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Savā grāmatā „Lielā cīņa” E. Vaita, paskaidrojot, kāpēc Jēzus neatgriezās uz zemes
1844. gada 22. oktobrī, raksta:” Bet ļaudis vēl nebija gatavi sastapt savu Kungu. Viņu
labā vēl bija veicams sagatavošanas darbs.” Šāds paskaidrojums skan visai dīvaini,
ņemot vērā, ka šie ļaudis pārdzīvoja vienu no visiedvesmojošākiem garīgiem
pacēlumiem, kādu jebkad ir piedzīvojuši kristieši. Kāda sagatavotība tad tiem vēl
pietrūka? Tālāk viņa raksta:”Kad šis darbs būs pabeigts, tad arī Kristus sekotāji būs
sagatavoti uz Viņa atnākšanu.”
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Tam, kas pēta E. Vaitas izteikumus par pēdējā laika notikumiem, kļūst skaidra viņas
pārliecība par to, ka Dieva tautai mērķtiecīgi jātiecās pēc pilnības, lai sagatavotos
pēdējai šīszemes krīzei. Diemžēl vairums kristiešu, ačgārni saprotot Vaitas sacīto un
baidoties izrādīties „nepietiekoši labi”, ir kļuvuši dedzīgi morālās pilnveidošanās
piekritēji. Šīs nodaļas mērķis ir apskatīt pilnveidošanās problēmu no E. Vaitas augsto
kritēriju pozīcijas, tajā pašā laikā atbrīvot no bailēm, kas ir saistījušas daudzu prātus,
domājot, ka sagatavošanās beigu laikam ir kāds neīstenojams sapnis.
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Pirmais, ko būtu nepieciešams noskaidrot, ir pilnības raksturojums. Ja mums kādreiz
ir lemts sasniegt pilnību, tad vajadzētu iegūt pareizu priekšstatu par to.
Iespējams, ka trīs turpmākās līdzības palīdzēs saprast pilnības nozīmi.
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Vai jūs kādreiz esat centušies tuvoties varavīksnei? Pieņemsim, ka jūs stāvat kalnā un
redzat varavīksni, kura sākās pie kāda koka. Un kad jūs esat nonākuši pie šī koka,
izrādās, ka varavīksnes gals ir nākošā kalna galā. Kad jūs dodaties turp, varavīksne ir
nākošā galna galā. Kad tiek sasniegts arī tas, tad varavīksne jau atrodās pļavā. Jūs
varat dzīties pēc varavīksnes pa kalniem un lejām no saules lēkta līdz pat rietam, bet
tai pat nepietuvoties. Lūk, no kurienes arī teiciens par zelta podu varavīksnes galā –
tāds kā neaizsniedzamības simbols. Ar pilnību ir līdzīgi kā ar varavīksni. Kad jums
liekas, ka esat to sasnieguši, uzkāpuši virsotnē – tā atrodās kaut kur tālu priekšā. Jūs
varat tiekties pēc tās līdz pat Kunga nākšanai, bet tā arī nesasniegt to. Lūk, kas ir
domāts 1. Jāņa 1:8 „Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un
patiesība nav mūsos.”
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Kad Kolumbs pameta Spāniju trīs mazos kuģīšos, viņš pat nespēja iedomāties, ka
atklās Ameriku. Viņš bija norūpējies par īsāka ceļa meklējumiem uz Indiju. Beidzot
izkāpis uz sauszemes, viņš nolēma, ka ir atradis Indiju. Pat nosauca tās iedzīvotājus
par indiāņiem. Tikai pēc pāris gadiem Kolumbs saprata, ka ne jau Indiju viņs bija
atradis. Tā zeme, uz kuras viņš stāvēja, bija tikai pusceļā uz Indiju. Pilnība ir kas
līdzīgs tam, kas notika ar Kolumbu. Pat ja jums liksies, ka esat to sasnieguši, agri vai
vēlu atklāsies, ka tā nav un jūs arvien esat pusceļā uz to.
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Ābrahāma ceļojums uz Kanaānu, šķiet, vislabāk paskaidro pilnības nozīmi. 1. Mozus
12:1 un Ebr. 11:8. Lūk, Dievs saka Ābrahāmam:”Es vēlos, lai tu ej uz zemi, kuru Es
tev norādīšu.” Ābrahāms atbild:”Esmu gatavs, kur tā atrodās?” Dieva atbilde varētu
šķist visai dīvaina:”Es tev neteikšu, kur tā atrodās.” Tāpēc seko loģisks jautājums:”Vai
Ābrahāms nokļuva Apsolītajā zemē?” Protams, ka nokļuva. Bet kā viņam tas izdevās,
ja Dievs nepateica, kur tā atrodās? Vispirms Ābrahāmam bija jādodās ceļā. Kad viņš
to izdarīja, Dievs vadīja viņa soļus. Tieši šādai secībai ir jāpievērš uzmanība.
Rakstura pilnība ir līdzīga Ābrahāma rīcībai. Līdzīgi kā viņš, arī mums ir jādodās ceļā.
Neatlaidīgi jāvirzās uz priekšu, soli pa solim. Un tad Dievs uzņemsies vadību par
mūsu pilnveidošanu.
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Jāņa 16:13, 8 „Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā(...)”
„Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu.”
Apskatīsim pirmo punktu.
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Mēs pārāk bieži uzskatam, ka mums ir taisnība, bet Dievs kļūdās. Tajā
brīdī, kad cilvēks deg savas pārliecības ugunīs, nekas to nevar pārliecināt
par pretējo. Cilvēks ir stūrgalvīgs, un Dievam ir jāpārliecina mūs par
mūsu grēcīgo stāvokli. Ko vajadzētu darīt mums? Psalms 130:23,24
„Pārbaudi mani, ak, Dievs, un izzini manu sirdi; izmeklē mani un izdibini
skaidri manas domas, un lūko, vai es neesmu uz ļauna ceļa, tad vadi mani
pa mūžības ceļu!” Dāvids saka:”Lūdzu, ieskaties manā dvēselē un, ja
atrodi kādas kļūdas – pasaki man to!”
Nav šaubu par to, ka uz šādu lūgšanu Dievs noteikti atbildēs, izmantojot
savus kanālus vai tie būtu apstākļi vai konkrēti cilvēki. Viņš atklās visu,
kas mums būtu jāzin, lai cilvēks tuvinātos pilnībai. Tieši par to ir sacījis
Pāvils ticīgajiem Filipīnās – Fil. 3:13-16 . Viņš atklās un atgādinās visu,
kas mums būs jāzin un jāatcerās, lai varētu sagatavoties pastāvēt bez
Starpnieka. Jo nekādu slēpto grēku, no kuriem būtu nepieciešams
atbrīvoties pēc žēlastības laika beigām, vairs nebūs.
Aizpildīsim tabulu -
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Apskatīsim otro punktu.
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Nākošais posms, kuru mēs piedzīvojam kopā ar Dievu, tā ir atgriešanās. Kad Dievs radīja Ādamu un Ievu, viņi bija pilnīgi. Kad Viņš uzlūkoja visu
radīto uz zemes, Viņš sacīja, ka viss ir ļoti labs.
Grāmatā „Ceļš pie Kristus” autore saka:”Sākotnēji cilvēks bija apveltīts ar cēlām spējām un līdzsvarotu prātu. Viņš bija pilnīga būtne un dzīvoja
pilnīgā saskaņā ar Dievu. Viņa domas bija skaidras un mērķi svēti.” (17.lpp.)
Ar visu savu būtni viņi mīlēja Dievu un vēlējās Tam paklausīt. Dievbijīgs dzīvesveids nebija atdalāms no viņu vēlmēm. Kad viņi krita grēkā, viss
izmainījās. Nepaklausības dēļ vēlmes kļuva aplamas un patmīlība izgrūda no sirds patieso mīlestību. Grēks padarīja cilvēku tik vāju, ka tas vairs
nebija spējīgs patstāvīgi pretoties ļaunuma varai. Tagad viņi ar visu savu būtni mīlēja sevi. Viņu vēlmes kļuva grēcīgas. Viņi bija nokļuvuši slazdā.
Viņi nokļuva tādā stāvoklī, no kura nevarēja atrast izeju patstāvīgi. Mēs varam pilnīgi patstāvīgi ielēkt akā, taču izkļūt no tās mums nav spēka.
Pirmie cilvēka krita grēkā, un viņiem bija nepieciešama palīdzība, lai uzvarētu to. Tieši tāpat kā mums šodien. Lūk, ko saka E. Vaita:” Mēs paši
nevaram izglābties no grēka bedres, kurā esam iestiguši. Mūsu sirdis ir ļaunas, un mēs tās nespējam pārmainīt. Izglītībai, kultūrai, gribas
vingrināšanai, cilvēku pūlēm — visam ir sava nozīme, bet šeit tās ir bezspēcīgas. Tās var dot ārēji pareizu uzvedību, bet nespēj pārmainīt sirdi; tās
nespēj šķīstīt dzīves motīvus.” (18.lpp.) Pievēršot uzmanību pēdējam teikumam, kurš krievu valodā skan šādi - нельзя очистить источники
жизни, angļu valodā - purify pyurə,fai] the springs of life, kurā vārdam „springs” ir 18 nozīmes un divi no tiem ir „motīvs” un „avots”, autors
apskata pēdējā vārda nozīmi dotajā tekstā. Tātad – par kādiem avotiem iet runa? Dabā avots ir vieta, kur no pazemes izplūst ūdens. Ūdens no
netīra avota ir rūgts vai indīgs. Acīmredzot ir nepieciešams saprast, kas ir mūsu dzīves avoti.
Tie ir visdziļākie mūsu sirds pamudinājumi, mūsu pašas stiprākās vēlmes, mūsu pamata prioritātes. Un tikai Dievs to visu var izmainīt. Jēzus to
nosauc par „piedzimšanu no augšas”.
E. Vaita raksta:”Pestītājs sacīja: “...ja cilvēks nepiedzimst no augšienes”, ja viņš nesaņem jaunu sirdi, jaunas ilgas, mērķus un motīvus, kas viņu vada
pretī jaunai dzīvei, “neredzēt tam Dieva valstības.” (Jāņa 3:3). Ceļš pie Kristus” (18.lpp.). Dievam ir jāizmaina viss, ko mēs paši nevaram izmainīt –
mūsu vēlmes, mērķi un nodomi. Mēs neesam spējīgi to visu radīt, mēs to saņemam no Dieva.
Ir divas lietas, kurām ir jāmainās mūsu dzīvē. Vispirms mūsu vēlmēm, tad mūsu rīcībai. Diemžēl kristieši jauc šos divus jēdzienus, mēģinājumos
uzvarēt grēku. Tie lūdz Dievam izmainīt viņu grēcīgo uzvedību tā vietā, lai lūgtu izmainīt viņu grēcīgās vēlmes. Nav tā, ka kristiešiem nav jālūdz
Dieva palīdzība izmainīt uzvedību, bet ne ar to nevajadzētu sākt.
Kāda sieviete regulāri lūdza:”Dievs, lūdzu Tev, iznīcini grēka tīklus no manas dzīves.” Dienu no dienas viņa atkārtoja šo lūgšanu, kamēr viņas vīrs
reiz noteica:”Dievs, lūdzu, nosit zirnekli.” Kamēr mēs virspusēji cīnīsimies ar grēku, agri vai vēlu mēs zaudēsim, jo noslaukam tikai zirnekļa tīklu,
bet nenositam zirnekli. Nosist zirnekli nozīmē iznīcināt grēka avotu, vēlēšanos grēkot, kas ir iesakņojusies mūsu sirdī. Taču patiesība ir tāda, ka arī
to mēs nevaram izdarīt. Tikai Dievs var izmainīt mūsu sirdi. Mēs sāksim izcīnīt īstas uzvaras tikai tad, kad sāksim lūgt Viņu izmainīt mūsu aplamās
vēlmes un tieksmes.
Kāds vīrs reiz sacīja savam mācītājam:”Man ir problēma. Man ļoti garšo kafija, un katru rītu pirms darba es izdzeru kafijas tasīti. Katrs mēģinājums
atbrīvoties no šī netikuma cieš zaudējumu. Vai jūs varat man palīdzēt?” Mācītājs atbildēja:”Rīt no rīta tā vietā, lai lūgtu Dievam palīdzību atmest
kafijas dzeršanu, lūdz Dievam nekad vairs nevēlēties to darīt.” Vīrs mirkli padomāja un tad sacīja:”Bet pēc tādas lūgšanas es varu savu kafijas tasīti
vairs nedabūt!”
Šeit parādās mūsu problēma. Mēs tīksmināmies par saviem grēkiem un nevēlamies, lai Dievs mums laupa šo šķietamo prieku.
Lolots grēks – tas ir grēks, par kuru mēs esam gatavi lūgt palīdzību Dievam, kad esam baznīcā. Tas ir grēks, par kuru mēs lūdzam rīta un vakara
lūgšanās. Taču mēs neesam gatavi par to lūgt kārdinājuma brīdī, jo tas mums ir pārāk dārgs. Ja Dievs mums atņems vēlēšanos to darīt, tad mēs
nevarēsim vairs to izbaudīt. Mūsu apzinātās izvēles rezultātā mēs iegūsim uzvaru brīdī, kad kārdinājums būs visstiprākais. Jūs izdarīsiet izvēli, ja no
jūsu lūpām izskanēs lūgums nevēlēties darīt grēku. Sastopoties katru nākošo reizi ar šo kārdinājumu un lūdzot Dievu izsakņot vēlēšanos, nemanot
pienāk brīdis, kad vēlēšanās ir pazudusi.
Aizpildīsim tabulu -
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Apskatīsim trešo punktu.
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No vienas puses pretošanās kārdinājumam jau tika apskatīta, taču lūgšana par
izmaiņām vēlmēs kārdinājuma brīdī nav gluži tas pats, kas lūgšana par atturēšanos no
grēka.
Kārdinājuma brīdī mums ir nepieciešama palīdzība gan vienā, gan otrā gadījumā.
Mums ir vajadzīga palīdzība, lai mēs neizdarītu nepareizu rīcību. Ja mēs
neatbrīvosimies no nepareizām vēlmēm, tad mums būs jāpieliek lielas pūles, lai
neizdarītu to, ko vēlamies. Līdzko būs izskanējis lūgums par atbrīvošanu no aplamas
vēlēšanās, tā sekos nākamais solis – rīcības izvēle. Jūs teiksiet – „bet ja vēlēšanās darīt
ir pārgājusi, tad rīcība izmainīsies pati no sevis.”
Lielos vilcienos tā arī notiks. Daudz grēku tiešām tiek pārvarēti pateicoties
izmainītajām vēlmēm.
Taču pieredze rāda, ka cīņā ar dziļiem un spēcīgiem grēkiem Dieva palīdzība ir
nepieciešama arī pēc lūgšanas izmainīt vēlēšanos. Ar vāju vai pārveidotu vēlēšanos
negrēkot būs iepējamas izmaiņas arī rīcībā, taču ne garantētas izmaiņas. Turklāt
izmaiņas mūsu rīcībā notiek pavisam citu procesu rezultātā. Dievs izmaina mūsu
tieksmes, paši mēs to izdarīt nevaram, bet Dievs nevar izmainīt mūsu uzvedību, tas
mums ir jādara pašiem. Šis ir ļoti svarīgs principrs –
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Tikai Dievs var izmainīt mūsu vēlēšanos, tikai mēs paši varam izmainīt savu rīcību.
Turpinājumā nedaudz praktisku padomu kā panākt, lai rīcība patiešām izmainītos.
Cilvēki vēlētos, lai Dievs izmaina gan viņu vēlmes, gan rīcību, taču Viņš nevar izmainīt
mūsu rīcību neaizskarot mūsu brīvo izvēli. Un Viņš to nedarīs. Vai jūs esat kādreiz
redzējuši, kā Dievs no Debesīm izstiepj roku un izņem cigareti no smēķējoša cilvēka
mutes? Vai Viņš fiziski ir atšķīris neuzticīgu laulāto? Vai esat kādreiz dzirdējuši, ka
Dievs plaukšķina kāda cilvēka sejas priekšā ikreiz, kad tas grasās veltīgi izrunāt Viņa
vārdu? Nē. Dievs izmaina mūsu vēlmes, bet mums ir jāizmaina sava uzvedība. Dievs
arī nesaka:”Es jums esmu devis jaunu vēlmju komplektu, tāpēc tagad mainiet savu
uzvedību.” Viņš mums palīdz tikt ar to galā. Dieva palīdzība mūsu rīcības izvēlē ir
uzrakstīta kāda īsā Bībeles pantā. Fil. 4:13 „Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara
stipru.” Pāvils šeit runā par rīcību un viņš saka – „visu spēju”, nevis tikai kaut ko, bet
visu. Tas nozīmē, ka mēs varam uzvarēt jebkuru grēku, lai cik spēcīgs tas arī nebūtu.
„Visu spēju”, saka Pāvils, bet pateicoties Kam? Viņš saka, ka izmaina savu rīcību Kristus
spēkā.
Tātad Dieva palīdzība mūsu rīcības izmaiņu pamatā ir tas, ka Viņš mums dod spēku.
Savu spēku. Kā mums tas ir jāuzņem? Jālūdz par to.
Aizpildīsim tabulu -
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Vēl kāda ilustrācija, lai parādītu kādu svarīgu un efektīgu pretošanās aspektu.
Nevienam, īpaši vecākiem, nav svešs šāds sarunu scenārijs. Tā uzvedās gan bērni, gan
pieaugušie – ja pastāv kaut niecīgākā varbūtība izdarīt kādu grēku, mēs nepārvarami
tiecamies pēc tā.
E. Vaita saka:”Šis ir svarīgs apziņas likums, kuru nevajadzētu atstāt neievērotu – līdzko
iekāres objekts ir pilnīgi aizliegts un nav nekādas cerības to iegūt, cilvēks drīz vien
pārtrauks tiekties pēc tā un atradīs sev citu nodarbošanos. Bet ja ir kāda cerība iegūt
kāroto, mēģinājumi to darīt sekos viens pēc otra. „Apziņa, raksturs un personība.”
(419.lpp.) Atsakiet kārdinājumam un tas zaudēs savu spēku un ietekmi.
Papildināsim tabulu-

21

Varētu rasties jautājums kā rezultātā iekāre ir zaudējusi spēku – vai tāpēc, ka Dievs ir
izmainījis sirdi vai tāpēc, ka mēs sev esam to aizlieguši? To nevar noteikt.
Jāņa 5:5-9 „Tur bija arī kāds cilvēks, kas trīsdesmit astoņus gadus bija gulējis nevesels.
Jēzus, redzēdams viņu guļam un zinādams, ka viņš jau ilgi atrodas tādā stāvoklī, saka
viņam: "Vai tu gribi vesels kļūt?" Slimais Viņam atbildēja: "Kungs, man nav neviena
cilvēka, kas mani ienestu dīķī, kad ūdens tiek sakustināts; bet, kamēr es pats noeimu,
cits jau aiziet man priekšā.” Jēzus viņam saka: "Celies, ņem savu gultu un staigā!" Un
tūdaļ tas cilvēks kļuva vesels, paņēma savu gultu un sāka staigāt.”
Jēzus dziedināja paralizēto un arī šis cilvēks pielika savas pūles - viņš piecēlās un gāja.
Tas pats notiek kārdinājuma brīdī. Mēs nevaram noteikt, kurš no faktoriem būtu
nozīmīgāks, jo svarīgi ir abi.
Mēs nevaram noteikt to, ar kuru aci mēs skatamies. Attēlu mēs redzam ar abām un
nav iespējams izdalīt vienas vai otras acs svarīguma pakāpi. Svarīgākais ir redzēt.
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Mums nav jāuztraucās par to, vai esam pietiekoši labi. Griežoties pie Svētā Gara ar
šiem lūgumiem, mēs atklāsim pārmaiņas savā raksturā. Bet ir jāliek šie soļi. Un Dievs
neaizvērs žēlastības durvis, kamēr vien mēs tam nebūsim gatavi. “Spēks, kas radīja
visas lietas, ir arī Spēks, kas pārrada dvēseli Savā paša līdzībā.” /Liec. dr. 6. sēj./
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