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REMDENO PROFILS

Mūsdienās evaņģēlija gaismu slāpē nevis
ateisms, panteisms, agnostcisms vai zinātnieku
hipotēzes, bet gan lepna, jutekliska, savtga,
izlepusi, sekla pārtcība!
Tātad pastāv neaprēķināms, nekļūdīgs,
mūžīgs Dievs, kurš trauslās būtnes, ko ir radījis,
mīl ar prātam neaptveramu mīlestbu. Kaut gan
mēs varētu nomirt jebkurā brīdī un pārsvarā
domājam, ka mūsu niecīgā dzīve ir diezgan jauka
salīdzinājumā ar mīlestbu pret Viņu, Viņš
turpina mūs mīlēt ar nebeidzamu, pārcilvēcisku
mīlestbu. Uz to tu vari atsauktes tā, kā to darīja
vīrs vienā no Kristus līdzībām: „Debesu valstba
līdzinās trumā apslēptai mantai, ko cilvēks
atrada un paslēpa, un, priecādamies par to,
noiet un pārdod visu, kas tam ir, un pērk šo
trumu.” – Mt.13:44 Viņš zināja, ka tas, ko viņš ir
atradis – debesu valstba – ir vairāk vērta nekā
viss pārējais, kas viņam piederēja, tādēļ viņš
nešaubījās ne mirkli.
Vairākums cilvēku vēlas līdzsvarotu dzīvi, ko
var kontrolēt, kas ir droša un bez ciešanām. Vai
tu sevi raksturotu kā cilvēku, kas ir līdz ausīm
iemīlējies Jēzū Kristū? Jeb tev labāk derētu tādi
apzīmējumi, kā „vienaldzīgs, remdens un
neitrāls”? Bībele mudina pārbaudīt sevi, tādēļ uz
priekšu tu varēsi izlasīt, kā izskatās vienaldzīgi,
remdeni un neitrāli cilvēki. Lasot šos piemērus es
tevi aicinu godīgi izpētt savu dzīvi. Nevis to, kāds
tu kaut kad vēlētos būt, bet kāds tu esi tagad un
kāda ir tava dzīve šodien.
REMDENOS aizkustna stāst par tem, kuri
radikāli kalpo Kristum, tomēr tas nespiež viņus
rīkotes tāpat. Viņi uzskata, ka šāda rīcība
piedien „ekstremāliem”, ne vis parastem
kristešiem. Remdenie sauc par „radikālu” to, ko
Jēzus sagaida no katra sava sekotāja.
Jēkb.1:22 Bet esiet vārda darītāji un ne tkai
klausītāji, paši sevi maldinādami.

Jēkb. 4:17 Tad nu kas zina labu darīt un to
nedara, tam tas ir par grēku.
REMDENIE patesībā nemaz nevēlas tkt
glābt no sava grēka, viņi tkai vēlas tkt glābt no
soda par saviem grēkiem. Viņi patesībā nemaz
neienīst grēku un patesi to nenožēlo; viņi nožēlo
tkai to, ka Dievs viņus sodīs. Remdeni cilvēki
patesībā netc, ka jaunā dzīve, ko piedāvā Jēzus,
ir labāka nekā vecā grēcīgā.
Jņ.10:10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un
nomaitātu. Es esmu nācis, lai tem būtu dzīvība
un pārpilnība.
Rom.6:1-2 Ko lai nu sakām? Vai paliksim grēkā,
lai vairojas žēlastba? Nekādā ziņā ne! Kā lai
mēs, kas grēkam esam miruši, vēl dzīvojam
tajā?
REMDENIE ret kad dalās savā tcībā ar
kaimiņiem, kolēģiem vai draugiem. Viņi nevēlas
piedzīvot atraidījumu un nostādīt citus neveiklā
situācijā, runājot par tādām privātām lietām, kā
atecības ar Dievu.
Mt.10:32-33 Tad nu ikvienu, kas Mani
apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu
Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet, kas Mani
aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu
Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.
REMDENIE vērtē savu morālo stāju vai
„krietnumu”, salīdzinot sevi ar pasauli. Viņi jūtas
apmierināt, jo, lai gan nav tk dedzīgi Jēzus
sekotāji kā tas vai tas, tomēr nav arī ne tuvu tk
briesmīgi kā tas – ielas otrā galā.
Lk.18:11-12 Farizejs nostājās un lūdza pie sevis:
es tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā cit
cilvēki - laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji
vai arī kā šis muitnieks. Es gavēju divreiz nedēļā
un maksāju desmito tesu no visiem saviem
ienākumiem.
REMDENIE mīl Dievu, bet nemīl Viņu no
visas sirds, dvēseles un spēka. Viņi labprāt

apgalvo, ka cenšas mīlēt Dievu, bet, ka šāda
pilnīga nodošanās vidusmēra cilvēkam patesībā
nav iespējama; tā ir iespējama tkai mācītājiem,
misionāriem un citem radikāļiem.
Mt.22:37-38 Bet Jēzus tam sacīja: "Tev būs
Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no
visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir
augstākais un pirmais bauslis.
REMDENIE mīl citus, bet necenšas tos
mīlēt vairāk par sevi. Viņu tuvākmīlestba parast
atecas uz tem, kas arī viņus mīl – ģimenes
locekļiem, draugiem un citem, kurus viņi pazīst
un kuru sabiedrībā uzturas. Tiem, kas nespēj
atbildēt ar to pašu, daudz kas pāri nepaliek, bet
vēl mazāk – tem, kuri ar nolūku viņus ignorē,
kuru bērni ir labāki sportst nekā viņējie vai ar
kuriem sarunātes ir neērt vai neveikli. Viņu
mīlestba ir nosacīta un selektva, un parast
saistta ar vēlmi gūt kādu labumu sev.
Mt.5:43-47 Jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts: tev
būs savu tuvāku mīlēt un savu ienaidnieku
ienīst. Bet Es jums saku: mīliet savus
ienaidniekus un lūdziet Dievu par tem, kas jūs
vajā, ka jūs topat sava Debesu Tēva bērni, jo
Viņš liek Savai saulei uzlēkt pār ļauniem un
labiem un liek lietum līt pār taisniem un
netaisniem. Jo, ja jūs tos mīlat, kas jūs mīl, kāda
alga jums nākas? Vai muitnieki nedara
tāpat? Un, kad jūs sveicināt tkai savus brāļus,
ko sevišķu jūs darāt? Vai muitnieki nedara
tāpat?
REMDENIE kalpo Dievam un citem, taču
viņu kalpošanai ir savas laika, naudas un spēka
robežas.
REMDENIE daudz vairāk domā par dzīvi
virs zemes nekā par mūžību debesīs. Ikdienas
dzīve parast grozās ap darāmo darbu sarakstu,
šīsnedēļas plānu un nākamā mēnesī paredzamo
atvaļinājumu. Ļot ret, ja vispār viņi domā par
dzīvi pēc nāves.
Fil.3:18 Jo daudzi dzīvo, par kuriem es jums
daudzkārt esmu sacījis un arī tagad raudādams
saku, ka te ir Kristus krusta ienaidnieki. 19 Viņu

gals ir pazušana, viņu Dievs ir vēders, un kauns
viņiem ir gods; viņu prāts vērsts uz zemes
lietām. 20 Mūsu piederība ir debesīs, no
kurienes mēs arī gaidām Pesttāju, Kungu Jēzu
Kristu...
REMDENIE ir pateicīgi par luksusu un
ērtbām un ret kad iedomājas ziedot trūcīgajiem
tk daudz, cik vien spēj. Viņi labprāt uzsver: Jēzus
neteica, ka ļaunuma sakne ir naudā, bet
naudaskārē. Neskaitāmi remdenie ir „aicināt”
kalpot bagātajiem; ļot maz ir tādu, kas aicināt
kalpot nabagajiem.
Mt.25:34, 40 Tad Ķēniņš sacīs tem, kas pa labo
roku: nāciet šurp, jūs Mana Tēva svētte,
iemantojiet Valstbu, kas jums ir sataisīta no
pasaules iesākuma. Tad Ķēniņš tem atbildēs un
sacīs: patesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši
vienam no šiem Maniem vismazākajiem
brāļiem, to jūs esat Man darījuši.
REMDENIE dara visu, kas nepieciešams,
lai tkai nejustos vainīgi. Viņi vēlas paveikt tkai
pašu mazumiņu, lai būtu „pietekami labi”,
kamēr tas neprasa no viņiem pārāk daudz. Viņi
jautā: „Cik tālu es varu iet, lai to nevarētu
uzskatt par grēku?” Nevis: „Kā lai es uzturu sevi
svētu kā Svētā Gara templi?” Viņi jautā: „Cik
daudz man jāziedo?” Nevis: „Cik daudz es varu
ziedot?” Viņi jautā: „Cik daudz laika man
jāpavada lasot Bībeli un lūdzot?” Nevis: „Žēl, ka
man jāiet tālāk, es labprāt turpinātu lasīt!”
Mt.13:44-46 Debesu valstba līdzinās trumā
apslēptai mantai, ko cilvēks atrada un paslēpa,
un, priecādamies par to, noiet un pārdod visu,
kas tam ir, un pērk šo trumu. Vēl Debesu
valstba līdzinās trgotājam, kas meklēja dārgas
pērles. Un, atradis vienu sevišķi dārgu pērli,
nogāja un pārdeva visu, kas tam bija, un
nopirka to.
REMDENIE nemitgi rūpējas par savu
drošību; viņi ir kontroles dieva vergi. Šī apsēstba
ar drošu dzīvi atur viņus no riska un upuriem
Dievam.
1.Tim.6:17-18 Tiem, kas ir bagāt tagadējā
pasaules laikmetā, piekodini, lai viņi nebūtu

augstprātgi un neliktu cerību uz nedrošo
bagātbu, bet uz Dievu, kas mums dod visu
bagātgi baudīt; lai viņi darītu labu, būtu bagāt
labos darbos, devīgi, nesavtgi”
Šis REMDENO profls nesniedz izsmeļošu
kristeša raksturojumu, tāpat nav domāts kā
apbruņojums, ar kura palīdzību vērtēt savu
tcības biedru garīgo stāvokli. Gluži pretēji, kā ir
teikts 2.Kor.13:5 tas ir aicinājums „Pārbaudait
paši sevi, vai stāvat tcībā, izmeklējiet paši sevi.
Jeb vai neesat pārliecināt, ka Jēzus Kristus ir
jūsos? Citādi jūs esat nederīgi.”
Mēs visi esam vājas cilvēcīgas būtnes un
neviens no mums nav pasargāts vai imūns pret
iepriekšminētajiem uzvedības modeļiem. Tomēr
ir liela atšķirība starp dzīvi, kuru raksturo šāda
veida domāšana un ieradumi, un dzīvi, kas
atrodas pārmaiņu procesā. Jēzus neteica, ka tad,
ja gribi Viņam sekot, tu to vari darīt daļēji. Viņš
teica: „Ņem savu krustu uz sevi un seko man.”
Jēzus prasa visu, taču mēs cenšamies Viņam
iedot mazāk. Lk.14:34-35 Sāls gan ir laba lieta.
Bet, kad pat sāls maitājas, ar ko to atkal varēs
uzlabot? Tā tad vairs neder pat ne zemei, ne
mēsliem: tā ārā metama. Kam ir ausis dzirdēt,
tas lai dzird!"
Mācītājs Frensis Čens atcerās vienu no vis
satraucošākiem piemēriem, ko bija piedzīvojis
kādās bērēs:

piemiņas runu kādās bērēs, kad izlēma
klātesošos uzrunāt par Jēzu. Runas beigās viņš
sērotājiem teica: „Jūs nekad nezināt, kad Dievs
jūs sauks pie Sevis. Tajā brīdī jūs neko nevarēsiet
mainīt. Tad Stens apsēdās, sabruka un nomira.
Viņa sieva un dēli mēģināja viņu atdzīvināt, bet
nekas vairs nebija līdzams – teši tā, kā Stens bija
teicis pirms dažām minūtēm. Piebraucot pie viņu
mājām, vakarā viens no viņa dēliem jautāja: „Vai
tu dzirdēji, kas notka? Vai dzirdēji? Es esmu tk
lepns par viņu. Mans tēts nomira, darot to, kas
viņam visvairāk patka. Viņš stāstja cilvēkiem par
Jēzu.”
Mt.10:32-33 Tad nu ikvienu, kas Mani
apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu
Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs. Bet, kas Mani
aizliegs cilvēku priekšā, to Es arīdzan aizliegšu
Sava Tēva priekšā, kas ir debesīs.
Vienā brīdī Stens bija piemiņas
dievkalpojumā uzrunājis sērotājus: „Tas ir
Jēzus!” Nākamajā brīdī viņš jau atradās Dieva
priekšā un dzirdēja Jēzu sakām: „Tas ir Stens
Gerlahs!” Vienā brīdī viņš apliecināja Jēzu, bet
jau nākamajā Jēzus apliecināja viņu!
Tik ātri tas notek! Tā var notkt ar jebkuru
no mums. Stena Gerlaha vārdiem runājot: „Vai
esi gatavs?”
/ Frensis Čens „Iekarst un atgriezies.”/

Stens Gerlahs bija veiksmīgs uzņēmējs,
labi pazīstams vietējā sabiedrībā. Stens teica
#####################################################################################
Kāds vīriets reiz lidoja ar lidmašīnu un taisījās jau iemigt, kad pamanīja, ka mazā meitenīte, kas sēdēja
viņam blakus, lūkojas un viņu. Kad viņš paskatjās uz meitenīt, viņa uzreiz pajautāja: “Kungs, vai jūs mazgājat
zobus?”
“Jā!” viņš atbildēja.
“Tas labi, jo tem cilvēkiem, kas nemazgā, izkrīt zobi.”
Mazā meitenīte turpināja: “Kungs, vai Jūs smēķējat?”
“Nē!” kungs atbildēja.
“Tas labi, cilvēki, kas smēķē, ātri nomirst.” Pēc nedaudz ilgāka pārtraukuma, mazā meitenīte atkal jautāja:
“Kungs, vai Jūs mīlat Jēzu?”
“Jā, es mīlu!” viņš atbildēja.
“Tas labi,” viņa priecīgi atbildēja “Cilvēki, kas mīl Jēzu, iet uz Debesīm.”

Vīriets, dziļi aizkustnāts, atlieca galvu un aizdomājās. Mazā meitenīte pēc brītņa piebakstja atkal viņam un sacīja:
“Kungs, pajautājiet tam vīram blakus Jums, vai viņš tra zobus?”
/vitamīns.lv/
Kam jābūt pirmās palīdzības apteciņā

Mazs iesmiņš, elastgā saite, plāksteris, zīmulis, dzēšamgumija, košļājamā gumija, lūpu formas šokolādes
konfekte, kā arī tējas maisiņš.
Kam tas viss vajadzīgs?
•
Mazs iesmiņš, lai varētu „parušinātes” otra dvēselē un atrast cilvēka patesās īpašības.
•
Elastgā saite, lai atgādinātu, ka allaž jācenšas pielāgotes. Ne vienmēr notks pēc tava prāta.
•
Plāksteris, lai dziedētu tavas un citu sirdssāpes.
•
Zīmulis, lai ik dienas pieraksttu visu labo un gaišo, ar ko Dievs tevi apveltjis.
•
Dzēšamgumija, lai atgādinātu, ka cilvēki pieļauj kļūdas, bet tās ir labojamas.
•
Košļājamā gumija, lai tu nepadotos un būtu kā pielīmēts tam, kā dēļ ir vērts cīnītes.
•
Lūpu formas šokolādes konfekte, lai atgādinātu, ka apkārtējiem ik dienas jāsniedz skūpsts vai
apskāviens.
•
Tējas maisiņš, lai tu atslābinātos, velttu laiku sev, novērtējot, ko tev sniegusi dzīve un ko ik dienas
tev dāvā Dievs.
#####################################################################################
5. novembris – Pasaules Baptstu sieviešu lūgšanu diena
18.novembrī – reizē ar valsts dzimšanas dienu arī svētdienskolas dzimšanas diena!
25.novembrī – mirušo piemiņas diena
#####################################################################################
Reiz pie Sokrāta atsteidzās ļot uztraucies māceklis un teica:
-Skolotāj, vēlos izstāstt, ka viens no taviem draugiem tevi aprunāja.
Sokrāts viņu pārtrauca, vaicādams:
- Vai tavs sakāmais ir pabijis Trijās kāstuvēs?
- Trijās kāstuvēs?
- Jā, - ateica Sokrāts. – Pirmā kāstuve ir PATIESĪBA. Vai esi pārliecinājies, ka tavs sakāmais ir
patess?
- Nezinu… Dzirdēju to no kaimiņiem…
- Vai esi licis lietā vismaz otro kāstuvi – LABESTĪBU? Vai tas, ko vēlies man sacīt, i kas labs?
- Nē, gluži pretēji…
- Ak, vai! – iesaucās Sokrāts. – Kā tad ar trešo kāstuvi – NEPIECIEŠAMĪBU? Vai tas, ko grasies stāstt,
ir nepieciešams?
- Atklāt runājot, nav viss.
- Tādā gadījumā, - smaidīdams sacīja viedais vīrs, - atstāsim to aizmirstbai.
/Nezināms autors/
#####################################################################################

Sirsnīgi sveicam ILZI GŪŽU un IVETU TUSKENU kristbu dienā!
Reiz kāds cilvēks lasīja Bībeli. Uz dažiem jautājumiem viņš atrada atbildes, uz dažiem - ne.
„Kāpēc Bībelē viss nav rakstts?” cilvēks jautāja Dievam.
„Lai nezustu vajadzība pēc dzīvā Dieva,” Dievs atbildēja.
/J.Rubenis/

Sveicam jubilārus:
4.11. – Zenta Sisene
5.11. – Alma Gūža
14.11. – Inese Dombrovska
21.11. – Zelma Kuka
25.11. – Liene Freiberga
Paldies visiem talciniekiem!
zentasvara50@inbox.lv

30.11. – Ingrīda Šefere – 65 gadu jubileja

