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AICINĀJUMS UZ PAKLAUSĪBU

Svētā Gara sadraudzība ir otrās jūdzes gājēju sadraudzība.

Reimars A.C.Šulcs

SVĒTĀ GARA SADRAUDZĪBA
“Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no Viņa, jo mēs turam Viņa baušļus un

darām to, kas Viņam patīkams.”(I Jāņa 3:22).

Reti, kad mēs dzirdam par kādu, kurš mūsdienās dzīvotu pilnīgā sadraudzī`ba ar
Dievu. Tomēr, tieši uz tādu sadraudzību Dievs mūs ir aicinājis. Varam to nosaukt par
“Svētā Gara sadraudzību.”

Dievs runāja ar Mozu vaigu vaigā, kā draugs sarunājās ar draugu (II Mozus
33:19). Jānis teica, ka visu , ko mēs lūdzam, to saņemam. Dievs vēlas, lai mēs visi
pieredzam tādu pašu tuvību un sadraudzību ar Viņu. Šāda dzīve ir pieejama visiem
kristiešīem.

Faktiski Pāvils saka, ka tad, kad Jēzus augšāmcēlās, uzgāja debesīs un apsēdās
pie Tēva labās rokas debesīs. Kad Jēzus piecēla mūs no mirušajiem, no vecās
patmīlīgās dzīves, Viņš mūs līdz ar Sevi ir “paaugstinājis debesīs.”(Efez.1:20:2:6).

Šeit, uz zemes, mums var būt sadraudzība ar Jēzu,  šeit mums var būt arī
sadraudzība ar kristiešiem, kuriem arī ir sadraudzība ar jēzu. Tas viss, bībeliski runājot,
notiek “debesīs”. Noslēpums, kā dzīvot “debesīs”ir nonākt kādā punktā, kur tu dari tikai
to, kas ir patīkams Dievam.

I Jāņa 3:22 atklāts pilns kristīgās dzīvošamas spektrs. Vismazākajā mērā,
kristietis, kurš ir cienīgs saukties par kristieti, paklausīs Dieva pevēlēm. Vislielākajā mērā
viņš darīs to, kas Dievam ir patīkams.. tātad, Jaunās Derības kristietis paklausību
pieņēms par minimālo standartu savā dzīvē, bet par augstāko vērtību uzskatīs darīt to,
kas ir patīkams Dieva acīs. Kad kristietis dzīvo šajā augšējā, vienmēr apmierināt Kungu,
līmenī, tad viņš vienmēr atrodās Dieva gaismas centrā. Ko vecos laikos mēdza saukt par
“Svētā Gara sadraudzību”.

KĀDAS IR VIŅA SADRAUDZĪBAS SVĒTĪBAS?

Šajā intīmajā sadraudzībā “debesīs” Dievs vairs neatrodas kaut kur tālu, tālu
prom, vienmēr pārāk aizņemts, lai atbildētuuz mūsu zvanu. Šajā sadraudzībā, pat
vistraģiskāko apstākļū vidū nekad nepaceļas šie muļķīgie jautājumi:”Kur ir dievs?”
vai “Kāpēc Dievs to pieļāva?” Tā vietā būs salda Dieva klātbūtnes apziņa, kas ļaus
turēt galvu augšā.



Šajā “debesu” sadraudzībā valdīs neizsakāms prieks, kāds jebkad ir piedzīvots
mūsu dvēselēs. Tas plūdīs pāri, tas liks mums skaļi saukt vai skriet vai liecināt par Dieva
labumu. Šajā sadraudzībā Dievs vienmēr ir labs – tur par Viņu nekad nedomās, ka
Viņš nerūpējās vai nesaprot, ka Viņš norobežojies no mūsu vajadzībām.

Šajā sadraudzībā mēs iegūsim visu, kas ir mūsu un  I Korint. 2:9 kļūs realitāte:”
Ko acs nav redzējusi un ko auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to
Dievs ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl.”

Šajā “debesu” Svētā  Gara sadraudzībā dzīve ir lūgšana un lūgšana ir dzīve.

Šeit, svētais reti kad, piemēram, meklēs grāmatu nesakot:”Jēzu, kur tā ir?” Šeit
kristieši vienmēr -  izņemot dažas aizmirstības, izklaidības minūtēs – lūgs Kungam, lai
Viņš palīdz atrast skrūvi vai āmuru, vai moteli, kurā pārnakšņot, ilgi pirms kāds pat sāk
meklēt.

Tātad, šajā Svētā Gara sadraudzībā, lūgšanas tiek atbildētas bagātīgi, kā
patiesi apgalvo  mūsu teksts:” Un visu, ko mēs lūdzam, to saņemam no Viņa, jo mēs
turam Viņa baušļus un darām to, kas Viņam patīkams.” Attiecībā uz šo rakstvietu
R.A.Torrejs saka:”Lai ko arī Jānis lūdza, viņš saņēma, jo bija paklausīgs un darija to, kas
patīk Dievam.

Visai jautājumu gūzmai par neatbildētām lūgšanām vajadzētusākties ar
sekojošiem diviem jautājumiem:

1. Vai es daru to, ko Dievs grib, lai es daru?
2. Vai es daru to, kas patīkams Dievam?

Mans draugs, ja vien tu nespēj atbildēt apstiprinoši uz šiem abiem jautājumiem,
tev nav tiesību apstrīdēt Dieva uzticamību. Patiešām, vai tā nav trāģēdija, ka lielākā
daļa, kas atzīst sevi par kristiešiem sagaida, lai Dievs pilda savu solijumu un atbild uz
lūgšanām, bet paši nevēlas izpildīt nosacijumus, kas jāizpilda, lai lūgšanas tiktu
atbildētas.  “Ja mes liksim aiz auss visas Dieva komandas, pavēles mums, tad Viņš liks
aiz auss mūsu prasības,” turpina R.A.Torrejs savā grāmatā “How to Pray”(“Kā lūgt”).

Jēzus Kristus “debesīs” ir ļoti maz jaunpiedzimušu cilvēku, kas tur dzīvotu. Cik
maz mēs varam atrast tādus, kas dzīvo Svētā Gara sadraudzībā. Apdomāsim sekojošo:

Ko mums vajadzētu darīt, lai būtu Svētā Gara sadraudzībā?

Pirmkārt, mums jāpiedzimst no augšienes. Jēzus teica:” Kas no miesas dzimis,
ir miesa, un kas no Gara dzimis, ir gars. Nebrīnies, ka Es tev esmu sacijis: tev
jāpiedzimst no augšienes.”(Jāņa 3:6,7).

Otrkārt, mums jānoliedz savu “es” – jāturpina noliegt savu “es”- lai kļūtu par
paklausīgiem Jēzus sekotājiem (Lūkas 9:23).



Izdarot to, esam nokļuvuši pie normālas Jaunās Derības kristietības būtības:
sekot Jēzum; un un neviens to nevar izdarīt bez paklausības. Jo Jēzus pats teica, ka
mūsu mīlestība pret Dievu izpaužas pavēļu klausīšanā:” Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas
pavēles.”(Jāņa 14-15).

Ievērojiet, Jēzus neliek mums paklausīt Vecās Derības likumiem, bet Viņa
pavēlēm. Kā mēs uzzinām Viņa pavēles? Dieva Vārdā un klausoties Viņa balsī, kad
sekojam Viņam:” Manas avis dzird Manu balsi.”(Jāņa 10:27).

Lai cik brīnišķīgi tas arī nebūtu, tas ir tikai kristīgas dzīves pamatā, jo mēs varam
paklausīt un tomēr būt  iesaistīti tumšos mūsu dzīves darijumos. Jo Tas Kungs nav
vergu kungs, bet Viņš dod mums noteiktu brīvības pakāpi, lai mēs varētu parādīt savu
mīlestību uz Viņu. Daudzi kristieši saka:” Nav tādas Rakstvietas, kas to un to neatļautu.”
Bet Pāvils saka:” Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ draudzi.”(I Korint. 10:23). Dažas lietas
Dievam ir patīkamas un nes lielāku labumu mūsu dvēselēm. Došu jums piemēru:

Lūk, benzīnstacijas darbinieks. Priekšnieks noliek viņam priekšā sarakstu ar
darāmajiem darbiem – pavisam 20 punkti, ieskaitot benzīna uzpildīšanu  un sīknaudas
papildināšanu kases aparātā. Sarakstā iekļautas minimālās pieļautās darbības. Ja
strādnieks paveiks visus 20 pienākumus, priekšnieks samaksās un paturēs viņu. Bet ir
tikai viens solis, lai būtu vairāk kā paklausīgs. Strādnieks pats var izlemt, kā darīs vēl
citus darbus neviss tikai tos, ko viņam liek darīt priekšnieks. Viņš varētu mazgāt auto
priekšējos stiklus katram klientam, pārbaudīt automašīnu riepas, apraudzīt katru stundu
atpūtas istabas, vai tās ir tīras, utt… Viņš  var atnākt desmit minūtes pirms darba
sākuma un palikt desmit minūtes pēc darba beigām.

Ja strādnieks sāks izprast priekšnieka vēlmes, ja viņš darīs visu, kas ir patīkams
viņa priekšniekam, tad drīz vien saņems darba paaugstinājumu. Tāpat ir ar mums: ja
mēs daram vairāk par paklausību, ja mēs ieskatāmies Dieva sirdī, lai saprastu, kas
Viņam patīk, tad mēs tiksim paaugstināti līdz Jēzus Kristus “debesīm” un sāksies Svētā
Gara sadraudzība!

Nemuļķosim paši sevi: balvas un paaugstinājumus mēs iegūsim nevis tikai
par pienākumu pildīšanu, bet tikai par to, ka darīsim vairāk, kā prasa pienākums.
Jēzus, Lūkas 17:10 runā  par pienākumu, sacīdams:” Kad jūs visu, kas jums uzdots,
būsit izpildījuši, sakiet: mēs esam necienīgi kalpi, mēs esam darijuši, kas bija mūsu
pienākums.” Bet Mateja 5:41, Kalna Svētrunā, Viņš runā par otrās jūdzes noiešanu:” Un,
kas tevi spiež iet vienu jūdzi, ar to paej divas.” Mans draugs, ja tava kristietība dara tikai
minimumu, tu nedzīvo “debesīs”. Svētības gūst tikai divu jūdžu gājēji.

Kristus sirds ilgojās pēc Svētā Gara sadraudzības ra mums. Viņš vēlas, lai mēs
sēžam kopā ar Vīņu “debesīs”, lai dotu mums gudrību, zināšanas, svētību un lietas, un
lietas , kas paglabātas tieši mums, sākot pat ar pasaules radīšanu.



Vai nākošreiz, kad tava stiepsies ieslēgt televizoru, tu sev nepajautātu: vai Jēzum
tas patīk? Vai nākošreiz, kad saņemsi ielūgumu doties uz kādu sporta spēli, tu sev
nepajautātu: Vai Jēzum tas patīk? Vai nākošreiz, kad metīsi savu ziedojumu draudzes
groziņā, tu sev nepajautātu: Vai šis daudzums, ko dodu apmierina Jēzu? Pajautā
Kungam vai tavs ģērbšanās stils, mūzika, ko klausies, žurnāli un grāmatas, ko lasi,
attiecības , ko uzturi, vai tas viss patīk Jēzum? Pajautā arī, vai jēzum patīk tava domu
dzīve.

Ceru , ka tu neklausīsies sātana melos, kas tev saka: Tā ir burta kalpība
(legālisms) – nepiedalies tajā! Nē, klausies, ko tev saka Glābējs: Tā ir mīlestība!
Pacelies līdz “debesīm”; pacelies līdz Svētā Gara sadraudzībai; pacelies tur, kur sāks
plūst dzīvā ūdens straumes, caur tavu dzīvi daudzu cilvēku sirdīs; pacelies tur, kur
spīdēs tava gaisma un kur tev vajadzēs tikai iteikties “Jēzu..” un Viņš jau būs gatavs
atbildēt uz tavām lūgšanām.

Svētā Gara sadraudzība – vai gribi to? Ja gribi, ej tālāk par vienkāršu paklausību,
izej no pelēkajiem savas dzīves notikumiem, kur tu vari vai nevari darīt  kādas noteiktas
lietas, ieej gaismā – paliec gaismā, visā tajā, kas patīkams Glābējam un tu atklāsi tādu
kristietību, kuras dēļ ir vērts nomirt un kuru ir vērts paturēt uz mūžiem.
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