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„Sevis aizliegšana – visas disciplīnas karaliene” 
 
Es saucu sevis aizliegšanu par visas disciplīnas karalieni, jo bez tās 
1) mēs nevaram sekot Jēzum: Un Viņš sacīja uz visiem: Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz 

sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ (Lūk. 9:23); 
2) mēs nevaram nokļūt debesīs, jo Jēzus saka: Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! – ieies 

Debesu valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu (Mat. 7:21). 
Tik daudz ievadam. Tagad izvērsīsim šo tēmu. Sevis aizliegšana ir visas disciplīnas sakne, patiesībā 

tā ir disciplīnas būtība. Bez tās nav disciplīnas. To vislabāk raksturo Jēzus Paša vārdi, kad Viņš bija 
Savas dzīves visdziļākajā agonijā – Ģetzemanes dārzā: ...ne kā Es gribu, bet kā Tu gribi (Mat. 26:39). 
Jā, tā ir sevis aizliegšana. Viss mūsu Kunga dzīvesveids bija ar to saistīts. Viņš vēlreiz atkārto šo 
principu, sakot: Es nemeklēju Savu gribu, bet Tā gribu, kas Mani ir sūtījis (Jāņa 5:30). Tagad, mans 
draugs, kad zini, kas bija Jēzus ikdienas dzīves centrā, kas ir tavas ikdienas dzīves centrā? 

Tādā veidā Jēzus dzīvoja, un tā Viņš nomira. Tikai sevis aizliegšanas dēļ Viņa upuris derēja mūsu 
grēku izpirkšanai. Un nav cita veida, mans draugs, kā tev un man dzīvot, vienīgi tikai: „Ne mana griba, 
bet tavējā lai notek!” Mums ir jādzīvo šādu dzīvi bez atvaļinājuma vai variantiem. Dzīvot bez sevis 
aizliegšanas nozīmē dzīvot bez Viņa. 

Diemžēl pasaule atziņā par to, cik svarīga ir sevis aizliegšana, atstāj draudzi kaunā. Citiem vārdiem 
sakot, sevis aizliegšana pasaulē tiek ļoti skaļi apsveikta. Bet lielā kristietības daļā tā ir tikusi noslēpta 
tumšā skapī. Pasaule pazīst šādas lietas: 

• Armijā nevar iztikt bez sevis aizliegšanas. 
• Sportisti bez tās nevar iegūt balvas. 
• Biznesmeņi zina, ka bez tās tie piedzīvos bankrotu. 
• Studenti bez tās nevar pabeigt augstskolu. 
• Lidotāji bez tās nevar vadīt lidmašīnas. 
• Darba ņēmēji bez tās nevar iegūt paaugstinājumu. 
• Visi cilvēces sasniegumi ir nākuši, pateicoties sevis aizliegšanai. 
Pasaule savas balvas dod tiem, kuri aizliedz sevi – disciplinētajiem. Tā zina, ka bez disciplīnas tu 

nevari uzvarēt. Pāvils, kristīgās teoloģijas arhitekts, arī to zināja. Paraugies uz vienu no rakstu vietām, 
kur viņš iekļāva sevis aizliegšanu savā mācībā: 

Vai nezināt, ka skrējēji stadionā gan visi skrien, bet tikai viens dabū goda algu. Skrieniet tā, ka jūs 
to dabūjat. Kas piedalās sacīkstēs, tas ir atturīgs visā, viņi tāpēc, lai dabūtu iznīcīgu vainagu, bet mēs 
neiznīcīgu. Tātad es skrienu ne kā uz ko nezināmu, es cīnos ne kā gaisu sizdams (1. Kor. 9:24-26). 

Arī Dieva valstības balvas tiek dotas tiem, kuri turpina šīs sacensības, tiem, kuri saka ardievas savai 
pašu dzīvei, lai iegūtu brīnišķīgo vainagu. Diemžēl daudzi teologi, kuri seko apustulim Pāvilam, nav 
uzsvēruši šo lietu. Tie sevis aizliegšanu ir izmetuši no draudzes un nākuši klajā ar skandalozo doktrīnu: 
„Viss, kas tev jādara, ir – ticēt!” Tā ir doktrīna, kas neko nedod. Šādā veidā tu neieiesi derības 
attiecībās. Tās rezultātā ir miljoniem pielūdzēju, kuri izrāda ārēju svētbijību, bet tās spēku noliedz. Tie 
kaunas Jēzus dēļ. Tie neliecina. Tie nav ne zemes sāls, ne pasaules gaisma. Īsumā – tie neseko Jēzum. 
Nekas draudzē nav nesis vairāk postījumu un nekas to nav vairāk apkaunojis kā fakts, ka sevis 
aizliegšana kā būtisks kristīgās ticības elements ir tikusi noraidīta. Mēs nevaram patikt Dievam bez 
sevis aizliegšanas un darīt Viņa gribu bez disciplīnas. 
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Ir atšķirība, mans draugs, ko mums jāņem vērā – atšķirība starp ticību un sevis aizliegšanu. Ticība 
saistīta ar sirdi: Jo ar sirds ticību panākama taisnība... (Rom. 10:10). Sevis aizliegšana saistīta ar 
gribu. Lai staigātu ar Dievu, mums ir vajadzīga gan sirds, gan griba. Jēzus Saviem mācekļiem mācīja 
tikai vienu lūgšanu, un tā ir Mūsu Tēvs lūgšana. Tā ir īsa. Tur Viņš neko nesaka par ticību. Un kādēļ 
gan Viņam to vajadzētu? Tā ir ticīgā lūgšana! Mācekļiem jau bija ticība. Šajā lūgšanā Viņš runā par 
sevis aizliegšanu. Jēzus mācekļiem un visiem ticīgajiem patiesībā saka: „Bērni, jums ir ticība, bet tagad 
aizliedziet sevi un pildiet Manu gribu!” Lūdziet: Tavs prāts lai notiek! Atsakieties no savas dienas 
kārtības. Tagad ir svarīga Viņa dienas kārtība. Tās dēļ jūs esat piedzimuši Dieva valstībā. Kamēr to 
neapgūstat, iemācoties aizliegt sevi un pildīt Dieva gribu, jums nekā nav un jūs nekur netiekat kopā ar 
Dievu – ne šinī dzīvē, ne mūžībā. Bez sevis aizliegšanas jūsu dzīve paliek garīgi tukša. 

Ļaudīm Kapernaumā bija ticība. Jēzus viņu ticības dēļ tur darīja vairāk brīnumu nekā citur. Kur bija 
maz ticības, Jēzus maz ko varēja darīt, kur bija daudz, tur Viņš varēja daudz darīt. Bet tādēļ, ka 
Kapernaumas ļaudis neaizliedza sevi un neatgriezās, Jēzus tos notiesāja iet ellē. Tu vari ticēt 
brīnumiem. Dievs nav skops dot brīnumus. Viņš ir devīgs. Viņš tos dod gan grēciniekiem, gan 
svētajiem. Bībelē bieži teikts: Viņš tos visus dziedināja. Dievs ciena ticību. Viņš teica, ka tā darīs. Bet 
ne visi brīnumu darītāji ir Viņa bērni. Jūda darīja brīnumus, bet viņš bija pazušanas dēls (Jāņa 17:12). 
Brīnumi draudzē nenozīmē, ka tās locekļi ir garīgi. Būt garīgam nozīmē ņemt savu krustu un sekot 
Jēzum. Ja domā, ka dabūsi vietu debesīs, dzīvodams pēc sava prāta, tu kļūdies. Jēzus tev teiks: Es tevi 
nekad neesmu pazinis; ej nost no Manis, tu ļauna darītāj (Mat. 7:23). 

Ievēro arī, ka visas lūgšanas dzimst no lūgšanas Mūsu Tēvs. Tā arī ir lūgšana, no kuras nāk visas 
doktrīnas par staigāšanu ar Dievu. Šeit mēs arī ieraugām, ka Tavai gribai, ne manai, jāuzvar gan 
pirmajā, gan visos pārējos soļos, sekojot Jēzum. Tiešām, sevis aizliegšana ir disciplīnas avots, tā mūs 
aizved uz šauro ceļu, kur atrodam neizsakāmu, godības pilnu prieku. Iesim pa to! 

Problēma, ka cilvēki domā, ka Dievs ar viņiem ir apmierināts, bez kā tie sevi aizliegtu, ir tikpat veca 
kā Paradīze. Atcerieties, ka Ādams un Ieva nekļuva par ateistiem, kad tika izdzīti no dārza. Viņi 
turpināja ticēt. Mēs to zinām tāpēc, ka viņi ticēt Dievam mācīja savus dēlus. Ādams ticēja, Ieva ticēja, 
gan Kains, gan Ābels ticēja. Abi pielūdza un abi upurēja. Bet Kains ticēja, sevi neaizliegdams, un 
izvēlējās vieglāko upuri. Ābels ticēja, aizliedza sevi un saņēma Svētā Gara liecību, ka viņš bija taisnais. 
Un viņš šodien joprojām runā uz mums (Ebr. 11:4)! Mans draugs, ja tu pildi Dieva gribu, tava liecība 
turpināsies cauri paaudzēm līdz pat laiku beigām. Nepaklausīgais ticīgais, Kains, apvainojās, dusmojās 
un kļuva par slepkavu. Katrs nepaklausīgs ticīgais kļūst par slepkavu visam tam, iekš kā ir Dievs. Vai 
redzi, kādēļ Jēzus teica, ja reiz tu tici, tad tev jāaizliedz sevi un jāseko Viņam? Bez tā nav dzīvības. 

Dievs ar tevi neko nevar darīt, kamēr tu nesāc aizliegt sevi, kamēr tu ik dienas (nepārtraukti) 
neņem savu krustu, lai sekotu Jēzum, un kamēr tu nemaini savu dzīves veidu, lai pieņemtu Viņa 
dzīves veidu. Ak, jā, draudze var tevi nodarbināt bez sevis aizliegšanas, bet Dievs priekš tevis neko 
nevar darīt, kamēr tu neļauj Viņam būt tavam augstākajam Pavēlniekam. Nepaklausība ir 
kriminālnoziegums pret Ķēniņu. Nepaklausīgie ir kā avoti bez ūdens... viņiem nolemta visdziļākā 
tumsība (2. Pēt. 2:17). Pāvils saka: Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, nešķīstību, 
kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības 
dēliem (Kolos. 3:5-6). Daudz ticīgo neseko Jēzum. Jēzus tos sauc par nobalsinātiem kapiem, Pāvils 
saka, ka tie dzīvi būdami jau ir miruši, Pēteris tos sauc par kauna traipiem un Jūda par divkārt 
mirušiem. Draugs, ja tu domā, ka esmu ceļu atainojis pārāk šauru, paskaties uz Jēzus vārdiem: 
Cīnieties ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo Es jums saku: daudzi vēlēsies ieiet, bet nevarēs (Lūk. 13:24). 

Ticība bez paklausības un Dieva gribas pildīšanas, ir velnišķa ticība. Velns arī tic, bet viņš 
nepaklausa. Viņš tur tevi gūstā, ja tu tici bez paklausības. 

Mans draugs, nekļūdies šajā lietā! Lai arī mūsu ceļojums ar Dievu sākas ar ticību, tas nevar 
turpināties bez paklausības, un pirmais solis pretim paklausībai ir sevis aizliegšana. 

Visbeidzot ņem vērā, ka mēs sevi aizliegsim tik daudz, cik daudz mēs mīlam Jēzu. 


