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Dievs neraizējas un arī tev tas nav jādara 
Mācītājs A. C. Šulcs 

 
Tā kā Dievs ir pietiekami liels, lai atrisinātu jebkuru problēmu, novērstu ikvienu nelaimi, mainītu vēstures 
gaitu,  acīmredzot,  Viņam  nav  par  ko  raizēties. Mēs  neesam Dievs,  tātad mums  ir  daudz  iemeslu,  lai 
raizētos,  vai  ne? NEPAREIZI! Mums  nav  iemesla  raizēm,  jo mums  ir  Tēvs  debesīs,  kurš  saka:  Es  tevi 
neatstāšu  un  tevi  nepametīšu.  Tam  vajadzētu  visu  atrisināt.  Ja mūsu  pestīšanas  kapteinis  neraizējas, 
kādēļ gan pat vislielāko vētru vidū Viņa pasažieriem vajadzētu raizēties? 
 
Raizes ir ticības sabrukums. Tās mūs izrauj no visa, kas Dievam ir priekš mums. 
 
Raizēties nozīmē novērst skatu no Jēzus. Tās  liek tev skatīties uz problēmu, nevis uz risinājumu – Jēzu, 
ticības  iesācēju un piepildītāju. Raizes dara  tevi pārāk vāju,  lai paceltu  ticības vairogu, ar kuru  tu vari 
dzēst visas ļaunā ugunīgās bultas (Ef. 6:16). Raizes nevar saņemt nekādu spēku no debesīm, jo mēs Dieva 
spēkā tiekam pasargāti ticībā pestīšanai (1. Pēt. 1:5). Raizes traucē tavas lūgšanas. Jēkabs ir teicis: Bet lai 
viņš lūdz ticībā, nemaz nešaubīdamies, jo, kas šaubās, līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim (Jēk. 
1:6). Raizes novājina cilvēkus un veselas draudzes. Tāpēc paceliet gurdenās rokas un nespēcīgos ceļus... 
(Ebr. 12:12). 
 
Raizes neļauj tev redzēt citu vajadzības. Kristus vārds  lai bagātīgi mājo  jūsos: pamāciet un paskubiniet 
cits  citu  visā  gudrībā  ar  psalmiem,  himnām  un  garīgām  dziesmām,  žēlastībā  dziedādami  savās  sirdīs 
Dievam!  (Kolos. 3:16.) Raizes dara  tev neiespējamu  staigāšanu ar Dievu. Bet bez  ticības nevar Dievam 
patikt... (Ebr. 11:6). Raizes aptumšo debesis, ka tev nav vairs iespējams sekmīgi apiet dzīves šķēršļus. Jūs 
visi esat gaismas bērni un dienas bērni. Mēs nepiederam ne naktij, ne tumsai (1. Tes. 5:5). 
 
Raizes  tevī  rada  stresu, nemieru, depresiju,  čūlas un  sirds  slimības. Raizes nekad neuzvarēs  kaujā un 
nepacels nastu. Tās atņems drosmi katram, ar ko esi kopā, tās traucē vai kavēt tavu liecību par Kristu, tās 
pasaulē  liek  tev  izskatīties  tāpat  kā  grēciniekiem.  Raizēm  nav  roku,  ar  kurām  turēties  pie  Dieva 
apsolījumiem. Tām nav dziesmas, nav redzējuma, gudrības, uztveres spēju, saprašanas, nav ne spēka, ne 
skaistuma.  
 
Kā redzi, raižu ietekme ir neizmērojama. Velns grib, lai raizējamies. Ja raizējamies, viņš jau ir dabūjis mūs 
tur,  kur  vēlas  –  sakautus,  bezpalīdzīgus  un  bezcerīgus.  Vispirms  viņš  grib,  lai mūs  pārpludina  pašu 
problēmas,  tad  viņš  vēlas  pievērst mūsu  uzmanību  pasaules  nelaimēm. Viņš  rāda mums  sliktās  ziņas 
televīzijā, sociālajos portālos un klačās. Viņš grib, lai esam izmisuši un domājam: „Kur nonāks pasaule!?” 

http://www.schultze.org/


Tā vietā, lai apzinātos: „Redzi, kas ir nācis pasaulē – ķēniņu Ķēniņš, mūsu dvēseļu Gans, varenais Dievs, 
mūsu  lielais Aizbildnis,  raizes  liek mums  aizmirst,  ka pat  viskarstākajos dzīves pārbaudījumos  Jēzus  ir 
kopā ar mums (Dan. 3:23‐25). Viņš vienmēr ir ar mums. Ja mums ir Viņš, mums ir viss. 
 
Dieva Vārds pasaka mums tās ziņas, kurām jānodarbina mūsu prāti: Beidzot vēl, brāļi, kas vien ir patiess, 
kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, par 
to  domājiet  (Fil.  4:8). Negatīva  informācija  rada  negatīvas  domas.  Pozitīva  informācija  veido  pozitīvu 
domāšanas veidu. Tu  lielā mērā kļūsti par  to, ko domā. Kā cilvēks domā,  tāds viņš  ir  (Pam. 23:7). Tevi 
kontrolē  tas,  pie  kā  tu  saisti  savu  prātu.  Jo  tuvāk  nākam  laiku  beigām,  jo  vairāk  pasaulei  ir  par  ko 
raizēties,  jo vairāk cilvēku sirdis cietīs no bailēm (Lūk. 21:26),  liekot Jēzum uzdot  jautājumu, vai Cilvēka 
Dēls atradīs ticību virs zemes, kad Viņš nāks (Lūk 18:8). Mans draugs, pieķeries tam, kas ir augšā, ne tam, 
kas uz  zemes  (Kolos. 3:2). Raizēšanās  ir  laika  izšķiešana. Kāds pētījums parāda,  ka 92% no  tā, par  ko 
cilvēki raizējas, nekad nenotiek. 
 
Paraudzīsimies uz Jēzus attieksmi pret tiem, kuri raizējas. Pamatā Jēzus pirmie vārdi ir līdzjūtības pilni, 
tad nāk pamācība un visbeidzot Viņš izsaka rājienu un nosodījumu. 
 
Jēzus līdzjūtības pilnie vārdi tiem, kuri raizējas. 
 
Mūsu Kunga pirmie vārdi raižpilnajam ir, lai nebaidās. Šādi vārdi Bībelē ir minēti 198 reizes. Jēzus saprot, 
ka kopš grēkā krišanas katrs cilvēks ir dzimis raižu pilns – viens vairāk, cits mazāk. Viņš zina, kādi esam, 
Viņš piemin, ka mēs esam pīšļi (Ps. 103:14). Nosodījuma vārdi nekad nav pirmie cilvēkam teiktie. Bailes 
par  nākotni,  bailes  no  nezināmā,  bailes  no  ļauniem  spēkiem,  bailes  tikt  uzvarētam  ir  daļa  no  kritušā 
cilvēka mantojuma. Tam papildus mēs mantojam bailes no saviem vecākiem. Ja tēvam bail no čūskām, 
viņa  dēls  visdrīzāk  arī  baidīsies  no  čūskām.  Ja mammai  bail  naktī, meitai  arī  var  būt  tāpat.  Ar  savu 
uzvedību,  rīcību un  reakciju mēs nododam bailes  saviem bērniem.  Jēzus  to  visu  saprot. Viņa pēdējās 
dienās  pirms  krustā  sišanas  mācekļi  baidījās  par  savu  nākotni.  Jēzus  viņiem  sacīja:  Jūsu  sirdis  lai 
neizbīstas! (..) Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeju 
jums vietu sataisīt? (Jāņa 14:1,2). Tie bija līdzjūtības vārdi viņu nemierīgajām dvēselēm. Jēzum ir vieta arī 
priekš tevis, mans draugs, ne tikai nākotnē, bet tieši tagad (Ps. 91:1). 
 
Jēzus pamācības vārdi tiem, kuri raizējas. 
 
Viens no kalna  svētrunas dārgakmeņiem  ir  šis: Tāpēc Es  jums  saku: nezūdieties  savas dzīvības dēļ, ko 
ēdīsit un ko dzersit, ne arī savas miesas dēļ, ar ko ģērbsities. Vai dzīvība nav labāka nekā barība? Un vai 
miesa nav labāka nekā drēbes? Skatieties uz putniem gaisā: ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, 
un  jūsu  Debesu  Tēvs  tos  baro.  Vai  tad  jūs  neesat  daudz  labāki  nekā  viņi?  Kurš  jūsu  starpā  var  ar 
zūdīšanos savam mūžam pielikt kaut vienu olekti? (Mat. 6:25‐27.) 
 
Šeit Jēzus  izskaidro raižu pilnīgo veltīgumu. Raizes neko nedod. Patiesībā raizes  ir zaglis. Tās aizved tevi 
prom no  visa  labā,  kas  varētu būt. Tādēļ  raizes  vajag  atmest uzreiz,  kad  tās meklē  ieeju mūsu  sirdīs. 
Kalna svētrunā Jēzus ne vien apelē pie sirds, bet Viņš izmanto arī loģiku: „Ja Es apģērbju lilijas un zāli, kas 



liek jums domāt, ka Es nerūpēšos par jums, kas esat radīti tikai nedaudz zemāki par eņģeļiem, kronēti ar 
godu un slavu?” Tad Jēzus izsaka vislabākos raizes iznīcinošos vārdus: Tāpēc jums nebūs zūdīties un sacīt: 
ko ēdīsim, vai: ko dzersim, vai: ar ko ģērbsimies? (Jo pēc visa tā pagāni dzenas); jo jūsu Debesu Tēvs zina, 
ka jums visa tā vajag. Bet dzenieties papriekš pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības, tad jums visas šīs 
lietas  taps  piemestas  (Mat  6:31‐33).  Kad  vien  raizes  klauvē  pie  tavām  durvīm,  tu  labi  darīsi, metot 
sātanam  sejā  šos Rakstu  vārdus.  Jēzus  gaida,  lai  tava  ticība  aug.  Ja  tā nenotiek,  tas  tev  sāks maksāt. 
Kamēr tu paliec Kristū, raizēm tevī nav paliekamas vietas. 
 
Jēzus nosodošie vārdi tiem, kuri raizējas. 
 
Mozus  izsūtīja 12  izlūkus pārbaudīt Apsolīto zemi. Divi  izlūki atnāca ar  labām ziņām, sacīdami: „Dievs  ir 
spējīgs mums  palīdzēt  ieņemt  šo  zemi.” Desmit  izlūki  atnāca  atpakaļ,  raizēdamies  par  savām  spējām 
nogalināt milžus. Jozua un Kālebs bija pievērsuši skatu visu milžu Nogalinātājam. Tādēļ, ka pārējie desmit 
ļāva raizēm nokaut sevi, Dievs draudēja nogalināt viņus (5. Moz. 1:23‐35). Līdzībā par talantiem viens vīrs 
baidījās  savējo pazaudēt.  Jēzus piesprieda viņam galējo  tumsību  (Mat. 25:25,30). Dievs  sagaida, ka  tu 
virzīsies prom no raizēm uz ticību. Ticība ir uzvara. 
 
Ja tu vēlies, lai tava ticība aug, šeit ir mans vislabākais ieteikums: 
1.  Sāc Dievam paklausīt  visās  lietās. Ticība nevar  augt nepaklausīgā  sirdī. Ticība  vienmēr  izspiedīs  ārā 
raizes. 
2. Cik vien iespējams, nepieļauj savā dzīvē pasaulīgo ietekmi. Iegremdē sevi Dieva lietās. 
3. Visu savu zūdīšanos met uz Viņu, jo Viņš gādā par tevi (1. Pēt. 5:7). 
4. Ilgstoša skaļa Dieva slavēšana ir viens no stiprākajiem veidiem kā nogalēt raizes (2. Laiku 20:15‐21). 
Personīgi varu liecināt, ka ikreiz, kad velns mēģināja mani ievest raizēs, es pacēlu savas rokas skaļā Dieva 
slavēšanā  un  pielūgsmē,  kamēr  visas  raizes  izzuda.  Tas  nekad  neprasīja  vairāk  par  20 minūtēm.  Pēc 
pirmajām draudzes vajāšanām, zinot, ka būs vēl, ticīgie vienprātīgi pacēla savu balsi uz Dievu un, citējot 
Rakstus, teica: Kungs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi... Drīz pēc tam nonāca spēks (Ap. d. 4:24‐31). 
Dievs neraizējas un tie, kuru acis pievērstas tam Kungam, arī nē. 


