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Dzīvot saskaņā ar Dieva balsi
“Manas avis dzird manu balsi, es tās pazīstu, un viņas man seko.”

Jāņa 10:27.

Apustulis Pāvils šo pašu domu izteica šādi: “Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva
bērni” (Rom. 8:14). Šajā pantā Pāvils saka, ka ikkatrs Dieva bērns ir Svētā Gara
vadīts. Patiesībā, raugoties, vai cilvēks vadās no saviem paša uzskatiem vai Dieva
balss, var noteikt, vai viņš ir vai nav īsts kristietis.
Visa cilvēce dzīvo saskaņā ar vienu no šīm divām balsīm. Zīmīgi, ka liela daļa
kristietības burtiski sastingst pretestībā Pāvila (Rom. 8:14) un Jēzus (Jāņa 10:27)
mācībai tāpēc, ka lielā daļā draudžu cilvēki reti, ja vispār tas notiek, dzird Jēzus
balsi un pēc tā arī necenšas, jo tas prasa dzīves izmaiņas. Jā, dzīvot saskaņā ar
mūsu Kunga balsi nozīmē ļaut Viņam vadīt tavu dzīvi visos sīkumos. Un daudz
kristiešu patiesībā negrib atteikties no savas varas.
Mazliet ieskatīsimies Dieva balss vēsturē.
Ādams dzīvoja saskaņā ar Dieva balsi līdz savas nepaklausības dienai. “Ēnoks
vadīja savas gaitas ar Dievu” un nekā citādi, kā sekojot Dieva balsij. Noa dzīvoja
saskaņā ar Dieva balsi, tas pats sakāms par Ābrahāmu, soģiem un dievbijīgajiem
ķēniņiem.
Pravieši dzīvoja saskaņā ar Dieva balsi, tā darīja arī Jēzus un apustuļi. Mans
draugs, cik tas ir parasts Jaunajā Derībā lasīt sekojošus aprakstus: “Gars Filipam
sacīja: “Ej klāt un turies līdztekus šiem ratiem!”” (Ap. d. 8:29) vai “Viņš parādībā
skaidri redzēja Dieva eņģeli.. uz viņu sakām: “Kornēlij!””(Ap. d. 10:3), vai
“Svētais Gars sacīja: “Nošķiriet man Barnabu un Saulu darbam, kādam es viņus
esmu aicinājis”” (Ap. d. 13:2) u.c.
Bībelē ir ļoti daudz rakstu vietu par to, kā Dievs ir runājis uz cilvēkiem. “Jo visi,
ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni.” Jēzus teica: “Manas avis dzird manu balsi..
un viņas man seko.”
Cik garlaicīgi un tukši ir sēdēt pie kalpotāja, kurš bez krāpšanās nevar sacīt: “Tas
Kungs vadīja”, “Tas Kungs ir atklājis”. Ak, mums nav vajadzības vēl kaut ko
klausīties no cilvēkiem! Mēs no viņiem jau pietiekami daudz esam dzirdējuši!

Mums vajadzīgs sadzirdēt Dievu un apustulis Jānis iedrošinoši apsola: “Tie visi
(svētie) būs Dieva mācīti” (Jāņa 6:45 no Jes. 54:13).
Kādos veidos Dievs runā uz cilvēkiem? Tie ir dažādi, jo “…ir dažādi spēki, bet
viens pats Dievs, kas dod visas spējas visiem” (1. Kor. 12:6). Tas apstiprina, ka
Dievs runā dažādos veidos un dažādi uz dažādiem cilvēkiem. Mums nekad
nevajag censties kopēt vai iekārot to veidu, kā Dievs runā uz kādu citu. Kādos
tad veidos Dievs runā?
1. Dievs runā uz mums caur Svētajiem Rakstiem.
“Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi…” (2. Tim. 3:16).
Raksti – Bībele ir ikviena apgalvojuma, ka tas Kungs uz mani runāja, pamats un
mēraukla. Raksti nekad nekļūdās. Tie var tikt kļūdaini interpretēti, bet nekad nav
nepareizi. Mūsu norādījumi, par ko apgalvojam, ka esam tos sadzirdējuši, ir
nepareizi, ja nav saskaņā ar Dieva Vārdu.
Tādējādi, pirmais jaunatgriezto uzdevums nav censties saņemt “vadību” vai
norādījumus no Gara, bet caur caurēm mācīties Bībeli ar kuru varēs pārbaudīt
visas lietas.
Otrais jaunatgriezto uzdevums ir paklausīt visam uz ko Raksti norāda. Sirds nevar
tikt Svētā Gara vadīta nepaklausības dēļ un nonāks kļūdainu iespaidu varā.
Jāatzīst, ka mani ļoti uztrauc dzirdēt cilvēkus sakām: “Tas Kungs man teica…”. Es
to dzirdu no cilvēkiem, kuri ir nesvēti apģērbušies, kuros ir vaina, rūgtums,
aizvainojums, kuri ir ievainotu jūtu pilni, neuzticami draudzē, kuri nekopj lūgšanu
dzīvi, pārkāpj laulību jeb kuriem nevar ticēt ģimenē, darbā un draudzē.
Ja strīdamies ar savu dzīvesbiedru, sūdzamies, esam apvainojušies pret kādu,
nedodam desmito tiesu, neesam uzticami dievkalpojumu apmeklēšanā un
lūgšanās, nemaksājam savus rēķinus, ja nepalīdzam un negodājam savus
mācītājus un vecākus, skatāmies bezdievīgas TV programmas un klausāmies
bezdievīgu mūziku, tad labāk neteiksim “Dievs mani vadīja” vai “tas Kungs man
teica”. Ja to darām, tas nav no Kristus. Paklausīsim Dievam, lai nebūtu
“pievilšanas dēli” un “nelutiniet miesu” (Rom. 13:14).
Mans draugs, mēs Dieva balss dzirdēšanu nevaram nošķirt no svētas dzīves.
2. Dieva bērni tiek vadīti ar Gara dāvanu palīdzību.
Ir trīs dāvanas, kuras Dievs izmanto, lai mūs vadītu: gudrības dāvana, atziņas
dāvana, garu pazīšanas dāvana. (1. Kor. 12:8,10).

Šīs dāvanas nav dotas visiem, tādēļ negaidi, ka Dievs runās uz tevi caur dāvanu,
kuras tev nemaz nav.
Vispirms ir minēta gudrības dāvana. Tā nav cilvēciskā, bet dievišķā gudrība, kas
te minēta. Gudrības dāvana ir Dieva dota pārdbīga gudrība, ka mēs zinām, kā
risināt jebkuru jautājumu.
Atziņas dāvana ir tad, kad Dievs pasaka ko darīt, kaut gan tas šķiet pavisam
bezjēdzīgi. Patiesībā, vairumā gadījumu, kad Dievs darbojas caur šo dāvanu, tas
ir pretrunā saprātam un tam, ko jūs domājat, ka vajadzētu darīt.
Garu pazīšanas dāvana ļauj noteikt, kas ir cilvēkā, kas slēpjas zem cilvēka
ārienes.
3. Dievs runā uz mums sirdsapziņā.
Rom. 2:15 Pāvils saka, ka mūsu sirdsapziņa var pateikt, kas ir morāli pareizi vai
nepareizi. Sirdsapziņa nav bioloģiskās attīstības produkts, bet Dieva dāvana
katram cilvēkam, kas piedzimis šajā pasaulē. Patiešām, sirdsapziņu var uzskatīt
kā gaismu, ko Jēzus ieliek katrā šīs zemes cilvēkā (Jāņa 1:9).
Citiem vārdiem sakot, sirdsapziņa ir iekšējā gaisma, kuru Jēzus ieliek tevī pie
dzimšanas. Sirdsapziņa ir visvienkāršākā moralitātes vieta. Tā var tikt notrulināta
noraidot vai izkropļojot (1. Tim. 4:2). Nekad nevajag rīkoties pret sirdsapziņu.
Pāvils centās paturēt skaidru sirdsapziņu Dieva priekšā ((Ap. d. 24:16).
Sirdsapziņa atbalsta Svētā Gara un Dieva Vārda liecību (Rom. 9:1; 2. Kor. 1:12).
Beidzot, mans draugs, mēs tiksim tiesāti sakaņā ar to, kā būsim reaģējuši uz
Dieva doto sirdsapziņu (Rom. 2:15-16; 13:5). Mūsu sirdsapziņa var būt stipra vai
vāja, un tā kļūs arvien stiprāka, jo ilgāk staigāsim ar Dievu (1. Kor. 8:7).
4. Dievs var mūs vadīt ar savu iekšējo balsi, runājot mūsu sirdīs.
Ir dabīgais un garīgais cilvēks. Dabīgajam cilvēkam ir fiziskā dzirde, bet
garīgajam cilvēkam arī ir ausis, ar kurām viņš dzird Dieva balsi. Kad Jēzus par
farizējiem teica “dzirdēdami nedzird” (Mat.13:13), Viņš domāja, ka tie var dzirdēt
ar savām dabīgajām ausīm, bet ne ar garīgajām. Tādēļ Kristus vēsts neaizsniedza
viņu sirdis.
5. Mēs varam saprast Dieva gribu, esot kopā ar Jēzu.
Jo ilgāk esam kopā ar Jēzu, jo vairāk pazīstam un mums ir Kristus prāts. Ļoti
bieži mēs vienkārši zinām, ko mums vajadzētu darīt un ko nē (1. Kor. 2:16).
6. Dievs var uz mums runāt caur mūsu pārveidoto prātu.

Dabīgā cilvēka vecais prāts nespēj uztvert Dieva atklāsmi. Bet, pateicoties prāta
atjaunošanai, jūs spējat “saprast, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un
pilnīgs”, kā Pāvils to saka Rom. 12:1-2.
7. Mēs varam dzirdēt Dieva balsi ar eņģeļu, vīziju un sapņu palīdzību.
Šie ir daži no veidiem, kā Dievs vada savus dārgos bērnus. Viņš mūs vada vienīgi
tā, lai varam veikt labos darbus, “kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos
dzīvotu” (Ef.2:10).
Daži draudzīgi brīdinājumi.
Laujiet man teikt piecus brīdinājuma vārdus, kas attiecas uz Dieva balss
dzirdēšanu.
I.

Kā jaunatgrieztais, apzinies, ka tu, iespējams, saņemsi vadību pārsvarā
caur Bībeli. Parasti tas prasa laiku, kamēr tava dzīve pilnībā tiek noskaņota
pēc Rakstu principiem. Paies kāds laiks, pirms tev izveidosies jūtīga garīgā
dzirde.

II.

Necenties tieši saklausīt Dieva balsi. Ja liksi uzsvaru uz šādu vadības
veidu, visticamāk tu iegūsi nepareizus iespaidus. Kad Svētajam Garam būs
tev kas sakāms, Viņš tevi uzrunās bez kā tu Viņam to uzspiestu. Bet Viņš
to darīs savā laikā. Līdz tam vienkārši gaidi un dari to, kas tā vai tā ir
darāms.

III.

Pirms vari uzticēties vadībai, iespaidam vai norādījumam no tā Kunga,
pārliecinies, vai attiecībā uz konkrēto jautājumu tev ir neitrāla attieksme.
Pretējā gadījumā

IV.

“vadība” drīzāk būs tavu paša vēlmju noteikta, un tu pievilsi pats sevi. Ja
nespēj savā sirdī iegūt pilnīgu neitralitāti, uzmeklē vīrus un sievas, kas jau
ilgu laiku ir staigājuši ar Dievu, lai viņi tev palīdz saprast Dieva gribu. Ja
reiz tu negribi pieņemt viņu padomu, kaut gan esi to lūdzis, rēķinies, ka
Svētais Gars būs apbēdināts un turpmāk tevi vairs nevadīs, kamēr tu
nenožēlosi.

V.

Turies pa gabalu no kristiešiem, kuri ir rekordisti Jēzus vārda piesaukšanā,
lai manipulētu ar cilvēkiem un apstākļiem sava labuma dēļ.

VI.

Esi uzmanīgs, ka tu “tā Kunga, sava Dieva, vārdu nelietīgi nevalkā, jo tas
Kungs neatstās nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi valkā” (2. Moz. 20:7).

Beidzot, kā tad mēs varam tikt Svētā Gara vadīti? Mācītāj Šulc, vai Jūs to varat
pateikt vienā teikumā? Jā, es mēģināšu. Mēs tiekam Svētā Gara vadīti, paliekot
Kristū. Mēs paliekam Kristū, paklausot katram Dieva vārdam un sitot krustā savu
miesu ar tās plāniem un gribēšanām.
Jā, cik brīnišķīgi ir Rakstu vārdi: no debesīm tu radīji mani dzirdēt tavu balsi!

