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LŪKAS 5: JĒZUS 3 AICINĀJUMI MŪSU DZĪVEI 
 
Pēdējā gada laikā Lūkas ev. 5. nodaļa ir kļuvusi par vienu no manām mīļākajām 
Rakstu vietām. Es bieži izmantoju šo Rakstu vietu, lai apmācītu draudzes būt par 
ģimeni, kas sastāv no mācekļiem, kuru galvenais kopīgais uzdevums ir kļūt par 
cilvēku zvejniekiem. 
 
LIKT JĒZU DZĪVES CENTRĀ 
Šo ideju Jēzus attīsta visā 5. nodaļā, darot to 3 nozīmīgos aicinājumos. Kā Viņa 
mācekļiem, tie attiecas arī uz mūsu dzīvi. Nodaļas iesākumā mēs redzam Jēzu darām 
brīnumu, kas pastiprina Viņa autoritāti, un Viņš to paveic tādā veidā, ka tas spēcīgi 
uzrunā šo vīru sirdis. Ar Viņa palīdzību šie pieredzējušie zvejnieki noķēra, iespējams, 
lielāko lomu savā dzīvē pēc tam, kad bija visu nakti zvejojuši un neko nebija 
noķēruši! 
 
Pēc šī notikuma mēs redzam Jēzu izsakām savu pirmo aicinājumu nolikt malā tīklus, 
atteikties no sava rūpala, atstāt savas ģimenes – nolikt malā jebko, kas ir 
vissvarīgākais, un ielikt Jēzu savas dzīves centrā. Tāds pats aicinājums ir mums – 
nolikt malā mūsu “tīklus”, sekot Viņam un likt Viņu mūsu dzīves centrā. 
 
 
DZĪVOT KĀ ĢIMENEI 
Nākamais aicinājums, lai arī nav pateikts tieši, bet es ticu, ka tomēr šo vīru 
pieņemts, attiecas arī uz mums. Jēzus aicināja viņus sekot nevis kā atsevišķus 
indivīdus, bet kā vienu kopienu, kura dzīvotu kā ģimene. Viņš būtu viņu rabīns, viņu 
skolotājs, un mēs redzam viņus vēlāk par to arī runājam, un viņi būtu Viņa mācekļu 
kopiena. Viņi sekotu Viņam KOPĀ un mācītos no Viņa KOPĀ. Otrais Jēzus aicinājums 
ir dzīvot kopienā kā vienai ģimenei, liekot Viņu mūsu dzīves centrā. Sekošana Viņam 
ir kopīgs, ģimenisks aicinājums. Tas, primāri, nav individuāls, atsevišķs vai privāts. 
 
 
DZĪVOT KĀ ĢIMENEI, LAI KOPĪGI PILDĪTU UZDEVUMU – ZVEJOT 
CILVĒKUS  
Visbeidzot mēs redzam trešo nozīmīgo Jēzus aicinājumu skaidri izteiktu 10. pantā. 
Jēzus ne tikai aicina pirmos mācekļus dzīvot kopienā kā vienai ģimenei ar Viņu 
dzīves centrā, bet arī kā ģimenei, kura kopīgi pildīs Viņa uzdevumu zvejot cilvēkus. 
10. pantā Jēzus skaidri pasaka, kāds ir šīs dzīves mērķis, sekojot Viņam. Jūs kļūsiet 
par cilvēku zvejniekiem, un mēs zvejosim kopā! Mēs kļūsim par zvejnieku ģimeni, 
kura kopīgi strādā pie tā, lai pazudušus un salauztus cilvēkus darītu par mācekļiem. 
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Šis pēdējais aicinājums nav mainījies un attiecas arī uz mums šodien. Jēzus 
aicinājums ir tāds pats kā iepriekš, Viņš sagaida no mums to pašu un aicina mūs 
dzīvot tieši tāpat kā pirmos mācekļus. Viņš grib, lai dzīvojam, paturot Viņu visa 
centrā, lai dzīvojam kā viena ģimene, lai visi esam viņa mācekļi un lai kopīgi 
strādājam pie tā, ka pazuduši cilvēki, kuri ir tālu no Dieva, kļūtu par Viņa mācekļiem. 
 
 
 
PIEDZĪVOT 3 AICINĀJUMUS 
Mani iepriecina tas, kas notiek 11. pantā uzreiz pēc tam, kad Jēzus ir izteicis šos 3 
aicinājumus. Jēzus un Viņa mācekļi “nenoenkurojas” uz nākamajiem 6–12 mēnešiem 
kaut kur savrup, lai izietu apmācības programmu. Viņi uzreiz dodas uz tuvāko ciemu, 
lai uzsāktu cilvēku zvejošanu! Uzreiz! Jēzus uzreiz viņus ved misijā, lai viņi piedzīvotu 
to, kā dzīve izskatīsies, sekojot Viņam un stāstot citiem Labo vēsti par Dieva 
valstību. 
 
Jēzus parāda viņiem, kā mīlēt, rūpēties un lūgt par neveselajiem, kā runāt ar 
cilvēkiem, kuriem ir jautājumi un kuri varbūt ir pret viņiem, kā atpūsties un kā 
meklēt Tēva palīdzību lūgšanā. Arī to, kā aizsniegt tādus cilvēkus kā muitnieks Levijs 
un viņa draugi, kas tika uzskatīti par riebīgākajiem cilvēkiem tā laika sabiedrībā. Viņš 
arī parāda, kā to visu darīt kā vienai mācekļu KOPIENAI! Visbeidzot – Jēzus atgādina 
farizejiem, kāds ir Viņa un Viņa mācekļu galvenais uzdevums – dziedināt slimus un 
grēcīgus cilvēkus. Veselajiem ārsta nevajag. Slimiem cilvēkiem gan! Arī šodien Jēzus 
aicina mūs un mūsu draudzes atsaukties šiem 3 aicinājumiem. 
 
 
 
 


