKungsirteicis:“Ugu ni es mu nā cis nest” (Lk 
12, 49). KadpastāvšīDievišķāuguns,tadgan
mūka psalmu dziedāšana, gan lūgšanas, vai
tās irpar sevi vaipar citiem, sniedz rezultā-
tu.It īpašisievietessirdij,kadtākļūstšķīsta,
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ir liels spēks,un lūgšanāsviņa ļotiprogresē,
kļūstpar“radaru”.Bet tas,kurānavgodbijī-
bas,upurēšanās,piedzīvosvainulaicīgoprie-
ku,vainulaicīgossatricinājumus;garīgoprie-
kušādscilvēksjustnespēj.

Tāpēcesjumsarīsaku:izkopietupurēšanās
spējas, māsu mīlestību. Lai ikviena no jums
sasniedzgarīgostāvokli,lai,nonākotgrūtāsi-
tuācijā,viņapatiartospētutiktgalā.Cilvēks,
neatrodoties garīgajā stāvoklī, baidās, jo mīl
pats sevi. Viņš var pat atteikties no Kristus,
varViņunodot.Jumsirjābūtgatavāmdoties
nāvē.Palūk,šeitlaicīgiecilvēki,kuripatpara-
dīzeinetic,upurēpašisevi.Betmēsticam,ka
nekastāpatviennebeidzas,kamūsuupurim
irkautkādanozīme.Laicīgie cilvēki, atrodo-
tiespilnīgāneziņā,seviupurēs,pakļaussavu
dzīvībubriesmām, lai citi tiktupasargāti, bet
mūkisevineupurēs?Mēsceļādodamiestāpēc,
lainomirtuKristusmīlestībasdēļ.Mumsnav
pasaulīgopienākumu,un,jamūsosnavvēlarī
pašuzupurēšanās, ko tadmēs vispār darām?
Par mums smiesies pat skudras! Redzēji, kā
skudrasizsmejcilvēkus?Izsmejsliņķus!

–Geronda, betvai kautkas tāds ir iespē-
jams:esesmugatavapalīdzētcitiem,betmo-
tivācija,kastoveicina,navšķīsta?
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–Tovarpamanītvienmēr.Kadpamudinā-
jumamotīvinav šķīsti, garsmierunerod, to
saprotuncenšastospadarītšķīstus.Uzmani
lieluiespaiduatstājavienasšajāsdienāsatnā-
kušas sievietes dvēsele. Uzzinājusi, ka kāds
irslimsunciešmocības,viņanespējaizmigt:
mokāsunraud.Betpatidzīvolaicīgajāpasau-
lē.Viņakādambijapastāstījusiparto,kasar
viņunotiek,unkāatbildiizdzirda:“Varbūttas
irienaidniekakārdinājums.”Vaikautkastāds
var rasties no kārdinājuma? Sātans cilvēku
spējpieviltvientad,jatasšādaslietasdara,lai
citi redzētu,un tādāgadījumāpārdzīvojumi
būsmaldīgi.

No savas rīcības izņemiet ārā savu “es”.
Cilvēks,izejotnosava“es”,pametzemi,pār-
vietojaspacituatmosfēru.Kamērviencilvēks
paliekpatssevī,viņšpardebesucilvēkukļūt
nevar.Nevar dzīvot garīgo dzīvi bez upura.
Kautnedaudzpaturietprātā,kapastāvnāve.
Un, ja jaumēstikuntānomirsim,sevi īpaši
netaupīsim.Ne jau tā, ka netaupoties kaitē-
simveselībai,unarīnetā,laimierīgasdzīves
priekšākristuceļos.Esneaicinumestiesbīsta-
mospiedzīvojumos,bet,manubrāl,nedaudz
varonībaiir jābūt!Arkādudrosmikaralaikā
varoņistājāsnāvespriekšā!Kādsmūks,kurš
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karoja kopā ar Kondili40 (Kondilis bija patri-
ots,varonis),manstāstīja:kadMazāzijaskarā
grieķi blakusKonstantinopolei izsēdināja jū-
rasdesantu,Kondilisatradāsuzkuģaun,tik-
kobijasaskatījispieapvāršņavīdošoKonstan-
tinopoli, sākauzvestieskā jucis. “Nu,puiši,”
viņškliedza,“jamirt,tadmirt!Vaišodien,vai
rīt!Jajāmirst,tadkāmalačiem,puiši!Mirstam
parDzimtenikāvaroņi!”Viņšnespējapatpa-
cietīgisagaidīt,kamērkuģispiestājpiesausze-
mes.Sasprindzinājumā,lielasvēlmesiespaidā
viņšpatnepamanīja,kakuģisvēlnavpiestājis
krastā,–lēcauniekritajūrā.Tāviņāvissdega!
Peldētviņšnemācēja:citipiesteidzās, izvilka
viņunoūdens.

–Geronda,jūsteicāt,kajāpacenšasikvienā
mūsudarbībāatbrīvotiesnosava“es”.Kāto
laipanāk?

–Jumstikaiuzvisugatavu.Konozīmēno-
ņemt savu ”es”? Kad es noņemu savu “es”?
Kā savu “es” izdzīt nomūsumīlestības? Kā
mumspadarīt tīrumūsumīlestību?Cik lielā
mērāesarsevinerēķinos,tiklielāmērāeses-
muatbrīvojiesnosava“es”.Un,nocērtotmū-
sugribu,mūsuvājumu,mūsumieru,mēsat-

40 Georgijs Kondilis (1879–1936) – ievērojams grieķu kara un 
valstsvīrs.
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brīvojamiesarīnosava“es”.Nomūsupatības
daudz kas izzūd, pateicoties paklausībai un
klusēšanai.Kadmūsumīlestība irnesavtīga,
arītadmēsizdzenamsavu“es”,betmūsumī-
lestībāir jābūtarīupurim.Jumstas irsapro-
tams? Piemēram, kāda mūķene vēlas doties
piemātes igumenesunredz,kapie tās ieiet
vēlasarīcitamāsa.Japirmānekavējotiessavu
rindupiedāvāsotrajaimāsai,patzinotto,ka
šaimāsaiīpašuproblēmunav,tadviņāirpa-
klausība,pašuzupurēšanāsuntamlīdzīgi.Un,
kadviņanovisas sirds savuvietubūs atde-
vusiotraiunarmātiigumeninebūsaprunā-
jusies, tad ar viņu runāsPatsKristus.Tomēr
viņaiirjāapzinās,katasirvajadzīgs,katasir
jāizdaratāpēc,katopriekšāpasakasirds,un
nevisvienkārši tāpēc,ka “tā ir teikuši Svētie
Tēvi”.TāviņaDievaSvētībusaņemsdubultā.
Unšajāgadījumāvienanomāsāmpalīdzību
saņemcilvēciskāveidā,savukārtotrapalīdzī-
busaņemDievišķāveidā,tiešinoKristus.

Pavērojietarītoslaicīgoscilvēkus,kurispēj
tāupurēties,kātonespējpatmūki.Esmanu,
kalaicīgajāpasaulē,neskatotiesuzto,kacil-
vēkivararīneticēt,varbūtarvājībāmunkais-
lībām,tiem–tānureiziriekārtojisDievs–ir
mīkstas sirdis.Viņi redzvajadzībasnomākto
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un,kauttieviņuarīnepazīst,sniedzpalīdzī-
bu.Daudzicilvēki,kuripatnetic,ka irpara-
dīze,pamanotkautkādasbriesmas,metasšo
ļaunumunovērst, steidz ietbojāpaši, lai citi
paliktudzīvi, steidz savu īpašumu izdalīt ci-
tiem. Pirms daudziem gadiem kādā rūpnīcā
vienamstrādniekamdrēbes ierāvadarbagal-
dāunsākatovilktklāt.Neskatotiesuzto,ka
visapkārt bija pilns ar vīriešiem, viņu glābt
metāssieviete.Tik“drosmīgie”vīriešistāvēja
unskatījās.Betviņa to izvilkaārānodarba-
galda,tačuviņaspašaskleitaieķērās,uztinās
uzvirpas,unviņaaizgājabojā.Mocekle!Tāir
diženalieta!

Parsevišādicilvēkinedomā,viņiizmetno
sevissavu“es”.Un,kadviņitoirizmetuši,vi-
ņosiemetasKristus.

3. Droš sir dī ba ro das 
no uz ti cē ša nās Die vam

Droš sir dī bā nav bar ba ris ma

Varoņdarbuspaveicne jau tie,kuriaugu-
māirlieli,betgantie,kurosmītdrosme,plaša
sirdsungatavībaseviupurēt.Arīkarā tajos,
kuros irdrošsirdība, irarī labsirdība,unviņi
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citusnenogalina,jodrošsirdībānavbarbaris-
ma. Šādi cilvēki nešauj tieši uz ienaidnieku,
betgantamvisapkārtunpiespiežviņupado-
ties.Labsirdīgaispar labākuuzskata tiktno-
galinātamnekānogalināt.Cilvēks, kurš tā ir
noskaņojies,pieņemDievišķosspēkus.Savu-
kārt ļauni,bailīgiunmazdūšīgi cilvēki savas
bailesnomaskēarbezkaunību,tiemirbailpat
pašiemnosevis,nemaznerunājotparcitiem,
untāpēctiebailēsšaujbezmitas.Kadespil-
soņukaralaikābijudienestā,mēsreiziegājām
kādāciemā.“Šeitbandītunav,”mumsvietējie
iedzīvotājiteica,“visiirprom.Irpalikusiviena
trakā.”Šosievieti iztālēm ieraudzījakādsno
mūsējiemunpaviņunorokasložmetējaizlai-
dadivaskārtas.“Koesjumsesmuizdarījusi?”
nelaimīgāiekliedzāsunnogāzāszemē.

–Viņštāizdarījaaizbailēm?
– Jā, aiz bailēm. Šāda veida cilvēkimeklē

sevvieglusrisinājumus.“Ienaidniekulabākir
nožmiegt,” viņi saka, lai vairs nemāktu šau-
bas.Mazākbailīgscilvēksnebūsarītikļauns.
Viņš centīsies ienaidnieku izsist no ierindas,
piemēram,ievainosviņurokāvaikājā,betto
nenogalinās.

Vīrišķība,drosme– tas ir viens, bet ieļau-
nojums,noziedzīgarīcība–pavisamkascits.
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Sagūstīt ienaidniekuvienīgi tāpēc, lai viņam
pārgriezturīkli,–tānavvaronība.Patiesava-
ronībabūssagrābtienaidnieku,salauzttāšau-
teniunatlaisttobrīvībā.Manstēvstāarīda-
rīja.Kadviņšķēračetus41,kurisirojapaFara-
su,viņštiematņēmašautenes,tāssalauzaun
teica: “Jūs esat bābas, nevis vīrieši.” Pēc tam
viņštospalaidabrīvībā.Betreizviņšpārģēr-
bāsparbagātuturkusievieti,ieradāsviņuno-
metnēuntaujājapēcviņuvadoņa.Pirmstam
viņšbijaarsaviempuišiemvienojies–laitie,
izdzirdējuši noteikto signālu, uzreiz uzbrūk.
Kad četi viņu bija aizveduši līdz barvedim,
tēvsviņamsacīja:“Laitavivīriešiizietārā,at-
stājmūsdivatā.”Tikkoviņibijapalikušidivi
vien,manstēvsizrāvanovadoņarokāmšau-
teni,pārlauzauzpusēmunlaupītājamteica:
“Tagadtuesibāba,betes–Eznepidis!”Teviņš
padevanorunātosignālu,saskrējaviņabrašu-
ļiunpadzinačetusnociema.

Laivarētugūtsekmes, ir jābūtapveltītam
arneprātīguma,šīvārdalabākajānozīmē,stī-
gu.Atkarībānotā,kācilvēksšoneprātībasstī-
guizmanto,viņškļūstvainuparsvēto,vainu
parvaroni.Bet, ja šāds cilvēksnoiesno ceļa
un aizrausies ar ļaunumu, viņš var kļūt par
41 Četi – turku laupītāji.
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noziedznieku. Tas, kurā neprātīguma stīgas
nav,nevarkļūtneparsvēto,neparvaroni.Un
tāpēcirjāsākdarbotiesmūsuiekšējammoto-
riņam, jāsāk darboties sirdij, drosmei. Sirdij
irjākļūstneprātīgai.Espazīstudaudzusvirs-
niekus,kuriirdemobilizējušiesunnosatrici-
nājumanespējsevrastpiemērotuvietu.Daži
noviņiemvēlas,laisāktoskarš,laivarētubūt
noderīgi, – tāviņosvissdeg.Betkāds, tikko
saņēmispavēstipariesaukšanudienestā,uz-
reiz sāk trīcēt, vēl kāds cits sāk izlikties par
plānprātīgu, lai tikainebūtu jāietdienēt.Cik
daudz demobilizētoman ir teikuši, ka vēlas
doties uz Bosniju un pakarot!Neizmantojot
savudrosmigarīgajādzīvē,viņi,izdzirdējuši
parkaru,priecājasparradušosiespējupaka-
rot. Vai tu spēj iedomāties, kādus varoņdar-
bus, kādugarīgo cīņubūtupaveikuši šiedi-
ženie ļaudis, jabūtuiepazinušigarīgodzīvi?
Viņitačukļūtuparsvētajiem.

Kā da sen die nās bi ja droš sir dī ba

–Geronda,jūsreizkautkostāstījātparsa-
vuvecmāmiņu…

–Manavecmāmiņabija ļotidrosmīga.Vi-
sādamgadījumamdrošībaiviņavienmērsev
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līdzinesēja jataganu42.Lūgtum–sieviete–at-
raitne,divubērni,visapkārtturki,betkautkā
dzīvot vajadzēja… Bija grūti laiki… Visi no
viņas baidījās. Bijamalacis! Reiz kāds laupī-
tājsiegājablakuskapiemaugošajāvīnogulājā.
Lainoviņanobaidītos, tasuzģērba līdzkāju
pēdām sniedzošos baltu kreklu. Pēc tam, iz-
nācisārānovīnogulāja,viņš,kādsbija–baltā
kreklā,iegājakapsētāunsākapatourķēties.
Gadījāstā,katajālaikācaurikapsētaigājama-
navecāmāte.Tiklīdz laupītājsviņu ieraudzī-
ja,izstiepāsuzzemesunizlikāsparbeigtu,lai
viņatonoturētuparvampīruunnobītos.Bet
vecmāmiņapienācatamklātunsacīja:“Jatu
būtubijiskārtīgscilvēks,zemesenjautevibū-
tupieņēmusi!”Un,topateikusi,sākaļaundari
sistar jatagananeasomalu!Sakropļojaviņu.
Viņapatnezināja,kastastādsbija.Jaupēcāk,
esotciemā,viņadzirdēja,katāduuntādusa-
kropļoja,untāuzzināja,kurštasbija.

Mūsulaikmetādrosmeirretums.Cilvēkiir
iemaisītiūdenī.Tāpēc,Dievsapžēlojies,jasāk-
sieskarš,vieninomirsnobailēm,betciti, sa-
stapušiespatarnelielāmgrūtībām,bezspēkā
nolaidīsrokas,joviņiirpieradušipielabasdzī-
ves.Betkādadrosmebijasendienās!Mazāzijā
42 Liels, līks turku nazis.
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Flāviāna klosterī turki noķēra un nogalināja
kādukristieti.Pēctampateicaviņasievai:“Vai
nutuatsakiesnoKristus,vaimēsnodursimarī
tavusbērnus.”–“Manuvīru,”viņaatbildēja,
“Kristuspieņēma,savusbērnusesuzticuKris-
tumunarīpatinoKristusneatteikšos!”Kāda
drosme!JacilvēkānemitīsKristus,kāganviņā
dzīvosdrosme?Betšodiencilvēki,būdamibez
Kristus,savudzīvibūvēuzatkritumiem.

Tolaikmātesbijabrašas,brašibijaarībērni.
Atminos,kāKonicāmūsukaimiņiene,būdama
stāvoklī,vienapatidevāsuzlaukavētītkuku-
rūzu,betkājāmbijajāietpusotrustundu.Tur
viņapiedzemdējamazuli, ietinaviņupriekš-
autāunatgriezāsciemā.“Betmanirmazulis!”
–ejotgarāmmūsumājai,viņapalielījās.Bija
okupācijasgadi,grūti laiki.Betšodien irsie-
vietes,kuras,laipiedzemdētuvienubērniņu,
nobailēmgultāpavadasešusvaiseptiņusmē-
nešus.Šeit[protams]navrunapartām,kuras
tārīkojasslimībasdēļ.

Da bis kās bai les ir kā brem zes

–Geronda,esesmuļotibailīga.Nezinu,ko
esiesākšu,janonākšusmagāsituācijā.Noku-
rienesrodasbailes?
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– Iespējams,arkādukautkas iratgadījies
bērnībā,untāpēcviņšbaidās.Bieživienbailes
varbūtdabīgas,bettāsvarbūtarībailes,kas
rodasnonepietiekamasticības,noneuzticības
Dievam.Tomērbailesirarī[vajadzīgās]brem-
zes, jotāscilvēkampalīdzvērstiespieDieva.
Bailēs,meklējumos–piekāviņampieķerties,
cilvēks irspiestspieķertiesDievam.Lūk,kar-
stajāsvalstīs,kurāsmītmežoņi, turdzīvoarī
savvaļasdzīvnieki, lielizvēri,pitoniuntā tā-
lāk. Tas ir tāpēc, lai cilvēki būtu spiestimek-
lētpalīdzībupieDieva,vērstospieDieva, lai
varētuatrastsavuorientieri.Javisatānebūtu,
tadkaskautnedaudzspētušoscilvēkusiegro-
žot?Visā, koDievs ir iekārtojis, ir kaut kāda
nozīme.

–Bettie,kuri,patiesoDievunezinot,baiļu
dēļlūdzpalīdzību,vaitosaņem?

–Skaties:viņipaceļuzaugšugalvu,untas
jaunozīmēkautko.Baileskābremzesnostrā-
dāarīmazajiembērniem.Mēdzbūttādibēr-
ni,kuri, jatosnedaudznepabaida,tēvamun
māteineklausaitinnemaz.Arīman,kadesbi-
jumaziņš,mēdzateikt:“Tūlītatnāksbubulis!”
Mazuļiemirraksturīgibaidīties.Betatbilstoši
tam,kābērnspieaug,pieaugarīviņaprāts–
unbailesatkāpjas.Dabīgāsbailes līdzvienīgi
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bērnībā. Ja cilvēks, kļūstot pieaudzis, baidās
notukšasvietas,tadviņuvarvienīgipažēlot.
Piemaniskalibāierodasdažigarīgieļaudisun
saka:“Lūk,mumsblakuskādsnomiris,undēļ
tāmēsdzīvojamnemitīgāsbailēs.”Unlūdz,lai
espalūdzosparto,laišīsbailesnoviņiemat-
kāptos.“Tecilvēkicenšas,”esviņiematbildu,
“laiiegūtunāvespiemiņu,bettevblakuskāds
irnomiris,untuvēliesšīsbailespadzīt?!”

Sievietēs dabīgo baiļu ir nedaudz vairāk.
Tādu sieviešu, kurām nebūtu baiļu, ir maz.
Tomēr šādas sievietes ģimenē var radīt pro-
blēmastādēļ,katāsnepakļaujas.Bezkaunīgs
varkļūtarīvīrietis,javiņšpēcdabasnavzaķ-
pastalaunsirdīviņammītdrosme.Betdažas
sievietes ir šausmīgas bailules. Liela lieta, ja
sieviete,kuraiirdabasdotasbailes,uzsākscī-
ņuuniegūsvīrišķību.Sievietesdabāirielikta
spējaupurēties,untāpēctā irspējīgauz lie-
lupašaizliedzību,kādasvīriešiem,neskatoties
uzvisuviņudabīgovīrišķību,nav.

Nā ve bīs tas no tā, kurš nā ves ne bīs tas

–Geronda,kāvarpārvarētbailes?
–Ardrosmi.Jocilvēksvairākbaidās,jovai-

rāktokārdinaienaidnieks.Cilvēkam,kurāir
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gļēvums,jāpacenšasnotāatbrīvoties.Kades
biju maziņš, baidījos iet garām Konicas ka-
piem.Tāpēceskapospārlaidutrīsnaktis,un
bailesizzuda.Esseviapzīmējuarkrustazīmi
ungājuturiekšā,patneiededzotlukturīti,lai
nevienu nesabaidītu. Ja cilvēks nenodosies
svētcīņai,laikļūtuvīrišķīgs,unneiemantosīs-
tumīlestību,tadbrīdī,kadradīsieskautkāda
sarežģītasituācija,viņuapraudāspatvistas.

–Tādējādi,Geronda,varpaveiktvaroņdar-
buunnobailēmatbrīvoties?

–Tev ir jāpriecājaspar to,ka tumirsti tā-
dēļ, lai nenomirtu citi. Ja sevi šādi noskaņo,
tadnenokānavbail.Drosme rodasno lie-
laslabestības,mīlestībasunpašuzupurēšanās.
Betšodienparnāvicilvēkinegribpatdzirdēt.
Esuzzināju,katie,kurinodarbojasarapbedī-
šanu,uzsavuiestāžuizkārtnēmrakstanevis
“Apbedīšanasbirojs”,betgan“Rituāliepakal-
pojumi”tādēļ,laicilvēkiemneatgādinātupar
nāvi.Tomēr,jacilvēkiparnāvineatceras,viņi
dzīvoārpusrealitātes.Tie,kuribīstasnāvesun
mīltukšrosīgodzīvi,bīstaspatnomikrobiem,
viņusnemitīgiuzveicbailes,kasviņusnotur
garīgāstagnācijā.Savukārtuzdrošinātiesspē-
jīgieļaudisnonāvesnekadnebīstasuntāpēc
svētcīņainododasaraugstsirdībuunpašaiz-
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liedzību.Turotsevpriekšānāviun ikdienas
partodomājot,viņitaisagatavojasdaudzga-
rīgāk un svētcīnās ar lielāku uzdrīkstēšanos.
Tāviņiuzveictukšrosībuunjaušeitsākdzīvot
mūžībāunparadīzespriekos.Unlaitas,kurš
karācīnāsparsaviemideāliem,parTicībuun
Tēvzemi,apzīmēseviarkrustazīmiunnebai-
dās,joviņampalīgosirPatsDievs!Jacilvēks
sevipārkrustaunsavudzīvībunododDieva
rokās, tadDievs arī tiesās, vai šim cilvēkam
vajadzējadzīvotvaimirt.

–Betvaicilvēksvarnebaidītiesneuzmanī-
basdēļ?

–Tasirdaudzsliktāk, jošādscilvēkskaut
kādā bīstamā situācijā var nokļūt nopietnās
sprukāsunpārpārēmsamaksātparsavune-
apdomību.Tādēļtas,kuršbaidāsnedaudz,ir
piesardzīgsunneapdomīginelēksuzecēšām.
Ir jāpiespiež sevi darīt labo, bet ir jāuzticas
Dievam,nevissevpašam.

Uz dro ši nā ša nās no zī me ir mil zī ga

Ekstremālās situācijās pašu lielāko ļaunu-
munodara panika. Pats svarīgākais briesmu
brīdīirneapjukt.Paskat,kāvistametascīņāar
ērgliuntamuzbrūk!Betkāarsunicīnāskaķe-
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ne,kuraaizstāvsavuskaķēnus!Viņapaceļasti
kātrubuunsākdraudīgišņākt!Dzīvnieksiet
uzvisubanku,betcilvēksizrādāsgļēvulis!…

Neļaujieties panikai. Īpaši viegli panikā
krīt sievietes. Atminos, kā okupācijas gados
mumsgadījāsaizietuzkāduvietu,kasatra-
dāsdivustundugājienaattālumānoKonicas.
Puišibija[nedaudz]pagājušiuzpriekšu,atra-
daturgrieķuzaldātuķiveresunmundierus,
tos uzģērba un devās uz svētā Konstantīna
kapelu.Arīesdevosuzturieni,laipaklanītos
svēto ikonām. Tolaik man bija piecpadsmit
gadi.Tiklīdzmātestālumāieraudzījakaravī-
ru formās tērptos bērnus, viņas sāka kliegt:
“Itāļināk!”–unbija jaugatavasbēgt.Viņas
pat nepaskatījās, kas tie tādi!Resgaļi uzģēr-
bagrieķuķiveres,betsabijušāsmātes,notu-
rējušasviņusparitāļiem,bēgapromnopašu
bērniem!

Uzdrošināšanāsnozīmeirmilzīga.Jafiziski
veselam,betbailīgamcilvēkampateiktu:“Ak,
ciktuesidzeltens!Kasartevi?”–viņšdosies
pieārsta,laigandzeltensviņšvarbūttādēļ,
kanavizgulējies,vaiarītādēļ,kaviņamsāpē-
jazobsuntamlīdzīgi.Grieķisvainumetīsies
uzpriekšu,vaikritīspanikā.Gļēvuļinekam
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navderīgi.Karāgļēvuļinevienamnavvaja-
dzīgi, viņiem neuzticas, viņus neņem līdzi
uzdevumos, pirmajās frontes līnijās, lai viņi
neradītuproblēmas.Viensbailīgskareivis,ja
viņamnavzināmskaradarbībasplāns,varsa-
celttādupaniku,katādemoralizēsveseludi-
vīziju!Bailesuzkurinagļēvuļaiztēli,unviņš
varsāktklaigāt:“Lūk,kurviņi!Vai,tietuvo-
jas, viņi ir jau te, dur! Kurmums bēgt?! Ie-
naidniekuirtikdaudz!Viņitačumūsaprīs!”
Šāds cilvēks nodarīs daudz ļauna, jo cilvēki
ļoti viegli pakļaujas citu ietekmei. Savukārt
drosmīgs cilvēks, ieraugot ienaidnieku, vien
nospļausies:“Tfu,vaitadtie ircilvēki?Kaut
kādas skudras!” – un, izdzirdējuši [šos vār-
dus], arī pārējie ar uzdrošināšanos metīsies
uzbrukumā.Tāpēcarmijāmēdzteikt,kapieci
drosminiekigrūtuuzdevumuizpildīsaukst-
asinīgilabāknekādivdesmitgļēvuļi.

– Tas ir, Geronda, grūtā situācijā ārējās
briesmasnavtiklielas,cikiekšējāsbriesmas.

–Jā,tātasir.UnturkiSuli43neieņemtu,ja
nebūtu nodevēja Pilija Jusa, kurš pats nāca
noSuli.Viņšizvedaturkuspaslepenotaciņu.
Tā,lūk:pieciciemibijadraudzīgiunapvieno-
43 Epīras (Grieķijas apgabals) dažu ciematu savienība.
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jušies spējapretotiesAli–pašā44, kurš bija tik
varens,kasacēlāspatpretsultānu.Suliotiat-
radāsAli–pašampiesāniem,betlikatampa-
matīgitrūkties.Betcikdrosmīgasunciešisavā
starpāsaistītasbijaturienessievietes!Karabī-
nesrokāsņēmaarīviņas.

Dis cip lī na

–Geronda,jakolektīvāparastalietairne-
disciplinētība,vaitābiedribūsspējīgibūtdis-
ciplinētimirklī,kaduzrodasgrūtības?

–Ugunsgrēkalaikākatrsnedarato,kasvi-
ņam ienācis prātā, tieši pretēji, visi darbojas
pēckomandas.Tas,kurš irparvisuatbildīgs,
sekolīdzinotiekošajamuncitiemsaka,kasir
darāms.Pretējāgadījumācilvēkivarradītpa-
nikuuntaivietā,lainodzēstuugunsgrēku,to
padarīsvēllielāku.ReizesatgriezosuzSvēto
Kalnu.KadmūsukuģītisatradāsstarpVatope-
dasunPantokratoraklosteriem,vējšiepūtano
ziemeļaustrumiemunsacēlāsvētra.Kuģinieks
kuģītisagriezapretviļņiem,jopretējāgadīju-
māmēsnoietudibenā.ViensgļēvulisnoHie-

44 Ali–pašā (Tepelenli, 1714–1820) – ievērojamais Janinas pašā, 
bandītu atamana Velisa dēls, uzsāka konfliktu ar sultānu – 
Turcijas valdnieku un tika nogalināts 1820. gadā.
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risosas, kurš neko nesaprata ne no kuģiem,
nenokuģošanas, –viņš turējamūļus – sāka
kliegt:“Kotudari?Tumūsnogremdēsi!Jūs,ko
–neredzat?TāviņšmūsaizvedīsuzKavalu45!”
Un tad kājās uzlēca visi pasažieri un apstāja
kuģinieku, bet viņš, nelaimīgais, tikai sacīja:
“Liecietmanimierā, es savu lietu zinu!” Par
laimi,viensnopasažieriemizrādījāsjūrnieks,
kaspārējosnomierināja: “Lieciet viņumierā,
viņšzina,kodara!Tāirjābrauc,laitiktušķelti
viļņi.”Jaturnebūtubijisšisjūrnieks,kuģisbū-
tu nogrimis, jo pasažieri kuģiniekamnebūtu
ļāvušidarīt savudarbu.Redz,kā:viens izrā-
dījāsgļēvulis,sacēlāspanika,visi,kuriturbija,
pielēcakājāsunvarējanolaistkuģidibenā.Un
beztamīpašišādiemgadījumiemirparedzēts
otraismehāniķis,kuršpārņemsstūresratu,ja
kapteinis[patiesi]vairsnespēsvadītkuģi.

Grieķi vispār viegli nepakļaujas. Romas
katoļiticpāvestabezgrēcībai,betmēs,grieķi,
ticampašunodomamun sanāk, kamēsvisi
esam… bezgrēcīgi! Kāpēc tiek uzskatīts, ka
turkupolitikairlaba?Joturkuvidūnavdaudz
gudrucilvēku,lielākāviņudaļa–navvisaiap-
ķērīgi.Tāpēcturkiemparpriekšniekiemkļūst
tienedaudziegudrie,betpārējietiempakļau-
45 Pilsēta un osta Ziemeļgrieķijā.
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jas dabīgā veidā. Savukārt grieķi, lielākoties
būdamiļotigudri,visikāviensgribbūtvadī-
tājiunizrīkotāji,betpakļaujasar lielāmgrū-
tībām.Unarīitāļiteica:“Nodesmitgrieķiem
piecigribbūtkomandieri!”

Pieņemsim,kamēstaisāmieskautkurdo-
ties.Viensnomumsvarzinātīsākotaku,otrs–
citu,kaspienāknopretējāspuses,trešais–vēl
kāducitu…“Nē,iesimšeit,tābūslabāk,”viens
uzstās.“Nē,ejamtur,”pretosiescits.Galugalā,
jakādsviensnedospavēli,varpaietstundas
unpatdienas,betceļiniekitāarīnebūsdevu-
siesceļāunturpināsuzturētiestajāpašāvietā.
Bet, ja, zinot ceļu, rīkojumusdod tikaiviens,
pat ja viņapiedāvātais ceļš būsnedaudzga-
rāks, viņi kaut kadmērķi sasniegs. Protams,
vislabākirtad,jatas,kurškomandē,zinapašu
īsākoceļu.Betpattad,jatasceļš,koviņšzinās,
irpatsgarākais,tikuntā,pildotpavēli,ceļinie-
kijebkurāgadījumāsasniegssavumērķi.

Dievs ska tās uz cil vē ka noskaņojumu 
un vi ņam pa līdz

– Janudzīvemūsnostādanopietnugrū-
tībupriekšā, bet garīgās ievirzesnav, vai šā-
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dāgadījumāspēsimnoturētiesvienīgiarlabu
noskaņojumu?

–Kāgannespēsi noturēties?Dievs skatās
uzcilvēkanoskaņojumuunviņampalīdz.Un
bez tamgrūtosbrīžos lieludrosmibieživien
izrāda pat tie cilvēki, kuros, kā sākumā šķi-
ta, tāsnemaznav.Atminos,mumsarmijābi-
jakādsleitnantiņš,kuršnekadnebijaizrādījis
nespējuuzupurēties,nedrosmi.Betreiz,kad
dumpiniekiembijaiespējamūssaņemtgūstā,
viņšaizslēpāsaizkapelasun,kamērmēsvisi
nebijām atkāpušies, uzbrukumu noturēja ti-
kaiarvienaautomātapalīdzību.Untāmēsiz-
glābāmies.Viņšnoturienesšāvakārtām–uz
augšu,uzleju–palabi–pakreisi–unneļā-
vadumpiniekiemvirzītiesuzpriekšu.Betpēc
tamaizbēga,laimēsviņunepamanītu.Unpēc
tamviņšpatneieminējās:“Esviņusaizkavēju,
untikaitāpēcjūsspējātizglābties,”laivarētu
palielītiesarsavuvaronību.Toreizmēsvisiru-
nājām:“Mūs izglābaviensautomāts.”Unarī
viņšatkārtoja:“Viensautomātsmūsizglāba.”
Kārunājavisi,tāarīviņš.Betvēlākmēsviņu
izskaitļojām:sākāmpārcilātatmiņā,katādsun
tādsatradāskopāarmums,tādsarī,untāsa-
pratām,kaiztrūkavienšīleitnanta.Tādāveidā



300

mēsnoskaidrojām,katasirbijisviņš.Betvai
zini,koarviņuizdarītu,jatasnonāktudumpi-
niekugūstā?Viņitonesaudzētu,uztāizgāztu
visassavasdusmas,pateiktu:“Tumumsesino-
darījistikdaudzļauna,tadpanāctuvāk,mēs
tevarknaiblēmizrausimvisusnagus!”Pasau-
līgscilvēks,betietuztiklieluupuri!Viņšupu-
rējās,josevipakļāvalielākāmbriesmāmnekā
mēsvisipārējie.Betvaijūsesatgatavišādam
upurim?Šisleitnantsnebijalasījisnesvētostē-
vus,nezināja,kasirgarīgādzīve.Esviņupa-
zinu,viņāmājojavienkāršība,godīgums.Bet
bijaarīciti:tādi,kuri,atrodotnogalinātudum-
pinieku,nogriezatamgalvuun,tēlojotbaigos
malačus,nēsāja toapkārtpaciemu!Tāpēcar
vienu drosmi vien nepietiek, cilvēkā ir jābūt
arīpašuzupurēšanāsgaramtādēļ,laidrosmei
dvēselēbūtudrošspamats.

Pre to si mies bries mām ga rī gi

Attapībaundrosmekritiskosmirkļosirva-
jadzīga vienmēr. Itāļi okupācijas laikā ņēma
piecussešusmūļus,ieradāsmūsulaukāuntos
apkrāvaarmelonēm.Reizesviņiempateicu:
“Mēsšīsmelonesatstājāmsēklai,paņemietla-
bāktāstur.”Tadviensnoitāļiempacēlagaisā
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savupātaguunmanpajautāja:“Redzišo?”Es
arrokuaptaustījupātagu,palūkojosuzviņu
un teicu: “Bone!” – tā teikt – “Labapātaga!”
Itkāviņšmanpātagubūturādījistādēļ,laies
tovarētuaplūkot,kas tā irpar skaistuman-
tiņu!Vienāmirklī izgaisavisas itāļadusmas,
viņšsākasmietiesunaizgāja.Atminosvēlkā-
dupilsoņukaralaikānotikušugadījumu.Divi
mūsukareivjiieradāspiesaimniekapalūgtno
lauka melonītes, tomātiņus. Savas šautenes
viņibijaatlikušimalā,betpašigājadziļāklau-
kā.Tikkosaimnieks tosbijapamanījis,paķē-
raierociunsākauztiemtēmēt.Tadviensno
kareivjiem paķer sarkanu tomātu un kliedz:
“Metmalā ieroci, citādimetīšu granātu!” Šis
arīierocinometa,pielēcakājasunaizlaidās.

–Kādaattapībaundrosme!…
–Bet kāds cits kareivis savu apmetni bija

pakāris savvaļas bumbierē. Drīz pēc tam no
kalniem nokāpa kāds dumpinieks un gribē-
javiņusagūstīt.Tadkareivispagriezāsuz to
pusi, kur zināmāattālumākarājās apmetnis,
un uzkliedza: “Komandier, ko man ar viņu
darīt?”Unpēctam,itkānokomandierabū-
tusaņēmisatbildi,uzkliedzalaupītājam:“Met
nostieročus!”Izrāvanobandītarokāmieroci
unatbruņojato.
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–Parkomandieribijaapmetnis?
–Jā,apmetnis!Skat,kassanāk:kareivisbija

viens,unviņambija tikaiapmetnis,betspē-
ja apbruņotam cilvēkam atņemt šauteni! Tā-
dāveidāviņšdumpiniekiemnoņēmaveselu
kaudziieroču.Irjābūtdrosmīgam!Atcerosarī
vienuSvētāKalnakrievumūku–keliotu.Reiz
ieradās bandīti viņu aplaupīt. Kad tie rāpās
pāri sienai, viņš tiemnoaugšasuzlēcavirsū
unsākakliegt:“Nuko,ieblieztjumsnokolta
vainagana?!”Šiempapēživiennozibēja.Bet
kādscitsmūks,kadviņacellēieradāslaupītā-
ji,satvērapannuunizlikās,kakādamzvanītu
pa telefonu: “Hallo,manuzbruka zagļi!” un
tamlīdzīgi.Tienodomāja,kašiszvanapolici-
jai,unaizbēga.Unbijavēlarīšādsgadījums:
maktenstēvainis,īstsgigants,piekaklasagrā-
bakāduganu,laitonožņaugtu.Nabagagans
nobailēmtāieplētaacis,kašistēvainispatpa-
jautāja:“Kotuuzmani tikmežonīgiblenz?”
–“Skatos,kurākokāteviuzmest,”gansnogār-
dza.Ļaundarissabijāsunpalaidaviņuvaļā!…

Tāpēcesarīsaku,kaapjuktnevajag.Irjā-
būt aukstasinīgam un jādarbina smadzenes.
Jo,jasmadzenesnestrādā,tadpavisamvieg-
liaizmuļķības ir iespējamskļūtparnodevē-
ju.Laikasarīnenotiktu, ir jālūdzas, jādomā
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unjārīkojas.Patslabākais–irvienmērgarīgi
pretīmstāvētgrūtaisituācijai.Diemžēl,šodien
nav neviena no abiem drosmes paveidiem.
Navnegarīgāsdrosmes,kasrodasnosvētu-
ma un uzdrošināšanās pie Dieva un palīdz
garīgipārvarētgrūtības,nedabīgāsdrosmes,
kasirnepieciešama,lainenobītosbīstamāsi-
tuācijā. Ir jābūt lielam svētumam, lai varētu
apstādināt kaut kādu lielu ļaunumu,pretējā
gadījumāļaunumauzveikšanainebūsnekādu
iemeslu.Jakādamnoklosterabrāļiemirgarī-
gādrosme,tadredzēsi,kāšismūkspienaglos
pievietasto,kurširieradiesļaunānolūkā:vie-
nukājuklosterapagalmā,betotru–aiztāžo-
ga!Viņšļaundaragalvā“iešaus”garīgi:near
pistoli,betarlūgšanukrellēm;viņšnedaudz
palūgsies, un ļaundaris paliks nekustīgs. Sa-
stings kā sardzes kareivis! Ja brālībā ir kāds
garīgā stāvoklī, tad viņš gan ļaunumu aptu-
rēs,ganpalīdzēscilvēkiem,ganbūsklostera
sargs.Mirrunesējassievasnekoneņēmavērā,
joatradāsgarīgāstāvoklīunpilnībāuzticējās
Kristum. Jo, ja viņas nebūtu garīgā stāvoklī,
vaitadViņamuzticētos,unvaibūtupaveiku-
šasto,kopaveica?

Garīgajādzīvēpatslielākaiszaķpastalavar
sasniegtlieluvīrišķību,jauzticēsseviKristum,
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Dieva palīdzībai. Viņš var doties uz frontes
priekšējāmlīnijām,spēscīnītiesarienaidnie-
kuunuzvarēt.Bet,kasattiecasuztiemnelai-
mīgajiemļaudīm,kurigribnodarītļaunu,tad
viņibaidās,patjatiempiemītdrosme.Joviņi
jūtsavuvainuunpamatojasvienuzsavubar-
barismu.SavukārtDievacilvēkamirDievišķie
spēkiunarī taisnība irviņapusē.Lūk,mazs
sunītis nedaudz ierejas, bet vilks jau metas
bēgt,jojūtsavuvainu.Dievsiriekārtojistā,ka
nomazakrančabailpatvilkam,josaimnieka
mājāstaisnībairviņapusē.Vēl jovairākbail
ircilvēkam,kuršgribizdarītļaunutam,kurā
mītKristus!TāpēcbaidīsimiesviennoDieva,
nevisno cilvēkiem, lai cik tie arī būtu ļauni.
BailesnoDievapatlielākobailulipadarapar
drošsirdi.Ciklielāmērācilvēkssavienojasar
Dievu,tiklielāmērātonekasnebaida.

Dievsgrūtībāspalīdzēs.Bet,laiDievsdotu
Dievišķospēku,irnepieciešams,laiarīcilvēks
dotutomazumiņu,koviņšspējdot.
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4. Ti cī gam cil vē kam mo cek lī ba ir svēt ki

Lai uz la bo tu eso šo stā vok li, 
da žiem kau jā nāk sies krist

–Grūtilaiki!…Mūsgaidasatricinājumi.Vai
zināt,kasirsatricinājumi?Jajūskautnedaudz
neesat garīgā stāvoklī, jūs tonepārdzīvosiet.
Sargimūs,Kungs, betmēs vēl nonāksim tik
tālu,kasāksatteiktiesnoticības.Pacentieties
brālīgi saliedēties, sākt dzīvot garīgi, savie-
notiesarKristu.JajūsarKristusavienosities,
tadnebīsietiesnenosātana,nemocībām.Lai-
cīgajā pasaulē cilvēki no visām pusēm ir ie-
robežotiun iebaidīti.Betnokā laibaidās, ja
esiKristustuvumā?AtminatiessvētoKiriku?
Viņambijatrīsgadi,bettirānam,kuršgribēja
viņu“apgaismot”,iesitapendeli.Lasietsvēto
dzīvesaprakstus,tiedvēseleisniedzļotilielu
palīdzību, jo, tos lasot, cilvēks savienojas ar
svētajiem,unviņāuzliesmodievbijībaunno-
slieceuzpašuzupurēšanos.

Šīdzīvenavdomātatam,laiiekārtotospēc
iespējassiltāk.Jajāmirst–jāmirst–tadvismaz
mirstamkāpienākas!Jajaumēstikuntāne-
kocitunedarām,tad,jaDievsiecienīsmums
kļūtparmocekļiem,vaitasirkautkasslikts?



306

Reizpiemaniskalibāieradāskādsmūļudzi-
nējs,vissvienāsasarās,unmanteica:“Šonakt
nepaliecviens.Teviirnodomājušinogalināt.”
–“Kas?”jautāju.–“Viņi,”saka,“irkādipieci–
seši.”Viņšbijavedispiecusvaisešusbezdiev-
jus.Kasviņuzina,kādabija šo cilvēku iece-
rētāprogrammatouzturēšanās laikāSvētajā
Kalnā.Viņipieņēma,kadzinējsirmuļķītis,un
apspriedāstāklātbūtnē,betviņš,tikkoparto
bija izdzirdējis, atnāca unmani pabrīdināja.
Vakarā,tiklīdzatlaidos, izdzirdusuņuzvani-
ņašķindoņu.Paskatospaloguunieraugutrīs
puišus.“Nu,”sauc,“vecais,taisivaļā!”Essaku:
“Puiši,kojumsvajag?Kojūstādālaikādauzā-
tiesapkārt,jumskas,smadzeņunav?Uzjums
tačukritīsvisasaizdomas!Pārējie,palūk, jau
visi irsasēdināticietumos.Betar jumsrunā-
tiesmannavnekādasgribēšanas.”–“Nutad
mēs,”jautā,“piekāpsimrīt?Saki,cikosmums
atnākt?”–“Rītjūsvaratnākt,cikosviengribat,
betes,jabūstādaiespēja,redzēšosarjums.”
Patriecuviņus.Skatos,lukturagaismiņaneat-
tālinās.Viņi apstājušies augstāk. Espiecēlos,
apģērbos,ietērposmūkashimāunsākuviņus
gaidīt. Iekšā man valdīja pilnīgs miers. Nā-
kamajādienāieradīstrīskompānijas,katrāpa
trimcilvēkiem,betneviensnotiemnaktsstai-
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gātājiemtāarīneparādījās.Un,protams,viņi
zina,kapiemanisnauduneatradīs,jomantās
nav.Viņisaceļaspretmani,vienīgigarīgoie-
mesluvirzīti.

Vēl kādā citā reizē pie manis kalibā iera-
dāsvīrs,tikmilzīgskāgorilla,unapsēdāsno-
maļus.Bet es tajā laikā tieši runāju arvienu
grupuunšiemstāstīju:“Jūsderatvienīgipa-
rādēm,neviskaujai!KristusSevipienesapar
Upuri!MumsirPareizticība!Svētiedevāsmo-
cībāsunpalīdzarīmums.Un,javiņinebūtu
krituši, kas zina, kasnotiktu armums.”Viss
teiktaisatnācējamuzdzinamilzudusmas.Cil-
vēkināca,devāsprom,betviņškautkobija
ieņēmisgalvāunnekustējāsnenovietas.No
viņavēdījaaukstums.Beidzotaizgājaarīpē-
dējie.“Nu,”sakuviņam,“jausatumst,kurptu
gribidoties?”– “Tasmani,”atbild, “neintere-
sē.”–“Tas,”saku,“interesēmani.Ejprom!”Te
pēkšņi viņšmanmetās virsūun sagrāba aiz
kakla. “Nu, ko,” iešņācās, “tu ar saviemdie-
viem!” Šis “ar saviem dieviem”mani tā aiz-
skāra,itkāviņšbūtuzaimojisDievu.Vaitad
esesmukautkādselkudievupielūdzējs?“Ar
kādiem,” saku, “vēl “dieviem”, bezdievi? Es
kalpoju Trejādībā Vienotam Dievam! Pazū-
di no šejienes!” Pagrūdu viņu, viņš nokrita
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zemēunsarāvāsčokurā.Bet,kāviņšatradās
aizdurvīm,espatnesapratu.“Jamanipakārs
arkājāmgaisā,”toreiznodomāju,“tadvismaz
bruka46nostāsiessavāvietā.”Šisbezdievisbija
palicislīdzbeigāmun,redzams,gribējaarma-
niizrēķināties,jareizsagrābamaniaizkakla
unsākažņaugt.

Tas, kurš ir ga tavs nā vei, ne kā ne bīs tas

Šodien,laivarētupretotiesgrūtībām,cilvē-
kā ir jābūtKristum.NoKristus viņš saņems
Dievišķomierinājumu, un tas dos spēju būt
pašaizliedzīgam. Ja tas tānebūs, tadkasgan
notiks grūtā brīdī? Es kaut kur esmu lasījis,
kaAbdula–pašā47noSvētāKalnasavācapie-
cus simtus jaunu zēnu. Daļa no viņiem bija
paklausībnieki, bet otrā daļa Svētajā Kalnā
slēpāsnoturkiem.Acīmredzottad,grieķusa-
celšanās gados, jaunekļi Svētajā Kalnā iera-
dās,laipaglābtos,joturkiņēmajaunoszēnus
un tospārtaisījapar janičāriem48. Ja jaunekļi
noKristusneatteicās,tadAbdula–pašāviņus
46 Tas notika 1987. gadā, kad tēvs Paīsijs cieta no brukas.
47 Mehmets Emins Abdulahpašā valdīja pār Salonikiem no 
1821. līdz 1823. gadam.
48 Turku impērijas soda karaspēks, kas parasti tika komplektēts 
no turku iekaroto kristīgo tautu jaunekļiem.
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pakāraUranupolises tornī.Viņš SvētajāKal-
nāsavaņģojatikdaudzjaunocilvēku,untikai
piecinoviņiemdevāsmocekļanāvē!Pārējie
atteicāsnoKristusunkļuvaparjaničāriem.Ir
nepieciešamadrosme:tienavnekādijociņi.Ja
cilvēkamšķiet,kaviņširapvainotsnepatiesi,
javiņāmītpatmīlība,tadDievišķāspēkaviņā
nav.Kāšādscilvēks,nonākotlīdzīgāsmagāsi-
tuācijā,rīkosies?

Uzmani lielu iespaiduatstājavienaPatri-
arhijasbīskapastāstītais.Nosākumaesviņam
teicu:“Kastāpar lietu?Novienaspusesnāk
virsū ekumenisms,nootras – cionisms, sāta-
nisms.Drīz divgalvainā ērgļa vietā gods tiks
izrādīts divragainajam sātanam!” – “Šodien,”
viņšmanatbildēja,“irgrūtisameklēttādubīs-
kapu,kādsbijaCēzarejasbīskapsPaīsijsII.”Ko
tad īsti Paīsijs II darīja?Kadviņšpie sultāna
devās ar lūgumu, tad apjozās ar virvi, tas ir,
viņšjauiepriekšbijagatavstam,katurkiviņu
pakārs.Viņš it kā sultānam sacīja: “Nemeklē
virviunnezaudē laiku. Jagribimanipakārt,
tad virve ir jau sagatavota.” Pie sultāna viņš
tikasūtītssarežģītujautājumurisināšanai,un
bieživienviņšgrūtosbrīžosglābaPatriarhiju.
Kadviņšpalikavecs,betatkalvajadzējabraukt
piesultāna,tadšķērsāmpārizirgasedliemtika
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pārliktidivisavāstarpāsasietilieligrozi.Viens
tikaarkautkopiepildīts,betotrāiesēdinājavi-
ņu,unšāditasceļojauzKonstantinopoli.Reiz
turkiizdevafirmanu49,saskaņāarkurugrieķi
tikaiesauktiturkuarmijā.Kristiešiemkopāar
turkiem dienēt nebija viegli, jo viņi nespēja
ievērotsavasreliģiskāsprasības.Piedevāmvēl
neilgipirmstamKrievijaturkiembijapieprasī-
jusi,laitiegrieķiemneliktušķēršļusviņukris-
tiešupienākumupildīšanā.TadPatriarhsuz-
aicinājametropolītu Paīsiju un nosūtīja viņu
pie sultāna.Metropolīts, apjoziesarvirvi, at-
kalstājāssultānapriekšā.Sultānsviņamteica:
“Grieķiemirjāstājasarmijā,laikalpotudzim-
tenei.”–“Jā,”viņamValdnieksPaīsijsatbildēja,
“esarīpiekrītu,kagrieķiemarmijāirjādien,jo
jauizsenisšīszemesirpiederējušasgrieķiem.
Tomērmūsuticībasiratšķirīgas,tāpēcatseviš-
ķaigrieķuarmijaiirjābūtatsevišķākaraspēka
nometnē,tajāirjābūtvirsniekiemnopašurin-
dāmuntamlīdzīgi.Tasirvajadzīgstādēļ,laiarī
grieķivarētupiepildīt savus reliģiskospienā-
kumus.Viņikopāarjumslūgtiesnevar:jums
irramazans50,betmums–Dievaparādīšanās.”

49 Sultāna rīkojums.
50 Devītais mēnesis pēc musulmaņu kalendāra, kurā 
musulmaņi ievēro stingro gavēni.
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–“Kristiešiemdotieročus,”sultānsnodomāja,
“irbīstami!”–“Nē,nē,”viņšmetropolītamat-
bildēja,“labāk,laiviņiarmijānedien.”Citārei-
zēarmēņiiesniedzasultānamlūgumuparto,
laiviņiemtiktuatdotaBalukli51,unsaņēmalab-
vēlīgulēmumu.Pēctāapspriestšojautājumu
arsultānudevāsmetropolītsPaīsijs.“Balukli,”
sultānsviņamsaka,“irjāpārņemarmēņiem,jo
šī vieta ir viņuvectēvu īpašums.” – “Jā,”  vi-
ņamatbildējaPaīsijs, “viņiem tā ir jāpārņem,
jo,zinot,kakādanovietāmirmūsuvectēvu
īpašums,mumstoirjāpārņem.Iedodietman
dokumentuparBaluklinodošanu,estoarīpa-
rakstīšu,jošeitesesmuieradieskāPatriarhijas
pārstāvis.”Viņšparakstījadokumentu,betpēc
tamizvilkazeltaKonstantinopolesdukātuun
sacīja:“Untātad, laiarmēņiņemBalukli,bet
tadmums jāpaņemSvētā Sofija, jo tā irmū-
su.Tāpiederējamūsuvectēviem,un jums tā
mumsirjāatgriež.”Topateicis,viņšsultānam
parādīja zelta monētu ar svēto Konstantīnu.
Pieņemšanā pie sultāna metropolīts kā lieci-
niekubijapaņēmislīdzivienunokrievuvirs-
niekiem,kurukuģisbijanoenkurotsKonstan-
tinopolesostā.Līdzartosultānsbijanonācis
51 Vieta Konstantinopolē, kur atrodas “Dzīvudarošā avota” 
klosteris.
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sarežģītāsituācijāunatcēlasavulēmumupar
Balukli.“Nē,nē,”sultānsviņamteica,“Balukli
paliekjums.”Joviņamvajadzējavainuatcelt
savulēmumu,vaiarīatdotgrieķiemSvētoSo-
fiju.Redziet,kā?Metropolītsturkusgrozījakā
gribēja!Tānotikatāpēc,kaviņšbijagatavsiet
nāvē.Bet, janeesigatavsnāvei, tadnekoarī
nepanāksi.Visssākasnotā.

At kāp ša nās no ti cī bas 
tiek no maz gā ta ar mo cek lī bu

Šodienvairumsvēlas,laičūskunoalasārā
vilktuciti.Javiņitopašineizvelk,tadvismaz
laipabrīdinapārējos:“Uzmanīgi!Vaitikaitur
navčūska?”–laitieaizdomātos.Diemžēl,viņi
nedarapatto.Jamēsdzīvotumocekļulaikos,
tadsavāracionālismāmēsteiktušādi:“Esno
Dievaatsakosārēji,betneiekšēji.Tādāveidā
es saņemšu rīkojumu ieņemt tādu un tādu
amatuunvarēšupalīdzētkādamnabagam.”
Betmocekļu laikos Baznīca pie SvētāVakar-
ēdiena nepielaida tos, kuri elkdievu ugunī
meta vīraku, šādi cilvēkipiederēja raudošo52 
52 Raudošie stāvēja pie dievnama durvīm un lūdza ticībā uzti
camos palūgties par viņiem.
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kārtai. Tiem, kuri bija atteikušies noKristus,
savu atkāpšanos bija jānomazgā armoceklī-
bu.Betlaikos,kadnotikacīņaarikonām,kris-
tiešiem tika pieprasīts ikonas sadedzināt vai
nomestzemē,unviņidevapriekšrokunevis
nomest tās, bet kļūt par mocekļiem. Bet, ja
mumsliktunomestzemēikonu,mēspateik-
tu:“Unkas,nometīšuar, tātikuntā irglez-
notaRenesansesstilā.Vēlākpasūtīšucitu,bi-
zantiešu.”

–Geronda,betkādairBaznīcasattieksme
pret slepenajiem kristiešiem? Viņi nav attei-
kušiesnoKristus?

– Īstenie slepenie kristieši no ticības ne-
atteicās. Piemēram, kad turki Kapadokijā
nodedzinājadivdesmit septiņus ciemus,ku-
ri ietilpaFarasas apgabalā, taddaži turienes
iedzīvotājidevāstāluprom,uzcitāmvietām,
kur vietējie iedzīvotāji pat nezināja, ka viņi
ir kristieši. Viņi tika uzskatīti parmusulma-
ņiem.Unnereizineradāstādasituācija,kad
kādamnoviņiempatiešobūtupajautāts:“Tu
esikristietis?”, laibūtu jāatbild:“Jā,esesmu
kristietis”vai“Nē,esesmumusulmanis”.Šie
cilvēkibijaslepeniekristieši.Tomērtajābrīdī,
kadkādstiksnotvertsunviņamteiks:“Mēs



314

uzzinājām,katuesikristietis”,viņamirjāat-
bild:“Jā,esesmukristietis.”Tasir,viņšnekad
nedrīkstpateikt, ka irmusulmanis.ArīBaz-
nīcaspirmsākumosbija tādi ticīgie,kuribija
kristījušiesslepus,parkuriemcitidomāja,ka
tienavnekādikristieši.Untomēr,kadtasbi-
janepieciešams,šieslepeniekristiešiparsavu
ticībupaziņojaatklāti.Piemēram,svētaisSe-
bastiansbijakaravadonisunslepuspieņēma
kristiešuKristīšanu.Citidomāja,kaviņšpie-
lūdzelkudievus,betviņšbijakristietis.Viņš
daudz slepus palīdzēja kristiešiem. Tomēr,
kadkļuvazināms,kaviņširkristietis,viņšap-
liecinājasavuticībuunpieņēmamoceklību.

Kādāturkuciemābijadaudzslepenokris-
tiešu,betciemavecākaisbijagarīdznieks.Vi-
ņu sauca tēvsGeorgs,bet cilvēkiviņu sauca
parHasanu.Reizpieviņaieradāsturkiunzi-
ņoja,kavienākonkrētāvietā,katakombās,ir
paslēpušies kristieši. “Nesatraucieties,” viņš
sacīja,“esdošospalūkoties.”Viņšpaņēmasa-
vuscilvēkusundevāsuzšīmkatakombāmun
sastapa tur visus kopā sanākušos kristiešus.
Tad viņš iet pie Ķēniņa vārtiem, noņem no
āķaepitrahilu,uzvelktounkalpotiemvakara
dievkalpojumu!“Pieņemietattiecīgusmērus,”
viņštiempēcdievkalpojumasaka,betturkus
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nomierināja:“Turnevienanebija,tābijaviltus
trauksme.”Šādicilvēkinavnoticībasatkāpu-
šies.Tomērnobrīža,kadkristietisākturētaiz-
domāsunviņampateiks:“Mēsredzējām,kā
tukrusties!Tuesikristietis”,betviņšatbildēs:
“Nē,esesmumusulmanis”,viņškļūstparat-
kritēju.

Mo cek lī ba un pa ze mī ba

Tam,kurširizpelnījiesgodukļūtparmo-
cekli, ir jābūt lielai pazemībai un ļoti jāmīl
Kristus. Ja cilvēks pieņemmoceklību egois-
tiski,tadsvētībaviņupametīs.AtminatiesSa-
prikiju,kurš jaubijanonācis līdznāvessoda
izpildesvietaiun tomērnoKristus atteicās?
“Kāpēcjūsmanišeitatvedāt?”–viņšbendēm
pajautāja. – “Vai tad tu neesi kristietis?” tie
viņampārjautāja.– “Nē,”viņšatbildēja.Bet
viņšbijagarīdznieks!Nodomsmansaka,ka
mocībāsviņšnedevāspazemībā,betganego-
istiski. Kļūt parmocekli viņš tiecās nevis ti-
cības dēļ, nevismīlestības uzKristu dēļ, un
tiešitāpēcSvētībaviņupameta.Jo,jacilvēks
uzvedasegoistiski,viņšnepieņemDievaŽē-
lastību.Patsparsevisaprotams,kagrūtābrīdī
viņšnoKristusatteiksies.
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–Geronda,mēsbiežiatkārtojam,kagrūtos
pārbaudījumu brīžos Dievs mums dos spē-
kus…

– Dievs spēkus iedos pazemīgam cilvē-
kam,kuramiršķīstasirdsunlabaattieksme.
JaDievsieraudzīs,kaattieksmepatiesiirlaba,
ieraudzīspazemību,tadviņšdosdaudzspē-
ka.Un,tātad,nopašacilvēkaattieksmesirat-
karīgs,vaiDievstamiedosspēku.

–Geronda,jūsteicāt,kacilvēkāirjābūtpa-
zemībaiunlabaiattieksmei.Tadjausanāk,ka
vienlaikusvaratrastieslepnībāunbūtarlabu
attieksmi?

–Runājotparpazemību,mēspašlaikarto
esamdomājuši,kacilvēkamtaiirjābūt,sliktā-
kajāgadījumā–kautvaiattiecībāuzmoceklī-
bu.Varbūtlepns,betizšķirošajābrīdīpateikt:
“MansDievs,esesmulepns,betsniedztagad
mankautnedaudzspēka,laiescaurmocekļa
nāvivarētuapliecināt savumīlestībuuzTevi
unizpirktusavusgrēkus.”Untad,jacilvēksir
noskaņotspazemīgiunmocekļanāvētasdo-
dasgrēknožēlā,Dievsviņamdoslielužēlastī-
bu.Mocekļanāvēnedrīkstdotieslepnānoska-
ņojumā,arnodomu,katukļūsiparmocekli,
ka taps tavs dzīves apraksts, dievkalpojumi
unikonaarnimbu.Kādscilvēksmanpalūdza:
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“Palūdzies,tēvs,parto,laiessasniegtupiektās
debesis.”–“Labi,”esviņamatbildēju,“apustu-
lisPāvilssasniedzatrešāsdebesis(skat. 2. Kor. 
12, 2),bettugribisasniegtpiektās?”–“Unkas
parto,”viņšatbildēja,“vaitadnestāvrakstīts,
laimēsmeklētuko “vairāk?” (skat. 1. Kor. 12, 
31)Kotuneteiksi!Tādāgadījumā,jacilvēksiet
uzmoceklību,laiparadīzēiegūtuslavu,tadvi-
ņamparmocekļa likteni labāk pat nedomāt.
Īstens,patiesskristietis,pat javiņšzinātu,ka
viņšparadīzē atkal cietīs unmocīsies, tik un
tāalktuturnokļūt.Nevajagdomāt,ka,jamēs
šeit,uzzemes,izciešamkautkādasmokas,tad
tur,debesīs,mumsklāsieslabāk.Šietirgusap-
rēķiniirjāatmetmalā.MēsgribamKristu.Lai
irmoceklība, laimēs tajādodamies ikdienu,
laimūskatrudienusit,patdivasvaitrīsreizes
dienā–mumspie tānavdaļas.Mūsuztrauc
tikaiviens–būtkopāarKristu.

–Bet,Geronda,vaicilvēksvardzīvotslin-
kumā,bet,kadtasbūsnepieciešams,pilnsuz-
drošināšanāsapliecinātKristu?

– Lai šāds cilvēks tā izdarītu, viņa sirdī ir
jāmītlabestībai,pašuzupurēšanāsspējām.Tā-
pēc es jums arī teicu, ka ir nepieciešams se-
vī pilnveidot cēlsirdību, uzupurēšanās garu.
Vienamsevi jāupurēotra labad.Vaiatminies
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svētoBonifācijuunsvētoAglaidu?Tur,Romā,
viņipiekopanetikludzīvesveidu,bet,kadtie
sēdāspiepusdienugalda,viņuprātstiecāspie
nabadzīgajiem. No sākuma viņi steidzās pa-
barot izsalkušosunvienpēctamjauēdapa-
ši.Neskatotiesuz to, kaviņus savāvarā bija
pārņēmušas kaislības, viņos bija arī labestība
un sāpesparnabagiem.Viņosmājojapašuz-
upurēšanās,untāpēcDievsviņiempalīdzēja.
Neskatotiesuz savugrēkpilnodzīvi,Aglaida
mīlēja svētos mocekļus un rūpējās par viņu
svētajiem pīšļiem. Viņa pavēlēja Bonifācijam
kopāarpārējiemtāsnamakalpiemdotiesuz
Mazāziju, laitur izpirktu,savāktuunatvestu
uzRomusvētomocekļumirstīgāsatliekas.Bet
topošaismoceklis smaidotviņai teica: “Ja tev
tiksatvestimanipīšļi,tutospieņemsi?”–“Ar
šādāmlietāmnejoko,”Aglaidaviņamatbildē-
ja.VisbeidzotsvētaisBonifācijssasniedzaTar-
su un, vēloties izpirktmocekļu pīšļus, devās
uzamfiteātri.Tur,vērojotkristiešumocekļus,
viņu satrieca to izturība. Pieskrējis tiem klāt,
viņš sākaskūpstīt toķēdesun ievainojumus.
Bonifācijs lūdza, lai viņi palūdzas par to, lai
Kristus dotu viņam spēkus publiski atzīties,
kairkristietis.Untāviņšmocekļanāvēaplie-
cinājasavuticību,viņaceļabiedriizpirkaviņa
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mirstīgās atliekas, aizveda atpakaļ uz Romu,
kurDieva Eņģelis Aglaidai jau bija paziņojis
parnotikušo.Tāarīpiepildījāstas,parkoBo-
nifācijs jokojotpirms savasaizbraukšanasno
Romas bija pravietojis. Pēc notikušāAglaida,
izdalījusivisusavumantu,varoņdarbāunna-
badzībānodzīvojavēlpiecpadsmitgadusun
sasniedzasvētumu.Redzat,viņudzīvenokār-
tojāstā,kasākotnējiviņusaizrāvakaislībasun
viņiaizklīdanopareizāceļa.Betviņosmājoja
pašuzupurēšanāsgars,unDievsviņusnepa-
meta.

Ar kā du dros mi bi ja ap vel tī ti svē tie

–Es,Geronda,domāju,ka,ieraugotsvētās
Katrīnasratu,nobailēmnomirtu!

– Ja tubūtunomirusi jaupirms rata,kad
irsākuširaustītgabalos,tasbūtulabi,tābūtu
DievaŽēlastība.Mokasbūtutad,jatevisāktu
raustītgabalos,bettutonespētuizturēt.Mo-
cekļiembijalabaattieksme.Viņiempalīdzēja
Kristus,untāpēctiespējapaciestsāpes.

Kādaiganbijajābūtsvētomocekļumīlestī-
baiuzKristu,kādaidrosmei!SvētāSolomonija
arsaviemseptiņiembērniem–visitikanomo-
cīticitspēccita.SvētaisLonginsuzrīkojamie-
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lastukaravīriem,kuribijaieradušiesviņusa-
grābt,unuzņēmatossavānamā.Atnācējistei-
dzinājaātrākparādīt,kurširLongins, laiva-
rētunocirsttamgalvu,betviņššiemteica:“Es
jumsviņuparādīšu!”Kadtasviņiempateica,
kaLonginsirviņšpats,tadkareivjosuzradās
šaubas,betsvētaispierunājaizpildīttiemdoto
uzdevumu.Unviņitamnocirtagalvu.Betcik
izturīgsbijasvētaisKarakalasGedeons.“Grie-
ziet nost roku,” viņš bendēm teica, “grieziet
nostarīkāju,griezietarīdegunu!Lainebūtu
liekvārdības,griezietnostvisu!”Apbrīnojami!
Bet,laivarētusasniegtšādulīmeni,cilvēksne-
drīkstsevimīlēt,viņamir jāmīlDievs.Māte,
glābjotsavubērnu,dodasliesmās.Viņanejūt
sāpes,joviņasmīlestībairstiprākapardedzi-
nošajāmliesmām.Viņasmīlestībapretbērnu
irlielākaparsāpēm.Cikganstiprākaiparsā-
pēmirjābūtmīlestībaiuzKristu!

Svētajam,kuršpieņemmoceklību,mīlestī-
bauzKristuirneskaitāmasreizeslielākapar
sāpēmuntāsneitralizē.Mocekļiembendesna-
zisirmaigāksparvijoleslociņastīgām.Kadie-
degasmīlestībauzKristu,mocekļanāvekļūst
parsvētkiem:šajāmirklīugunssniedzlielāku
spirdzinājumunekāpelde, jo tāsdedzināša-
nadievišķajāmīlestībasdegsmēizšķīst.Ādas
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nodīrāšanatiekizjustakāmaigiglāsti.Dieviš-
ķiecentieniaizgrābjsirdi,pārņemdomasun
cilvēkskļūst“neprātīgs”:viņšnejūtnesāpes,
nekautkocitu,joviņaprātsirKristūunsirds
irlīksmespārpilna.Cikdaudzisvētiegājauz
mokāmunpiedzīvojatiklieluprieku,itkātie
atrastossvinībās!SvētaisIgnatijsskrējauzso-
daizpildesvietuunsauca:“Ļaujietmanciest
mocības, ļaujiet, lai mani apēd zvēri!” Tādu
prieku, kādu juta viņš, neizjūtpat iemīlējies
jauneklis,kuršteic:“Esvēlosviņuprecēt,un
man nav nekādas darīšanas ne garmāti, ne
gartēvu!”SvētāIgnata“neprāts”bijakasvai-
rāknekāmīlaspārņemtajaunekļaneprāts.

VisisvētiemīlestībasuzKristudēļpaveica
varoņdarbu. Svētiemocekļi lēja savas asinis.
Sirdsskaidrie tēvi lēja sviedrusunasaras,un
glužikālabiārstnieciskozāļuzinātājipašiar
sevi veicagarīgos eksperimentus aizmīlestī-
bas uz Dievu un cilvēkiem – Dieva ikonām
–viņinovārgasmagāaskēzē,laimēsmanto-
jumāvarētusaņemtviņugarīgāsreceptes.Ar
viņupalīdzībumēsapturamļaunumuvaiār-
stējamsavugarīgoslimībuunkļūstamveseli.
Un,jamēsvēlgodbijīgicenšamieslīdzināties
viņiemtopaveiktajosvaroņdarbos,tadvaram
sasniegtpatsvētumu.
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Bet,patsparseviprotams,visisirdsskaidro
varoņdarbi, gavēšana, nomods un tamlīdzī-
gaslietas,unpatvisusvētomocekļuciešanas
navsalīdzināmasarmūsuKungaciešanām,jo
Kristus dievišķā veidā palīdzēja visiem, kuri
Viņa dēļ pārcietamocības, un ikvienas viņu
sāpestikasaldinātasarViņamilzumīlestību.
TomērPatsSevKristusSavuDievišķo spēku
nepielietojaunlielāmīlestībāuzsavuradību
ar Savu jūtīgo miesu izcieta daudzas sāpes.
Kļūtparīstenucilvēku[netikaiārēji,bet]arī
iekšējiiriespējams,viensajūtotšomīlestību.
CitāditubūsipatnejūtīgāksparDievaradību,
jo,sajutusiKungaciešanas,satumsapatsaule,
nespēdamavairstajānoskatīties.Unarīzeme,
toieraugot,sastingašausmās,betakmeņisa-
šķēlāsgabalos.Unzārkitikatikspēcīgisatri-
cināti,kanomiegapamodinājadaudzus jau
senmirušosun izlaidaviņus ārāpaust savu
neapmierinātībuarto,ciknepateicīgiircilvē-
kipretDievu–savuLabdariunPestītāju.

Mūks un mo cek lī ba

–Geronda, ja cilvēksgarīgodarbuneveic
tā, kā tas pienākas, vai grūtību laikā viņam
būspietiekošidaudz ticības,kaDievsviņam
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palīdzēs,javiņšTopiesaukspalīgā?Vaiarī,lai
izvairītos no sagatavošanas laikā ieguldāmā
darba,mēs sevimierinām ar domu, ka pār-
baudījumubrīžosDievsmumspalīdzēs?

–Vajaggatavoties.Jatunesēj,tadkāDievs
varēs svētīt tavus apcirkņus ar ražu? Cilvē-
kamirjāsēj,betDievsviņamsniegsatbilstoši
tam,koviņšsēj.Arīarmijāsaka:“Esigatavs!”

–Geronda,kāmumsgatavoties?
–Kadtiekuzskatīts,kacilvēkskautkamir

sagatavojies?Jaarmijaatrodaskaujasgatavī-
bā,tadkareivjiirgatavivisulaiku:viņiirjau
zābakos, arplecāuzmestiemautomātiem, ar
patronāmungaidapavēli.

–Betcikilgišādskaujasgatavībasstāvoklis
varturpināties?

– Dažādi. Mūkam gatavībā ir jābūt vien-
mēr, un tad to nekas nebaida.No kā viņam
baidīties?Nonāves?Bettāviņamatvērsdur-
vis uz paradīzi, jo zemkapa plāksnes ir pa-
slēptasatslēgasnomūžības.Beztammūks,lai
kadtasarībūtunomiris,atrodasgrēknožēlā.
Parto liecinaviņaaizbēgšananolaicīgāspa-
saulesunviņashima.Mūksnožēlogrēkusun
pēc tampāriet uz smalku garīgo darbu. Cik
lielāmērāpieaugmūkamīlestībauzDievuun
tuvāko, tik lielāmērāmazināsviņamīlestība
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pašampretsevi.Untadsākdarbotiestas,par
koapustulisPāvilsraksta:“Nekasmūsnespēj
atrautnoKristusmīlestības” (skat. Rom. 8, 35). 

Laicīgo cilvēku domas par mokām pie-
spiežviņusbailēsvērstiespieDievaunsaukt:
“MansKristus,VissvētāDievadzemdētāja!”–
savukārtmūksarDievuvēlasbūtvienmēr,jo
viņšTomīl.Labudaradaudzilaicīgiecilvēki,
jobaidāsnokļūtmūžīgajāsmokās.Betmūks
labudarakāpateicību, laipateiktosDievam,
savamLabdarim.

–Geronda,kāmansaprast,kasirmoceklī-
baunsvētcīņa?

–Laikautnedaudzsaprastu,kasirmocek-
lība,tadvismazarpriekupieņemcitunicinā-
jumu.Bet,javēlieskautnedaudzsaprast,kas
irsvētcīņa,tad,janespējkāKristusgavētčetr-
desmit dienas, gavē vismaz trešdienās, kad
Viņštikanodots,unpiektdienās,kadViņšti-
ka sists krustā. Tie, kurimoceklībā vēlas ap-
liecinātsavumīlestībuuzKristu,nokurastie
sadeg,betnavšādasiespējas,varizpausttokā
miesisku varoņdarbu parmirušo degošajām
dvēselēm,laitāsspēturastkautnelieludusu.
Svētcīņairtādaspašassvinībaskāmoceklība,
jo [ganvienā, ganotrā gadījumā] cilvēks iz-
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vairāsnojebkādacilvēciskamierinājuma,bet
iegūstDievišķomierinājumu.

Svētiemocekļimilzupriekuizjutanotā,ka
viņiemtikadotalabvēlīgaiespējaizciestmo-
cības.Līdzarmoceklībugarīgajādzīvēaizsā-
kāsarīaskētisms.KadsākavaldītKonstantīns
Lielais,viņšnocietumiematbrīvojakristiešus,
kurtie(dažinoviņiembijasakropļoti)gaidīja
nāvi.Mocības beidzās. Bet atbrīvotie bija ļo-
tisarūgtināti,jo,atrodotiesieslodzījumā,viņi
gaidījapienākamsavumoceklībaskārtu,bet
tagadsvētaisKonstantīnsLielaistiemvisubija
sabojājis.Mocekļanāviviņigaidījaarprieku,
bet sagaidīja atbrīvošanu. Un tad mīlestības
uzDievuunviņosiekšējāskvēlojošāsvēlmes
ciestKristusdēļ–viņipametalaicīgopasauli.
Unartāmmocībām,kādāmtosbūtupakļāvis
DiokletiānsunMaksimiliāns,viņisvētcīņāpa-
kļāvapašisevi.Viensapsavāmrokāmapsēja
virvesuntāsevipakārakokā:viņšlūdzāsar
sāpēm,betDievišķipriecājās.CitsKristusmī-
lestībasdēļsevisasēja.“Tā,”teica,“manibūtu
sasējisDiokletiāns.”Un, šādāveidā sevi spī-
dzinot,viņi izjutamilzuprieku.Viņi sākaar
šoDievišķoneprātu,aršoDievišķobezprātu
unmīlestībasuzKristudēļpilnībāveltījase-
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visvētcīņai.Pēctamviņuvaroņdarbamsāka
sekot citi. Šādā veidāmūsu ticībā ienāca as-
kētisms.Bettrešie,paši“neprātīgākie”,sacīja:
“MēsesamKristusavis!”–unēdavienzemē
augošo zāli. Tie bija tā saucamie voski53. Vi-
ņi tikspēcīgi jutaDieva labosdarbusunpa-
šuniecību,ka teica:“Esmunepateicīgsdzīv-
nieks,visumūžupārtikšunozāles.”Unviņi
tāarīdarīja.NomīlestībasuzKristuviņusir-
discēlāsspārnos.“Vaitad,”viņisacīja,“esne-
esmuKristusavs?Tātadēdīšuzāli.”Betvēlāk
Baznīca to aizliedza, jo mednieki, pieņemot
šosvientuļniekusparsavvaļaszvēriem,dau-
dzusnotiemnogalināja.

Šodien cilvēkiem tas nav saprotams, to
uzskataparneprātu. “Kāpēc gluži kā tādam
dzīvniekambūtujāēdzāle?”viņisaka.“Kāda
jēgakarātiesvirvēsunmērdēt savumiesu?”
Bet vai atminies, ko teica abba Īzaks: “Ak, ja
vienDievsmumsbūtuļāvisšādiālēties.”Dod
Dievsarīmumsiespējušādigarīgi“ālēties”.

53 Voski (grieķ.) – burtiski tie, kas ganās.
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IV

AT KA RĪ BA NO DE BE SĪM

“Die viš ķa jai pa lī dzī bai ne spēj pre to ties ne cil vē
ki, ne dē mo ni. Ne Die vam, ne svē tam cil vē kam nav 
ne kā du grū tī bu. Vie nī gais šķēr slis ir mū su cil vē
cis kā maz ti cī ba. Ar sa vu maz ti cī bu mēs trau cē jam 
mums tu vo ties die viš ķa jiem spē kiem”

1. Kā Dievs rū pē jas par cil vē ku

“MeklējietvispirmsDievaValstību”
(Mt6,33)

– Geronda, abbaMakarijs saka, ka Dievs
mumssniegsdebesulabumus,unmēstamti-
cam.Vaiirjāticarītam,kaViņšmumsdosarī
netikbūtiskusšīszemeslabumus?

–Kādusšīszemeslabumus?
–Tos,kurimumsbūsvajadzīgi.
–Lūk,totupateicipareizi.DievsmīlSavu

radību,Savutēluunrūpējasparto,kasviņam
irnepieciešams.

–Tamirjāticunpartonavjāuztraucas?
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– Jacilvēks tamneticunpatsnopūlas, lai
iegūtušoslabums,tadviņšcietīs.Betcilvēks,
kuršdzīvogarīgi, netiks sarūgtinātspat tad,
jaDievsviņamlaicīgosunmantiskoslabumus
neiedos.JamēsvisupirmsdzenamiespēcDie-
vaValstības,jašīsValstībasmeklējumiirmūsu
vienīgāsrūpes,tadmumstiksdotsarīvisspā-
rējais.VaitadDievssavuradībupametīs lik-
teņavarā?Ja izraēlieši tuksnesīatstājaDieva
dotomannuuznākošodienu,tāsākabojāties
(2. Moz. 16, 19–20).Dievstobijaiekārtojistā-
dēļ,laiviņipaļautosuzdievišķoprovidenci.

Mēsvēlneesampatsapratušivārdus“mek
lē jiet vis pirms Die va Val stī bu”.Vainumēsticam
[un nododam sevi Dievam], vai nu neticam
[un tad par visu vajadzīgo mums ir jāgādā
pašiem]. Kad es aizbraucu uz Sinaju, man
līdzinebijanekā.Tomēresnemazneaizdomā-
josparto,kasarmanituksnesī,nepazīstamu
cilvēkuvidūnotiks,koesēdīšuunkādzīvošu.
Svētās Epistīmijas celle, kurāman vajadzēja
apmesties, bija jau senpamesta novārtā, cil-
vēkuatstāta.Nevēlotiesapgrūtinātklosteri,es
tamnekonelūdzu.Reizmannoklosteraatne-
samaizi,unestoatdevuatpakaļ.Parkoman
bija satraukties, jaKristus ir teicis: “Mek lē jiet 
vis pirms Die va Val stī bu”?Patūdensbijapavi-
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samnedaudz.Darinātesnekonemācēju.Un
tagadpajautā,kāesdzīvojuunkānopelnīju
maizes riecienam.Vienīgais instruments,kas
bijamanārīcībā,bijašķēres.Estāsatdalījudi-
vosasmeņos,uzakmensuzasināju,paņēmu
dēlīti un sākugriezt kokā ikoniņas. Strādāju
un skaitīju Jēzus lūgšanu. Griešanasmākslu
es apguvu ātri, visu laiku izgriezu vienuun
topašuattēluunpiecudienudarbupabeidzu
vienpadsmitstundās.Esnetikainecietutrū-
kumu,betpiedevāmpalīdzējuarībeduīniem.
Kādu periodu es ar to nodarbojos daudzas
stundasdienā,bet tadnonācu tādā stāvoklī,
ka ar rokdarbiem vairs nodarboties negribē-
ju,betvienlaikusmanījuarīto,kādātrūkumā
dzīvoja beduīni. Tā viņiem bija liela svētība,
javarējadāvanāsaņemtkāducepurīti,kādu
sandaļupāri.Unmanradāsnodoms:“Esšeit
esmuieradiestāpēc,laipalīdzētubeduīniem,
vaitāpēc, lai lūgtosparvisupasauli?”Tāpēc,
laipēciespējasmazāknovērstuuzmanībuun
vairāklūgtos,esnolēmumazinātdarbaapjo-
mu.Domā,esgaidīju,kamankādspalīdzēs?
No kurienes? Beduīniem pašiem nebija ko
ēst.Klosterisatradāstālu,betotrajāpusēple-
tāsneapdzīvotasteritorijas.Bettiešitaidienā,
kadessamazinājudarbuapjomus,laivarētu
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vairāklaikaveltītlūgšanām,piemanisieradās
kāds cilvēks. Es tobrīd atrados blakus cellei,
viņšmani pamanīja un teica: “Lūk, ņem šīs
simts zelta naudiņas. Varēsi gan beduīniem
palīdzēt,ganvarēsisavudienaskārtībuievē-
rotunlūgties.”Esnespējuatturēties,uzpiec-
padsmitminūtēmviņupametuvienuun ie-
gājucellē.Dievaprovidenceunmīlestībama-
nībijauzjundījušastāduspārdzīvojumus,ka
nespējunovaldītasaras.Vairedzi,kāDievsvi-
suierīko,kadcilvēkaattieksmeirlabestīga?Jo
cikganšiemnelaimīgajiemesspētuiedot?Es
devuvienam,unuzreizklātbijaotrais:“Man
tēvsneiedeva!”–pēc tam trešais: “Man tēvs
neiedeva!”

–Geronda,betkāpēcmēs,daudzreizsajū-
totDievavisuspēcību,neredzamViņaprovi-
denciattiecībāuzmums?

–Tās irsātana lamatas.Sātanssviežcilvē-
kamacīspelnus tamdēļ, lai viņšnespētu re-
dzētDievaprovidenci.Jo,jacilvēksieraudzīs
Dieva providenci, tad viņa granītcietā sirds
atmaigs,kļūsjūtīgaunizliesiesslavinājumos.
Bettasnusātanamnekādineder.
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Cil vēks ļo ti bie ži cen šas 
vi su ie kār tot bez Die va

Vienscilvēksiesākaaudzētzivisuncaurām
dienāmatkārtoja:“SlavaTev,Dievs!”–jopa-
stāvīgi redzēja Dieva providenci. Viņš man
stāstīja,kazivtiņainotāsapaugļošanāsbrīža,
kad tā vēl ir pavisammaziņa, kā kniepada-
tas galviņa, irmaisiņš ar šķidrumu, no kura
tābarojas līdzbrīdim,kamērnebūs izaugusi
unspēspatipatstāvīgipārtiktnoūdenīmīto-
šajiem mikroorganismiem. Tas ir, zivtiņa no
Dievairsaņēmusi“armijasgaletes”!JaDievs
rūpējaspatparzivtiņām,tadcikdaudzvairāk
Viņšrūpējasparcilvēku!Betbieživiencilvēks
visukārtoun risinabezDieva. “Man,” saka,
“būs divi bērni [un pietiek].” Ar Dievu viņš
nerēķinās.Tāpēcjauirtikdaudznelaimesga-
dījumuunietbojātikdaudzbērnu.Lielākajā
daļāģimeņuirpadiviembērniem.Betvienu
nobērniemnotriecmašīna,otraissaslimstun
nomirst,unvecākipaliekbezbērniem.

Kadvecākiem,Dievalīdzradītājiem,irgrū-
tībasnodrošinātsavusbērnus,neskatotiesuz
visāmtopūlēm,viņiemvajadzētu,pastiepjot
rokas pret debesīm, pazemībā meklēt palī-
dzībupieDiženāRadītāja.Tadpriecājasgan
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palīdzošais Dievs, gan Viņam palīdzību lū-
dzošaiscilvēks.UzturotiesStomionasklosterī,
es iepazinos arkādudaudzbērnu tēvu.Viņš
kādā Epīras ciemā strādāja par lauku sargu,
betviņaģimenedzīvojaKonicā–kājāmjāiet
četrasarpusstundas.Viņambijadeviņibērni.
Ceļšuztociemuvedacaurklosteri.Dodoties
uzdarbuunatgriežotiesmājās, sargs iegrie-
zāsklosterī.Iegriežotiesatpakaļceļā,viņšman
lūdzaatļaujuiedegtlampādes.Neskatotiesuz
to,ka,tāsaizdedzot,viņšuzgrīdasizšļakstīja
eļļu,esviņamtoļāvudarīt,esdevupriekšro-
kupēctamsatīrītgrīdu,nekāapbēdinātviņu.
Ik reizi, iznākotnoklosteraunnoejotkādus
trīssimtmetrus,viņšnosavaieročaizšāvavie-
nureizi.Nerodotšādairīcībaiizskaidrojumu,
esnolēmunākamajāreizēviņupavērotnotā
brīža, kad tas ienāks dievnamā, un līdz brī-
dim,kamērnebūsizgājisārāuzKonicasceļa.
Tāesuzzināju,kavisupirmsviņšdievnamāie-
dedzalampādes,pēctamizgājanarteksā54un
iededzavirsieejasesošāsDievaMātesikonas
priekšāesošolampādi.Tadviņšpirkstuiemēr-
ca lampādes eļļā, metās ceļos, pastiepa pre-
timikonairokasunsacīja:“DievaMāte,man
irdeviņibērni.Sūti tiemnedaudzgaļas!”To
54 Dievnama rietumu daļa.
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pateicis,viņšareļļu,kasbijauzviņapirksta,
iesmērēja ieročatēmēkliundevāsprom.Trīs
simtumetruattālumānoklostera,blakuskā-
damzīdkokam,viņugaidījasavvaļaskaziņa.
Kājauesteicu,viņšraidījavienušāvienu,to
nogalināja,aiznesauzturpatnetāluesošoalu,
noģērēja un gaļu nesa saviem bērneļiem. Tā
tasnotikaikreiz,kadviņšatgriezāsmājās.Ma-
nīšīlaukusargaticībaunDievaMātesprovi-
denceizraisījaapbrīnu.Pēcdivdesmitpieciem
gadiemviņšieradāsSvētajāKalnāunuzmek-
lējamani.Sarunaslaikāesnevilšusviņamap-
jautājos:“Kāklājastaviembērniem?Kurviņi
ir?”Atbildotnosākumaviņšarrokunorādīja
uzziemeļiemun sacīja: “Vieni irVācijā”,bet
pēctam,pastiepisrokuuzdienvidiem,piebil-
da:“BetcitiAustrālijā.SlavaDievam,visive-
seli.”Šiscilvēkssaglabājabrīvunobezdievju
ideoloģijāmgansavuticību,ganpatssevi,tā-
pēcDievsviņunepameta.

Brī niš ķās Die va pro vi den ces svē tī ba

–Reizēm,Geronda,manuzrodaskautkā-
davēlēšanās, unDievs topiepilda,manpat
Viņupartonelūdzot.Kātasnotiek?
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–Dievsparmumsgādā.Viņšredzmūsuva-
jadzības,mūsuvēlmes,un,kadkautkasnāks
mumsparlabu,Viņšmumstosniedz.Jacilvē-
kamkaut kur ir nepieciešamapalīdzība, tad
Kristus unVissvētāDievadzemdētāja viņam
palīdz.KadstarecamFilaretampajautāja:“Kā
tev,Geronda,palīdzēt?Kastevirvajadzīgs?“–
viņšatbildēja:“To,kasmanirvajadzīgs,man
atsūtīsDievmāte.”Tāarīnotika.Kadmēsse-
vinododamKungarokās,Viņš,mūsuLabais
Dievs, sekomums un rūpējas parmums kā
labaisPārvaldnieks,Viņšikvienamnomums
sniedzto,kasirvajadzīgs.Viņšiedziļināspat
mūsumantiskovajadzībudetaļās.Un,laimēs
izprastu Viņa gādību, Viņa providenci, Viņš
mumsiedodtieši tikdaudz,cikmumsirne-
pieciešams.Tomērnevajaggaidīt,laiDievsno
sākumatevkautkoiedotu,nē,visupirmsDie-
vamatdodpilnībāsevi.Jo,jatuDievamnemi-
tīgikautkolūdz,betpatsuzticībāseviViņam
nenodod,tadnotāvarredzēt,katevirpašam
savsnamsunmūžīgiedebesumājokļi tev ir
sveši.Tiecilvēki,kuriDievamatdodvisuun
arīpašipilnībānododasViņam,irpārsegtiar
varenuDievakupoluunatrodasViņaDieviš-
ķāsprovidencesaizsardzībā.UzticēšanāsDie-
vam ir nebeidzama noslēpumaina lūgšana,
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kasīstajābrīdīpiesaistaDievišķosspēkustieši
tur,kurtieirnepieciešami.UntadViņaaugst-
sirdīgiebērnibezapstājas,lielāpateicībāslavē
Viņu.

KadtēvsTihonsapmetāsGodājamāKrus-
takalibā,tābijabeznepieciešamādievnama.
Viņamnebijapatnaudasceltniecībai–nebija
nekā,izņemotmilzuticībuDievam.Reiz,pa-
beidzislūgšanas,viņšdevāsuzKariesuticībā,
kaDievsviņampalīdzēsarnaudu,kasbijane-
pieciešamabaznīcascelšanai.CeļāuzKariesu
viņu iztālēm pasauca Elijas Skita prāvests.
Kad tēvs Tihons pie viņa piegāja, tas sacīja:
“KādslabsAmerikaskristietisatsūtījašosdo-
lārus,laiestosnododukādamsvētcīnītājam,
kuramnavdievnama.Tevkāreizarīnavdiev-
nama,tadpaņemšonauduunuzcelto.”Tēvs
Tihonsapraudājāsaizkustinājumāunpateicī-
bāDievam,SiržuZinātājam,Kuršparūpējās
pardievnamu,vēlpirmsTihonsViņamtobi-
japalūdzis,–tāka,kadviņšpalūdzāsparto,
naudajaubijagatava.

JacilvēkspilnībāuzticasDievam,tadDievs
viņunepamet.Unpatiesi:jarītpulkstendes-
mitos tev kaut kas būs vajadzīgs, tad (ja šī
vajadzībanepārsniedzsaprāta robežasun tā
patiešām ir nepieciešama) bez piecpadsmit
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desmitosvaipusēdesmitosDievs tobūs sa-
gatavojis,laitonodotutev.Piemēram,tevrīt
pulkstendeviņosirnepieciešamakrūzīte.Bez
piecāmdeviņostevtājaubūs.Tevirvajadzī-
gaspiecsimtdrahmas.Tajāstundā,kadtāsbūs
vajadzīgas,uzradīsiesnepiecisimtidesmitun
nečetrisimtideviņdesmit,betgantiešipieci
simtidrahmu.Esmuievērojis,jaman,piemē-
ram, kaut kas rītdien ir vajadzīgs, tadDievs
partoparūpēsiesjaušodien.Tasir,vēlpirms
espartoesmupadomājis,parvisuirjaupa-
domājisDievs,Viņšparvajadzīgoirparūpē-
jies savlaicīgi un to pasniedz tieši tajā laikā,
kadtasirnepieciešams.Estosapratu,redzot,
cikdaudzlaikairvajadzīgs,lainokautkurie-
neslīdzmanīmnonāktukautkādalietatieši
tad,kadtāmanirnepieciešama.TātadDievs
partoirjausavlaicīgigādājis.

Kadmēsgodbijībāarsavudzīvipriecējam
Dievu, tad Viņš Saviem godbijīgajiem bēr-
niempasniedz neapskaužamas svētības tieši
tanībrīdī,kadtāsviņiemirvajadzīgas.Pēctam
visa atlikusī dzīve aizritDievišķāsproviden-
cessvētībās.BrīnumaināsDievaprovidences
piemērusesjumsvaruuzskaitītstundām.

Kadesbijukarā,piedalījoskaujasoperāci-
jās,manbijaEvaņģēlijs,unestokādamatde-
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vu.Pēctamesteicu:“Ak,jamanbūtuEvaņģē-
lijs,kāmantaspalīdzētu.”KristusDzimšanas
svētkosmūsudaļai,kas tolaikbija izvietoju-
sies kalnos, no Mesolongi55 atsūtīja divsimt
paciņu.NovisāmdivsimtpaciņāmEvaņģēlijs
bijavien tajā,kuru saņēmues!Tasbija sens
Evaņģēlijaizdevums,arPalestīnaskarti.Paci-
ņābijaarīzīmīte:“Jatevirvajadzīgasarīcitas
grāmatas,uzraksti,unmēstevtāsatsūtīsim.”

Citāreizē,kadesjaubijuStomionasklos-
terī,mandievnamāradāsvajadzībapēclam-
pādes.Kādārītā,sauleiaustot,esnokāpulīdz
Konicai.Ejotgarāmkādamnamam,esizdzir-
dēju,kāmeitasavamtēvamsaka:“Papu,nāk
mūks!”Tasmanpanācapretīunsacīja:“Tēvs,
es esmudevis solījumuDievmātei noziedot
lampādi.Paņemšonauduunnopērctopats.”
Unviņšmaniedevapiecsimtdrahmas–tie-
šitikdaudz,cik1958. gadāmaksājalampāde.

Un arī tagad, kad man rodas kāda vaja-
dzība,Dievstouzreizpiepilda.Piemēram,ja
esgribusazāģētmalkuunnevarutoizdarīt,
tadviensundivi–malkauzrodaspati.Pirms
brauktuzšejieni,essaņēmupaciņu,tajābija
piecdesmittūkstošidrahmu–tiešitikdaudz,

55 Pilsēta centrālajā Grieķijā.
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cikmanbijavajadzīgs.Vēlkādspiemērs:kā-
damkā svētībues iedevu“Patiesipienākas”
ikonu. Nākamajā dienā man atnes “Ibēras”
ikonu.Betšovasar,kamērnebijanolijušilieti,
mannemaznebijaūdens.Tagadnedaudzpa-
smidzināja,undienas laikāūdeni es savācu
[nevairākkā]pusotrasburkas.Cisternāirpa-
licisvēlpagājušāgadaūdens,bettasirsastā-
vējies.KāgantomērDievsvisusakārto!Man
irūdensmuca.Ikdienuierodastikdaudzcil-
vēku –dzer,mazgājas, viņi tačunākdami ir
sasvīduši,betūdenslīmeniskrītasvienkādu
četrupiecupirkstuplatumā!Vienamucasimt
piecdesmit–divsimtcilvēkiem–untukšāka
nekļūst!Pie tamvieni reizēmkrānupagriež
vaļā par daudz, citi aizmirst to aizvērt, un
ūdensiztek,bettanīpašālaikāūdensnebei-
dzas!

Se vis no do ša na Die viš ķa jai pro vi den cei

Cilvēks,kuršsekolīdziDievalabajiemdar-
biem,iemācāssevipadarītatkarīgunoDieviš-
ķāsprovidences.Unpēctamviņšjaujūtaskā
zīdainisšūpulī,kurš,tiklīdzmātetouzmirkli
atstāj,sākaizgūtnēmraudātunnespējnomie-
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rināties līdz brīdim, kamēr viņa atkal nepie-
skriespieviņa.Diženalieta–nodotseviDie-
va rokās! Sākumā, kad es ierados Stomiona
klosterī,mannebijakurdzīvot.Vissklosteris
bijapiegāztspilnsarceltniecībasgružiem.Es
atraduvienustūrītiblakusžogam,noaugšas
tonedaudzpārsedzuun tur sēduspavadīju
naktis, jo, lai apgultos,vietasnepietika.Reiz
piemanis atnāca kāds pazīstams hieromūks
un pajautāja: “Klau, kā gan tu šeit vari dzī-
vot?”–“Betkas,”esviņamatbildējuarpret-
jautājumu, “vai pasaulīgajiem cilvēkiem bija
kautkasvairāknekāmums?KadKanaris56lū-
dzaaizdevumuunviņamatbildēja:“Tevnav
Dzimtenes”, viņš atbildēja: “Dzimteni mēs
atkarosim.” Ja šāda ticība bija laicīgajam cil-
vēkam,vai tadmumsnevajadzētuuzticēties
Dievam? Ja jauDievaMātemani iratvedusi
uzšejieni,vai tiešām,kadbūspienācis laiks,
ViņaparSavumājoklineparūpēsies?”Unpa-
tiesi,mazpamazāmVissvētākāDievadzemdē-
tājakautkāvisuiekārtoja!Atminos,kadnode-
gušajāscellēsmeistaribetonējagriestupārse-
56 Konstantīns Kanaris (ap 1795–1877) – Hellādas nacionālais 
varonis, bezbailīgs cīnītājs pret turkiem, leģendārs jūrnieks. 
Vēlāk – admirālis, Grieķijas premjerministrs.
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gumu,cementsgājauzbeigām.Bijajāiebeto-
nēvēltrešādaļapārseguma.Piemanispienāk
meistariunsaka:“Cementsietuzbeigām.Lai
varētu visu iebetonēt, jāliek betonā vairāk
smilšuunmazākcementa.”–“Nē,”esviņiem
teicu,“neatšķaidiet, turpiniettā,kāesat iesā-
kuši.”Pievestklātpapilduscementunebijaie-
spējams,jovisimūļibijauzlauka.Meistaram
būtuvajadzējisdivasstundasietlīdzKonicai,
pēctamvēldivasstundaslīdzlaukamuntur
ganībās sameklētmūļus.Cikdaudz laika tie
zaudētu…Unbeztamcilvēkiembijaarīpaš-
iemsavidarbi,citādienātieatnāktnevarēja.
Skatos:ielējušidivastrešdaļasnopārseguma.
Es iegāju baznīciņā un teicu: “Un ko tagad,
manaValdniece?!LūdzuTev,palīdzimums!”
Pēctamiznācuārānodievnama…

–Unkasnotikapēctam,Geronda?
– Gan pabeidza pārsegumu, gan palika

pāriarīcements!
–Betvaimeistaritosaprata?
– Kā gan lai viņi nesaprastu! Cikmilzīga

reizēmirDievaunVissvētākāsDievadzemdē-
tājaspalīdzība!
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Dievs vi su iz man to la bā vai ro ša nai

–Geronda,reizēmmēsuzsākamkādulietu
unsarodasveselavirknešķēršļu.Kālaisaprot,
vaitieirDievasūtīti?

– Pavērtēsim, vai kaut kur pie vainas ne-
esam mēs paši. Ja mēs vainīgi neesam, tad
šķēršļiirnoDievaunnākmumsparlabu.Tā-
pēcnav jābēdājas,kadarbsnavpaveiktsvai
iriekavējies.Reiz,steidzotiespaveiktkautkā-
dusvarīgulietu,esnoStomionasklosterakā-
pulejāuzKonicu.Kādāgrūtāceļaposmā(es
šovietudēvējuparGolgātu)essatikuvienu
klosterīdzīvojošupaziņu,tēvociAnastasijuar
trīs apkrautiemmūļiem. Stāvajā ceļa posmā
nastasnesamieseglibijanošļukušiuzsāniem,
un viens nodzīvniekiem atradās pašā krau-
jasmalā–tūlīt,tūlītnorausies.“Teviirsūtījis
Dievs,tēvs,”tēvocisAnastasijsnopriecājās.Es
viņampalīdzējusakārtotnastunesamosseg-
lus, unmēs pēc tammūļus izvedām ārā uz
ceļa.Turesviņuatstājuunturpinājusavuce-
ļu.Bijujaunogājispamatīguceļagabalu,kad
pēkšņi taciņa atdūrās pret nogruvumu. Tik
tikko bija nošļūcis liels, metrus trīssimt ga-
rumāšļūdonis,kasbijapilnībānonesis taku.
Koki,akmeņi–šļūdonisvisubijaaizrāvis le-
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jupupē.Jaesnebūtuaizkavējiespiemūļiem,
tadšajāvietābūtutrāpījisuzšļūdoni.“Tēvoci
Anastasij,”esteicu,“tumaniizglābi,tevisūtī-
jaDievs.”

Kristus no augšienes redz, kā ikviens no
mumsrīkojas,unzina,kadunkādāveidāmū-
su labad rīkosiesViņšPats.Viņš zina, kāun
uz kurienimūs jāaizved, lai tikaimēs lūgtu
Viņampalīdzību,atklātuViņamsavasvēlmes
un ļautuViņamPašamvisusakārtot.Kades
bijuAtonaFilotejaklosterī,tadgribējudoties
tuksnesī.Esdomājunošķirtieskādātuksnesī-
gāsalāunbijujauvienojiesarlaivinieku,lai
taspiebrauktuunpārceltumani,betgalugalā
viņšneparādījās.TābijaiekārtojisDievs,joto-
laikmannebijapieredzesuntuksnešainajāsa-
lābūtusevnodarījispamatīgukaitējumu,tur
eskristuparupuridēmoniem.Pēctam,ciešot
neveiksmiarsalu,manīdzimavēlēšanāsdo-
tiesuzKatunaki.ManKatunakituksnesisbija
sirdijtuvs,eslūdzosparto,laiturnokļūtu,un
tamgatavojos.Esvēlējosapmestiesunnodo-
tiessvētcīņaiblakusstarecamPēterim–augst-
asgarīgāsdzīvesvīram.Tomērkādsgadījums
manipiespiedaaizbrauktnevisuzKatunaki,
betganKonicu.Kāduvakarupēcpēcvakara
lūgšanāmesdevosuzsavucelliunlīdzvēlam
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vakaramlūdzos.Apkādiemvienpadsmitiem
atgūlosatpūsties.Pusdivosnaktīmanipamo-
dinājasitienspaklosterakokadēli–zvanu,kas
klostera brāļus aicinājauzpusnaktsdievkal-
pojumu dievnamā. Es mēģināju piecelties,
betnespējutoizdarīt.Kādsneredzamsspēks
piekalamani,unesnevarējupakustēties.Es
sapratu,kanotiekkautkasīpašs.Piekaltspie
gultasesatradoslīdzpusdienlaikam.Esspēju
lūgties, domāt, bet nemaz nespēju pakustē-
ties.Esotšādāstāvoklī,esglužikātelevizorā
vienāpusēredzējuKatunaki,betotrā–Stomi-
onasklosteriKonicā.Arspēcīguvēlmiescen-
tos vērst skatienuKatunaki virzienā, un tad
kādabalssmanskaidrinoteica:“Tuiesinevis
uzKatunaki,betuzStomionasklosteri.”Tābi-
ja Vissvētās Dievadzemdētājas balss. “Dieva
Māte,” es sacīju, “es Tev lūdzu tuksnesi, bet
Tumani sūti pasaulē?”Un atkal es izdzirdu
topašustingrātonīrunājošobalsi:“Dosiesun
tiksies ar tāduun tādu cilvēku.Viņš tev ļoti
palīdzēs.”Esuzreiztikuatbrīvotsnošiemne-
redzamajiemvalgiem,unmanāsirdīieplūda
Dievišķā Žēlastība. Pēc tam es izstāstīju par
notikušo biktstēvam. “Tāda ir Dieva griba,”
biktstēvsmanteica.“Betparšonotikumune-
vienam nestāsti. Saki, ka veselības stāvokļa
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dēļ(mantolaikbijaasiņošana)tevAtonsirjā-
pamet,unbraucprom.”Esgribējuvienu,bet
Dievambija Savi plāni. Toreiz es nodomāju,
kaDieva griba bija, lai es atjaunotuKonicas
klosteri.TāesizpildījukaralaikāDievaMātei
doto solījumu. “DievaMāte,” toreiz es viņai
palūdzu,“palīdzimankļūtparmūku,betes
strādāšutrīsgadusunsavedīšukārtībāTavu
nodegušoklosteri.”Bet, laikamritot,atklājās
patiesais iemesls,kāpēcmaniuzturieniDie-
vaMāteaizsūtīja,bijanepieciešamībapalīdzēt
atgrieztiesPareizticībāastoņdesmitģimenēm,
kurasbijaiemaldījušāsprotestantismā.

Dievs bieži vien pieļauj notikt kaut kam,
kaspēctamdaudziemcilvēkiemnākvienīgi
par labu. Viņš nekad nedara labu tikai kaut
kovienu, bet vienlaicīgi trīs četrus labumus.
Un Viņš nekad nepieļauj notikt ļaunumam,
javiennotānerodasdaudzlabā.Visu–gan
kļūdas,ganbriesmasViņšizmantomumspar
labu.Labaisunļaunaisirviensarotrusajau-
kušies.Būtujaulabi,javiņitiktunošķirti,bet
iespraucascilvēkapersoniskāsinteresesunsa-
jauctossavāstarpā.BetDievsrodlabumuarī
nošādajucekļa.Tāpēcirjātic,kaDievspieļauj
notiktvienīgitam,kasvarradītlabu,joViņš
Savu radību mīl. Kaut kādu mazu kārdinā-
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jumuViņšvarpieļauttādēļ,laimēstiktupa-
sargātinovēl lielākiemkārdinājumiem.Reiz
kādslaicīgaiscilvēksapmeklējaaltārasvētkus
kādānoklosteriem.Tur viņš iedzēraunno-
reiba.Atpakaļceļānoklosteraviņšpakritauz
ceļa.Sākasnigt,viņuieputināja,betalkohola
radītie izgarojumivirsviņaveidoja spraugu.
Taivietaituvojāskādsgarāmgājējs.Ieraudzījis
spraugusniegasegā,viņšpārsteigumānotei-
ca:“Kastenotiek?Varbūttasiravots?”unar
spieķiuzsitapašospraugu.“Oi!”piedzērušais
sākakliegt.TāDievsneļāvaviņamaizietbojā.

Die va la bie dar bi izsit sirdī plaisas

–Geronda,konomumsvēlasDievs?
–Dievs vēlasmūsu gribas izpausmi,mū-

sulaboattieksmi, laitāizpaužaskautarīne-
daudz, bet augstsirdības pilnā varoņdarbā.
TāpatViņšvēlas, laimēsapzinātossavugrē-
cīgumu. Viņš dod visu pārējo. Garīgajā dzī-
vēbicepsinavnepieciešami.Pazemīginodo-
simies svētcīņai, lūgsim Dieva žēlastību un
pateiksimiesViņamparvisu.Arcilvēku,kurš
neplānojotnododseviDievarokās,Dievsre-
alizēPatsSavuplānu.Ciklielāmērācilvēksir
ieķēriespatssavā“es”,tikdaudzviņšatpaliek.
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Garīgiviņšsekmesnegūst, jopretojasDieva
žēlastībai.Laigūtupanākumus,irjābūtlielai
uzticībaiDievam.

IkbrīdiDievsarSavumīlestībuglāstavi-
sucilvēkusirdis,betmēstonejūtam,jomūsu
sirdi ir pārklājuši nosēdumi. Cilvēku, attīrot
savu sirdi, pārņem aizkustinājums, viņš sāk
kust,jūkprātā,redzotDieva,Kuršvienādimīl
visuscilvēkus,labosdarbusunlabestību.Cil-
vēks jūt sāpespar tiem,kurimokās, betpar
tiem,kuridzīvogarīgi,priecājas.Jagodbijīga
dvēseledomāsgremdēsiesvienīgiDievalaba-
josdarbos,tadtieviņuvarpaceltaugstumos,
betkolaisaka,jatādomāsvienīgiparsaviem
neskaitāmajiemgrēkiemunparDievaneizsa-
kāmožēlsirdību! Jacilvēkagarīgāsacis irat-
tīrījušās, tadviņam, redzotDieva rūpes [par
seviunparcitiem],caursavujūtīgiatkailinā-
to sirdi rodas spēja sajust unpārdzīvot visu
Dievišķoprovidenci,viņškūstnopateicības,
viņš paliek neprātīgs šī vārda labākajā nozī-
mē.JoDievasniegtāsdāvanas,kadcilvēkstās
sajūt,sirdsmūrī izsitspraugas,saraujto.Un
pēctam,kad,apmīļojotgodbijīgosirdi,Dieva
rokašaispraugaipieskaras,cilvēksiekšējiuz-
šaujasaugšā,betviņapateicībaDievamkļūst
lielāka.Tie,kurinododassvētcīņai, jūtotgan
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pašagrēcīgumu,ganarīDievalabdarību,un
uztic sevi Viņa dižās labestības rokās, ar lie-
lākudrošībuunmazākufiziskodarbu savas
dvēselespaceļuzparadīzi.

Pa tei cī ba Die vam par ma zo un lie lo

“Esticu,kaDievsmanpalīdzēs,”sakada-
žinomums,bettanīpašālaikācenšasiekrāt
naudiņu,lainebūtujācieštrūkums.Šādiļau-
disparDievusmejas, joneuztic seviViņam,
betnaudai. Ja tienemitēsiesmīlētnauduun
taiuzticētvisassavascerības,tadviņinespēs
uzticētiesDievam.Esnesaku,kacilvēkiemne-
baltāmdienāmnevajadzētubūtkautkādiem
iekrājumiem,nepavisamnē.Betnevajagvisas
cerībasuzticēt naudai, nevajagnaudai atdot
savusirdi,jo,šādirīkojoties,cilvēkiparDievu
aizmirst. Cilvēks, kurš, neuzticoties Dievam,
kaļpats savusplānus,betpēc tamstāsta,ka
Dievs tāgrib, savudarāmo“svēta”sātaniskā
veidāunnemitīgimokās.Mēsneesamapzi-
nājušies to,cikDievs ir spēcīgsun labs.Mēs
Viņam neļaujam būt saimniekam, neļaujam
Viņammūsvadītuntāpēcciešam.

Sinajā,svētāsEpistīmijascellē,kurāesmiti-
nājos,bijapavisamnedaudzūdens.Vienāno
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alām, kasno celles atradās aptuvenidivdes-
mitmetruattālumā,nospraugassienāūdens
sūcāsnelielulāšuveidā.Essameistarojunelie-
luūdenskrātuvīti,undiennaktslaikāsapilēja
trīs litri ūdens. Ierodoties pēcūdens, es liku
apakšāskārdabundžuun,kamēr tāpildījās,
skaitīju akafistu Vissvētākajai Dievadzemdē-
tājai.Esnedaudzsaslapinājugalvu,vienpie-
ri, tasmanlīdzēja, tābijarekomendējiskāds
ārsts, iesmēlu nedaudz ūdens dzeršanai, at-
sevišķāburciņāpasmēlosūdenimanascelles
tuvumāmītošajāmpelītēmunputniņiem.Šo
pašualasūdeniesizmantojuarīdrēbjumaz-
gāšanai un citām vajadzībām. Kādumilzīgu
prieku,kādupateicībuessajutupartonelie-
lo ūdens daudzumu, kas man tika atvēlēts!
Es slavēju Dievu par to, kaman vispār bija
ūdens.

Pēc tam jau,kades ieradosSvētajāKalnā
unuzneilgulaikuapmetosIbērasskitā,tur,tā
kā tasatradāssaulaināvietā,ūdensnetrūka.
Tur stāvēja viena cisterna, pār kuras malām
šļācāsūdens.Uh!Esmazgājugangalvu,gan
kājas,bet…vissiepriekšējaisaizmirsās.Sinajā
pateicībāparmazoūdensdaudzumiņuman
acīsriesāspateicībasasaras,betšeit,skitā,no
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ūdenspārpilnībasvisasmanasatmiņasizplē-
nēja.Tāpēcesšocellipametuunpārcēlosne-
daudz tālāk, kādusmetrus astoņdesmit, kur
stāvējamaza cisterna.Kā gan apjūk, kā aiz-
mirstascilvēkspārpilnībā!…

Dievišķajai providencei, Dieva gribai
mumsseviirjāuzticpilnībā,neizvirzotnekā-
dusnosacījumus,unDievsparmumsgādās.
Reizkādsmūksvakarādevāsuzkalnavirsot-
ni, lai turnoturētuvakarakalpošanu.Pa ce-
ļamviņšatradabaravikuunparšoretoatra-
dumupateicībā slavinājaDievu.Atpakaļceļā
viņšgribējašosēninogrieztunpagatavotva-
kariņas. “Ja laicīgie cilvēkimanpajautās, vai
esēdugaļu,”savānodabāspriedamūks,“es
viņiemvaruteikt,kaēdutoikrudeni!”Dodo-
tiesatpakaļuzkalibu,mūksieraudzīja,kapa
tolaiku,kamērviņšlasījavakaradievkalpoju-
mu,kautkādsdzīvniekssēneiiruzkāpis,un
neskartairvienpusenotās.“Laikamjau,”no-
teicamūks,“tikdaudzmanarīirlemtsapēst,”
unsalasījato,kasbijapalicispāri,unpateicās
DievamparViņaprovidenci,parsēnespusīti.
Nedaudztālākviņšpamanījavēlvienusēnes
pusītiunsaliecās,laitonogrieztuunpapildi-
nātutrūkstošovakariņās,betieraudzīja,kasē-
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neirsatrunējusi(iespējams,katābijaindīga).
MūkstotāarīatstājaunatkalpateicāsDievam
parto,kaTasviņuirpasargājisnosaindēša-
nās.Atgriezieskalibā,mūksvakariņāsapēda
sēnespusīti.Nākamajādienā,kadviņš iznā-
caārānomājas,viņaskatienampavērāsbrī-
nišķīgsskats.Visapkārtkalibaibijaizaugušas
brīnišķīgassēnes,un,tāsieraugot,mūksatkal
pateicāsDievam.Redziet,viņšDievampatei-
cās par veselu sēni un par sēnes pusīti, par
labounparslikto,parkautkovienuunpar
daudzumu.Viņšbijapateicīgsparvisu.

 LabaisDievsmumssniedzdāsnassvētī-
bas,unViņadarbība ir virzītamumspar la-
bu.VisimumsesošielabumiirDievadāvanas.
Viņš visu ir nolicis kalpošanai savai radībai
– cilvēkam,Viņš ir iekārtojis tā, lai viss: gan
dzīvnieki,ganputni,ganmazi,gan lieli,pat
augiseviupurētuviņadēļ.UnarīPatsDievs
Sevi ir upurējis tādēļ, lai cilvēks tiktu atpes-
tīts. Tāpēc nebūsim pret visu to vienaldzīgi,
nesāpināsimViņuarsavulielonepateicībuun
bezjūtību, bet gan slavēsim un pateiksimies
Viņam.
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2. Ti cī ba Die vam un uz ti cē ša nās Vi ņam

Die vam ir jā no tic god bi jī bā

–Geronda,esuztraucosparneticībasno-
domiem,kasnākmanvirsū.

–Tas,katieteviapbēdinauntutosnepie-
ņem,nozīmē,kašienodomiirnosātana.Rei-
zēmDievs,lairedzētumūsuattieksmiungod-
bijību, pieļauj, ka mūsos uzrodas šaubu vai
neticībasnodomi.BetmūsuDievsnavnekā-
dateiksma,kā,piemēram,teiksmaparZevu,
Apollonuuntamlīdzīgiem“dieviem”.“Mūsu
ticība–irīstenaundzīva.Mumsir“svētomā-
konis” (Ebr. 12, 1),”kāirteicisapustulisPāvils.
Šiecilvēki iepazinaKristu.Viņiembija izvei-
dojusiespersoniskapieredzearViņu,unViņa
dēļtieupurējasevi.Arīmūsulaikmetāirtādi
cilvēki,kuri seviveltījušiDievamunpārdzī-
vodebesustāvokļus.Viņiemir saikneareņ-
ģeļiem,svētajiem,patarKristuunDievmāti.
Laitevpalīdzētu,pastāstīšuarīkautkoparse-
vi.Skaties,arīes“nododuasinis”,pardažiem
notikumiemstāstuvientādēļ, laicitiempalī-
dzētu. Redzot, kā cilvēka sakrātās zināšanas
izspiežnoviņaticību,es,vēlotiestostiprināt,
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izstāstu dažus uz ticības jomu attiecināmus
gadījumus.

Kadesvēlbijubērns,mēsdzīvojāmKoni-
cā. Lasot daudzu svēto dzīves aprakstus, es
tosdevulasītarīcitiembērniemvaiarītossa-
pulcināju,unmēslasījāmkopā.Esapbrīnoju
svētomilzusvētcīņu,gavēņus,kurusviņitu-
rēja,uncentostiemlīdzināties.Manskaklsno
gavēšanasizstīdzējaglužikātādsķiršakātiņš.
Bērnimaniķircināja:“Tevnolūzīsgalva!”Kas
mantikaitolaiknebijajāizcieš!…Nu,betlabi.
Beztammansvecākaisbrālis,redzot,kanoga-
vēšanasesslimoju,unbaidoties,kaesnespē-
šupabeigtskolu,ņēmamannostbrošūrasar
svētodzīvesaprakstiem,kuraseslasīju.Tāpēc
estāssākuslēptmežā,svētāsBarbaraskapelā,
slepusuzturieniaizlavījosunlasīju.Reizkāds
nomūsukaimiņiem,vārdāKosta,manambrā-
limpateica: “Esviņam izskalošu smadzenes,
panākšu,kaviņšvisasgrāmatiņas,kolasa,iz-
metīsunbeigsarīgavētunskaitītlūgšanas.”
Nuko,viņšmanisameklēja,bet tolaikesbi-
jutikaikādusgaduspiecpadsmitvecs,unsā-
kamanizklāstītDarvinateoriju.Viņšrunāja,
runāja,līdznebijamanpilnīgisajaucisgalvu.
Pēctam–arsajauktugalvu–esnekavējoties
devosuzmežāesošosvētāsBarbaraskapelu.
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Iegājis iekšā, es sāku lūgtiesKristum: “Mans
Kristu,jaTuesi,parādiesman!”Estoatkārto-
juilgulaikuunbezmitasklanījos,metotiesce-
ļos.Bijavasara.Sviedrinomanisplūdaauma-
ļām,esbijupilnīgislapjš,zaudējisspēkus.Bet
esnekoneieraudzījuunneizdzirdēju.Kotad,
sanāk,patDievsmannepalīdzēja,dodotkaut
mazuzīmi,kautklaudzinot,kautarkāduēnu
– galu galā es biju tikai bērns.Uznotiekošo
palūkojotiesnocilvēciskāviedokļavai ar lo-
ģiku,kādsvarētuiesaukties:“MansDievs,žēl
taču viņa, nabadziņa!No vienpadsmit gadu
vecumaviņškāpakalnos,viņš tācīnījās,bet
tagadpārdzīvokrīzi.Galvuviņamirsajauku-
šiarvisādāmmuļķīgāmteorijām,mājās tam
visādus šķēršļus liek brālis, viņš ir aizbēdzis
uzmežu, laipalūgtuTevpalīdzību!”Betne-
kādasatbildes:nekā,nekā,nekā!!!Nodaudz-
kārtīgāsmešanāsceļoszaudējisspēkus,esap-
sēdos.“Nu,labi,”estoreiznodomāju,“betko
manatbildējaKosta,kadesviņampajautāju,
koviņšdomāparKristu?”–“Tasbijapatsla-
bākais,patstaisnīgākaisCilvēks,”viņšmanat-
bildēja.“ArSavumācībupartaisnīgumuViņš
aizskāra farizeju intereses, un aiz skaudības
viņiTositakrustā.”Untadesnolēmu:“Jareiz
Kristus irbijis tik labsun taisnīgsCilvēks, ja
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reiznevienscitsnekadnavTamlīdzinājies,ja
reiz ļauni cilvēki, skaudībasunnaidamākti,
Viņuirnogalinājuši,tadšīCilvēkadēļirvērts
izdarīt daudz vairāk, nekā to esmu paveicis
es.Viņadēļ ir vērtspatnomirt.”Tikko es tā
bijunolēmis,kāKristusparādījās.Viņšparā-
dījāsdaudzasgaismas ieskauts,mazākapela
iemirdzējās,unViņšmansacīja:“Es es mu Aug
šām cel ša nās un Dzī vī ba. Kas Man tic, dzī vos, arī 
ja no mirs” (Jņ 11, 25–26).VienārokāViņšturē-
jaatvērtuEvaņģēliju,kurāesizlasījutiešišos
vārdus.Manīnotikatādasiekšējāspārmaiņas,
kaesbezmitasatkārtoju:“Nu,Kosta,tūlītpat
atnāc un parunāsim par to, vai Dievs ir vai
arīViņanav!”Redzi, laiKristusmanparādī-
tos,Viņšgaidījamanispašagodbijībaspilno
lēmumu.JaViņšnobērnavēlassagaidītgod-
bijībaspilnulēmumu,tadcikkārtvairākViņš
tovēlassagaidītnopieaugušā?

–Daži,Geronda,apšaubaDievišķoprovi-
dencikātādu.

–KāganvisuarKristunotikušovaruzska-
tītparpasaku?Vaitadtas,kojauseptiņsimts
gaduspirmsKristusdzimšanasparViņubija
rakstījušipraviešiunrunājušiparViņuartā-
duprecizitāti,šiemcilvēkiemneliekparkaut
ko aizdomāties? Vecajā Derībā precīzi ir iz-
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stāstītspat tas,parkādusummuKristus tiks
nodots(Cak. 11, 1–13),unparto,kaebrejišo
naududievnamamantnīcāneieliks,jotābūs
asinsnauda,betpartoiegādāsieszemesgaba-
luceļiniekuapglabāšanai(Jer. 18, 2).Piepildī-
jāstas,parkobijapravietojisCakarijaunciti
pravieši.Vissirtikskaidrs!Līdzpašiemsīku-
miem!SvētajosRakstosirteiktspatparto,kas
tiksizdarītsarKristusapģērbu(Ps. 21, 19).Un
visstasbijateiktsdaudzusgaduspirmsViņa
dzimšanas.Kālaipēcvisatāesspētupieņemt
neticībasnodomu?Betpēc tammēs redzam
apustuli Pāvilu. Viņš vajāja kristiešus un uz
Damasku devās tieši šī iemesla dēļ. Ceļā vi-
ņamparādījāsKungsunsacīja:“Saul, Saul, kā
pēc tu Ma ni va jā?” (Apd 9, 1–18)–“KasTuesi,
Kungs?”Saulspajautāja.–“EsesmuKristus,
Kurutuvajā,”Kungsviņamatbildēja.Pēctam
Kristus sūta vēsti Ananijam, un viņš bijušo
vajātāju kristī!Un kādām ciešanāmpēc visa
tānācāsizietcauriapustulimPāvilam,kādus
lielusvaroņdarbusviņšpaveica,sludinādams
visās mēlēs! Pēc tam nāca mocekļi. Vienpa-
dsmitmiljonumocekļu!Vaitadtiemvisiemar
galvukautkasnebijakārtībā?Kāganvarvisu
toaizmirst?Vaitadcilvēks,kautnedaudzizla-
sījisEvaņģēliju,varnenoticēt?JavēlEvaņģēli-
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jābūtuminētaskautkādassīkākasdetaļas,tas
palīdzētunoticētvisiemcilvēkiem.BetDievs
tonavpieļāvisarnodomu,laicilvēkiizsijātos,
laikļūtusaprotams,kuršViņumīl,kuršViņa
dēļ ir gatavs sevi upurēt, negaidot nekādus
brīnumusvaikotamlīdzīgu.Esdomāju,laiarī
kādusDievam veltītus zaimus dievbijīgs cil-
vēksarīneizdzirdētu, tieviņuneskars,neie-
tekmēsviņu.

Dievam ir jānotic godbijībā, nevis jāprasa
pretīkautkādsbrīnums.Vaizini,kāesbēdājos,
kadierodaspieaugušicilvēkiunmansaka,ka
vēlasredzētkautkādubrīnumu,lainoticētu?
Javiņibūtubērni,tadviņurīcībuvarētuattais-
notvecumadēļ.Betteikt,“lainoticētu,irne-
pieciešamskautko ieraudzīt”,pašamKristus
labāneizdarot itinneko,– tas ir tāds lētums!
Un,pat javiņitobrīnumuarī ieraudzītu,vai
tasnāktuviņiemparlabu?Viņitoizskaidrotu
arburvestībuvaivēlkotamlīdzīgu.

“Vairomumsticību”(Lk17,5)

– Geronda, kāpēc daži no svētajiem, gan
senolaiku,ganmūsdienu,zināja,kadpienāks
viņupēdējā stundavaikadkautkasatgadī-
sies?
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–Viņiizcēlāsarlielufilotimo,milzīguvien-
kāršību,pazemībuunticību.Viņisavādzīvē
neiesaistīja loģiku, kas izšūpo ticību. Ticība
– diža lieta! Palūkojieties, arī apustulis Pēte-
ris ticībā staigājapaviļņiem (Mt 14, 30), bet,
tiklīdztajāpiejaucās loģika,sākaslīkt.Vaies
jumsesmustāstījispartēvuHarlampiju,kurš
vēlpavisamnesendzīvojaKutulumusikloste-
rī?Viņšbijaļotivienkāršs,strādīgsungarīgs
mūks.Kadviņškļuvavecs,topiegultaspie-
kala smagagripa.Ārsts klostera brāļiem lika
neatietnoviņagultas,jodzīvottambijaatli-
cispavisamnedaudz.TēvsHarlampijs,guļot
zemsegām,toizdzirdējaunatteica:“Kotutur
mels?KamērnepienāksPashaunesnepateik-
šu“KristusirAugšāmcēlies”,nenomiršu.”Un
patiesi,bijapagājušigandrīzdivimēneši,pie-
nācaPasha,viņšpateica:“KristusirAugšām-
cēlies”, saņēmaSvētoVakarēdienuunmierā
aizgāja.Šisvienkāršaisgodbijīgaisstarecsbija
kļuvisparīstenuDievabērnuunkopāarDie-
vunoteicasavasnāvesdienu!

–Geronda,kāstiprināsticība?
–Ticībustiprākupadaralūgšanas.Cilvēks,

kuršsevīticībunepilnveidokopšbērnakājas,
bet ir noskaņots uz to, var pilnveidoties, lū-
dzotKristu,laiviņamtiekvairotaticība.Lūg-
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simKristu, laimumstiekdotaticība,unvai-
rosim to. Ko Kristum lūdza apustuļi? “Vairo
mums ticību.” Ja tu saki “vairo”, tasnozīmē,
katusevinododDievarokās.Jo,jacilvēksse-
viDievamneuztic,kotadViņššimcilvēkam
varpielikt?MēsDievamlūdzamvairotticību
nejautādēļ, lairadītubrīnumus,betgantā-
dēļ,laiViņuvairākiemīlētu.

ItvissveicinaticībasvairošanuDievam:gan
ziedi, gan siseņi, gan zvaigznes, gan zibeņi.
Mēsvisutoredzam,bettasnevienamnedod
nekādu labumu, jo mēs pieņemam ienaid-
nieka sūtītās “telegrammas”, nodomus. Pie-
mēram, janebūtusāls, jūrasāktupūt.Bet, ja
cilvēksbezticībassavālaboratorijāveiksjūras
ūdensanalīzi,viņšnotānegūsnekādulabu-
mu,joviņšnosāļiemnavatbrīvojispatssavu
sirdi.Bet, jacilvēkspastrādāscentīgi,ar labu
nodomu, tad ar Dievišķās apgaismības palī-
dzībupatpašulielākoabsurduviņšuzlūkosar
pavisamcituskatienu.UnsāksslavētDievu.

Vis am mūs jā ceļ aug šup pie Die va

–Geronda,jūsmumsstāstījātparto,kavis-
ammūsirjāceļaugšuppieDieva.Kāmēsto
varampanākt?
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– Jūs to sasniegsiet, ja gūsiet labumu no
visa,arkojūs[savādzīvesceļā]sastapsieties.
Vaizinātkādugarīgolabumuungarīgopie-
redziiegūstcilvēks,kuršvisāspējrastgarīgo
jēgu?Piemēram,strādājotarcementu,tuva-
riatrastDievu;pieskarotiesķieģeļiem,tuva-
ripieskartiesDievam.Tupaņemvienu,otru,
trešounpieskariesDievam!Jā,pieskariesDie-
vamcaurvisu!Jacilvēksšādinestrādā,javiņš
visāneredzDievu,tadarībaznīcā,javiņšuz
turienitiksaizvests,viņšpalikstālunoViņa.
Liec viņamdziedāt klirosā, viņš būs tālu no
Dieva. Iedodtampalasītgarīgugrāmatu,un
viņšatkalbūstālunoDieva.Laiarīkādsga-
rīgaisdarbstamtiktuuzticēts,tasviņunecels
augšuppieDieva.

Ikvienam cilvēkam garīgais labums ir jā-
gūstnovisa,laikoviņšarīnebūtuieraudzījis,
laikoarīnedarītu–vaišūtuvaiizšūtu.Ierau-
dzīji ziedus? Ieraudzīji Dievu! Ieraudzīji cū-
kas?Jā,manubrāl,atkalesiieraudzījisDievu!
Tujautāsi:“Tadjausanāk,kaesDievuvaruie-
raudzītarīarcūkaspalīdzību?”Jā,caurcūku.
Vienpalūko,kāduDievstoirradījis!Viņštai
irdevisšņukuru,arkotāvarraktunsataus-
tītaugusīpoliņus.Viņaiirtādsdeguns,katam
navbīstamasneasāsmetālašķembas,nestikla
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lauskas,nedzelkšņiuntamlīdzīgaslietas.Ne
vienskatotbrīnišķīguunpatīkamismaržojošu
ziedu ir jāsaka:“CikDievsvisu irgudriradī-
jis!”Dievsirjāredz,arīskatotiesuzcūku!Bet
vēllabākiraizdomātiesparto,kaDievsvarēja
arīmaniradītparcūku,neviscilvēku!Jumstas
šķietdīvaini?Ko,vaitadDievsmūsnevarēja
radītkācūkas?Medniekisavainomežakuiļus
unbieživienšos ievainotosdzīvniekusneat-
rod.Pēctamierodasplēsīgiezvēriunnelaimī-
godzīvniekuapēddzīvu.Beziespējassaņemt
medicīniskopalīdzībukuilismokāspatneska-
totiesuzto,kaviņšnekādinavaizvainojissa-
vuRadītāju.SavukārtcilvēkssavuRadītājuir
sāpinājisunturpinasāpināt,bieživienuzve-
dasnepateicīgi.Tāpēcessaku, lai jūsugarīgā
prakse būtupareiza.Cik gan labiDievs visu
iriekārtojis!Unpalūkojietiesuzdzīvniekiem:
kāduViņš tiem irdevis spēku!Ārsti saka, lai
muskuļibūtuspēcīgi, ir jāēdgaļa.Betpaska-
tiesuzbuļļiem:nabadziņiēdzāli,betcikva-
reniirtomuskuļi!VaitadtutajāDievunesa-
skati?Tas ir,Dievsviņiemdod spēkuvienīgi
nozāles,kotieēd.CikdaudzvairākViņšdod
cilvēkam!Vaijumstasirskaidrs?

Jacilvēkslīdzīgāveidāstrādāpiesevis,tad
viņš sasniedz tādu stāvokli, ka gūst labumu
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netikainosvētajiem,betarīnogrēciniekiem.
Svētais ar paša piemērumūs padara stiprā-
kus. Grēcinieks mūs ar savas krišanas pie-
mērubremzē,ierobežounneļaujpakrist,un
[mēsnogrēkaizvairāmies],betnevistāpēc,lai
cituacīszaudētuvērtību,betlainesarūgtinātu
Dievu.

Ti cī bas spēks

–Geronda,kasirJērazīmogs?
–KasirJērs?
–Kristus.
–NuunkādszīmogsirKristum?Kristību

laikāgarīdznieksuzkristiešapieresarmirrēm
uzvelkkrustazīmi,sacīdams:“SvētāGaradā-
vanaszīmogs.”Unarīpēctamikreizes,kad
kristietisseviapzīmēarkrustazīmi,viņšpa-
klanāsglābjošāmKungaCiešanāmunpiesauc
krusta spēku,kas irmūsuKristuskrustanā-
vesspēks.Sakot:“KristusKrusts,arsavuspē-
kuglābmūs”,mēspiesaucamKristuskrustā
sišanas upura spēku. Tāpēc krustam piemīt
milzuspēks.Piemēram,sākasnegaiss.Zibsnī
zibeņušautras,unzibensvariespertarīzvana
torņagalāesošajālielajādzelzskrustā.Bet,ja
zemšīdzelzskrustastāvošajamkristietim ir,
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lūk,šādsmazskrustiņšunviņšsaka:“Kristus
Krusts,arsavuspēkuglābmūs”,zibens tam
nekoļaununenodarīs.Pirmajāgadījumādar-
bojas dabas likumi: zibens iesper krustā un
nogāž tozemē.Otrajāgadījumāticīgucilvē-
ku,kuršpalīgospiesaucKrustaspēku,pasar-
gā,lūk,šādsmazskrustiņš.

–Geronda,kāpēc,neskatotiesuzto,kaes
kautkolūdzuticībā,Dievsmantonedod?

–Tu ticiun lūdz,bet, ja tevīnavpazemī-
bas vai arī pastāv priekšnosacījumi lepnībai,
Dievslūgtonedos.Ticībavarbūtnetikai“si-
nepjugraudiņa” (Mt 17, 20) lielumā, bet ve-
sels kilograms sinepju, tomēr, ja nav ticībai
atbilstošaspazemības,Dievsnerīkosies,jotas
cilvēkamnenākspar labu. Japastāv lepnība,
ticībanedarbojas.

Ja cilvēksdzīvo ar ticību, bez šaubāmun
lūdz Dievam palīdzību, tad pakāpeniski ar
viņusāknotikt[brīnišķīgi]atgadījumi:nosā-
kumanelieli,pēctamnedaudzlielāki,unviņš
sākticētvēlvairāk.PašampārdzīvojotDieviš-
ķosnoslēpumus,cilvēkskļūstparteologu,jo
viņš tiem pieskaras nevis ar prātu, bet reāli
tos izdzīvo. Viņa ticība pastāvīgi pieaug, tā
kā viņš pārvietojas citā dimensijā, Dievišķo
notikumu laukā. Tomēr, lai pieredzē varētu
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iepazītDievanoslēpumus,irjānovelkvecais
cilvēksunsavāziņā ir jānonāktajāstāvoklī,
kāds ir bijis pirms grēkā krišanas.Neļauno-
šanāsunvienkāršībairjāiegūsttādēļ,laitava
ticība būtu nesatricināma. Ir nešaubīgi jātic,
kanavnekātāda,koDievsnevarētuizdarīt.
Unvaizini,kātutadcietīsi,uzzinot,kakāds
neticvai šaubāsparkautko,kasattiecasuz
Dievapalīdzību.

–Geronda,jacilvēkstic,vaiviņšarlūgša-
nāmspējmainītkautkādunotikumugaitu?

–Jaticībairdiža,tadmainītvardaudzko.
Patjakalnaupesgultnesvidūuzceļmājuun
noaugšasuztogāzīsiesmutuļojošastraume,
tad,jacilvēkamirdaudzticības,viņšdedzīgi
palūgsDievuunšīstraumenovirzīsiesatpa-
kaļ.Betviņāirjābūttādaiticībai,ka,izdzirdot
parkautkādubrīnumu (piemēram,ka ir iz-
žuvusijūra,katouzarartraktoriem,betzivis
izvedarkravasmašīnām),viņštamnoticētu.
Vaitastāpatiešāmir,viņšpārbaudītneies.Pat
dzīvojot simts metrus no jūras un neredzot
no mājas, kas notiek, viņš neies pārbaudīt,
vaitāirtaisnība,joviņšnešaubās.Viņšzina,
ka Dievs spēj visu, ka nekas nespēj ierobe-
žotDievišķospēku,untāpēcnekas,kasuzto
neattiecas,viņuneinteresē.Tāda ir šī cilvēka
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ticība.Tikaipatiesi ticīgscilvēksdzīvoīstenu
dzīviunirīstensDievacilvēks.

Uzticības Dievam māte ir ticība

–Geronda,kodarīt–esnejūtosdrošībā,sa-
traucos.

– Pasargā sevi Dievā, manu bērniņ. Vai
arī tu pazīsti tikai automašīnas drošības jos-
tu?TevparDievadrošībunekasnavzināms?
Pārkrusties un, pirms kaut kouzsāc, pasaki:
“Mans Kristu,mana Valdniece VissvētāDie-
vadzemdētāja, palīdziman.” Vai ir vēl kāda
lielākadrošībaparuzticēšanosDievam?No-
dodotseviDievarokās,cilvēksnoViņaregu-
lāri uzpildās ar “super” kategorijas benzīnu,
unviņagarīgāmašīnanekadneapstājas:trau-
casun traucas.Cik vien tas ir iespējams, esi
uzmanīga,skaitilūgšanas,uzticiseviDievam,
unViņštevpalīdzēsjebkurāsgrūtībās.Laiva-
rētuatbrīvotiesnotrauksmesunsatraukuma,
arnešaubīguuzticēšanosDievamnovienkār-
šosavudzīvi.

–Geronda,esvienmērarbailēmunsvār-
stotiessākudarītto,komansaka,unbailēsto
varuizdarītnetā,kāvajadzētu.
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–Manslabaisbērns,apzīmēseviarkrusta
zīmiundarito,kotevliek.Jatupateiksi:“Mū-
susvētotēvulūgšanudēļ…”–vaitadtiešām
neviensnotikdaudzajiemsvētajiemtevnepa-
līdzēs?NekadnezaudēuzticēšanosDievam.
Nekadneiespiedsevicilvēciskajāloģikā:tātu
ganpatimokies,ganarītraucēDievapalīdzī-
bai. Japēcvisusavusaprātīgi labocilvēcisko
darbupaveikšanastuDievamuzticēsiarīpati
seviunvisu,kotudari,tadtasļotipalīdzēsne
tikaitev,betarīcitiem.UzticēšanāsDievamir
varena lieta.Reizmanasinisņēmačetrasār-
stessievietes.Atnācapirmā–nomocījamani,
betvēnasatrastnespēja.Otrai–glužitaspats.
Ierodastrešā–šīsjomasspeciālists–nekādu
rezultātu. Tanī brīdī garām gāja ceturtā: re-
dzot,kāviņasmanimoka,nolēmapamēģināt
arīpati.Apzīmējusi seviarkrustazīmi,viņa
vēnuuzreizatrada,jobijapalūgusipalīdzību
Dievam.Pārējāssavāziņāpaļāvāsvienīgipa-
šasuzsevi.

Dižena lieta ir sevis nodošana Dieva ro-
kās.Cilvēkinospraužsevmērķusuncenšas
tos sasniegt, nemaz Dieva gribā neieklausī-
damiesunnetiekdamiessavurīcībuartosa-
skaņot.IrjāuzticDievamvadītnotiekošo,bet
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pašiem uzcītībā jāpilda savs pienākums. Ja
cilvēksDievamneuzticēsieslīdztādamlīme-
nim,kapilnībāsevinodosViņarokās,tasmo-
cīsies.Parasticilvēkinosākumameklēcilvē-
ciskomierinājumu,betpieDievavēršasvien
pēctam,kadirvīlušiescilvēkos.Tomēr,jamēs
nevēlamiesmocīties,tadlūgsimDievamieri-
nājumu, jo tasarī irvienīgais īstenaismieri-
nājums.ArticībuDievamnepietiek:irnepie-
ciešamsViņamarīuzticēties.Dievapalīdzību
piesaistauzticēšanāsViņam.Kristietis ticun
nododseviDievarokāslīdzpašaināvei.Un
tadviņšspējskaidrisaskatītDievaroku,kas
glābjviņu.

ApustulisPāvilssaka,katicība–nozīmēti-
cētnetikairedzamajam,betarīneredzamajam
(skat. Ebr. 11, 1).UzticotDievamsavunākotni,
mēsViņamliekamparpienākumumumspalī-
dzēt.Neapšaubāmi,uzticībasDievammāteir
ticībaViņam.Šādāticībā,unslepuslūdzoties,
cilvēksievāccerībasaugļus.UzticībaDievam–
tāirpastāvīgalūgšana,unvajadzīgajābrīdītā
noved līdzDievišķiemrezultātiem.Untad ir
dabīgi,kacilvēksdzīvoeņģeļiemlīdzīgudzīvi
unizlejasslavasdziesmā:“Svēts, svēts, svēts ir 
Kungs Ce ba ots.” (Jes. 6, 3)Jo,jauzticasDievam,
cilvēks savu dzīvi var pārvērst par paradīzi.
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ViņšDievuslavēparvisuunkānolabātēva
pieņemViņavadību.Pretējāgadījumācilvēks
savu dzīvi pārvērš par ellesmokām. Dižena
lieta–jaušīsdzīveslaikādaļējiizjustparadī-
zesprieku.

–Geronda,ciklielāmērājānododasDieva
rokāsvisā,kasirsaistītsarmiesiskoungarīgo
veselību?

– Sākotnēji ir jāsāk uzticēties Dievam, bet
pēcDieva–cilvēkam,kuršmumsspējpalīdzēt.

Ti cī ba un mī les tī ba

–Geronda, bet kāds sakars ir starp ticību
unmīlestību?

–No sākuma ir ticība, bet pēc tam atnāk
mīlestība.Laimīlētu,irjātic.Cilvēksnespējie-
mīlētto,kamviņšnetic.Tāpēc,laivarētuiemī-
lētDievu,Viņamirjānotic.Atbilstošiesošaiti-
cībaibūscerība,mīlestībaunupurēšanāsDie-
vauntuvākālabā.KarstaticībaDievamrada
karstumīlestībuuzViņuunViņatēlu–mūsu
līdzcilvēku.Unnomūsumīlestībaspārpilnī-
basveldzējaspatnelaimīgiedzīvnieki,mīles-
tības,kasneietilpstsirdīunplūstpārimalām.
Daudzticot,mēsarīdaudzmīlēsim.Jamūsu
ticībairremdena,tadremdenabūsarīmūsu
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mīlestība.Bet,jamūsuticībairkarsta,tadkar-
stabūsarīmūsumīlestība.

Mūsumīlestībā ir jābūtarīfilotimo.Ar to
iesākasgodbijībaspilnsvaroņdarbs. Jo lielā-
kāgodbijībācilvēksnododassvētcīņai,jolie-
lākakļūstviņa ticībaunmīlestība.Godbijīgi
paveiktāvaroņdarbācilvēkamļotipalīdzpār-
domasparDievalabajiemdarbiem.Ticēdams
Dievam,cilvēksnedomāparto,vaiparadīze
ir vai tāsnav.Viņš svētcīņainododas tāpēc,
katicDievamunViņumīl.Cilvēks,kurānav
godbijības,sāksdomāt:“Betkāpēcirjādodas
svētcīņā?Untasvēlirjautājums,vaiirpara-
dīzevaibūsBaisāTiesa.”Jacilvēksnavpatei-
cīgs,tad,laikotuviņalabādarītu,viņštikun
tāpaliksnepateicīgs.GodbijīgscilvēksDievu
slavē pat kārdinājumos un pakāpeniski no-
nāk līdz tam,kavisu laikupateicasDievam
tā,kaviņadvēselēnotiekDievišķāspārmai-
ņas,unviņšnemitīgipriecājasunlīksmo.Bet
kādam kārdinājumu var arī nebūt – vienas
vienīgas svētības, bet viņš vienmēr ir neap-
mierināts.

PēcmīlestībasuzDievuatnākupuris.Bet,
kadirnesavtīgsupuris,tadarcilvēkusākno-
tiktDievišķi atgadījumi, brīnumi. Jāupurējas
nevisdēļkautkā,betvienīgidēļDieva,Kurš



369

ir radījis šo Visumu un Kuršmums dod tik
daudzsvētību.Palūk,elkdievupielūdzēji:vi-
ņidievinājadabu,pielūdzasauli,upesunno-
nācapattiktālu,kasavasticībasdēļupurēja
arī paši sevi. Un, ja viņi sevi upurēja radītu
lietudēļ, tad cik daudz vairākmums sevi ir
jāupurēRadītājadēļ!

Cilvēki netic un tāpēc sevi neupurē. Ar
to aizsākas ikvienavienaldzība.Viens zaimo
Dievu,otrstictikaidaļējiunmokās.Laivarē-
tupaīstampriecāties,irjāticunjāmīl.

“BezManisjūsneniekanespējatdarīt”
(Jņ15,5)

Ja cilvēks vēlas dzīvot bez sirdēstiem, vi-
ņam ir jānotic tam, ko ir teicis Kristus: “Bez 
Ma nis jūs ne nie ka ne spē jat.”Tasir,šīvārdalabā-
kajānozīmēviltiessevīunnoticētDievaspē-
kam. Viļoties sevī, cilvēks atrod Dievu. “Uz
Teviesliekuvisassavascerības.”Patpašipaš-
pārliecinātākie cilvēki nevar būt pārliecināti
par savudzīvību, tāpēcviņinekadnepamet
savaspārliecībasuzDievurobežas.Viņivisas
savas cerības vērš uzDievuun zaudē ticību
vienīgisavam“es”,jo“es”cilvēkamradavisas
garīgāsnelaimes.
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Pārliecībapašamparseviirmūsulielākais
unļaunākais ienaidnieks, jo,kadmēstone-
gaidām, tā nežēlīgi lupatu lēveros sadauza
to,komēsesamcēluši,unpametmūs,nelai-
mīgos, zem klajas debess. Cilvēks, kad viņā
irpašpārliecinātība,kļūstsasaistītsunnespēj
nekopaveiktvaiarīcīnāsvienspats.Patspar
sevisaprotams,kapēctāvisaienaidnieksvi-
ņuuzveic,vaiarītasciešneveiksmiunsadra-
gā savu “es”. Bieži vien labais Dievsmums
gudridod saskatīt arī SavuDievišķo iejauk-
šanosun toneveiksmi,komēscietāmsavas
pašpārliecības dēļ.Vērojot unpārbaudot ik-
vienumūsudzīvēnotikušoatgadījumu,mēs
gūstampieredzi, kļūstamuzmanīgiun šādā
veidāgūstampanākumus.

KristussākotnējimeklējaticībuDievaspē-
kamunvienpēctamradījabrīnumus.“Jatu
tici Dieva spēkam,” Viņš teica, “tapsi dziedi-
nāts.”(skat. Mt 9, 29. Mk 9, 23)Nevistā,kāšo-
diendažikļūdainiapgalvo:“Cilvēkamirspēki,
un, tiem ticot,viņš spējpaveiktvisu.Vai tad
Evaņģēlijānavierakstītstaspats“tici”?Tātad
mūsuteiktaisatbilstEvaņģēlijam.”Jā,Kristus
jautāja:“Vaitutici?”–bet,šādi jautājot,Viņš
bijadomājissekojošo:“VaituticiDievam?Vai
tutici,kaDievstospējpaveikt?”Viņšvēlējās,
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laicilvēksapstiprinato,katicDievam,untad
palīdzējaviņam.Evaņģēlijānekurnavteikts,
kairjāticpašaegoismam.TasaicinaticētDie-
vam,ticēttam,kaDievsvarmanpalīdzēt,spēj
manidziedināt.BetšiecilvēkiizkropļoEvaņ-
ģēlijavārdusunsaka:“Cilvēkamirspēks,un
viņamirjāticsev.”Bet,jakādsticpatssev,tad
vainutasiregoisms,vaiapsēstība.

–Geronda,janotiekbrīnums,šiecilvēkisa-
ka,kacilvēks ir ticējis tam,ka tasnotiks,un
tāpēctāarīnotika.

–Aiz šādas egoistiskas jautājumanostād-
nes ir paslēpta sātana darbība. Viņi Kristus
teikto“Vaitici?”jaucarsavupašu“Ticu”.No
tāarīsākasvisašīlaicīgajāpasaulēnotiekošā
dēmonuapsēstība.Betpēctamtevsaka:“Lai
kļūtuparpersonību,navjācienanelielais,ne
mazais.”Tāpēc jauarīvardzirdētšādusaici-
nājumus:“Laisasniegtumērķi,žmiedzviņus,
satriec viņus!”Cieņuuzskata par savu laiku
nodzīvojušu,un sātans triumfē.Bet tanīpa-
šālaikā,jabērnsuzdrošināsieskautnedaudz
nekaunīgāk parunāt ar vecākiem vai gados
vecākiemcilvēkiem,DievaSvētībaviņuatstāj,
unviņštiekpakļautsdēmonuiedarbībai!Bet
kolaisaka,jacilvēksbezkaunībupadarapar
savutipikonu!



372

– Bet ja,Geronda, kāds cilvēks, apgalvo-
jotto,kaviņšticDievam,netic,kaDievsmūs
sargā?

– Tad dieva kārtā viņš ieceļ pats sevi. Kā
ganviņšticDievam?

–Ikrītupārkrustās.
–Viņšsakatā:“EsDievamticu,betsaprā-

tumumsDievsiriedevistādēļ,laimēsvarētu
darītto,kopašigribam.”Vaiarīšādi:“Eses-
mudievs.VaitadRakstosnavteikts:“... die vi 
esat un visi Augstākā dē li”? (Ps. 81, 6)”Bet, lai
žēlastībāvarētubūtdievs,irjābūtDievaŽē-
lastībai,betpartošādscilvēksnedomā.Viņš
sevipardievupadarapatsarsavaprātapalī-
dzību.BūtapveltītamarDievaŽēlastībuun
kļūtpardievužēlastībā–tasirviens,betpa-
šamsevipasludinātpardievu–pavisamkas
cits.Sajukumsrodasšeit:cilvēkssevipataisa
par dievu, bet galu galā nonāk līdz tam, ka
pārvēršasbezdievī.

Pie nāks laiks, kad no ti cēs vis i

– Geronda, kā tas nākas, ka ticīgi cilvēki
kļūstparbezdievjiem?

–Tasvarnotiktdivosgadījumos.Pirmajā
gadījumācilvēksirbijisļotiticīgs,Dievišķais
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spēks ir daudzkārtīgi darbojies viņa dzīvē,
unviņširpiedzīvojisdaudzusacīmredzamus
brīnumainusnotikumus,betfinālānonācatik
tālu,katicībāviņšaptumšojās.Tastānotiek,
jacilvēks,piemēram,bezapdomametasego-
istiskāsvētcīņā,tasir,attiecaspretgarīgodzī-
visausi,unsaka:“Kāsvētcīņainodevāstāds
untādssvētais?Arīestādarīšu.”Unviņšsāk
savu neapdomīgo varoņdarbu. Bet pakāpe-
niski – viņš pats to nemaz nejūt – viņā sāk
veidotiesmaldīgasajūtaparto,ka,javiņšarī
navsasniedzistādauntādasvētālīmeni,tad
visādāgadījumāatrodasjaukautkurnetālu
noviņa.Unviņšuzcītīgiturpinavaroņdarbu.
Bet, ja līdz šīnodomarašanāsbrīdimŽēlas-
tība viņam palīdzēja, tad tagad tā sāk zust.
JokasganDievaŽēlastībaivarbūtkopīgsar
lepnību?Tāpēccilvēkstagadsvētcīņainevar
nodotiestā,kātobijadarījisiepriekš,unsāk
seviizdzīt.Betšādavardarbībaviņāradasa-
traukumu.Uzvēdī arī lepnībasmigla, nove-
dotviņu līdzaptumsumam.Un,neskatoties
uzto,kaviņširpaveicistikdaudz,neskato-
tiesuzDievišķāsŽēlastībasdarbībuunbrīnu-
mainajiem notikumiem, viņā pamazām sāk
parādīties neticības nodomi, un cilvēks sāk
apšaubītDievaesamību.
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Otraisgadījums–kadkādsneizglītotaisir
sadomājiespieķertiespiedogmatikas.Ak,vi-
ņamtačuargalvukautkasnavkārtībā!Esne-
runājuparto,laiīsumāiepazītosarkādudog-
matu.Bet, japatizglītotaisvēlasnodarboties
arkautkonodogmatikasjomaslepnībā,tad
šīslepnībasdēļDievaŽēlastībaatstāsviņu,un
viņamsāksies šaubas.Protams,esnedomāju
partiem,kurosirsvētbijība.Svētbijīgscilvēks
var arī nebūt izglītots, bet apdomīgi, pama-
zām,ciknulielairviņaizpratne,iepaziniesar
kādunodogmatiem,viņštovarizprast.Bet,
jadogmatikasjomāielaužascilvēks,kuršne-
ticgarīgajaidzīvei,tadviņš,patjatamagrākir
bijiskautnedaudzticības,vēlāktopazaudēs
pilnībā.

– Geronda, mūsu laikmetā neticība ir ār-
kārtīgiizplatījusies.

–Jā,betbiežiirredzams,kapattajos,kuri
saka,kaDievamnetic,irneredzaminoslēpu-
siesneliela ticība.Reizkādspuišelisman tei-
ca:“Esneticu,kaDievsir.”–“Panāctuvāk,”es
viņam atbildēju. “Dzirdi, kā pogo lakstīgala?
Kurš viņai ir devis šādas spējas?”Nelaimīgo
jaunekliuzreizpārņēmaaizkustinājums.Ne-
ticības nežēlība izzuda vienāmirklī, un viņa
sejas izteiksmemainījās.Citā reizēpiemanis
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kalibāieradāsdiviapmeklētāji.Viņibijaaptu-
veničetrdesmitpiecusgadusveci,untasdzī-
vesveids,piekātiepieturējās,bijaļotipasau-
līgs.Kāmēs,mūki, sakām, ja jau “šīdzīve ir
tukšrosīga,tadmēsatsakāmiesnovisa”,tāpat
arīšiedivi,būdamiabivēl jauni,nolēmatie-
šipretējo:ka“citasdzīvesnav”.Untāpēcviņi
pametamācībasunmetāsarvisusparulaicī-
gajādzīvē.Viņinonācalīdztam,kagangarīgi,
ganfiziskipārvērtāsparvrakiem.Viena tēvs
nobēdāmnomira.Otraisbija izputinājismā-
tes īpašumuunnovedaviņu līdz sirdskaitei.
Pēctam,kadmēsizrunājāmies,viņiuznotie-
košosākalūkotiessavādākunkļuvasatriekti:
“Mēsesamkļuvušinekamnederīgi.”Vienam
notiemviņamāteiesiedevuikonu.Arīotra-
jamesgribēju iedot ikonu,betviņš toneņē-
ma. “Iedodman,” viņš teica, “vienu no tiem
dēļiem,kurus tuzāģē.Dievamesneticu,bet
ticusvētajiem.”Tadesviņamatbildēju:“Jacil-
vēksbūtuspogulisvaikonservukārbasvāks,
jatamneuzspīdēssaulesstars,tasneiemirdzē-
sies.SvētieiemirdzējāsDievažēlastībasstaros,
glužikāsaulesgaismuatspoguļojošispīdekļi.”

Nelaimīgajaijaunatneitieksajauktasgalvas
arvisdažādākajāmteorijām.Kalibātiekotiesar
apmeklētājiem,esesmuievērojis,kapiecdes-
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mitgadīgu marksistu pāris parasti pievieno-
jas jaunu ļaužu grupiņai un viņus apstulbo.
Marksistinetic,un,jatuvēliesviņiempierādīt
Dievaeksistenci, tad tie sākViņunosodītun
apbērtarjautājumiem:“Kāpēctasirtā,bettas
– šitā?”Pravietis Jesaja saka, kanesaprot tie,
kuri nevēlas izglābties (skat. Jes. 6, 9–10).Kā-
dānoreizēmesviņiempateicu:“Spīdekļusre-
dzat?Tienavpieskrūvētiarskrūvēm,kastos
noturētupiedebesujuma.Tas,kopraviešibija
pravietojušiparKristu,irpiepildījies.Mumsir
tikdaudzsvēto,kuribijušišausmīgineticīgie,
bendes,elkdievupielūdzēji,betpēctamnoti-
cējušiKristumunsavuticībuapliecinājušiar
moceklību.Dažiemnoviņiem,laiviņinerunā-
tuparKristu,nogriezamēli,betarnogrieztu
mēli viņi runāja vēl labāk! Baznīca ik dienu
piemin tikdaudzussvētos!Viņuklātbūtne ir
dzīva.Un,patjamēsviņusneatrodam,tieuz-
meklēmūspaši.Tuksnesīdaudzinosvētcīnī-
tājiem,būdamibezdievkalpojumugrāmatām
unnezinot,kurunosvētajiemBaznīcašodien
piemin, lūgšanās saka: “Šīs dienas svētie, lū-
dzietDievuparmums.”Unsvētieviņiempa-
rādās, atklāj savus vārdus, pie tam šo svēto
vārdi ir grūti izrunājami.Pēc tamsvētcīnītāji
lūkojas dievkalpojumu grāmatās un pārlieci-
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nās,katajādienātikasuminātitiesvētie,kuri
viņiemparādījās.Kājūstoizskaidrosiet?”Pēc
tāviņimanpajautāja:“Kāpēcgansvētiedodas
piemūkiem,nevispalīdztautai,kuracieštrū-
kumu?”–“Puiši,”esviņiemuzdevupretjautā-
jumu,“vaitadjūsuzšejieniatlidojātarlidma-
šīnu?”–“Nē,”atbild,“atbraucāmarmašīnu.”
–“Labi,unpaceļamuzšejienicikkapelas57jūs
pamanījāt?Tāstačunavizaugušaspašasnose-
viskāsēnespēclietus.Svētiecilvēkiemirpalī-
dzējuši,un,svētbijīgujūtuvadīti,viņiiruzcē-
lušišīskapelas, iededztur lampādes.Garīgie
cilvēki paceļas tik augstu, cik spēj atteikties
novisamateriālā.Arīmateriālistinepaliekbez
peļņas,kautvaikādas:piemēram,izgatavotik
untikkrūzītes,saņemtikuntiknaudas,jaiz-
gatavosvairāk,vairākarīsaņems.Savukārtjūs
nodarbojatiestikaiarpropaganduunpietāarī
paliekat,unarīienākumusjumsnavnokurie-
nesgaidīt.Novisiemjūsesatpašinelaimīgā-
kie,jo,jajūssasniegsietto,kovēlaties,tadvisi
jūsuideāliaprobežosiesarmarksismaverdzī-
basmocībām.”Beigāsviņimansacīja:“Tuesi
ļotilabscilvēks,gudrs,taisnīgs…”

57 Grieķijā ir tradīcija – pateicībā Dievam, Dievmātei vai svēta
jiem vai tuvinieku piemiņai, kas gājuši bojā autonegadījumos, 
celt mazas kapelas.
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Jebkurā gadījumā, vai cilvēki to vēlas vai
nē,pienākslaiks,kadvisiviņinoticēs,jobūs
nonākušistrupceļā.UntadiejauksiesKristus.

3. Dievs pa līdz tur, 
kur ar cil vē ku spē kiem ne pie tiek

Dievs pa līdz tajā, 
ko cil vē cis ki paveikt nav iespējams

–Kastieturirpardūmiem?
–Dedzināmnevajadzīgo,Geronda.
–Jūs,ko,tādāvējāiekūrātugunskuru?
–Geronda,norītalijalietus…
–Unpatjaarībūtulijisvaibūtuplūdi:ja

pēctāvisasaceļasvējš,viss izžūs,kļūssauss
kā pulveris! Atradusies: “Lija lietus!” Bet to,
kāpirmstamturlejājūsumuļķībasdēļizcēlās
ugunsgrēks, to jauesatpiemirsušas? Jakāds
reiziriesēdiespeļķē,tadpēctamviņamirjā-
būtļotiuzmanīgam.Dievspalīdztur,kurViņa
palīdzībairvajadzīga,tur,kurarcilvēkuspē-
kiem neko vairs nav iespējams paveikt. Bet
mūsu muļķībai Viņš nepalīdzēs. Šādā veidā
mēs par apsmieklu laicīgajai pasaulei nostā-
dāmpatsvētos.
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–Geronda,betvaivienmēr ir skaidrs, cik
tāluirjārīkojasarcilvēkuspēkiem?

–Sāksimar to,ka tas ir redzams.Bet,pat
jacilvēkambijalabsnodomspaveiktto,kasir
viņaspēkos,tačuviņšnavtoizdarījis,jotam
kautkasbijapatraucējis,tadDievsgrūtābrīdī
viņampalīdzēs.Bet, javiņambija spēks,bet
nebijanoskaņojuma,Dievsviņamnepalīdzēs.
Piemēram, tev liekuznaktiaizbultētdurvis,
bet tev ir slinkums. Tudurvis neaizbultē un
saki, kaDievs tevipasargās.Ne jau tādēļ tu
neesi aizbultējies, kapaļaujiesuzDievu, bet
gantāpēc,kaesislinks.Betkātadtevspēspa-
līdzētDievs?VaitadslinkajiemViņšpalīdzēs?
Jajaukādamirpateikts,kadurvisirjāaizbul-
tē,betviņštonedara,tadsodsviņampienā-
kasjauparpašušonepaklausību.

Ir jāizdara tas, ko var paveikt ar cilvēka
spēkiem, betDievam atstāt to, kas cilvēciski
navpaveicams.Bet,jaizdarītnedaudzvairāk
parto,kasirtavosspēkos,tačunevisnoego-
isma,betganDievamīlestībā,uzskatot,kata-
vosspēkosirpaveiktvēlnedaudzvairāk,tad
Dievsieraudzīsarīto.Šādafilotimoizpausme
Viņam būs tīkama, un Viņš steigsies palīgā.
Laivarētumumspalīdzēt,Dievsvēlas,laiarī
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mēspašipacenstos.Lūk,kāNoass:nopūlējās
simtsgadus,līdzkamēruzcēlašķirstu.Kokus
zāģējaarkokazāģiem: sameklējakokus,kas
bija cietāki par citiem, un no tiem gatavoja
zāģus.VaitadDievsnevarējakautkoizdarīt,
laikuģabūvniecībanoritēturaitāk?[Varēja–
bet],pateicisNoasamuntiem,kuribijakopā
arviņu,kāirbūvējamsšķirsts,vēlākViņštiem
devaspēkus(skat. 1. Moz. 6, 13…).Tāpēcda-
rīsimto,komēsspējam,laito,komēsnespē-
jam,paveiktuDievs.

Reizpiemaniskalibāieradāskādscilvēks
unpajautāja:“Kāpēcmūkisēžšeit,nevisdo-
das pasaulē, lai palīdzētu tautai?” – “Ja viņi
dotos laicīgajā pasaulē unpalīdzētu tautai,”
es viņam atbildēju, “tu jautātu, kāpēcmūki
vazājasapkārtpapasauli.Tagadviņipasau-
lēneiet,untujautā,kāpēcneiet.”Pēctāviņš
man saka: “Kāpēcmūki dodas pie ārstiem?
Kāpēc tos nedziedē viņu Kristus un Dieva-
dzemdētāja?”–“Tiešitādupašujautājumu,”
esatbildēju,“manuzdevakādsebrejuārsts.”
–“Viņšnavebrejs,”parmanusarunasbiedru
iestājāskādscits,kuršbijaatnāciskopāarvi-
ņu.“Tam,kaviņšnavebrejs,navnekādasno-
zīmes,”esatbildēju,“jautājumspēcbūtībasir
ebrejisks.Tākāabasšīssituācijasirlīdzīgas,es
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jumspateikšutopašu,koatbildējutamebre-
jam.“Tev,”esviņamtoreizatbildēju,“kāebre-
jamVecāDerībabūtujāzinanogalvas.Sadaļā
parpravietiJesajutiekstāstītsparto,kaDievs
ķēniņamEzekijam,kuršbijaļotilabs,dāvāja
vēlpiecpadsmitdzīvesgadus.Dievspieķē-
niņaaizsūtījapravieti Jesaju,kurš tamteica:
“Dievstevdāvāvēlpiecpadsmitdzīvesgadus
parto,katuesiiznīcinājiselkdievubirzis.Bet
partavučūlu(ķēniņambijačūla)Dievssaka,
lai tu taipieliec saišķīti izžāvētuvīģu,un tu
atlabsi!”JajauDievsviņamtikadāvājispiec-
padsmit dzīves gadus, vai tadViņš nespētu
izdziedētšočūlu?[Protams,kavarēja],betšo
čūlu varēja izdziedināt arī ar vīģu saišķīti.”
(skat. Jes. 38, 4…)TāpēcnelūgsimDievamto,
ko var izdarīt cilvēki. Būsim cilvēkupriekšā
pazemīgiunlūgsimviņupalīdzību.

Cilvēkamsavsspēkslietāirjālieklīdzkaut
kādairobežai,betpēctamvissjāatstājDieva
ziņā.Censtiespalīdzēt tajos jautājumos,kas
irpāricilvēkaiespējām,iregoistiski.Esbieži
redzu,kašādaspītībanotieksātana iedarbī-
bas iespaidā tādēļ, lai šis cilvēks tiktu izsists
noierindas.Vairākvaimazākesnojaušu,cik
daudz var palīdzēt tīri cilvēcīgi un no kura
brīža ir pilnībā jāpaļaujas uz Dievu. Tāpēc,
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redzot,kanocilvēciskāspusespalīdzētsitu-
ācijainaviespējams,espaceļurokasaugšup,
iededzu pāris svecīšu, nododu šīs grūtības
Dievaziņā,untāsuzreiztieknovērstas.Dievs
zina,kaestārīkojosnejautādēļ,kamanbūtu
slinkums.

Tāpēc, kad tiek lūgta mūsu palīdzība,
mumsirjārīkojasarapdomuunjāpalīdz,cik
vientasiriespējams.Bettur,kurmēspalīdzēt
nespējam,palīdzēsimkautvaiarvienulūgša-
nuvaiarīarpilnīgivisanodošanuDievaziņā,
kaspēcbūtībasarīirsavaveidasakramentāla
lūgšana.

Dievs par vi su gā dā mū su la bu ma dēļ

DievspēcSavasdabasirlabs,unViņšpar
visu gādā mūsu labuma dēļ. Ja mēs Viņam
kaut ko palūdzam, Viņš mums to iedos, ja
vien tasmums pašiemnāks par labu.Dievs
mums dāsni dāvā visu, kas ir nepieciešams
mūsudvēselespestīšanaiunfiziskāsveselības
uzturēšanai,unViņasvētībapaliksuzmums.
Bet,jaViņšmumskautkonedod–vainutā-
dēļ,laimūspārbaudītu,vaiarītādēļ,laipasar-
gātumūs,–tadvisutopieņemsimnetikaiar
prieku,betarītovisupārdomāsim,laivarētu
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gūtlabumu.Viņšzina,kadunkāSavairadībai
ir jāpalīdz,ViņšpalīdzViņamzināmāveidā,
tamvajadzīgāstundā.TomērbieživienViņa
vārgajai radībaipietrūkstpacietības, tā lūgto
gribsaņemtnekavējoties,glužikātādsmazs
bērns, kuršmātei lūdz līdz galamneizceptu
pīrādziņuunnespējpaciesties,kamērtasbūs
pilnībā gatavs. Mūsu pienākums ir lūgt un
paciesties,betmūsulabāMāte,VissvētāDie-
vadzemdētāja,mumslūgtoiedostad,kadtas
būsgatavs.

– Geronda, bet kādos gadījumos palīdz
svētie?

–Tiepalīdz tad,kad taspatiešām irvaja-
dzīgs,nevis tad,kadmēsesamto iedomāju-
šies.Tasir,viņipalīdztad,kadtasnākmums
par labu. Skaidrs? Piemēram, bērns tēvam
lūdzmopēdu,bettēvstonepērk.“Manvajag
mopēdu,”bērnsčinkst, “esesmunogurisno
staigāšanas,nomokos.”Bettēvsviņammopē-
dunepērk,jobaidās,kadēlsnositīsies.“Estev
vēlākuzdāvināšumašīnu,”viņšdēlamatbild,
noguldanaudubankā,bet,kadtāsiriekrājies
pietiekošidaudz,nopērkmašīnu.Līdzīgirīko-
jasarīsvētie:viņizina,kadmumsjāpalīdz.

–Geronda,kāmēssajūtamDievaŽēlastī-
bu?
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–DievaŽēlastība irDievišķsmierinājums,
komēssajūtamsevī.Dievstāiriekārtojistādēļ,
laimēsneatrastumieru cilvēkumierinājumā
untiektospēcDievišķāmierinājuma.Tā,pie-
mēram,Austrālijasgrieķi,paliekotpilnīgivie-
ni,Dievampietuvojasvairāknekātie,kuriaiz-
braucauzcitāmvalstīm,teiksim–Vāciju,kurā
grieķiirgantuvākdzimtenei,ganarīvisapkārt
viņiem ir tautieši.Tiem,kuribijaaizbraukuši
uzAustrāliju,grūtībasļotipalīdzējapieķerties
Dievam.Visaviņumantībaietilpavienāčemo-
dānā,viņibijanonākušitālunodzimtenes,tā-
lunoradiniekiem,betvajadzējasameklētdar-
bu,bērniemskolotājuunvēldaudzko tādu.
Palīdzībugaidītnebijanokā.Tāpēcviņivērsās
pieDievaunsaglabājaticību.BetEiropāgrie-
ķiemšādugrūtībunebijauntāpēcarīpieDie-
vatikstiprineturas.

“Lūdzietunjumstapsdots”(Mt7,7)

–Geronda,jajauDievsparmūsuvajadzī-
bāmzina,kāpēcmumsViņamvajadzētulūgt
palīdzību?

–Joirbrīvība.Unbeztam,kadmumspar
tuvāko ir sāpīgi unmēsDievam lūdzam, lai
Viņš tam palīdz, tas Viņā izraisa stipru aiz-
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kustinājumu, jo tadViņš iejaucas,nepārkāp-
jotcilvēkagribasbrīvību.DievsarvisuSavu
būtībuirgatavspalīdzētcilvēkiem,kuricieš.
Bet,laiViņštiemvarētupalīdzēt,kādampar
toViņu ir jāpalūdz. Jo, jaDievskādampalī-
dzēstad,kadViņamtoneviensnebūslūdzis,
sātansizvirzīssavaspretenzijasunteiks:“Kā-
pēcTuviņampalīdziunpārkāpcilvēkagribas
brīvību?Viņširgrēcinieksuntātadirmans.”
TasliecinaparDievadiženogarīgocēlsirdību,
Kuršnedod tiesībaspat sātanam izteiktpre-
tenzijas.Tāpēc, laivarētu iejaukties,Viņšvē-
las, laimēsViņam topalūgtu.Viņšvēlas arī
uzreizmumssteigtiespalīgā,javientasnāks
mumsparlabu.ViņšSavāmradībāmvēlaspa-
līdzēt atbilstoši viņuvajadzībām.Viņa rīcība
arkatrucilvēkuirindividuāla–tā,laiikviens
gūtupēciespējaslielākulabumu.

Un tātad, lai Dievs un svētie varētu palī-
dzēt, tas ir jāgrib arī pašam cilvēkam.Pretē-
jāgadījumātienepalīdzēs.“Vai tu gri bi ve sels 
kļūt?” (Jņ 5, 6)–Kristuspavaicājaslimajam.Ja
cilvēkstonevēlas,Dievsšāduizvēliciena.Un,
jakādsnevēlasnokļūtparadīzē, tadarvaru
Dievsviņuuzturieninevelk,izņemottosga-
dījumus, kad cilvēks, kurš ir bijis [garīgajā]
neziņā, ir ticisnetaisni apvainots, tadviņam
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irtiesībassaņemtDievišķopalīdzību.Pārējos
gadījumos Dievs iejaukties nevēlas. Cilvēks
lūdzpalīdzību?Dievsunsvētieviņampalīdz.
Paguvitikaiacipamirkšķināt,kadtiejauirpa-
līdzējuši.Betreizēmnepagūstampatacispa-
mirkšķināt,tikātritevblakusuzrodasDievs.

“Lū dziet un jums taps dots,” ir teiktsSvēta-
josRakstos.NelūdzotpalīdzībuDievam,mēs
ciešampilnīguneveiksmi.Bet,jaDievišķopa-
līdzībumēslūdzam,tadKristusarvirvītimūs
sasien ar SavuŽēlastību unmūs notur. Vējš
tepūšnovienaspuses,te–nootras,betmēs
esampiesietiunatrodamiesdrošībā.Bet,kad
cilvēksnesaprot,kuršviņutur,tadviņšatrai-
savirvīti, atraujasnoKristus,viņunovisām
pusēmsākpluinītvēji,unviņšcieš.

Ziniet,kamumspiedervienīgikaislībasun
grēki.Laikolabumēsarīnedarītu–tasvissir
noDieva, laikādasmēsarīnebūtusastrādā-
jušimuļķības,tāsvisasirmūsuīpašums.Kaut
nedaudzmūspametīsDievaŽēlastība,tāviss
–mēsjaunekovairsnespējampadarīt.Reāla-
jādzīvē,tikkoDievsmumsliedzskābekli,mēs
uzreizmirstam.Tāpattasirarīgarīgajādzīvē:
tiklīdzViņšmumskautnedaudzatņemDie-
višķoŽēlastību,tāviss–mēsesampazuduši.
Reizes lūgšanu laikā sajutuprieku.Kājāses
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bijunostāvējisjauvairākasstundas,betnebija
nemazākonogurumapazīmju.Visulūgšanās
laikuesjututādusalduatpūtu,kautkotādu,
kas vārdosnav izsakāms. Bet, lūk, pēc kāda
laikamanīparādījāscilvēcisksnodoms:“Man
trūkstdivuribu,unesātrisaaukstējos.Laine-
pazaudētu šo stāvokli un pārdzīvotu to, ka-
mērtasturpināsies,irjāaizietpēcsiltalakata
untajā jāietinas,citādiesvarusaaukstēties.”
Tikko biju šo nodomu pieņēmis, uzreiz no-
gāzoszemē.Esuzgrīdasnogulējukādupus-
stundu, pēc tam spēju piecelties, aiziet līdz
cellei un atlaisties. Pirms tam, gremdējoties
lūgšanās,esizjututādukāgaisīgumu,vieglu-
mu,prieku,kovārdos izteiktnav iespējams.
Bet,tiklīdzbijupieņēmisšonodomu,nokritu
uzgrīdas.Jaesbūtupieņēmislepnunodomu
un,piemēram,būtunodomājis:“Lūk,tādsir
jautājums: vai tādā stāvoklī atrodas vēl kādi
divi–trīs?”–esbūtuspēcīgiapskādējies.Mans
nodomsnenācanosātana.Esdomājukācil-
vēks,kāklibaisdomāpar to, lainepiemirstu
savuskruķus.Šisnodomsbijadabīgs,betre-
dzi,kasarmaninotikapatnotā!

Vienīgais,kascilvēkamir–tāirattieksme,
unDievsviņampalīdzatbilstošitam,kādair
šīattieksme.Tāpēcessaku,kavisimumseso-



388

šielabumiirDievadotasdāvanas.Mūsudarbi
–nekas,unvisimūsutikumiirvienavienīga
gara nuļļu strīpa. Tāpēc nemitīgi centīsimies
pie šīm nullēm pievienot nākošās nulles un
lūgt,laiKristusšīsstrīpaspriekšāpieliekvie-
ninieciņu.Tāmēskļūsimbagāti.Bet,jaKristus
sākumāvieninieciņunepieliks,tadvisasmū-
supūlesbūsveltas.

Die va Žē las tī ba pie sais tās ar pa ze mī bu

–Geronda,nododotiessvētcīņai,esnonā-
kugrūtībās.

–BetvaitulūdzpalīdzībuKristumvaiarī
cīniespati?VaituKristumparsavuvājībuesi
pavēstījusi?Tunekļūstipazemīga,Kristumpa-
līdzībunelūdz,betpēcvisatāsaki:“Nododo-
tiessvētcīņai,esnonākugrūtībās.”Jazemojies
unlūdzKristumnelielupalīdzību,Viņšpalīdz.
Bieži vien cilvēka centieni ir egoistiski, tāpēc
arīKristus nepalīdz.Atmet savu “es”, ignorē
to,un tevī iemājosDievaŽēlastība.Svētumu
mēsgribam iegūtmaģiskā veidā [bezpiepū-
les], betDievs nepalīdz tādam cilvēkam, ku-
ra[garīgais]stāvoklisnavpareizs.Jakautne-
daudztiekpiejauktasavtība,šisapstākliskļūst
paršķērsliDievišķāspalīdzībassaņemšanai.
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–Bet,jaesesmunoskaņojusieslaboties,vai
Dievsmannepalīdzēsapzinātiesmanuvāju-
mu,kopatiessaskatītnespēju?

–LaiDievspalīdzētu, tev ir jānoskaņojas
uzvaroņdarbu. Sakot “noskaņotaiuzvaroņ-
darbu”,mēs ar to saprotam to, ka cilvēks ir
nedaudzpapūlējies, laipārvarētusavuvāju-
mu. Ieraugot nedaudz šķīsta noskaņojuma,
Dievscilvēkamsniedzdāsnupalīdzību,dāsni
viņamdāvā Savu Žēlastību. Cilvēks ievirzās
Dievagultnē.

–Geronda,līdzkādairobežaigarīgajācīņā
mumsDievspalīdz?

–Līdztai,kamērmēspašiViņampalīdzam
mumspalīdzēt.Kad jūsDievam ilgākā laika
periodā par kaut ko lūdzaties unViņš jums
nepalīdz,ziniet,katamvisampar iemeslu ir
jūsulepnība.Jamumsirkaislības,piemēram,
rijība,nespējasavaldītmēli,dusmas,skaudī-
bau.tml.,unvienlaikusarvisutomūsosirarī
vēllepnība,tadDievsmumsnotāmatbrīvo-
tiesnepalīdz,jomēstraucējamDievaŽēlastī-
bai.Un,jamūsosirtikainoslieceuzlepnību,
mēsDievamtikuntātraucējammumssniegt
palīdzību,patjaesamsvētcīņā,unlūdzamies
vairāk,nekātasbūtunepieciešams.Nevarbūt
tāda situācija, kaDievsvarētunepalīdzēt, ja
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navnekādušaubuparto,kapēctamcilvēks
topierakstīssev.Tiklīdzbūsizzudusinosliece
uzlepnībuuncilvēkskļūsgarīgivesels,Dievs
šo cilvēku nekavējoties atbrīvos nomokoša-
jāmkaislībāmunapbalvos“virsnormas”par
tovaroņdarbu,koviņš irpaveicis.Tāpēc, lai
varētu saņemtpalīdzību,mumsar savu lēn-
prātīgo gudrību ir jāpalīdz Dievam. Teiksim
tā:“MansDievs,esesmutiknederīgscilvēks!
LūdzuTevi,piedodmanunpalīdzi.”Untad
Dievspalīdz,tāpēckadvēsele,arsavulaboun
pazemīgo attieksmi sevinododamaViņa ro-
kās,irtiesīgasaņemtDievišķopalīdzību.

Ir jātic, ka Kristus un Vissvētā Dievmāte
vienmēr ir mūsu aizstāvji un palīdz mums,
javienmumsbūtulēnprātīgagudrība.Mūsu
Dievsnavkurls,lainespētumūssadzirdēt,un
navakls, lainespētumūssaredzēt,Viņšnav
tāds,kādsirBaals.(skat. 1. Ķēn. 18, 25–29)

Pa lī dzī ba ga rī gās cī ņas sā ku mā

–Geronda, vai tā ir taisnība, ka visvairāk
Dievspalīdzcilvēkamgarīgāscīņassākumā?

–Jā,Dievsļotipalīdzcilvēkam,kadviņšsa-
vāgarīgajādzīvēsperpirmossoļus,glužikā
vecāki,kurisavusbērnusuzraugavairāktad,



391

kadviņivēlirmazi.Kadbērnipieaug,vecāki
parviņiemvairstikļotinerūpējas,jobērnisāk
jauliktlietāpašaprātu.Garīgāscīņassākumā
cilvēksskaidrijūtDievaŽēlastību,betpēctam
Dievs nedaudz paiet nostāk, lai viņš varētu
uzsāktvaroņdarbuunkļūtuvīrišķīgāks.Atce-
ros,reizessavādārzāiestādījuvairākustomā-
tustādus.Sākotnējiestoslaistījukatrudienu,
betpēctampārstājuunlaistījutad,kadtiem
sāka dzeltēt lapas. Tomātiem bez ūdens bija
grūti,un, laivarētu sameklētmitrumu, tiem
nācāssavassaknesielaistdziļizemē.Parādījās
arīaugļi.Bet,jaestosbūtulaistījisvisulaiku,
tieaugtuvienīgigarumā,savukārt tosaknes
paliktuzemesvirskārtā.

–Geronda,jūsteicāt,kacilvēkssavasgarī-
gāscīņassākumājūtDievaŽēlastību,betpēc
tamŽēlastībanedaudzatkāpjas.

–Jā.DievsnoņemSavuŽēlastībutāpēc,lai
cilvēkskļūtupazemīgsunapzinātosViņapa-
līdzību.

–Vaišādaspārmaiņasnavsāpīgas?
–Nē, joDievs cilvēku nepamet pavisam.

Kad cilvēks sāk strādāt garīgi, Dievs viņam
dod, teiksim tā – šokolādīti. Tāpamazītiņām
cilvēksiemācāsstrādātunēstšokolādītes.Bet,
jaDievs cilvēkam saldumus vairs nedod un
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tas pārtrauc darbu, sacīdams: “Sākotnēji es
ēdušokolādītes,bettagad–navvairsnevie-
nas!…Ak,vai,kādasmanirbēdas!”–tadšāds
cilvēksneprogresē.Tasir,[tiešipretēji],cilvē-
kampartoir jāpriecājas.NevajagnoKristus
vēlētiessaņemtvieglupalīdzību,nevajaglūgt
atvieglojumu,jotadmēspaliksimnepārbau-
dīti, nemācīti.Arī armijā izdzīvo tie, kuri la-
bimācās.Jacilvēkambezgalīgitiekpalīdzēts,
tadgalugalāviņškļūstbezpalīdzīgs.Tas,ka
Kristus nepalīdz visu laiku, manī rada aiz-
kustinājumu.Esjūtoskāprasīgupasniedzēju
skolnieks.Nokārtotgarīgoeksāmenuirgrūti:
nemitīgi ir sevi jākontrolēun jāpiepūlas, bet
šādā veidā cilvēks gūst garīgās sekmes. Vai
tadDievamirgrūtivisiemnepārtrauktipalī-
dzēt?Protams,kanavgrūti,vienīgišādavei-
dapalīdzībacilvēkamnedodnekādulabumu.
Javecākisavuizlutinātobērnunemitīgibaro
aršokolādi,unarīpatsbērnsgrib,laivisivi-
ņutikaibarotuunbarotu,tadšādscilvēksiz-
augsslinks, spītīgs,nožēlojams.Tāpatnotiek
arī garīgajādzīvē – ja kādsnemitīgi pieņem
Dievapalīdzībuunpatsnemaznestrādā,viņš
tāarīnekadgarīginenobriedīs.TāpēcDievs,
garīgajādzīvēcilvēkamsākumāpalīdzot,vē-
lākpamazāmatietnost,laitassaprastu,kaarī
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viņampašamirjādaratas,kasirviņaspēkos.
Tad,kadmazulismācāsstaigāt,vecākitopa-
stāvīgineturaizrociņas,betļaujviņamspert
soļusarīpašam.Un,tikkoviņšgrasāsnokrist,
viņi–hop!–bērnusatver!Vēlākbērniņšsa-
prot,kapašaspēkuviņamirtikdaudz,laipa-
ietos,turotiespiekautkā.Bet,jabērniņšstai-
gāvientad,kadtiekturētspierociņas,betrei-
zēs,kadviņupalaižvienu,nepiekānepietu-
ras,laivarētupatsiemācītiesstaigātunvairot
savusspēkus,betnosēžasuzgrīdas,tadviņš
nekadneiemācīsiesstaigāt,jonavizdarījisto,
kovarēja.

–Betvaicilvēksjūt,kasākotnējitamDie-
višķāpalīdzībabija,betpēctam–zuda?

–Jacilvēksnesekosev,viņšnejūtitinneko.

Die viš ķie spē ki ir vi su va re ni

–Geronda,daudzisatraucas:“Kābeigsies
pasaulēnotiekošietievaiciti[grūtības,kārdi-
nājumi]?”

–Paklausies,koestevteikšu:tagadDievs,
patjagribētumūspamest,toizdarītnevar.

–Kojūsartodomājāt,Geronda?
–Lūk,ko:pēc tam,kadvecāki ir bērnam

devušidzīvību,jovairāknopūlas,laitoizau-
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dzinātu,jostiprāktomīlunparviņupārdzīvo.
TāpatarīDievs–Viņšmumsirdevisdzīvību,
Viņš savā ziņāmūs ir izsāpējis, izaudzinājis,
Viņš,jatāvarētuteikt,sagura,darotarmums
visuto,koirizdarījis.UntagadViņšmūsne-
varpamest,patjatovēlētos,joViņšparmums
pārdzīvo –ka tikmūsosbūtukautnedaudz
filotimo. Jamūsos ir kaut nedaudz filotimo,
mēsaizparadīzesvārtiemnepaliksim.

–Jūs,Geronda,teicāt,kalabaisDievsmūs
nepametīs…

– Jā.Dievsmūsnekadnepamet.Mēspa-
metamViņu.Jacilvēksnedzīvogarīgi,viņam
Dievišķopalīdzībusaņemtnavtiesību.Viņam
uztotiesībasirtad,kadviņadzīveirgarīgaun
aizritDievatuvumā.Untad,jakautkasnotiek
unšādscilvēksnomirst,viņšnākamajaidzīvei
irgatavs,tākāviņšpaliekarpeļņuganšajā,
gannākamajādzīvē.Dievapalīdzībainespēj
traucētnecilvēki,nedēmoni.Nekasnesagā-
dāgrūtībasneDievam,nesvētamcilvēkam.
Šķēršļusradavienīgimūsucilvēciskāmazticī-
ba.Arsavumazticībumēstraucējammilzīga-
jiemdievišķajiemspēkiemmumspietuvoties.
Mums blakus atrodas tik dižens spēks, bet
mūsosaugstāmērāircilvēciskopirmsākumu
klātbūtne,unmēsnespējamapjaustdievišķo
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sākumu, kas pārspēj visas pasaules cilvēku
spēkus,joDievišķiespēkiirvisuvareni.

Bieživienmēsnelietderīgisēžambezdarbī-
bāstundāmilgi,cenšotiesatrastizejunokaut
kādassituācijas,izmantojotvisusavunenozī-
mīgopieredzi.Mumssprāgstpušugalvaun
sūrstacis,mēsnespējamiemigt,jotangalaška
mūsirapsēdisaruzmācīgāmdomām.Ungalu
galārisinājumumēsatrodam,betvēlākDievs
mumsatrod citu, labāku, risinājumu, to,par
komēspatnetikāmaizdomājušies,unmums
paliekpāriviengalvassāpesunnegulētasnak-
tis.JamūsupriekšānavDieva,tad,laicikarī
pareizasbūtumūsudomas,galvanogurstun
sāp.Savukārtcilvēkaspēkusatjaunolūgšanas
uzticībāDievam.TāpēcuzticēsimDievamto,
kocilvēciski irgrūtipiepildīt.Nepaļausimies
uzsaviemcilvēciskajiemcentieniem,Viņšpa-
veiksto,kassniegsvislielākolabumu.

Vienmēr,laikojūsarīgrasītosdarīt,sakiet
“jaDievamtasirtīkams”,laiarjumsnenotik-
tu tas,kasatgadījāskādampašpārliecinātam
cilvēkam.Viņšgatavojāsdotiesstrādātuzvīn-
ogulaukaunsavaisievaiteica:“Rītnorītaes
došosuzvīnogulauku.”–“JaDievamtasbūs
tīkami,dosies,” sievaviņamattrauca. – “Būs
vainebūsDievamtīkami,”šissaka,“betesdo-
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šos.”Nākamajārītāvēltumsiņāviņšizgājaārā
nomājam,betpaceļamsākāstādaslietusgā-
zes,kaviņamnācāsatgriezties.Dienavēlne-
bijaaususi.Viņšpieklauvējapiedurvīm.“Kas
turir?”sievapajautāja.–“JaDievamtasirtī-
kami,” viņš atbildēja, “tad tas esmu es, tavs
vīrs!”

La bais no ska ņo jums

–Geronda,kasnotiksartiem,kamirlabes-
tība,betnavticības?

–Tudomā,kaviņosnavticības?Labi,pie-
ņemsim,katas tāarī ir.Betvai tad,kadviņi
bijamaziņi,māteviņuspiedievgaldaneveda?
Un,patjanetikavedusipiedievgalda,vaitad
viņinavkristīti,navsvaidītiarmirrēm?Vaitad
viņi nav dzimuši pareizticīgām un kristītām
mātēm?Ganturedzēsi,kāšiemlabestībaspil-
najiem cilvēkiemDievs palīdzēs: ar pārbau-
dījumiemvaislimībām,arnegadījumiemvai
zemestrīcēm,zibeni,pērkonu,plūdiem, tikai
ar vārdiemvai arī ar kautko citu.Unbeigu
beigāsViņštosatvedīsuzparadīzi.Bieživien
šādamcilvēkamvarparādītiespatsvētaisvai
eņģelis,patneskatotiesuzto,kaviņš tik lie-
lusvētībunemaznavpelnījis.Kristus,pirms
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tamizmantojisvisusiespējamoslīdzekļus,var
izdarīt arī šādi. Bet bieži vien ar šiem cilvē-
kiematgadās,lūk,kas:iemaisāssātans,viņus
apmāna, un daudzi no šiem nelaimīgajiem
pieviļas,josātanstiemsākčukstēt:“Vairedzi,
Dievstevparādījatikmilzīgubrīnumutāpēc,
katuspējizglābtpasauli!”Unnelaimīgaistā
vietā,laisatriektusavusirdi,tāvietā,laiteik-
tu: “Mans Dievs, kā man Tev pateikties? Es
neesmu tik lielasŽēlastības cienīgs”,pieņem
nodomus,kotamirpienesissātans,unlepo-
jas.Pēc tamsātanspieviņa ierodasatkalun
uzsāk“televīzijaspārraidi”:rādatameņģeļus,
svētosunsaka:“Tuizglābsivisumu.”Jašāds
cilvēksattapsies,Dievsviņampalīdzēsatkal.

Jebkurāgadījumāneaizmirsīsim,kamums
visiem ir mantojums, Dieva dāvana. Tāpēc
dziļi iekšienē labaismājo visos cilvēkos. Bet
sātansvisusaindē.Undažitagad,pataizejot
noBaznīcas,šomantojumu,šo labo irsagla-
bājuši.Ko tad,Dievsviņiempalīdzēs.Tāpēc,
sastopotcilvēku,kuruirievilkusigrēcīgādzī-
ve,betdvēseleirlīdzjūtībaspilna–kuršierau-
ga,piemēram,slimniekuunsirdscietēju,vai
redznabaguuntampalīdz–ziniet,kaDievs
šocilvēkunepametīs,palīdzēsviņam.Bet, ja
jūsredzat,katas,kurširnovērsiesnoDieva,
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irnežēlīgs,viņānavžēlsirdības,irpilnsarīar
citāmkaislībām,tadjumsparviņuirjālūdzas
dienuunnakti,laiDievsviņasirdīizsēdinātu
“desantu”unšocilvēkuatgrieztu.

Dieva tiesas – ir bezdibenis. Es zinu tikai
vienu:cilvēki,kuridzīvolaicīgudzīvi,tie,ku-
riem nebija izdevības atzīt Dievu, tie, kurus
bijaaizrāvis ļaunums, tie,kuri tikauz topa-
grūsti,–visi šiecilvēki, japiedevāmviņos ir
noslieceuzlabo,Dievāraisaaizkustinājumu,
unViņštiempalīdzēs.Viņšlikslietāvisdažā-
dākospaņēmienus, lai šādicilvēkivarētuat-
rastsavuceļu,Viņštosnepametīs.Viņšiekār-
tostā,kalabāstāvoklīviņibūspatsavānāves
stundā.
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V

PAR GA RĪ GA JIEM IE RO ČIEM

“Ja kā dam sāp paš laik pa sau lē no tie ko šais, ja 
kāds par to lū dzas, tad cil vē kiem tiek pa lī dzēts, 
un ta nī pa šā lai kā vi ņu pa šu gri bas brī vī ba ne tiek 
trau cē ta”

1. Lūg ša nas – spē cī gais ie ro cis

Jā lū dzas ir daudz

Agrākajoslaikospasaulīgaiscilvēksnosā-
kuma,pirmskautkouzsākt,domāja.Jakaut
kopaveiktgribējagarīgscilvēks,viņšgando-
māja,ganlūdzās.Mūsdienās“garīgie”cilvēki
netikainedomā,betarīnelūdzas.Bieživien
tieirļotinopietnijautājumi,betviņieksperi-
mentēunvēl ar ko – ar cilvēkiem!Vienmēr,
pirmskautkouzsākt,pajautāsimsev:“Vaies
to esmu apdomājis? Vai es par to esmu pa-
lūdzies?”Kautkouzsākot,pirms tam labi to
neapdomājotunnepalūdzoties, cilvēks rīko-
jassātaniski.Bieživienarsavurīcībukristie-
šitraucēDievamiejaukties.Viņidomā,kaar



400

visu tiksgalāpaši, laiganpatneticīgiesaka:
“ArDievapalīgu”, šie cilvēki tā nerunā. Pie-
mēram, kāds cīnās pret karnevāla rīkošanu,
lai gan var palūgties, unDievs uzsūtīs tādu
krusu, ka tauta izklīdīs un visas uzstāšanās
tiks atceltas. Vai arī, pieņemsim, ka kāds no
hierarhiemparkautkotiekapsūdzēts,citišīs
apsūdzībaspārsūdzValstsPadomē,betarīar
to viss nebeidzas: demonstrācijas, troksnis,
raksti avīzēs…Bezgalīgas cilvēku ciešanas –
Dievamrīkotiesšiecilvēkineļauj,neķeraspie
lūgšanām,laiartopalīdzībuViņšsniegtuat-
bildi.Arpazemībuunlūgšanāmtieksalabots
vissneizlabotaisunnelabojamais.

Šodien mēs dzīvojam Apokalipses laikos,
un,laitosaprastu,nebūtnavjābūtpravietim.
Notikumisekocitscitam.To,kasmūssagaida,
mēsnezinām,tas irredzamsnopasaulēval-
došās situācijas.Tāpēc tagadkānekadagrāk
mums ir spēcīgi jāturas pie lūgšanām un ar
šīmlūgšanāmirjācīnāspretļauno.Tāirvienī-
gāizeja.Lūgsim,laiDievsapžēlojasparSavu
radību,kautarīmēsneesamtāvērti,laiViņš
pretmumsbūtužēlīgs.Cilvēkinespēspanākt
savstarpējosapratni.Katrsdarīsto,kasviņam
ienāksprātā.Piepildīsiestas,parkotikapra-
vietojissvētaisKosmaEtolietis:“Laisatiktucil-
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vēku,ietnāksiesilgi,bettie,kuribūsizdzīvo-
juši,ēdīsarzeltakarotēm.”Protams,dažiemir
nodoms:“Kādsgannolūgšanāmirlabums,ja
pravietojumitikuntāpiepildīsies?”Jā,Dievs
zina,kavissnotikstiešitā,betmēslūdzamies
tādēļ,laiļaunumsbūtupēciespējasmazāksā-
pīgsunīpašineizplatītos.TāpēcarīEvaņģēlijā
ir teikts,ka,pateicoties izredzētajiem,dienas
tikssaīsinātas.Piemēram,karālūgšanuspēks
radabrīnumus:izdzīvodaudzvairākcilvēku,
bet upuru, tieši pretēji, irmazāk.Cilvēki no
visa tā gūst garīgo labumu, kļūst par ticīga-
jiemunmaināsuzlabopusi.

Tasnavnekādsjoks.Jautasvienirbrīnums,
kapasaulelīdzšimbrīdimnavuzgājusigaisā.
LaiDievspastiepjSavuroku–visaspasaules
liktenisirtrīs–četrucilvēkurokās,tāsliktenis
iratkarīgsnodažiemneprāšiem.Glužikāta-
jāteicienā:“Zirgsarzirgukaujas,betpakavs
vistāmtiek.”Tastāarīir.Kadlielovalstuvidū
sākasķildas,tadnetaisnībasnākpārnelaimī-
go mazo valstiņu galvām. Kārpās lielās, bet
bojāietmazās.Irnepieciešamsdaudzunvēl
vairāklūgties,laiDievsapgaismotutos,kuru
rokāsirvara,joviņi,javiengribēs,varsagraut
pasauli.BetDievsļotivieglivarnedaudzap-
gaismot arī viņus. Ja Viņš gudrību dos tikai
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kautkamvienam,tamtikaiatliksdotattiecīgu
rīkojumu,unvissmainīsies.

Lūg ša nās iz sa kā mie lū gu mi

–Geronda, vai jūs, ja tas būtu iespējams,
nevarētupastāstītnedaudzparto,parkova-
jadzētulūgtiesīpaši.

–Visupirmslūgsim,laipēcmūsulūgšanām
tie, kuri dzīvo, un tie, kuri dzīvos, nonāktu
līdzDievagodināšanai.Es,savāslūgšanāssa-
kot:“DodSavumīlestībuTevizinošajiem”,vēl
piebilstu–“unTevinezinošajiem”.Unlūdzos
patšādi:“Kungs,glābneticīgos.”(Protams,ka
Baznīcapareizi ir apstiprinājusiuzsaukumu:
“Kungs,glābdievbijīgos”,josavādākneticīgie
varētu bārties, izdzirdot, ka par viņiem lū-
dzas.) Pēc tam, kad garīdznieks ir pateicis:
“Novēlējušiemmums,necienīgajiem,parvi-
ņiemlūgties”,espiebilstu:“Unparnenovēlē-
jušajiem”, jomums ir jālūdzasganpar tiem,
kurimumspartoirlūguši,ganpartiem,kuri
tonav lūguši,par tiem,kurusmēspazīstam
unarīnepazīstam.Cikdaudziemtūkstošiem
cilvēku ir daudz lielākas vajadzības un no-
pietnākas problēmas nekā tiem, kuri mums
irlūgušiparviņiemlūgties!Lūgsimiesarīpar
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tiem, pret kuriem ir izturējušies netaisni, tā-
dēļ, laiuzvarētutaisnība;parto,laitiktuap-
žēlotitie,kuriirnonākušicietumos,betviņu
pārdzīvotās ciešanas nāktu viņiempar labu,
unviņilabotos.

Liekot pagales ugunī, es lūdzos: “Mans
Dievs,sasilditos,kuriemnavsiltuma.”Dedzi-
notmanatsūtītāsvēstules(pēcvēstuļuizlasī-
šanases tās sadedzinu, jo tajās ir tas,kas ci-
tiemnavjāzina,unproti,izsūdzētiegrēki),es
saku:“LaiDievssadedzinavisusviņutrūku-
mus.LaiViņštiempalīdzdzīvotgarīgiunlai
apgaismotos.”Unvēlmanirparadumslūgt
svētajiemgādātpartiemcilvēkiem,kuriemir
dotiviņuvārdi,betvisiemsvētajiemeslūdzu
aizstāvībupartiem,kuriemnavpašiemsava
svētāaizgādņa.

–Geronda,kasirlabāk:lūgtDievažēlastī-
buvispārvai,atbilstošiPestītājabauslim“lū
dziet, tad jums taps dots”,lūgšanāsnoformulē-
jotarīkautkādukonkrētulūgumu?

– Lūdzies vispārīgi un saki: “Kungs Jēzu
Kristu,apžēlojiespartiem,kasciešmiesīgiun
garīgi.”Šīslūgšanasirarīparmirušajiem.Ja
tevprātāienākkādsnoradiniekiem,tadno-
skaitiparviņulūgšanas:“ApžēlojiesparTavu
kalpu (nosauc vārdu)”, un uzreiz sāc skaitīt
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kopējāslūgšanasparvisupasauli:“…Apžē-
lojiesparvisuTavupasauli”.Tuvariatsaukt
domāskādunoteiktuvajadzībunomāktucil-
vēku,nedaudzpartopalūgties,betpēctam
noskaiti lūgšanu: “Kungs, JēzuKristu, apžē-
lojiesparmums”,arsāpēmparvisiem,lai…
vilciensneaizietutikaiarvienupasažieri.Uz
kautkovienuieciklētiesnevajag,jocitādipēc
tam ar lūgšanāmmēs nespēsim palīdzēt ne
paši sev, ne citiem. Kad tu lūdzies, teiksim,
parkādu,kuršslimoarvēzi,tadlūdziespar
visiemvēžaslimniekiemunvēlpievienolūg-
šanas par mirušajiem. Vai arī, kad tu redzi
kādu nelaimīgo, lai tavs prāts uzreiz vēršas
pievisiemnelaimīgajiem,un lūdziesparvi-
ņiem.Atceros,kāeskābērnsieraudzījuvienu
ubagu, kurš gulējamirispie kāda turkuna-
malieveņa,metrudesmitattālumānomūsu
mājām.ViņavārdsbijaPēteris.No rītaviņu
guļošupielieveņaatradaturciete,kadviņato
sākabuknīt,saprata,kaviņširmiris.Esviņu
pieminulīdzpatšaidienai.Betcikdaudzšā-
du“Pēteru”irvisāpasaulē!Lūdzējamnākpar
labu lūgtiesparkautkokonkrētuundomāt
parto,ko izciešmūsutuvākie, jonotāviņa
sirds izjūt sāpes. Bet pēc tam cilvēks lūgša-
nāsarsāpēmsirdīnokautkākonkrētapāriet



405

uz vispārējo un ar sirdslūgšanām cilvēkiem
sniedzlielākupalīdzību.

Ir labi, jamūks savas lūgšanas sadala trīs
daļās:parsevipašu,parvisupasauliunpar
mirušajiem.Betpatšādāsadalījumā,neskato-
tiesuzto,katasšķietsamērīgs,mūksvisvai-
rākgādāpatsparsevi,joviņadvēseleirviena,
betdzīveiunmirušie–miljardi.

–Geronda, bet es paklausībā lūdzos tikai
parsevivien.

–Tasnavpareizi.Jalūdziesvienspatspar
sevicellē,lūdziespatsparsevipaklausībulai-
kā,kātadsirdspārdzīvossāpes?Kadkādāpa-
rādāsmīlestība, sāpes,upurēšanās, tad rodas
arītādakāaugstākālīdzdalībacitudzīvē,bet
sirdsnotākļūstsalda.Tādāveidācilvēksdarba
laikā neaizmirst palūgties. Tad cilvēki saņem
patiesupalīdzību,betpalīdzībusaņemarīpats
lūdzējsunarītas,kaspārdzīvogarīgoprieku.
Pildisavupaklausībuunlūdzies:“KungsJēzu
Kristu, apžēlomūs”, lai šī tava lūgšana palī-
dzētuvisiemcilvēkiem.Šis“apžēlomūs”ap-
tvervisuscilvēkus,pattospiecus–sešus–cik
nuviņiturbūtu–“varenos”,kurilemjparvis-
aspasaules likteņiem.Strādāunskaiti lūgša-
naspartiem,kuristrādā.Šīlūgšanapalīdzgan
tiem,kuristrādāfiziski,gantiem,kuristrādā
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garīgi.Jostrādādaudzi,pietam–ļotiuzcītīgi.
Vieni–Baznīcasunvalsts labā.Citi–uzļau-
nu:caurāmnaktīmdomātikaipartovien,kā
varētu izpostītpasauli.Trešiepulcējaskonfe-
rencēsun cenšas rast risinājumu, kā iepriek-
šējiemneļautizdarītļaunu.Arīceturtiestrādā
dienāmunnaktīm,neguļ,cenšasrastrisināju-
mu vispārcilvēciskajām problēmām. Lūdzies
parto,laiDievsapgaismoļaunosunviņidarī-
tumazākļauna,vaiarīparto,laiDievsļaunu-
muizskaustupilnībā.Lūdziesparto,laiViņš
apskaidrotulabosunviņipalīdzētucilvēkiem.
Lūdziespartiem,kurigribstrādāt,bet,būdami
slimi,tonespēj;lūdziespartiem,kuriirveseli,
betnespējatrastdarbu,laiganciešlielutrūku-
mu.Domāpardažādiemgadījumiemunpar
tiemlūdzies.Kadprātstiecaspievisiemšiem
cilvēkiem,sāpesievainosirdi,unlūgšanasāk
plūstnosirds.Cikgandaudzcilvēkiemvisas
dienasgarumāirnepieciešamaslūgšanas!Ne-
izniekojiet laiku.Sākot lūgtiespar to,kurš to
irpalūdzis(navsvarīgi,kaviņamnepiecieša-
mībapēc citu lūgšanāmnav tik liela,betuz-
skata,kaviņamtāsirnepieciešamas),lūdzējs
iet tālākundomāparvisiem tiem,kuriem ir
vēllielākavajadzība.Untadpalīdzībusaņem
arītas,kurširuzskatījis,kaparviņuvajadzētu
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palūgties,joviņširkļuvisparcēlonikādalūg-
šanāmpardaudziem.

Ar lūg ša nām snieg tā pa lī dzī ba

–Geronda,svētaisapustulisJēkabsirteicis:
“Daudz spēj tais na cil vē ka lūg ša nas, dar bo da mās 
sa vā spē kā.” (Jēk. 5, 16) Konozīmē “darboda-
miessavāspēkā”?

–Irnepieciešams,laitas,kuršlūdz,laipar
viņu kāds palūgtos, gribētu arī pats sev pa-
līdzēt, gribētu izglābties. Viņam ir jādodas
svētcīņā.Tasir, laisaņemtucaurtaisnacilvē-
kalūgšanāmpalīdzību,arīpašamjābūtarla-
bunoskaņojumu.Dievssadzirdlūgšanas,kas
nāknosirds,tomērarītam,parkurulūdzas,ir
jāgribšopalīdzībupieņemt.Javiņštonevēlas,
tadlūdzējamirjābūtarPaīsijaLielāsvētumu,
laiviņšspētuizvestārānoellesviņadvēseli.
Tāpēcsākotnējilūdzietiespartiem,kuriirno-
skaņotiglābties.

Es,Dievamlūdzotparvisdažādākajāmva-
jadzībām,saku:“MansDievs,laiTavapalīdzī-
babūtupamanāma,laicilvēkinotāsgūtuarī
garīgolabumu.Jatājūtamanebūs,tadmums
palīdzēt nevajag.” Daudzi pat nesaprot, no
kādām vētrām Dievs mūs paglābj, pavisam
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nedomā par to un Viņu neslavē. Tāpēc lūg-
sim, laiKristus,DievaMāte, svētiepalīdzētu
tautai,bet laiviņupalīdzībabūtu jūtama, lai
cilvēkiemtasnāktuparlabu.Pieņemsim,kā-
damuz stalažāmpaslīd kāja, betDievs visu
iekārtotā,kaviņšpieķerastur,kurpieķerties
nebijaiespējams,unpaliekdzīvs.Vaiarīkāds
krītunnesasitas,iekļūstautoavārijāunpaliek
neskarts.Visosšādosgadījumosvienmērirjā-
palūdzasparto,laicilvēkssaprastu,kaviņšir
izglābiestikaitāpēc,kaviņampalīdzējaDievs,
un, to sapratis, gūst garīgo labumu. Viens
manspaziņanotiltaiegāzāsupēunizdzīvoja.
“Nuko,”esviņampavaicāju,“lēci,laiizmērī-
tudziļumu?”Svētiemūsnēsāuzrokām.Vie-
namjaunietimeskāsvētībuiedevukrustiņu.
Viņštraucāsarmotocikluunkopāar topār-
lidojapāritaksometram,gaisāapmetakūleni
unaiznesāspaceļutālāk–pašamneskrambi-
ņas.Daudzipaglābjasnoneizbēgamasnāves,
betnevisitoapzināsunlabojas.

– Jaesparkādu lūdzos,betviņšpatspa-
līdzību nav lūdzis, vai viņš šo palīdzību sa-
ņems?

– Tas ir atkarīgs no daudz kā. Visupirms,
ja šis cilvēks ir bijis labi noskaņots, bet tam
navbijusi labvēlīga iespējato īstenot, tadvi-
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ņam ir tiesības saņemt Dievišķo palīdzību.
Kautarīcitiparviņunelūgsies,paieslaiks,un
Dievs viņam dos labvēlīgu iespēju laboties.
Bet, javiņš jausākotnējibūs lūdzispalīdzēt,
tadDievsiejauksies,unviņšizlabosiesātrāk.
Pretējāgadījumāviņšizlabosiesvēlāk.Arlūg-
šanāmmēsDievampiešķiramtiesībasiejauk-
ties.Navšaubu: jacilvēkspalīdzību lūdzno
visassirdsunpazemībāsaka:“Tēvs,palūdzies
arīparmani”, tadviņšapdedzinatavusirdi,
un tuviņunespējaizmirst.Bet, javiņš runā
pavisamvirspusēji: “Lūdzies, lūdzies,pavelc
kādumezgliņu”,itkātevsacītu:“Sveiks!”–kā
tuviņuspēsiatcerēties?

Kad lūgšanas par pasaules vajadzībām ir
pilnassirdssāpju,cilvēki,kuri lūdzpalīdzību
Dievam, to saņemnekavējoties. Es varumi-
nēt daudzus piemērus. Pirms daudziem ga-
diemkādscilvēksbijanonācislielāizmisumā
unsaprātaaptumsumabrīdīšķērsojarobežu
unnonācavienānokomunistiskajāmvalstīm.
Turviņunoturējaparspiegu,sagrāba,sistaun
ieslodzīja cietumā. Cietumā viņš lūdzās. Par
šī cilvēka nelaimi uzzināja viensman pazīs-
tamsmūksunpalūdzās:“MansDievs,lūdzu
Tevi,atbrīvoviņu!Tevtasirviegliizdarāms.”
Nocietumaviņštikavestsuznopratināšanu,
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betpēcnopratināšanasviņš…atradāsGrieķi-
jasteritorijā.Kadviņupratinājajaumūsuiz-
meklētāji,viņšatbildēja:“Manisita,ieslodzīja
cietumā,paģērējaatzīties.Bet,kasnotikapēc
tam,esneatminos.Patnesaprotu,kānonācu
Grieķijas robežsardzes daļā, kā tas notika.”
Lūk, tāds ir lūgšanu spēks. Lūgšana nosliec
Dievuuzžēlastību.

Ir labi, ja mūsu “rācija” darbojas bez ap-
stājas,laitiktulīdzivisiem,kaslūdzpalīdzī-
bu.Armijā,sakarurotā,mēsnetikaisekojām
līdzi svešajāmradiostacijām,betarīpalīdzē-
jām savējām. Mēs darbinājām starpposma
raidstaciju tiem, kuri no centra atradās tā-
lu un kuriemnebija pietiekoši lielas jaudas,
mēsuztvērāmviņuziņojumusunnodevām
tostālāk.Mēsvienmērbijāmdivatā,unmēs
divāsmaiņāscaurāmdiennaktīmdežurējām
pieraidstacijas,jo,jabūtutikaiviensradists,
tadviņštaisītupārtraukumus,untie,kuriem
bija nepieciešama palīdzība, to nesaņemtu,
viņu ziņojumi adresātu nesasniegtu. Viena
šāda rācija, ja tā strādābezpārtraukumiem,
varpalīdzēttiem,kurupārraidītaislīdzcen-
tramnenonāk.Tāpatarītas,kuramiruzdroši-
nāšanāspieDievaunkuršlūdzaspartuvāko,
ieslēdzsavu“starpposmaraidstaciju”,kasat-
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rodasstarppalīdzībulūdzošucilvēkuunDie-
vu.Bet,javienslūgspēcpalīdzības,betotrs
savu raidstaciju būs izslēdzis, kas ganno tā
visasanāks?

Cilvēka cie nīgumam piemīt 
lūg ša nas īpa šī bas

–Geronda, kadmēs lūdzam kaut ko no-
pietnu,vailūgšanaslaikānebūtujāgavē?

–Partonavpatjārunā,tasirnepieciešams.
Gavēšana,askēzeirlūgšanupriekšnosacījumi.
Bet,lailūgšanasbūtuīstenas,parcilvēkiemir
jāizjūtsāpes.Jodaudziemmūsulaikmetakris-
tiešiemvēlmenesatrauktiesirkļuvusipartipi-
konu,parparaugu.Patpensionāri,kuricaurām
dienāmsēž,nekonedarot,nevēlaspietuvināt
sevkādupamestubērnu,joviņštiemsagādās
raizes.Viņi labākpaēdīsun izdzers tasīti ka-
fijas, iziespastaigā,dosiesuzslimnīcu,kur ir
medmāsasunsanitāri,apciemotkāduslimnie-
ku,aiziesuzturieni,kurvissirkārtībā,jotasir
vieglāk.Tasir,tasvissviņiemsagādāsbaudu,
unpievienaarīsavunodomutienomierinās
arto,kaviņisavupienākumuirizpildījuši.Cik
daudziemcilvēkiemeslūdzupalīdzētpames-
tajiembērniem!Vissvelti.
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Reiz,laiizlūgtoslietu,SvētajāKalnādevās
krustagājienā,un lietusvietā izcēlāsuguns-
grēks! Krusta gājienā nevar doties kā tādā
pastaigā.Irjāparādāssāpēm.Vaitadkārdinā-
jumsneaiziesvaigrūtībaspaliksneatrisinātas,
jamūkipalūgsiesnovisassirds?Betesredzu,
kādsgarsvaldaklosteros,patneskatotiesuz
visiem šiem smagajiem gadiem. “Priecāsi-
mies!”Tetačupasauleirliesmās!Mumslūdz
noturētvisnaktsdievkalpojumu,pieņemsim,
parkāduslimnieku.Mēsdziedam:“Atvēruša-
jamTevroku”unpriecājamies.Cilvēksmirst,
betmēs savu laiku pavadām laiskā baudīju-
māun sakām: “Noturējāmvisnakts dievkal-
pojumuparslimojošo.”Kādsganturvisnakts
dievkalpojums?! Jūspriekš sevis esat sarīko-
juši izklaidi! Jā, tā ir garīgā izklaide. Bet rei-
zēmmēsparslimajiemnelūdzamiespattad,
kad garīdznieks uzsauc: “Par nespēkā guļo-
šajiem.”Mūsupalīdzībabūtudaudziedarbī-
gāka, jamēsbūtupalūgušiesnedaudzunar
lūgšanu krellēm. Es neaicinu atcelt Baznīcas
noteikumosparedzētosvisnaktssvētkudiev-
kalpojumus,betgadījumos,kaslīdzināstikko
pieminētajam,irnedaudzjārodlaiksarītam,
lai, sliktākajā gadījumā, novirpinātu vienas
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vaidivas lūgšanukrellesar lūgšanu:“Kungs
JēzuKristu,apžēloTavukalpu.”

Visapamatāirlūgšanukvalitāte.Lūgšanām
ir jānāknosirdsun jārodasnosāpēm.Dievs
novērtēnetikdaudzlūgšanudaudzumu,cik
kvalitāti.Klosteroslūgšanukvantitāteir,betar
tovienirparmaz,irjābūtarīkvalitātei.Lūgša-
nasskaitatikdaudzcilvēkuuntikgarasstun-
das!Javienšīsbūtusirdslūgšanas,pasaulesen
jauizmainītos!Untāpēcmērķisir,laibaznīcas
dievkalpojumitiktukalpotinosirds.

Sirdslūgšanapalīdznetikaicitiem,betarī
mumspašiem, jotāveicinato, laimūsospa-
rādītosiekšējālabestība.Kadmēssevinostā-
dāmotravietā,mūsosdabīgāveidāparādās
mīlestība,sāpes,pazemība,pateicībaDievam
arnebeidzamuViņaslavēšanu.Untadmūsu
lūgšana par tuvāko, kļūstot Dievam tīkama,
palīdz.

“UnviņiTogaužilūdza”(Lk24,29)

–Geronda,lūgšanulaikāmanasirdspaliek
auksta.

–Tas ir tāpēc, kaprāts sirdij navnosūtījis
telegrammu.Unbez tam lūgšanā ir jāpieliek
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pūles,naviespējamsvienāacumirklīsasniegt
tādustāvokli,kadprātspavisamnenoklīst.Ir
jābūtpacietīgam.Kāklauvēpiedurvīm?Rei-
zītipieklauvē,gaida,pēctamklauvēvēl,pēc
tamgaida–undurvistiekatvērtas.Bettugribi
reizītipieklauvētunuzreizietiekšā.Tātasne-
notiek.Kadtusāclūgšanu,tunevēlieslūgties?

–Esjūtu,kamanirvajadzīgapalīdzība,jo
jūtosvāja.

–Lūk,ar toarī sāk.Lūgšanās irnepiecie-
šamsbūtuzstājīgam.“UnviņiTogaužilūdza”
– rakstīts Evaņģēlijā par diviem mācekļiem,
kuri ceļā uz Emausu satika Kungu. Kristus
palikakopāarviņiem,jo,pastāvotstarptiem
[garīgām] radniecības saitēm,viņiembija šā-
dastiesības.Viņosbijapazemība,vienkāršība,
labestība, uzdrošināšanās šī vārda labākajā
nozīmē. Viņos bija visi tie priekšnosacījumi,
laiKristuspaliktukopāarviņiem,tāpēcViņš
tāarīizdarīja.

Par visu to, ko lūdz, jālūdzas ticībā, ir jā-
paciešas,unDievssāksrunāt.Jo,lūdzotiesti-
cībā,cilvēkssavāziņāuzliekparpienākumu
Dievamšīsticībasdēļlūgtoizpildīt.Tāpēc,kad
Dievamkautkolūgsim,nešaubīsimiesuntik-
simuzklausīti. “Ticiet unnešaubieties” (skat. 
Mt 21, 21)–Kungsteica.Dievszina,kadmums



415

irjāiedodtas,komēslūdzam,tā,laimumsne-
kaitētu.ReizēmmēsDievamkautkolūdzam,
betesamnepacietīgiunsatraucamies.Mums
vajadzētu satraukties, jamūsuDievsnebūtu
stiprs,bet, jareizmūsuDievs irVisuspēcīgs,
Kuramirtikdaudzmīlestības,kaViņšmūsba-
roarSavāmAsinīm,tadmūsusatraukumam
navattaisnojuma.Reizēmmēskautkādugrū-
tībuatrisināšanunenododamDievarokās,bet
rīkojamiescilvēciski.KadmēsDievamkautko
lūdzam,betmūsuticībasvārstās,unmēs,ne-
sagaidījuši, kadViņšatbildēsuzmūsu lūgu-
miem,gribamcilvēciskāveidāsasniegtto,kas
irgrūtisasniedzams,taslīdzināstam,kamēs
Ķēniņam Dievam iesniedzam lūgumu, bet,
kadViņšpastiepjSavuroku,laitopiepildītu,
mēssavulūgumupaņemamatpakaļ.Pēctam
mēsViņam atkal lūdzam, bet atkalmūsu ti-
cībasvārstās,mēsatkaluztraucamies,unviss
atkārtojasnojauna.Tāmūsumocības ieilgst.
Tas ir,mēs rīkojamies kā cilvēks, kurš ar lū-
gumuvēršasмinistrijā,betdrīzvien,mainot
savasdomas,topaņematpakaļ.Pēctamviņš
savasdomasatkalmainaunatkaltoiesniedz,
paietvēlkāds īss laiciņš,unviņš toatkalsa-
vāc.Bet,laivarētupienāktkārtalūgumaizpil-
dei,tamirjāatrodasuzvietas.
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Lūg ša na ar sā pēm

–Geronda,kājūslūdzatiesparkautkādu
vajadzību?

–Visapamatsirtas,laikļūtusāpīgi.Jane-
sāp,tadlūgšanukrellesvarvirpinātstundām,
lūgšanasnedosnekādurezultātu.Jacilvēkam
sāpparto,parkoviņšlūdzas,tadviņšarvie-
nu vienīgu dziļu nopūtu veic sirdslūgšanu.
Daudzi ir ļoti aizņemti un, kad cilvēki lūdz
viņuspalūgties,lūdzasparšocilvēkuvajadzī-
bāmvienarnopūtām.Esnesaku,kanevajag
lūgties,bet,januirtāsanācis,kapietrūkstlai-
ka,tadnopūtasparcitusāpēmirsirdslūgša-
na.Tasir,tāsdarbībasspēkslīdzināslūgšanām
stundugarumā.Piemēram,tulasivēstuli,ie-
raugivajadzību,nopūtiesun tad sāc lūgties.
Ak,tātačuirdiženalieta!Tuvēlneesipaguvis
pacelt klausuli, vēl neesi uzgriezis numuru,
betDievstevidzird!Betciklabitosaprottas,
parkotiekveiktasšīslūgšanas!Palūkojieties,
kāapsēstie,laikurviņiarīneatrastos,saprot,
kadespartiemlūdzos,unkliedz!

Īsta lūgšananavbauda,nav “nirvana”, tā
iesākas ar sāpēm.Kas tās ir par sāpēm?Cil-
vēksmokāsšīvārdalabākajānozīmē.Laipar
koviņšarīnelūgtos,viņamsāp,viņšsten,cieš.
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Jā,viņšcieštādēļ,kajūtlīdzivispārcilvēciska-
jām sāpēmvai arī kāda konkrēta cilvēka sā-
pēm.Paršo līdzdalību,paršīmsāpēmDievs
viņamatlīdzinaarDievišķuprieku.Protams,
cilvēksšodievišķoiepriecinājumunelūdz,tās
irkāsekastam,kaviņšpiedalāssvešāssāpēs.

–Betarkobūtujāsāk?
–Cilvēkskautkouzzina,piemēram,ka ir

noticisnelaimesgadījums.“Ak!”viņšnopūšas,
betDievsparšomazonopūtusniedzmierinā-
jumu.Viņšredz,kākādamsāp,untūlītpatjūt
viņamlīdzi,saņemotnoDievaDievišķomie-
rinājumuunnepaliekotaršīssāpesrūgtumu.
Tad tuvākais no viņa lūgšanām saņem palī-
dzību.Vaiarīviņšdomā:“Dievsmums ir tik
daudzdevis,betkoViņalabāesmudarījises?”
Kādscilvēksteicavārdus,kasuzmaniatstāja
lieluiespaidu.Viņšsacīja:“KadtiekveiktsDie-
višķāsEuharistijasNoslēpums,Eņģeļiaizsedz
savassejas,betmēsSvētajāVakarēdienāsaņe-
mamKristusmiesu.BetkoKristuslabāesmu
paveicises?”Tālabānozīmēciešdvēsele.

–Geronda,betkātas,kuršlūdzas,varsa-
prast,katuvākajamviņalūgšanasirpalīdzē-
jušas?

–Tas,kuršlūdzas,touzzināspēcDievišķā
mierinājuma, kādu tas sevī sajutīspēc sāpju
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pilnajāmsirds lūgšanām.Tomēr sākotnēji ci-
tacilvēkasāpesirjāpārvēršparsavāmsāpēm,
unjaupēctamnodotiessirdslūgšanām.Mīles-
tībairDievišķaīpašība,tāsniedzvēstituvāka-
jam.Tāpatarīslimnīcās:jaārstiunmedmāsas
patiesinosirdspārdzīvoparslimniekiem,tās
novisāmzālēm,kādastiedodslimniekiem,ir
pašas iedarbīgākās. Slimnieki jūt viņu rūpes
unjūtpārliecību,drošību,mierinājumu.Tam,
kuršcieš,navvajadzīginemūsuneskaitāmie
vārdi,nemūsupamācības.Viņšsaprot,katev
parviņusāp,untasviņampalīdz.Sāpes–tas
ir viss. Jamumspar citiem sāp,mēs aizmir-
stamsevi,savasvajadzības.

Die viš ķais mie ri nā jums

–Geronda,kadmansāpparcitiem,mani
pārņemtrauksme,unesnespējulūgties.

– Šī trauksme liecina par to, ka tevī dzī-
vo cilvēciskie pirmsākumi. Jo lielākas sāpes
es jūtuparcitiem, jovairāk lūdzosungarīgi
līksmoju tāpēc, kavisu izstāstuKristum, bet
Viņšvisusavedkārtībā.Unesredzu–jovai-
rāk gadu paiet, jomazākmundruma ir ķer-
menī, savukārtdvēselesmožumsvairojas, jo
mīlestība,pašuzupurēšanās,sāpespartuvāko
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dodlieludvēselesspēku.Vienpalūko,vakar
vakarā,kadjūskalpojātvisnaktsdievkalpoju-
mu,esnejutospārākmožs,totiesessaņēmu
spēkusnosvešāmsāpēm.Visunaktilīdzpat
DievišķajaiLiturģijaiespieņēmutautu,kājās
stāvēdams.Pēctamdievnamāesatkalstāvēju
kājās,bet,neskatotiesuzto,nogurumuneju-
tu, jomanpar cilvēkiemsāpējaun šīs sāpes
devaspēku.Tāpatarī tu– lūdziesunpriecā-
jies.Dievsvisusakārtos.

Ja cilvēka attieksmepret sāpēm ir garīga,
tadviņamnavciešanu.Japalūkojaskautvai
uztiemcilvēkiem,kuribijapiemanisatnāku-
ši.Kāmanparviņiemsāpēja!Esviņosneklau-
sījospavirši,papusei,escietu,nopūtos,betar
katrunopūtuesuzDievupārlikuvisasgrūtī-
bas,unViņšmansniedzamierinājumutajās
sāpēs,koes izjutupar tuvāko.Tas ir, izturo-
tiesgarīgipretcitusāpēm,tikasaņemtsDie-
višķaismierinājums, jo, ja sāpēs ir cerībauz
Dievu,tadtajāsirarīDievišķaismierinājums.
Jokāgansavādākbūtuiespējamsšovisuiz-
turēt!Janebūtušīmierinājuma,kāesvarētu
dzīvot,uzņēmisvisuto,komannākasuzklau-
sīt?Manirsāpīgi,betesdomājuparDievišķo
atlīdzību tiem, kuriem sāp.Mēs esamDieva
rokās. Ja reiz ir Dievišķā patiesība, Dievišķā
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atlīdzība,tadnekasnavveltīgs.Ciklielasmo-
cībasizciešcilvēks,tiklielabūsviņaatlīdzība.
Dievs,neskatotiesuzto,karedzuzzemestik
daudzciešanu,redzotpatto,kasnavpieejams
mūsu uztverei, nepadodas izmisumam. “Ta-
vasciešanasirlielākas?CitādzīvēEstevdošu
vairāk,”Dievssaka,untasViņupriecē.Jokā
ganViņšpretējāgadījumā,tāteikt,spētupa-
ciesttikdaudznetaisnību,tiklieluļaunumu?
Tomēr,ņemotvērāto,kacietējiemtiksatlīdzi-
nāts,Viņš,jatāvarizteikties,spējšomilzusā-
pipaciest.Betmums,kurineredz,kādaslava
tiksdāvātamūsutuvākajam,unkuriciešviņa
dēļ,DievskāatlīdzībusniedzDievišķomieri-
nājumu.

–Geronda,vaicilvēkamšiepārdzīvojumi
partuvākoneatņemvisusspēkus?

–Nē.Jaattiecaspretkatruproblēmugarīgi,
spēku izsīkumanebūs.Sākotnēji,dzirdot,ka
kādscieš,cilvēksjūtrūgtumu,betpēctamkā
atlīdzībanākDievišķaismierinājums,unviņa
organismsizpostītsnetiek.Sarūgtinājumspar
laicīgajiem satricinājumiem izraisa slimības:
kuņģaasiņošanasuncitas,betsarūgtinājumā
parcitiemirDievišķaisbalzams,untasorga-
nismamnavkaitīgs.
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Bez jū tī gu ma bīs ta mī ba

–Geronda,reizēmlaicīgiecilvēki lūdz, lai
espalūdzosparviņuproblēmuatrisināšanos.
Eslūdzos,betsāpesnejūtu.

–Tamvarbūtdiviiemesli.Pirmajāslēpjas
briesmas,otrais–irproblēmasrisinājumsno
garīgajāmpozīcijām.Pirmaisgadījumsirtad,
kadmūksaizmirstparsaviemtuvākajiem,bet
nedomāarīparpārējiem,tasir,parcilvēkiem
nelūdzas.Tas ir ļoti slikti. Tas ir, pametot sa-
vustuvākos,ierodamiesklosterīunlaikagai-
tāparviņiemaizmirstam.Betpārējoscilvēkus
taču aizmirst ir daudzvieglāk. Jā,mēs esam
uzsākušigarīgodzīvi,betgarīgilīdzijustcitu
sāpēmmēs sākuši neesam.Mēs garīgi neat-
tīstāmies, lai būtu spējīgi līdzdarboties viņu
vajadzībās,unpastāvbriesmas,kavaramkļūt
bezjūtīgi.Pakāpeniskimūkskļūstvienaldzīgs,
un viņa sirds pārakmeņojas. Otrajā gadīju-
mālūdzējamsāpparvisupasauli,betviņšjūt
arīmierinājumu, saprotot, ka tam,kurš cieš,
Dievsatlīdzinās,kaviņšbūsmoceklis.Šisno-
domsviņāradadziļupārliecību,viņšpārdzī-
vo iekšējo prieku. Šajā gadījumā viņa sirds
navpārakmeņojusies,betirpārpildītaarDie-
višķomīlestību.
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Jamūkinebūsmodri,viņusirdisvarkļūt
ļotiraupjas.Pasaulīgiecilvēkiredzsavutuvā-
konelaimes,bēdasunparviņiempārdzīvo.
Mēs toneredzamunvaramnonākt tik tālu,
kaprasīsimvisutikaisevvien.Un,jamēsne-
veicamsmalkodarbu,laiizjustucitucilvēku
nelaimesunparviņiemveiktusirdslūgšanas,
mēskļūsimcietsirdīgi.Mēsnonāksimtiktālu,
katieksimiespēcpašulabuma,unmūsusirds
novienaldzībaskļūskāakmens.Tasirpretē-
ji Evaņģēlijā teiktajam.Mūkam ir jājūt līdzi
visiem cilvēkiem, jājūt sāpes par viņiem un
jālūdzas. Tas viņa uzmanību nenovērš, tieši
pretēji,arlūgšanāmviņšpalīdzgansev,gan
citiem.

–Geronda,neskatotiesuzto,kaatzīstuvi-
susavunederību,esvairāklūdzosparcitiem.
Varbūtlabākmanlūgtiesnevisparcitiem,bet
tikaiparsevivien?

– [Lielā] pazemībā? Ja no pazemības, tad
lielāpazemībāDievamsaki:“MansDievs,Tu
nedrīkstisadzirdētmanitādu,kādaesesmu.
Betvai tad tānebūsnetaisnība, jamanisdēļ
cietīsciti?Jo,jamansstāvoklisbūtugarīgs,es
lūgšanas skaitītu ar uzdrīkstēšanos, Tu ma-
nisadzirdētuunviņiempalīdzētu.Pietā,ka
kādscieš,irarīmanavaina.Betkādairmana
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tuvākāvaina,kāpēcviņamirmanisdēļjācieš?
LūdzuTevi,palīdziviņam.”

Tasir,vissiratkarīgsnotā,kāattiecībāpret
citiem mēs pozicionējam paši sevi. Tu sajū-
ti savunecienīgumu, bet, lūk, ieraugot kāda
ciešanas, tu sāc satraukties, jūti līdz, lūdzies.
Es, redzot,piemēram,aklo, jūtosvainīgspar
to,jo,jamansstāvoklisbūtugarīgs,tadvarē-
tuviņudziedināt.Dievsmumsdevisiespēju
kļūtsvētiem,darītbrīnumus,glužikātodara
Viņš.Unmēs,atzīdamisavumilzīgovaima-
zogarīgo slimību,pazemīgi lūdzam, laimū-
su tuvākajam,mūsu līdzcilvēkam tiktu dota
miesasveselība,joesamvainīgiviņaslimībā.
Jo,jamēsbūtugarīgiveseli,viņšjausenbū-
tuatveseļojiesunnemocītos.Ieņemotpareizu
nostāju pret citiem, uzskatot sevi par vainī-
guitvisā,kasnotiekpasaulē,mēslūdzamies:
“Kungs Jēzu Kristu, apžēlo mūs,” – un visa
pasaulesaņempalīdzību.Unparsavunede-
rību–irjāizjūtsāpespartounjāmeklēDieva
žēlastība.Bet,protams,jacilvēksirsasniedzis
garīgostāvokli,patspriekšsevisviņšnelūdz
itinneko.

Es redzu, ka bieži vienmēs nepareizi iz-
protam vārdus: “Kungs Jēzu Kristu, apžēlo
mani”,unviltuspazemībasdēļnesakām:“Ap-
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žēlomūs”,par citiemnelūdzamies, tikaipar
sevivien.Tāpēcreizēmarīlaicīgiecilvēkimūs,
mūkus,pārprotunapvainojas,sakot,kamēs
esam egoisti un rūpējamies vien par to, lai
glābtospaši.“Apžēlomani”–irtamdēļ,laine-
iekristulepnībā.Vienapazemīgacilvēkalūg-
šanas,kurš tic tam,kaviņšnovisiemirpats
sliktākais,ircēlākasparvisnaktsdievkalpoju-
mu, kasnotiek ar lepnunodomu.Lūdzoties
lepnībā,mēsņirgājamiespašiparsevi.

Kau jas ga ta vī bas stā vok lis

Neaizmirstiet,kamēsdzīvojamgrūtoslai-
kosunkajālūdzasirdaudz.Atcerietiesparto
ārkārtējotrūkumu,kotagadciešļaudis,atce-
rieties par to milzu centību lūgšanās, ko no
mums pieprasa Dievs. Lūdzieties par šo ko-
lektīvoneprātu,kasirpārņēmisvisupasauli,
lūdzieties par to, laiKristus par Savu radību
apžēlotos, jo tā traucas pretī katastrofai. Lai
ViņšDievišķā veidā iejaucas šajā neprātīgajā
laikmetā,kurāmēstagaddzīvojam,jopasaule
tiekvirzītauzjukām,uzneprātu,uzstrupceļu.

Dievsmūsiraicinājislūgtiesparpasauli–
pasauli,kurāirtikdaudzproblēmu!Nelaimī-
giecilvēki,viņinepagūstpatpārkrustīties!Ja



425

mēs,mūki,nelūgsimies, kamganmēs to at-
stāsim?Karalaikākareivisirkaujasgatavībā:
viņamirjauuzautizābaki,viņštikaigaidapa-
vēli.Tādāpašāstāvoklīirmūks.Ak,jaesbūtu
Makavejs!Esdotoskalnos, laivarētuparcil-
vēkiemlūgtiesbezmitas.

Laisātansnevarēturīkotiestā,kāiedomā-
jas,mumsarlūgšanāmirjāpalīdzvisaipasau-
lei.Pašlaiksātansirpanācisšādastādastiesī-
bas.Nav jau tā, kaDievs viņam atļauj darīt
visu,kovēlas,Viņšvienkāršinevēlas ierobe-
žotgribasbrīvību.Tāpēcmumspasauleiirjā-
palīdzarlūgšanām.Jakādamsāpparto,kas
pašlaikvaldapasaulē, ja kādspar to lūdzas,
tadcilvēkiemtiekpalīdzēts,untanīpašālaikā
netiek ierobežotaviņugribasbrīvība. JaDie-
vagribasžēlastībājūsvēlnedaudzgūsietsek-
mes,tadattiecībāuzlūgšanāmmēsiesāksim
kautkoīpašu,šolietusakārtosimtā,kātasir
vajadzīgs.Jūskļūsietpar“radariem”,jouzto
mūsspiežarīvissapkārtnotiekošais.Mēsiz-
veidosimlūgšanubrigādi.Jūskarosietarlūg-
šanukrellēm.Lūgšanas ir jāskaita ar sāpēm.
Vaizināt,ciktadtāskļūstspēcīgas?

Maniļotiievainotas,kadredzumūkus,ku-
ridarbojasnevisDievā,nevisarlūgšanām,bet
tīricilvēciskitajā,kocilvēciskāveidāatrisināt
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ir grūti.Dievs spēj visu sakārtot.Ar pareizu
garīgodarbu,klosterusvaruzcelttikaiarvie-
nāmvienīgāmlūgšanām,apgādātarvisune-
pieciešamounpalīdzētvisaipasaulei.Navpat
jāstrādā, tikai jālūdzas.Mūkamnav jācenšas
lauzītsavugalvuparvienāmvaicitāmgrūtī-
bāmneatkarīginotā,vaitāsattiecastikaiper-
sonīgiuzviņuvaiuztuvāko,vaiuzkopējosi-
tuācijupasaulē.ViņamirjālūdzasunarDievu
pasaulējānosūtadaudzDievišķāspēka.Jotā
vaicitādi,bettasarīirmūkadarbs,un,javiņš
nav to sapratis, tadviņadzīveinavnekādas
jēgas.Tāpēcmūkamirjāzina,kaikviensviņa
satraukums,kasviņumudinarastcilvēciskus
risinājumusvisdažādākajosgrūtosbrīžos,ku-
rimokaun radagalvassāpes, irno ļaunā. Ja
jūsredzat,ka jūssatraucjautājumi,kocilvē-
ciskāveidāatrisinātnaviespējams, ja jūstos
neuzliekatDievam,ziniet,katāirsātanaviltī-
ba,laijūspamestunovārtālūgšanas,arkurām
DievsvarsniegtnetikaiDievišķospēku,bet
daudzusDievišķosspēkus,unsniegtāpalīdzī-
batadnāksneviskāvienkāršapalīdzība,bet
jaukāDievabrīnums.Notābrīža,kadmēsie-
sākamsatraukties,mēsDievamtraucējamie-
jauktiesvisānotiekošajā.Mēsdodampriekš-
rokunevisDievam,nevisDievagribai,kurai
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dodotpriekšrokumumsbūtutiesībassaņemt
Dievišķo palīdzību, bet gan loģikai. Sātans,
veiklinolaupotmūkamīlestību,cenšastono-
turētlaicīgajāmīlestībā,laicīgajāpasaulesuz-
tverē un laicīgajā kalpošanā tuvākajam, lai
ganmūksirspējīgsrīkotiessavāmūkatelpā,
viņšspējstrādātsavāspecialitātē–“sakarnie-
ka” specialitātē, jo tā arī ir tā paklausība, ko
Dievsviņam iruzlicis.Betvisspārējais,viss,
komēspanākamarcilvēciskajiemcentieniem,
irattiecināmsuzzemākokategoriju.

Bez tāmūkam citiem ir labāk palīdzēt ar
savāmlūgšanām,nevisarsaviemvārdiem.Ja
viņamnavspēkanoturētto,kuršdaraļaunu,
laiviņštamarlūgšanāmpalīdznotālienes,jo
pretējā gadījumā viņš pats var apskādēties.
Vienai labai, sirsnīgai lūgšanai piemīt lielāks
spēksnekātūkstošvārdiem,kadcitišosvār-
dusnesadzird.Parmanirunā,kaespalīdzot
cilvēkiem,kuripiemanisirieradušies.Betpar
savu īsteno pienesumu pasaulei es uzskatu
tāspusotrasstundas,kuru laikāes lasuPsal-
mus.Visupārējo esuzlūkoju kā izklaidi: at-
nāknelaimīgie, izsūdzman savas sāpes,nu,
dodu es tiem vienu vai citu padomu. Tāpēc
es neuzskatu, ka palīdzība ir mans personī-
gaispienesums:cilvēkiempalīdzlūgšanas.Ja
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eslūgšanāmvarētuveltītvisusavulaiku,tad
spētupasauleipalīdzētdaudzvairāk.Teiksim,
dienaslaikāesvarupieņemtdivsimtcilvēku
ar visāmviņu ciešanām.Bet vai tadpasaulē
cieštikaidivsimtcilvēku?Nesatiekotiesarkā-
duvienuun [tajā laikā] skaitot lūgšanaspar
visupasauli,essatiekosarvisupasauli.Untā-
pēcescilvēkiemsaku:“EsgriburunātarDie-
vuparjums,nevisarjumsparDievu.Tābūs
labākjumspašiem,betjūsmaninesaprotat.”

Šajos grūtajos laikos pret lūgšanām neiz-
turēsimiesnolaidīgi.Lūgšana– tā irdrošība,
lūgšana–tāirsaiknearDievu.Atceraties,ko
rakstījaabbaĪzaks?“Dievsmumsprasīsatbil-
dētnejauparto,kamēsneesamlūgušies,bet
ganparto,kamumsnavbijusisaiknearKris-
tuunmūsirpievīlissātans.”

2. Klos te ri – Baz nī cas cie tok šņi

Mūks ir uz klints no stip ri nā ta bā ka

–Geronda,kādsirmūkauzdevums?
–Mūkauzdevums ir kļūtpar SvētāGara

trauku.Viņamsavasirdsirjāpadaratikjūtīga
kāplāksnītenovizuļzelta.Vissmūkadarbsir
mīlestība,unarīsavāceļāviņšdodasmīlestī-
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basdēļuzDievu,kassevīietverarīmīlestību
uztuvāko.Mūksdomāparcilvēcesnelaimēm,
viņasirdiplosasāpes,unviņšnepārtrauktilū-
dzasarsirdiparpasauli.Tāarlūgšanāmmūks
apžēlo pasauli. Ir tādi mūki, kuri cilvēkiem
palīdzdaudzvairāk,nekātiemspētupalīdzēt
visapasaule.Piemēram, laicīgs cilvēksnaba-
gampalīdz ar kilogramu rīsu unpāris apel-
sīniemunbiežitodaratāpēc,laitopamanītu
citi,kurusviņšpiedevāmpatsvēlnosodapar
skopumu.Betmūksveiclūgšanuunklusējot
sūtasaviemtuvākajiempalīdzībutonnām.

Mūks neveido paša rīcības programmu,
nesastādamisionāra laicīgodarbuprojektus,
viņšdodasuzpriekšubezjebkādaplāna,un
labaisDievsviņuiekļaujSavāDievišķajāplā-
nā, bet, ja tasbūsvajadzīgs, tadViņšPašam
zināmā veidā var nosūtīt veikt arī apustuļu
varoņdarbus. Dievs nomūkiem neprasa, lai
viņidotoslaicīgajāpasaulēunvestupieroci-
ņascilvēkus.Viņšgrib, laimūkiarsavuper-
sonisko pieredzi dotu cilvēkiem gaismu un
šādāveidātosvirzītuuzmūžīgodzīvi.Tasir,
mūkakalpošanasuzdevumsnavpalīdzētpa-
saulei,atrodotiespasaulē.Mūksaiziettāluno
laicīgāspasaules nevis tāpēc, ka viņš ienīstu
pasauli,betgantādēļ,kaviņš tomīl.Dzīvo-
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jottālunopasaules,mūksarsavāmlūgšanām
tai palīdzēs tur, kur cilvēciski tas nav iespē-
jams,bet tikaiarDievišķo iejaukšanos.Tādēļ
mūkamirjāatrodasnepārtrauktākontaktāar
Dievu, jāsaņemnoViņa signāli un jānorāda
cilvēkiemceļšpieViņa.

Es ilgi nespēju saprast, kā katoļi attaisno
dažas lietas.Bet, lūk,nesenpiemaniskalibā
ieradāsdivikatoļuarhitektinoRomas,unma-
nanesapratne tikaatrisināta.Viņinesaprata,
kasirPareizticība,betviņuattieksmebijalaba.
“Kāpēc,”viņimanpajautāja,–“mūkisēžšeit?
Kāpēc viņi nedodas pasaulē, lai kalpotu sa-
biedriskajāmvajadzībām?”–“Betvaitad,”es
atbildēju, “bākāmnav jāstāvuzklintīm?Un
ko, pavēlēsiet viņiem pārcelties uz pilsētām
unliksietstrādātparielaslaternām?Bākāmir
savakalpošana,laternām–savējā.”Mūksnav
virspilsētatrotuārapakārtalampiņa,kasap-
gaismogājējuceļu,laitienepakluptu.Mūksir
tālabāka,kasnostiprinātaaugstuklintīsunar
savuspožumuizgaismojūrasunokeānus,lai
kuģinenomaldītosnoceļaunsasniegtuDie-
vu–savugalamērķi.
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Mū ka ne dzir da mais spre di ķis

…Lūk,ņemšuunpalūgšos,laijūs,trīspa-
klausībnieces,neizaugtu!…Lai tādaspaliktu
uz visiem laikiem: šajos zilajos lakatiņos, tā-
da augumiņa, tāda vecuma! Vai zināt, kāds
klusais labumsircilvēkiemnotā,kaviņi jūs
redz?Jošodienlaicīgajāpasaulēkārtīgumei-
tenisameklētirgrūti.Vairumsmeiteņuuzve-
dasmežonīgi:cigareterokās,šķobāskānezin
kas… Bet šeit cilvēki redz, ka jaunavas, kas
seviirveltījušasDievam,dziedbaznīcā,prie-
cājas…“Kas tāpar lietu?” cilvēki brīnās. “Te
jābūtkautkādamāķim.Teikt,kaviņasirmuļ-
ķes?Itkānē,nepateiksi.Teikt,kaviņāmkaut
kā trūkst?Nē, viss viņām ir kārtībā. Laikam
jaupatiesitepastāvkautkasaugstāks!”Jā,jā,
patiesi,zināt,kādsnotāirlabums?

Kad klosterī ierodas laicīgi, lai arī neticī-
gi cilvēkiun ierauga īstusmūkus, tad, ja vi-
ņuattieksme ir laba,viņikļūst ticīgi.Daudzi
bezdievīgizinātnieki,SvētajāKalnāierodoties
vienkāršiekskursijā,irmainījušisavasdzīves.
Cilvēki,šīvārdalabākajānozīmē,aizdomājas
un iepazīst garīgo dzīvi. Viņi redz priecīgus
jaunusļaudis,kuriemirvisipriekšnosacījumi
kļūt veiksmīgiem laicīgajā pasaulē, bet tie ir
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pametuši bagātības, amatusundzīvo svētcī-
nītājudzīvi,arlūgšanāmunnaktsdievkalpo-
jumiem.Tovisuredzot,cilvēkiemrodasjautā-
jums:“Kāgantasnākas?Jo,jaDievspatiešām
ir, ja irnākamādzīve, ja irellesmocības, tad
kāpēcesdzīvojušādi?”Unviņimazinagrēcī-
gumusavādzīvēvaiarītolabopilnībā.Man
ir zināmsviens tādsgadījums.Kādadivdes-
mitgadusvecajaunietemēģinājaizdarītpaš-
nāvību:pārgriezasevvēnas,betviņupaguva
izglābt.Pēctamviņupaņēmakādsmūksun
aizvedauzsieviešuklosteri.Nosākumaviņu
visskaitināja,betpēctam,iepazīstotiesarmū-
ķenēm,viņaattapāsunteica:“Teesieraudzīju
pavisamcitupasauli.Varbūtesvarupiejums
palikt?”

Lūk, tāda irmūkanedzirdamā sludināša-
na.Sludinadaudzi,betviendažiizraisauzti-
cību, joviņudzīvenesaskanarvārdiem.Bet
mūksnelasaskaļussprediķus,kasdomāti,lai
viņusadzirdētuciti.Viņšarsavudzīviklusē-
jotsludinaKristuunarsavāmlūgšanāmpa-
līdz tuvākajam. Viņš izdzīvo Evaņģēliju, un
viņudara zināmuDievaŽēlastība. Šādāvis-
pārliecinošākā veidā mūks sludina Evaņģē-
liju,untieši tas ir tas,pēckā ilgojaspasaule,
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it īpašimūsdienās.Kadmūks runā, tadviņš
paužnetikaidomu,betarīpieredzi.Arīmūka
izteiktādomanessevīgaismu.

–Betdaži,Geronda,saka,puišiunjaunie-
tesklosterīiestājasvainuaizvilšanās,vainu
tādēļ,katiemirkādsfiziskstrūkums,vaiplān-
prātībasdēļ.

–Varredzēt,kašiecilvēkiematmiņāirie-
gūlušiviensvaidivi līdzīgigadījumi,bet ta-
gad ļaunuma vai skaudības ietekmē tie ap-
melopārējosmūkus, kuri ir kādi 90procen-
ti.Tomēr, tiekot skaidrībāun redzot, ka lieta
patiesībāirpavisamsavādāka,viņiteiks,kair
kautkasaugstāks,kairDievs.

Tieši tāpēcmūkamvienmēr ir jābūtkā la-
bam piemēram pasaulei: “Tā pat lai jū su gais
ma spīd ļau žu priekš ā” (Mt 5, 16). Īstensmūks
irgaismapasaulei.Vaiatminaties,ko rakstīja
Jānis Pakāpnieks? “Mūku gaisma ir Eņģelis,
betgaismapasaulīgajiem–mūks.”Mūkapa-
līdzībairiedarbīga,kadviņšatšķirasnolaicī-
gajiemcilvēkiem.Jotas,kaspalīdzlaicīgajiem
cilvēkiem, kurus ir nomocījušas tukšrosīgas
lietas, irsvētums.Tāarsavuvienkāršībumā-
caviņiematzītdziļākodzīvesjēgu,laiizzustu
nospiedošaissmagums,kasnomācviņusirdis.
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Mūks un pa sau les at dzim ša na

Mūki irKristusregulārāarmija, tāpēcviņi
par savu dienestu nesaņem nekādu atlīdzī-
bu.Vienpalūko,daudzinespējaizmirstSvē-
toAtonaKalnu. Jebkurā citāvietā, laikur tie
arībūtunokļuvuši,viņiemtiksprasītanauda
u.tml.,betSvētajāKalnāviņiemirtikai jāsa-
ņemapmeklējumaatļauja;pēctāssaņemšanas
viņi var par velti doties kurp vien vēlas.Ne
parnaktsmājām,neēdienunaudanoviņiem
ņemtanetiks.CilvēkiSvētajāKalnāatrodkaut
kopavisamsavādākuunno tāgūst labumu.
Reiz,kadesvēldzīvojuGodājamāKrustaka-
libā,piemanispēcpadomasavugrūtīburisi-
nāšanāieradāskādscilvēks.Mēssarunājāmies
kādas pusotras stundas. Taisoties uz promie-
šanu,viņšizvilkapiecsimtdrahmunaudaszī-
mi.“Kastasir?”espajautāju.–“Mēstikdaudz
maksājamparvienuvienkāršuvizītipieārsta.
Atvaino,vajagpiemest?”

Pēcpēdējā Svētajā kalnānotikušā uguns-
grēka tur ieradāsvairākiESaugsta ranga ie-
rēdņi paskatīties, kas pietrūkst, un piešķirt
palīdzību. Viņi apmeklēja arī manu kalibu.
Sarunas laikāesviņiemteicusekojošo:“Mēs
šeitesamnākušidot,nevisņemt.”–“Kautko
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tādumēs dzirdam pirmo reizi,” viņi atzinās
un nekavējoties dzirdēto pierakstīja bloci-
ņā.Vaitadmēsparmūkiemkļuvāmtādēļ,lai
varētu saņemtmateriālos labumus?Mēspar
mūkiemkļuvāmtāpēc,laidotugarīgo,parto
[pretī]nesaņemotmateriālo.Laitiektosuzga-
rīgo,mumsirjābūtbrīviemnosadzīviskā.Mī-
lestībasuzKristudēļmēsskrējāmkalnos,lai
varētupaši tiktbrīvinokaislībunebrīvesun
notāsatbrīvotarīpārējos.

Mūsuuzdevumsir,laicilvēkinomūsulūg-
šanāmunpiemērasaņemtupalīdzībuungarī-
giatdzimtu.Pametotlaicīgopasauliunaizejot
klosterī,cilvēkskļūstpar“tēvu”vaipar“mā-
ti”.Kad jaunietekļūstparmūķeni,viņa sevi
novēlKristum, kļūst parViņa līgavuunpa-
līdzcilvēkiematdzimtgarīgikāgarīgāmāte.
Ar savām lūgšanāmviņaveicina,piemēram,
to, kaveidojas stipras kristiešuģimenes.Bet
irarīgadījumi,kadcilvēkiemirnepieciešama
arīcilvēciskāpalīdzība,netikailūgšanas.Kat-
raīstenamūķenepapildustam,kalūdzaspar
pasauli,savāuzvedībasmanierēpalīdztaiar
savu attieksmi pret visdažādākajām problē-
mām,artiempārisvārdiem,koviņaarhoan-
darikā pasaka kādam svētceļotājam, lai viņš
spētuapjaustdzīvesdziļāko jēgu,vaiarīkā-
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daimātei,laitoatbalstītu.Bet,protams,japa-
timūķenemeklēiespējutiktiesarlaicīgajiem
cilvēkiemu.tml.,tadtasirgaužāmnelāgi,jo
laicīgās pasaules izlēcieni saduras ar garīga-
jiem likumiem, bet tas mūs, mūkus, noved
līdzsirdsēstiem.Centieties,cikvientas ir ie-
spējams,būtcitiemnemanāmi.Dažimūkitie-
casapmeklētaltārasvētkus,ietciemoscitspie
cita,laiiegūtugarīgospaziņas.Betes,būdams
spiestskautkurdotiesgarīgāslietās,jūtostā,
itkādotosmocekļanāvē,uzskatutoparveltu
laika izšķiešanu.Es izanalizēju abus šos fak-
tus,unmanadvēseletoļotipārdzīvo.

–Geronda, kāds var būt iemesls, kad jau
padzīvojusimūķenegarīginavnobriedusi?

–Viņasevnesekounnenodarbojasarva-
jadzīgugarīgopraksi.Ļaunumsaizsākastieši
notā.Pieņemsim,kakādunojumsKristusne-
būtuaicinājiskļūtparmūķeni.Jaunietepalik-
tu laicīgajāpasaulē,apprecētosunkļūtupar
māti.Tadprasībaspretcitiembūtunevisviņai,
betgancitiempretviņu.Viņabūtuseviupu-
rējusiuntādējādidaudzkodotuundaudzko
saņemtu.Savukārtklosterīviņaiirjākļūstpar
garīgomāti,viņasaicinājumsiraugstāksnekā
mātei.Betkānotiekpašlaik?Klosterīviņaie-
rodasvēlpavisamjauniņaun,nenododoties
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nepieciešamajaigarīgajaipraksei,pieņemno-
domu,kaaizvienvēlirbērns.Betviņaiirjā-
saprot,kaviņavairsnavbērns, lai turpinātu
bērnišķīgidomāt:“Mātemumsir,namsmums
ir,navmannekādurūpju,unmannavdaļas
nepiekā.”Viņaiirjāatdod,arsavurīcībuvi-
ņai ir jāveicina jaunākomāsugarīgāatdzim-
šana. Viņai ar savu paklausību arhondrikā,
dievnamāirjāpalīdzuzklosteriatnākušajiem
laicīgajiemcilvēkiem.Viņai sevi ir jāupurē it
visā,unšādāveidāviņasaņems,tonemazne-
lūdzot.Jamūķenesevišādinavnoskaņojusi,
tadvissirvelti.Viņapaliksneattīstīta,unviņa
nojaunākajiemunnovecākajiemgribvienī-
giņemt,pašaipretīnekonedodot.Viņasevī
attīsta sabojātugaruunnenobriest tāpēc,ka
neupurēsevicitiem.

Esredzu,kadažumūkustāvoklisneatšķi-
rasnovienabeduīna,arkuruesiepazinosSi-
najā.Viņambijasešdesmitpiecigadi,betviņš
teica:“Betmantēvanav:esesmu[apaļš]bāre-
nis!”Cilvēkiemsešdesmitpiecugaduvecumā
irjaumazbērni.Irjaunomainījušāsdivas–trīs
paaudzes, un [kā var] pateikt: “Mannav tē-
va”,tasir,meklēttēvamīlestību!Unmēs,mū-
ki,jaesamneuzmanīgi,paliksimbērnulīme-
nī–tajāirļaunums.Tomēr,padomājotparto,
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koviņišādāvecumādarītulaicīgajāpasaulē,
mūķeneivaimūkamvajadzētuteikt:“Pašlaik
mierinājumunocilvēkiemmanmeklētneva-
jadzētu.Man ir jāupurējas,neviscitiemjāiz-
sakapretenzijas.”Lielākādaļaklosterīiestājas
jaunībā,atrodturgarīgosvecākusunvarpa-
likt šādābērnišķīgā stāvoklī, ar visāmbērnu
pretenzijām,laigan,esotlaicīgajāpasaulē,vi-
ņijaupašibūtukļuvušiparvecākiem.Tasir,
viņitāarīirpalikušibērnībā,nekurtālāknav
tikuši –unne jau labānozīmē, bet ganbēr-
nišķīgajā, infantilajā. Var redzēt arī ko tādu:
cilvēks irnovecojis,bet, javiņšnesākdomāt
argalvu,tadviņāpriekuradakaramelītevai
krekliņš.“Betmantētiņšnopirkajaciņu,”lie-
lāsviensvecsAtonamūksunrādasiltupufai-
ku,kotamiriedevisviņastarecs.Nuglužikā
tādsmazspuišelis,kurammāteirnopirkusiar
uzplečiemizrotātužaketi!

Būsimzīdaiņiuzļauno,betneprātā.Jokā
gansavādākmūsudzīvēvarienāktdrosme?
Kāmēs iegūsimvaronību?Lai gūtu sekmes,
mūkamirjāmīkstinatānežēlība,kasmītviņā,
tasir,viņamsavasirdsnedaudzirjāpadarakā
mātei.Bet,laisekmesvarētugūtmūķene,vi-
ņaisevīirjāgūstnedaudzvīrišķības.
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Mū su ga rī gā vienkāršī ba mai na ci tus

–Geronda, kad kāds iestājas klosterī, bet
viņadomuritējumsaizvienvēl irkā laicīga-
jam, pa galvu vēl aizvien svilpo pasaulīgais
vējš,kāviņamnotāatbrīvoties?

–Iestājotiesklosterī,laicīgāpasauleirjāaiz-
mirstunpēctamjāturprātā,kaatrodiesklos-
terī. Nu, labi,mājās, tur vēl var arī neatrast
labvēlīgu iespēju garīgās dzīves uzsākšanai,
nesaņemt pareizo audzināšanu. Bet tagad ir
jābūtļotipiesardzīgam:kāduaudzināšanutu
gūsi šeit, klosterī?Mūka audzināšanu. Klos-
teris– tā irsvētavieta.Laicīgāpasaule–pa-
visamkas cits. Ja domāsi par to, ka atrodies
svētajāvietā,tadpieticībaradīsiespatinose-
vis.Betkātāvaratnākt, jacilvēksaizmirstas
unuzskata,kaviņšatrodaspasaulē?Mūķenes
uzvedībai ir jābūtdabiskai,vienkāršai,paze-
mīgai,nevistēlotnosevis“nelaimīgalikteņa”
iemiesojumu.Tasradariebumu,atgrūž.

Es redzu, ka dažas no paklausībniecēm
māsām uzvedas laicīgi. Soļo kā pāvi, kā pa-
saulīgāslīgavas,neviskāKristuslīgavas.Bet,
lūk,citas,tāsstaigāvienkāršībā,unesredzu,
kaviņāsirkautkassvēts.Kāganvienstikļoti
atšķirasnootra!Unuzreizkļūstskaidrs,kasir
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mūkudzīve.Jajūspievērsīsietuzmanībulabī-
basvārpām,pamanīsiet,katajāsvārpās,kasir
izslējušāstaisnas,nekānav.Savukārtarmaizi
pilnāvārpanoliecaszemē.

Svētbijīgsmūksmainatos,kuriviņuredz.
Lūk,šodienbijaieradiesvienshieromūks,es
viņupazīstu jau sen.Viņšnav skaists, tas ir,
viņānavārējāskaistuma,bet,neskatotiesuz
to,ikreizes,kadviņšsaņemSvētoVakarēdie-
nu,esredzēju,kaviņasejastaro.Jā,un,kad
arīnesaņemSvētoVakarēdienu,esmuredzē-
jisviņasejumirdzam,izstarojamgarīgogais-
mu.Glužikāasfalts,kaspēcbūtībasirdarva,
bet,kaduztopaskatāsvasarā,bieživientas
mirdz.Tāarīšeit:nesmukacilvēkasejāredzi
mirdzumu.Protams,kašispiemērsarasfaltu
nav īpašiveiksmīgs,betkādsvēlcitssalīdzi-
nājums tevarētu iederēties?Esvēlētos teikt,
katasgarīgaisstāvoklis,kādāatrodascilvēks,
dodviņamarīārējomirdzumu.Tasirgarīgais
skaistums,Svētība,DievišķāŽēlastība.Betcik
spēcīgu nepatiku izraisa daži garīdzniecības
pārstāvji: ārēji skaisti, bet iekšēji pilni arpa-
saulīgogaru,laicīgāvējašaudīti!Turedzisa-
vā priekšā stāvam pilnīgi pasaulīgu cilvēku.
Izņemotgarīdzniekakārtu,nekasgarīgsnav
saskatāms!Cilvēkagarīgaisstāvoklisatspogu-
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ļojasviņasejā.Tasirtas,parkoKristusteica:
“Mie sas spī dek lis ir acs. Ja nu ta va acs ir skaid
ra, tad vis a ta va mie sa būs gai ša.” (Mt 6, 22) Ja
cilvēkāmājovienkāršība,javiņāirpazemība,
tadviņāmītarīDievišķāapgaismība,unviņš
mirdz.Tiešitasmūkamarīirjāsasniedz.

–Geronda,svētaisKalabrijasNilssaka,ka,
kļūstotparmūku,cilvēkspārvēršasvainupar
eņģeli, vai nu par sātanu. Tad jau sanāk, ka
starpstāvokļanemaznav?

–Artosvētaisgribpateikt,kamūkamarse-
viirjāstrādāpareizi.TāpēcjauDievspieļauj,ka
pārlielshimasmūku,kurširkritisnāvesgrēkā,
nāksmagisodi,laiviņšcaurtiemizpirktusavu
vainu.Mēsreizēmdomājam,kacaurkautko
ārēju,mākslīgāceļā,maģiskāveidāpārmums
nāksŽēlastība.Bettasgandarījumunesniedz
neDievam,neiekšējipašamcilvēkam,nearī
citiem.Piemēram,dažinomūkiemsevpašuj
platasungaras, līdzpašai zemei, shimas, uz
tāmizšujsarkanuskrustus,rozes,sārtuszari-
ņus,veselulērumuburtu…Pavervaļāarīrja-
su,laivisušodaiļumuvarētuaplūkot,glužikā
tādi farizeji, kuri savasdrānas ir izrotājuši ar
pušķiem (skat. Mt 23, 5), vēlotiesparādīt, cik
viņi daudz lūdzas! Bet agrākos laikos mūka
shimazemrjasastiktikkobijaredzama,unarī
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vienīgiejot.Daudzizemapakšrjasasvienkārši
nēsājamazoshimuunstaigājatajā,laivispār
nekonevarētupamanīt.Betšodienirtukšzie-
ži.VaitadšādāveidātienoshimassaņemsŽē-
lastību?Shimarādanepatikupretviņiem,bet
Žēlastībaaizplūst.Mūkauzdevumsirkļūtpar
lielāsshimascienīguiekšēji.Bettas,kurškļūst
par lielās shimas nesēju iekšēji, savu shimu
slēpj. Ārējais nerada iekšējas pārmaiņas. Un
tādējādicilvēkipaliekvirspusēji,unbeigubei-
gāstienoKristusizdzirdēs:“Es jūs ne pa zīs tu.” 
(Mt 25, 12)

Klos te riem ir ga rī ga mi si ja

Mūksgādāparpašaglābšanosunvisudzī-
vounmirušopestīšanu.Mūkaīstena,Dieviš-
ķamīlestība slēpjas sāpēspar savasdvēseles
pestīšanuunparvisaspasaulesglābšanu.Die-
vamveltītāmūkadvēseleveicinanetikaiviņa
radinieku,betarīvisunovadniekuglābšanos.
TāpēcMazāzijākālabaieražabijavismazvie-
namūkaesamībadzimtā,laiviņšvarētupār-
stāvētvisus.KadparmūkukļuvakādsnoFa-
rasasiedzīvotājiem,vissciemsrīkojasvētkus.
“Tagadviņš,”cilvēkiteica,“palīdzēsarīvisam
mūsuciemam.”
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Pats par sevi saprotams, ka mūks nekad
neteiks: “Es izglābšu pasauli.” Par pasaules
glābšanuunparsevispašapestīšanuviņšlū-
dzasparalēli.Bet,kadlabaisDievs,izdzirdējis
viņa lūgšanu, palīdz pasaulei,mūks nesaka:
”Esizglābupasauli,”betgan,“pasauliizglāba
Dievs.”Mūkamirjāsasniedztādslīmenis,lai
varētulūgties:“MansDievs,Tumanineuzlū-
ko,neapžēlo.Parūpējiesparpasauli,apžēlo-
jiesparto.”Šādimūkslūdzasnejautādēļ,ka
viņampašamnebūtuvajadzīgaDievaŽēlastī-
ba,betgantādēļ,kaviņāirlielamīlestībapret
pasauli.

–Geronda,ciklielāmērāmūkam,palīdzot
cilvēkiem,irjāaizmirstparsevi?

– Līdz kamēr viņš redzēs, ka cilvēki no
tāgūst labumu.Bet, jaessevipilnībānodo-
šulaicīgoļaužurokās,tadarīpatskļūšupar
laicīgocilvēku.Kadmūks,itkādēļtā,laiva-
rētu palīdzēt pasaulīgajiem cilvēkiem, dara
to,kasmūkiemnepiedien, tadcilvēkiemtas
nepalīdz.Piemēram,kādsmūksvarkļūtpar
brīnišķīgutaksistu.Unarīnauduparvešanu
viņšneņems,unarpasažieriemrisināsgarī-
gas sarunas…Bet tasnavmūkudarbs.Rei-
zēmmūkos var saskatīt pasaulīgo garu, bet
pasaulīgajos cilvēkos – mūku garu. Bet pēc
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tam nākamajā dzīvē Kristus pateiks: “Velc
ka tu shimu nost, bet tu – uzvelc.” Pasaulī-
gaiscilvēks,vēlotiesmūkadzīvi,tieksvētīts.
Bet,jamūksvēlaspasaulīgodzīvi,viņšnonāk
mūžīgajāsmokās.

– Bet, ja mūka nostāja ir nepareiza, viņš
patstosaprot?

–Unkautarīnesaprastu:jareizirpieļauta
kļūda,tadviņāpilnīgamiera,rimtumanebūs.
Tajā, kasmūkiemnepiedien, inoka58 dvēsele
mieruneradīs.Betnotāmirkļa,kadviņadvē-
selebūszaudējusimieru,viņamirjāsākmek-
lētnotiekošācēlonis.

Kādsmanspaziņaapmeklējavienukloste-
ri,betpēctamstāstīja:“Turtačuirriktīgsatel-
jē!Unmāte igumene ir īstsbrīnums! Javiņa
AtēnāsMonastirakābūtutirgojusipogas,tad
būtusavāvietā!Viņaiirtādstvēriensšajāslie-
tās!”Tasir,klosterisirpārvērtiesparateljē.Pēc
tamtaspārvēršaspar fabriku,pēc tam–par
lielveikalu, bet vēlāk – par tirgu!Nelaimīgie
laicīgie cilvēki no mums, mūkiem, vēlas sa-
ņemtkautkoaugstāku.Bet,laivarētusasniegt
augstāko,mumsirjāizvairāsnojebkādacilvē-
ciskamierinājuma.
58 Sinonīms vārdam mūks.
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Klosteri ir paredzēti garīgajam. Tajos ne-
var būt pasaulīgo sākumu, vien garīgais, lai
tie cilvēkudvēseles varētu piepildīt ar para-
dīzes saldumiem. Kāmēs pasaulīgajās lietās
varam mēroties ar pasaulīgajiem cilvēkiem!
Grozikāgribi,viņiemtomēriespējuirdaudz
vairāk.Bet,jaklosterisdzīvogarīgi,ziniet,kā
pasauleitasliekaizdomāties!Kadirsvētbijība,
Dievabijāšana,kadnavnepasaulīgāsloģikas,
ne tirgus gara, tas laicīgus cilvēkus aizkusti-
na. Bet, diemžēl, tirgus gars mazpamazām
iespiežas mūku dzīvē līdz pašām muguras
smadzenēm. Reiz piemanis kalibā iegriezās
kādsmūks.Espinulūgšanukrelles.“Tu,”viņš
mansaka,“šādastrīsdesmittrīsmezglukrel-
lītesizdalisvētībai.Betesvienaskrellesvaru
pārdotpatparpiecsimtdrahmām!Unartām,
kā to dari tu, ilgi nenoņemos: tiklīdz esmu
beidzisdarinātmezgliņus,apgriežugalusun
nedaudztosgalossalaižukopā,laidzijavelti
netiktu laista zudībā.Arī no krustiņiempāri
paliekošās pītās virvītes tiek liktas lietā – arī
tās apšuju. Un pērlītes neizmantoju. Mana
peļņairdaudzlielākapartavējo!”–“Paklau,”
esatbildēju,“kātevnavkauna!Vaitadtune-
saproti, ka tevī ir iemājojis tirgoņa gars? Es
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mūksesmujaukopš1950.gada,betkautko
tādudzirdupirmoreizi!”

–Geronda,garīgucilvēku,kurispētupalī-
dzētpasaulei,irtikmaz!

– Jā,parnelaimi, to irmaz!Unko laida-
ranabagapasaule?Vaizini,cikdaudzeses-
mu lūdzisDievu, laiViņš sūtītu īstenus, pa-
saulei palīdzēt spējīgus cilvēkus? Nelaimī-
gajiem pietiek ar to vien, lai tev par viņiem
kautnedaudzsāpētudvēseleunlaituviņus
neizmantotusavapašalabumagūšanai–ne-
kocituviņinevēlas!Laicīgajāpasaulēviņi ir
nemitīgāscīņāsunnejūtasdrošībā.Ierodoties
klosterī,kasdzīvopareizi,viņisaņempalīdzī-
bu,josajūtdrošību,untasviņiemdodspēku
turpinātcīņu.

Šajos grūtajos laikos cilvēkiem ir vajadzī-
ganetikdaudzfiziskā,cikgarīgābarība.Tas
ir, tiemirvajadzīganevismaize(laigan,par
nelaimi, drīz cilvēkiem nebūs iespējams pa-
līdzētpatarmaizi),betgangarīgāpalīdzība.
Tāpēcpacentīsimiespalīdzētvisaipasauleiar
lūgšanām.Palīdzēsim,piemēram,neizjuktkā-
daiģimenei,palīdzēsimkādaimāteipienācīgā
veidāizaudzinātviņasnelaimīgosbērnus,ne-
daudzpieturēsimtos,kurosirsvētbijība.
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Ga rī gais stā vok lis – ga rī gais cie tok snis

Jautagadirlaikssāktgatavotsavudvēseli,
jo,jaatgadīsieskautkasnopietns,esnezinu,
kādastamvisambūssekas.Ak,javienDievs
nepieļautu grūto laiku atnākšanu!Bet, ja tie
arīpienāks,tadvienāmazāzemestrīcē,vienā
satricinājumāizjuksneskaitāmasbrālības,sa-
bruksneskaitāmiklosteri,jokatrscentīsiesiz-
dzīvotpats,katrsskriesuzsavupusi.

LaiDievsnomumsnenovērstos,mumsir
jābūtmaksimāli uzmanīgiem.Dvēselēs ir jā-
būtkautkamgarīgam.Jatastāir,tadtasjums
dara godu. Sadrebinās pamatīgi. Cik es jau
jumspar to esmu runājis, kādus tik skarbus
vārdusjūsnomanisšajāsakarāesatdzirdēju-
šas!Jakautkotamlīdzīgubūtuteikušiman,es
aizdomātos, pakustinātu smadzenes: “Kāpēc
mantopateica,konomanisgribēja?”Esnak-
tinegulētuvaipatdaudzasnaktis.Jaesnere-
dzētu,katuvojasgrūtilaiki,tadtikļotiparto
nepārdzīvotu.Betesredzu,kapienākslaiks,
kad jumsklāsies ļoti smagi.Pašlaik jūsmani
nesaprotat,bettadmanisapratīsiet.

–Geronda,betkolaicilvēksdara,jatajās
grūtajāsdienāsviņšpaliksviens?
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–Tunosākumakļūstiparpaklausībaspil-
dītājuuniegūstispējasspriest,untadpaska-
tīsimies. Tāpēcmēs arī sacījām, ka visupirms
mumsirjāatbrīvojasnotrūkumiem.Jamūkam
būstrūkumi,tadnotiekošaisviņamnebūspa
spēkam.Javiņšarīpašlaikarvisuirneapmie-
rināts,jauzskata,kaviņširērglis,betvisipā-
rējieirtikaitārpi,tad…Nutadmēģinietlabo-
ties, labojieties, lai jumsbūtu tiesības saņemt
Dievišķopalīdzību.NostiprinietseviDievāvēl
pamatīgāk. Pienāks grūtāki laiki.Augļi vēl ir
zaļi,navpaguvušinobriest…Vaizināt,parko
pārvērtīsiesjūsuklosteris,kadjūsbūsietgarīgi
nobriedušas?Unnetikaivietējāmērogā,jūsu
palīdzībastiepsiesvēltālāk.Jopretējāgadīju-
mājumspašāmbūsnepieciešamacilvēkupa-
līdzībaunaizbildnība.Betvaizināt,ciktasir
slikti,kadklosterimar tajādzīvojošajāmmā-
sāmirvajadzīgalaicīgocilvēkupalīdzība?

Šodienmūkam ir jādzīvo garīgi tādēļ, lai
viņšbūtugatavspārvarētgrūtības.Viņam ir
jāsagatavojas, lai zaudējumi tam neapgriez-
tuspārnus,josavādākvarnonāklīdzKristus
noliegšanai.Pienākslaiks,kadupesizžūs,vi-
susmocīs slāpes,visi cietīs.Mūs,mūkus, tas
nebaida.Tikt slāpjumocītam?Mumspat tas
irvajadzīgs,jomēsesamdevušiesceļā,tieco-
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tiespēcļaunumaradītajāmciešanām.“To,ko
eskāmūksneesmudarījislabprātīgi,”tades
noteikšu, “tagad darīšu piespiedu kārtā, lai
varētusaprast,kasirmūks.PateicosTev,mans
Dievs!”Betpasaule,nelaimīgāpasaule!Kolai
saka,jaesamnonākušipattiktālu,kaizgudro
bumbas,kasnogalinacilvēkus,betēkasatstāj
neskartas!JaKristusirteicis,kavienadvēsele
irvisaspasaulesvērtībā (skat. Mt 16, 26),bet
viņiem ēkas ir vērtīgākas nekā visa pasaule,
tadtasirbaisi!

–Geronda,esjūtusatraukumu,bailespar
to,kasmūssagaida. 

–ŠīsbailesmumspalīdzturētiespieKris-
tus.No tāneizriet, ka ir jāpriecājaspar visu
to, kasmūs sagaida. Ir jāpriecājaspar to, ka
mūsgaidavaroņdarbsKristusdēļ.Tasir,mūs
nepaverdzināskautkādsturHitlersvaiMu-
solīni,mēskārtosimeksāmenusuzticībaiKris-
tum.Uzvaraimumsnebūsne ložmetēju, ne
modernākāsatombumbas.Šodienascīņabūs
garīga.Mūssagaidacīņaarpašusātanu.Bet
sātanamnavnekādasvaras,javienmēspaši
šovarutamnepiešķirsim.Nokāmumsirjā-
baidās?JabūtuHitlersvaiMusolīni, tadviss
būtupavisamsavādāk.Navjābaidās.Priecāsi-
miesparto,katābūsgarīgacīņa.
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Jajūsdzīvojatkāmūki,kātēvi,jajūsesat
uzmanīgi, tad katra ienaidnieka uzbrukuma
laikājumsirtiesībasuzDievišķoiejaukšanos.
Ja ir lūgšanascilvēki,pazemīgicilvēki,arsā-
pēm un mīlestību, tad tas ir vesels garīgais
kapitāls,garīgāsstratēģiskāsbāzes.Jaklosterī
irdivastrīsdvēseles,kurasdomāparcitusā-
pēmunlūdzas,tiekļūstpargarīgajiemcietok-
šņiem.Šādigarīginobriedušicilvēkiparalizē
visuienaidniekakaraspēku.

Lūg ša nas, pa rei za dzī ve, 
per so nis kais pie mērs

–Geronda,kādaiirjābūtmūkuattieksmei
unnostājaiattiecībāuzšodienassarežģītosi-
tuāciju?

– Lūgšanām, pareizai dzīvei, personiska-
jampiemēramirjābūtpirmajāvietā.Betkad
unkurtasirvajadzīgs,lairunā,laipaužsavu
nostāju.

–Tasir,kadrodasiemesls,mūkamirjārunā?
–Betkāgansavādāk!Kurštadcitsrunās,

ja nemūks?Mūkamneno kānav jābaidās.
Pārējiebaidāsdabūtpacepuri.Kuršgancits
pirmaismetīsieskaujā,janemēs–cilvēki,ku-
riseviirveltījušikalpošanaiDievam?
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Nodomsmansaka,kaDievsmūsnepame-
tīs! Situācija noskaidrosies. Tagadnotiekošais
līdzināstam,itkālielostīklosbūtusaķērušās
daudzzivju.Bettīkliirsapuvuši.Vienazivtele
raujasturp,otra–šurp,ungalugalātīklssaplī-
sīs.Unnejautāpēcsaplīst,kazivisbūtulielas,
betgantāpēc,kapatsjauirsapuvis.

–Vaiarzivīm,Geronda,irdomātikristieši?
–Jā,kristieši.Zuši,čūskas–tievisiirpārē-

jie.BetarīmumsDievambūsjāatbildparvisu
notiekošo.Espašlaikparvisutostāstuatklāti,
nespējuvairsvaldīties.

–Kasmumsbūtujādara,Geronda?
–Visupirmsjāstrādāpašiemarsevi.Joman

kāmūkamirdotsšādsuzdevums:iznīdētsa-
vupersoniskocilvēciskogaru,nosākumasa-
vestkārtībāpašamsevi,laivarētukļūtparga-
rīgucilvēku,jopretējāgadījumāmanaimūka
dzīveinavnekādasjēgas.Vēlāk,jaradīsiesšā-
danepieciešamība,nopietni izteiksimies, bet
Dievsvisupalīdzēsnovest līdz labam rezul-
tātam.

–Betdaži,Geronda,saka,kalabākairklu-
sēšanaunlūgšana.

–Kadvisstevapkārtdeg,tunevaripalikt
vienaldzīgs! Ugunsgrēks ir jānodzēš. Sāpes
tevneļaujklusēt.Protams,galvenaisircensties
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dzīvot,ciknuvientasiriespējams,garīgi.Bet,
ja kādā nopietnā jautājumā ir jāizsaka savas
domas,tadirjāsakatas,koiedvesīsDievs.

Dzīvojietpazemīgi,vienkārši,garīgi–tā,lai
grūtābrīdījumsnebūtujāmeklēkompromisi.
Unbeztamcentietiesklosterīuzņemtjaunie-
tes,kurāsirpriekšnosacījumidzīvotmūķeņu
dzīvi,laiviņaskļūtuparīstenāminocēm.Kļu-
visparlabumūku,cilvēkszina,cikdaudzviņš
spējnodotieskādainoproblēmām.Zina,kas
ir jādaraunkasnavjādara,zina,kārīkoties.
Javiņšnavkļuvisparlabumūku,tadvissiet
šķērsām.Jūstosaprotat?Jajūskļūsietparīs-
tenāminocēm,tadrīkosietiesarlabuapdomu.
Bet,japartādāmjūsnekļūsiet,tad,sūtotkādu
nojumskautkopaveikt,pirmstamvissbūs
jāsagremo:“Pielūko,partonekoliekunestāsti
unarīpartoneizpļāpājies”,jocitādiviņasa-
runāsvisvisādasmuļķības.Betšādsstāvoklis
būsnepilnvērtīgs.Kāpēcvisatātutiksigalā
arto,kasmūssagaidanākotnē?

Tāpēc tām, kurām mūku dzīvei ir visi
priekšnosacījumi, ir jāpapūlas, lai kļūtu par
īstenām mūķenēm un zinātu, ko var runāt,
cik daudz var runāt un kas ir darāms grūtā
brīdī. Tad viņas paliks noteiktās paklausības
robežās, jo viņugars būsvienotībā armātes
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igumenes garu. Vajadzības gadījumā mātei
būsvienjāizdaranepieciešamaismājiens,un
tāsviņusapratīs,jostrādāsarviņuuzvienas
frekvences.Savādāknunekādi. Jo, ja jūs to
neiemācīsieties, tad pie tās pašas frekvences
varpieslēgtiesvēlkādscits.Viņšjumsteiksne
to,kas irvajadzīgs, jūsviņuneatpazīsiet,un
viņšsastrādāsnemazumsļauna.

Mū ku dzī ve ir bries mās

Šodienpasaule ir liesmās,betmūku insti-
tūtszaudēsavuspēku,nīkuļo,zaudēcieņu.Ja
nomūkudzīvesizzūdgarīgais,tadvēlāktajā
nekasvairspārinepaliek.SvētajāKalnākāds
no svētceļotājiem vienammūkam pajautāja:
“Paklau,vai šeit svētcīnītājagaravairsnav?”
–“Pašlaik,”tasviņamskaidrojotatbildēja,“rit
jaunslaikmets.Vecaissavuirnokalpojis.”Nu,
labi,pieņemsim,ka tasbijapusjucis.Var jau
būt,kavēlkādiempieciemvaidesmitviņam
līdzīgogalvātrūkstkādasskrūvītes,bet,javi-
ņigvelžtādasmuļķības,tadlabāk,laitosieslo-
gatornīaizatslēgas!Viņiemnavtiesībukulstīt
savumēli,zākātmūsdienumūkuinstitūtuun
vest kārdinājumā cilvēkus! Jodažs labs tikai
meklēattiecīguieganstu.
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Jūs redzēsiet: dažos klosteros pakāpenis-
ki,lainekliegtusirdsapziņa,tiksnoliktamalā
svētotēvudarbulasīšana.Tikslasītassociolo-
ģiska saturagrāmatas itkā tamdēļ,kamūsu
laikmetālabumsirvienīginotām.Jā,jā,mēs
uztoejam!Betnelaimīgielaicīgiecilvēkiklos-
teros ierodaspēcpalīdzības…Glužikā laicī-
gajā pasaulē tiek nicināts dievbijīgs cilvēks,
tāpatdrīzvientiksnicinātsarīlabsmūks.Un
vaimums! – jamēs pietiekoši nenovērtēsim
pasaulīgā gara bīstamību, tad jau tuvākajā
laikājaunietim,kuršierodasklosterīunvēlas
dzīvotpareizi,kāīstsmūks,pārējieteiks:“Ko
tutemeklē?”Redzotmūkus,kurinearkone-
atšķirasnopasaulīgajiem,cilvēkimūkosjūtas
vīlušies.Daudzipiemanis ierodasunstāsta,
kādažiklosteriviņusirievedušikārdinājumā.
Kālaitagadesizlabojuviņunodomus?

Pasaulīgaisgarsirdziļiiespiediesmūkuin-
stitūtā,unļaunumsnestāvuzvietas.Mūkiem
irjābūtkāmūkiem,neviskālaicīgajiemcilvē-
kiem.Mēsesamzaudējušiiepriekšējāmpaau-
dzēm raksturīgo vienkāršību. Šodien jauno
mūkudzinējspēks irpasaulīgā loģikaunpa-
saulīgā uzvedība: viņi cenšas saglabāt savu
reputāciju un bieži vien vadās pēc laicīgās
sabiedrībaslikumiem.Betvēlpirmsnedaudz
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gadiem mūku kopmītnēs varēja redzēt stā-
vokli,kasiraprakstītsLausagrāmatā59.Vieni
klosterīdevāsdievišķāsdedzībasvadīti,citi–
grēknožēlas dēļ.Nokļūšanas klosterī iemesli
katrambijasavi:vieniiestājāsklosterīpēcsie-
vasnāves,citi–pēc tam,kadbijanožēlojuši
iepriekšējās, laicīgāsdzīvesgrēkus.Klosteros
varējasastaptarīapsēstos:viņiuzturieninā-
capēcpalīdzības,tikadziedētiartēvulūgša-
nām,palikaturunpieņēmamūkukārtu.Bet,
japēctamviņisastrādājakādasnelikumības,
viņosatkal iegājanešķīstaisgars.Tāpēckop-
mītnēsbijaarīapsēstie.Bijaarīpieviltie,bija
arīKristusdēļvientiesīgie,bijaarīmūki,ku-
riem piemita gaišredzības un dziedināšanas
dāvana.Bijamilzudaudzveidība!Betšodien
nevarsastaptnegaišredzīgo,nebrīnumdari,
neapsēstos,neKristusdēļvientiesīgos.Mums
ircitaveidavientiesība–šīspasaulesvientie-
sība. Mums stūrakmeņa vietā ir mūsu pašu
galva, un tas ir apskādējismūsu prātu.Mēs
esampilniarpasaulīgo loģiku,unšīdaudzā
loģikavisuirsagrāvusi.Unsliktiirtas,kapaši
mēstonemaznesaprotam.

Dažuklosterumūki,savudzīvipiesātinot
arvisdažādākajāmērtībām,padaratosmagu.
59 Latviski izdota divas reizes – 2000. un 2017. gadā, Eikon.
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Pārākdaudzpievēršuzmanībunevajadzīgām
lietām,bettogarīgo,arkobūtujānodarbojas,
pamet novārtā. Ja jaunie, ierodoties klosterī,
laicīgonemieruaizstājarlaicīgāsiestādesga-
ru,tadmierutieneradīs.Pēctam,laiizklaidē-
tos, viņivēlēsiesnodarboties argarīgo tūris-
mu,brauktekskursijās.Radīsiesarītāds,kurš
pateiks:“Esgribuatvaļinājumu”,laiganmū-
kamatstājotsavucelli,jājūtsāpes.

Manīsašutumuizraisadaudzkas,untāpēc
nomanisplūst šie rūgtie vārdi.Man sāp: jo
agrāknabadzīgajiemmūkiemnebijanegarī-
gogrāmatu,nesapratnes,kasirmūkudzīve,
un,neskatotiesuz to,viņiguvapanākumus.
Trīsdesmitprocentino tiem,kuri stājāsklos-
teros, bija dzimušimūki, bet pārējie ieradās
neapstrādāti: visādasogasnodažādiem lau-
kiem,untomērviņiguvapanākumus.Cilvēks
varējaierastiesklosterībezsajēgaspargarīgo,
padzīvojaturkādumēnesivaidivus,unpat
igumensnezināja,kasviņštādsir.Pēctam,iz-
lemjotkļūtparmūku,viņšdevāspiebiktstē-
va,izsūdzējagrēkusunpalikauzdzīvikloste-
rī.Neviensnezināja,kasviņširparcilvēku,no
kurienesnācisunkasviņuiratvedisuzklos-
teri.Bet,neskatotiesuzvisāmgrūtībām,viņš
garīgipilnveidojās,guvapanākumus.Betda-
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živispārbijaanalfabēti.Klausījās,kātieklasīts
ēdamzālē,kā tiek lasīts sinaksarijsdievnamā
unvairākneko,unbieživienarīno tāneko
nesaprata. Un arī no dziedāšanas nesaprata
itin neko: dievkalpojuma laikā skaitīja Jēzus
lūgšanu,betbijalabunodomupārņemti.Un,
neskatoties uz visu to, viņi sasniedza garīgo
briedumu.Viņisasniedzagarīgostāvokli, ta-
čušodienirgansvētdienasskolas,gangarīgās
grāmatas,gantikdaudzlabupriekšnosacīju-
mu, bet viss šismateriāls nonāk kaķim zem
astes!Galarezultātāirsecināms,kaneattīstī-
tajiem irbijusiaugstagarīgāattīstība,bet iz-
glītotajiem un attīstītajiem nav itin nekā! Ir,
teiksim, apstrādāts lauks, tas tiek apsēts, bet
neviena sēkla neuzdīgst! Vai tas nav smagi?
Kājumsšķiet?

 Tāvaicitādi, jamēsnebūsimuzmanīgi,
mūku institūts nenostāvēs, aizlidos augšpē-
dus.Protams,kanākotneirKristusunVissvē-
tāsDievadzemdētājasrokās.Viņa,mūsulabā
Saimniece,paņemsslotu,noSaviemsvētajiem
klosteriemizmēzīsnetīrumusunatkalturie-
viesīskārtību.Mumsirjāsaprot,kavisspaies
bezpēdām,betmēs,janedzīvosimpareizi,kā
mūkiempiedienas,Dievapriekšānostāsimies
kāparādnieki.Mēsparmūkiemesamkļuvuši
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tādēļ,laiizglābtusavasdvēseles,unvēlarītā-
pēc,laiarlūgšanāmpalīdzētusabiedrībai.Tā-
pēcpaturietprātā,kādussolījumusmēsesam
devušiKristumunkaslaicīgajāpasaulēirjā-
izciešcilvēkiem,kuriemnavšādasprivilēģijas
–privilēģijatiktuzaicinātameņģeļukārtā.

Mums pēc se vis ir jā at stāj man to jums

–Geronda, [šodien] daudzi ar klosteriem
saistalielascerības.Šīatbildībamaninospiež
kāsmagsslogs.

 –Jā,daudzisaka,kavienīgāizejatagad
ir, ka parādītos kaut nedaudzi svētie, kuri
līdzinātossvētajamKosmamEtolietim,unka
viņiizklīstupadažādiemnovadiemunsludi-
nātu,mācītu pasauli. Klosteri – tie ir garīgie
centri.Jaklosterinebūtupalīdzējuši1821. ga-
dasacelšanāsdalībniekiem,tadnebūtuarīpa-
šasSacelšanās.Unklosterinepadevāsarīvācu
okupācijaslaikāunsniedzasavuieguldījumu
atbrīvošanāscīņās.Tiešitāpēctosbandīti60arī
postīja.Vāciešilielākodaļuklosterunodedzi-
nāja, izpostīja tos savējie,grieķubandīti.Vā-
ciešipaziņoja:“Jaklosterītiksatrastamunīci-
60 Par bandītiem šeit nosaukti Grieķijas komunistiskās partijas 
bruņotie formējumi.
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jaunieroči,mēstonodedzināsim.”Savukārt
bandīti,vēlēdamiesizskatītiestīriņi,betklos-
teru postīšanā vainu uzvelt fašistiem, devās
uzmūkuapmetnēm,noslēpatajāsdažasve-
casaptveres,kautkāduvecu,salauztušauteni
unpēc tampaši okupantiemziņoja, ka tādā
un tādā klosterī it kā ir paslēpušies bandīti.
Fašisti ielenca klosteri, to pārmeklēja, atrada
munīciju un klosteri nodedzināja. Šādā vei-
dābandītiemizdevāsnodedzinātnemazums
klosteru,joviņiemnotiembijabail.”Jakloste-
ripaliks,”viņi teica, “mēsnekonepanāksim,
pat ja izdosies ieviest ateistisko režīmu. Tad
jaulabāktosnopostīsim.”Tāarīdedzināja.

Šodienlaicīgāpasauleuzklosteriemdodas
pēcierauga.Betkādsganturvarbūtieraugs,
japašosklosterosviss ir“nešā,netā”?Tajos
naviespējamsatrastarīieraugu.Tāpēcpacen-
tīsimies, lai grūtajiem laikiem tiek paglabāts
kautnedaudzierauga.

Šodienpēcpalīdzībasklosterosierodastie,
kuripirmstamirgājušipieburvjiemuntamlī-
dzīgiemnešķīsteņiem.Vēlākieradīsiescilvēki,
kuribūsnogurušinogrēka.Tikļotinoguruši,
ka,jatietikssūtītižūpotungrēkot,viņinekur
nedosies.ŠajosgrūtajoslaikosDievscilvēkus
pieņemtmūkukārtuuzaicinaarpersonīguie-
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lūgumu.Šīpaaudzemūkugaitasuzsākarvis-
labākajiempriekšnosacījumiem,ideāliem,bet
sātansšosākotnējomateriālusabojā.Nākamā
paaudze būs jau savādāka. Klosteros ieradī-
siesarīdaudztāducilvēku,kurimūkudzīvei
nebūs piemēroti. Viņi būs novesti līdz tam,
ka būs vienkārši spiesti pieņemt mūku kār-
tu. Laicīgā pasaule viņus būs nomocījusi un
daudz savainojusi. Laulātie šķirsies (gan ar,
gan bezBaznīcas svētības) un stāsies kloste-
ros.Klosterosstāsiesarīlaicīgāspasaulespār-
sātinātā jaunatne:vieni –glābt savudvēseli,
citi–rasttaikautnedaudzmiera.Parmūkiem
kļūsarītie,kuribijavēlējušiesapprecēties,bet
baidījāssavudzīvisaistītarotrucilvēku.Tasir,
nākamajosgadosparmūkiemgribēskļūtarī
psihiskislimieunarītie,kurivienkāršinespēj
uzdrošinātiesizveidotģimeni.“Koestajālau-
lībāatradīšu?Kāesdzīvošu?”viņisākssprie-
delēt.“Labākstāšosklosterī.”Tasir,mūkudzī-
vitieuzskatīsparpatīkamulaikapavadīšanas
veidu.Kādibūsviņusasniegumi,tasirjaupa-
visamcits jautājums.Tiem,kuri stāsies klos-
teros, nebūs grēknožēlas, kļūt par mūkiem
spiedīs viņu pašu garīgais stāvoklis. Iemesli,
kasviņuspamudinājašādirīkoties,nebūsne-
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vainojami.Briesmasirtajā.Kadcilvēkspamet
pasaulimūka dzīves dēļ, tas ir pavisam kas
cits.Šiemnelaimīgajiemvajadzēsdaudzpalī-
dzēt,viņiemnoprātaneizzudīslaicīgobaudu
garšas,untiešitāpēcsātansarviņiemuzsāks
nežēlīgucīņu.Armumsviņštānecīnās,viņš
cenšastraucētmūsugarīgodarbuuniegrūst
mūs grūtsirdībā, lai tie, kuri piemums iero-
das,nevarētuatrastieraugu.

Ar šo visu es vēlos pateikt, kamums, lai
spētu palīdzēt šiem cilvēkiem, pašlaik ir jā-
gūst panākumi. Atstāsim tiem svēto tēvu
mantojumu. “Garīgieprieki”mums ir –nav
debesu prieku. Mēs priecājamies par iesvē-
tīšanumūkukārtā, rokuuzlikšanu,visnakts
dievkalpojumu, “Kunga kalpi” dziedājumu,
kroņluktura šūpošanu…Bet šienavdebesu
prieki, tie irsirdsmiesīgiepriekišīvārdala-
bākajānozīmē.Debesuprieksirkautkasaug-
stāks, kaut kas neizsakāms. Kad cilvēks sāk
nedaudz izbaudīt to, kas debesīs, viņa sirds
rotaļājas, draiskojas. Lai nākamajām paau-
dzēmvarētunodotdebesupriekus,mumstie
irjāpiedzīvopašiem.
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3. Par dzī ves dzi ļā ko jē gu

Ga ta vo si mies nā ka ma jai dzī vei

–Geronda, viens jaunietis nozuda, atstā-
damsvecākiemzīmīti,kagribizdarītpašnā-
vību tāpēc,ka irneglīts,betvainīgipie tā ir
viņi…

–Cilvēki dzīves dziļāko jēgu vēl nav ap-
tvēruši. Viņi netic nākamās dzīves esamībai.
Visasviņumokassākasarto.“Maniirnetais-
ninodarītspāri,”cilvēkssaka,“citipriecājas,
betesnē.”Cilvēkinavapmierinātiarto,kas
viņiemir,piejaucasklātegoisms,unviņimo-
kās.Dievsmīlvisuscilvēkus.Ikvienamcilvē-
kamViņširiedevisto,kasviņamnākparlabu:
vainuaugumu,vainudrosmi,skaistumuvai
kautkovēl.CilvēkamViņširdevisto,kastam
palīdzizglābties,javiņštoizmantosparlabu.
Betpasaulešaustasevi:“Kāpēcesesmutāds,
betviņšsavādāks?”Bettevtaču irviens,bet
viņam–cits.KādsKristumpargoduvientie-
sīgaisrumānis,kuršsvētcīnījāsSvētajāKalnā,
kādam, kurš mocījās ar šādiem nodomiem,
izstāstīja šādu gadījumu: “Varde ieraudzīja
bulliunteica:“Esarīgribukļūtbullis!”Sāka
pūsties.Pūtās,pūtāsunbeigubeigāsuzsprā-
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ga.JoDievskāduirradījisparvardi,betkādu
–parbulli.Betko izstrādājavarde:sagribēja
kļūtparbulli!Nuunarīņēmaunpārsprāga!”
Laiikvienspriecājasparto,kāduviņuDievs
irradījis.

Tiklīdz cilvēks izmantoviņamdoto labvē-
līgoiespējunoticētDievamunnākošajaimū-
žīgajai dzīvei, tas ir, kad viņš apjēdz dzīves
dziļākojēguun,nožēlojisgrēkus,topārkārto,
uzreizatnākDievišķsiepriecinājumsunDieva
Žēlastība,untāviņuizmainīs,aizdzenotprom
arīvisusiedzimtosnetikumus.Daudzinogrē-
kus nožēlojušajiem grēciniekiem pazemībā
veica godbijīgu varoņdarbu, saņēma Žēlastī-
bu, kļuva par svētajiem, un tagad godbijībā
mēsklanāmiesviņupriekšāun lūdzamviņu
lūgšanas. Bet agrāk viņiem bija ne mazums
kaislību, to skaitā arī iedzimtās. Piemēram,
sirdsskaidraisMozusMoris.Būdamsasinskārs
laupītājsarmantotuieļaunojumu,tiklīdzno-
ticēja Dievam, nekavējoties nožēloja grēkus,
nodevāssvētcīņai,visaskaislībasviņupameta,
untovietāstājāsDievaŽēlastība.Viņampatti-
kadotapraviešadāvana,betsavāiejūtībāviņš
pārspējapatpašuArsēnijuLielo,kuršnācano
augstdzimušuromiešuģimenesariedzimtiem
tikumiemunieguvalieliskulaicīgoizglītību.
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–Tasir,Geronda,kurkonkrētimeklējama
šīsdzīvesjēga?

–Kur?Jādzīvotā,laimēssagatavotosmū-
suTēvijai,debesīm,paradīzei.Jēgairtajā,lai
cilvēks izprastu šīs dzīves dziļāko nozīmi –
dvēselespestīšanu.TicotDievamunnākama-
jaidzīvei,cilvēkssaprot,kašīīslaicīgādzīve
irtukšrosība,ungatavosavu“ārzemjupasi”
nākamajai dzīvei. Mēs aizmirstam, ka mēs
visi aiziesim. Šeit mēs neiesakņosimies. Šis
gadsimts nav domāts, lai to nodzīvotu tral-
linādami, bet gan, lai nokārtotu eksāmenus
un pārceltos uz nākamodzīvi. Tāpēcmums
ir jābūt šādammērķim: tā sagatavoties, lai,
kadDievsmūsaicinās,varētuaizietarmierī-
gusirdsapziņu,paceltiesspārnospretimKris-
tumunbūtkopāarViņuvienmēr.KadKristus
svētījapiecasmaizesunpabarojatikdaudzus
tūkstošuscilvēku,tautauzreizteica:“Noviņa
sanāktulielisksķēniņš!”Apēdapiecusmaizes
gabalus un divas zivis un iedvesmojās. Bet
Kristus viņiem teicanezūdītiespardienišķo
maizi, jo šeitmēsnepaliksim. Šajā dzīvē ik-
viensnomumsietcauripārbaudījumiem:vai
viņšatbilsttam,konoviņaprasaDievs.

–Geronda, laipiepildītuDievagribu,kas
cilvēkamvienmērirjāpaturprātā?
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–ViņamprātsvienmērirjāturDievā,jādo-
māparto,kāpēcviņširnācisšajāpasaulē.Mēs
neesamšeitieradušies,lainodarbotosarvisu
ko pasaulē un iekārtotos siltās vietiņās. Mēs
esam ieradušies, lai sagatavotos nākamajai
dzīvei.Untātadmūsuprātamnemitīgiirjāat-
rodastur–nākamajādzīvēuntajā,kasmums
palīdz to sasniegt.Pret visu izturoties godbi-
jīgi, uzcītīgi un pazemīgi nododoties svētcī-
ņai,cilvēksizprotgarīgāsdzīvesjēgu.Garīgā
dzīve ir neapturama drosme, garīgās dzīres.
Zināt, kas ir dzīres? Iepazīstietmūku dzīves
dziļāko jēgu, iegūstiet garīgo cēlsirdību, svē-
totēvuiejūtību.Betdzīvesdziļākājēga(nevis
mūku,betvispār)irjāsaprotvisiemcilvēkiem.
Javiņitobūtuizdarījuši,taduzvisiemlaikiem
izzustu sīkumaināpiekasīšanās, graušanaun
citaveidapatībasizpausmes.Jajaureizpastāv
Dievišķāatlīdzība,taddomāsimparto,kānā-
kamajai dzīvei nedaudz sapelnīt “naudiņas”,
nevispar to,kāšajādzīvē turētiescienīgiun
nocitiempieņemtcilvēciskoslavu.

Kadcilvēkspārvietojasesošāsdzīvesplak-
nē, viņš priecājas par visu. Par to, ka dzīvo.
Parto,kabūs jāmirst.Priecājasne jautāpēc,
kairnogurisnodzīves,nē,viņšpriecājaspar
to,kaviņšnomirsundosiespieKristus.
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–Geronda,viņšpriecājastāpēc,kanepre-
tojastam,koDievsirpieļāvis?

–Viņšpriecājas,redzot,kašīdzīveirpār-
ejoša, bet nākamā –mūžīga. Viņš no dzīves
navnoguris,bet,domājot:“Kasmūssagaida,
vai tadmēsneaiziesim?”, viņšgatavojasdo-
ties turp,saprazdams,ka tāda irviņasūtība,
dzīvesjēga.

Paņemsimkautvai,piemēram,sociālāspa-
līdzībassistēmāstrādājošāssievietes.Viņāsir
labestība:skraida,nabadzītes,plēšaspušuci-
tulabā.Viņaspēcizglītībasirpsihologi,betir
tādigadījumi,kadtasveids,kādāviņasvēlas
palīdzēt citiem,nedarbojas.Viņa,piemēram,
dodasmierinātcilvēku,kuramirnogrieztakā-
ja,betviņštaisaka:“Lūk,tuieradiesuzdivām
kājāmunman saki: “Labdien,” –betman ir
tikai vienakāja.”Ko lai viņa atbild?Kāviņa
aršopsiholoģijuviņamvarpalīdzēt?Jašiscil-
vēksdzīvesdziļāko jēgunebūsuztvēris, tad
viņam palīdzēt nespēs itin nekas. Viņam ir
jāsaprot,kaparšosakropļojumu,koDievsir
pieļāvis,javiņšnekurnēs,nākamajādzīvēsa-
ņems uzkrāto debesu atlīdzību. To saprotot,
viņam ir jāpriecājas. Pārējie var staigāt kaut
vaiuzčetrāmkājām,viņamir jāsaka:“Patei-
cosTev,mansDievs,parto,kaesstaigājuuz
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vienas.”Bet,garīgineuztverotdzīvi,šīsnaba-
dzītesietmierinātcilvēkus,unnezina,kolai
tiem saka. Atnāk šāda “sociālā mierinātāja”,
piemēram, remdēt trīsdesmitpiecgadīgas ar
vēzislimassievietesciešanas,kuraipiedevām
vēlirtrīsbērni.Koviņaiteikt?Jašīmātene-
uztversdzīvesdziļākojēgu,viņa,domājotpar
to,kasnotiksarviņasbērniem,kritīsizmisu-
mā.Unarīpatipsiholoģe,kurairieradusiesto
mierināt,janesapratīskautkoaugstāku,kaut
kogarīgidziļāku,iekritīstādāpašaizmisumā.
Jo,japirmstamviņanebūsgarīginoskaņojusi
patisevi,viņatuvākajamnespēspareizipalī-
dzēttā,laipieviņaatnāktuDievišķaismieri-
nājums.Šādišienabagapsihologinogurstne
tikaifiziski,betarītiekapbēdināti,redzot,ka
nespēj cilvēkiem sniegt nopietnu palīdzību.
Tasir,nogurstdivreizvairāk.

Mums la bais ir jā ap zi nās 
kā ne pie cie ša mī ba

Cilvēkamirjāapzināslabānepieciešamība,
pretējā gadījumā viņš mocīsies. Un pateikt,
ka ne jau visi var apzināties labo kā nepie-
ciešamību,nebūtu taisnība. Es šāduviedokli
attaisnotnevaru.Apzinātieslabokānepiecie-
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šamībuspējpatpiecgadīgsbērns.Teiksim,kā-
dammazulimirsacēlusiestemperatūra.Vecā-
ki izsaucārstu, tassaka:“Turietbērnucieši,”
un–hop!–viņam iešpricē.Pēc šīgadījuma,
tiklīdzmazulisieraugaārstu,sākbrēktunte-
ciņusvienmetasprom.Bet,javiņamjaupa-
šāsākumāpasaka:“Paklau,tuesislims,tevir
temperatūra.Tunevarineuzskoludoties,ne
paspēlēties.Skat,citibērnirotaļājas.Bet,jatu
atļausi,laiārststevnedaudziešpricē,tadtem-
peratūramazināsiesunpēctamarītuvarēsi
ietspēlēties,”–tadbērniņšciešiaizvērsplak-
stiņusunpatsārstampastiepspretīsavuroci-
ņu,laiviņamiešpricētu.Esgributeikt,jajau
mazulisspējsaprast,kas ir labs, tadcikdau-
dzasreizeslabāktospējizdarītpieaugušais.

Kopštābrīža,kadcilvēkssaprot,kasirpa-
reiziunkasnē, –viss, jautājums ir izsmelts.
Pieņemsim,esjumssaku:“Esjūsizmetīšuārā
pa šo logu.”Ko tasnozīmē, jūs saprotat.Pat
garīgi atpalikušais saprot, ka, ja viņš izkritīs
noaugšējā stāva loga, tadviņšpārlauzīs sev
kājas. Viņš saprot, kas ir krauja un kas ir lī-
dzenavieta,kasirlabiunkasirslikti.Pieau-
dziscilvēks,kurš ir lasījis svēto tēvudarbus,
Evaņģēliju,zina,kasirlabsunkas–nē.Nošī
brīžair jāsāksevipārslēgt.Betbieži,kadda-
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žāmpersonāmsaki:“Kāpēctutādari?Vaitad
tunesaproti, ka tasnavpareizi?” – viņi sāk:
“Lūk,kāparnelaimi,estādaesmu.Betkāpēc
es tāda esmu? Jo arī garāk es biju tāda…” –
“Metmieru,kādatubijiagrāk!Pašlaik,kades
tevtosaku,kotudari,lailabotos?”Javiņiem
nestrādāgalva,tāircitalieta,tadviņiemirat-
taisnojums.Bettikaimazuliskaramelesvietā
tveroglītitāpēc,kaviņamnestrādāgalva.

–Geronda,jūsumātebijaļotiiejūtīga,mī-
lējajūs.Kāganviņanopašiemautiņiemspēja
jūsstingriaudzināt?

–Cilvēks sevvarpalīdzēt kopšbērnakā-
jasarto,kaizprotdziļākodzīvesjēguunprie-
cājasnovisassirds.Kadesbijumaziņšunar
bērniem skraidījāmvisapkārt, tad tos apdzi-
nu. Viņi man neļāva skrieties, dzina prom,
apsaukājapar“emigrantu”,parbēgli.Esnācu
piemātesvienāsasarās.“Kāpēcturaudi?”vi-
ņamanjautāja.–“Bērnimanineņempiesevis
pulciņā paskraidīt,” es viņai atbildēju. – “Tu
vēlies paskraidīt? Re kur ir pagalms, skrien.
Kāpēctugribiskrietpaielu?Laiuzteviskatī-
tosunteiktu,kaesimalacis?Tajāslēpjaslep-
nība.”Citāreizēesgribējuspēlētbumbu,bet
bērnimaniatkalaizdzina.Esatkalraudājuun
devospiemammas.“Kasnoticies,kāpēcatkal



470

raudi?”viņamanjautāja.–“Bērnimanneļauj
spēlētbumbu!”es teicu.–“Mūsupagalms ir
liels,bumbatevir,spēlējiesšeit.Ko,gribi, lai
uzteviskatītosunapbrīnotu?Tajāslēpjaslep-
nība.”Un tadesnodomāju:mammai ir tais-
nība. Un pakāpeniski es vairs negribēju ne
skraidīt,nebumbuspēlēttā,laimaniredzētu,
joesbijusapratis,katajāir lepnība.“Unpa-
tiesi,”esdomāju,“kāditievisiirnieki!Mam-
maiirtaisnība.”Unvēlāk,redzot,kācitibērni
skraidelē,spārdabumbuunarvisuto lielās,
esīpašinepārdzīvoju.Essmējosunteicu:“Ko
ganviņitenedara?”–bettolaikpatsbijumazs
– gāju sākumskolas trešajā klasē. Pēc tames
dzīvoju dabīgi. Un šodien, ja man pajautā:
“Kotuizvēlētos:vaiaugustābasāmkājāmpa
dzelkšņiemuzkāptAtonakalnāvaiarībraukt
uzkautkādāmsvinībām,kurtutiksiietērpts
mantijāunapbērtsarslavinājumiem?”–esat-
bildētu,kalabākizvēlosbasāmkājāmuzkāpt
Atonakalnā.Nepazemībasdēļ,betgantāpēc,
kamantaspatīklabāk.

Cilvēki,kurosmītlepnums,bērnībāģime-
nēnavsaņēmušipalīdzību.Pasaulīgadomā-
šanacilvēkumoka.Jašajāziņākādsbūsno-
laidīgs, javecāki saviembērniemnepalīdzēs
tad,kadtievēlirmaziņi,tadvēlākjautaskļūs
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parviņupastāvīgostāvokli.Vienalieta–bēr-
nu nedaudz paslavēt, lai nenokar degunu,
pavisamcita–uzkurinātviņaegoismu.Teik-
sim, bērns, skaitot dzejoli, ir sapinies un ta-
gadkrītgrūtsirdībā.Viņamāte,toredzot,sa-
ka:“Nuviss,viss.Noskaitījilabi.”Bet,javiņš
dzejoliirnoskaitījislabiunmātesākviņucitu
priekšāslavēt:“Kādsgantuesimalacis!Tupar
visiemnoskaitījivislabāk!Mansbērnsirpats
labākais!”–tadtasirslikti.Šādāveidāvecāki
bērnosbieživienkultivēlepnību.Vai,piemē-
ram,bērnsskolāirpastrādājisnerātnības,un
skolotājs viņu par to ir sabāris. Viņš pārnāk
mājāsun sūdzas tēvam: “Skolotājsmanine-
patiesisabāra.”Jatēvsunmātenostājasbērna
pusēunpietamviņaklātbūtnēparskolotāju
izsakās:“Esviņamparādīšu!Kāviņšuzdroši-
nājās,unvēlmanubērnu!”–tadbērnssavu
sastrādātonerātnībuuzskataparpareizu,bet
galugalāmokāsvisdažādākosīkumudēļ.Visa
pamatā ir tas, laibērnskautkosaprastu,vēl
būdamsvecākumājās.Jacilvēksjaunobērnī-
bas izprotdzīvesdziļākojēgu,tadvēlākviss
notiektā,kāvajadzīgs.Pretējāgadījumāviņš
gūstbaudījumunopārejošā,nocilvēkuuzsla-
vām,kaspatiesībāviņamnenesmieru,untur-
pinabūtpartrūdošucilvēku.
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Pa lī dzē sim pa sau lei grēk no žē lā

–Geronda, kas šodien vislabāk spēj palī-
dzētpasaulei?

– Ja šodienpasaulei tiktupasniegta grēk-
nožēla, tadvienīgi tā spētupalīdzēt.Laigū-
tulabumu,lasīsimpēciespējasvairāktosvē-
todzīvesaprakstus,kurigrēknožēlaipievērš
sevišķuuzmanību.LūgtnoDievagrēknožē-
lu– tasnozīmē lūgt apgaismību. Izlūdzoties
grēku nožēlu un spēcīgāk nožēlojot grēkus,
mēs,patsparsevi saprotams,kļūsimvēlpa-
zemīgāki. Bet tad nepieciešamības gadījumā
atnāksarīlielaDievišķāŽēlastība,apgaismība
noDieva.Atrodotiesgrēknožēlā, cilvēks sar-
gāDievaŽēlastību.Cilvēkitačuirlabi.Palūk,
lielākaisvairums:grēkusneizsūdz,pieDiev-
galdaneiet,atrodaslielāneziņā,bet,nootras
puses, ierodas pie manis un lūdz palīdzēt.
Kautkastanīvisāir.

–Geronda,varbūtpariemeslutam,kacil-
vēkiatnākpieDieva,kļūstpārbaudījumi?

–Tiem,kuriirnoskaņotilabi,pārbaudījumi
palīdz.Tie,kurinavšādinoskaņoti,sākvainot
Dievu, Viņu zākāt, attaisnot sevi. Ļaunums
slēpjas tajā, ka cilvēki neatzīstas: “Sagrēko-
ju”,betmokās.Sātanampasaulēirmilzuvara.
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Mēsviņamesampiešķīrušidaudztiesību.Par
ko gan pārvērties irmūsdienu cilvēks! Ļau-
numsirtajā,ka,nespējotnožēlotgrēkus,viņš
liedzDievamiejauktiesunviņampalīdzēt.Ja
būtugrēknožēla,tadvissnokārtotos.Mūssa-
gaidanegaiss,negaiss!LaiDievsizstiepjSavu
roku!Lūgsimgrēknožēluvisaipasaulei.Lūg-
simiesarīpartiem,kuriBaznīcaiapzinātino-
daraļaunuunnegrasāslaboties,laiDievsvi-
ņiemdotugrēknožēlu,betpēctampaņemtu
uzlabākupasauli.

Cik nu vien tas ir iespējams, palīdzēsim
pasaulei nožēlot grēkus, lai pieņemtu Die-
va svētības.Grēknožēlaungrēksūdze– lūk,
kas šodien ir nepieciešams. Mans nemainī-
gaispadomscilvēkiem:nožēlojietgrēkusun
izsūdziettos,laisātanambūtuatņemtasvisas
tiesības,betjūsvairsnetiktupakļautiārējiem
dēmoniskiemuzbrukumiem.Laicilvēkispētu
saprastunnožēlotgrēkus,viņusvajagsapuri-
nāt.Piemēram,cilvēksgrēksūdzēizstāsta,ka
irpārkāpis laulību.Biktstēvspārviņunolasa
grēkuatlaišanaslūgšanu,uzliekepitīmijuun
pie tāapstājas.Betbiktstēvamir jāpalīdzsa-
prast,kaļaunumsnavtikailaulībaspārkāpša-
nā.Grēkunožēlotājamirjāsaprot,ka,šādirī-
kojoties,viņširkļuvisparnoziedznieku,viņš
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irizpostījisdivasģimenes.Betdažinobiktstē-
viemnepašiparokasdziļāk,neliekcilvēkiem
partoaizdomāties.

–Geronda,irlabicilvēki,betuzdievnamu
viņidodasreti,baznīcasnoslēpumosregulāri
nepiedalās…

–Irgadījumi,kadkādsretiapmeklēdiev-
namu,bettanīpašālaikāirsvētbijīgs,labs,un
tādēļDievsatrodSevvietuunmītviņā.Jašie
cilvēki piedalītos Baznīcas dzīves noslēpu-
mos, tiegarīgajādzīvēgūtu ļoti labus rezul-
tātus.Betcitiietuzdievnamu,izsūdzgrēkus,
saņem Svēto Vakarēdienu, dara visu, kas ir
vajadzīgs,untomērDievsneatrodSevvietu,
laiiemitinātosviņos,joviņosnavpazemības,
labestības,īstenasgrēknožēlas.Laivarētusa-
sniegtattiecīgustāvokli,irparmaztikaiizsū-
dzētgrēkusbiktstēvam.Irjābūtarīgrēknožē-
lai.Unkatra lūgšana ir jāuzsākargrēksūdzi
Dievam.Nejautā,lainemitīgigaustos:“Eses-
mutāds,šitādsunvēlkautkāds!”–unpēctam
turpinātusavuvecodziesmu.Tānavpārdzī-
vošanapargrēkiem.Pārdzīvojotcilvēkskaut
nedaudz,bettomērkļūstlabāks.

Vaiatceraties,kādāvienkāršībā lūdzās iz-
raēļi? “Ce lies, kā pēc gu li, Kungs?” (Ps. 43, 24) 
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Un pēc tam Kungs “pa cēlās… kā stiprs un 
trokšņains no vī na, un satrieca Sa vus ie naid nie
kus” (Ps. 77, 61–66). Kādā vienkāršībā, kādā
pazemībā, bet arī ar kādu uzdrošināšanos
viņisauca:“Kungs,komēstagadteiksimpa-
gāniem? Sarkanajā jūrā Tu mūs izglābi, bet
kasmūssagaidatagad?Nāvetuksnesīvaiarī
krist no svešo cilšu zobena? Nenodod mūs
apsmieklam!” Tikai neiedomāsimies pavērt
savas mutes un izmest kaut ko tamlīdzīgu:
“KāpēcTu,Kungs,guliunneskaties?”–jopar
tomēsvaramdabūtarīpagalvu.Tābūsne-
kaunība.Izraēļitārunājapazemībāunvien-
kāršībā. Viņi nenogrūda atbildību uz Dieva
pleciem, Viņam neteica: “Kāpēc Tu tā darī-
ji?”–betgannožēlojagrēkusunlūdza:“Mēs
esampelnījušidaudzlielākuļaunumu,betko
mumstagadteiktpagāniem?”Unredzat?Tie
uzreiznosliecaDievuuzžēlastību. Jums tas
ir skaidrs? Bija kļūdas atzīšana, grēknožēla,
Dievsiejaucāsun“sitaSavusienaidniekus…”.
Betarīmēs, janonāksimsmagā situācijāun
nerīkosimiesgarīgi, tad laicīgāspasaules cil-
vēkiparmumsteiks:“Unkurtadirjūsulūg-
šanas?Jūstačuteicāt,kalūdzaties.Nukotad
jūstā?”Tāmēskļūstamparapsmieklu.
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Grēk no žē la vei ci na ļau nu ma iz zu ša nu

Lūdzot grēknožēlu pasaulei, pie vainīga-
jiempieskaitīsimarīpašisevi.Lūgšanāsnav
jāsaka:“Palīdzipasaulei,pasaulei,kasirgrē-
cīga.”TrīsBībeles jaunekļipiedzimaBābeles
gūstā, tomēr neteica: “Kur ir mūsu vaina?”
– bet izsūdzēja savus grēkusDieva priekšā:
“Mēs saņēmām pēc nopelniem, mēs bijām
pelnījušiarīkosliktāku.”Viņitoteicatā,itkā
pirms Bābeles gūsta būtu to vidū, kuri pār-
kāpaDievabaušļus, itkāpašibūtugrēkoju-
ši, laiganpatiesībāviņi todarījušinebija, jo
tolaikvēlnebijanākušipasaulē.Viņu lūgša-
na babiloniešu krāsnī mani ļoti aizkustinā-
ja: “Tu esi taisns visās lietās, ko Tu dari… mēs 
esam grēkojuši un nepareizi darījuši… Un nu 
mēs savu muti nedrīkstam atdarīt… Bet neatmet 
mūs visai līdz ga lam… Un lai Tava sirdsžēlastība 
no mums neatstājas, Āb ra hama Tava mīļā dēļ...” 
(1877. gada Bībeles izdevums, Apokrifu grāmatas, 
Asarijas lūgšana, 1–11). Tasir:“Kungs,Tavuso-
dumēssaņemampelnīti,joesamsagrēkojuši.
BetĀbrahamadēļ,kuruTuesimīlējisparto,
ka viņšnetika grēkojis, nepametmūs.”Viņi
grēciniekupulkampieskaitījaarīseviunticē-
jatam,kobijateikuši.Tāpēcarīkrāsnsatdzi-
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sa,betpagānus,kuribijaatnākušinotiekošajā
palūkoties,apsvilinājaliesmas.

Cilvēks,arsevišādinestrādājot,sāknemi-
tīgi attaisnot sevi. “Mani sagrēkot piespieda
sātans” vai: “Pie visa vainīgs irĀdams”, vai:
“VainīgairIeva,nees”.Reizmankāds“pro-
fesionālsteologs”paziņoja:“Betkāpēcmums
tagadIevasdēļjācieš?”–“Mīļaiscilvēk,”esvi-
ņam atbildēju, “vai tev tas traucē izglābties?
Ko tupiesējies tambēdubrālimĀdamamun
cietējaiIevai?Parvienuapgrēkošanos–untik
daudzus gadsimtus nīkt ellē! Bet pie mums
ieradāsKristusun izglābamūs.”– “Ja sagrē-
kosietseptiņdesmitreizseptiņasreizes,”Viņš
teica, “un nožēlosiet grēkus, Es jums piedo-
šu.”(skat. Mt 18, 22) Mēssagrēkojamtūksto-
šiemreižu,bet,javienpatiesinožēlosim,Kris-
tusmumspiedos.Betmēsteiksim,kapievisa
irvainīgsĀdamsunIeva?Untikaipalūkojiet:
nevienainavdotsIevasvārds.Betņemsimkā-
dunopaklausībniecēmun, iesvētotparmū-
ķeni,nosauksimparIevuvai,sliktākajāgadī-
jumā,parZoju61,javārdsIevašķitīsparsma-
gu.Navtačutaisnīgi,japretIevušādiizturas!
Viņa irvisumūsumāte, viņa irvisaspasau-
lesmāte,betmēsnegribamdzirdētpatviņas
61 Grieķiski (Zwh) – dzīve.
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vārdu!UnpēcbūtībasDievsnolādējasātanu:
“Čūskabijagudra.”(skat. 1. Moz. 3, 1)Sātans
čūskā iegāja, lai pieviltu cilvēku. Paskat: kā
visstieknoveltsuzIevu.Runā,katābijaviņa,
kasmūspazudināja,ka, janebūtuviņasne-
paklausības,mēstagaddzīvotuparadīzē–un
bēdasnezinātu.Betjavienmēsbūtudzirdē-
jušiKristusakām:“Vienureizipieļāvātgrēku
–dodietiesnuuztikuntikgadsimtiemellē!”
Lūk,tadlaipamēģinarunāt!…Ciktomērpa-
sauleirnepateicīga!…

Tāvaisavādāk,betgrēknožēlairvarenalie-
ta.Mēsvēlneesamapzinājušies,kacilvēksar
grēknožēluvarmainītDievalēmumu.Tas,ka
cilvēkamšādsspēkspiemīt–navnekādsjoks.
Tudariļaunu?Dievstevsadodpakrāgu.Saki
“esmusagrēkojis”?Dievsmainadusmaspret
žēlastībuunsniedztevSavassvētības.Tasir,
kadpieprātanāknepaklausīgsbērns,nožēlo
grēkusuntosākgrauztsirdsapziņa,Tēvsvi-
ņumīlestībāsamīļounmierina.Novirzījušies
noDievabaušļiemizraēliešiseptiņdesmitpie-
cusgadusnodzīvojaBābelesgūstā.Betbeigu
beigās,kadviņinožēlojagrēkus,parķēniņu
kļuvaKirs,parkuruvarteikt,kaviņšrīkojās
labāk nekā Izraēla dēli, kuri bija apgānījuši
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upurējamossvētumus.DievsmainījaKirado-
mugājienuunizveidojaviņuparticīguDebe-
suDievam.Un, lūk,Kirs izraēļiemdāvābrī-
vību,dodviņiemnauduunkokusdievnama
celtniecībai,uzceļviņiemapkārt Jeruzalemei
mūrusunizrādatādulabestībuuntādusvēt-
bijību,kādu,laitiekļautsbilst,netikapauduši
pat[paši]izraēlieši(1. Ezr. 1, 1…).Untasviss
notikavientādēļ,katautanožēlojagrēkusun
mainījās(1. Ezr. 8, 88–92).Redzat,kāgrēkno-
žēlaveicinaļaunumaizzušanu!

NoteiktiirjālasavisasMakabejugrāmatas.
Tās ir reti spēcīgas.Kādabija ķēniņapavēle!
Jūdussabradātarziloņiem!Iecēlaatbildīgos,
sagatavojavisunāvessodaizpildei–laisatra-
kotupiecussimtusziloņu,kasbija sadzirdīti
arvīnuunvīraku,ungaidīja,kadķēniņšdos
pavēli sākt nāvessodu. Bet ķēniņš iepriekš
dotāspavēlaspiemirsa.Atnākpieviņaatbil-
dīgaisparziloņiemunsaka:“Ķēniņ,tevigai-
dām.Ziloņi,jūdi–visiirgatavībā.Unarīcie-
miņiirnogaidījušies.”–“Betkuršjumsirlicis
visutodarīt?”atbildķēniņš.Kliedzieni,drau-
di!…Unne jau reizivien,veselas trīs reizes
(skat. 3. Mak. 5, 1–35).Laiķēniņšpiemirstupar
pašaizdotupavēli?Tienavnekādijociņi.Un



nevienaizmirsa,pēctamviņšsavulēmumu
parjūdiemmainījapilnībā.Visapamatāirtas,
laipasaulenožēlotugrēkus.

–Geronda,vaiirkādslabumsnovisdažā-
dākajāmstarptautiskajāmapvienībām,kascī-
nāsparto,laivisāpasaulēiestātosmiers?Vai
tāspalīdztosaglabāt?

–Tasiratkarīgsnodaudziemfaktoriem.Ir
arītādi,kasvisutoiraizsākuši,labunodomu
vadīti.Betgadās,kanovācastāda“buķete”!Te
tevbūsganburvji,ganugunspielūdzēji,gan
protestanti– tādssajaukums, raibsgaracīm!
Un cīnās par “mieru visā pasaulē”!Kāds no
viņiemlabums?LaiDievsmanpiedod,betšo
vinegretu ir iejaucis sātans. Ja grēcīga ir pa-
tiapvienība,tadkādsganturvarbūtmiers?
Kāvariestātiesmiers,jacilvēkinavizlīgušiar
Dievu?Iekšējaisunārējaismiersiestājasvien
tad,kadcilvēksbūsizlīdzisarDievu.Bet,lai
cilvēksizlīgtuarDievu,viņamirjānākpieprā-
ta.IrjānožēlogrēkiunjādzīvoatbilstošiDieva
baušļiem.Tadcilvēkā iemājoDievaŽēlastība
unmiers.Untadviņšspējpalīdzēttam,laivi-
ņamvisapkārtsaglabātosmiers.


