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Veltījums

Es veltu šo grāmatu Svētā Gara personai, kas brīnišķīgi un varenā veidā mani atbrīvoja no “kristīga” lāsta! Lai Viņš lieto šo manu dzīvesstāstu visu važās saistīto atbrīvošanai. Paldies Tev, Svētais Gars!

Saturs

Anotācija

Kad es lasīju “Kristīgo lāstu salaušana,” mana pirmā doma bija tāda, ka katrai draudzei ir jāiegūst šī informācija. Ja tā ir patiesība, ka dzīvība un nāve atrodas mēles varā, tad ir arī cita patiesība, ka mēs esam bijuši pārāk toleranti ļaunām aprunāšanām, košanai mugurā un tenkām. Patiesi man jādomā, ka tieši šī iemesla dēļ pļaujas Kungs nav pievienojis savai Draudzei lielu skaitu jaunatgriezto. Mīlestībā uz avīm mūsu Kungs, iespējams, attur kādus no izglābšanas saņemšanas līdz kristieši iemācīsies lūgt viens par otru tā vietā lai viens otram kaitētu.
Gadiem ejot, esmu sapratis, ka liels skaits kristiešu uzskata, ka kļūdu meklēšana citā kristietī ir garīgo dāvanu pielietošana. Tā tas nav. Nevienam nav jābūt kristietim, lai meklētu, kas otram kristietim pietrūkst. Dieva mērķis attiecībā uz mums nav dot mums acis, lai redzētu, kas citos ir nepareizi, bet ka lai esam tik garīgi stipri un pieredzējuši, ka spējam, kas attiecas no mūsu puses, lietas nokārtot un tālāk likt tām darboties pareizi.
Esmu atradis, ka Denīss Krāmers ir cilvēks, kas ne tikai runā, bet ka viņš reāli pielieto to gudrību, ko viņš ir ievietojis šajā grāmatā. Viņš runā patiesību mīlestībā. Viņš nebaidās pielietot asus vārdus, bet, to darot, pastāvīgi meklē atklāt Jēzus Kristus žēlastību un patiesību. Viņš ir svaidīts Jaunās Derības pravietis Kristus miesas uzcelšanai. Kā tādam viņam būs “pravieša alga.” Tie, kas pieņems to, kas viņam ir ko teikt, būs pravieša algas “līdzpelnītāji,” un rezultātā arī viņi pieaugs Kristus līdzībā.
Frensiss Frangipāne

Priekšvārds

Cik atceros, es nekad neesmu lasījis kādu grāmatu vai bukletu par tematu “kristīgie” vai personīgie lāsti. Nekad neesmu arī dzirdējis kādu sprediķi par šo tematu. Ņemot vērā to, es, iespējams, esmu vismazāk kvalificēts rakstīt par “kristīga” vai personīga lāsta tematu. Kāpēc tad es uzņēmos izglītot citus? Kāpēc man būtu jātiek sadzirdētam?
Ironiski, bet es ticu, ka Dievs turēja mani “neziņā”- neinformētu attiecībā uz lāstu teoloģiju, lai es varētu rakstīt par šo tematu tikai no manas personīgās pieredzes,. Izolējot mani no citu savāktās un pasniegtās informācijas par lāstu tematu, es ticu, ka Dievs ir saglabājis manu vēsti nesagrozītu un neietekmētu. Man nav citas perspektīvas izņemot to, kas ir saistīta ar manu pieredzi. Mani centieni rakstīt par šo delikāto tematu var nebūt pilnīgi, bet tie būs vispatiesākie gan. Kāpēc? Jo es biju citu kristiešu uzlikto personīgo lāstu upuris.
Sekojoši šīs grāmatas lasītājs iegūs pirmrocīgus aculiecinieka uzskatus bez faktu sagrozīšanas, bez otršķirīgas fona informācijas, bez pārspīlējumiem un bez aizgūtas citu pieredzes demonstrēšanas. Es neesmu lietojis nekādus faktu izskaistinājuma līdzekļus. Šī grāmata ir tik dabiska cik vien es to spēju pasniegt. Stāsts ir manējais, teoloģija balstīta uz Bībeli. Kaut gan manus stāstus un teoloģiju varbūt būs grūti pieņemt, viens fakts ir un paliek: tas viss ir noticis ar mani.
Kā saka paruna: “Cilvēkam ar pieredzi nav žēlastības no cilvēka ar argumentiem.” Kāds tam var piekrist. Bet es piedzīvoju “kristīgus” personīgos lāstus! Šajā 21.gs, šajā apgaismotajā, standartizētajā, izglītotajā, rietumnieciskajā un supernaturalizētajā sabiedrībā kaut kas ļoti senatnīgs, kaut kas ļoti garīgs un kaut kas ļoti ļauns tikpat kā neiznīcināja manu dzīvi.

Vēl viena grāmata?

Būdama kas vairāk nekā tikai informācija par tematu attiecībā uz lāstiem, šī grāmata atklāj manu dzīves ceļojumu, manas cīņas un murgus, kuros atrados 13 gadus. Mans pamatmērķis nav nepieņemt citas grāmatas par šo tematu par lāstiem. Neuzskatu, ka esmu šajā tematā liela autoritāte. Esmu tikai centies patiesi izskaidrot neizskaidrojamo, definēt nedefinējamo un nostāties pretī bezdievīgajam.
Nav šaubu, ka jūs atradīsiet kādus no maniem publicētajiem materiāliem kā nemieru izraisošus. Šādu atsauksmi izklāsts dažreiz rada. Tā kā šīs grāmatas izklāsts runā par ļaunām lietām, izglītotāko, visvairāk pieredzējušāko vidū būs sajūtama spēcīga opozīcija. Es varu darīt visai maz, lai padarītu maigāku šīs grāmatas ietekmi, kāda tā var būt uz tevi, lasītāj. Mans nodoms nav kādu pārsteigt vai izklaidēt, bet drīzāk izglītot. Mans mērķis ir pasniegt faktus, šķīstus un patiesus. Šī grāmatas versija kalpos tikai, lai izgaismotu šī stāsta skaudro realitāti. Uzticos jums, ka jūs mani cienīsit par manu godīgumu un atklātību.

Cita perspektīva

Tava šodienas teoloģija var tikt nopietni izaicināta ar šo reālo dzīvesstāstu par lāstiem. Kaut gan es necenšos tev neko ar varu iedvest, es tev tomēr piedāvāju iespējamo alternatīvu. Tas, man šķiet, ir arī iemesls, kāpēc tu esi izvēlējies lasīt šo grāmatu- lai iegūtu jaunu, agrāk pavisam svešu perspektīvu par lāastu tematu. Kādiem “Kristīgo lāstu salaušana” var radikāli izmainīt domāšanu attiecībā uz lāstiem. Es ticu, ka izmaiņas jūsos, ko radīs šī grāmata, būs jums par svētību. Tā jūs izglītos, dziedinās, atbrīvos un vedīs tālāk. Ja šī vēsts kaut vai vienu lasītāju spēs atbrīvot no lāstu nāves viņa vai viņas dzīvē, tad esmu sasniedzis savu galveno mērķi- kas ir “atbrīvot saistītos.”
Fakts paliek fakts, ka esmu piedzīvojis kaut ko tik murgainu, ka tas ietekmēja manas spējas kalpot Kungam Jēzum Kristum un prasīja Svētā Gara spēku, lai to iznīcinātu. Šī grāmata atklāj manus pētījumus attiecībā uz lāstu uzlikšanu un kā tie spēj ietekmēt kristiešu dzīves. Jā, šis ir ļoti subjektīvs uzskats. Bet tāda ir visu liecību grāmatu daba. Un tomēr es arī piedāvāju kādu Bībeles teoloģiju par lāstu tematiku. Es centīšos pierādīt savu pieredzi ar teoloģiju, nevis pierādīšu teoloģiju ar saviem piedzīvojumiem.
Abas- Vecā un Jaunā Derība nodarbojas ar lāstu tematiku. Pat Jēzus atzina to realiatāti. Jēkabam vajadzēja paiet kādam laikam, lai viņš varētu runāt par šī ļaunuma eksistenci. Neizdariet šajā lietā kādas kļūdas,- personīgie lāsti ir ļauni. Tie nav no Dieva.
Jā, kristiešiem var uzlikt lāstus. Un kristieši var uzlikt lāstus citiem. Kristieši var nolādēt citus kristiešus. Faktiski kristieši visapkārt cīnās ar personīgo lāstu sekām, kas saārda prātu, padara tos kroplus, paralizē, hipnotizē. Kā es to zinu? Esmu sastapis tos visur, kurp vien dodos savos Amerikas apceļojumos. Šajā grāmatā es jums piedāvāju kādu teoloģiju un šīs manas teoloģijas praktisko pielietojumu. Es arī pasniedzu atklātu skaidrojumu kādiem elles uzliktiem apstākļiem. Tu varēsi piedzīvot dzīvē izmaiņas un atrisinājumu, lai iegūtu jaunu ticību.

Visgrūtākā lieta

Rakstīšana ir vienmēr bijusi man visgrūtākā lieta. Tomēr es zināju, ka Dievs mani vada rakstīt savu ceturto grāmatu. Faktiski mana sieva Diāna to zināja pirms manis. Viņa pat zināja, ko es rakstīšu, pirms es to darīju! Visgrūtākais šajā lietā tomēr nebija manas fiziskās pūles un prāta veltījums, kas vajadzīgs, lai īstenotu šādu projektu, nedz arī pārvarēt jau iepriekš iespējamos uzbrukumus, ko es labi zināju, ka tie nāks pēc tam, kad tā tiks izplatīta. Visgrūtāk šajā lietā man bija iegūt pārliecību, ka mana sirds ir pareizā stāvoklī attiecībā pret Dievu un cilvēkiem.

Man bija jāprasa sev: vai mana sirds ir pietiekoši dziedināta, lai nodrošinātu līdzsvarotu skatījumu un vai joprojām neesmu ievainots? Gadījuma pēc esmu dzirdējis kādus sprediķotājus un lasījis kādas kristīgas grāmatas, kas runāja vai rakstīja joprojām būdami ievainoti, kas visai negatīvi ietekmēja viņu skatījumu uz šo tematu. Skaidrs, ka viņu motivācija bija “dot atpakaļ” vienalga kam un  kur, lai tikai tālāk izplatītu šo savu sāpinājumu. Šie runātāji un grāmatu autori visai reti spēja palīdzēt kādai dzīvei caur savu vēsti vai darbiem; to nepieļāva viņu sāpīgais ievainojums. Ievainotam un pilnīgi neizdziedinātam cilvēkam ir gandrīz neiespējami izplatīt sev apkārt dzīvību, mieru, mīlestību, prieku, piedošanu, salīdzināšanu un pilnību, kad pats to nav piedzīvojis pie sevis.
Kad es beidzot nolēmu rakstīt šo grāmatu, mans nodoms bija, lai šīs lappuses pirmām kārtām tiesā mani. Ja manī ir vēl palicis kāds ievainojums, kāda ievainojamība, es to neapzinos. Es ticu, ka mana sirsdapziņa ir tīra.
Faktiski esmu pārdzīvojis šo kristīgo katastrofu tūkstošiem reižu, izmeklēdams savu sirdi, lai pārliecinātos, ka mans stāvoklis un attiecības Dieva priekšā ir pareizas. Brūce aizvērās lēni, manas emocijas dziedinājās ilgā laika periodā. Šis process nebija ātrs un viegls. Faktiski tas prasīja gadus! Esmu pārliecināts, ka katrs, kas piedzīvojis šādu traumu, ir cīnījies ar tām pašām izjūtām kā es. Man vistuvākie, tie, kas pazina mani tuvībā, izdarīs to pašu secinājumu. Mana ģimene, mani draugi un mani palīgi visi piekrīt, ka esmu dziedināts!
Ja šīs grāmatas lasīšana jūsos rada tādu pašu augli, tas tikai apstiprina manu personīgo pieredzi kā pareizu. Es ticu, ka šī grāmata un mana dzīve apstiprina manu izdziedināšanu. Jums tas jāizspriež pašiem. Pēc tam mana dzīve ir bijusi pilna ar Svētā Gara spēku un augli. Tam vajadzētu kalpot par pietiekošu pierādījumu Dieva dziedinājumam manā dzīvē. Patiesi, tikai Jēzus Kristus ir spējīgs atgriezt atpakaļ reiz nolaupīto un sagandēto dzīvi. Šis autors var par to liecināt. Jēzus ir Dziedinātājs un Atbrīvotājs- un Viņš ir mani dziedinājis un mani atbrīvojis! Paldies Tev, Jēzu!

Uz priekšu un nevis vairs atpakaļ

Kā man tagad šķiet, šis bija pamatuzstādījums manā dzīvē laikā, kad es rakstīju šo grāmatu. Es nerakstīju šo grāmatu, lai sevi attaisnotu vai paaugstinātu. Šīs miesīgās kaisles manī jau sen kā ir mirušas. Es negribu nekādu samaksu, man nav vēlēšanās neko pierādīt vai tirgoties. Man nav vajadzīgs būt “pareizam.” Es nerakstīju šo grāmatu, lai sevi attaisnotu vai kādā veidā sevi nodalītu nost. Starp citu, es savā izklāstā esmu pieļāvis arī kļūdas. Patiešām, šajā darbā es biju viss kas, tikai ne pilnīgs kristietis šī vārda labākajā nozīmē. Manas pretreakcija pret citiem bija grēcīga, un man daudz reižu bija jānožēlo grēkus, pirms doties tālāk.
Man arī nav vajadzības vai vēlēšanās izpaust vai reklamēt kādu citu kristīgu brāli vai māsu. Tāpēc visi principiālie raksturi šajā grāmatā (izslēdzot autoru) paliks nenosaukti vārdā, dažādo notikumu laiks un vietas netiek publicēti. Es vienkārši rakstīju šo grāmatu, lai palīdzētu nonākt pie brīvības tūkstošiem kristiešu, kas ik dienas cīnās ar reāliem un spēcīgiem lāstiem, kā arī lai pasargātu ticīgos no piedalīšanās citu “kristīgā” nolādēšanā. Es vienkārši vēlos atbrīvot cik vien iespējams daudz kristiešu, lai viņi spētu labāk kalpot Kungam Jēzum Kristum! Tāda ir mana motivācija un cerība, tāds ir “gars,” kas izpaužas caur šo grāmatu. Šīs grāmatas fokuss ir vērsts uz priekšu un nevis atpakaļ. Tā sniedz jaunu apsolījumu visiem, kas to lasīs.

Ievads
Kas ir lāsts?

Kad tu dzirdi vārdu “lāsts,” vai tu domā par kādu aprobežotību vai kādām pārmērībām? Daudz ļaužu tā domā. Šīs grāmatas kontekstā “nolādēšana” nenozīmē prāta aprobežotību. Kaut gan Bībele aizliedz runāt muļķīgas runas (Efez.4:29), kādu spēcīgu izteiksmes līdzekļu pielietošana neatkarīgi no tā, cik lielu ļaunumu pauž tajos ietvertie vārdi, vēl nav lāsts. Šādā valodā pašā par sevi nav nekā iemājojoša, pārdabiska vai ļauna. Tāda tiek lietota, un no tādas ir jāizvairās.
Līdzīgi terminu “nolādēt” nav jāizprot kā kādu reliģisku aprobežotību. Starp citu, saistībā ar maģiju vai pie kādas izdevības aprobežotību izpauž ticība, prakse vai kāds rituāls, kas balstās uz kādu dogmu. Lāsta piedēvēšana aprobežotībai rada ļoti nopietnas briesmas, kas attiecas uz visiem šādi domājošiem kristiešiem.

Pievēršanās pārdabiskajam spēkam

Lāsta izteikšana ir kaut kas vairāk nekā tikai kāda rupja runa, ko saka satraukuma izraisītāji un reakcionāri. Nolādēšana ir fakts, Bībeles fakts. Vārdnīca definē lāstu kā “vēršanos pie pārdabiskiem ļaunajiem spēkiem, lai kādu paklupinātu vai radītu kādu kaitējumu. Rogeta Tezaurs (Roget's Thesaurus) terminam “lāsts” iesaka šādus sinonīmus: inde, uzbrukums, ievainošana, lielas bēdas, mēris, ciešanas. “Nolādēt” nozīmē: pazudināt, atņemt ar varu, nogalināt ar vārdiem.
Lādēšana ir ļaunprātīga, kaunpilna, ienaida pilna, žultaina, ļaunatminīga, ienaidīga. Tā satur draudus, briesmas tam, kam šis lāsts tiek uzlikts; tas ir liels kaitējums kādas personas garīgajai, metālajai un fiziskajai dzīvībai un labsajūtai. Patiešām, nolādēt kādu cilvēku ir atbaidoši, šausminoši un paralizējoši.
Senatnē pastāvēja uzskats, ka lāstu uzlikšana sevī ietvēra pārdabisku spēku nogādāšanu cilvēkā, lai sasniegtu savu nolemto mērķi. Lāsta izteikšana kaut kādā veidā atbrīvoja šo ļauno spēku un lika tam darboties. Tādējādi persona vai personu grupa, kas tika “nolādētas,” nonāca zem šo vārdu varas un zem tajā ietvertā spēka, kas tika atbrīvots caur izteiktajiem vārdiem. Lāsts darbojas, kamēr viss tam pievienotais spēks netiek izlietots.
Vārdi, kas atnesa svētības, un vārdi, kas atnesa ļaunumu, tika aplūkoti kā ļoti reāli. Gadsimtiem ilgi svētības un lāsti tika pieņemti kā daļa no tautu kultūras, ieskaitot daudzu tautu, kas minētas Bībelē.
Tikai salīdzinoši nesen Amerika un citas Rietumu kultūras ir atteikušās no svētību un lāstu vārdu lietošanas saskaņā ar to īsteno nozīmi, tā apzogot šo vārdu patieso saturu un noniecinot to spēku un ietekmi vēsturē. Mūsdienu cilvēks negrib saprast, ka tautas ir cēlušās vai kritušas tikai svētību un lāstu darbošanās rezultātā. Cauri cilvēces vēstures  visām paaudzēm un kultūrām sabiedrības un civilizācijas ir sakatījušas lāstus kā reālu ļaunumu. Kops laika gala cilvēks ir paudis savu pamata attieksmi pret tiem.
Diemžēl cilvēkam ir dotas spējas arī noraidīt un nepieņemt lāstu būtību. Kā sekas parādās neskaitāmi visai neglīti centieni tos neitralizēt. No laimes pakaviem līdz ķiploku somām, no neskatāmiem dzīvnieku upuriem līdz reliģiskiem rituāliem- visi ir centušies tie neticēt un atņemt tiem savu lomu. Tāda ir daļa no cilvēces ainavas, un tā tas vienmēr būs, līdz nāks jaunas debesis un jauna zeme.
Kopš Radīšanas cilvēki ir pazinuši neparastos panākumus vai šausmīgās bēdas tieši svētību vai lāstu darbības rezultātā- tās ir to sekas, ko nevar nenovērtēt. Īpaši Bībelei ticīgiem kristiešiem svētību un lāstu temats pieprasa rūpīgu un nopietnu izpēti un izvērtējumu.

Kāds ir Dieva viedoklis?

Ko Bībele, Dieva Vārds saka par lāstiem? Vai šis koncepts par lāstiem ir bībelisks? Vai varbūt tas jāuzskata par daļu no kādas pareizticīgo teoloģijas? Kā Bībele attiecas pret šo tematu un vai mums šodien ir atļauts to pētīt un šos spēkus pielietot. Vai nolādēšana nav tikai kāds antīks austrumu mīts? Bet varbūt mūsdienu Rietumu kristietība mūs ir padarījusi aklus tā, ka mēs vairs neticam lāstu reālai pastāvēšanai? Kāds šajās lietās ir paša Dieva viedoklis? Ir jātiek uzdotam visfundamentālākajam jautājumam: Vai tas ir Bībelē? Un ja jā, ko tas mums nozīmē?
Bībelei ir daudz ko teikt par lāstiem, bet pilnībā atklāt šo tematu šajā grāmatā nav iespējams. Minēsim tikai to, ka Bībeles pirmajās četras nodaļās ir reģistrēti vismaz trīs lieli lāsti:

	Sātans tika nolādēts par cilvēka pievilšanu (1.Moz.3:14-15).
	Ādams un Ieva tika nolādēti par viņu ļauno rīcību pārdodoties sātanam (1.Moz.3:16-19).
	Tur bija iereģistrēts pirmais slepkava pasaulē Kains, kas tika nolādēts par sava brāļa Ābela nogalināšanu (1.Moz.4:11-12).


Abas- Vecā un Jaunā Derība māca to pašu pamata teoloģiju par lāstiem. Burtiski no 1.Mozus grāmatas līdz Atklāsmei vārds “nolādēt” viennozīmīgi visur nozīmē nolādēt, bet “būt nolādētam” nozīmē būt nolādētam. Tas padara mums šo definīciju viegli saprotamu. Vecajā Derībā vārds “nolādēt” nozīmē ieļaunot, pazemināt, nošķirt, pazudināt un aizliegt. Jaunās Derības grieķu tekstā vārdam “lāsts”ir vismaz četri īpašības vārdi, četri darbības vārdi un divi īpašvārdi, un tie visi saskan ar vārda “lāsts” izpratni Vecajā Derībā.
Es neatrodu nevienu Bībeles norādi, kas piekristu lāstiem kā mūsu iztēles produktam. Neviena Bībeles persona nekad nav pielietojusi lāstu kā kādu nekaitīgu joku vai tukšus bezsatura draudus. Bībele un tās galvenās personas redzēja lāstus kā ļoti reālu un šausmīgu realitāti. Mums jāpajautā pašiem sev: vai lāsti ir kļuvuši mazāk bīstami vai mazāk reāli šodien? Bībele, šķiet, arī mūsdienu laikmetā, tā saucamajā apgaismotajā, izglītotajā sabiedrībā, apstiprina lāstu potenciālu eksistenci. Loģika šeit ir vienkārša: ja joprojām pastāv ļaunais, tad arī lāsti pastāv. Es atrodu Bībelē vismaz trīs lāstu veidus:

1-Dieva (vēsturiskais) lāsts.
2.Mūsdienu lāsts.
3.Personīgais lāsts (kristīgie lāsti)

Vēsturiskais lāsts

Šī grāmata nav par Dieva uzliktajiem vēsturiskajiem lāstiem, kas iedarbojās, kad Dievs sodīja kādu personu (vēsturisku figūru) kādā īpašā vēstures periodā kāda īpaša vēsturiska grēka dēļ. Daudzi no lāstiem Bībelē tika saistīti ar vēsturisko kontekstu. Kad Dieva plāns gadsimtu gaitā īstenojās, ejot pa saviem ceļiem, šie lāsti beidza savu darbību.
Kains, kas tika Dieva nolādēts, nomira. Sekojoši lāsts viņa dzīvē izbeidzās, jo to ierobežoja viņa dzīves laiks. Šis lāsts “derēja” konkrētam laikam vēsturē un tika pielietots tikai kādai vēsturiskai (Bībeles) personai Kainam. Kādas ir Dieva uzliktā vēsturiskā lāsta īpatnības?

1.Vēsturiskais lāsts bija derīgs un atzīstams kādos konkrētos apstākļos un kādai konkrētai personai.

Vēsturiskie lāsti neattiecas uz vispārēju vai kādu universālu lielu kārtību. Kā gadījumā ar Kainu Dievs uzlika kādus lāstus uz kādiem cilvēkiem kādā laikā kādu noteiktu viņu grēku dēļ. Šie lāsti bija ieslēgti kādā vēsturiskā situācijā un darbojās kādas vēsturisks personas vai personu dzīvēs, lai tiktu īstenots kāds vēsturisks uzdevums: sodīt kādu personu vai kādas personas, kas bija necienīgi izturējušās pret savu aicinājumu.

2.Galvenā persona vai personas, kas nonāca uzliktā lāsta varā, nomira, un šis lāsts “nomira” līdz ar viņiem.

Vēsturiski lāsts izbeidzās līdz ar attiecīgo personu nāvi. Lāsts “gāja savu gaitu” un sasniedza savus mērķus, ko bija noteicis Dievs, kas to bija oriģināi uzlicis.

3.Vēsturiskais lāsts bija Dieva atstāšanas sekas- klasiskā gadījumā.

Cilvēks izsauca lāstu pār savu dzīvi caur daudziem nepaklausības aktiem, un Dievam nekas cits neatlika kā viņu sodīt viņa grēka dēļ. Piemēram, Ādams un Ieva tika Dieva nolādēti viņu nepaklausības grēka dēļ (1.Moz.3:17). Kains tika Dieva nolādēts sava grēka dēļ (1.Moz.4:1). Izraēla bērni tika Dieva nolādēti daudzas reizes viņu kopējā grēka dēļ. Vēlāk Izraēla tauta tika nolādēta viņu nenožēloto grēku dēļ.
Bez izņēmuma visi augstāk minētie gadījumi bija lāsti, ko izraisīja konkrēta garīga rīcība, nepaklausība, apzināta un brīvprātīga atsacīšanās no Dieva un dēļ atklātas sacelšanās. Pie katra gadījuma Dievs viņiem bija sniedzis individuālas instrukcijas, ko darīt un ko nedarīt. Viņu pašu izvēle un rīcība pievilt Visuvareno Dievu tos noveda pie nenovēršamā lāsta iznākuma, un viņi “novāca to, ko bija iesējuši.”

4.Vēsturiskais lāsts vairāk nav saistošs tiešā vai personīgā tā pielietojuma izpratnē.

Šie lāsti bija Dieva uzlikti un pielietoti tikai konkrētam laika posmam pie īpašiem, Dieva izraudzītiem cilvēkiem, kādos gadījumos, pie personīgas šo cilvēku grēcīgas rīcības vai caur kādu apzinātu bezdievīgu lēmumu. Tomēr vēsturiskie lāsti joprojām spēj sniegt nozīmīgu simbolisku mācību mums šodien.
Bībeles pieraksti attiecībā uz lāstiem ir ļoti labi redzama un saprātīga vēsts kristiešiem, kas dzīvo šī laika vēsturē. Patiesi, visiem nopietnajiem Bībeles studentiem ir jāsaskata gudrību un brīdinošo vēsti, kas tajos atrodama. Faktiski visi šie reālie notikumi ir rakstīti mūsu piekodināšanai (skat.1.Kor.10:11).
Šī grāmata tomēr nav rakstīta par Dievu, kas nolād cilvēku kādā īpašā vēsturiskā periodā kādas īpašas grēcīgas rīcības dēļ, ko ir izdarījis kāds indivīds vai visa tauta. Šī grāmata nav tikai par kādu simbolisku vēsturisko lāstu mācību un pielietojumu.

Mūsdienu lāsti

Mūsdienu lāsts ir katrs lāsts, kas darbojas starp Dievu un cilvēku šodien. Kontrastā ar vēsturiskajiem lāstiem mūsdienu lāsti ir ar vispārēju vai universālu pielietojumu. To pielietojums var būt pat daudz plašāks. Nebūdami vēsturiski, mūsdienu lāsti nevar tikt uzskatīti kā senatnes piemēri, tas nozīmē, kas ir īstenojušies un beiguši savu darbību kaut kad pagātnē. Šie lāsti darbojas pašlaik, ir laicīgi, aktīvi un “dzīvi.” Mūsdienu lāsti ir tikpat reāli un saistoši un pelna mūsu uzmanību šodien tāpat kā tad, kad Dievs pirmo reizi nolēma tos palaist darboties. Pretēji vēsturiskajiem tie nav simboliski, jo neattiecas tikai uz notikumiem, kas notika tūkstošiem gadu senā pagātnē.
Divi no šādiem mūsdienu lāstiem “izlec” kā īpaši derīgi mūsu aplūkošanai. Kā visi mūsdienu lāsti, abi šie lāsti tiešā veidā ietekmē mūs šodien. Lūk, divi ļoti atšķirīgi lāstu veidi ar ļoti līdzīgu brīdinājuma vēsti mums:

1.Izraēla tauta

Dievs teica attiecībā uz Izraēlu (Ābrahāma sēklu): “Es svētīšu tos, kas tevi svētī, un nolādēšu tos, kas tevi nolād, un tevī būs svētītas visas zemes ciltis” (1.Moz.12:3). Šajā pantā ietvertais svētību apsolījums vēl nekad nav pilnībā piedzīvots. Šodien pēc tūkstošiem gadu šīs svētības joprojām darbojas. Tās joprojām pastāv un gaida pielietojumu. Līdzīgi katrs, kas nolādēs Izraēlu, pats tiks nolādēts. Daļa no Dieva lāstiem attiecībā uz Ābrahāma dzimumu darbojas arī šodien. Šim lāstam ir mūsdienu pielietojums. Šodien tas ir tikpat spēcīgs kā tajā dienā, kad tas tika izteikts no Dieva mutes. 

2.Desmitā tiesa

Ja tu negodā Dievu ar savām finansēm, Bībele saka, ka tu esi nolādēts ar Dieva tev uzliktu lāstu. (skat. Malah.3:8-12).

Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpj Dievu, kā jūs Mani krāpjat? Jūs tad sakāt: kā tad mēs Tevi krāpjam? - ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Tādēļ jau jūs esat nolādēti, tā ka viss krīt jums no rokām un iet jūsu rokās bojā, jo jūs visi vienā kopā cits pār citu Mani krāpjat! (8.-9.p.)
Šī Bībeles grāmata mums māca desmitās tiesas došanas principu: sistemātiski 10 % no kristieša ienākumiem nošķirt no sevis un nodot Dieva pārziņā. Tā arī māca vēl papildus desmitajai tiesai pienest Dievam ziedojumus.
Pravietis Malahija to ir darījis skaidri saprotamu. Dod savu desmito tiesu un vēl dod savus labprātīgos ziedojumus Dievam, un atpakaļ saņem Viņa svētības. Noliedz desmito tiesu un ziedojumus; un tu atpakaļ saņemsi lāstu no Dieva.
Daudzi tic tāpat kā es, ka šis lāsts attiecas uz šodienu tāpat kā tas attiecās uz laiku pirms tūkstošiem gadu- kā visiem Dieva bērniem piederošs apsolījums, ja mēs paklausīsim Dievam savā došanā. Pārsteidzoši, vai ne?  Visa šī teoloģija nāk no pravietojuma, kas ir tūkstošiem gadu vecs. Daudzi joprojām nopietni pieiet Dieva Vārdam, kas ierakstīts Malahijas grāmatā, un uzticīgi pienes desmito tiesu un ziedojumus Dievam, lai izvairītos no lāsta un piedzīvotu Dieva mums atstāto svētīšanas principu. Es zinu, ka es to saprotu un esmu piedzīvojis.
Šo pantu pielietošana mūsu dzīvēs mūsdienās tiek uzskatīta par svētību atraisīšanas principu mūsdienās, vai arī mūsdienu lāstu- atkarībā no mūsu personīgās attieksmes. Dieva godāšanas princips caur finansu došanu darbojas cauri laikmetiem, kultūrām un apstākļiem. Malahija māca, ka ir vienmēr labi un atzīstami dot Dievam. Svētību apsolījums vai atbilstošais zaudējuma apsolījums lāsta dēļ darbojas līdz pat šodienai.
Malahijas pravietojums nedrīkst būt ierobežots tikai saistībā ar tā vēsturisko kontekstu. Dieva lāsta apsolījums Ābrahāmam un Malahijas pravietojums senajam Izraēlam kalpoja kā Dieva līdzeklis, lai būtu zināms Dieva prāts. Abi tie var būt darboties mūsdienu lāsti (brīdinājums) vai mūsdienu svētības, atkarībā no mūsu attieksmes pret tiem šodien. Kā pie vēsturiskiem lāstiem, mūsdienu lāsts nes sev līdz visu Dieva sodu par nepaklausību, bet tikai ar vienu būtisku atšķirību. Mūsdienu lāstiem ir laikmetīgs pielietojums- tas ir, to sekas var realizēties pie mums un pēc mums- pie visiem tiem, kas staigā, neatzīstot Dieva mums atklātos pilnīgos ceļus.

Personīgie lāsti

Asā kontrastā ar vēsturiskajiem un mūsdienu lāstiem, kad Dievs nolād cilvēku, šī grāmata fokusējas uz mūsu personīgajiem lāstiem- kur viens cilvēks nolād kādu citu cilvēku. Tā runā par brāli, kas nolād otru brāli. Kas ir personīgais vai “kristīgais” lāsts?

1.Personīgais lāsts ir apzināti, ar gribu vadīti centieni pielietot augstākus garīgos spēkus pret kādu indivīdu, cerot tam nodarīt kādu kaitējumu, ļaunumu, ja ne pilnībā viņu iznīcināt.

Īpaši šī grāmata runā par kristiešu lāstiem, kur kristietis nolād kristieti vai personīgā lāsta “kristīgo”versiju un pielietojumu. Vebstera vārdnīca (Webster's Dictionary) definē personīgo lāstu kā: “vēršanos pie pārdabiskiem ļaunajiem spēkiem, lai kaitētu kādai personai vai izdarītu kādu ļaunu lietu. Amerikāņu vārdnīca (American College Dictionary) sniedz šādu personīgā lāsta definīciju: “Sirds motivēta ļauno spēku pieaicināšana, lai izdarītu kaitējumu kādam cilvēkam.”

2.Persīgais lāsts nekādā ziņā nepārstāv Bībeles Dievu vai Viņa taisno tiesu.

Personīgais lāsts tikai pierāda, ka šis spēks var būt nepareisi pielietots. Tas ir, spēks var būt pārvērsts no kaut kā pavisam dievišķa un dziedinoša par kaut ko būtiski bezdievīgu un ievainojošu pēc dabas. Personīgais lāsts nekad neizpauž Dieva taisnās tiesas cilvēkam. Tā vietā personīgais lāsts atklāj cilvēka sirds ļauno dabu un tās centienus pielietot garīgos spēkus nepareizi pret otru cilvēku- ar savtīgiem motīviem manipulējot ar Dieva vārdu- un tomēr bez paša Dieva līdzdalības.

3.Nav tādas lietas kā “attaisnots” personīgais lāsts, īpaši kristiešu starpā.

Ja tu esi nolādējis kādu citu kristieti- neatkarīgi no tā, cik attaisnots tu vari justies, neatkarīgi no tā, cik garš ir tavu iemeslu saraksts, neatkarīgi no tā, līdz kādai pakāpei pēc tavām domām tev ir izdarīts šis kaitējums- ja tu par šo ļauno darījumu šim cilvēkam atgriez lāstu, tu esi grēkojis. Tas ir tik vienkārši. Katru reizi, kad tu nolād, tu grēko- un viss. Stāsta beigas! Katrs tavs lēmums, kas attaisno lāsta uzlikšanu, ir ļauns, patvarīgs spriedums. Jēzus pateica to vislabāk, kad sacīja saviem mācekļiem: “svētījiet tos, kas jūs nolād” (Lūkas 6:28). Tas ir ļoti skaidrs. Vai ir kādi izņēmumi šim garīgajam likumam? Nav. 

Kristīgais lāsts

Personīgais lāsts iegūst pavisam citu gaitu, kad to pielieto kristieši. Lai atšķirtu šo lāstu paveidu, esmu to nosaucis par “kristīgo” lāstu. Termina “kristīgais” pielietošanai, kad tiek aprakstīta lāstu likšana kristiešu starpā, ir tikai viens mērķis: lai lasītājam palīdzētu saprast garīgo spēku nepareizas lietošanas gadījumus tieši kristiešu starpā.
Lietojot personīgā lāsta definīciju, kas minēta augstāk, es aprakstīšu “kristīgo” lāstu kā:

	Apzinātu, gribas virzītus viena kristieša centienus uzlikt augstāku garīgo spēku iedarbību pret citu kristieti, lai viņam kaitētu, ja ne pilnīgi viņu iznīcinātu.
	Kristieša pievēršanos pārdabiskajiem ļaunajiem spēkiem, lai kaitētu citam kristietim. Tas ir “profānisks” lāsts divu kristiešu starpā.
	Sirds motivēta ļaunuma atraisīšana vai dumsu virzīta ļaunuma piesaukšana, kas tiek virzīta no viena kristieša pret otru kristieti.


Bēdīgi, bet “kristīgie” lāsti eksistē. Kā kristiešiem mums jācenšas tos izprast, izpaust un atbruņot- lai tālāk tos salauztu un padzītu. Šajā grāmatā mēs viscaur izpētīsim šo trešo lāstu paveida pielietojumu tieši kristiešu starpā. Šie personīgie lāsti kristiešu vidū iegūst divas formas:

1- “: Kristīga” buršanās: garīga manipulācija un kontrole pār citiem kristiešiem.
2- “Kristīgais” kanibālisms: garīga cita kristieša “apēšana.”

Abi tie ir jāaptur.
Bet tagad ceļosim tālāk “kristīgo burvestību, “kristīgā” kanibālisma un “kristīgā” lāsta  ļaunajā pasaulē, lai izvestu gaismā šo šausmīgo tumsību, kas darbojas kristiešu starpā un pieviļ Draudzi.

1.nodaļa
Kristietis uzliek lāstu kristietim?

Kādā 1.aprīļa sestdienas rītā es sēdēju pie sava virtuves galda kopā ar trim kalpotājiem. Viens no vīriem nesen bija nozīmēts būt man par palīgu. Otrais bija mācītāja draugs no tuvējās pilsētas; arī viņš bija mums pievienojies. Trešais bija kāds kalpotājs, kas bija atbraucis no Anglijas un ar kuru es iepazinos tikai pirms dažām stundām. Tā bija viena no tām daudzajām nesteidzīgajām sarunām, kas šķita vairāk kā atpūta un nevis darbs. Šajā draudzīgajā un informatīvajā atmosfērā mēs dzērām tēju un kafiju un pārrunājām draudzes vadīšanas lietas.
Ka tas ar mācītājiem ir parasts, mēs nolēmām noslēgt šīs mājas sarunas ar lūgšanu. Atklāti sakot, es sagaidīju īsas lūgšanas mūsu sadraudzības ietvaros. Bet es nezināju, ka Svētais Gars vēlas nodibināt savu kārtību! Ar pateicīgām sirdīm mēs katrs izteicām savu atzinību Dievam vienam par otru, aizlūdzām par Dieva plāniem un mērķiem mūsu dzīvēs. Amerikāņu mācītāji lūdza pēc kārtas, izlūdzoties Tā Kunga svētības mūsu turpmākajās draudzes sapulcēs. Būdams labs namatēvs, es pacietīgi gaidīju, līdz beigs lūgt no Anglijas atbraukušais mācītājs. Tādā, ko es vēlos aprakstīt kā apoloģētisku uzrunu, Anglijas mācītājs iesāka savu lūgšanu.
Sākumā es nebiju pārliecināts, vai viņš lūdz vai runā. Viņa balss skanēja tik dabiski, klusu, pat monotoni. Nešķita, ka viņš būtu iemācījies lūgt pēc paraduma- kā mācītāji ir pieraduši lūgt šajā zemē. Viņa lūgšanas veids bija maigs, samtains un ļoti kluss. Tomēr katru vārdu, kas nonāca manās ausīs, es varu aprakstīt kā magnētisku. Es tiku nonācu viņa izteikto vārdu pievilkšanas varā nevis tāpēc, ka tie būtu izteikti skaļi, pārliecinoši vai lielā spēkā, bet gan tāpēc, ka tie nāca no Dieva.
Ļoti maigi, gandrīz čukstēdams viņš teica: “Dennij, es redzu grupu... es redzu kristiešu grupu.” Viņš uz dažām sekundēm aprāvās. Runādams lēni, artikulēdams savas skaņas kā tās spēj izteikt tikai dzimts anglis, viņš teica: “Es redzu viņus visus kopā.” Viņš atkal apklusa. “Viņi ir ciešā vienotībā.” Viņš, šķiet, nebija apmierināts ar savu vārdu izvēli, īpaši ar vārdu “vienotība.” Cenšoties to izskaidrot, viņš izpleta abas rokas un tās satuvināja, it kā likdams kaut ko kopā kādā ļoti mazā un šaurā vietā. Tas bija žests, ko var arī pielietot, lai attēlotu sniega pikas gatavošanu. Viņa žests tika parādīts lēni un mehāniski. Acīmredzot viņš gribēja, lai mēs satveram vairāk viņa vārdu nozīmi neka pašus vārdus. Uzmanīgi viņš turpināja: “Es redzu šo kristiešu grupu cieši, cieši kopā... Es redzu viņus visus kopīgi lūdzot... Viņi lūdz pret tevi,. Dennij... Viņi tev kopīgi uzliek lāstu.”
Runādams ar autoritāti, kas, šķiet, katru izteikto vārdu ielika savā vietā, viņš noslēdza: “...un viņš- šīs grupas mācītājs- centīsies to visu tev pagrūst zem paklāja... bet tev tas nav jāatļauj.” Viņa vārdi bija aprauti, bet izteikti precīzi. Viņam nebija priekšstata, kas “viņi” ir, nedz, kas bija šī “grupa.” Viņš nepazina viņu mācītāju un nekad nebija bijis viņu draudzē. Viņam nebija domas, cik neparasta bija viņa vīzija, nedz, cik lielu iespaidu viņš uz mani atstās.

Dievs, velns vai cilvēks?

Manā virtuvē pie galda tajā aprīļa rītā mēs nebijām pieminējuši lāstus, manu bijušo draudzi, mes nerunājām neko, kas pat no attāluma būtu saistīts ar domām par personīgiem lāstiem. Tomēr šis no Anglijas atbraukušais mācītājs neparasti detalizēti bija aprakstījis reālo situāciju, par ko viņam nebija dabisku priekšzināšanu. Kas attiecas uz manu uztveri, viņa nezināšana par manu situāciju tikai vairoja viņa sniegtās pravietiskās vēsts ticamību.
Kā visas citas vīzijas, arī šī angļu mācītāja vīzija bija subjektīva un pieprasīja garīgu izanalizēšanu. Jā, tā varēja nākt no vairākiem avotiem: Dieva, velna vai cilvēka.
Tomēr viņa vīzijā bija kaut kas tīrs, nevainīgs, nesabojāts. Tā bija precīza, aprakstīja kādas detaļas faktiskā situācijā, kas reāli eksistēja- un par ko viņš personīgi neko nezināja. Neviens viņam to nelūdza teikt; neviens negaidīja, ka viņš ko teiks. Biju dilemmas priekšā: es nemeklēju atbalstītāju grupu, bet es pats nebiju cienīgs to pārbaudīt.
Gadiem ejot, man bija cēlušās neapzinātas aizdomas, ka kaut kas ir nepareizi, bet es nevarēju to nodefinēt. Tajā dienā tomēr mans vislielākais atbalsts, Svētais Gars, iznāca priekšgalā un runāja skaidri, saprotami un autiritatīvi manis labā. Man šķita, ka jau pati vīzija bija neatstrīdams pierādījums, ka kristietis reāli spēj uzlikt lāstu citam kristietim un pēc tam censties šo uzbrukumu noslēpt. Šī vīzija bija spontāna Svētā Gara manifestācija. Tāda būdama, tā bija kaut kas suverēns, neieplānots, neapstrīdama un nākusi no Dieva, lai atklātu personīgo lāstu darbošanos pret mani.

Dievs runāja uz manis!

Vīzija tiek definēta kā kaut kas, kas uztverams tikai caur neparastiem līdzekļiem- kā kāds pārdabisks ieskats lietu būtībā. Abās- ebreju un grieķu valodās- vārdiem, kas apzīmē vīziju, ir kāds sakars ar “redzēšanu,” Dievs lieto vīzijas, lai atklātu patiesību ainu un redzējumu veidā, ko citādi pazīst arī kā vārdu ainas. Vīzija var nākt, ejot pa ceļu (Dan.10:7) vai naktī guļot (1.Moz.46:2). Vīzijas ir redzamas vienādās proporcijās Vecajā un Jaunajā Derībā kā garīgās vadības un Dieva gribas pasniegšanas veids.
Šai īpašajai vīzijai bija pēkšņs un paliekošs iespaids uz mani. Tie nebija parasti, abstrakti, neskaidri vārdi bez nozīmes vai praktiska pielietojuma. Patiešām, pats Dievs bija uz mani runājis! Pretēji katrai citai vīzijai vai pravietojumam, ko es līdz tai dienai biju saņēmis, šis vārds bija unikāls un spēcīgs. Man bija acīmredzama skaidrība- reāla izjūta, ka “tā ir teicis Tas Kungs”- un ne ar ko neizmērāma autoritāte vai “svaidījums,” kas palika uz šo vīziju. Tajā pašā laikā to bija neparasti viegli satvert ar ļoti personīgu izjūtu. Starp citu, šī vēsts taču bija dota man.
Tā precīzi “derēja” manai personīgajai situācijai- tas bija “jauns vārds” ar skaidru nozīmi un nepieciešamību manā dzīvē. Es to uztvēru ļoti nopietni. Vajadzēja tikai mazliet pārbaudīt un izspriest, lai izšķirtu, vai šī vīzija ir no Dieva. Bet tas gāja ātri. Es satvēru tajā ietverto vēstījumu, un mani kolēģi mācītāji man piekrita. Dievs patiešām bija runājis!

Pārsteigts un arī atvieglots!

Kad šis kalpotājs no Anglijas, ko es tikko kā biju sastapis un ko tikpat kā nepazinu, izteica man šo pravietisko vēsti, es nekavējoties zināju, uz ko tā attiecas. No otras puses. es nebiju pat iedomājies par uzbrukumu pret mani no šīs grupas un vēl mazāk lāsta uzlikšanu. Es biju pārliecināts par viņu lepnību, augstprātību un tieksmi atriebties. Bet tas nekad vēl nebija noticis pie manis, ka viņu kopējā paštaisnība spēja pakāpties līdz tādai vietai, kur es reāli kļūtu par upuri dēmonisko spēku aktivizēšanai, ko šie kristiešu izsauca pret mani. Savā dabiskajā prātā es biju pilnīgi nesagatavots tam, ko tikko kā dzirdēju; tomēr savā garā es zināju, ka uz to lietas virzās.
Beidzot man sajaucās kopā visas emocijas attiecībā uz šo vīziju. Biju priecīgs uzzinot, kas mani sagaida- personīgs lāsts,- bet es nebiju gatavs saprast un pieņemt tos, kas man šo lāstu uzliks- kristiešu grupa, ko es biju pazinis un mīlējis gadiem ilgi. Tomēr vīzija un to pavadošais izskaidrojums kalpoja savam mērķim- atklāt Dieva svaidījumu šajā situācijā. Mācījos, ka redzēt lietas no Dieva perspektīves vienmēr it pirmais solis, lai atrastu Dieva doto problēmas atrisinājumu.
Būdams pārsteigts, uzzinot, ka kristieši spēj darīt šādas lietas pie citiem kristiešiem, es tiku arī atvieglots, jo tagad man bija redzams iemesls, kāpēc visu pēdējos gadus man bija tāds garīgs smagums. Tomēr vēl bija jāpaiet vairākiem gadiem, pirms es satvēru tās pilno izpratni un apzinājos, cik nozīmīga ir šī man dotā Dieva atklāsme. Lēni, bet noteikti, laikam ejot, Dievs iestāsies, runājot atšķirīgos veidos un pielietojot vairākus cilvēkus. Beigās Dievs neatstās vairs nekādas šaubas. Vienam no Viņa kalpiem ir uzlikts lāsts, bet Dievam šajā situācijā būs pēdējais un galīgais vārds.

Kur tas ir Bībelē?

Es dzirdu svētos saucam: “Nepieņemami! Neatbilstoši Rakstiem! Vai tev prāts: kristietis nolād otru kristieti?” Es saprotu neticības un skepticisma izpausmes, ko šī grāmata radīs. “Vai tad tu patiešām tici, ka lāsti ir reāli?” Kādi pat sauks: “Nereāli, reakcionāri, neatbilst Jaunās Derības mācībai! Tiek pārkāpts Rakstu integritātes princips!” Bet pazemīgākie var interesēties: “Kur tas ir rakstīts Bībelē?” Kādi var tikt vadīti pētīt šo jautājumu: “Kur mēs redzam, ka kristietis nolād otru kristieti? Sniedz man nodaļu un pantu.” Savukārt kādi citi var iet vēl tālāk un mani apsūdzēt ķecerībās maldos!
Kas attiecas uz mani, lāstu darbošanās kristiešu vidū ir neapstrīdama lieta, un es varu šo savu uzstādījumu pierādīt no Dieva Vārda. Tātad, vai Bībelē ir dots kāds reāls piemērs, kur kristietis nolād otru kristieti? Nē, jo kristiešiem nav jānolād vienam otru! Bībele nemāca, ka kristieši nevar nolādēt viens otru; tā māca, ka viņam to nebūs darīt!
Lāsta uzlikšanu var iniciēt kādas kopīgas draudzes miesīguma attieksmes un grēcīgas iedomas, bet tas ir tikai iesākumā. Nenonāc domu varā, ka lāsts ir tikai grēcīgās miesas izpausme pati par sevi. Vienalga, dēmonisks vai “dziļi garīgs,” lāsts uzliek personai važas taisni no elles dziļumiem. Tas var iesākties caur miesas prātu, bet ātri izaug dzīvā, elpojošā, dēmoniskā līdzeklī, ļaunā ieradumā, kas tiek darināts kādam kristietim, kas vēlas tajā ietverto nāvi nesošo spēku pavērst pret kādu citu kristieti. Sātanam nav svarīgi, kas šo lāstu uzliek. Viņam pietiek, ja ir kāds, kas to ar destruktīvu un dēmonisku mērķi grib pielietot.
Vai Jaunā Derībā arī runā par šo problēmu? Patiešām, jā! Pāvils izteica stingru brīdinājumu šīs lietas sakarā un ziņoja par sekām, kas rodas no šādu attieksmju izveidošanās kristiešu vidū. Viņš rakstīja:

Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat! (Gal.5:15).

Vebsters definē vārdu “karš” kā atklātu bruņotu konfliktu starp divām partijām. Fakts paliek nemainīgs: kristietis var iziet cīņā pret citu kristieti. Šis “civilā kara”scenārijs, kur “garīgais brālis” pakļaujas elles varai cīņā ar otru “garīgo brāli” ir ļoti pazīstama parādība Kristus miesā.

Elles uguns aizdedzināts

Kāds cits Jaunās Derības sarakstītājs Jēkabs rakstīja kristiešiem par “neapvaldīto ļaunumu,” kas atrodas viņu mēles varā. Viņš brīdināja kristiešus par elles liesmām, ko aizdedzina mēle, par rūgto ūdeni (indi), kas iznāk no mēles, un par mēli kā sāls avotu (kas spēj pat nogalināt).

Bet mēli neviens cilvēks nevar savaldīt: nemitīgs ļaunums, pilns nāvējošas indes. Ar viņu mēs slavējam To Kungu un Tēvu, ar viņu mēs lādam cilvēkus, pēc Dieva līdzības radītus. No tās pašas mutes iziet svētība un lāsts. Tam, mani brāļi, nebūs tā notikt! Vai arī avots izverd no vienas mutes saldu un rūgtu? Vai, mani brāļi, vīģes koks var nest eļļas koka augļus un vīnakoks vīģes? Tāpat arī sāļš avots nevar dot saldu ūdeni (Jēkaba 3:8-12).

Saskaņā ar Jēkabu vairums Bībeles tulkojumos mēle tiek aprakstīta kā:

	nebeidzams ļaunums,
	neglābjams ļaunums,
	neatņemams ļaunums,
	ļaunums, ko nav iespējams aprakstīt.


Visas šīs acīmredzamās negatīvās analoģijas runā par kristieša mēli un muti! Jēkabs aicināja “saistīt” mēli un tad brīdināt kristiešus, ka mūsu mēle faktiski var būt pašas elles uguns aizdedzināta! “Un arī mēle... pati ir elles aizdedzināta” (Jēkaba 3:6). Tas nav nekāds pārspīlējums vai Jēkaba pārāk sakāpināta reakcija. Kristieša mēle var būt pat dēmoniski inspirēta!
Jēkabs rakstīja, ka bez Dieva spēka mēli nav iespējams atbrīvot. Izsakot svētības vai lāstu, mēle katru reizi atbrīvo vienu no diviem garīgajiem spēkiem: vai nu Dieva spēku kādā konkrētā situācijā vai arī elles spēku. Kā Dieva dota atslēga mēle spēj atslēgt vienu no divām pasaulēm- gaismas vai tumsas valstību. Mēle spēj atbrīvot:

	Svētības, vai arī tā spēj atbrīvot lāstu.
	Dievs, vai arī tā spēj atbrīvot velnu.
	Labo, vai arī tā spēj atbrīvot ļauno.
	Dzīvību, vai arī tā spēj atbrīvot nāvi.
	Dziedināšanu, vai arī tā spēj atbrīvot sāpes un ciešanas.
	Enģeļus (svētību pasludināšanas vēstnešus), vai arī tā spēj atbrīvot dēmonus (lāsta vēstnešus).


Mūsu mēlei ir potenciāls darīt lielas lietas Dievam vai arī lielas lietas velnam! Izvēle, kam mūsu mēle kalpos- Dievam vai velnam- pieder mums! Mēle darbojas kā garīgs magnēts, pievelkot labo vai ļauno- piesaistot labo vai ļauno. Tas, ko mēs pievelkam ar savu mēli, ir atkarīgs no mūsu sirds stāvokļa.
Saskaņā ar Bībeli mēle un sirds ir neatdalāmi draugi vai ļauni ienaidnieki. Ja mūsu sirds ir nostādīta garīgi pareizi, mūsu vārdi būs pareizi; ja mūsu sirds ir ļauna, mūsu vārdi būs ļauni.
Skaidrs, ka Pāvils un Jēkabs zināja “kristīgā”  kanibālisma iznīcinošās sekas. Tas ir, notiek simboliska kristieša miesas apēšana “Jēzus Kristus vārdā.” Pēteris aicināja “atturēt savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu” (1.Pētera 3:10).
 
Svētīt vai nolādēt?

Pirms daudziem gadiem man tika pravietots attiecībā uz pravietisko kalpošanu, uz kuru Dieva mani ir aicinājis. Kāda daļa no šī pravietojuma man bija ļoti svarīga. Kopā ar citiem apstiprinošiem apgalvojumiem Dievs teica: “...un tu nekad neesi lietojis savu dāvanu, lai nolādētu, kā tikai, lai svētītu.” Tikai nesen es saku saprast šī pravietiskā apstiprinājuma svarīgumu. Šķiet, Visuvarenais Dievs teica, ka potenciāls garīgo spēku pielietot nepareizi pastāv visiem Viņa bērniem. Toties lielas svētības sagaida tos, kas pretosies kārdināšanai sabojāt vai apgānīt savu dāvanu vai kalpošanu.  Psalmists teica: “Tas lai sargā savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltīgus vārdus! (Ps.34:13) Sālamana pamācības arī pievēršas tematam par gandarījumu (svētībām) un lāstiem. “Nāve un dzīvība stāv mēles varā; kas mīl savas mēles māku, tas baudīs no tās augļiem” (Sāl.pam.18:21).Bībele māca, ka kristiešiem ir dotas pārdabiskas spējas svētīt citus- tā ir dāvana no Dieva. Mēs izsakām svētības un darām to ik dienas. Tā mums ir jārīkojas. Bet Bībele arī māca, ka kristieši spēj viens otru arī nolādēt. Diemžēl mums ir dota pieeja arī šai pārdabiskā spēka dimensijai.
Mēs varam aizsniegt svētības, un mēs varam iedarbināt lāstus. Diemžēl šī realitāte ir daudz kaitējusi Draudzei. Mēs neizprotam šo mūsu mēles spēka negatīvo pusi kā tas mums būtu jādara. Mēle, tajā skaitā kristieša mēle, spēj pazudināt un pat nogalināt! Tas ir tik vienkārši saprotams. Ja debesu spēks tiek atbrīvots, kad mēs svētījam- un tā tas ir-, tad arī elles spēki tiek atbrīvoti, kad mēs nolādam.

	Svētības dzīvību uztur, lāsti to nolaupa.
	Svētības dzīvi uzceļ, lāsti to sagrauj
	Svētības pievērš debesu uzmanību, atnesot kristieša dzīvē tikai labo, lāsti piesaista elles uzmanību un atnes tikai ļaunu kāda cita kristieša dzīvē.


Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu. Bet Es jums saku: par ikkatru veltīgu vārdu, ko cilvēki runās, tiem būs jāatbild tiesas dienā; jo pēc saviem vārdiem tu tiksi taisnots, un pēc saviem vārdiem tu tiksi pazudināts" (Mat.12:35-37).

Kristietim nav tādas lietas kā neitrāli izteikti vārdi. Viņa vārdi sevī slēpj dzīvību vai nāvi, svētības vai lāstus, labo vai ļauno.

Nonākot dziļāk personā

Vārda “lāsts” definīcija, ņemta no Vecās un Jaunās Derības, ir vislabāk saprotama caur antonīmu vai vārdu, kas pauž šī mūsu pētāma vārda pretējo nozīmi. Vārda “nolādēt”pretējā nozīme ir “svētīt.” Kad kādu svētām, mēs šai personai vēlam labu. Mēs izsakām atzinības vārdus, virzot Dieva mīlošo žēlastību un spēku šīs personas dzīvē. Nodoms svētīt nozīmē redzēt šīs personas dzīvē izaugsmi, augšupeju, visa pozitīvā attīstību un pieaugumu, jo svētības vienmēr ir progresīvas pēc dabas. Kad mēs svētījam personu, mēs “piepildām šo personu” ar labām lietām, burtiski apkraujot viņu ar Dieva labestību! Patiesi, svētības ir dotas, lai ar tām svētītu citus.
Kontrastā tam lāsts nozīmē vēlēt ko ļaunu vai pat katastrofisku. Tas nozīmē ļaunprātīgi runāt, izteikt kādam citam ļaunu. Nodoms nolādēt ir regresīvs pēc dabas, tas nozīmē vest atpakaļvirzienā, sagraut, samazināt, aplaupīt un attīstīt visu negatīvo kādas personas dzīvē. Kad mēs nolādam kādu personu, mēs efektīvi iztukšojam, padarām sausu un tukšu visu, kas šīs personas dzīvē bija labs.
Nolādēt nozīmē nolaupīt šīs personas labsajūtu, atņemt tai svētības, sagraut un izārdīt šīs personas dzīvi un pašam iedegties ļaunumā pret šo personu. Jaunajā Derībā vārdam “nolādēt” ir vismaz četri grieķu īpašības vārdi, četri darbības vārdi un divi īpašvārdi, kas to raksturo, un tie visi atbilst Vecās Derības lāsta izpratnei.

Pretējs un tomēr tik līdzīgs


Kaut šie vārdi pēc savas dabas ir tieši pretēji viens otram, starp svētībām un lāstiem pastāv arī daudz kas kopīgs. Kādas no svētības un lāstu līdzībām ir:

	Abas šīs lietas aktivizējas un iemiesojas caur cilvēku būtnēm.
	Šīs spējas pieder ticīgajiem un neticīgajiem.
	Tās abas pielieto dažādas izteiktā vārda formas, lai īstenotu savus nodomus, labos vai ļaunos.
	Abas piesauc un aktivizē pārdabiskos spēkus,- viena atļautos (svētības), un otra- neatļautos (lāstu).
	Abas paliek aktīvas un dzīvas, meklējot savu kandidātu vai upuri, kamēr šajā personā tiek uzlikta vai iededzināta svētība vai lāsts.
	Līdzīgi kā svētības tiek “raidītas” pie kādas personas, arī lāsts var tikt “raidīts” kādai personai.
	Abas meklē mājas vietu- vietu, ko nosaukt par savām mājām.


Lāsts pēc savas dabas ir savtīgs; kamēr svētības pēc savas dabas (pēc sava mērķa un piepildījuma) ir pilnīgi nesavtīgas. Svētības nesavtīgi vēlas iemiesot dzīvē labo. Savukārt lāsts vēlas tikai iemiesot dzīvē slikto un ļauno. Beigās parasti, ja ne vienmēr, notiek šī cilvēka iznīcināšana.

Ļaunais fokuss

“Nolādēt” nozīmē sevi veltīt- sevi uzticēt kāda iznīcināšanas mērķim. Lūgt pretī, pretoties bez pamata, vēlēt ļaunu šai personai nozīmē šo personu “nolādēt.” Tai ir ļauns fokuss. Izplānots, izskaitļots un labi organizēts lāsts nenotiek tikai gadījuma pēc. Lāsts nav nevainīgs, neapzināts akts; tajā vienmēr ir iejaukta paredzēšanas spēja. Lāsts ir mērķtiecīgs, izrēķināts, nolemts gala rezultāts lielam skaitam grēcīgu attieksmju, atbilstošiem vārdiem un darbībai. Lai nolādētu kādu, ir vajadzīgas lielas pūles, izšķiršanās, gribasspēks un liela vēlēšanās.
Bez mazākiem izņēmumiem Bībele aplūko lāstu kā pazudinošu lietu, kas ir atbilstoša tās sliktajai reputācijai. Lāsti nekad nedrīkst tikt uzskatīti kā nekaitīgi vai kas triviāls. Bībele nekad neaplūko lāstus tikai to uzlikšanas vēsturiskajā kontekstā un neuzskata tos par nenozīmīgiem mūsdienu kristīgajā pieredzē.
Mūsu modernie uzskati var mēģināt lāstus iespiest to oriģinālajā vēsturiski- laikmetīgajā čaulā, bet Dieva Vārds to nepieļauj. Bībele nesaka, ka lāsti kaut kā ir pazaudējuši savu nozīmi. Bībele saka, ka lāsti ir reāli- ļoti reāli. Viņi bija reāli tūkstošiem gadu atpakaļ, un tie ir reāli arī šodien. Pajautā kristietim, kas ir piedzīvojis personīgi uzliktu lāstu, un viņš tev pateiks, cik tie bija reāli!

Lāsta priekšvēstnesis

Kas ir priekšvēstnesis? Tā ir kāda persona vai lieta, kas ierodas pati pirmā un nosaka citas personas vai kādas lietu drīzo ierašanos. Pirms faktiskā lāsta uzlikšanas notiek tā, ka pat kristieši ir gatavi izteikt nāvi atbrīvojošus vārdus pret kādu citu kristieti. Tur var būt kāds vārds “zem mēles” vai “viltus un varmācības” (Ps.10:7) un “nelietība un pilni viltības” (Ps.36:4). Psalms 5:9 brīdina, ka mute, rīkle un kulstīga mēle var būt ļauna kā degošs sērs. Kā degošs sērs arī kristieša mute var būt nāves vieta. Sālamans teica: “Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu” (Sāl.pam.12:18). Inde var atrasties noslēpusies zem viņa lūpām. Viņa mute var būt pilna ar lāstiem un rūgtumu (Rom.3:13-14).
Tālāk seko daļējs lāstu priekšvēstnešu saraksts, kas visi ir minēti Bībelē. Atceries, šie runas grēki tiek izdarīti caur kristiešiem un beigās noved pie lāsta uzlikšanas:

	Ļauni zaimi un ļaunas runas pret otru kristieti (Efez.4:31; Tit.3:2; 1.Pēt.3:10).
	Kristiešu “košana” viens otram mugurā (Ps,15:3; 2.Kor.12:20).
	Tenkošana par savu brāli (Ps.50:20).
	Debates (vārdu kaujas), košana mugurā, ļauni čuksti, aprunāšana un ietekmju zonu veidošanās kristiešu vidū (2.Kor.12:20).


Citi lādēšanas priekšvēstneši ir: ļauna runāšana, nemiera celšana, melojošas lūpas, “pasaku stāstīšana” vienam par otru, liekulība, viltus apsūdzēšana un viltus liecinieku parādīšanās- visi šie termini ir ņemti no Bībeles. Šie mutisko grēku dažādo veidu esamība uzstāda skatuvi lāstu darbības pieaugumam kristiešu vidū.

Vieta, no kuras nevar atgriezties

Pravietis Jeremija mūs brīdināja par vārdu destruktīvo spēku, kas nāk no negaidītiem avotiem, kad teica: “"Sargaities ikviens no sava drauga un nepaļaujieties uz brāļiem! Jo katrs brālis krāpj un māna, un katrs draugs aprunā un apmelo” (Jer.9:4). Tenku palaidējs ir skandālists, “pasaku stāstītājs” iznīcina ar vārdiem. Jeremija mūs brīdināja par tādiem pašiem lāsta priekšvēstnešiem caur augstāk sastādīto sarakstu. Potenciāls uzlikt lāstu pieaug, ja mēs esam dzīvojuši šajos mutes un mēles grēkos. Nodevība un noslēpumu izstāstīšana, ko mēs palaižam ar savu muti par citu kristieti, ir grēks un kļūst par gultni garīgi iznīcinošiem lāstiem. Mēles grēki- tādi kā tenkas un “pasaku stāstīšana” par otru cilvēku- panāk to, ka nākošais solis šajā virzienā jau ir reāla lāsta uzlikšana.
Jeremija turpināja izteikt savu brīdinājumu, kad sacīja: “Tie apkrāpj cits citu un nerunā patiesību; viņu mēle pieradusi pie meliem, un viņi nopūlas rīkoties netaisni, viņi pat citādi nevar” (Jer.9:4). Padomā par so konceptu tikai uz minūti. Ja mēs kā kristieši pastāvam un paliekam savos mutes grēkos, mēs apmācām un trenējam savas mutes grēkot līdz tādai pakāpei, ka vairāk nespējam sacīt patiesību! Mēs sevi noskaņojam melot ar saviem vārdiem un pat nenojaušam, ka esam apbēdinājuši Svēto Garu un atbrīvojuši ļaunos spēkus pār mūsu brāli vai māsu Kristū. Jeremija mūs brīdina, lai mēs kā kristieši nenonākam vietā, kur ar vārdiem esam izgājuši no kontroles. Atgriešanās punkts mums var pat nebūt, un mēs varam palikt burtiski mūsu pašu vārdu verdzībā par citu kristīgo dzīvību cenu.

Kā no mērķa novirzījusies raķete


Kamēr kristieši staigā pēc miesas- pēc mūsu iedzimtās dabas- (Gal.5:16-21), nostādot savus grēcīgos ceļus viens otram pretī (caur ienaidu, strīdiem, šķelšanās), draudzē darbosies lāsti. Miesa (pat kristiešu miesa) nodošina visai auglīgu zemi, kurā spēj izaugt lāsti. Pāvils rakstīja: “Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs” (Rom.7:18). Kamēr kristieša dvēsele (prāts, intelekts, griba, emocijas) pieņem ļaunas domas, destruktīvas izjūtas un īsteno savu gribu pret citiem bezdievīgā veidā- sekos lāsti no kristieša pret citu kristieti. Pāvils rakstīja: “manā dabīgajā miesā, nemīt nekas labs” (Rom.7:18).
Dvēsele ir dedzīgs lāsta partneris, jo kāda cita nolādēšana stiprina dvēseli, vēršoties pie tās tieksmes pēc atzīšanas, prestiža un citu kontroles tiesībām. Lādēšana uzbaro dvēseli, piešķirot tai viltus garīgo statusu- bet šis statuss tai nepiemīt. Lāsts sasaistās ar dvēseli, iegūstot dvēseli ciešā aliansē nolādēšanas procesā, jo lāsts un dvēsele no tā iegūst labumu. Pirmkārt, lāsts iegūst sev labumu, lietojot dvēseli kā līdzekli nāves sprieduma uzlikšanai. Otrkārt, dvēsele saņem gandarījumu, iegūstot platformu grēkot; negatīvas, grēcīgas emocijas un domas tai pielīp drīzāk nekā to kā grēka izsūdzēšana Dieva priekšā. Kamēr kristiešiem ir ļaunas sirdis un tie nevēlas staigāt Dieva mīlestībā, vienmēr darbosies lāsti. Jēzus teica:

Jūs odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt, paši ļauni būdami? Jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu (Mat.12:34-35).

Miesa, dvēsele un sirds (gars) visi spēj sadarboties ar lāstu, nodošinot līdzekli, caur ko tas izpaužas un iznīcina. Pāvils rakstīja šo svarīgo brīdinājumu par kristieša miesu, kristieša dvēseli un kristieša garu (sirdi):

Tā kā mums ir tādi apsolījumi, mani mīļie, tad šķīstīsimies no visiem miesas un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā (2.Kor.7:1).

Jā, ir tādas lietas kā miesas un gara traipi! Šie traipi vai kristieša miesas un gara nešķīstība ir vietas, kur mīt lāsts. Kristietis, kura miesa nav piesista krustā (Gal.2;20), kura prāts netiek svētots (1.Tes.5:23) un kura gars netiek piepildīts ar Svēto Garu (Efez.5:18),- kā no mērķa novirzījusies raķete var kļūt par kodolgalviņas transportēšanas sistēmu nepareizā virzienā, kas ir lāsta uzlikšana.
Vai tu, kas esi kristietis, vēlies palikt brīvs no lāsta uzlikšanas? Ko tādā gadījumā tu vari darīt? Turi savu miesu uz krusta, kur tai ir vieta; turi savas domas pie Tā Kunga, kur tām ir jēvēršas, un turi savu garu piepildītu ar Viņa Svēto Garu, kam tas faktiski arī pieder. Tas ir tik vienkārši!

2.nodaļa
Kā tiek uzlikts “kristīgais” lāsts?

Gadiem ilgi mana nedēļas augstākā virsotne bija svētdienas rīta dievkalpojuma apmekljums. Līdzko baznīcas durvis tika atvērtas, es biju tur, es nespēju gaidīt! Visa mana kristīgā dzīve tika centrēta tikai ap draudzi. Kā katrs medusmēneša piedzīvojums tas bija svētīts laiks manā garīgajā dzīvē, to zina katrs kristietis. Man vienmēr ir palikušas labas atmiņas no šiem agrīnajiem gadiem.
Desmit gadus šī draudze bija mana garīgā mājasvieta, tur es piedzimu no jauna, kristījos ūdenī un saņēmu kristību Svētajā Garā. Šajā vidē es biju izaudzis no garīgā mazuļa stadijas līdz garīgam pusaudzim un tad par pieaugušu. Visbeidzot es biju viens no diviem, kas tika ordinēti kalpošanai- mēs bijām pirmie šādi ordinētie šīs draudzes vēsturē.
Laikam ejot, es tomēr kļuvu aizvien nemierīgāks par garīgo stāvokli manā draudzē. Zināju, ka kaut kas ir aizgājis nepareizi, un mana sirds par to ļoti cieta. Tomēr es kā jau labi audzināts kristietis pieturēju savas domas pie sevis.
Lai arī uzticējos savai pārliecībai, es joprojām centos nepieņemt un noliegt to, ko redzēju un jutu. Tomēr turpināt noliegt savas aizdomas būtu tas pats kas noliegt Dievu. Pēc daudziem gadiem šīs manas aizdomas pilnībā apstiprinājās.

Vai problēma esmu es?

Domāju, ka es esmu problēmas cēlonis. Es gandrīz paliku bez prāta, cenzdamies atrast kaut ko, kas manī pašā būtu nepareizs. Šī neveselīgā sevis izpēte atnesa tikai bailes no cilvēkiem un neļāva mīlēt Dievu. Tad es sapratu šo problēmu. Par iemeslu šim stāvoklim nebija kaut kas manī, bet gan tas, kas bija ārpus manis. Tas atradās “gaisā”- garīgajā atmosfērā ap mums.
Iesākuma izmaiņas bija neievērojamas, gandrīz neizšķiramas. Kaut kādā veidā šīs draudzes gars bija ieguvis jaunu raksturu, darbību un toņkārtu. Bija notikusi kāda būtiska nobīde no pareizā stāvokļa. Draudzes pamats- šīs draudzes oriģinālais garīgais rokraksts un dinamika bija ticis izmainīts. Draudzes un tās locekļu struktūra, izskats un raksturs bija kļuvis citāds. Jauna, visai bīstama garīgā nobīde bija radījusi klana sistēmu. Dziļi garā es zināju, ka kaut kas ir būtiski nepareizi, tikai nespēju to interpretēt. Varēju to pat sajust.
Tās nebija izmaiņas vai pāreja uz kaut ko labāku par bijušo. Jaunā garīgā dinamika, kas draudzē ņēma virsroku, mani padarīja garīgi un pat fiziski slimu. Sajutu sevi saistītu, it kā no iekšpuses sarautu gabalos. Man draudze bija kļuvusi par lai arī skaidri nenodefinētu, bet  tomēr par kaujas arēnu. Kas attiecas uz mani un arī daudziem pārējiem, draudzes apmeklēšana bija kļuvusi par cīņu, par nepatīkamu prasību- par kaut ko nepanesamu un ārīgu kā došanās kāda arēnā. Faktiski es negribēju vairāk iet uz baznīcu, bet man tā bija jāapmeklē. Man vairāk tas nesagādāja prieku, bet gan uzlika spiedienu. Kaut gan es mīlēju pielūgsmi un cilvēkus šajā draudzē, bija notikusi lēna, bet nopietna sašķelšanās.

Es izvēlējos būt par vergu

Tagad draudzē uzsvars tika likts uz vadītāju “tiesībām”un nevis uz draudzes vadības atbildību. Draudze bija kļuvusi ārišķīga. Tā pievērsās kalpošanai un dienesta pakāpēm, kas ir militārs termins un kas parasti netiek nosaukts, lai aprakstītu ticīgo piederību garīgajai ģimenei.
Šajā laikā man radās šādi jautājumi:

“Kura pakļautībā tu atrodies- kas atrodas virs tevis?“
“Kas tevi apmāca?“
“Kas ir tavs gans?“
“Kas tevi pārvalda?”

Šīs bija uzbāzīgas “māceklības,” valdonīgas ganīšanas, piespiedu pakļaušanās un garīgas autoritātes vardarbīgas izmantošanas dienas. Šis nebija labs laiks uzdot jautājumus, domāt neatkarīgas domas no citiem, būt un pastāvēt pašam par sevi. Automātiskai reliģiskai pakļaušanās bija jābūt par normu. Kā daudzi citi kristieši šajā laika periodā es nespēju sevi pasargāt no piederības sajūtas savam garīgajam līderim. Faktiski man pat patika konformisms! No manis gaidīja pakļaušanos. Biju ieprogrammēts tāds būt un nebiju gatavs sacelties. Katrā ziņā es pats uzprasījos tāds būt. Es brīvprātīgi izvēlējos būt par vergu.
Te taču bija īpaši izvēlēts cilvēks, kas bija ar mieru vadīt manu dzīvi, pieņemt manā vietā lēmumus, pat domāt manā vietā. Bet drīz man nācās mācīties, ka neviens nepieder viens otram neatkarīgi no tā, cik personīgas ir cilvēku attiecības. Tā patiešām bija sāpīga stunda. Fakts ir tāds, ka es nekad neredzēju līdzsvarotu garīgu attiecību piemēru. Pēc gadiem, kad es biju šo draudzi atstājis, es atkal biju par liecinieku normālām attiecībām kādā citā draudzē. Kad beidzot pašrocīgi piedzīvoju, ka ticīgie spēj attiekties viens pret otru veselīgā draudzes vidē, es biju šokā.
Drīz es mācījos, ka visas dievišķīgās attiecības- tās, kas ir bībeliskas un līdzsvarotas- ir pakļautas savstarpējai pakļautības sistēmai caur Kristus goda meklēšanu, savstarpējai salīdzināšanai, savstarpējai cieņai, savstarpējam cienīgumam, savstarpējai mīlestībai un savstarpējam veltījumam Kristū. Atslēgas vārds šeit ir “savstarpējs.” Visām šādām attiecības būtu jābūt par svētīgām abām pusēm- un pēcgalā Dieva valstībai. Verdzība jebkādā tās formā ir nepareiza, īpaši vēl garīgā verdzība.

Es biju kļūdījies!

Ko es šajā laikā biju izdarījsi nepareizi? Patiešām, es biju izdarījsi lielu skaitu būtisku kļūdu, kurās es nevaru vainot nevienu citu kā tikai sevi. Kā draudze Galatijā arī es biju vainīgs legālismā, Svēto Rakstu revizionismā un aukstā formālismā. Apustulis Pāvils rakstīja: “
Vai jūs esat tik neprātīgi? Garā iesākuši, jūs tagad miesā gribat pabeigt?
” (Gal.3:3) Kā muļķīgie galatieši arī es biju tendēts atkāpties no Gara vadības un nonākt miesas pakļautībā. Bet Gara darbs joprojām manī bija sagrauts. Biju miesa, pie kam es biju pilnībā atbildīgs par savu rīcību.

1.Teoloģiski es biju bezcerīgi centrēts uz cilvēku.

Biju iesācis savu staigāšanu ar Dievu Svētajā Garā, bet kļūdījos, cenšoties to uzlabot, sekojot cilvēku pavēlēm. Mana ticība bija vērsta uz cilvēku un nevis uz Dievu, kas bija mani izglābis.

2.Es biju orientēts uz darbiem un ar darbiem centos attaisnot sava gara vājumu.

Būdams atrauts no taisnošanas dzīves ticībā Jēzum Kristum, es biju kļuvis par cilvēku atzīšanas, nevis Dieva atzīšanas meklētāju. Nerakstīts, neizrunāts un tomēr pastāvēja kāds slepens manis programmēšanas kods, kas pieprasīja pakļaut sevi mūsu īpašajai draudzes vadības sistēmai. Skaidri apstiprināts kristīgajā doktrīnā un mūsu darbošanās patiesīgumā šis kods- lai arī nebūdams visā pilnībā slikts- patiesībā tomēr bija cilvēku izveidots. Svarīgi piezīmēt, ka tas tālu pārspēja Bībeles prasību paklausīt saviem garīgajiem līderiem Kristus Miesā.

3.Es tomēr izvēlējos būt šī koda pārvaldītam.

Es ar prieku piedāvāju savai draudzei savu uzticību. Es biju kļūdījies! Es dedzīgi paklāvos un pildīju šīs cilvēku izveidotās prasības. Es biju kļūdījies! Es atļāvos viņiem sevi kontrolēt it visā, ko viņi pieprasīja. Es biju kļūdījies! Lai parakstītos zem šīs kodēšanas sistēmas, mums bija vajadzīgs brīvprātīgi uzticēt sevi un savas dzīves savu garīgo līderu kontrolei- vai vismaz uzticēt tiem varu katrā jomā, ko tie vēlējās. Atsakoties to darīt, mēs riskējām tikt uzskatīti par sacēlušamies. Šie līderi sagaidīja gandrīz pontifikālu statusu, un parasti mēs viņiem to  devām.
Šīs cilvēku iedibinātās prasības bija ārēji tik nepamanāmas, ka mēs viegli noticējām, ka tās ir pamatotas Bībelē. Mēs bijām gatavi bez izšķiršanas paklausīt katrai cilvēku izdomātai idejai un sekot katari cilvēku pieņemtai pavēlei. No mums sagaidīja tikai pilnīgi un bez ierunām pakļauties draudzes vadībai un lēmumiem. Vissatraucošākais bija fakts, ka šīs cilvēku izgudrotās prasības bija spēcīgi nostiprinātas ar garīgiem varas līdzekļiem: bailēm, manipulāciju un kontroli.

4.Es identificējos vairāk ar draudzi nekā ar Jēzu Kristu.

Es biju kļūdījies! Es biju vairāk nodevies mācītāja iespaidam nekā gribēju izpatikt Labajam Ganam. Es biju kļūdījies! Es gribēju vairāk reliģisko sistēmu nekā brīvas mīlestības attiecības ar Jēzu Kristu. Es biju kļūdījies, nāvīgi kļūdījies!

5.Es vairs nebiju patiess Dieva un sevis paša priekšā.

Es biju kļuvis lepns, nepacietīgs, pārāk ambiciozs, egocentrisks un liekulīgs jauns vīrietis. Es biju pārdevies cilvēkiem un kļuvis par sistēmas daļu, ko pats vēlējos izmantot savam labumam. Es biju kļūdījies!

Augošās aizdomas

Kaut gan es biju gļēvs un ļoti pakļāvīgs mācītājam un draudzes līderiem, es tomēr nebiju muļķis. Kā jaunpiedzimis kristietis kopš 19 gadu vecuma es ik dienas lasīju un studēju savu Bībeli un man bija pieeja tiem pašiem Rakstiem kā visiem pārējiem. Kad Svētais Gars centās man atklāt Patiesību caur Dieva Vārdu, man prātā radās pretruna. Centos apslāpēt savas aizdomas, bet tās auga no dienas dienā. Aizvien vairāk un vairāk redzēju ka:

	Bībele tiek sakompromitēta caur reliģisko sāncensību un sava lieluma māniju.
	Mēs izaugam aizvien mazāk un mazāk toleranti katram, kas atšķiras no mums un mūsu īpašā ticības uzskata.
	Garīgā lepnība- visļaunākais lepnības paveids- piesūcina draudzes atmosfēru.


Doktrīnas, ar ko mani ar karotīti bija draudzē barojuši no manas garīgā mazuļa stadijas, tagad atstāja mutē rūgtas mieles. Kā katrs garīgs pusaudzis arī es sāku uzdot jautājumus. Iegūtās atbildes mani biedēja. Tas, ko es reiz biju uzskatījis kā Bībeles patiesību, faktiski bija tikai draudzē apviļāta un izcepta puspatiesība. Noticēdams vairumam, ja ne visām šīm puspatiesībām, es faktiski biju nocēlis Jēzu Kristu no Viņa troņa ar šo sevis akceptēto cilvēku veidoto reliģisko sistēmu!
Kas attiecas uz teoloģiskiem teminiem, neopentekostu dogmu bija pārspējusi skaidra Bībeles mācība. Sajutu, ka dzīvoju teoloģiskos melos, kas piespieda mani rūpīgi pārvērtēt visu manu teoloģiju. Tā bija veselīga pārvērtēšana, bet neviens to neņēma vērā. Dievs burtiski piespieda mani uzdot jautājumus, kādus es nekad agrāk nebiju pat iedomājies, ka kaut kad “uzdošu.”

Profesionālā “performance”

Gadījās, ka kādi citi redzēja un sajuta to pašu ko es, bet viņi tika ātri padzīti no draudzes vadības kā neuzticami. Traģiski, ka tikai daži draudzē kaut ko saprata. Dievkalpojumi turpinājās kā parasti, cilvēki nāca un sistēma pastāvēja.
Katras atkāpšanās no Bībeles rezultāts ir tāds, ka kristieši pakāpeniski nonāk kulta varā- un tas nozīmē, ka kaut kam ir jāieņem šo tukšo vietu. Reliģiska izrādīšanās ir tas, kas nostājas patiesības atmešanas vietā. Tas tā patiešām bija noticis šajā draudzē. Vaļsirdīgi sakot, mēs bijām kļuvuši par elku pielūdzējiem, pielūdzot savu draudzi, savu īpašo pieredzi un savu līderi mūsu Kunga vietā. Viņi bija eksperti ļaužu izklaidēšanā. Mēs aizrāvāmies ar savām iknedēļas sapulcēm, uz mirkli uztaisoties par apdāvinātiem reliģiskiem aktieriem, spilgti nodemonstrējot savas cilvēku pūļa vadīšanas spējas. Mēs bijām visai labi aktieri- mani ieskaitot.
Svētdienas rīts bija kļuvis arī par jaunu iespēju iespaidot vienam otru ar savām pseidogarīguma spējām. Mēs zinājām, kā ”spēlēt” baznīcu, bet patiesībā bijām beiguši funkcionēt kā bībelīga draudze. Dievkalpojumos bija jūtama tendence “izspiest” vairāk un vairāk svaidījuma, kamēr tas viss kļuva pavisam pliekani un neciešami. “Darīšana” apēnoja “būšanu.”  Neapzināti es sāku skumt par savu personīgo attiecību ar Dievu nāvi! Kaut kas bija miris ap mani- tā bija draudze,- un kaut kas bija miris manī- tās bija manas attiecības ar Jēzu Kristu.
Tā rezultātā mūsu garīgā šķīstuma, spontāniskuma, patiesā Gara klātbūtnes svaiguma dienas un pazemīga atsaukšanās Dieva paša pazemībai bija aizgājušas. Oriģinālā patiesas mīlestības, prieka un miera atmosfēra, kas reiz piesūcināja visu, ko mēs darījām, bija izklīdināta, un tās vietu tagad aizņēma profesionāla “performance”- tas pats gars, kas bija pārņēmis savā varā farizejus Jēzus laikā. Mūsu fokuss bija mainījies, sakompromitējot mūsu mērķus. Mēs bijām novirzījušies no Bībelē nospraustā oriģinālā kursa, ko es biju satvēris kopš paša iesākuma- un tam bija jāveido manas attiecības ar Kunga Jēzus Kristus personu.

Mēs bijām atkrituši!

Draudze pavisam ātri kļuva ietekmīgāka par Jēzu. Ķermenis kļuva daudz ievērojamāks nekā tā Galva. Kas mēs tādi esam, ja kļūstam par mūsu pašu pielūgsmes objektu! Gadiem ejot, mēs bijām izveidojuši no sevis elku. Mēs bijām kļuvuši intraverti, domājot tikai par sevi. Ieguvuši paaugstinātu savas vērtības apziņu, mēs bijām kļuvuši egocentriski. Mēs bijām pārtapuši no uz ārpusi vērstiem un evaņģēliskiem pēc savas dabas par noslēgtiem, vērstiem tikai uz sevi un sevi pašus paaugstinošiem. Mūsu visgarīgākās personas piedzīvoja radikālas izmaiņas negatīvā virzienā. Mēs bijām nonākuši turpat kur visi citi- tipiska reliģiska organizācija, kas bija fokusēta uz pašslavināšanu, sevis lielīšanu, nekā uz apkārt esošo bojā ejošo pasauli, kurā Dievs gribēja ielikt savus vēstnešus. Kā draudze:

	Mēs bijām lepni par savu pazemību.
	Mums patika mūsu pašu uzstāšanās.

	Mēs visādi kritizējām visas pārējās “mazāk garīgās” draudzes mūsu valstī.
	Mēs maskējām savu liekulību ar ārēju viltus mīlestības izrādīšanu.
	Mēs bijām tiesājoši un kritiski.


Mēs redzējām sevi kā vislabāko draudzi mūsu pilsētā un paļāvāmies uz savu pašu vērtējumu, stāvokli un prestižu. Mēs zinājām labāk nekā to spējām izteikt. Sevī domājām, ka beidzot “esam to ieguvuši.” Mums “tas” bija; vai arī tā mēs domājām. Mūsu mīlestība bija kļuvusi ledusauksta, un mēs pamatā bijām centrēti tikai uz sevi, pašpietiekoši. Mēs bijām reliģiozs klubiņš. Apreibuši no saviem pašu panākumiem, mēs nerūpējāmies par citiem. Mūs vairs nerūpēja izglābt grēciniekus!
Kā tas notiek ar patiesu savas atkrišanas apzināšanos, es atzinu, ka esmu vainīgs visos šajos grēkos. Bet man patika domāt, ka es ņemu dalību pie vislabākā un vislielākā Dieva darba, kas notiek mūsu draudzē. Man joprojām patika domāt, ka es kāpju pa panākumu un atzinības kāpnēm. Man patika atrasties draudzes iekšējā lokā. Man gribejās būt pazīstamam. Tas man ļoti patika!

Kad galva ir slima

Sirdī es zināju, ka mana draudze nav vesela. “Nāve” man šķita nenovēršama. Tomēr tā nebija nāve tās parastajā nozīmē kā visu fizisko aktivitāšu izbeigšanās. Draudze neaizslēdza savas durvis. Faktiski no malas šķita, ka draudze izskatās tieši otrādi- ka tā ir veselīga, dzīvīga, dzīva. To izšķirt nebija viegli. Šis garīgās nāves paveids bija pavisam neredzama, bet tomēr sajūtama nebeidzama darbošanās un aktivitāte, lai aizsniegtu savus mērķus. Redziet, nāve spēj būt pacietīgs un neatlaidīgs vajātājs. Tai nav no svara, kā tā iegūst uzvaru vai kad tā uzvar, bet tā uzvar. Galarezultāts vienmēr ir tas pats. Nav svarīgi, kāds nāves paveids iestājas, nav svarīgi, kāda tās metode, nav svarīgi, cik ilgi šis miršanas process ilgst- nāve ir nāve. Tā ir nenovēršana un pilnīgi fatāla.
Tad es to uzķēru! Es zināju, kas mums pietrūkst. Es noskaidroju, ko mums vajadzīgs izmainīt. Mēs vairāk nebijāmies un nemīlējām Jēzu Kristu. Kaut kur ceļa gaitā uz garīgo brīvību aizgāja bojā mūsu “pirmā mīlestība” (skat.Atkl.2:4). Kā draudze mēs vairāk nebijām iemīlējušies Jēzū Kristū, bet gan sevī pašos. Caur personīgu atklāsmi es atklāju, ka mēs bijām novērsušies no Jēzus Kristus un radījuši savās dzīvēs reliģisku sistēmu. Mūsu kristietības apliecība vairāk nebija “Kristus mūsos, godības cerība” (skat.Kol.1:27). Mūsu attieksme tagad bija vērsta uz savu radīto sistēmu, tās darbību un panākumiem- un nevis uz Jēzus personu.
Mēs, protams, bijām ieguvuši zināmu cilvēku atzinību, popularitāti un zināmu prestižu draudžu starpā, bet bijām pazaudējuši mūsu kā draudzes tuvību ar Jēzu Kristu un mūsu intimitāti. Tā bija visai nožēlojama cena, kas mums bija jāmaksā par mūsu tā saucamajiem “panākumiem.” Mīlestība uz Dievu un vienam pret otru bija aizvietota ar ārēju izrādīšanos, “dežūrsmaidiņu,” ar varas stāvokli, aplausiem un prestižu. Līdz pat šai dienai viss šajā draudzē paliek tāds pats- ārēji viss izskatās perfekts, “nolaizīts,” šķiet, paša Dieva svētīts. Līdzīgi kā tas notiek ar cilvēka ķermeni, kad tam tiek nocirsta galva,- to sagaida nāve.
Draudzes Galva ir Jēzus. Viņš ir Dzīvības avots (skat.Ef.1:22-23). Personīgā tuvība ar Jēzu Kristu individuālā līmenī ir tieši tas, kas draudzi padara dzīvu un saglabā svaigu. Kad draudzes Galva tiek atdalīta no tās ķermeņa, draudze mirst. Kā mēs nocērtam savu Dzīvības avotu? Kā mēs atdalāmies no savas pašu Galvas? Caur reliģiju. Mēs Jēzu nostumjam no troņa un Viņa vietā uzstādām velnišķīgā laikmeta korumpētu, cilvēku veidotu sistēmu.

Gatavs, lai tiktu pievilts

Viena reliģijas definīcija ir “sistēmiska pielietošana.” Izņemiet Jēzu Kristu, Dzīvības avotu, no kādas draudzes, un tas, kas tajā paliks, būs reliģija- mirusi sistēma. Vienalga, harizmātiska vai dogmātiska reliģija, tā tomēr ir reliģija. Sistēma pastāv, bet tajā nav Dzīvības. Oriģinālie farizeji guva panākumus, pierādot šo apgalvojumu. Kad 
tuvība ar Jēzu iepaliek, viss kas paliek pāri, ir laikmetīgs “faizejiskums.” Diemžēl, mēs esam kļuvuši par draudzi, kas sastāv no farizeju tipa cilvēkiem. Kā pirmie farizeji mēs uzsveram striktu Bībeles likuma interpretāciju un ārēju bauslības ievērošanu. Diemžēl mēs esam radījuši viena cilvēka virsvadību un tagad mums jāievēro viņa, tā, kas ir mūsu garīgais līderis,  izdotie likumi un nevis Dieva mūžīgā bauslība.
Nožēlojami, ka mana draudze bija kļuvusi par ķefrmeni bez Galvas- par draudzi bez tuvības ar Jēzu un bez agapes mīlestības vienam pret otru. Mēs bijām nonākuši maldus garā. Apustulis Pāvils rakstīja Timotejam, sniedzot viņam kādas “brīdinājuma zīmes” par pievilšanos:

Gars skaidri saka, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām (1.Tim.4:1).

Šis brīdinājums ir rakstīts tieši kristiešiem. Tas vēršas pie šī nāvējošā un iznīcinošā grēka realitātes, ko nosauc par pievilšanos. Kāpēc šī pievilšanās ir tik iznīcinoša. Šeit ir divi visai biedējoši iemesli:

1.Pievilšana spēj prāta un sirdsstāvokli ievest dēmonizētā situācijā.

Šis apstāklis nav kaut kas, kas notiek tikai  gadījuma pēc, tas nav pārejošs vai laicīgs, bet gan katt kas hronisks, paliekošs un pastāvošs. Ievērojiet, ka Pāvila komentārs tika adresēts kādiem kristiešiem par kādiem citiem kristiešiem: “Kādi (kristieši) novirzīsies no ticības.” Šie paši kristieši sekos, pakļausies, pievērsīs uzmanību, veltīs sevi un uzticēs savus prātus pievilšanai un to pavadošajām doktrīnām.

2.Visas pievilšanas formas piesaista reālus ļaunuma, melu vai maldu garus.

Šiem dēmoniem ir kāda vēsts, kāda īpaša ticība vai mācība. Šo īpašo dēmonu daba atklāj arī to vēsti, ko viņi sludinās. Šīs dēmoniskās varas ir daļa no maldu gariem. Tāpēc tie ievedīs maldos, piesaistīs sev, sagraus un visādi citādi aizvedīs kristiešus projām no patiesas ticības Jēzum Kristum ar savām dēmoniskajām doktrīnām.
Pāvils rakstīja Timotejam, ka šie gari sēja viltu, pievīla, vadīja nepareizā virzienā, apgrieza lietas pilnīgi otrādi, un pievīla saskaņā ar to dabu. Es palieku pie uzskata, ka pamatā esošais ļauno garu kopums, kas izsaka lāstus kristiešiem caur citiem kristiešiem, ir tā pati maldus garu grupa, par ko mūs jau brīdināja apustulis Pāvils.

Kristieši dara elles darbu

Ko šie maldu gari saka? Kāda ir viņu vēsts? Vienā vārdā, tā ir pievilšanas vēsts. Kristieši lād citus kristiešus, jo tie tiek pievilti un šis gars tiem liek tā rīkoties. Viņi pakļaujas viltum; tie ieklausās melu garu balsij.
Kādai ļaužu grupai šis brīdinājums tika izteikts? Kāda bija viņa mērķauditorija? Pāvils teica, ka kristieši pēdējos laikos klausīs šiem pašiem gariem. Brīdinājums bija dots kristiešiem! Apustulis pēc tam norāda, ka šī viltus rezultāts būs nocietināšanās, kristieša sirdsapziņas aprakšana. Tas ir visai traģisks scenārijs. Pāvils raksta, ka šie paši gari melos kristiešiem, iečukstot tiem liekulīgus vārdus, izsakot visādus melus un mācības, kas nāk ko elles inspirētām doktrīnām.
Es tikai lieku pie sirds, ka ikvienam ierocim, ko viens kristietis lieto pret otru kristieti, ir jābūt pēc dabas dēmoniskam. Nav svarīgi, cik pareizi kristietis var domāt par sevi, viņš mērķē ar ļaunumu atraisošām bultām. Viņam ir partnerība ar ļaunumu. Viņš caur savu rīcību izpauž vienotību ar elli, un tās sekas ir kāda cita kristieša vai draudzes iznīcināšana. Elle preicājas katru reizi, kad tas tiek atkārtots.
Kristieši, darot elles darbu, rada milzīgu kaitējumu mums visiem. Iedomājies savu sadarbošanos ar elli. Kungs Jēzu, piedod mums!
Balstīts uz vēstījumu Timotejam, ir jātiek uzdotam kādam būtiskam jautājumam: Vai šie pieviltie, novestie no pareizās mācības indivīdi joprojām ir kristieši? Es nezinu. Bet es zinu, ka viņi tiek ierindoti starp ļaunajiem gariem un atzīti kā esoši ar nepareiziem nodomiem attiecībā pret pārējiem kristiešiem. Skaidrs, ka tas nevar būt Dievs. No šīs sagandētās vides nāk visi izteiktie lāsti.

Kur un kā

Mēs jau esam mācījušies, ka kristietis spēj uzlikt lāstu cita kristieša dzīvei, bet kā tas tiek izdarīts? Kā kristietis- kas ir līdzīgs Kristum- nolād kādu citu, kas tāpat ir līdzīgs Kristum? Iesākumā mums ir jāsaprot, kur šī nolādēšana tiek veikta, pirms mēs spējam izšķirt, kā tā tiek izdarīta. Bībele apraksta draudzi kā

	“Patiesības pamatu un balstu” (1.Tim.3:15)
	Svētu vietu, Dieva tuvuma un spēka vietu cilvēku vidū (1.Kor.3:16)
	Kristus līgavu, Jēra sievu (Atkl.21:9)
	Dieva namu (Ebr.10:21).


Vai lāsts faktiski var darboties draudzē, taisno sadraudzībā? (Ps.111:1). Vai var uzskatīt, ka šajā svētajā kristiešu kopējā dzīvē kristietis var nolādēt kādu citu kristieti? Šķiet, saskaņā ar Bībeli, atbikde ir “jā.” Kā mēs to zinām? Jo Pāvila brīdinājums vienai no Jaunās Derības draudzēm: “Galatijas draudzēm... Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat!” (Gal.1:2,5:15) Pāvils izdeva stingru brīdinājumu kristiešiem Jaunās Derības draudzē. Vai Svētais Gars izvēlējās brīdināt kristiešus Galatijā attiecībā uz situāciju, kas neeksistē? Protams, nē! Vai Svētais Gars bija “raudošs vilks”? Es tā nedomāju!   
Viņa brīdinājums nozīmēja sniegt ļoti reālu brīdinājumu par briesmām, kas uzglūn kristiešu draudzēm Galatijā. Dieva Gars brīdināja kristiešus par lāstu darbošanos draudzēs.

Kristiešu kanibālisms

“Kristīgie” lāsti tiek pielietoti un darbojas mūsu dzīvēs. Šodien visiem kristiešiem vajadzīgs apsvērt šo īpašo brīdinājumu. Diemžēl  “kristīgais” kanibālisms, pirmais solis uz “kristīgo” lāstu ir dzīvs un draudzē labi jūtas! Faktiski mēs ar tevi varam būt kāda kristieša nākošā maltīte! Tu vari būt galvenais kādas sarunas temats!
Kas ir kristīgais kanibālisms? Līdzīgi “kristīgam” lāstam tas satur daudzus no šiem pašiem lāsta elementiem. Kristīgais kanibālisms ir brīvas gribas vadīta apzināta kāda cita kristieša “noēšana” un viņa kalpošanas un izpausmes apspiešana. Kristīgais kanibāls lieto pārdabiskos spēkus cita kristieša iznīcināšanas virzienā. Bet tas nav Dieva spēks, ko viņi pielieto! Kristīgais kanibālisms ir kāda cilvēka gara uzbrukums kādam citam kristietim. Kā tas tiek panākts? 

	Nesot viltus liecību pret citu kristieti.
	Caur ļaunprātīgu košanu otra mugurā.
	Caur to cilvēku nevalodām, kam tu nostājies pretī viena vai kāda cita bībeliski attaisnota iemesla dēļ.
	Izplatot tenkas, lai īstenotu savu mērķim parādīt šo kristieti “nepareizā gaisma,” cenšoties sabojāt viņa vai viņas reputāciju.
	Caur paštaisnu cita kristieša pazudināšanu, izsakot ļaunprātīgus vārdus un paužot grēcīgu attieksmi.


Kādi kristīgā kanibālisma piemēri ir:

	Dzirdēt tikai pusi no stāsta un tad izplatīt informāciju visapkārt, it kā “tu tur biji,” kad faktiski tava informācija bija tikai kaut kur iegūta bez reālas ticamības.
	Izplatīt ļaunu informāciju, pielietojot negatīvus ieteikumus, ietekmi un paņēmienus.
	Izplatīt savus personīgos negatīvos uzskatus par citu kristieti tā, it kā tavs “pareizais” uzskats būtu reāls fakts.
	Iegūt sev citus piekritējus par to attiecību cenu, ko tu varēji iegūt ar šo kristieti.
	Būt ar divām sejām, runājot vispusējas frāzes.
	Būt liekulīgam.


Šāds kanibālisms var iesākties caur vienu personu vai kopīgi, sarunā piedaloties kādam citam kristietim. To var definēt kā kādu kopīgu maltīti, kur tu otru personu uzcienā ar kādām “delikatesēm.”
To var iedrošināt mācītāja pasīva atzinība, bet tas joprojām ir kanibālisms. Tas ir joprojām netīrs, tas ir grēks! Tā ir ļauna darbība, kas raksturo daudzus kristiešus.

Saraujot cilvēkus gabalos

Attiecībā uz kādiem kristiešiem kanibālisms ir kļuvis par viņu dzīvesveidu, par viņu identitāti. Tas, ko vini dara, viņus definē par kanibāliem! Tāda ir bēdīgā ziņa par šodienas draudzi. Kristīgais kanibālisms ir katrs ļaunprātīgs uzbrukums- parasti verbāls,-  bet tā var būt arī kāda darbība pret citu kristieti caur runas nepareizu pielietošanu, ieskaitot otra nolādēšanu. Kristīgie kanibāli apēd cita kristieša “miesu”- tas ir, viņu identitāti, viņu personību- lietojot destruktīvus vārdus un grēcīgas attieksmes. Kanibāli “aprij” citu kristiešu labos vārdus un iznīcina grūti iegūtu reputāciju. Lai to radītu, pagāja daudz gadu.
Sekojoši kanibālistisks uzbrukums var nopietni pazemot kāda cieņu, pašpaļāvību un autoritāti Dievā. Kā slepkava Kains šie garīgie kanibāli ļaunprātīgi aprij visu labo par šo personu. Kristīgie kanibāli medī savus upurus, lietojot divas tehnikas:

1.Viņi var rīkoties neatkarīgi no citiem kanibāliem,- medījot vienatnē. Šādi rīkojoties, viņi burtiski sarauj cilvēka personību gabalos.
2.Viņi var izveidot grupas un medīt grupās, bieži iegrozoties ar savām mednieku partijām cik vien iespējams tuvu draudzes vadībai.

Šie kanibāli efektīvi, ar vienu pašu skatienu  izdala kādus indivīdus vai citas draudzes, ar ko uzsākt cīņu. Kā vilki tie tevi saplosa un neatstāj no tevis nekā. Parasti viņi kļūst izsalkuši pēc dažām stundām un meklē jaunus upurus. Kā marodieri viņi meklē, kā iznīcināt dzīvi tiem, kas nonāk viņu ceļā. Viņi visi ir slepkavas maniaki, kam ir jānogalina atkal un atkal.
Es apzinos, ka šis ir visaizdomīgākais,  visnepieņemamākais un sprādzienbīstamākais temats kristiešu vidē. Kādi jautā, vai šādi cilvēki vispār spēj būt kristieši. Es ticu, ka jā. Lai arī viņi var būt patiesi kristieši, viņiem var joprojām būt kanibālistiska daba. Es atkārtoju Pāvila vārdus drauzei Galatijā: “Bet, ja jūs savā starpā kožaties un ēdaties, tad pielūkojiet, ka jūs cits citu neaprijat!” (Gal.5:15) 
Saprotiet, es neuzrakstīju šo kristieša- kanibāla scenāriju, es tikai tos aprakstu.

Nāvīga atkarība

Kanibālisms ir atkarība. Tev ir ir jākošļā viens un tas pats daudz reižu, lai tu kļūtu kanibāls. Un ja reiz tev ir izdevies apēst otru kristieti, ir ļoti grūti atsacīties no ši paraduma. Dievs ir mums devis vārdus un spēju tos viegli pielietot. Ar šiem pašiem vārdiem mēs ar nāvīgu precizitāti apēdam citus kristiešus. Lāstveidīgi vārdi pieredzējuša kanibāla mute reti iet secen mērķim. Visi kanibālisma veidi, fiziski vai garīgi, savus upurus papriekš nogalina un tikai tad tos apēd. Tas ir viens no “pareizās etiķetes” punktiem kanibālu vidū, pat kristiešu kanibālu vidū!
Vārdi, lietoti pārdabiskiem nolūkiem, spēj efektīgi nogalināt, lai vēlāk šī persona varētu tikt sekmīgi apsēta. Pat vistiprākie kristieši var tikt ietekmēti no šādiem lāstveidīgiem kanibālistiskiem vārdiem. Ja kristīga kanibāla žokli ir aptvēruši tavu dzīvi, viņš tā vienkārši tevi vairs neatstās. Ir vajadzīgs Svētais Gars, lai tu liktu viņa mutei palikt atvērtai un tu atgūtu atpakaļ sev nolaupīto spēku. Kanibālam ēšana nav hobijs. Tas ir viņa veltījums, viņa dzīvesveids- un parasti viņam ļoti labi šajā jomā sokas. Faktiski kādiem kristiešiem kanibālisms ir reliģija!

Kur tas sākas?

Nepazīstu nevienu kristieti vai kristīgu grupu, kas iesākumā nav kultivējis ļaunprātīgas aprunāšanas paradumus, pirms tie ātri un bez lielām pūlēm iegāja kanibālismā un citu lādēšanā. Faktiski izskatās, ka tā ir dabiska progresija un kaut kas nenovēršams- slimot ar hronisku aprunāšanu vai košanu kāda mugurā. Hroniska ļaunprātīga aprunāšana “noslēgsies” lādēšanās līmenī un parasti šis cilvēks pat neapzinās, ka ir sasniedzis “grādu.” Tā ir problēma attiecībā uz lāstiem. Līdzko tu esi iesācis darboties šajā līmenī, tu parasti kļūsti tik pievilts, ka tu to pat neapzinies. Diemžēl draudze ir pilna ar daudziem šādiem ļaunās augstskolas beidzējiem.
Parasti persona tiek noķerta izliktajā tīklā. Pēc tam ierodas lādētāji, lai viņu nogalinātu. Mēs parasti novācam to, ko esam iesējuši, vienalga, vai sēkla ir laba vai ļauna. Vienmēr būs atbilstoša raža!
Intensīvie pētījumi lāstu jomā kristiešu vidū man lika sastādīt vairākus kontroljautājumus:

	Kāds dzinējspēks vada kristiešus lādēt?
	Kāds grēks iedvesmo viņa sirdi?
	Kāpēc viņš satver šādas destruktīvas mentālās attieksmes?
	Kā aizvainota sirds un destruktīva prāta attieksme nonāk līdz kristīgu lāstu izteikšanai?
	Kā kristietis nonāk līdz šādai rīcībai, kas līdzinās okultai darbībai?
	Kas notiek šī procesa aizmugurē?
	Kas dzen vai iedvesmo kristieti šādi rīkoties?
	Vai tas viss notiek negaidīti, gadījuma pēc, vai arī ir kāds iemesls, kāpēc kristieši nolād citus kristiešus?


Diemžēl es atklāju, ka tas nav gadījuma pēc, kad lādēšana notiek draudzē.

Kā kanibālisms izplatās

Kanibālu ciltīm ir viena kopīga iezīme. Viņiem nepietiek tikai ar ciltīm, kas dzīvo ap viņiem. Starp citu, kas gan no laba prāta vēlētos draudzēties ar kanibāliem? Viņi ir neatkarīgi, pašpastāvoši, izolēti un vienmēr gatavi karot. Viņi cenšas izolēties, jo citās ciltīs redz tikai vienu lietu- gaļu. Viss, ko kanibāli vēlas darīt, ir ēst! Viss viņu dzīvesveids, viņu kultūra, pat viņu reliģija ir centrēta ap ēšanu! Viņi vienmēr atrodas cilvēkgaļas medībās! Kā mēs viņus varam identificēt kā kristīgos kanibālus? 

	Viņi nevēlas attiecības.
	Viņi nevēlas iekļauties kādā kristiešu draudzē.
	Viņi nevēlas sadarboties draudzības garā vai kopīgi dalīties savās interesēs un mērķos.
	Viņi nevēlas salīdzināšanos, viņiem vienotība nozīmē darīt visu pēc sava prāta vai nedarīt neko.


Draudzes visā pasaulē ir pilnas ar šiem kanibāliem, tos izgaismot ir viegli. Viņi ir tie, kas vienmēr sev līdzi nes trofejas un lielās par saviem bijušajiem panākumiem un uzvarām. Viņu iemīļotākā tēma ir ir runāt par tādu un tādu brāli vai māsu, kam bija tāda un tāda problēma. Viņi vairāk par visu vēlas ikvienam stāstīt par apēsto upuru kauliem, ko tie nēsā sev uz pleciem, kas ir kanibāla varas simbols. “Šie kauli pieder mācītājam Smitam. Šie ir palikuši pāri no māsas Džounas vai brāļa Djū.”
Tavi kauli var būt viņu nākošā trofeja. Kristiešu kanibāliem vienmēr ir jāmeklē jaunus barības avotus. Ja tu esi kristietis, tu esi nonācis kristīgā kanibāla uzmanības centrā. Skaties! Pielūko, ka mēs tevi nebrīdinām par kanibāliem kaut kur Jaungvinejā vai cilvēkēdājiem Karību ciltīs, kas reiz dzīvoja Kubā un Haiti. Nē, šīs īpašās cilts locekļi var sēdēt tev blakus svētdienas rīta dievkalpojumā! Tu vari būt garīgi piesaistīts kanibālam un to pat nezināt! Pārbaudi savas rokas un kājas, kad nākošo reizi dodies uz baznīcu. Pārliecinies, ka tās ir brīvas, lai spētu bēgt. Un tad ieklausies visās košļājamo gumiju zelēšanas skaņās! Kristiešu kanibāls var negaidot pievērst tev savas acis. Esi uzmanīgs, ja tev kāds palūdz viņu uzcienāt ar vakariņām. Tu vari būt viņa uzbrukuma nākošais mērķis!

Nolādēšana- vairāk nekā...

Pie otra lādēšanas prāts un sirds sadarbojas. No vienas puses lāsts ir kaut kas cerebrals, kaut kas, kas ir ieņemts prātā, kaut kas intelektuāls, Citiem vārdiem, kaut kas, ko tu domā. Lāsts iesākas kā smadzeņu aktivitāte. Līdzīgi lāsts ir kaut kas, ko tu jūti, kaut kas, kas ir personas sirdī. Lāsts ir arī sirds aktivitāte. Otra cilvēka lādēšana ietver sevī racionālo domāšanu (smadzenes) un neracionālo sajušanu (sirds). Lādēt ir:

	Vairāk nekā tikai ka kritiska reakcija pret kādu, kas tev nepatīk.
	Vairāk nekā tikai personīgas rakstura nesaskaņas.
	Vairāk nekā tikai vienkārša nesaprašanās, kas izplūst ārpus visām proporcijām.
	Vairāk nekā tikai reakcija uz nepatīkamiem notikumiem un ļauna prāta turēšana pret kādu personu vai personu grupu.
	Vairāk nekā tikai vienkārši pieredzēt grēcīgu attieksmi, tādu kā nepiedošana, rūgtums vai ienaids pret taviem ienaidniekiem.
	Vairāk nekā tikai spēcīgas emocijas, kas izraisa atriebību vai kaitē kādam citam.
	Vairāk nekā tikai vārdos izteikti spēcīgi ļaunprātīgi spriedumi par citiem cilvēkiem, kas spēcīgi atšķiras no tevis un var neatbilst tavai uztverei.


Ir vajadzīgs kaut kas vairāk nekā nodefinētais, lai kādu nolādētu, bet visas šīs sirds noslieces un domu ceļi ņem dalību pie lāsta uzlikšanas. Ja netiek izdarīta grēku nožēla ar mazgāšanos Kristus asinīs, lai saņemtu grēku piedošanu un tālāku pakļaušanas Svētajam Garam- kas rada atjaunošanos- tad ir izdarīts “mājas darbs,” lai tiktu uzlikts lāsts.

Koki un akmeņi

Atcerieties parunu: “Nūjas un akmeņi var salauzt manus kaulus, bet vārdi mani nespēj ievainot.” Saskaņā ar Bībeli šāds apgalvojums ir nepareizs. Vārds, ja tas tiek lietots kā ierocis, var otru apklusināt, ievainot, nolaupīt spēkus, pat pilnīgi kādu kristieti iznīcināt. Sāl. pam.25:18 saka: “Kas nodod nepatiesu liecību pret savu tuvāko, tas ir šķēps, zobens un asa šautra vienā laikā.”
Pārāk bieži par kaujas ieročiem kristiešu starpā kalpo izrunātais vārds. Jēzus teica Mateja 5:21-22, ka, kad vārdi tiek lietoti nepareizā veidā, tie kļūst par ieročiem, kas ir spējīgs nogalināt. Jēzus brīdināja kristiešus attiecībā uz tiesāšanas, kritisku, iznīcinošu, muļķīgu un ļaunu vārdu lietošanu. Šajos pantos Jēzus komentēja izteikto vārdu un divreiz runāja par vārda pielietošanu cīņā pret brāli. Faktiski Jēzus izteica īpaši nopietnu brīdinājumu par mūsu vārdu lietošanu vispārīgi un īpaši par lāsta uzlikšanu:

Jūs esat dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts: tev nebūs nokaut, un, kas nokauj, tas sodāms tiesā.
Bet Es jums saku: kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā: Vēlreiz, katrs, kas saka [pie nepareizas vārdu lietošanas] uz savu brāli: 'raca' [burtiski: tukša galva] nonāks sanhedrīna priekšā. Bet ikviens, kas saka: “Tu esi ģeķis!”- tas ir sodāms elles ugunī. (burtisks tulkojums no angļu Bībeles NIV)

Šie divi termini “raca” (tukša galva) un “ģeķis” bija ikdienas nopietni vārdu nepareizas lietošanas gadījumi Jēzus laikā. Šajos pantos Jēzus akcentēja domu un mēles nepareizas lietošanas sekas un šīs lietas salīdzināja ar faktisku fiziskas slekavības grēku. Vai Jēzus pārspīlēja? Protams, nē. Ne vienreiz, bet pat divreiz Jēzus izskaidroja ļaunprātīgu, iznīcinošu, pat drastiski nepareizu vārdu lietošanu. Viņš teica: “Ikviens, kas saka savam brālim 'raca'” un “Ikviens, kas saka: 'Tu esi ģeķis!'” Patiešām, dusmu pilni un nospiedoši, otru izmantojoši vārdi spēj reāli nogalināt.

“Raca” gars

Kas ir “raca” gars?

	Tā ir slepkavība ar caur muti izteiktiem vārdiem.
	Tas ir verbālais kanibālisms- buršana, kas izteikta caur runu.
	Tā ir mēlē esošā spēka nepareiza vai pat ļaunprātīga pielietošana.
	Tas nav nekas cits kā otra nolādēšana.


Vai esi kādreiz runājis pret brāli vai māsu Kristū, izsakot “raca” pār viņu dzīvēm? Vai neesi otra kristieša slepkava?
Tavas dusmas un rūgtu, pazudinošu vārdu piesaukšana ir ļoti bīstama un ir ar letālu iznākumu kā slepkavība. Tā nav tikai mana deklarācija; tā ir teicis Jēzus. Viņš mūs brīdināja par šo kārdinājumu. Mēs sevi nostādām ļoti apšaubāmā stāvoklī Dieva priekšā, kad pakļaujamies “raca” garam. Dievs ir teicis: “Tev nebūs nogalināt”- katrā tās veidā! Jēzus izskaidroja šo pavēli, kad teica: ja mēs esam dusmīgi, ja otru ienīstam, pazudinām vai kā citādi spriežam netaisnu tiesu par kādu kristieti- brāli vai māsu- ar saviem vārdiem,- kas ir lāsta būtība- tad šai darbībai ir tādas pašas sekas kā fiziskai slepkavībai! Citam kristietim uzlikts lāsts sevī ietver to pašu spēku, varu un nolemtību kā reāla slepkavība. Lāsts un slepkavība panāk vienu un to pašu- kāda cilvēka nāvi!
Dusmu pilnu vārdu arsenāls, uzkrāts mūsu sirdīs un tiekot izrunāts ar ļauniem nodomiem, ir pietiekoši spēcīgs, lai izraisītu kāda cita kristieša krišanu. Tāpēc otra kristieša nolādēšana caur vārdiem nostāda mūs kā katru citu slepkavu zem Dieva soda. Vai tas ir pārspīlējums- salīdzināt dusmas un ienaidu ar slepkavību? Un vai mēs neesam aizgājuši pārāk tālu, cenšoties izdarīt šādu analoģiju? Vai negatīvu emociju uzkrāšanai sevī ir tik destruktīvas sekas pie otras personas? Vai kristieši spēj atbrīvot šīs negatīvās emocijas caur ļauna vārda izteikšanu par otru kristieti, un tā rezultātā izdara viņam mentālu, emocionālu un garīgu kaitējumu? Saskaņā ar Bībeli tas nav pārspīlējums vai nepareiza analoģijas pielietošana- salīdzināt dusmas un ienaidu ar slepkavību. Dusmas un ienaids nogalina. Īpaši tad, kad izteiktie vārdi, dumas un ienaids pārtot par lāstu. Tāpēc nolādēt nozīmē nogalināt ar vārdiem.

Slepkavas ieroči

Kā tas notiek ar emocijām, dusmas un ienaids izverd no augsti subjektīviem kritērijiem un spēj tikt aizdedzināts caur miljoniem atšķirīgu stimulu, kas summējas no daudziem dažādiem saskarsmes gadījumiem. Šīs subjektīvās attieksmes izriet no indivīda paša domām un tās daudz ietekmē šīs personas viedoklis, uzskati, aizspriedumi un dažādi citi faktori. Parasti šīs nenožēlotās Dieva priekšā emocijas kalpo, lai kaut kā kaitētu šai personai, lai radītu ticību, ka manas dusmas un ienaids ir kaut kas pieņemams, ka mani atriebības plāni ir attaisnojami vai ka mana sacelšanās attieksme ir Dievam pieņemama. Lāsta uzlikšana ir nenovērsama šim kristiešu tipam; tas ir tikai laika jautājums, kad tas notiks.
Kaut gan rūpīgi noslēpti sirds dziļumos un kristieša prātā, dusmas un ienaids ir potenciāli nāvi izraisoši ieroči ar lēnu iedarbību. Kristietis var vadīt šo dusmu un ienaida ieroci tādā veidā, ka spēj faktiski nogalināt. Pirmā Jāņa 3:10-12,15 saka:

No tā var pazīt Dieva bērnus un velna bērnus; katrs, kas nedara taisnību, nav no Dieva, arī tas ne, kas nemīl savu brāli. Jo šī ir tā vēsts, ko esat dzirdējuši no sākuma, ka mums būs citam citu mīlēt, ne kā Kains, kas bija no ļaunā un nokāva savu brāli, bet kādēļ viņš to nokāva? Tāpēc ka viņa darbi bija ļauni un viņa brāļa darbi taisni. Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību.

Vārda “ienīst” šajā pantā nozīme ir vajāt, mīlēt daudz mazāk nekā tas būtu jādara! Kad viens kristietis otru kristieti vajā un mīl daudz mazāk nekā viņam tas ir jādara, viņš visai efektīgi šo kristieti nogalina! Daudz vairāk no svara ir nedarīt pareizās lietas (nemīlēt) nekā darīt kādas nepareizas lietas. Citiem vārdiem, tas ir nolaidības grēks. Nemīlēt savu brāli ir tik pat slepkavniecisks akts kā faktiski patvarīgi nozagt viņa mūžīgo mantojumu Dievā. Tas ir tieši tas, ko saka Bībele.

Identificēšanās ar “Kaina garu”

Kains pārkāpa vissvētāko uzticēšanās likumu. Viņš nenogalināja kādu svešinieku vai kādu ļaunu ienaidnieku. Nē, viņš nekaunīgi nogalināja savu paša brāli. Kaina gara komponenti ir precīzi aprakstīti 1.Jāņa 3. Kā oriģinālais Kains, Kaina gars:

	Primāri izlej nevainīgas (taisnas) asinis, līdzīgi kā oriģinālais Kains izlēja taisnās nevainīgā brāļa Ābela asinis (skat.Mat.23:25).
	Atrod bez aizdomām esošus un tāpēc viegli uzvaramus upurus un tos pieviļ, balstoties tieši uz savstarpējo uzticību un tuvības attiecībām- kā, piemēram, asinsradniecība brāļu starpā.
	Iegūst spēju augt no ienaida, dusmām, greizsirdības, nepaklausības, atriebības tieksmes, sāncensības, lepnības, melošanas un- kas ir visļaunākais no visiem- slimīga savtīguma. “Vai es esmu sava brāļa sargs?”(1.Moz.4:9).
	Nogalinās tieši vistuvākās attiecības kristiešu starpā.
	Tas ir gars ar divām sejām- liekulīgs, bailīgs, krūmos slēpjošais gars.
	Var parādīties dzīvē kā tavs vistuvākais atbalstītājs, tavs draugs, pat brālis, kas tev iedurs mugurā dunci, ja viņam tiks dita tāda iespēja. Viņš tev slepeni izliks tīklus, pirms tu uzzināsi, kas to ir darījis.


Pajautā oriģinālajam Ābelam. Viņš saņēma tieši to, ko viņš vismazāk gaidīja. Viņš nomira no sava paša brāļa rokas. Tas pats Kaina gars, kas darbojas pie pamatnes, var izlikt lāstu un liek kristietim nolādēt citu kristieti. Kaina gars ir gudrāks par miesīgām tieksmēm. Tas nevēlas iet un izdarīt fizisku slepkavību, bet izdara to pašu nāves darbu bez vienas asiņu pilītes izliešanas. Beigu rezultāts tomēr ir viens un tas pats. Kad mēs nolādām otru kristieti caur Kaina  gara iedvestām dusmām, ienaidu, greizsirdību va lepnību, mēs ļoti efektīgi viņu nogalinām.

Ieģērbšanās “Kaina” garā

Ērti apsegta ar liekulības masku, kristianizētā dusmu un ienaida [datorvīrusa] versija atrod savu izaugsmes spēku garīgajā lepnībā, ieģērbjot sevi reliģiskā pārākuma apģērbā. Klasisks “reliģijas” gara piemērs ir šis: tas ārēji izskatās un sevi izpauž viennozīmīgi, bet iekšēji [faktiski] rīkojas citādi. Tās ir iekšējas dusmas un ienaids, ieģērbtas svētulīgā kristietībā [liekulīgums], bet ar visai reliģiozu un dievbijīgu seju. Un tomēr tās ir dusmas un ienaids. Ja esam atklāti pret sevi, mums jāatzīst, ka mūsos visos ir kaut kas no Kaina.
Tiem, kas ir satvēruši sevī Kaina garu, šķiet, visiem ir viena kopīga īpašība- viņi visi mīl karot! Jo lielāks ir izaicinājums viņu ieņemtajai pozīcijai Dievā vai prestižam draudzē, jo ugunīgāka ir viņu atbildes reakcija- jo spēcīgāka ir viņu pretošanās patiesībai caur viltu. Kā Kains, kas ienīda savu brāli Ābelu, viņos esošās lepnības atklāšana caur kādu brāli vai māsu rezultējas dusmu izvirdumā un dziļi iemiesojušā ienaida atbrīvošanā pret šo personu! Lai sevī esošo slikto padarītu par labo, viņi nogalina patiesības paudēju (skat.1.Moz.4:1-8).
Kādi kristieši “ieģērbjas ” Kaina garā un to ienes draudzē katrā svētdienā; kādos gadījumos viņi to pat lepni izrāda! Viņi rīkojas ļoti reliģiozi pareizi, bet kā farizeji Jēzus laikā vini ir tikai “nobaltēti kapi,”- pilni ar “miroņu kauliem un visādu netīrību” (Mat.23:27). Viņi ir pārdabiskuma, aprobežotības, reliģiskas izrādīšanās un manipulācijas sasniegumu augstākās virsotnes! Kāds attaisnojums var būt tādai nekristīgai darbībai īsteno kristiešu vidū? Nekāds!

Noķer mani, ja tu to spēj

To, kas darbojas Kaina garā, ir īpaši grūti nolikt pie vietas. Kāpēc? Jo šāds gars:

	Atsakās uzņemties atbildību par savu grēcīgo rīcību.
	Dzīvo visa pareizā noliegšanā, vienmēr meklēdams, kā to noslēpt.
	Atkarīgs no savām neparastajām racionalizācijas spējām un paštaisnības, vienmēr meklēdams, kā savas darbības padarīt neredzamas.


Kaina gars ir gandrīz ārēji nepamanāms. Dievam pašam bija jātiek galā ar oriģinālo Kainu un lai piespiestu viņam tajā atzīties. Šodien šie tā paša Kaina gara iedvesmotie viegli neatklājas. Arī viņiem ir jātiek paša Dieva atklātiem un sagūstītiem, lai tie izsūdzētu savu slepkavniecisko domu ceļu.
Kā mēs varam identificēt personu, kas darbojas zem Kaina gara? Pielieto šo vienkāršo pārbaudi: aplūko, cik daudz garīgi mirušu kristiešu atrodas apkārt šādai personai draudzē. Kaina gars tiek mērīts pēc līķu skaita, ko tas rada- cik daudz garīgu miroņu tas ģenerē draudzē laika gaitā. Uzmanies no Kaina gara! Uzdod sev šos visai smagos jautājumus:

	Vai esmu brīvs no Kaina gara?
	Vai es pats neesmu ceļā uz kāda kristīgā brāļa vai māsas slepkavību?


Ja tas ir tā, tad nožēlo savus grēkus, pirms tu novāc to pašu traģisko galu kā Kains. Bībele mūs brīdina par tiem, kas sekoja viņa pēdās: “Bēdas tiem! Jo tie ir gājuši Kaina ceļus” (Jūdas 11). Kaina ceļš ir nāves ceļš.

3.nodaļa
Atļauja nolādēt?

Līdzko kāda draudze ieņem paštaisnības pozīciju [garīga lepnība], tā ieaicina sevī pievilšanu un garīgo aklumu. Tagad šī draudze kļūst pati sev par likumu un izslēdz no sevis ikvienu ar atšķirīgiem uzskatiem. Tā darot, tā pati sev uzliek ilglaicīgas [gadu gadiem atkārtojošas] problēmas. Šāda draudze [pati to nemaz neapzinoties, jo ir saistīta] kļūst savstarpēji viens otru kontrolējoša un viens pret otru neiecietīga sabiedrība, izbeidzot būt par patiesu Krisus miesas vietējo izpausmi. Kā garīgai protēzei [kādas dzīvas ķermeņa daļas mākslīgs aizvietotājs] šādai draudzei:

1.Trūkst reālas saiknes ar Kristus miesu.

No ārpuses izskatās, ka tai ir patiesa garīgā dzīvība, kas plūst caur to, kamēr tu nepieej tuvāk un nesāc izjust aukstumu, dzīvības iztrūkumu, kas raksturo mākslīgu protēzi. Tad tu saproti, ka tas ir tikai cilvēcīgs pakaļdarinājums kādai īstai lietai. Tā no malas izskatās kā īstā, bet tai nav iekšēja siltuma, Gara pulsa vai spējas atjaunoties un izmainīties saskaņā ar Gara vadību, kas raksturo garīgi dzīvu draudzi. Kad kāda draudze vairāk neredz savu iedzimto, organisko vajadzību pēc sadraudzības ar citām ticīgo grupām, lai kopīgi meklētu Dieva gribas izpausmi vietējā apdzīvotā vietā, šī draudze ļoti efektīgi nomirst Dieva Gara vadībai.

2.Ieņem un aizvieto to vietu, no kā Dievs ir novērsies.

Miesas oriģinālais veids un stāvoklis ir radikāli izmainīts un sabojāts; šodien tas ir pavisam tālu no oriģināla. To ir izraisījusi pirmajos gadsimtos sākusies Miesai nāvējošā sašķelšanās trauma, un tā vairs nekad nevar būt pilnīga un vienota kā senāk. Nespējot darboties kā dzīvs garīgs organisms un pārvēršoties par cilvēku mehānisku pakaļdarinājumu, tā nekad nevar būt par to, par ko tā ir oriģināli radīta. Tā nekad nevar būt dabiska un tajā pašā laikā unikāla savā skaistumā un oriģinalitātē.
Kad kādai draudzei- un īpaši tās vadībai- pietrūkst skaidras un patiesas Dieva mīlestības [kas apklāj visu, kas visu visur piepilda] izpratnes, tā nenovēršami vairs nespēj pilnībā izpaust šo dievišķo mīlestības dimensiju. Tālāk draudzes ikdienišķā dzīvē tās locekļi augs kā nenormāli, kā garīgi sakropļoti un deformēti tieši Dieva mīlestības iztrūkuma dēļ. Un tas būs tikai laika jautājums, kad šī draudze ar ārēju darbošanos un ārēju izrādi nospiedīs attiecības, likuma vara žēlastību, visu kontrolējošā autoritārā vadība individuālās attiecības ar Dievu, kas ir pamats visām kristīgajām attiecībām, un parādīsies paranojiska negatīva attieksme pret katru vienu, kas uzstādīs augstāk minētos jautājumus savas draudzes vadībai.

Radot lāstu uzlikšanas pieļaujamības vidi

Diemžēl mana mājas draudze kļuva par tieši tādu draudzi. Garīgā atmosfēra laika gaitā pakāpeniski attīstījās virzienā, kas veicināja personīgo kristīgo lāstu attīstību savu blakus locekļu starpā- ieskaitot sevi. Vadošie daudzes līderi atteicās likt Dieva mīlestību pirmajā vietā un atbalstīja visaptverošu kontroles un uzraudzības mehānisma radīšanu draudzē, informācijas ieguvi par savas draudzes locekļu piedalīšanos, par viņu darbību un kalpošanu. Tā vietā lai piemērotos draudzes locekļiem, kas šos līderus pieņēma, atzina un mīlēja, viņi kļuva par savu izdoto likumu sargiem,  aizstāvjiem un kontrolētājiem attiecībā uz sevi un pārējiem.
Ignorējot vai noņemot no amata kādus no visuzticamākajiem un lojālākajiem locekļiem, viņi savukārt atbalstīja un izvirzīja tos, kas viņiem nepretojās un visā piekrita [t.i., savā būtībā visneizlēmīgākos, ar viszemāko savas paša gribas vai prāta spēju izpausmi]. Viņi izgaismoja visu sev nepieņemamo un nepacieta nesaprašanos. Viņiem visai efektīgi darbojās viena atbildīgā, viena mācītāja harizmātiskā sistēma. Vai viņi varēja kapitulēt?
Viņi bija izpētījuši visas savas draudzes cilvēku iekšējās grupas, kas pilnīgi neuzticējās viņu viedokļiem un kas uzklausīja arī citas domas. Bieži, ja ne vienmēr, tā iesākās reliģiskais ienaids, aizdomas uz visiem citādi domājošajiem un citu tiesāšana. Bieži konfliksituācijās šie kristieši uzklausīja vienas puses viedokli un tūdaļ pat izdarīja spriedumu. Pirms es to sapratu, man jau bija piekārta plāksne un es jau biju atrauts no savas garīgās ģimenes. Viņu domas pret mani kļuva negatīvas; viņu vārdi attiecībā pret mani kļuva kritiski un viņu rīcība pret mani kļuva naidīga un izmantojoša. Tas bija sākums, lai laika gaitā pret mani tiktu izteikts personīgais lāsts.
Vidē, kas tika gatavota šajā draudze, lāstu uzlikšana bija nenovēršama; tas vienmēr ir gala iznākums šādai garīgas nospiestības atmosfērai, kas atkal no savas puses demonstrē, ka šāda draudze pašā pamatā ir slima ar nāvējošu slimību, jo garīgā attīstība tajā ir aizgājusi pa klaji individuālu, opozicionāru, nepareizu ceļu. Viņu negatīvo vārdu kopsumma (ieskaitot viņu citus notiesājošos sprediķus), tiesāšanas attieksme, kritizējošie gari un vispārēja farizejiska augstprātība auga un auga. Kā šie viņu līderi, kas atradās garīgās varas stāvoklī, attaisnoja savus lāstveidīgos vārdus un atbilstošo izturēšanos? Izmantojot Rakstus.

Kas motivē kristīgā lāsta uzlikšanu?

Ironiski, bet kad kristietis pielieto kristīgo lāstu pret kādu citu kristieti, viņš parasti to dara, pielietojot Dieva Vārdu. Kāpēc? Šie kristieši kļūdaini tic, ka viņi

1- Aizsargā Dievu.
2- Aizsargā Dieva Vārda patiesību no sagrozīšanas.
3.Aizsargā sevi.

Visbiežāk lāstu motivē tieši trešais. Vairums kristiešu lāstu tiek izplatīti Dieva Vārdā pret citiem konfliktsituācijās, kuras tiek nepareizi identificētas kā vajadzība pēc pašaizsardzības. Citiem vārdiem, notiek rīkošanās pēc vecā labā principa: “labāk iznīcināt viņu pirms viņš iznīcina mani.”
Lūk, kā tas darbojas: Paštaisns kristietis svētulīgi aizsargā savu ticību, saskatot sevi kā Dieva kalpu, kam ir dotas tiesības un privilēģija sodīt citus kristiešus, jo kaut kā viņiem liekas, ka šīs spējas viņam ir devis pats Dievs, kas, protams, nekad nav bijusi taisnība. Viņa prātā šāda “sodīšana” ir kaut kas pareizs un taisnīgs.
Lāsts ir ļoti oportūnisks. Tas uzņemsies varu pār iztēlē radušiem aizspriedumiem un “netaisnību,” ko kāds ir izraisījis. Piemēram, ja kāda persona necienīgi izturas vai pat saceļas pret draudzes vadību, savu neglīto galvu paceļ lepnība par savu nemaldīgumu un tiek apaugļots potenciālais lāsts. Citiem vārdiem, ja Dievs “neiegūs” aizstāvi caur mūsu asu reakciju, šī persona var pielietot jebkuru tai pieejamo alternatīvu, lai sašķeltu draudzi.
Bieži, kad kristietis nespēj pielietot Dieva spēku, lai kontrolētu, manipulētu, piespiestu vai dominētu pār kādu citu kristieti- jo šādiem mērķiem tas nav pieejams- viņš lietos citus spēka un ietekmēšanas līdzekļus- dvēseliskos vai dēmoniskos. Ja tev kā kristietim ir paradums sasaistīt citiem cilvēkiem rokas, lai viņus dabūtu pakļāvīgus saviem uzskatiem, atceries: Dievs neiedeva tev šo “talantu.” Viņš nedeva tev varu šādi rīkoties. Šāda tava personības izpause pēc savas dabas ir vai nu dvēseliska vai dēmoniska, bet tā patiešām nav dievišķa.

Vai apustulis Pāvils nolādēja?

Kādi attaisno savus lāstus pret citiem kristiešiem, norādot uz apustuļa Pāvila vārdiem galatiešiem 1:8, kas izskatās kā lāsts, virzīts pret citiem.

Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to! (Gal.1:8)

Vai šis pants atbrīvo kristiešus nolādēt citus kristiešus? Vai Pāvils šeit izsaka personīgu vai kristīgu lāstu? Vai viņš pielietoja pārdabiskus spēkus, kas nav Dieva spēks, pret kādu indivīdu vai indivīdu grupu? Vai viņš nepareizi pielietoja vai pārvaldīja savu apustuļa autoritāti? Vai viņš rīkojās savtīgā vai citus izmantojošā veidā, vai viņa darbība bija nepieņemama? Vai Pāvils izmantoja citus? Vai Pāvils uzurpējās pār nevainīgiem cilvēkiem? Izanalizēsim šī panta nozīmi:

1.Pāvils paziņoja, ka lāstam pakļauts katrs, kas sludina kādu citu evaņģēliju, kas nav Jēzus Kristus vēsts.

Dieva lāsts ir katrs lāsta veids, kas darbojas šodien starp Dievu un cilvēku. Šis lāsts nāk no Dieva, kurš nolād cilvēku, un sevī ietver visas Dieva tiesas par lielo nepaklausības pieaugumu pasaulē un ietver sevī visus tos, kas pārkāpj Dieva ceļus.

2.Pāvils pielietoja sev piešķirto dievišķo autoritāti.

Pāvils paziņoja dedzīgo jūdaistu ekskomunikāciju no Kristus miesas, kas bija sagrozījuši evaņģēliju. Kā apustulim pagānu tautām viņam bija visas tiesības pasludināt Dieva uzlikto lāstu. Viņš nepareizi nepārvaldīja pārdabisko spēku; patiesībā tā bija paša Dieva nostāšanās pret kādu personu vai kādām lietām draudzē.

3.Pāvils pasludināja, ka, ja kāds (ieskaitot sevi) sludinātu kādu citu evaņģēliju, šai personai būs jāpiedzīvo lāsts, kas ir atdalīšana no Dieva.

Viņš skaidroja, ka Dieva spēks, pats Svētais Gars, ir tiešā opozīcijā pret visiem, kas sludina maldīgu vēsti par cilvēka piedošanu. Oriģinālā šī panta nozīme grieķu valodā norāda, ka šie viltus sludinātāji (jūdaisti) bija “izdzīti” vai atbrīvoti no agrīnās draudzes, jo tie sludināja citu evaņģēliju.

4.Pāvils izskaidroja stāvokli, kādu ieņēma visi tie, kas atmeta Jēzus Kristus Labo vēsti.

Faktiski Pāvils pielieto to pašu grieķu valodā pielietoto vārdu Romiešiem 9:3, kad viņš runā par sevi: 

Es vēlētos būt nolādēts, atstumts no Kristus, par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani brāļi.

Patiesi, šajā gadījumā Pāvils nevēlējās sevi nolādēt. Galatiešiem 1:8 nevar tikt pielietota, lai atļautu dievišķā spēka nepareizu pielietošanu, lai ar to iznīcinātu kādu citu brāli vai māsu Kristū. Šim lāstam nav nekāda sakara ar kristieti, kas nolād otru kristieti, un tam nav arī sakara ar kādiem ļauniem pārdabiskiem spēkiem. Pāvils teica, ka Dievs pats nolādēs tos, kas sludina citu evaņģēliju.
Toties kristiešu personīgiem lāstiem nav nekāda sakara ar Visvarenā Dieva spēku darīt savu netīro darbu. To iedarbība ir vienmēr saistīta ar ļaunajiem okultajiem spēkiem, kas nāk no elles.

Pieļaujamais Dieva lāsts

Kontrastā kristīgajiem vai personīgajiem lāstiem Dieva lāsts Galatiešiem 1:8 bija pieļaujamais lāsts, ko uzliek Dievs uz visiem neticīgajiem, kas izplata kādu viltus informāciju, kas ir pretēja Jēzus Kristus Labajai vēstij. Visi šādi indivīdi tika un tiek sodīti līdz pat šai dienai.
Patiesi, Pāvila paša vārdi par šo tematu kļuva par Rakstu kanona daļu. Viņa vārdi bija paša Dieva vārdi par šo tematu, tāpēc šeit nav argumentu. Pāvils aizsargāja evaņģēlija šķīstumu un pilnību. Viņš neizgudroja sodu; viņš tikai definēja to daudz skaidrāk Vēstulē  galatiešiem. Tur paliek anatēma- sods vai lāsts pār visiem tiem, kas sagroza evaņģēliju līdz pat šai dienai. Ir tikai viens patiesais evaņģēlijs. Visi citi evaņģēliji patiešām tiek Dieva sodīti.
Apkoposim punktus attiecībā uz šo pantu no Vēstules galatiešiem un kā tie tiek pielietoti pie mums, kas esam šodienas kristieši:

1.Tas nebija personīgais vai kristīgais lāsts.

Pāvils neatbrīvoja nekādus dēmoniskus spēkus pret kādu citu; viņš vienkārši minēja faktu. Šis fakts ir, ka Dievs pats pretojas visiem tiem, kas pretojas Viņam un Viņa mūžīgajam evaņģēlijam. Tas bija Dieva lāsta piemērs, lāsts, kas arī šodien darbojas pret evaņģēlija ienaidniekiem. Tas ir lāsts, kur pats Dievs nolād cilvēku.

2.Tu neesi Pāvils, kas bija pagānu apustulis.

Tavi pūliņi nolādēt kādus kristiešus nevar iegūt bībelīgu atbalstu caur šo piemēru.

3.Tu neaizstāvi evaņģēliju, kad nolādi citu kristieti.

Vairumā gadījumu lāsti nāk no savtīgas motivācijas.

4.Ja tu esi nolādējis citu kristieti, tev vajadzīgs nožēlot grēkus.

Tu neesi atbrīvojis Dieva spēku; tā vietā tu esi atbrīvojis elles spēkus pret citu kristieti. Tev nav dotas šādas tiesības. Pāvils to nedarīja, arī tev tas nav jādara. Galatiešiem 1:8 neatbalsta kristīgu vai personīgo lāstu nekādā tā veidā, izskatā vai formā.

Elīsa un Dieva lāsts 

Pūloties pierādīt savu taisnību katram, kas tiem nepiekrīt, kādiem kristiešiem patīk pielietot pravieša Elīsas piemēru. Vai viņš pielietoja lāstu? Jā! Līdzīgi kā Pāvila gadījumā Elīsa pielietoja Dieva spēku pret ienaidnieku ļoti unikālā veidā. Elīsas gadījumā ienaidnieks bija kāda jaunu vīriešu grupa.
3.Ķēniņu 2.nodaļā Elīsa devās uz Bēteli. Jauniešu grupa iznāca ārpus pilsētas un viņu skaļi izsmēja, sakot: “Nāc augšā, plikgalvi”(23.pants). Atbildot uz viņu izsmiešanu, Elīsa tos nolādēja.

Un tad viņš apgriezās un, tos ieraudzījis, nolādēja Tā Kunga Vārdā. Tad divi lāči iznāca no meža, un tie saplosīja no tiem četrdesmit divus zēnus (24.p.).

Paturiet prātā, ka tie nebija nevainīgi bērni. Šeit pielietotā ebreju valoda rāda, ka viņi bija jauni vīrieši, pilnīgi atbildīgi par savu rīcību pret Dieva pravieti. Viņi bija sacēlusies jaunatne ar teiksmi uz noziedzību. Pēc tam kad Elīsa bija pagājis tiem garām, viņi izlēca no paslēptuves un sāka apsmiet Dieva pravieti. Tas bija ieplānots uzbrukums, jau iepriekš rūpīgi sagatavots.
Pielietojot sarkasmu, šie “suņi” atklāti ļaunprātīgi uzbruka pravietim, kas bija Dieva kalps. Viņu nostāšanās pret Dieva pravieti bija garīga un neattaisnojama. Šie jaunie vīrieši bija pārkāpuši sarkanajai līnijai. Nostājoties pret Dieva vīru, viņi bija nostājušies pret pašu Dievu. Šie ļaunie smējēji faktiski izaicināja Dieva kalpu un, tā darot, tie izaicināja pašu Dievu. Viņi saņēma bargu sodu par attiecīgās cieņas trūkumu.
Elīsa neuzlika kristīgo vai personīgo lāstu. Rīkojoties dievišķās gribas ietvaros viņš pasludināja dievišķu lāstu. Kā Pāvila gadījumā viņš šajā gadījumā neaizstāvēja sevi, bet gan sava Dieva intereses.

Dieva lāsts

Vēsturiskais Dieva lāsts darbojās, kad Dievs pats uzlika lāstu kādai personai vai personu grupai konkrētā vēstures periodā kādas grēcīgas un neatļautas rīcības dēļ. Šajos gadījumos Dievs pats nolād cilvēku. Šādi lāsti bija taisnīgi un pelnīti; katrs noziegums pieprasa taisnīgu sodu. Šie lāsti bija pareizi uzlikti. Svētais, pilnīgais Dievs uzlika taisnīgu sodu par kādu nesvētu rīcību un izturēšanos.
Šo definīciju paturot prātā, uzmanīgi paskatīsies uz mūsu gadījumu.

1.Kas bija Elīsa?

Elīsa bija augstu novērtēts Vecās Derības pravietis, pravietis ar dubultvaidījumu, ieguvis divreiz vairāk svaidījuma kā Elija. Viņš bija “Dieva vīrs,” kas runāja paša Dieva vārdus. Viņš bija daudz lielāks nekā parasti cilvēki, Dieva pārstāvis uz zemes. Kā paša Dieva vēstnesim Elīsam bija uzticēts liels gods, un viņā darbojās varens spēks, viņš darīja daudz lielu brīnumu, viņš pravietoja ķēniņiem un pat veselām tautām. Viņš nogalināja viltus praviešus un pat pacēla no nāves mirušo. Viņš bija no īpašas cilvēku kategorijas. Vecajā Derībā nebija augstākas garīgās pakāpes kā pravietis, un Elīsa bija viens no šīs grupas līderiem!

2.Kāpēc Dievs lika Elīsam nolādēt?

Pirmkārt, lielais sods, kas ķēra šos jauniešus, bija tieši proporcionāls Elīsas svarīgumam. Dievs neatļāva Viņa cilvēkam ciest tādu pazemojumu no necienīgu jauniešu mutēm. Aizstāvot šo jauno Dieva svaidīto pravieti, Dievs iedibināja precedentu turpmākajām paaudēem. Viņš lika darīt zināmu, ka Elīsa un citi viņam līdzīgi netiks pazemoti bez dievišķa pamata. Elīsā bija jābūt Dieva spēkam un tam jādarbojas daudzus gadus. Dievs necietīs nevienu, kas jebkad nostāsies pret Viņu.

Atļauja uzlikt lāstu?

Kā mēs varam attiecināt šo informāciju uz mūsu tematu: kristīgie lāsti? Vai šis piemērs atļauj arī mums darīt to pašu? Lūk, daži fakti:

1.Mēs nedzīvojam Vecās Derības laikā vai zem Vecās Derības absolūtas likumu varas.

Pateicība Dievam par Jauno Derību, kas no Dieva puses ir noslēgta ar mums. Kas “Vecajā” bija Dieva atļauts, Jaunajā nevar tikt atļauts. Kā kristieši mēs vairāk nenomētājam praviešus ar akmeņiem; tā vietā mēs novērtējam viņa pravietojumu. Mēs nenomētājam ar akmeņiem nepaklausīgos un cieņu zaudējušos bērnus kā viņi darīja Vecajā Derībā; tā vietā mēs tos apmācām. Jaunā Derība skaidri pamāca visus krietiešus “svētīt un nenolādēt... svētīt tos, kas jūs nolād.”

2.Tu neesi Elīsa!

Tu neesi atzīts kā Dieva Vecās Derības pravietis. Tu neesi aicināts sekot pravietim Elijam; tev nekādi nepieder šāds statuss. Tev nepieder atļauja kādu ar lāstu ievainot vai nogalināt. Tev ir atļauts tikai mīlēt- pat savus ienaidniekus.

3.Tu neesi Dievs!

Šie uzbrucēji nesa pilnīgu atbildību Dieva priekšā. Būdami neuzticami, viņi bija patvarīgi izstājušies no derības ar Dievu un viņiem nebija ticības. Dievam ir tiesības darīt visu, ko Viņš grib, pie katra, kam vien to vēlas. Bet tu neesi Dievs! Kā kristietim tev nav dota atļauja iznīcināt kādu citu, īpaši vēl citu kristieti.

4.Šis bija Dieva uzlikta lāsta piemērs- lāsta, kur pats Dievs nolādēja kādus cilvēkus.

Vai varam attaisnot savus lāstus, pielietojot apustuļa Pāvila un pravieša Elīsas mums parādītos piemērus? Nē, nevaram!

Nāvīga kombinācija

Līdzīgi māceklim Pēterim mēs kā kristieši ļoti riskējam, ja rīkojamies, vadīti no savtīgiem motīviem un garīgās lepnības. Vai atceries, kā Pēteris savā pieviltajā prāta stāvoklī nostājās pretī pašam Jēzum? (Mat.16:22) Iedomājies, ka tu reāli nostājies pretī Dieva Dēlam! Kad Jēzus atklāja Dieva plānu par priekšā stāvošo Viņa piesišanu krustā Jeruzālemē, Pēteris iesaucās: “Dievs, dari, lai tas pie Tevis nekad nenotiktos!” Kas bija par iemeslu, ka Pēteris bija tā pievilts? Tā bija apzināta nevēlēšanās neko saprast, garīgā lepnība. Viņa rīcība bija pilnībā motivēta no savtīguma, un Jēzus to zināja.
Par atbildi Jēzus Pēterim teica: “Tu neapzinies Dieva lietas.” Jēzus nekavējoties reaģēja uz Pētera apzināto un stūrgalvīgo lietu neizpratni. Kāpēc? Jo šī nopietnā neizpratnes forma bieži cilvēku aizved pie viltus. Tā vietā lai glaudītu Pēterim muguru par viņa līdzjūtību un laipnību Jēzus faktiski sadeva Pēterim pa pēcpusi! Kāpēc? Jo Pēteris izvēlējās savu nezināšanu nostādīt virs sev atklātās un jau zināmās Dieva gribas.
Tāpēc Dievs uzskata visus kristiešus atbildīgus par viņu pievilšanos. Pievilšanās iesākas ar lēmumu darīt pēc sava prāta, pretojoties Dieva gribai. Tieši šī pievilšanās ir par pamatu lāsta uzlikšanai citiem cilvēkiem 99% gadījumu. Tas ir būtisks lāsta uzlikšanas faktors arī kristiešu vidū. Vēlāk Mateja 16:24-26 Jēzus nonāca pie Pētera garīgās lepnības saknes. Nekavējoties pēc Pētera norāšanas Jēzus norādīja uz trim būtiskām pamatpatiesībām:

1.vajadzība pēc sevis noliegšanas:

“Ja kāds grib Man sekot, lai viņš aizliedz pats sevi...”

2.Vajadzība uzņemties nest savu krustu:

...Un ņem savu krustu un seko Man.”

3.Vajadzība kļūt brīvam no cilvēka dzīves nastām:

“...Ja kas atstās savu dzīvi Manis dēļ, tas to atradīs.”

Jēzus zināja, ka garīgi lepns kristietis nekad nesniegsies pēc sevis paša noliegšanas, pēc Krustā piesistas dzīves; tāds nespēs atdod savas paša tiesības uz sevi. Pēteris domāja tikai par saviem zaudējumiem Jēzus dēļ. Pēteris redzēja. ka viņa savtīgās cerības un sapni izbāl vienā mirklī. Un kā ar viņa nākotnes plāniem? Starp citu, viņš taču bija Jēzus “labā roka.” Viņš bija “zelta puika”- pilnīgi atbilstošs un derīgs Jēzus celtajai Valstībai. Pēteris domāja tikai par sevi.
Kā tas attiecas uz mūsu gadījumu, kur viens kristietis nolād otru kristieti? Izpētīsim Pētera lejupslīdi, kuras kulminācija bija atklāta novēršanās. Ieskatīsimies, vai nav kāda paralēle starp Pētera rīcību un tāda kristieša izturēšanos, kas nolād otru kristieti. Man šķiet, ka tāda ir!

Vai tu neesi kā Pēteris?

Līzīgi Pēterim mēs patvarīgi izskaidrojam Dieva gribu attiecībā uz otru kristieti. Mēs pompozi uzsveram savu viedokli par viņu un to darām brīvi, pat publiski, cerot iegūt citu uzmanību un atzīšanu. Mums nekad nerodas domas, ka mēs varam kļūdīties, ka patiesībā mēs varam nezināt tik daudz, cik mēs domājam, ka zinām. Mums pat neienāk prātā, ka mēs paši varam būt par problēmu citiem.
Mums prātā nekad neienāk domas, ka mēs esam palaiduši garām Dieva gribu attiecībā uz mums un pārējiem mums apkārt. Un tomēr mēs turpinām sēt tālāk savā paštaisnībā, domādami, ka Dievs joprojām ir mūsu pusē- tieši kā Pēteris.

1.Kā Pēteris mēs esam tik ļoti iesakņojušies savā garīgajā lepnībā, ka ticam, ka visos gadījumos mums ir pilnīga taisnība.

Mūsu deformētās mācības un puspatiesības, kas apkalpo tikai mūs pašus, atbalsta mūsu centrisko pārliecību, ka acīmredzot kādam citam kristietim ir vajadzīgs saņemt sodu, labošanu, pat sitienus no Dieva, tikai ne mums. Padomā par to. Pēteris uzskatīja, ka Jēzus rīkojas nepareizi! Viņš domāja, ka Jēzus ir kļūdījies! “Nē!” Pēteris sauca: “Es neļaušu Tev mirt. Es neļaušu Tev iziet ārpus Dieva gribas. Es zinu, kas Tev ir vislabākais, Jēzu. Vienā vai kādā citā veidā es redzēšu, ka mans plāns ir vislabākais. Un kas tad, ja kaut kas pavēršas pret mani? Kāda vaina, ja es esmu Tavs padomdevējs, Jēzu? Kas tur ir nepareizs? Es taču esmu cienīgs tā darīt.”

2.Kā Pēteris mēs cenšamies kontrolēt citu cilvēku dzīves un uzņemamies Dieva lomu otras personas dzīvē.

Jēzus nekad nepieļautu Pēterim būt Dieva lomā Viņa dzīvē. Atļaujiet man jums pasniegt kādu šokējošu atziņu. Tu neesi Dievs! Atceries, lepnība un paugstinājies gars vienmēr noved pie personīgas iznīcības (skat.Sāl.pam.16:18). 

3.Kā Pēteris mēs kļūdāmies saskatīt mūsu siržu patieso stāvokli.

Jautājums ir par mūsu pašu prātu un sevis mīlestību. Mēs pavisam viegli skatāmies pāri Dieva pieprasītajai sevis paša aizliegšanai, uzņemties nest savu krustu un atbrīvot savas dzīves Jēzum. Biezi mūsu tā saucamā “autoritāte,” ko mēs kļūdaini uzskatām kā nākušu no Dieva, ir tikai mūsu kārība iegūt spēku, mūsu tieksme kontrolēt un mūsu miesīgie centieni apmierināt mūsu visdziļākos nedrošības apgabalus un to kombinācija. Mēs tūlīt aizmirstam par tādiem grēkiem kā lepnība, ego un ambīcijas. Mūsu acis ir tik pievērstas būt pirmajiem, vislabākajiem, būt virspusē un vislielākajos atbildības amatos, ka mēs aizmirstam, ka patiesībā esam tikai māla pika. Mūsu tiekšanās pēc goda, stāvokļa, izvirzījuma un popularitātes bieži pagriežas pret mums, un mēs atrodam sevi nonākušus sātana partnerībā- tieši kā Pēteris!

4.Līdzīgi Pēterim mēs iekrītam cilpā ticēt savai pašu “presei” 

Atceries, ka apzināta nevēlēšanās sevi atlikt malā un garīgas lepnības uzsūkšana sevī rada pievilšanu; šīs attieksmju kombinācija veido pamatu, uz kura tiek uzcelts lāsts. “Ikvienam cilvēkam viņa ceļi šķiet šķīsti, bet Tas Kungs sver cilvēka sirdi un garu” (Sāl.pam.16:2).

Saucot lejā uguni no debesīm

Lūkas 9:8-51-56 mūs nodrošina ar citu šīs viltus darbības piemēru. Faktiski Jēkabs un Jānis iet pat daudz tālāk lejupejošā progresijā kā to izdarīja Pēteris. Šī viņu garīgo lietu neizpratne un iedzimtā lepnība faktiski viņus motivēja uzlikt lāstu visam viņu apgabalam. Cik savādi, viņi domāja, ka Jēzus tos svētīs!
Šķiet, ka samarieši pret Jēzu bija necienīgi izturējušies, un Viņa mācekļi to bija redzējuši. Divi no viņiem, Jēkabs un Jānis, rīkojās pārsteidzīgi un ieteica Jēzum savu piedavāto “izeju.” Viņi teica: “Kungs, ja Tu gribi, mēs sacīsim, lai uguns nāk no debesīm un tos sadedzina." (54.pants). Jēzus viņus pārtrauca un teica: “Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat?” (55.p.) Tad Jēzus tiem pateica iemeslu, kāpēc Viņš tā rīkojas: “Jo Cilvēka Dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet pestīt” (56.p.). Ko Jēzus ar to domāja?

1.Kristieti var motivēt kāds “gars,” kas nav Svētais Gars.

Katru reizi, kad kristietis darbojas destruktīvā veidā caur domu, attieksmi. vārdu vai darbu pret kādu citu personu, šis kristietis riskē darboties kadā “garā,” kas nav Svētais Gars. Jēzus teica, ka tas ir ļauns gars. “Ļauns gars” ir katra rīcība, uzskats, mentalitāteliate, motivācija, pārliecība, mērķis, pat ticība, teoloģija vai doktrīna, kas vēlas noniecināt vai pat iznīcināt Jēzus vārdu.

2.Nav nekāda attaisnojuma, ja tiek sagrauta personas emocionālā, mentālā vai garīgā dzīve.

Nav svarīgi, cik spēcīgi nostrādā impulss atriebties kādam “taisnības dēļ,” šis impulss ir nepareizs. Jēzus neļautu pielietot spēku nepareizi kādu apstākļu ietekmē, īpaši ja šo nepareizo spēka pielietojumu saista ar kaitējuma izdarīšanu kāda cilvēka dzīvei. Katrs spēks, kas vājina vai pazudina otra cilvēka dzīvību, nenāk no Dieva. Jēzus to nosauca par iznīcinošu garu.

3.Jēzus ir nācis izglābt.

Kā Glābējs Jēzus bija un paliek Dzīvības devējs. Viņš aizliedza pielietot sev uzticēto spēku citā veidā un atrāvās no katras domas un impulsa, kas Viņu atrāva no misijas, kamdēļ Viņš tika sūtīts uz zemes īstenot sev uzticēto uzdevumu. Jēzus nevēlējās nekādu miesīgu palīdzēšanu, Viņš nepieļāva savā labā nevienu “ugunsdarbu.” Viņam patiešām nebūtu nekādas daļas situācijā, kur Viņa svētais vārds tiktu apkaunots ar kādu cilvēku iznīcināšanu caur uguns sūtīšanu no debesīm.
Ja Jēzus ierobežoja savu vispēcību un nāca, lai izglābtu cilvēku dzīvības, lai svētītu tos, kas Viņu lādēja, un mīlētu savus ienaidniekus, tad kas gan esam mēs, ja darām lietas kā savādāk? Jēzus atteicās iestāties tādās partijās, un arī mums tas nav jādara. Viņš zināja ka uz to motivēja nepareizs gars. Un ja jau tas bija nepareizs gars tajā laikā, tad tas ir arī nepareizs gars tagad. 
Diemžēl kā mēcekļi mēs ne vienmēr zinām, kādam “garam” mēs kalpojam. Tā vietā lai svētītu, mēs nolādam. Jēkabs teica: “Tā, mani brāļi, tam nevajadzētu būt.” Nolādēšana bija un paliek kristietības dinamiskā spēka nepareiza pielietošana. Jēzus teica: “Svētījiet tos, kas jūs nolād.” Tāda ir Dieva spēka pareiza pielietošana. Pat kad pret mums izturas nepareizi, mēs viņiem sniedzam atpakaļ svētības vārdus un nevis lāstus.
Šeit nevar būt izņēmumu. Bībele skaidri saka: kristiešiem ir jāsvētī!

Kristieši ir nopietnās biesmās

Tā kā šis gadījums ir dokumentēts Bībelē mūsu dēļ, paskatīsimies tuvāk uz šiem diviem mācekļiem. Jēkabs un Jānis

	bija kristieši (Jēzus Kristus sekotāji).
	spēja atbilstoši novērtēt situāciju, kurai bija personīgi par liecību (samariešu necienīgā izturēšanās pret Jēzu).
	vēlējās atriebties, īpaši Jēzus dēļ.
	Viņu atbildes reakcija bija pārāk neproporcionāla Jēzus dēļ.
	pakļāvās nepareizam garam un to pat nezināja.


Atcerēsimies, ka Jēkabs un Jānis domāja, ka rīkojas pareizi. Viņi neprasīja Jēzum pēc Viņa atļaujas, ja jau domāja, ka nekļūdās.Kā mēs zinām, ka pēc viņu domām viņiem ir taisnība?

	Viņi uzskatīja, ka debesis paklausa un ka Jēzus to pieļaus.
	Viņi citēja Rakstus- minot Elijas piemēru.
	Viņi bija pārliecināti, ka Jēzus atzīs viņu reliģisko degsmi, veltījumu, nešaubīgo uzticību un karotāju drosmi.
	Viņi tiešām sagaidīja nonākam uguni! (Viņiem uz to bija pietiekoša ticība!) Viņi ticēja, ka no debesīm nonāks uguns pēc viņu pavēles! Jēkabs un Jānis tobrīd atradās nopietnos maldos.


Vai arī tu kādreiz...?

Un tagad uz brīdi izmeklē savu sirdi:

	Vai neesi kā Jēkabs un Jānis iedomājies, ka tev ir taisnība, un vēlāk saprati, ka esi rīkojies nepareizi?
	Vai neesi sagaidījis Jēzus atzīšanu, lai kādam kaitētu, un tad esi pārsteigts, ka Viņš tevi vairs neatzīst un atzīšanas vietā tu saņem nosodījumu?
	Vai neesi piemērojis Rakstus pret kādu cilvēku un pēc tam brīnījies, kāpēc Dievs tos neīstenoja?
	Vai uguns no debesīm nav tev aizliegusi izdarīt tavu netīro darbu (Jēzus vārdā, protams)?
	Vai neesi konstatējis, ka tas gars, no kā tu esi, atrodas tiešā konfliktā ar Kristus garu?


Atļauj man tevi stiprināt: Jēzus pats nekad šo personu nepazudinās, ja tu līdzīgi Jēkabam un Jānim darbosies destruktīvā garā pret citu personu, īpaši pret kādu citu kristieti! Ko Jēkabs un Jānis izdarīja nepareizi?

	Viņi uzskatīja, ka paši pietiekoši pārzin šo situāciju, kad patiesībā tas tā nebija!
	Viņi uzskatīja, ka ir pareizi motivēti, kad tādi nebija!
	Viņi uzskatīja, ka viņiem pieder autoritāte izsaukt uguni no debesīm, kad viņiem tādas nebija!
	Viņi uzskatīja, ka Jēzus viņiem dod atļauju, ko Viņš tiem nedeva!
	Viņi uzskatīja, ka samariešu atteikšanās pieņemt Jēzu bija galīga un neizmaināma, kad patiesībā tas tā nebija!
	Viņi uzskatīja, ka debesis nodrošinās ar pārdabīgu uguni, kad tas tā nebija!


Atļauj man no šī piemēra izdarīt kādus secinājumus.

	Kristieši var būt nepareizi domājoši, kad tie domā, ka spriež pareizi.
	Kristieši spēj reaģēt pārāk stipri un to pat nezināt.
	Kristieši var tikt pievilti un to pat nezināt.
	Kristieši var darboties garā, kas nav Svētais Gars, un to pat nezināt.
	Kristieši var nepareizi novērtēt situāciju.
	Viņu garīgā uztvere var būt kļūdaina- un pat ļoti kļūdaina!


Sadarbošanās ar Jēzu

Kaut gan šo konkrēto mēģinājumu “nosaukt uguni” Jēzus izbeidza, šodien lāsta uzlikšanas potenciālās iespējas joprojām pastāv katrā no mums. Ja Jēkabs un Jānis nebūtu sadarbojušies ar Jēzu un paliktu sacelšanās stāvoklī pret Viņu, viņi neapšaubāmi būtu atbrīvojuši lāsta varu caur sātana spēkiem, ko kļūdaini uzskatīja par Dieva spēku. Bībele tomēr dara skaidru, ka kristiešiem ir jāvairās no katra atriebības impulsa un novilcinātas atbildes reakcijas. Dieva Vārds saka:

	Pagriez otru vaigu.
	Mīli savus ienaidniekus.
	Svētī tos, kas tevi nolād.
	Dari labu tiem, ka tevi ienīst.
	Lūdz par tiem, kas tevi izmanto.
	Uzvari ļauno ar labu.


Bībele nesaka: “Tev pieder atriebība, viņš par to dabūs.” Bībele saka: “Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu, saka Tas Kungs” (Rom.12:19). Atriebt ir Dieva darbs un nevis mūsu! Faktiski daudz vairāk notiek, ka Dievs mūs nekad neatriebj, kad mēs domājam, ka Viņam tas bija jādara. Daudz biežāk nekā mēs to domājam mēs tiekam aicināti ciest Viņa dēļ. Lai cik nepopulāra šī patiesība mums var šķist, joprojām ir liels gods taisnīgi ciest par savu Dievu.
Kad kristietis kļūst pārņemts ar tieksmi sevi atriebt par kāda cita kristieša cenu, viņš iekļūst elles partnerībā. Atceries: debesis piedod un mīl, bet elle atveras un ienīst. Tā vienmēr paņem visu vai neko. Ja ir vajadzība atdarīt saviem ienaidniekiem, lai to dara Dievs. “Es pats cīnīšos ar taviem pretiniekiem, un Es pats izglābšu tavus bērnus” (Jes.49:25). Atriebties pašam nozīmē smagi cīnīties, nonākt pretrunās, smagi nopūlēties, bet neko neiegūt. Kristiešiem ir jācīnās tikai par ticību (Jūdas 3)- nevis sevis, savu personīgo un savtīgo tiesību atstāvēšanas dēļ.

Kā pasargāt no garīgā mantojuma cīņām uz dzīvību un nāvi

Jēzus Kristus draudzē nav vietas brāļu cīņām par savas ģimenes garīgo mantojumu. Diemžēl šādas cīņas izraisās, dažreiz tās ir visai bargas. Iespējams, vairums no mums vienā vai kādā citā laikā ir atklājuši sevi iesaistītus tādā bezjēdzībā. Kas ir garīgā mantojuma karš? Tas ir ilglaicīgs ienaids pret kādu citu kristieti izredzētības iemantošanas dēļ. Cīņa par savu mantojumu ir atriebīga, apzināti atriebīgs karš.
Kad mēs ilgāku laiku savus garīgos pretiniekus aprunājam vai cīnāmies ar saviem brāļiem un māsām, mēs nodarbojamies ar garīgo vendetu, izplatot vārdus, kas faktiski ir dzīvības nolaupītāji. Šādi izteikti vārdi kļūst spējīgi izdarīt lielu kaitējumu, jo tie nes sev līdz dēmonisko autoritāti, kas spēj viegli nosist pie zemes brāli vai māsu, ar ko tu nespēj atrasties kopā. Par ko mēs nosaucam cilvēkus, ar ko esam nonākuši konfliktā? Par saviem ienaidniekiem- un mums visiem tādi ir. Mēs esam iesaistījušies garīgā mantojuma aizstāvēšanas karā pret saviem kristīgajiem ienaidniekiem. Ja nenožēlosim grēkus un neatgriezīsimies, mēs varam pavisam ātri nokļūt lāstu varā. Pāvils rakstīja efeziešiem:

Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums dusmojoties, un nedodiet vietu velnam. Kas zadzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neapbēdinait Dieva Svēto Garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis (Efez.4:26-32).

Šī progresija ir skaidra. Dusmas var vadīt pie dēmoniskas aktivitātes, kas savukārt var vadīt pie Svētā Gara apbēdināšanas. Rezultāts ir acīmredzams:

	Izrēķinies ātri un bībeliskā veidā ar savām dusmām.
	Vēro, ko tu izsaki. Mīli un piedod, un tev nebūs problēmu ar lāstiem.
	Sargā sevi pret paštaisnām dusmām- to dusmu veidu, ko, kā tev liekas, tu vari attaisnot, bet patiesībā nē.
	Sargājies no konfliktiem attiecībā pret draudzes ģimeni. Tas parasti ir rezultāts tavai lepnībai un stūrgalvībai, jo tu domā, ka esi labāks par kādu citu.
	Sargies nenonākt rūgtumā pret kādu tavas garīgās ģimenes locekli. Tas notiek, kad tu atsakies piedot un aizmirst.


Šis saraksts turpinās tālāk: sargies no rūgtuma, ļaunām dusmām, atriebības kāres, nolikt kādu pie vietas, no greizsirdības, sāncensības, lepnības un visas ļaunprātības, no iznīcinošu vārdu pielietošanas. Tas viss sniedz velnam jaunu iespēju iespiest savu kāju baznīcas durvīs. Mēs viņam dodam tādu iespēju. Šīs attieksmes un darbības, ja ar tām netiek pareizi galā caur Svētā Gara palīdzību, noved pie dēmoniskas ietekmes attiecībās ar draudzi. Tad tu un draudze, ko tu apmeklē, nonāk savstarpējās pretenzijās, kas var novest pie visļaunākā iznākuma.
Visbeidzt šādas attieksmes palēnām ieņems garīgu dimensiju, tās ātri iecementējas, kļūst pastāvīgas un dzīvas. Visas šīs grēcīgās attieksmes spēj pārvērsties ļaunuma nocietinājumos, kļūstot par lielām ļaunuma ietekmes zonām iepretī citiem, kad kristieši vieglprātīgi atļaujas tām eksistēt sevī ārpus grēku nožēlas Dieva priekšā. Tu vari efektīvi “noēst” citus kristiešus tieši ar šīm potenciālajām grēcīgajām attieksmēm. Beigās šīs pašas tavas sirds attieksmes tevi pašu aprīs. Tās kļūst par neko mazāku kā par nekontrolētu lāstu darbību.
Kāda bija mūsu lāsta definīcija? Personīgais lāsts ir apzināti, no brīvas gribas virzīti personas centieni atbrīvot augstāku garīgu spēku pret kādu citu, lai viņam kaitētu, ja ne pilnīgi iznīcinātu. Mēs riskējam ar attiecīgās personas nolādēšanu, kad:

	vēlamies kādam nostāties aizmugurē un viņu nemanot pagrūst.
	vēlamies iznīcināt kādu ar saviem vārdiem.


Kristieša dzīvē nav kādas “vidējās joslas,” viņam nav kompromisa iespējas. Mums jāvēro, ko mēs atsvabinām no savām sirdīm, un mums ir jāvēro, ko mēs atbrīvojam caur saviem vārdiem. Mums ir jāsvētī un nav jānolād. Kā kristiešiem mums nav dotas tiesības uzlikt lāstus.

4.nodaļa
Draudzes vadītāji- pakļauti lielam riskam?

Bailes, aizdomas un neuzticēšanās draudzē ir pieaugusi eksplozīvā ātrumā. Draudzība izbāl, uzticība tiek sagrauta. Tās, ko es kļūdaini uzskatīju kā patiesas personīgās attiecības, no kurām es gadiem ilgi biju atkarīgs, manu acu priekšā sāka izjukt pašas no sevis. Katedra kļuva par vietu, kur tika publiski izpausti vislielākie noslēpumi, lai tikai paceltu mācītāja prestižu. Skaidrs, ka cilvēkus tas pievilka.
Dr.Džekila- Mr.Haida demonstrētās attiecības atrada iemiesojumu augstākajā garīgajā autoritātē draudzē- mācītājā. Kādā vakarā viņa sevī ilgi auklētās bailes un dzīves nedrošības izplūda kā brutāla apsūdzība, pieprasīšana un atklāti draudi. Viņš burtiski izārdījās draudzes locekļu priekšā, nedomājot, kā viņi tajā brīdī jutās. Viņa izturēšanās atklāja viņu kā despotu, nevis ar patiesa gana sirdi. Terora vilnis, pavisam tuvu oriģinālajam Dr. Dekila un Mr. Haida scenārijam, pārņēma šo reiz tik mīlēto un cienīto draudzes līderi. Necieņa un nāvējošie uzbrukumi zemāk stāvošajiem izraisija haosu un strauji samazināja draudzes apmeklētāju skaitu; visā šajā lejupslīdēšanas procesā daudzas dzīves tika pazaudētas Dievam.
Es kļuvu par viņa uzbrukuma tiešo mērķi. Viņš nāca ar atriebības alkām, iesākumā privāti, bet tagad jau publiski. Cilvēks, kas agrāk man bija dārgs draugs uin vecākais brālis, priekšgājējs ticības dzīvē, pat mans garīgais tēvs tagad man draudēja kā vislielākais ienaidnieks. Netipiski viņa vispārējai aizsardzības taktikai viņš tagad rīkojās kā draudošs ienaidnieks.
Savā izmisīgajā vēlmē kalpot Dievam es biju neapzinīgi uzticējis savu dvēseli otram cilvēkam- un tagad viņš izmantoja savu autoritāti, lai mani niogrūstu zemē. Kā tas raksturīgs katram labam tēva dēlam, es dziļi noskumu par sava garīgā līdera, pat tēva  zaudēšanu. Pārāk vēlu sapratu, ka pirmais solis ceļā uz kristīgā lāsta uzlikšanu ir no drauga radīt ienaidnieka tēlu. Redziet, ir daudz vieglāk nolādēt ienaidnieku nekā draugu vai brāli. Beidzot šīs kļūdaino un nebībelīgo lēmumu sērijas rezultātā, ko izdarīja mācītājs, es sapratu, ka vairāk nevaru viņu atbalstīt.
Gadiem ilgi es biju neziņā par viņa draudzes vadīšanas spējām un tiesībām, tomēr caur draudzes mācību biju “pārliecināts,” ka viņa vadīšana ir bībelīga. Gadiem ejot, man sāka atklāties viņa maldīgie uzskati, kas bija kļuvuši par neapstrīdamu draudzē valdošās teoloģijas, normatīvo daļu, tomēr arī tad biju pārliecināts, ka viss draudzē notiek bībelīgi un man nav jāšaubās par draudzes mācības atbilstību Rakstiem. Patiesībā bija tieši otrādi: mācītāja patvarīgi pieņemtie nebībelīgie lēmumi un doktrīnas kalpoja sevis atbalstīšanai un vairoja viņa paša uzliktās garīgās važas pār Dieva ļaudīm.
Tomēr tagad es biju saskaitījis pārāk daudz garīgu noviržu, lai tā vienkārši ignorētu to, kas notiek mūsu draudzē. Agrāk tik uzticamie draudzes locekļi, uzticīgi ļaudis, lojāli sekotāji, kas bija nesavtīgi sevi un visu, kas tiem piederēja, uzticējuši sim cilvēkam un draudzei, tagad masveidā atstāja draudzi. Garīgā ģimene strauji izjuka.

Draudze tiek atlaista

Drīz es pats kļuvu par bērnu, kam jāpiedzīvo šķiršanās. Tikai šajā šķiršanās prāvā radās jautājums, kam piederēs šis bērns? Piepeši visai traģiski arī es sajutu spiedienu visu sākt no jauna. Kur es varētu atrast jaunu garīgo ģimeni? Kur es varētu atrast citu garīgo tēvu un māti? Vai es spēšu izdzīvot bez tiem? Kā pamestam bārenim man bija jāsāk meklējumi pēc jaunām garīgajām mājām un jaunas ģimenes. Bēdīgi, ka mana mīļotā mājas draudze, draudze, kurā es pavadīju brīnišķīgos jaunpiedzimušā kristieša gadus, manā priekšā bija aizcirtusi durvis.
Kā bārenis es smagi cīnījos ar atstumtības, atmešanas un vientulības jūtām. Neviens man pat nepajautāja, vai es neesmu bārenis. Bez mazākām šaubām man bija jākļūst par atstātu un visu atmestu. Mēs ar sievu sapratām, ka mums nav citas izejas kā tikai šo vietu atstāt. Pēc sešiem mēnešiem kopš draudzes atstāšanas mēs kopā ar trīsdesmit citām ģimenēm tikām publiski ekskomunicēti no draudzes. Vai bija kādas nesaprašanās, šķelšanās un atšķirības, kāds slepens vai atklāts grēks, kas būtu par pamatu mani izslēgt no draudzes? Es tā nedomāju. Bet pavisam drīz sapratu, ka manas bijušās draudzes vadība gan bija grēkojusi.
Tad atklātā svētdienas rīta sapulcē tika pasludināts lāstveidīgs spriedums: “ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem!” (Rom.16:17) Tas tika publiski paziņots no katedras. Šajā sprieduma kontekstā pret mani no manas tagad jau bijušās draudzes vadības puses tika palaists nāvējošs kristīgais lāsts, ko bija sastādījis mans bijušais mācītājs. Tas bija pavisam vienpusīgs Rakstu traktējums, Rakstu taisnības spēcīga sagrozīšana, Rakstu nepareiza interpretācija. No otras puses, tā bija vislabākā lieta, kas jebkad bija notikusi pie manis! Caur publisko izslēgšanu no draudzes manī bija jānomirst visam bijušajam un jāgatavojas jaunām lietām, kas mani sagaida tālāk.

Vēro!

Dziļāka ieskatīšanās Vēstulē romiešiem 16:17-18- Rakstu vietā, ko tik bieži pielietoja pret mani,- atklāj kādus interesantus punktus.

Es lieku jums pie sirds, brāļi, ņemiet vērā tos, kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies: vairieties no viņiem! Tādi cilvēki nekalpo mūsu Kungam Kristum, bet savam vēderam un ar saviem saldajiem vārdiem un skaistajām runām pieviļ vientiesīgo sirdis.

1.Kas īsti izraisīja šķelšanos?

Pāvils rakstīja par jūdaistiem un viņu centieniem sagrozīt Kunga Jēzus Kristus evaņģēliju. Viņš nerunāja par nesaprašanos kristiešu starpā vai par draudzes locekļiem, kas nepiekrīt draudzes līderiem. 17.pantā Pāvils identificē šos indivīdus kā tos, kas “kas rada šķelšanos un pretestību tai mācībai, ko esat mācījušies.”

2.Uz kādu mācību Pāvils atsaucas?

Viņš atsaucas uz Jaunās Derības kristietības mācību un nevis uz dažādiem uzskatiem kristiešu starpā. Viņš nepieļāva draudzes līderiem ekskomunicēt citus kristiešus no sava vidus tikai tāpēc, ka kādi nepiekrita viņu nostādnēm. Viņš šeit nerunā par pašgatavotiem, arbitrāliem likumiem un draudzes regulām, kas atrod savu izcelsmi kāda atsevišķa cilvēka vadītā draudzē. Pāvils aizsargāja Jēzus Kristus evaņģēliju- nevis sevi un savu vietu draudzē!

3.Ko nozīmē “nekalpot mūsu Kungam Jēzum Kristum”?

Pāvils nebrīdināja nevienu draudzi par tādiem cilvēkiem, kas var nepiekrist savam mācītājam un tāpēc nolēmis doties uz citu draudzi. Pāvils brīdināja kristiešus par nekristiešu vairošanos viņu vidū. Šie indivīdi, ko Pāvils minēja un no kā brīdināja draudzi, “nekalpoja Kungam Jēzum Kristum” un iespaidoja citus sekot viņu piemēram, atstājot Pāvila mācību.
Šis Bībelē minētais pārkāpums raksturoja manas oriģinālās draudzes darbības metodes. Viņi pielietoja Bībeli, lai ar to aizstāvētu savus pašu uzskatus. Bet kad Bībele vairs neatbalstīja viņu rīcību, tie izmantoja draudzes aklo uzticēšanos sev un pavisam viegli to izskaidroja nepareizi- tā, lai Rakstu burts atbilstu viņu uzstādījumiem. Romiešiem 16:17-18 ir parādīts šāds apzināts Rakstu sagrozīšanas piemērs. Apustulis Pēteris rakstīja, ka šāda tendence ir nestabilitātes un apzinātas nevēlēšanās iepazīt patiesību pazīme. Pēteris teica, ka tie, kas sagroza Bībeles pareizo interpretāciju un pielietojumu, “nemācītie un nenostiprinātie ļaudis sagroza... rakstus, sev par pazušanu” (2.Pēt.3:16).
Ironiski, bet vienīgo šķelšanos šajā traģiskajā epizodē izraisīja tieši draudzes vadība. Viņi publiski uzstāja, lai visi cilvēki ar atšķirīgiem uzskatiem atstāj draudzi un netraucē viņiem vadīt. Lai lietas padarītu vēl ļaunākas, viņi pieņēma nosodījumu pret mani no citiem, nepārbaudot šīs informācijas pateisumu. Bībeliskais “pārbaudes process” netika veikts.

Tiek novilkta cīņas līnija

Tagad draudzes vadība novilka cīņas līniju, piespiežot cilvēkus izvēlēties, kurā pusē tie vēlas atrasties. Ja norisinātos reāla kauja, vini dabūtu pirmos šāvienus. Es nekad nevēlējos cīnīties, un es patiešām nekad neesmu vēlējies karot. Zināju, kā jutās Dāvids, kad rakstīja: “Es turu mieru, bet, līdzko es runāju, viņi cenšas izraisīt karus” (Ps.120:7). Ja tur bija kāda šķelšanās, skaidrs, ka to izraisīja draudzes līderi. Es vienmēr vēlējos tik labas attiecības, cik abas no savstarpēji viena otrai nepiekrītošajām pusēm spēja tajā brīdī ieņemt. Pat savā iztēlē es nespēju pat iedomāties, ka kaut kas tik atriebīgs un ļauns var nākt no maniem ticīgajiem brāļiem. Viņu paļāvīgā izturēšanās veidoja mani pilnībā bez spējām aizsargāties. Nekad negaidīju, ka piedzīvošu tādu neuzticēšanos kristiešu starpā. Jēzus teica, ka dažreiz tavi ienaidnieki “būs tava nama ļaudis.” Viņam bija taisnība,- un tas mani dziļi sāpināja.
Kārdināšana “sist atpakaļ” par manu atstādināšanu bija milzīga. Vairāk nekā reizi mana miesa vēlējās tieši tā rīkoties. Tomēr šajā periodā notika kādas personas nāve, kas radikāli ietekmēja manu turpmāko dzīvi. Šī nāve iestājās manī- šajā laikā nomira mans “es.” Līdz ar šio nāvi visi mani centieni attaisnoties bija zuduši. Manas pūles izskaidrot savu taisnību bija beigušās. Viss, ko es darīju no miesas, lai izglābtu savu labo vārdu, savu kristīgo reputāciju, savu piederību pie kristīgās vadības, visai nožēlojami trāpīja man pašam. Šīs lietas bija mani “Īzaki,” ko man bija jānoliek uz mana ziedojumu altāra. Tās pašas lietas, ko es turēju sev dārgas, tagad Dievs pieprasīja no manis kā manu upuri atpakaļ. Tam visam bija neglābjami jānomirst.
Man nebija atļaujas- tajā laikā man nebija dota atļauja pat daļiņu no šīs manas atlaišanas kopā ar atmaksas vai atriebības ainām fiksēt savos pierakstos, lai pēc tam ievietotu šajā grāmatā. Tā Dievs īstenoja savu gribu manā dzīvē. Tā Viņš turēja šīs grāmatas saturu aizslēgtu manam prātam. Viņš nokāva manī visu, kas nebija no Viņa. Viņš neatrieba mani, Viņš mani neaizstāvēja, kad es tā vēlējos, lai Viņš to dara; Viņš tajā laikā mani neklausīja. Dievs izjauca katrus manus centienus pasaudzēt uzbrukumu manam raksturam, labajai reputācijai un kalpošanai. Tas Kungs neizniekoja laiku velti un mani piesita krustā, efektīgi iznīcinot manu paša valstību un atbrīvojot savu valstību manī. “Es zinu, Kungs, ka Tavas tiesas ir taisnas, un Tu pārbaudīji un pazemoji mani pēc Savas uzticības” (Ps.119:75). Patiešām, Dievam bija daudz svarīgāk- neizmērojami vērtīgāk likt man ciest, piedzīvot vajāšanas un “nāves ēnas ieleju,” ko Viņš man bija sagatavojis. Tikai pēc gadiem es to sapratu un beidzot satvēru kā Dieva gribu tieši man. Citiem vārdiem, es pretojos tam, ko man bija jāpieņem!

Pareizais Bībeles protokols?

Pirms manas publiskās izslēgšanas no draudzes, tās laikā un pēc tās draudzes mācītājs ne reizi necentās aprunāties par manu tā saucamo grēku. Faktiski visas šīs traģiskās dzīves epizodes laikā šis mācītājs ne reizi nevēlējās ar mani pat pārmīt kādu vārdu! Kopā ar pārējiem “neuzticamajiem” es tiku publiski izslēgts no draudzes, un to paziņoja mans mācītājs, pie kam šo lēmumu atbalstīja viņam lojālā draudze. Bijušie “brāļi un māsas” nekad neuzstādīja pat jautājumu par viņa rīcību. Tādam pareiza bībeliska protokola iztrūkumam ir grūti pat noticēt, bet tas notika precīzi tā.
Gadiem ejot, no manas puses tika izdarīti neskaitāmi centieni apspriest šo tematu. Es daudzreiz zvanīju mācītājam un atstāju telefona vēstis- viss veltīgi. Es rakstīju vēstules un pat iesaistīju divus citus mācītājus, lai viņi no savas puses pamēģinātu palīdzēt, kā sākt dziedināt šo sāpīgo brūci. Bēdīgi, ka nekas no šiem centieniem nedeva augļus.
Mans bijušais mācītājs ne reizi nevērsās pie manis personīgi, lai piedāvātu savu palīdzību dziedināt šo šausmīgo brūci. Viņš nekad ar mani nerunāja par šo tematu vai kādiem citiem tematiem, kas viņaprāt varētu būt par pamatu manis izslēgšanai no draudzes. Izslēgšana no draudzes ir viena no visbargākajām draudzes disciplinēšanas formām, ko kristietis, kam pieder autoritāte, spēj piespriest otram, kam tādas nav. Diemžēl manā gadījumā nenotika pat mazākā situācijas izskaidrošana. Viņš nekad man nepaskaidroja, ko es īsti esmu izdarījis, un nekad neatklāja- pat līdz šai dienai- kāds bija mans lielais grēks.
Man bija jāpieņem kā spriedums viss, ko viņš man piesprieda. Biju pārsteigts un nobijies tā soda dēļ, ko viņš man pieprasīja izciest. Salīdzinot ar noziegumu skalu, viņa acīs es biju izdarījis noziegumu, par ko mani būtu jāieliek cietumā uz simts gadiem! Mācītājam šis grēks un paredzamais sods bija tik bargs.
Apsūdzēt grēkā ir vissliktākais, ko tu vari nostādīt pret otru kristieti. Apgalvot, ka kāds ir grēkojis, nozīmē šo personu pazudināt. Tas ir visbargākais soda veids. Ja šis sods ir taisns un patiess (šajā gadījumā tas tā nebija), kas balstīts uz rakstītā Dieva Vārda (kas arī nebija) ar daudziem lieciniekiem un viņu pienestajām liecībām (kas arī nebija), tad mācītājs būtu rīkojies pareizi, pasludinādams tādu spriedumu pret mani.
Tā bija nekas cits kā viena cilvēka paštaisnības motivēta personīgā vendeta. Kā es to zinu? Reālo faktu dēļ: tur nebija atbilstoša grēka, lai mani izslēgtu; nebija Bībeles apstiprinājuma viņa rīcībai; nebija uzticamu liecinieku un viņu liecību vai kādi citi tiesas pierādījumi.

Tur izpaudās narcisms

Mana publiskā izslēgšana no draudzes nebija saistīta ar draudzes disciplīnas pārkāpšanu vai manis garīgo labošanu. Mācītāju neinteresēja, kā atjaunot zudušo biedriskumu “lēnprātības garā”- ka saka Vēstule galatiešiem 6:1. Kā es to zinu? Jo mans garīgais stāvoklis netika apspriests. Tā vienkārši bija viena cilvēka nesātīga apetīte būt un palikt pirmajā vietā, dominēt un kontrolēt citus. Patiesībā šī visa epizode bija Dieva Svētā Gara centieni likt mācītājā izpausties un iznākt uz āru dziļi iemājojošajam narcismam. Sevis un sava nekļūdīguma atzīšana, savs pašsvarīgums un labsajūta bija viņa galvenais mērķis.
Tas bija Dievs, kas nolēma- ilgi pirms es uzzināju, ko Viņš īsti dara- mani pielietot kā katalizatoru, lai iznestu šīs lietas virspusē. Manā prātā šīs lietas negāja kopā, bet tas bija Svētā Gara darbības lauks. Mana vieta bija mīlēt tos, kas pret mani izturas nepareizi, un lūgt, lai Dieva žēlastība izplešās līdz tiem. Es pastāvīgi atceros Sālamana vārdus:

Nepriecājies, kad tavs ienaidnieks krīt, un lai tava sirds nelīksmotos par viņa nelaimi, jo Tas Kungs varētu to redzēt un tas varētu Viņam labi nepatikt, un Viņš varētu novērst savas dusmas no viņa (Sāl.pam.24:17-18).

Mācītājs veica savu kāpšanu pa kalpošanas kāpnēm par pārāk daudzu kristiešu garīgās dzīvības cenu. Viņš kļuva par Dieva nodevēju, iznīcinot, sagraujot un aprijot tos, ko viņš uzskatīja par saviem pretiniekiem. Viss, ko Dievs bija devis kā “pieslīpētājus” šī cilvēka dzīvei un kalpošanai, viņš savā no Dieva atdalītajā prātā novērtēja kā draudus savai pastāvēšanai. Faktiski šie Dieva dotie “pieslīpētāji” tiek doti, lai par jaunu izglābtu atkritušos Dieva bērnus. Pie viena nosacījuma: ja tikai tie tiktu tā uzskatīti un pieņemti!
Nepareizie akcenti, kas bija par pamatu šai attieksmei, varēja tikt izmainīti un kalpošana būtu citāda, ja šie Dieva sūtītie līdzekļi tiktu atzīti un pieņemti. Personīgā vājuma zonas, kas bija par pamatu tam, ka šī vīra kalpošana ieņēma šādu virzienu, varēja tikt nobalansētas caur pazemību un pakļaušanos Dieva Vārdam. Mācītāja dzīve un kalpošana būtu daudzējādi uzlabota un Dieva valstība vairota. Viņa kalpošana varēja tikt novērtēta ar neskaitāmiem garīgiem bērniem, kas tālāk augtu briedumā, bet tā visa vietā liels skaits pazaudēja savu garīgo nākotni.

Līderi- izņēmums, kam dotas tiesības uzlikt lāstus?

Vai kristiešu līderi- tie, kas sargā, baro un vada savas avis- ir kāds izņēmums un drīkst uzlikt lāstus tikai tāpēc, ka viņi ieņem garīgas autoritātes pozīciju, viņiem uzticas un tiem ir ietekme draudzē? Vai šis garīgā brieduma līmenis garantē, ka viņi nekad nepiedalīsies neviena lāsta uzlikšanā un nepiedalīsies lāstveidīgās nodarbēs? Vai šie līderi kaut kādā veidā atrodas virs lāstiem, ja jau viņi ir nonākuši Dieva izvirzītā pozīcijā, kur tie var pārstāvēt Dieva pārvaldi draudzē? Es cerēju, ka spēšu atbildēt uz šiem jautājumiem ar “jā, bet to nespēju. Faktiski ar līderiem notiek tieši otrādi. Viņi var piedzīvot lielākas kārdināšanas pielietot lāstu kā manipulatīvu garīgu ieroci.
Dieva Vārdā mums tiek sacīts sekot, paklausīt, pakļauties, godāt un atbalstīt savus garīgos līderus. Mums visiem ir jābūt pateicīgiem par savas draudzes vadītājiem un ir jāpateicas Dievam par tiem ikdienas. Patiesi, mūsu garīgie līderi ir Dieva dāvana draudzei. Bet tie nav brīvi no tieksmes uzlikt kādam lāstu- neatkarīgi no tā, cik tie ir apdāvināti! Neviens- lajs vai līderis- nav imūns no potenciāla lāsta uzlikšanas kādam citam. Līderis var būt ļoti sekmīgs Dievā, iegūt augstas garīgo dāvanu pielietošanas spējas ar atbilstošu Dieva svaidījumu savā dzīvē. Viņš var vadīt lielu draudzi. Jā, nav svarīgi, cik prominents viņa profils var izskatīties, katrs līderis ir pakļauts tieksmei uzlikt kādam lāstu.
Faktiski kristiešu līderi var būt ļoti pakļauti šādai tieksmei, kad notiek kādas sarunas un rodas iespējas atbrīvoties no iespējamiem konkurentiem! Es nesaku, ka viņi ir daudz ļaunāki vai ka viņi reāli saprot, ko tie dara, vai ka viņi vispār kādam uzliek lāstu. Es vienkārši saku, ka draudzes līderi sastopas ar lielākām kārdināšanām uzlikt kādam lāstus kā pārējie draudzes locekļi. Kāpēc šis kārdinājums uzlikt lāstu īpaši attiecas uz līderiem? Izskaidrojums šim visai drosmīgajam apgalvojumam slēpjas izpratnē par līdera pozīciju draudzē.

Saula sindroms

Tās pašas spējas un dotības, kas cilvēku padara par līderi, var būt arī viņa lielākais klupšanas akmens vai viņa lielākais vājums,- atkarībā no tā, kā viņš šīs spējas pielieto. Es to nosaucu par “Saula sindromu.” Garīgais nodomu svārsts var šūpoties abos virzienos, un līderim ir ik dienas precīzi jāizvēlas, lai viņš būtu “Dieva noslēpumu namturis” (1.Kor.4:1). Viņam pieder divējādas izvēles, ar ko viņš saduras ik dienu:

1.Līderim ir jāapzinās, ka tas, kā viņš padara savu darbu nav tik svarīgi kā kāpēc viņš dara šo savu darbu.

Līderis var īstenot savu Dieva noteikto funkciju Dieva godam, vai viņš var pielietot savu kalpošanu sevis paša izvirzīšanai, kalpojot sev, savam svarīgumam, sava pseidokristīgā garīguma izrādīšanai un dvēseliskās harizmas demonstrēšanai, kā to darīja ķēniņš Sauls.

2.Kā Sauls līderis var pievērst uzmanību sev vai Dievam, kas viņu ir izveidojis par līderi.

Tā ir visai smaga izvēle, un šī izvēle līderim ir jāizdara ikdienas. Kāpēc? Jo tik daudz no tā, ko dara līderis, ir cilvēka sirds jautājums. Kamēr viņa Sauls “paliek mazs viņa paša acīs,” problēmu nav. Pravietis Samuēls pat norādot prasīja ķēniņam: “Kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs, tad tu kļuvi par Israēla cilšu galvu un tad Tas Kungs tevi svaidīja par ķēniņu pār Israēlu” (1.Sam.15:17). Tajā pašā minūtē ķēniņa Saula sirds piepildījās ar lepnību, paša gribu un sevis mīlestību, un pēc neilga laika viņa valstība burtiski izkrita viņam no rokām. “Tādēļ ka tu esi atmetis Tā Kunga vārdu, Viņš ir atmetis arī tevi, un tu vairs nevari būt ķēniņ” (23.p.), Samuēls pravietoja. Ķēniņa Saula piemērs mums māca divus faktus:

1.Dieva dotais vadītāja amats pieprasa neaprakstāmu atbildības izjūtu.

Kāpēc? Ja nav citu iemeslu, tad tikai pats Dievs ir aicinājis šo personu būt par līderi.

2.Šis Dieva aicinātais līderis ieņem paša Dieva priekšā visaugstāko stāvokli.

Un ko nozīmē šis stāvoklis? Jēzus acis. Viņa ļaudis!
Šo divu faktu dēļ Dievs apdāvina savus līderus ar pārdabiskiem līdzekļiem, kā darīt to darbu, ko Viņš tiem ir licis darīt. Tas, kā līderis pielieto šos līdzekļus, ir jautājums, ko es vēlos tagad uzstādīt. Dievs viņam ir mācījis, kā caur līdera spējām pārvaldīt Dieva spēku, kā atbrīvot paša Dieva ietekmi, kā radīt tādas izmaiņas, ko vēlas sasniegt Dievs, un burtiski revolucionizēt to personu dzīves, kas garīgi atrodas zem šī līdera gādības.
Vienmēr pastāv iespēja šo spēku pielietot nepareizi- neatkarīgi no tā, kādu jomu mēs vadām- vai politisko, militāro, finansiālo vai garīgo. Un līdzko garīgais spēks tiek pielietots nepareizā veidā, tūlīt pastāv potenciāls kādu lādēt. Kamēr līderiem tiek uzticēts šis spēks vadīt, viņi sastapsies ar kārdinājumiem nepareizi pielietot šo spēku, lai kādam kaitētu. Ķēniņš Sauls iekrita šī spēka lamatās, un šajā procesā trāpīja sev pašam pa kāju.

Saula gara bīstamība

Es ticu, ka Sauls un Dāvids kopā izveidotu varenu komandu, ja tikai Sauls būtu skatījies uz Dāvidu kā uz savu parādnieku un nevis kā draudu (skat.1.Sam.18:1-12). Iesākumā ķēniņš izraudzījās jauno karotāju viņa drosmīgo darbu dēļ: ”Un Dāvids gāja visur, kur vien Sauls viņu sūtīja. Viņš arī visu sapratīgi izpildīja, un Sauls viņu iecēla par virsnieku karavīriem” (5.p.). Tomēr neatkarīgi no tā, ko darīja Dāvids, neatkarīgi no tā, cik ļoti viņš centās kalpot, kaut kas Saulā netika apmierināts. Kādu dienu greizsirdība, kas balstījās uz Saula dziļo neatbilstību savam amatam, nedrošība un vainas izjūta pārspēja ķēniņu.
Uzvaras dejas laikā izraēlieši dziedāja un dziesmā salīdzināja Saula “tūkstošus”ar Dāvida “desmit tūkstošiem.” Iesākot no šīs dienas “Sauls apskauda Dāvidu” (9.p.). Ka uzticams un lojāls kalps Dāvids vienkārši pildīja savu pienākumu. Viņam nebija nodoma censties uzpurpēt ķēniņa varas stāvokli. Un tomēr no tās dienas Sauls, ieguvis ļaunu garu, sāka mērķēt uz Dāvidu atriebības bultas. Vienā reizē ķēniņš centās piespiest Dāvidu pie sienas ar šķēpu!
Šis pats “Saula gars” bīstami motivē kristiešu līderus šodien caur greizsirdību, dusmām un lepnību- nepieminot arī bailes: “Tad Sauls baidījās Dāvida” (12.p.).Kad šīs emocijas, ko izraisa baiļu sindroms, rada draudus līdera paša radītajai un izveidotajai valstībai, viņš bieži reaģē ar savui konkurentu atstumšanu, apdraudēšanu un visbeidzot to iznīcināšanu. Citiem vārdiem: Es izaicinu tevi uz cīņu par varu! Dāvidam ir jātiek nogalinātam.
Beidzot Sauls kļuva par Dāvida tiešo ienaidnieku, kas ir precīzi pretējs stāvoklis tam, ko bija nolēmis Dievs. “Tad ... Sauls bija Dāvidam ienaidnieks visu laiku, kamēr viņš dzīvoja” (29.p.). Saula kļūda bija atsacīšanās atzīt Dāvida svaidījumu, ka tas ir no Dieva. Tas noteica ķēniņa atkrišanu no žēlastības un maksāja viņam ar valstības pazaudēšanu. Kaut gan Dāvids bija parādnieks, Sauls uzskatīja viņu par atbildīgo par šādu iznākumu. Neskaitāmi līderi šodien izdara to pašu kļūdu. Es brīnos, cik daudz draudzes līderu ir atmetuši savus “Dāvidus,” ko Dievs ir sūtījis pie tiem.

Baiļu dzīts

Bēdīgi un skumji, bet mans bijušais mācītājs rīkojās savtīgi un atriebīgi Saula garā, vadīts no personīgas atriebības jūtām. Baiļu mākts par iespēju pazaudēt dominanci un kontroli pār savām avīm, kas viņam tik ļoti bija vajadzīgas, lai aizpildītu savas paša personas emocionālo tukšumu, viņš mani padarīja par savu draudu un ienaidnieku. Garīgo tukšumu, ko Jēzus caur mani gribēja viņā dziedināt (kā pie Saula), šis mācītājs aizpildīja ar ierasto kārtējo draudzes izrādi, pauzdams savu cietumu, pozīciju, personas spēku un imidžu. Viņa emocionālais tukšums un iekšējā nestabilitāte, apkopota ar nespēju satvert Dieva mīlestību, ilgu laiku tika kompensēta ar doktrinālo un praktisko harizmātisko ekstrēmismu. Viss, ko viņš sprediķoja saskaņā ar savu paša doktrīnu, bija sacerēts un ietekmēts no šī ekstrēmiskā “gara.”
Dažās jomās šī radikālā ekstrēmisma pieeja un to apsedzošā doktrīna uin kalpošanas prakse mācītājam darbojās visai labi, nodrošinot viņu ar ārējiem panākumiem kalpošanā, ar cilvēku sekošanu viņam, un vismaz no ārienes viņš izskatījās kā vīrs ar patiesu garīgu autoritāti. Tomēr tas, kas izskatījās labs no ārpuses, bija nepareizi motivēts no iekšpuses. Viņa paša nozīmīgums, paštaisnība, sevis pasniegšanas spēja, sevis sargāšana un saudzēšana bija reāli līdzekļi, ko viņš pielietoja pret mani cik labi vien prata.
Šis visai absurdais incidents neradās ar mērķi aizsargāt Dievu, Jēzu, Bībeli, draudzi vai kādu teoloģiju vai ticības apliecību. Izprojektētais uzbrukums savam iedomātajam konkurentam nāca no mācītāja paša baiļu sindroma un personīgās paranojas. Viņš iedomājās, ka es vēlos pārņemt viņa draudzes vadību. Viņš domāja, ka es vēlos kļūt par mācītājku viņa vietā. Kā es to zinu? Kā es drīkstu izdarīt tādu apsūdzību Dieva svaidītajam? Viņš man to pateica. Vairākus gadus pirms tam, kad es apmeklēju šo draudzi un mūsu starpā šis konflikts nebija izcēlies, viņš man vaļsirdīgi atklāja savas aizdomas.
Kļūt par vecāko mācītāju šajā draudzē bija vissvešākā lieta manā prātā. Draudi, ko es viņam radīju, bija tikai viņa nedrošības un iztēles auglis. Es mīlēju viņu un viņu visādi atbalstīju. Es viņa dēļ biju gatavs pat atdot dzīvību. Līdzīgi Dāvidam šajā draudzē nebija uzticīgāka kalpa vai mācekļa kā es. Un pat tad, kad es viņam biju visu uzticējis, viņš joprojām cīnījās ar paranojiskām bailēm, ka kāds viņam var visu atņemt. Es nebiju pirmais, ko viņš šādi apsūdzēja, un arī ne pēdējais.

Garīgie tirāni

Aizdomas, nosodījums, vēlēšanās apspiest un pazudināt citus (indivīdus un draudzes) kļuva par dzirkstelēm, kas iedarbināja iekšdedzes dzinēju šī mācītāja pašattaisnošanai. Noliekot pie malas visus citus, viņš viltīgi uzskatīja, ka tā viņš uzstāda savu dzīvi un kalpošanu uz jauna līmeņa.
Skumji, ka mums jānodzīvo savas dzīves bailēs, ka to, ko Dievs mums ir uzticējis kalpošanai, kāds cits var paņemt projām. Iekšējā lepnība mūs padara aklus apslēptajai grēka dabai mūsos. Jā, grēks paliek grēks. Mūsu ticība nosēžas atpakaļ uz tās starta platformas, un mēs atrodam sevi slīkstam reliģiskās liekulības mēslos. Kādas ir liekulības pazīmes? Sacīt, ka mēs mīlam Dievu, tomēr tajā pašā laikā ienīstot savu brāli.

Kas teicas esot gaismā un ienīst savu brāli, ir vēl aizvien tumsībā. Kas mīl savu brāli, paliek gaismā, un piedauzības nav viņā; bet, kas savu brāli ienīst, ir tumsībā un dzīvo tumsā un nezina, kurp tas iet, jo tumsa ir aptumšojusi viņa acis. Mēs zinām, ka esam no nāves pārgājuši dzīvībā, jo mēs mīlam brāļus; kas nemīl, paliek nāvē.Katrs, kas savu brāli ienīst, ir slepkava, un jūs zināt, ka neviens slepkava nepatur sevī mūžīgo dzīvību. Ja kāds saka: es mīlu Dievu, - un ienīst savu brāli, tad viņš ir melis; jo, kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bauslis mums ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt arī savu brāli  (1.Jāņa 2:9-11; 3:14-15; 4:20-21).

Kad mēs iznīcinām citu dzīves bez mazākās žēlastības, bez mazākās vainas apziņas, mēs jau esam pārkāpuši pāri visai nopietnai dzīves līnijai. Tagad mēs vairs neesam Kristus pusē, mēs esam kļuvuši par Kristus (kristiešu) vajātājiem, kalpojot citiem no apspiesta ienaida un egocentriskas lepnības pozīcijām un katrā gadījumā kāpjot pāri citiem. Mēs pazaudējam- dažreiz pilnīgi- Dieva mīlestību, kļūstot bezmīlestības subjekti, nederīgas, maznozīmības būtnes. Mēs vairs neesam patiesie Jēzus Kristus sekotāji, jo nesekojam Viņa mums atstātajam piemēram.
Nolādēšana ir garīgas tirānijas līdzeklis- ierocis, ko spēj pielietot tikai liekulīgs tirāns. Tirāns ir tas, kas valda ar nocietinātu sirdi, ļauni un nospiedoši- kā kāds despotisks monstrs. Cilvēces vēsture ir pilna ar tādiem: Romas Cēzars, Mo Cze Duns, Staļins, Musolīni, Hitlers, Sadams Huseins u.c.

Vai tu neesi pakļauts riskam?

Vai tavā draudzē nav garīgo tirānu? Tik ilgi, kamēr pastāvēs iespēja garīgo spēku pielietot nepareizi, tirāni turpinās apspiest citus- pat draudzē. Kad kristiešu līderis pielieto garīgo varu netaisnīgi, savtīgi vai ļaunprātīgi, pastāv iespēja caur šo kristieti tikt uzliktam lāstam. Ja tu vai kāds cits apzinās, ka kaut kad ir lietojis savas garīgās spējas, dotības, talantus vai nodomus destruktīvā veidā, tu vai viņš riskē kļūt par tādu pašu garīgo tirānu. Tagad pārbaudi, vai tu neatrodies potenciāla riska zonā:

Vai kaut kad neesi lūdzus pret kādu citu, īpaši pret kādu citu kristieti?
Vai neesi tiesājis citus cilvēkus ar savu runu, caur tenkām un aprunāšanām, caur kontroli vai manipulāciju, caur savām lūgšanām?
Vai neesi lietojis Bībeli kā līdzekli sevis paša attaisnošanai, citējot Rakstus pret kādu citu destruktīvā veidā?

Šāda tava rīcība nenozīmē, ka tu neesi izglābts, bet gan, ka tu esi nopietni nogājis no ceļa. Acīmredzot tev vajadzīgs nožēlot grēkus!

Kā atklāt tos, kas atrodas riska zonā?

No kā ceļas šī līderu tieksme “uzēsties” kādam citam? Tā vairāk vai mazāk piemīt visiem, kam pieder kāda autoritāte. Šī problēma pamatā saistās ar viņa cilvēcisko dabu.

1.Savtīgums

Tik ilgi, kamēr līderiem būs pašlabuma, ienaidības, greizsirdības, lepnības, sāncensības, stūrgalvīguma un ambīciju motivētas attieksmes, pastāvēs arī personīgo lāstu uzlikšanas iespēja no kādiem līderiem draudzē.

2.Nesalauzts ego

Kamēr draudzes līderiem būs nesalauzts ego un varaskārīga izpratne par garīgo autoritāti, viņi riskē kļūt par garīgiem despotiem. Simptomi izpaužas caur tieksmi atmaksāt, citus kontrolēt. Kad mācītājam ir šāds izturēšanās veids ir, draudzē darbosies lāsti. Tā kā šādas kārdināšanas piedzīvo vairāk līderi kā laji, potenciāls uzlikt lāstu strauji pieaug tieši līderu starpā. Dievs ir aicinājis līderus daudz augstākam atbildības un atskaitāmības līmenim, integrācijai draudzē un godam.

3.Kalpošanas nepareiza pielietošana

Kad līderi caur savu kalpošanu, dāvanu, spēju, talantu un “svaidījuma” nepareizu pielietojumu, sagrauj uzticēšanos, ko tiem ir devis Dievs, viņi riskē pazaudēt savu “aicinājumu” un pat pazaudēt garīgās spējas, kas viņiem ir dotas. Dievs, protams, var atļaut tiem atgūt tās dāvanas vai spējas, ko Viņš tiem ir devis, bet mums jāņem vērā, ka šīs pašas Dieva dotās dāvanas vai spējas var funkcionēt arī ārpus Viņa pilnīgās gribas un specifiskā mēķa attiecībā uz šī cilvēka dzīvi. Kad lietas aiziet šādā virzienā, līdera kalpošana sasniedz mazāk nekā optimālos rezultātus. Visbiežāk šāda persona pāriet tajā garīgās aktivitātes telpā, kur sākas paļaušanās uz dēmoniskiem spēkiem un notiek sasaistīšanās ar kristīgo burvestību- un labi, ja tā nav tieša buršanās! Līderis var savu dzīvi nobeigt kā Samsons, kas pat nezināja, ka Tas Kungs viņu ir atstājis, kamēr bija jau par vēlu ko labot! (skat.Soģu 16:20)

Ekstrēmisma dzemdināšana

Kā līderis pārkāpj savus no Dieva dotās garīgās spējas? Ar kādiem līdzekļiem līderis uzpurpējas virs tiem standartiem, kas viņam bija piešķirti no Dieva, un sāk lietot šīs spējas un dotības destruktīvā virzienā? Kā līderis pazaudē produktivitāti Dieva mērķiem savā dzīvē un kļūst nederīgs Dieva valstībai- reiz būdams patiesi aicināts un Dieva apdāvināts? Vai tas vispār ir iespējams? Vai šāda lieta reāli var notikt? Kā tas notiek ar lielāko daļu gadījumu, “uzēšanās” kādam citam saistās ar šī līdera sirds stāvokli. Kādas ir brīdinājuma zīmes, ka līderis atrodas riska zonā?

1.Viņā kļūst redzams bībeliskās objektivitātes trūkums.

Nav svarīgi, cik neievērojama sākumā šī tendence var šķist, tā attīstās un var dzemdēt ekstrēmismu, fanātismu un būtiskas novirzes no normas.

2.Dieva Vārds iegūst pakārtotu nozīmi.

Tā vietā, lai būtu pirmajā un galvenajā vietā, Raksti kļūst pakļauti subjektīviem uzskatiem, viedokļiem, sajūtām un spriedumiem par attiecīgo teoloģisko tematu vai dogmu un tālāk izbalē, veicinot līdera nenovēršamo krišanu.

3.Līdera viedoklis viņa sekotāju prātos iegūst dievišķu segumu.

Līdera izteiktie vārdi tiek paaugstināti līdz dievišķam līmenim. Pakāpeniski līdera vārdi pārvēršas par “Dieva” vārdiem neatkarīgi no tā, vai Bībele tos apstiprina vai noliedz! Šī līdera un viņa doktrīnas dievišķošana rada ļoti līdzīgu pašpievilšanos kā tas notiek visos kristīgajos un nekristīgajos kultos. Lūk, kāpēc kulti uzskata, ka viņu kristīgās grupas atstāšana un aiziešana uz kādu citu draudzi ir vienlīdzīga paša Dieva atstāšanai. Tiem, kas ir uzticīgi kultam, viņu kults kļūst par Dievu un līderis par pielūgsmes objektu!

4.Dieva brīdinājumi un disciplinēšanas mācība netiek ņemta vērā.

Kad kāda draudze ignorē korekcijas, ko pieprasa dzīvais Dievs, un neievēro Viņa atgādinājumus, tie sev gatavo lielas briesmas. Vai nu šī draudze ļauj Jēzum tos apgraizīt, lai tie nestu labāku augli, vai arī Viņš ir spiests izdarīt nākošo, tagad jau daudz bargāku disciplinēšanas soli: Viņš “pieliek cirvi pie saknēm” un sāk stādīt jaunu koku.
Pastāv arī trešā iespēja. Kad koks nokalst, dažreiz tam apkārt esošie to atstāj un vēl izgrezno ar kādu mākslīgu augli. Kādi pat sāk mīlēt un pielūgt šo nokaltušo koku vairāk nekā, ja tas spētu nest dzīvus augļus. Neizdariet šajā sakarā kļūdas: šis koks ir miris, un tā augļi ir uztaisīti un mākslīgi.

Liels risks

Lielāka kārdināšana pielietot lāstus pastāv tieši līderu vidū. Kāpēc? Lūk, daži iemesli:

1.Līderi ir aicināti daudz augstākam atskaitāmības un atbildības līmenim.

Ja šis augstāka līmeņa atskaitāmības līmenis netiek pieņemts un tā vietā tiek noliegts vai ignorēts, rezultātā nāk pievilšanās. Viņu nepaklausība tos pakļauj ļoti lielam riskam, ka viņi nespēs saglabāt savu individuālo svaidījumu šķīstu un nebojātu.

2.Patiesajiem līderiem tiek uzticēts neparasts garīgais spēks.

Ja šis spēks tiek izpārdots, radušos tukšumu jāaizvieto ar patvarīgu kalpošanu. Patvarīga darbošanās pārdabiskajā spēkā vienmēr rada lāstus.

3.Līderiem pieder lielākas spējas, ko viņi pielieto, lai satvertu garīgo spēku.

Sīs spējas ir tās, kas tos padara par līderiem- pirmām kārtām. Kā līderi tie var efektīvi atbrīvot vai nu Dieva spēku un debesis- vai arī sātana spēku un elli- atkarībā no viņu dzīves izskata! Līdera garīgo spēju nepareiza pielietošana, ko pārvalda sirds, kas nav turēta šķīsta, vienmēr izraisa lāstus. Kā līderis var izvairīties no iekrišanas citu nolādēšanas slazdā? Patiesam līderim ir:

	Vienmēr jābūt godīgi un ir āatskaitās pārējiem un draudzei- ipaši saviem palīgiem.
	Nekad nedrīkst pārkāpt savu spēju pielietošanas robežas vai savas tiesības piekļūt pārdabiskajam spēkam.
	Konstanti sargāt, pārvaldīt un rūpēties par savas sirsd stāvokli- visas savas motivācijas avotu.


Faktiski šis ir labs padoms katram kristietim, kas vēlas izvairīties no piedalīšanās lāstveidīgās darbībās.

Cilvēks, kas ir kļuvis bīstams

Ja līderis domā, ka viņš ir neaizvietojams, viņš ies cik tālu vien iespējams, lai sevi turētu tādu- neaizstājamu, pat līdz galējībām izgaismojot katru nesaprašanos, lai varētu demonstrēt savas spējas. Diktatori, despoti un ģenerāļi ir to darījuši gadsimtiem ilgi, bet tā nedrīkst rīkoties kristīgie brāļi draudzē! Manas bijušās draudzes mācītājam nebija īsta pamata, īstu pierādījumu un reālu liecinieku pret mani. Visuztraucošākais no visa, viņam nebija arī Bībeles atbalsta. Viss, kas viņam bija, bija bailes, nedrošība un deformēta sevis pārsvarīguma izjūta.
Ilglaicīgs garīgais “haips” un absolūtisms draudzē radīja nožēlojamus rezultātus. Visur tika izveidotas garīgas “fatālijas,” kas visas atbalstīja viena cilvēka vadības stilu. Diemžēl vecā paruna ir patiesa arī kristīgajā skatījumā: “Vara sabojā, un absolūta vara absolūti sabojā.” Lai izšķirtu, kādu varu kristīgais līderis pielieto, lūdzu, atbildi uz sekojošiem jautājumiem:

	Kāds ir viņa vispārējais sirds stāvoklis? Vai viņš ir biedrisks, veidojams, elastīgs, atsaucīgs? Vai viņš patiešām ir apmācāms? 
	Vai viņš ir atsaucies Dieva darbībai savā dzīvē pozitīvā, pazemīgā veidā, vai arī ir palicis kokains, neatsaucīgs, augstprātīgs, noslēdzies sevī, lepns, nepakļāvīgs pret citiem- īpaši saviem nozīmētajiem palīgiem?
	Vai viņš personīgi darbojas zem kādas citas garīgas autoritātes?


Ja līderis ir neelastīgs, augstprātīgs un sacēlies, viņš nevar būt brīvs no lāstveidīgu spēku palaišanas pret citiem. Kāpēc? Grēka apēnots stāvoklis viņa nocietinātajā sirdī, viņa atsacīšanās atvērties citiem un pakļauties labošanai un pozitīvām izmaiņām, ko viņam caur brāļiem piedāvā viņa mīlošais debesu Tēvs, un viņa gara tieksme būt neatkarīgam padara lāstu uzlikšanu citiem gandrīz par viņa otro ēdienu.
Mans brīdinājums šī līdera iespējamajiem ienaidniekiem ir šāds: uzmanīgi vērojiet situācijas attīstību savā draudzē! Šis līdera tips beigu beigās izšļāks šo ļaunā spēka indi pret tevi. Viņš tevi nolādēs bez acu pamirkšķināšanas, un visi tavas draudzes locekļi tajā dienā klusībā nodurs galvas, uzskatīdami, ka viņš dara tikai pareizas un taisnas lietas! Patiesi, līderis, kam pieder šādas īpašības, ir ļoti bīstams cilvēks- citiem un arī sev pašam,- un bieži vien viņš to pat nezina. Man jums ir jāsaka: šāds līderu tips draudzē ir vairumā. Kā es to zinu? Jo es pats biju šāda mācītāja lāsta upuris.

5.nodaļa
Vadība: jautājums ir par sirdi

Kad es atklāju

