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Ka tie to varēja klausīties/dzirdēt  
Mācītājs A. C. Šulcs 

 
Un daudzās tādās līdzībās Viņš uz tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties/dzirdēt. Marka 4:33. 
 
Kāda ir tava spēja dzirdēt? Vai maza? Jeb liela? Vai tā ir pilna apjoma? Jēzus runāja uz saviem mācekļiem 
saskaņā ar viņu spēju „dzirdēt”, tas ir, saskaņā ar viņu iekšējā cilvēka spēju to saprast. 
 
Ir divu veidu dzirdēšanas. Jēzus par farizejiem teica: Tāpēc Es uz tiem runāju  līdzībās,  jo tie redzēdami 
neredz un dzirdēdami nedzird un nesaprot  (Mat. 13:13). Šeit  Jēzus saliek  trijstūrī  trīs svarīgus uztveres 
faktorus: redzēšanu, dzirdēšanu un saprašanu. Katrs no tiem tad tiek sadalīts divās atšķirīgās kategorijās: 
fiziskā  redzēšana  un  garīgā  redzēšana;  fiziskā  dzirdēšana  un  garīgā  dzirdēšana;  fiziskā  saprašana  un 
garīgā saprašana, jo ir gan fiziskais, gan garīgais cilvēks. Fiziskais ir dzimis no sievietes, garīgais ir dzimis 
no Dieva. Tādēļ Jēzus teica: Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka 
Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes (Jāņa 3:6,7). 
 
Mēs, cilvēki, komunicējam viens ar otru fiziski. Mums vajadzīga fiziskā mute, lai runātu, un fiziskās ausis, 
lai dzirdētu. Bet Dievs ir Gars, un Viņš ar mums komunicē garīgi, iekšējā cilvēkā. Dievs reti izmanto fizisko 
balsi, lai runātu uz cilvēku. Farizeji varēja fiziski dzirdēt Jēzus vārdus, bet tie savās sirdīs nespēja dzirdēt, 
ko Viņš ar  tiem domāja. Katram Dieva bērnam  ir  spēja  iekšējā  cilvēkā dzirdēt  Jēzus balsi. Kā dabīgais 
cilvēks  ir  dzimis  ar  fiziskajām  ausīm  priekš  fiziskās  pasaules,  tā  garīgais  cilvēks  ir  dzimis  ar  garīgajām 
ausīm, lai uztvertu garīgo valstību. 
 
Dieva balss dzirdēšana ir būtiska piedzimšanai no Dieva. Ja nespējam dzirdēt, mēs nevaram sekot un, ja 
nesekojam, mēs nevaram būt Viņa mācekļi. Jēzus teica: Manas avis dzird Manu balsi, Es tās pazīstu, un 
viņas Man seko. Un Es tām dodu mūžīgo dzīvību, un viņas nemūžam neies bojā, un neviens tās neizraus 
no Manas rokas (Jāņa 10:27,28). 
 
Ievēro secību: mēs mūžīgo dzīvību saņemam tikai tad, ja dzirdam un tad sekojam. Jaunpiedzimšana  ir 
mūžīgās dzīvības sākums. Bet tālāk to nodrošina sekošana un atkal – sekošana nāk no dzirdēšanas. Jēzus 
šodien grib savus bērnus vadīt tāpat, kā Viņš tos vadīja senajās dienās – naktī ar uguns stabu, dienā ar 
mākoņa stabu. Tajos gados nebija dienas, kad  Israēls atrastos nepareizā vietā. Mūsu dzīvē nevajadzētu 
būt nevienai pašai dienai, kad mēs atrastos nepareizā vietā,  sakot nepareizos vārdus, esot nepareizās 
attiecībās un darot nepareizās lietas. Kad Jēzus atnāca, Viņš ieradās, lai mums dotu daudz vairāk par to, 
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kas  Israēla bērniem  jebkad bija. Lai būtu Jēzus sekotāji, mums  jādzird Viņa balss. Ja nesekojam Viņam, 
mēs neesam Viņa. 
 
Apustulis Pāvils Dieva dzirdēšanu pasniedz  kā  ikvienu Dieva bērnu  raksturojošu  lietu:  Jo  visi,  ko  vada 
Dieva Gars,  ir Dieva  bērni  (Rom.  8:14). Mūsos mājojošais  Svētais Gars  ir mūsu  uguns  stabs  naktī  un 
mākoņu  stabs dienā.  Ja nedzirdam  Jēzus balsi, mēs palaidīsim  garām  skaidros  ūdeņus,  zaļās  ganības, 
galdu, ko Viņš mums klājis, Viņa zižļa un gana vēzdas  iepriecinājumu. Mums  trūks svaidāmās eļļas, un 
mūsu  kauss  neplūdīs  pāri  pār  malām.  Ja  nedzīvojam  no  mūsu  Gana  balss,  tad  esam  kā  tuksnesī 
nomaldījušās avis. Mēs sapīsimies ērkšķos vai tiksim plēsīgu zvēru saplosīti. Praktiski runājot, mēs būsim 
garīgi  izkāmējuši. Mēs  piedzīvosim,  ka  apmeklējam  nepareizo  koledžu,  apprecam  nepareizo  cilvēku, 
izvēlamies nepareizo dzīves vietu, atrodamies nepareizajā draudzē un atkal un atkal katru dienu esam 
ārpus Dieva gribas. Tad mēs brīnāmies, kādēļ mums iet tik grūti un kādēļ mūsu sirdīs nav debesu prieka. 
Ja nedzirdam un nesekojam  Jēzus balsij,  tad esam  cilvēku, apstākļu, miesas  kārību  vai  izvēles,  ērtību, 
vienaudžu  spiediena, apsvērumu vai  intuīcijas balss vadīti. Dieva mērķis katram uz  zemes dzimušajam 
cilvēkam bija rūpīgi izstrādāts, vēl pirms zvaigznes bija debesīs. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un 
tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. (..)Jo mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus 
Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu (Ef. 2:8,10). 
 
Mēs esam pestīti,  lai  ieietu darbā, ko Dievs  jau mums  iepriekš  izplānojis, bet mēs  to nevaram darīt, 
kamēr  neiemācāmies  dzirdēt  un  sekot.  Mēs  paši  saviem  spēkiem  nevaram  ieiet  šajos  brīnišķīgajos 
darbos.  Ir  vajadzīgs,  lai  Jēzus mūs  vada.  Ja  neesam  Svētā  Gara  vadīti,  tad  esam  kā  kuģis miglā  bez 
navigācijas  instrumentiem.  Ja  nemācāmies  dzirdēt  Viņa  balsi, mēs  palaižam  garām  visu,  kā  dēļ  esam 
nākuši uz zemes. VISU! Mēs varam darīt visāda veida reliģiskus darbus, bet ja tie nav Viņa vadībā, tas būs 
nekas. Visi dēsti, ko Mans Debesu Tēvs nav dēstījis, tiks izrauti ar saknēm (Mat 15:13). Un daudzās tādās 
līdzībās Viņš uz tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties/dzirdēt. Kāda ir tava spēja dzirdēt? 
 
Dievs  teica  Ābrahāmam atstāt visus  savus  radus. Kāda bija  Ābrahāma  spēja dzirdēt? Vai viņš dzirdēja 
nelielā vai pilnā mērā? Ābrahāms paņēma līdz Latu, savu brāļa dēlu. Lats bija Ābrahāma nasta visu viņa 
atlikušo dzīvi. Ko mums tas maksā, ja nedzirdam pilnā mērā? Ko Ābrahāms dzirdēja, kad Dievs viņu sūtīja 
uz Kānaānu? Kad lietas sarežģījās, Ābrahāms devās uz Ēģipti, lai kļūtu vienīgi par apgrūtinājumu Ēģiptes 
galmam. Vai esi kādreiz kļuvis par apgrūtinājumu, jo nevari dzirdēt? Dievs Ābrahāmam apsolīja dēlu no 
Sāras. Kāda šoreiz bija Ābrahāma spēja dzirdēt? Ābrahāms gāja gultā ar Hagari, un mums  ir problēmas 
vēl līdz šai dienai. Taču beidzot Ābrahāms iemācījās. Viņš no sliktas dzirdēšanas nonāca pie labas un pie 
izcilas  dzirdēšanas.  Kad  Dievs  viņam  prasīja  pienest  par  upuri  paša  dēlu,  Ābrahāms  bija  iemācījies 
sadzirdēt pilnā mērā. Kur  tikai mēs sevi neesam  ieveduši  tādēļ, ka neesam skaidri dzirdējuši! Ko mūsu 
dzīves parādīs Tiesas dienā? 
 
Sirds  cietība  kavē mums  dzirdēt  un  notrulina  dzirdi  (Ebr.  5:11).  Jēzus  teica,  ka  Viņa mācekļi  nespēj 
dzirdēt un saprast maižu pavairošanas brīnumu sirds cietības dēļ (Mrk. 6:52). Kas apcietina sirdi? Pāvils 
teica,  ka  grēka  viltība  apcietina  sirdi  (Ebr. 3:13). Mēs domājam,  ka  tiksim  cauri  ar nelieliem  grēkiem, 
sevišķi, ja esam „garīgi” aktīvi. Bet Dievs ir svēts... svēts, svēts, svēts. Pāvils brīdināja, ka nedaudz rauga 
saraudzē visu mīklu  (1. Kor. 5:6).  Jebkurš apzināts grēks mūsu dzīvē neļaus sadzirdēt  Jēzu. Pāvils  teica 



tesaloniķiešiem, ka viņiem  jātop svētītiem caurcaurēm  (1. Tes. 5:23). Pilnīga  svētošana prasa gaidīt uz 
Dievu. 
 
Gaidīt uz Dievu kristietim ir vissvarīgākā aktivitāte. Tā tam palīdz iemācīties, ko Dievs vēlas viņa dzīvē. 
Tā sagatavo viņu dzirdēt un sekot,  jo nekam citam bez Dieva gribas nav nozīmes. Kad sākam gaidīt uz 
Dievu, mēs mācāmies, ka paši no sevis absolūti neko nespējam  izdarīt. Kad nākam Dieva priekšā, Viņš 
mums  atklāj  mūsu  apslēptos  grēkus:  mūsu  pašmīlību,  lepnību,  skaudību,  kriticismu,  zobgalību  un 
muļķīgās  runas. Tas viss kavē mūs dzirdēt  Jēzus balsi.  Ja vīri nemīl savas sievas, vai sievas nepakļaujas 
saviem vīriem, viņu garīgās ausis būs kurlas. Mums nepieciešams būt šķīstiem. 
 
Bet kad gaidām uz To Kungu, Viņš sāk no mums iznīdēt veco cilvēku un ved mūs sevis aizliegšanas dzīvē. 
Šajā iekšējā krustā sišanas, svētošanas un dvēseles attīrīšanas procesā mēs maz pamazām sākam dzirdēt 
Viņa balsi. Ak, tas ir visbrīnišķīgākais! Kādu dienu Tas Kungs jūs mudinās apciemot kādu lūgšanā, vai Viņš 
var  teikt,  lai  lūdzat kādam piedošanu, kuru esat  ievainojuši. Var pienākt diena, kad  Jēzus  jūs vadīs, kā 
pārcelties no vienas vietas uz otru. Ak, mans draugs, gaidi pacietīgi uz To Kungu, un Viņš rādīs tev ceļu. 
Jā, Viņš to darīs! Lietās, ko darīsi un ko teiksi, sāks parādīties mūžība. Aleluja! Ar laiku tu no mazas spējas 
nonāksi  pie  lielas  spējas  un  tad  pie  pilnīgas  spējas  dzirdēt.  Galu  galā  tu  sasniegsi  tādu  stāvokli,  ka 
sarunāsies ar savu Pestītāju cauru dienu. 
 
Manas avis dzird Manu balsi un viņas Man seko.  Jo  tie, ko vada Dieva Gars,  ir Dieva bērni. Ak, kā  tas 
izskatītos, ja katrs draudzes  loceklis dzīvotu saskaņā ar Jēzus balsi: būtu pareizajā laikā pareizā vietā un 
teiktu pareizos vārdus? Kā būtu,  ja Svētais Gars burtiski vadītu katru draudzes dievkalpojumu,  ikvienu 
aktivitāti katrā sapulcē? Mēs visi pēc tā esam izsalkuši. Tikai Svētais Gars spēj mūs pabarot. 
Jēzus uz tiem runāja tā, ka tie bija spējīgi to dzirdēt. Kāda ir tava spēja dzirdēt? 


