
31 Tai pašā brīdī pienāca daži farizeji un sacīja Viņam: "Izej un aizceļo no šejienes, jo Hērods 
grib Tevi nonāvēt." 32 Bet Viņš tiem sacīja: "Ejiet, sakait šai lapsai: redzi, Es izdzenu ļaunos 
garus un dziedinu slimos šodien un rīt, bet parīt Es būšu galā. 33 Tiešām, Man vēl šodien un rīt 
un parīt jābūt ceļā, jo neklājas pravietim mirt ārpus Jeruzālemes. 34 Jeruzāleme, Jeruzāleme, tu, 
kas nokauj praviešus un akmeņiem nomētā tos, kas pie tevis sūtīti, cik reižu Es esmu gribējis 
tavus bērnus pulcināt ap Sevi, kā vista pulcina zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt.  
35 Redziet, jūsu nams būs atstāts, un Es jums saku: jūs Mani neredzēsit, tiekāms nāks diena, kad 
jūs sacīsit: svētīts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!" Lūkas ev. 13:31-35 

************ 

Skolotāja skatījās, kā bērni zīmē. Pienākot pie mazas meitenītes, skolotāja jautāja, ko viņa tik 
cītīgi zīmē. Meitenīte atbildēja: “Es zīmēju Dievu”. Skolotāja apklususi uz mirkli un tad teikusi: 
“Bet neviens nezina, kāds Dievs izskatās”. Bez domāšanas un acis nepacēlusi no sava mākslas 
darba, mazā meitene noteica: “Pēc maza mirkļa visi redzēs”.  

Es jūs aicināšu iztēloties, ka jums arī katram ir sava balta, tīra paīra lapa un jūsu uzdevums šajā 
rītā ir uzzīmēt Dievu. Kādu tēlu tu izmantotu, lai raksturotu Dievu? Jo mēs visi savās sirdīs 
nēsājam kādu Dieva attēlu. Mēs visi Viņu aprakstām, sākot no vārdiem visu spēcīgs, visuresošs, 
varens un brīnišķīgs, līdz vārdiem: mīlestības pilns, sasniedzams un maigs. Mūsu sirdis, ja tās ir 
piedzīvojušas Dievu, tad tās arī sevī nēsā Dieva atspīduma tēlu.     

Gatavojoties šim sprediķim, es uzgāju video, kur vairākiem, nejauši uz ielas satiktiem cilvēkiem 
jautāja atbildēt, kā viņi uzzīmētu Dievu. Tur nebija divas vienādas atbildes. Cilvēku teiktu: mans 
Dievs izskatītos kā cilvēks, sieviete vai vīrietis. Cits teica: mans Dievs izskatītos kā punkts baltas 
lapas vidū, jo tas ir tieši tik, cik daudz mēs par viņu zinām. Cits teica: es Dievu zīmētu kā 
jautājuma zīmi, jo man ir vairāk jautājumu nekā atbilžu garīgajos jautājumos. Cits teica: Mans 
Dievs būtu kā Visums. Cits atkal: Dievs būtu kā skaistākā glezna, ko jebkāds kādreiz ir 
uzzīmējis. Tādēļ šajā rītā man tev ir tikai viens jautājums: kāds būtu tavs zīmējums, ja tev būtu 
Dievs jāuzzīmē? 

Ja Jēzus attēlo sevi un Dievu kā vistu, kas zem saviem spārniem grib paslēpt un pasargāt cālēnus, 
vai tas neļauj arī mums lietot dažādus tēlus? Svētajos Rakstos, Dieva attēlošanai ir izmantoti 
dažādi tēli, sieviešu un vīriešu dzimtē. Es šajā rītā piemēram sniegšu tikai dažus: tā Dievs ir 
attēlots kā ērglis, kas aizsargā savus putnus (Kā ērglis, kas savus bērnus vedina no ligzdas, kas 
izpleš savus spārnus pār viņiem, ņem viņus pie sevis un nes uz saviem spārniem 5. Moz. 32:11)   
Dievs ir attēlots kā dusmīga lāču māte (Es viņiem stāšos pretī kā lāču māte, kurai nolaupīti 
mazuļi, un saplosīšu viņu apcietināto sirdi Hozeja 13: 8), Dievs ir salīdzināts ar dzīvību dodošu 
māti  (tagad Es kliegšu kā dzemdētāja, elsdams un pūzdams reizē. Jesaja 42:14) un Dievs ir 
salīdzināts kā ar krūti barojoša māte (Vai var māte aizmirst savu zīdaini un neapžēloties par savu 
miesīgu bērnu? Un, ja pat māte to aizmirstu, Es tevi neaizmirsīšu. Jesaja 49:15). Šajos 
salīdzinājumos ir kaut kas līdzīgs. Tie apliecina Dievu kā māti, mīlestības pilnu, kas ilgojas pēc 
bēŗna, kas izrāda vēlēšanos aizstāvēt,  barot, rūpēties, palīdzēt un dzīvot dēļ mums. Mēs esam 
tieši šīs Mātes dēļ.  



Šodienas lasījumā Jēzus sevi un savu mīlestību pret mums atklāj kā vistu mamma. Kad ir izdētas 
olas, vistu prioritāte mainās: viņas vairs nedomā par savu personisko izglābšanos vai 
izdzīvošanu, bet visu savu uzmanību liek uz savu cālēnu aizsargāšanu. Jaunos cālēnus apdraud 
dažādi plēsēji un arī citas bara vistas. Bet māte būs tā, kas mācīs pamatiemaņas un sargās, kamēr 
tie pieaug.  

Kādēļ Jēzus sev izvēlētos tik ievainojamu līdzību, tik trauslu tēlu cīņā starp labo  un slikto? Mēs 
taču zinām, ka cīņā starp lapsu un vistu, pēdējā būtu visvājākā un nespēcīgākā, un droši vien, ka 
abu cīņā tā tiktu uzvarēta.    

Bet skaidrs ir veins, ka Jēzus neskrien prom, nemūk prom no Heroda – lapsas. Farizeji brīdina 
Jēzu, sakot viņam :izej, aizceļo no šejienes. Mūc prom, nenāc tuvumā!” Viena no teoloģēm 
Nensija Rokvela raksta:” Svētajos Rakstos un kristīgajā mākslā Jēzus dara tik daudz: lūdz, 
staigā, klauvē pie durvīm, pulcē ļaudis, kāpj kalnā, sasauc mācekļus, raksta smiltīs, dala maize, 
sludina un raud, bet nekad – nemūk prom, neskrien prom. “ 

Jo tas nav, ko vistu māte darītu. Pat tad, ja tai uzbruktu lapsa. Tai nav citas aizsardzības pret 
uzbrucēju, kā tikai sava drosme un sava nodošanās. Vista izpleš savus spārnus pār cālēniem, 
ļaujot sevi iznīcināt Un mēs jau varētu jautāt un teikt: vai tad Jēzus nevarēja izvēlēties lauvas, 
tīģera vai ērgļa tēlu šajā brīdī? Varenu, vieglu uzvaru pār uzbrucēju? Mūsu domāšanā tikai 
spēcīgākie, lielākie, ātrākie, stiprākie uzvar cīņas. Tikai tādi var izdzīvot un savā dzīvē zelt. Bet, 
ja Jēzum ir jāizvēlas starp būšanu vājam vai uzvarošam, starp mīlestīu vai uzbrukšanu, starp 
būšanu godīgam vai viltīgam, starp laipnību vai agresiju, troni vai krustu, Viņš apzināti izvēlas 
to, no kā mēs mēģinām izvairīties un skriet prom.       

Tie, kas pārzina vistkopību, saka, ka vistiņas sirds un pārējie dzīvībai svarīgie orgāni ir pilnīgi 
atklāti, ja tā izplēš savus spārnus. Būtībā jau Jēzus burtiski pieņems šādu pozu, ar plaši atvērtām 
rokām pie krusta, ieskaujot tajās visu cilvēci . 

Es ceru, ka jūs pamanījāt, sadzirdējāt šā rīta evaņģēlija lasījumā Jēzus spēcīgos un emociju 
pilnos vārdus par Jeruzālemi. Bet, ja mēs Jeruzālemes vietā ieliktu Kalamazū vārdu, varbūt tad 
Jēzus teiktie vārdi skanētu personiskāk un mums adresēti? Kā būtu, ja Jēzus šorīt teiktu: 
Kalamazū, Kalamazū, cik reižu Es esmu gribējis tavus bērnus pulcināt ap Sevi, kā vista pulcina 
zem spārniem savus cālīšus, bet jūs negribējāt. “ Vai arī “Kalamazū, Kalamazū, es gribēju jums 
dot mīlestību, savu aizsardzību, savas vērtības, bet jūs mani atraidījāt, jūs no manis izvairījāties.” 

Dabā cālēni neaiziet tālu prom no mātes, tādēļ, ka briesmu laikā, aukstas nakts laikā, tumsas 
laikā nav labākas vietas kā zem mates spārniem. Viņi zina, ka mamma gādās ēdieu, aizsardzību, 
siltumu un stiprinājumu. Viņi paļaujās, ka laikā, kad viņi ir mazi un bezpalīdzīgi, viņiem vajag 
mates palīdzību.  

Man liekas, tas arī dod atbildi, kāpēc mēs nevēlamies paliekt zem vistu mates spāriem. Mēs 
domājam, ka mēs esam pieauguši, spēcīgi, paši ar saviem noteikumiem, likumiem, 
nosacījumiem, prasībām. Un tieši tas liek mums izklīst, attālināties, novērtēt to, kas mūs apdraud 



un kas mūs var garīgi iznīcināt. Mēs neredzam lapsu, kas mums tuvojas. Vai, ja redzam, tad 
izliekamies neredzam. Mēs aizklaiņojam no Kristus, mēs atsakāmies stāvēt vistu mātes tuvumā.   

Bet šodienas rakstu vietā ir iekļauta griba, vēlēšanās. Vismaz trīs nodomus, trīs gribas es salasu 
un sadzirdu. Pirmā, Heroda griba, vēlēšanās nogalināt Jēzu. Otrā – Jēzus griba, vēlēšanās turēt 
mūs zem saviem spārniem, beidzot – Jeruzālemes griba, izvēle neklausīt Kristus aicinājumam , 
un nevēlas pulcēties pie Kristus.  

Varbūt šajā Ciešanu laikā mums katra būtu sev jāpajautā, pēc kā mēs katrs ilgojamies, kas ir 
mūsu griba. Vai es gribu piedzīvot Jēzus kalpošanu, pat tad, ja tā būtu neērta un liktu sev garīgi 
augt, sevi izaicināt? Vai mēs gribam nākt atpakaļ zem Jēzus spārniem? Vai, varbūt mēs gribam 
atbildēt uz šādu aicinājumu kā Herods, ar dusmām, vai varbūt mēs gribam izvēlēties 
attālināšanos no Kristus kā Jeruzālemes ļaudis to izvēlas? 

Ir pavisam vienkārši: Jēzus ilgojas sniegt mīlestību un pieņemšanu, bet to var saņemt tikai tad, ja 
arī mēs ilgojamies un gribam atbrīvošanu, dziedināšanu, aizsardzību, patvērumu Dievā.  

Es arī pati sev jautāju: ko mana sirds saka par tādu Dieva tēlu – kā vistu māti, kas mani savos 
spārnos sedz. Jā, es esmu piedzīvojusi laikus, kad esmu bijusi sargāta, mīlēta, aprūpēta, glābta 
zem Viņa spārniem. Un jā, es esmu piedzīvojusi brīžus, kad esmu aizstaigājusi tālu, kad esmu 
sevi pakļāvusi briesmām. Pati savu izvēļu dēļ. Tajā pašā laikā, ir vienmēr šī dziļā ilgošanās pēc 
tā brīža, kad es atkal būtu nedalāma ar Dievu, apklāta Viņa mīlestībā, mierā un Jēzus piedošanā.    

….Kad skolotāja teica mazajai meitenei, kad neviens nezina, kāds izskatās Dievs un ka tādēļ 
neviens Dievu nevar uzzīmēt, meitenes irds zināja atbildi. Mūsu sirdīs ir kāds nospiedums no 
Dieva. Un es gribu domāt, ka arī tev ir viens, kā Dievs tev ir atklājies. Tici man, tas attēls ir tā 
vērts, lai to tu vēlētos uzzīmēt. Amen.  


