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Viņa ceļi ir pilnīgi – 5. Mozus 32:4
Mācītājs A. C. Šulcs
A. V. Tozers uzaicināja angļu evaņģēlistu Leonardu Ravenhilu noturēt atmodas dievkalpojumus Čikāgā.
Viesnīcā, kur apmetās Ravenhils ar savu līdzstrādnieku, sākās ugunsgrēks. Viņiem abiem bija jālec ārā pa
trešā stāva logu. Piezemējoties Ravenhils lauza daudz kaulu. Pagāja pusstunda, kamēr atbrauca ātrā
palīdzība.
Tozera draudzei bija daudz jautājumu. Kādēļ tā notika? Vai tas bija Dieva vai velna darbs? Vai viņi bija
pietiekami daudz lūguši par atmodas sapulcēm? Vai Dievs nevarēja Ravenhilu momentā dziedināt un
nolikt atpakaļ kancelē? Kāds labums no šī gadījuma var iznākt? Neviens no draudzes locekļiem nevarēja
atrast īstos vārdus, lai mierinātu ievainoto evaņģēlistu. Beidzot Tozers ieradās ar vīru no Ķīnas, kurš bija
piedzīvojis daudz vajāšanu. Viņš teica: „Tas Kungs svēto tevi tavās dziļākajās ciešanās.” Šie daži vārdi
evaņģēlistam palīdzēja vairāk kā visi pārējie, ko apmeklētāji bija teikuši. „Tas Kungs svēto tevi tavās
dziļākajās ciešanās.”
Mans draugs, es varu tev apliecināt, lai kādās sāpēs esi, kādus zaudējumus piedzīvo, vienalga, ko esi
cietis, kādas iespējas zaudējis, kādas skumjas piedzīvo, kādu atraidījumu esi saņēmis, tas ir lielā
svētošanas darba labā, lai darītu tevi līdzīgāku tavam Meistaram. Visi Dieva ceļi ir nevainojami, saskaņā
ar Viņa mīlestību un taisnību. Tie ir nevainojami gan priekš visļaunākā grēcinieka, gan pie vislieliskākā
svētā. Dievs nekad nedara neko nepilnīgu. Neviens Tiesas dienā nevarēs sūdzēties, ka Dievs būtu darījis
kaut ko netaisnīgu kādai dvēselei. Kā dabā viss ir pilnīgs, sākot ar elektrona orbītu atomā, beidzot ar
galaktiku ceļiem visumā, tāpat cilvēkam Dieva nospraustie ceļi ir nevainojami.
Lai kur tu būtu iekļuvis, Dieva ceļi nevainojami darbojas tavā dzīvē. Dievs nekļūdās. Viņam pēc notikušā
nekad nav jāsaka: „Es varēju izdarīt labāk,” vai „Es biju nolaidīgs attiecībā uz šo cilvēku,” vai „Es varēju
darīt kaut ko vairāk priekš šī cietēja svētā.” Dievs tevi neizvedīs no tā, kur atrodies, kamēr Viņa
dievišķie plāni tevī nebūs izpildīti. Tad Viņš parādīsies kā varenais brīnumu darītājs. Dieva galējais
mērķis ir, lai tu nezaudētu to, ko Viņš priekš tevis ir paredzējis. Visi Viņa darbi ar tevi ir virzīti uz šo mērķi.
Mans draugs, Dievs cenšas tevi attīrīt, lai tu kļūtu kā vistīrākais zelts. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl
Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti (Rom. 8:28).
Mācītājs Helms ir teicis: „Tas ir dabīgi – vēlēties zināt kāpēc. Bet Dievs caur mums var strādāt tikai tad,
kad mēs pakļaujamies, lai paši kļūtu par atbildi.” Šī atbilde ir: Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un
nepaļaujies uz sava prāta gudrību (Pam. 3:5). Lai to varētu izdarīt, mūsu vecajam cilvēkam jātop

nogalinātam. Vienīgi garīgais cilvēks atsakās no visiem saviem jautājumiem un vienkārši uzticas un seko
Dievam, kurš nekad nekļūdās. Uzsveru, taisnais no ticības dzīvos (Ebr. 10:38) un ne no saprašanas. Cik
grūti mums ir to iegūt? Ja mēs to neiegūstam, mēs zaudējam mērķi, kura dēļ esam uz zemes – mūsu
mūžīgo likteni. Tu nevari būt sajūgts kopā ar Jēzu un ar „kāpēc un kā” kristieti. Tu esi vai nu prātotājs,
vai sekotājs. Saprast Dieva ceļus mums ir lielāks absurds kā odam saprast kompjūtera darbību.
Kāds Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik neizdibināmi Viņa
ceļi! No Viņa, caur Viņu, uz Viņu visas lietas. Viņam lai gods mūžīgi! Āmen (Rom. 11:33,36).
Par nelaimi daudzi semināri un Bībeles skolas ir pastāvīgos „kāpēc” meklējumos. Tās sekotāju vietā
sagatavo apšaubītājus. Kad Jēzus aicināja, Matejs uzreiz cēlās un sekoja. Ja viņš būtu vēlējies zināt
„kāpēc” un „kā”, Jēzus būtu Mateju atstājis tur, kur viņš atradās. Viņš tevi atstās uz vietas, ja neticēsi, ka
Viņa ceļi ir nevainojami. Ja Ādams un Ieva būtu uzticējušies tā vietā, lai gribētu zināt „kāpēc”, iespējams,
mēs visi vēl būtu Ēdenē.
Dieva ceļi priekš tevis ir nevainojami. Kādēļ vēl uzdot jautājumus? Kādēļ nepieņemt, būt laimīgam tajos,
ļaut Dievam tavās ciešanās darīt Savu svētošanas darbu? Neesi kā Ījaba draugi vai arī kā viņš pats –
neapvaino Viņa Majestāti, domādams, ka Dievs nezina, ko dara. Dievs nepalaiž garām elpu, ko tu ievelc.
Viņš pat zina, kad tu norij savas siekalas. (Īj. 7:19.) Viņa acis nepārtraukti ir pievērstas tev. Kā Trīsvienība
noliecas, lai aizsargātu Savus bērnus, lai tie neciestu pat vienu vismazāko kriksīti vairāk kā vajadzīgs! Viņš
neļaus tavai kājai slīdēt; kas tevi sargā, tas nesnauž (Ps. 121:3). Tu pieļauj kļūdas un nepareizi spried, bet
zini, ka Dieva ceļi ir pilnīgi. Viņš tevi sagatavo cīņām, atbildībai un iespējām, par ko tu nezini.
Mēs nezinām, kādēļ Ravenhils tika paņemts prom no kanceles un ielikts slimības gultā. Mēs nezinām,
kādēļ Dievs tevi ielika pasaulē šajā laikā. Mēs nezinām, kādēļ Ābrahāmam bija jāgaida 20 gadus, lai
saņemtu savu ticības dēlu. Mēs nezinām, kādēļ svētajam Pāvilam vajadzēja piedzīvot šausmīgo jūras
ceļojumu no Cezarejas uz Romu, ka pat kuģis nogrima un viņiem vajadzēja peldēt uz krastu. Mēs
nezinām, kādēļ māte zaudē savu pirmdzimto dēlu vai kādēļ vīrs ugunsgrēkā pēkšņi zaudē savu biznesu.
Mums nav jāzina. Tas, ko mums jāzina, ir – ka Dieva ceļi vienmēr ir nevainojami. Kādu tas mums dod
atdusu!
Tādēļ, mans dārgais brāli un māsa, pārtrauc jautāt, kāpēc, pārtrauc raudāt, pārtrauc meklēt tikumu citos,
pārtrauc sludināt savas grūtības, pārtrauc meklēt līdzjūtību vai iežēlošanos no citiem. Svētais Gars
Pāvilam jau pašā sākumā teica, ka viņam dvēseļu mantošanas procesā būs daudz jācieš. Tad, kad Pāvils
gāja no pilsētas uz pilsētu, Svētais Gars atkal un atkal liecināja, ka viņu sagaida važas un bēdas. Pāvila
atbilde: Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un
uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju (Ap. 20:24). Neļauj
ciešanām tevi novirzīt no ceļa.
Kādas sugas cietkoksne, ielikta ugunī, sāk dziedāt – jo karstāka uguns, jo skaistāka dziesma. Ja tu guli
sevis žēlošanas gultā, tev nebūs dziesmas. Saku vēlreiz: nereklamē savas ciešanas, vienkārši dziedi un
dziedi. Tieši to darīja Pāvils un Sīla, kad viņu muguras cietumā asiņoja un rokas un kājas bija ieliktas

siekstā. Tie dziedāja, un tādēļ viņi un visi apkārtējie tika atbrīvoti. Ak, kāda atšķirība starp tiem, kuri mājo
pašnožēlas pilsētā, un tiem, kuri naktī dzied slavas dziesmas! Neļauj dzīvei rotēt ap savām likstām,
neļauj, lai tās paņem visas tavas lūgšanas, ir tik daudz citu lietu par ko lūgt, ne tikai par sevi. Pāvils trīs
reizes lūdza, lai tiktu atbrīvots no sava dzeloņa. Neizšķied laiku pārlūdzoties pēc atbrīvošanas. Nelūdz, lai
izglābtos no krusta. Dievs teica: „Šīs bēdas nāk tev par labu.” Pāvils to pieņēma un sāka gavilēt savās
bēdās. Pieņem dzeloni savā miesā, ko tev jāiztur. Ja Dievs nedod dziedināšanas žēlastību, viņš dod
izturēšanas žēlastību. Kļūsti aizņemts ar Dieva darbu kā Pāvils. Viņa ceļi priekš tevis ir nevainojami tādi,
kā ir. Esi laimīgs tajos. Ļauj Viņam tevi apmierināt vislielākajās ciešanās un darīt tevi par vienu no Saviem
izmeklētākajiem dārgakmeņiem.
Jo vairāk Tas Kungs tevi mīl, jo vairāk Viņš tevi apgriež, lai tu varētu nest vairāk augļu. Ja Jēzus nebūtu
gājis pie Sava krusta, kristietībai nebūtu dziesmas. Jēzus nāca ciest un mirt. Bet, ja mēs ciešam līdz ar
Viņu, mēs ar Viņu tiksim arī pagodināti. Tas ir arī tavs aicinājums, jo kalps nav lielāks par savu Kungu
(Jāņa 15:20). Tas pats eņģelis, kurš stiprināja Jēzu Viņa vislielākajās ciešanās, ir arī priekš tevis (Mat.
4:11). Pieņemsim šo izaicinājumu:
Raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas Viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis,
par kaunu nebēdādams, un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt
tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdami visu smagumu un
grēku, kas ap mums tinas (Ebr. 12:2,1).
Ak, mans draugs, Jēzus izturēja, tev jāiztur, un tu iegūsi prieku. Ir vairāki prieka veidi: atgriešanās prieks,
paklausības prieks, kristīgās sadraudzības prieks, prieks cerībā u.c. Bet vislielākais prieks tomēr mums vēl
priekšā – tas ir prieks pie Dieva troņa tiem, kuri iztur, kā mūsu Kungs izturēja. Nepalaid to garām! Ņem
savu krustu un seko Viņam – tas ir tā vērts. Dieva ceļi vienmēr ir pilnīgi.

