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Manas avis dzird Manu balsi, (..) un viņas Man seko (Jāņa 10:27). 
Spēja dzirdēt ir viena no visvarenākajām lietām, ko Dievs jebkad cilvēcei dāvājis. Iztēlojies dzīvi bez 

spējas dzirdēt! Tā ir dzīve bez mūzikas, bez sarunām, bez bērna kliedziena, putna dziesmas vai suņa 
rejas sadzirdēšanas. Tā ir dzīve, kad nedzirdi uz nāves gultas esošā grēku nožēlas čukstus vai zosu 
kāša gāgināšanu, kad tas lido tev pāri. Kāda ir pasaule tam, kurš nedzird? Cik daudz viņš zaudē? 

Tagad pievērsīsimies jautājumam, ko nepieciešams zināt – eksistē ne tikai fiziskā dzirde, ar ko 
saklausām zemes skaņas, bet tiem, kuri dzīvo Dieva valstībā, ir arī garīgā dzirde. Ar tās palīdzību 
piemērotā laikā mēs patiešām dzirdam Dieva balsi tāpat, kā seno dienu patriarhi, pravieši un apustuļi. 
Ir fiziskās acis, ar kurām redzam to, kas uz zemes, un garīgās acis, ar kurām redzam Dieva valstības 
lietas. Tad ir fiziskais prāts, ar kā palīdzību spējam domāt par to, ko uztveram ar piecām maņām, un 
garīgais prāts, kam pateicoties mums ir Kristus prāts un mēs saprotam garīgās lietas. Tad vēl ir fiziskās 
rokas, ar kurām satveram zemes lietas, un garīgās rokas, ar kurām satveram mūžības lietas. Ir fiziskās 
kājas, ar kurām staigājam pa mūsu laukiem un mežiem, un garīgās kājas, ar kurām pat kroplie var no 
prieka lēkāt. Beidzot, kā ir fiziskā sirds, tā ir arī garīgā sirds, kas palīdz piedzīvot vienotību ar Dievu. Tu 
vari būt fiziski kropls vai vājš, bet tu nekad nebūsi garīgi vājš. Dieva valstībā nav invalīdu. Jēzus teica, 
ka mums jāpiedzimst no jauna. Atdzimstot, mūsos piedzimst garīgā būtne. Tad cilvēks kļūst pavisam 
par citu radījumu, nekā viņš bija, kad fiziski piedzima savā miesā. 

No visiem maņu orgāniem – redzes, dzirdes, ožas, garšas un taustes –, kas ir gan fiziskajam, gan 
garīgajam cilvēkam, dzirde jaunatgrieztajam ir vissvarīgākā, lai viņš iemācītos sekot Jēzum. Visa 
cilvēka dzīve ar Dievu un pieaugšana šajā dzīvē ir atkarīga no viņa spējas dzirdēt Dievu. Tādēļ Jēzus 
teica: Manas avis dzird Manu balsi, (..) un viņas Man seko. Dieva valstībā nav sekošanas bez 
dzirdēšanas. 

Jēzus būtu varējis teikt: „Bez pamatīgām Bībeles zināšanām nav sekošanas.” Bet, mans draugs, 
lielākajā daļā draudžu ir daudz Bībeles un doktrīnu studiju iespēju. Tomēr tur var atrast tikai dažus, 
kuri ik dienas turpina iet pa šauro ceļu. Ja tu neseko Jēzum, tu neesi kristietis. Kristietība bez 
sekošanas nav iedomājama. Bībeles studijas nepadara tevi par garīgu cilvēku un nedod garīgo 
izšķiršanu, ja tajā pašā laikā neesi arī sekotājs – cilvēks, kurš visu atstājis Dieva valstības dēļ. Cilvēki, 
kuriem galva pilna ar zināšanām, bet kuri nedzird Jēzus balsi, lai sekotu, nespēj pabarot avis. Tie 
izraisa karu, draudzes šķelšanos, konfliktus, pretojas un izārda visu, kas ir no Dieva. Ja sekošana 
Jēzum būtu atkarīga no intelekta vai zināšanām, mazāk apķērīgie, neizglītotie un vājāk attīstītie 
nevarētu kļūt garīgi. Sekošana Jēzum nav atkarīga no smadzenēm, bet no sirds. Jēzus vēlas, lai mēs 
kļūstam kā bērni, jo tādiem pieder Dieva valstība. Tikai sekojot mēs iegūstam zināšanas par svēto. 
Tikai sekojot mēs varam būt kā gaisma un maize priekš citiem. 

Dievs radīja pasauli ar Savu balsi. Kopš tā laika visu, ko Dievs vēsturē paveica, Viņš izdarīja ar to 
cilvēku palīdzību, kuri spēja viņu dzirdēt. Cik daudz vietu Bībelē ir, kur tu lasi: Un Tas Kungs teica.. un 
Tas Kungs teica..? cilvēki, kuri dzirdēja un kuri mācījās dzirdēt Dieva balsi, vienmēr ir bijuši 
instrumenti Dieva darbā, vai tas būtu Ābrahāms, kurš dzirdēja, ka viņam jāiet uz zemi, ko Dievs 
parādīs, vai Samuēls, kurš teica Saulam, ka viņš sastapsies ar trim vīriem, kas nesīs trīs āžus, trīs 
maizes klaipus un vīna pudeli, un ka šie vīri dos Saulam divas maizes. Kad sekojam Dieva balsij, 
piedzīvojam, ka Dievs vada ļoti precīzi un netrūkst nekā no tā, kas mums vajadzīgs. 

Mans draugs, ja tu nevari dzirdēt Dieva vai Jēzus balsi, tu esi ārpus zonas. Tu nezini, kur Viņš grib, 
lai tu ietu, kas vajadzīgs tavā ceļojumā, ko ņemt līdzi, ko atstāt un ko sagaidīt. Mēs pēc dabas esam 
dumji. Lai izaudzinātu cilvēku, vajadzīgs ilgāks laiks kā jebkuram citam radījumam uz zemes, un, kad 
esam izauguši, tad pielaižam tās pašas kļūdas, ko mūsu vecāki. Beigās mēs esam gan iekšēji, gan ārēji 
tukši un nabagi, tieši tāpat kā mūsu vecāki. Dievs pamatoti mūs salīdzina ar aitām. Kā aitas nevar 
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dzīvot bez gana, tā arī mēs bez mūsu Gana. Kristus valstībā visa mūsu garīgā dzīve ir atkarīga no 
dzirdēšanas. Lai izpildītu savu sūtību, cilvēkam nepieciešams dzirdēt Dievu. 

Iemesls, kāpēc tu nespēj dzirdēt, ir, ka pēc savas atgriešanās neesi konsekventi paklausījis. Ikviens, 
kurš ir piedzimis no jauna, vismaz vienreiz ir dzirdējis Jēzus balsi, kad Viņš klauvēja pie cilvēka sirds 
durvīm. Viņš dzirdēja Kunga balsi un atļāva ienākt (Atkl. 3:20). Tādējādi kristīgā dzīve sākas ar 
dzirdēšanu un vērā ņemšanu, un tā tam paredzēts turpināties visu atlikušo mūžu. Pirmais, ko Jēzus 
tev teica, bija: „Ļauj Man ienākt!” Pēc dažām sekundēm vai minūtēm Jēzus runāja atkal. Vai atceries? 
Varbūt Viņš teica: „Pastāsti saviem draugiem par Jēzu, lūdz kādam piedošanu, atstāj bezdievīgās 
izklaides, ej uz lūgšanu sapulci vai ziedo vairāk.” Mans draugs, ja tu neesi paklausījis tam, ko Jēzus 
tev teica tavas kristīgās dzīves sākumā, tieši tur tavas garīgās ausis tika aizbāztas ar paša prāta 
vasku. Tu kļuvi kurls. Tu kļuvi par atkritēju, kas pazaudējis pestīšanas prieku. Tev pilnīgi jāpakļauj 
sevi Viņa suverēnajai gribai. Tiem, kuri vēlas dzirdēt Viņa balsi, nav nekādu atrunu vai izņēmumu. 
Jēzus atdeva Savu dzīvību, lai tu dzirdētu, un Viņš sagaida tādu pašu upuri no tevis. 

Kā Dievs runā uz mums? Ļoti reti Viņš runā tā, ka dzirdam ar savām fiziskajām ausīm. Dievs par 
labāku atzīst runāt uz mums tā, ka dzirdam ar garīgajām ausīm. Tādā veidā pat fiziski kurlais var 
dzirdēt. Dieva valstībā viss ir garīgs, ne fizisks. Tur mēs dzirdam garīgi, redzam garīgi un jūtam garīgi. 
Tur mēs garā staigājam ar Dievu. 

Protams, ka velns grib apstādināt šo tavu jauno dzīvi. Viņš mudina teikt nē visam, ko Jēzus liek 
darīt. Viņš saka, ka tu kļūsi par muļķi. Tu zaudēsi draugus, darbu, ietekmi un sakarus, savu cieņu u.c. 
Tevi var izsmiet vai vajāt, bet šeit sākas sevis aizliegšana. Jēzus teica visiem: Ja kāds grib Man sekot, 
tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ. Jo, kas savu dzīvību 
gribēs izglābt, tam tā zudīs, bet, kas savu dzīvību Manis dēļ zaudēs, tas to izglābs (Lūk. 9:23-24). 

Tev sevi jāaizliedz – veco grēka cilvēku. Pašam jānokāpj no troņa, lai Kristus tevī tiktu kronēts. Ja 
tu turpini aizliegt sevi un paklausīt Jēzum visā, ko Viņš tev liek darīt, Viņš turpinās tevi mācīt, kā 
dzirdēt Viņa balsi. Kad ļauj Viņam nonāvēt tavu veco cilvēku un šķīstīt tevi, kad tu tiec salauzts, tavi 
garīgie zari pacelsies augšup, lai uztveru debesu saules starus. Tu iegūsi mazliet no debesīm jau šeit 
uz zemes. 

Kristieša simbolam vajadzētu būt aitai. Sporta pasaulē populārie simboli – lācis, ērglis un lauva – 
kristiešiem neder. Šie dzīvnieki spēj dzīvot pilnīgi neatkarīgi no citiem. Kristieši nespēj. Mēs varam 
dzīvot tikai pilnīgā atkarībā no mūsu Gana. Tas ir Dieva vārds! Atzīstiet, ka Tas Kungs ir Dievs, Viņš 
mūs ir darījis – un ne mēs paši – par Savu tautu un par Savas ganības avīm (Ps. 100:3). 

Manas avis dzird Manu balsi, (..) un viņas Man seko. Atkārtoju, ja tu nedzirdi savu Ganu, tu esi 
atvienots no Viņa. Tā ir nāve. Tā ir dzīve bez pārdabiskā. Tā ir dzīve bez tā, priekš kā tu esi dzimis no 
jauna. Jēzus nevar klāt tev galdu, kamēr tu nedzirdi un neseko Viņam pie šī galda. Viņš nevar svaidīt 
tevi ar eļļu, Viņš nevar tevi vadīt pie skaidriem ūdeņiem, tavs kauss neplūst pāri, un Viņš nav pie tevis 
nāves ēnas ielejā. Ja tu nedzirdi Jēzus balsi, tu nespēsi atšķirt svēto no ikdienišķā. Uz tavu morālo 
kompasu vairs nevarēs paļauties. 

Manas avis dzird Manu balsi.. Jo visi, ko vada Dieva Gars, ir Dieva bērni (Rom. 8:14). Kam ausis 
dzirdēt, tas lai dzird (Marka 4:9). Mans draugs, kur tu atrodies? Kur esi bijis, kopš piedzimi no jauna? 
Ja esi pazaudējis savu ceļu, ej atpakaļ tur, kur nomaldījies. Atpakaļ tur, kur pēc atgriešanās atteicies 
paklausīt Dievam, kad pārtrauci atbildēt Jēzus balsij. Kopš tā laika starp tevi un Viņu ir valdījis 
klusums. Tu esi turpinājis lasīt Bībeli un iet baznīcā, bet visos šajos gados tu neesi aizliedzis sevi, lai 
sekotu Viņam. Mans draugs, nožēlo un sāc no jauna. Dari to tieši tagad. Kad iesi un sekosi Viņam, tas 
būs redzams tavā sejā, un tava dvēsele atkal sāks izskatīties kā roze, kas zied tuksnesī. 

Lai mācītos vairāk, kā dzirdēt Jēzus balsi, iesaku māc. Lorana Helma autobiogrāfiju „Balss tuksnesī” 
(Loran Helm, A Voice in the Wilderness), ko var iegādāties www.evangelvoice.com 


