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Cieteja Kalps nes Gaismu tautām 
Jesajas gr. 49:1-9 

 
Augšistabā kur Jēzus bija mazgājis savu mācekļu putekļainās kājas, kad neviens no tiem nebija gatavs 
izpildīt šo parasto pieklājības pienākumu un vaidzīgo kalpošanas darbu, Jēzus tiem saka,  “Kēniņi valda par 
tautām un tie kam vara pār tām, tiek turēti par labdariem. Bet jums tā nebūs būt. lielākais no jums lai ir kā 
mazākais un galvenais lai ir kā KALPS. Bet Es jūsu vidū esmu kalpam līdzīgs” (Lūkas ev. 22:25-26, 27b).  
Šoreiz apceram Otro no tā sauktām Kalpa dziesmām, kuras atrod savu pilnīgo un patieso piepildījumu Jēzus 
Kristus dzīvē un darbā. Viņš savā dzīvē piepildīja to viziju kuru pravietis Jesaja vēstī par Dieva Kalpa 
uzdevumu un sūtību. Tā vecais Simiāns, turēdams Jēzus berniņu savās rokas kad Viņa vecāki Viņu bija 
nesuši uz templi, skistīšanai saka, “Manas acis ir redzējušas Tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisījis visu tautu 
priekšā; gaismu kas atklasies pagāniem un godību Israēlam, tavai tauta” (Lukas ev. 2: 30-32). Šie vārdi 
atspoguļo pravieša  Jesaja vārdus kurš gadsimtiem iepriekš sludinā Dieva vārdu par Cieteja Kalpu.  Viņš 
saka, “Es tevi darīšu par gaismu tautām - lai mana glābšana sniegtos līdz zemes galiem” (Jesajas gr. 49:6b). 
  

I. 
Dievs ir pasaules Radītājs un pasaules Glābējs. Mēs nepielūdzam kādu “dieviņu” kurš ir kādas īpašas tautas 
vai grupas piederums. Mēs ticam Dievam kura radīšana, valdīšana, glābšana ir universāla, ietver visu pasauli 
un katru vienu cilvēku. Mēs ticam Dievam kurš pasauli mīlejis. Tādēļ, šī Otrā dziesma par Cietēja Kalpu 
sākas ar aicinājumu visām pasaules tautām sadzirdēt Dieva liecību par Viņu,  “Klausaties salas uz mani un 
sadzirdiet to tālās tautas…” (Jesajas gr. 49:1a).  Arī mēs latvieši esam sadzirdējuši šo uzaicinājumu 
klausīties. Mēs esam atsaukušies uz Dieva aicinājumu nākt pie gaismas, nākt pie dzīvības, nākt pie vienīgā 
Glabeja, Jēzus Kristus.  
 
Dieva vēsts nesēji, Kristus vēstneši, nav vienumēr bijuši sava lielā uzdevuma augstumos. Tie nākuši kādreiz 
ne ar Dieva vārda aso zobenu, bet gan ar matriāliem zobeņiem. Tomēr, tas ka vēsts paudēji ir bijuši nepilnīgi 
nemazina vēsts patiesību. Tas gan bieži liek kavēkļus cilvēkiem atsaukties, kuriem vēsts tiek sludināta.  
Dievs nākot pasaulē Jēzū Kristū, vienpiedzimušā Dēla, nāk glabt visus cilvēkus, netikai tevi un  mani.  Tādēļ 
arī mums vēsti par Jēzu Kristu būs sludināt visai pasaulei. 
 
Runātājs  rakstvietas sākumā ir pats Cietēja Kalps, sakot pasaules tautām,  “Dievs man pirms piedzimšanas 
jau nozīmējis manu sūtību būt GAISMA tautām, glābšanas nesējam visiem zemes iedzīvotājie” (Jesajas gr.  
49:1b).  Runājot par pravieti Jeremiju Dievs saka, “Pirms tevi radīju mātes miesās, Es jau pazinu tevi. Pirms 
vēl tu pameti mātes klēpi, Es svētīju tevi; par pravieti tautām Es tevi iecēlu” (Jeremijas gr. 1:5).  Dievs nav 
mūs iecēlis par praviešiem tautām, bet Dievs mūs katru kā indivīdu jau pazina pirms piedzimšanas. Viņš 
deva mums vienreizeju DNA, ģenetisko kodu, kurš nosaka katru mūsu īpašību, kas atšķir mūs no visiem 
citiem cilvēkiem. Dievs pazīst tevi un tavu dzīves gaitu tāpat kā Viņš zināja Cietēja Kalpa sūtību un gaitu. 
 

II. 

 Nakošā pantā apceramā rakstvietā redzām ka Dievs sagatavo savu Kalpu nest pestīšanas vēsti pasaulei. Tā 
lasam,  “Viņš darīja manu muti par asu zobenu, paslēpis mani savu roku ēnā. Viņš mani savās rokās darija 
par urbošu bultu, sava bultu makā Viņš mani noglabāja” (Jesajas gr. 49:2).  Šie vārdi sauc prātā rakstvietu 
Ēbreju vestulē, Tiešam Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkatru ābas pusēs griezīgu zobenu kas 
durās cauri lidz sadala dvēseli un garu, smadzenes un iztiesā sirds domas un nolūkus” (Vēst. ebrejiem 4:12).  
Dieva vārds ir spēcīgs vārds. Tas pārveido mūs un pasauli. Dievs ar Savu vārdu radīja pasauli. Dievs sacīja, 
“Lai top!” un tapa.  Ar Savu vārdu Viņš uztur pasauli un vada tās vēstures gaitu. Dievs ar savu dzīvo vārdu 
Jēzu Kristu glab tevi un mani, glāb cilvēci. 
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Psalmists  saka ka  Dieva vardu glabā savā sirdi lai negrēko pret Viņu (Psalms 119:11).  Kristus māca ka par 
katru lieku vārdu mums būs jāatbild tiesas dienā (Mateja ev. 12:36).  Pasaule kurā tiek lietoti tik daudz vārdi 
– daudzi kuru saturs ir ļaunprātīgsa un ass - lietoti lai otru iznīcinātu un izmantotu, mums kā Jezus Kristu 
sekotājiem būs pārbaudīt savus vārdus mūžīgā Dieva gaismā. Mums būs lūgt kaut Dieva vārds būtu uz 
manām lupām un manā sirdī ka ar to es  paceltu otru, svētītu otru, stiprinātu otru – rādīt līdzcilvēkiem 
dzivības ceļu.  

III. 
Cieteja kalpa emocijas ir pavisam cilvēcīskas emocījas, tādas kuras mēs katrs esam izjutuši. Kalps saka, “Bet 
es teicu, velti es pūlējos, niekiem un tukšībai škiedu spēkus” (Jesajas gr. 49:4).  Savā ziņā šie liekas ļoti 
pesemistiski vārdi. Vai Kalpa cīņa par tiesu un taisnību ir veltīga cīņa, nenozīmiga cīņa?  Nebūt nē!  Tomēr  
arī Dieva kalpiem un kalponēm kādreiz ir tumši šaubu brīži, “Kad pretnieki vairojās un naidā pēļ.” Tā 
pravietis Jeremija, kuru jau minējam, kā paša Dieva izredzētu kalpošanas darbam, runājot par saviem 
pretniekiem saka,  “Visi mani ļaudis lūko kad kritīšu, vārbūt viņš pieviļās un mēs viņu pievarēsim un 
sariebsim viņam. (Jeremijas gr. 20;10b).   Tā viņš sašutis saka, “Kādēļ es pāmetu mātes klēpi? Lai redzētu 
mokas un pūles? Lai manas dienas ritētu kaunā?”  (Jeremījas gr. 20:18). 
 
 Pats Kristus pie krusta izsaucās “Mans Dievs, mans Dievs, kādēļ Tu mani esi atstājis?” (Marka ev. 15:34). 
Sāpes kuras piedzīvo Kalps parādās šajā rakstvietā, bet tās plašāk tiek uzsvērtas Trēšā un Ceturtā  Kalpa 
dziesmā.  Šeit lasam ka Kalps tiek  noraidīts, nievāts, vērdzināts. Tomēr, tāpat kā pirmā Kalpa dziesmā 
redzam ka Kalpa pretnieki nav spējīgi viņu iznīcināt. Viņa tiesa, Viņa taisnība un Viņa alga, ir pie Dieva. 
Dievs Kungs ir pats Viņa stiprais sārgs! Mūsu rakstvieta beidzās ar liecību, “Ķēniņi redzēs un piecelsies, 
augstmaņi zemosies jo Kungs ir uzticams. Israēla Svētais tevi ir izredzējis” (Jesajas  49:7b). 
 
Kā teicām, Jēzus Kristus pie krusta izsaucās, “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu mani esi atstājs?” (Marka 
ev. 15:34). Viņš nodod  savu garu Dieva Tēva rokās un trešā dienā cēlās dzīvs, atstāja nāves valstību. Pie 
savas debess braukšanas Jēzus  saka,  “Manī ir dota visa vara debesīs un virs zemes” (Mateja ev. 28:18). 
Kristus nāks atkal varā un spēkā nodibināt Savu mūžīgo valstību. Viņa priekšā pulcēsies draudze no visām 
ciltīm, tautām un valodām. Tur nebūs tikai israelieši, vai amerikāņi, vai latvieši; tur būs ļaudis no visām 
pasaules malām, kurus Dievs mīlējis, mīlot pasauli un kurus Kristūs glābis.  
 
Atklāsmes grāmatā Kristus aprakstīts tāpat ka šeit Jesajas grāmatā tiek aprakstīts Cieteja Kalps - kā tāds no 
kura mutes iziet asais, abās pusēs griezīgais zobens. Šodien pasaulē kristietība, sludinot Dieva vārdu, kas ir 
kā šis asais zobens, iet uzvaras gājienā.  Par nožēlu nevisi kas nes vārdu kristietis un sludina Kristu  
atspoguļo Kalpa pazemību, Viņa kalpošanas darbu, kas piepildās mūsu Kunga un Pestītāja Jēzu Kristū. 
Daudzi ticīgie nesprot savu sūtību kā kalpošanas sūtību.  Dievs saka par Kalpu, “Par maz ka tu esi mans 
Kalps atgriest Jēkaba ciltis, un sārgat Israēlu, lai pievēstu to pie manis. Es tevi darīšu par GAISMU tautām 
lai mana glābšana sniegtos lidz zemes malai” (Jesajas gr. 49:6).  Tāpat mūsu uzdevums kā kristiešiem ir iet 
ar  pestīsanas vēsti līdz pasaules galam, pie visām tautām un rāsām.   
    

IV. 
 Jēzus Kristus ir Pasaules Glābejs un Pasaules GAISMA! Šie vārdi šodien parādās kā patiesi vairāk kā nekad 
iepriekš cilvēces vesturē. Evanģēlījs, labā vēsts, par Kristu tiek sludināta visā pasaulē. Tikai kādi 20% no 
kristiešiem tagad atrodami Ziemeļ Amerikā un Eiropa.  Citur pasaulē: Āfrikā, Āzijā un Dievid Amerikā, ir 
kādi 80% no kristiešiem.  Tur kristietība strauji aug. Kā teikts sajā Otrā Cietēja Kalpa dziesmā, šī vēsts 
sasniedz pasaules tālās salās.  
 
 Cik žēl ka šodien vēl ir ļaudis kuri nestaigā Krustā sistā pēdās un ar aizspriedumiem, pat ar naidu, skatās uz 
ļaudīm no citām tautībām, rāsām, sabiedrībām, kā viņi. Šādi nav Cieteja Kalps mācekļi, jo nav iedomājams 
ka naidīgi un nicinoši vārdi nāktu no Viņa lūpām. Dievs ir sūtījs savu Kalpu lai tas būtu Gaisma tautam. 
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 Moderna missijas  kustībam, pēc daudzu domam, sākās ar misonāru Viļam Keriju (William Carey).  Viņš kā 
jauneklis stāstīja mācītāju sapulcē par savu viziju doties ar evanģēlīju uz Indiju. Tie nicinoši sacīja viņam, 
“Apsēdies jaunais cilvēk, ja Dievs vēlēsies glabt paganus viņs pats to darīs.” Šie mācītāji, tāpat ka Israēla 
tautas reliģiskie vadītāji, farizēji un rakstu mācītāji, Jēzus dienās, aizmirsa savu Dieva doto sūtību nest 
pestīšānas vēsti visai pasaulei. Viļam Kerija līdzbiedri bija aizmirsuši Jēzus Kristus pavēli draudzei pie 
debess braušanas, būt Vina lieciniekiem līdz pasaules galam. Viļams Kerijs savu dzīvi veltīja kalpojot ar 
evanģēliju gadu desmitus Indijā.  Viņš var tikt uzskatīts ka viens no cietēja kalpiem.  Viņš piedzīvoja lielu 
pretestību un grūtības, gan no ļaudīm Anglijā, gan misijas laukā, Indijā. Grūtos apstākļos viņa sieva 
piedzīvoja garīgu sabrukumu un viņš to zaudēja. Tomēr viņš neuzdeva savu aicinājumu būt Kristus 
liecinieks. Šodien Indijā ir miļoniem kristiešu. Tas ir  pateicos Viļamam Kerijam,  viņa uzticībai un pēc viņa 
tiem kuri kā misonāri staigāja viņa pēdās.  
 

V. 
Ir bijušas caur gadiem daudzas teoloģiskas debates par Cietēja Kalpa identitāti. Vai viņš ir indivīds, vai kādas 
grupas pārstāvis, vai Israēla tauta? Šajā rakstvietā lasam Dievu sakam,  “Tu esi mans Kalps, Israēl – tevī 
godinās mani” (Jesajas gr. 49:3).   Tāpat lasam 41. nodaļā,  “Tu Israēl, esi mans kalps, Jēkab, es tevi 
izraudzīju, mana mīļā Ābrahāma pēcnācēji , kurus no zemes malām es esmu sapulcējis… Jūs mani kalpi, jūs 
es izraudzīju un nēesmu atmetis” (Jesajas gr. 41:8-9).  
 
Dievs izraudzīja Ābrahamu un solīja viņam, kā viņā visas pasaules tautas tiks svētītas. Viņa solījums atrada 
savu piepildījumu Jēzu Kristū – kurš ir pilnīgais Cietēja Kalps un pravietojuma piepildītajs. Bet ir bijuši arī 
daudzi citi uzticīgi Dieva kalpi un kalpones, kuri cietuši tā Kunga vārda dēļ. Kristus pavēlei sekojot, Viņa 
Gara pildīti un vadīti, daudzi Dieva kalpi un kalpones sadzirdējuši un izpildījuši Viņa aicinajumu nest 
pestīšanas vēsti tautām, kā to darija misonārs Viļams Kerijs.   

 
 Par Dieva kalpiem un kalponēm tiekam aicināti arī mēs. Mēs esam aicināti būt gatavi ciest savas kalpošanas 
dēļ, kā to dara daudzi mūsu pasaulē šodien. Tā to darīja brāļi un māsas Latvijā zem komunistiem  zaudējot 
bieži brīvību, kadreiz pat dzīvību; KGB novēroti un vajāti, lai apliecinātu Jēzu Kristu. 
 
 Uz katru vienu no mums Dievs saka, “Tu esi mans kalps! Tu esi mana kalpone!”  Mēs katrs, kuri pieņēmuši 
Jēzu Kristu kā Pestītaju, kuros nācis mājot Svētais Gars, esam sadzirdējuši šo aicinājumu, saņēmuši šo 
sūtību.  Kristus saka mums, “Es jums priekšzīmi esmu devis” (Jāņa ev. 13:15).  Apustulis raksta Filipiešu 
vēstulē ka Kristus pieņēma kalps veidu..  un  lai mūsos būtu tads pats prāts kā Krīstū Jēzū. (Vēst. filipiešiem 
2:7, 5).  
 
Kad, tāpat ka Cietēja Kalpam. mums kādreiz liekas ka velti esam pūlējušies tad  Dievs sola mums savu 
iepriecu un vadību.  Dziedam ar māc. Viļna Dzelmīša vārdiem, “Kas Dievam uzticās kad nespēks māc. Kad 
šaubas vairojās  un šaubās prāts….  Tas spēkus kopā vāks un darbu velreiz sāks, ies Kristus pēdās vien, uz 
priekšu vien.” Dievs tevi un mani izraudzījis būt Viņa lieciniekiem, ģimenē, draudzē, darbvietā, skolā, 
kaimiņam, tautai un pasaulei. Viņš ir uzticams! Vinš tevi ir  svētījis! Viņš sūta tevi Savā kalpošanas  darba! 
 
  
  
 


