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Tā Kunga bijība 
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Šodien esmu spiests jums rakstīt par svarīgu tēmu – Tā Kunga bijību. Pirmkārt, ņemiet vērā, ka 

Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cer uz Viņa žēlastību (Ps. 147:11). Patikt ir vairāk nekā būt 
apmierinātam. Tas ir vairāk par apzinīgu novērtējumu. Tas nozīmē būt priecīgam, saviļņotam un 
iespaidotam. Kad skolotājam patīk skolnieka eseja, tas ir vairāk kā augstākais novērtējums. Patika 
atvieglo skolotāja nastu un dara gaišāku viņa dienu. 

Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cer uz Viņa žēlastību. 
Iedomāties, ka mēs, mirstīgie cilvēki, tik vāji, cik esam, un tik vainīgi, kā bieži jūtamies, spējam 

iepriecināt Dievu, patiešām ir ļoti grandiozi, ņemot vērā vēl to, ka Dievam ir tik daudz lietu, par ko 
priecāties: debesis un to krāšņums, rīta saulē mirdzošā jūra, saules staru caurstrāvotie mākoņi, 
pelikāni savā mīlas dejā un fantastiski krāsainās zivis, kas barojas virs koraļļu rifiem. Tomēr mēs 
nelasām ne par vienu no šīm lietām, ka tās Dievam patiktu. 

Bet tie, kas Dievu bīstas, apgaismo Viņa dienu un liek Viņam no prieka smieties. Viņš pastāvīgi 
ilgojas, raugās un gādā par tiem, kas bīstas Dievu. Dievam patīk tie, kas Viņu bīstas! Ak, kāds pants! Es 
nespēju pietiekami aptvert to faktu, ka es, mazais nepilnīgais, varu dot lielāku prieku nemirstīgajam, 
neredzamajam, Visuvarenajam, nekā jebkas cits šajā Visumā! 

Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cer uz Viņa žēlastību. 
Tagad pārdomāsim Tā Kunga bijības doktrīnas augstumu, garumu, platumu un dziļumu. Ja pantu, 

atsauču un Bībeles ilustrāciju daudzums norāda uz doktrīnas nozīmi, tad doktrīna par Tā Kunga bijību 
ir viena no visspēcīgākajām Bībelē. Šeit būs daži panti, ko aplūkot. Pārdomā katru no tiem, pirms ej 
tālāk pie nākošā. Nesteidzies! 

Kalpojiet Tam Kungam ar bijāšanu.. (Ps. 2:11). ..pielūgt Tevi bijībā Tavā svētnīcā (Ps. 5:8). Cik liela 
ir Tava žēlastība, ko Tu glabā tiem, kas Tevi bīstas.. (Ps 31:20). Redzi, Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu 
bīstas.. (Ps. 33:18). Nāciet šurp, jūs bērni, un uzklausiet mani! Es jūs mācīšu To Kungu bīties (Viņš 
mācīs mums To Kungu bīties, ja nāksim pie Viņa, angļu tulk.) (Ps. 34:12). ..cik augstu ir debesis pār 
zemi, tik liela ir Viņa žēlastība pret tiem, kas Viņu bīstas (Ps. 103:11). ..Tas Kungs apžēlojas par tiem, 
kas Viņu bīstas (Ps. 103:13). Jūs visi, kas bīstaties To Kungu, ceriet uz To Kungu! Viņš ir jūsu palīgs un 
jūsu vairogs (Ps. 115:11). Viņš svētīs tos, kas Viņu bīstas.. (Ps. 115:13). 

Bijība Tā Kunga priekšā ir atziņas sākums.. (Sal.pam. 1:7). Tā Kunga bijāšana vairo cilvēka dienas.. 
(Sal. pam. 10:27). Tā Kunga bijāšana ir dzīvības avots.. (Sal.pam. 14:27). ..ar Tā Kunga bijāšanu var 
izvairīties no ļaunuma (Sal. pam. 16:6). Tā Kunga bijāšana spēcina cilvēku dzīvībai.. (Sal.pam. 19:23). 

Tā Kunga bijība bija viens no pirmajiem augļiem Vasarsvētkos: Visus pārņēma bailes.. (Ap.d. 2:43). 
Draudze auga un dzīvoja Tā Kunga bijībā un pilnam baudīja Svētā Gara iepriecu (Ap.d. 9:31). Kornēlijs 
..ticīgs un dievbijīgs ar visu savu namu (Ap.d. 10:2). ..ikvienā tautā Viņam ir tīkams, kas Viņu bīstas.. 
(Ap.d. 10:35). Pestīšana pieder tiem, kuri bīstas To Kungu (Ap.d. 13:26). ..šķīstīsimies no visiem miesas 
un gara traipiem un tapsim pilnīgi svēti Dieva bijībā (2.Kor. 7:1). Esiet paklausīgi cits citam Kristus 
bijībā (Efes. 5:21). ..gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka topat svēti (Fil. 2:21). pavadāt bijībā savas 
svešniecības laiku (1.Pēt. 1:17). ..algu saņems Tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas Tavu Vārdu 
bīstas.. (Atkl. 11:18). Ak, ko tikai mēs nesaņemam, kad bīstamies To Kungu! 

Kas ir Tā Kunga bijība? Vai tad Jānis nesaka: ..pilnīgā mīlestība aizdzen bailes (1.Jāņa 4:18)? Jā, bet 
tā vienīgi izdzen bailes no Tiesas dienas un ne no kā cita. Svētie nebaidās no tiesas, tie bīstas To 
Kungu. Pat Jēzus bijās To Kungu! Viņš tika uzklausīts Savas dievbijības dēļ (angļu tulk.) (Ebr. 5:7). 
Visiem jābīstas Dievs. 

Tā Kunga bijību var definēt dažādos veidos. To patiesībā nevar aprakstīt! Bet mēs varam censties 
pastiprināt tos aprakstus, kas doti Bībelē. Man vispirms Tā Kunga bijība nozīmē apzināties bijību 
iedvesošo svētā un mīlošā Dieva klātbūtni, Dieva, kuru es ne par kādu cenu negribu pievilt. Tādēļ man 
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Tā Kunga bijība ir visspēcīgākais bieds pret grēku (Ps. 4:5). Ja man nav šīs bijības, es nevaru būt 
vienots ar Viņu. Bet vienotība ar Viņu man nozīmē visu. 

Tā Kunga bijība arī aicina pakļauties. Lai To Kungu bīstas visa pasaule, Viņa priekšā lai dreb visi 
zemes iedzīvotāji (Ps. 33:8)! 

Atgādinu, ka tiem, kuri nebīstas To Kungu, ir iemesls baidīties no Viņa tiesas. Tos pamatoti moka 
domas par Dieva dusmām, pat pirms sods pār viņiem nācis. 

Daudz kas ir saistīts ar Tā Kunga bijību. Ak, kas tik neietilpst šajā lielajā dārgumu krātuvē – Tā 
Kunga bijībā! Esmu jau minējis žēlastību, labumu, aizsardzību, gudrību u.c. Pievienosim vēl cieņu. 
Dievs ..tur cieņā tos, kas bīstas To Kungu (Ps. 15:4). Vai kādam no mums vēl ir kāda cieņa bez Tā 
Kunga bijības? Vai Viņa cieņa mums ir svarīgāka par cilvēku cieņu, vai arī līdzināmies farizejiem, kas 
vairāk meklēja godu no cilvēkiem, ne no Dieva? 

Ak, cik ļoti mums vajadzīga Tā Kunga bijība! Kādas brīnišķīgas rotas tā nēsā, cik dārgi akmeņi to 
rotā! Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas (Tie, kas bīstas To Kungu, zinās Viņa noslēpumus, 
angļu tulk.) (Ps. 25:14). Dievs dod gudrību un saprašanu (Ps. 111:10). Mans draugs, no kā, tavuprāt, 
nāca tā lielā gudrība un saprašana, ko Jēzus 12 gadu vecumā parādīja, Templī sarunājoties ar Rakstu 
mācītājiem? Kādu universitāti Viņš bija apmeklējis? Kādas grāmatas lasījis? Pie kādiem skolotājiem 
bijis? Es pateikšu tev, draugs, ka visa Viņa izcilība nāca no Tā Kunga bijības. Tā Kunga bijība cilvēka 
sirdij atver vislabāko garīgo patiesību bibliotēku. Tā atklāj savus visizsmalcinātākos dārgumus. 

Tiem, kuri bīstas To Kungu, nekad netrūks eņģeļu aizsardzības. Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, 
kas Viņu bīstas (Ps. 34:8 un 91:11). Vai tu vēlētos, lai tavā mājā, virtuvē, garāžā, tavā mašīnā un visos 
ceļojumos ir eņģeļi? Jā, bīsties To Kungu, un tev tie būs! Kad Jēzu Nacaretē izdzina no sinagogas, 
ļaudis ņēma akmeņus un apstāja Viņu, lai nogāztu no klints, bet Viņa eņģeļi tos aizkavēja. Bīsties to 
Kungu, un tevi vienmēr pavadīs kalpojošie eņģeļi. 

Bīties To Kungu nozīmē iegūt to, kas mums vajadzīgs. Kādreiz? Dažreiz? Bieži? Nē, vienmēr! Kas 
Viņu bīstas, tie nepazīst trūkuma (Ps. 34:10). Mēs visu laiku baudīsim Viņa klātbūtni – brīvībā un 
cietumā, pārpilnībā un nabadzībā, slimībā un veselībā, zaudējot un iegūstot, dzīvībā un nāvē. Viņš 
vienmēr apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū (Fil. 4:19). 

Tā Kunga bijība nāk no Svētā Gara. Ikviens, kurš ir Gara pildīts, būs dāsns došanā, uzticīgs lūgšanās, 
neatlaidīgs apustuļu mācībā un tāds, uz ko apustuļi, pravieši, evaņģēlisti un mācītāji var paļauties. Tie, 
kuri bīstas To Kungu, paklausīs autoritātēm. Tā Kunga bijība pasargā mūs no tiesāšanas, kritizēšanas 
un vainu meklēšanas citos. Tā pasargā mūs no kļūšanas remdeniem un slinkiem lūgšanā un draudzes 
apmeklēšanā. Tā uztur mūs dedzīgus, gādājot ar bailēm un drebēšanu, ka topam svēti (Fil. 2:12), 
šķīstoties no visiem miesas un gara traipiem, lai topam pilnīgi svēti Dieva bijībā (2.Kor. 7:1).  

Atgādinu, ka debesīs netiks atrasts neviens, kurš nebīstas To Kungu. No goda krēsla atskanēja 
balss, saukdama: „Slavējiet mūsu Dievu, visi Viņa kalpi, kas Viņu bīstas, mazie un lielie” (Atkl. 19:5). 
..algu saņems Tavi kalpi pravieši un svētie un visi, kas Tavu Vārdu bīstas, mazie un lielie... (Atkl. 11:18) 
Dievbijības trūkums ir viena no ļauno pazīšanas zīmēm (Rom. 3:18). Dieva valstība bez tās nevar 
pastāvēt. Bez tās debesis nevar būt debesis. 

Tā Kunga bijība briedē paklausību, tā nekad nerada lepnību vai paštaisnību. Tā drīzāk rada 
satriektību, pazemību un pastāvīgu grēku nožēlas attieksmi, sakot līdz ar muitnieku: Dievs, esi man 
grēciniekam žēlīgs (Lūk. 18:13). 

Ja mēs bīstamies Dievu, mums ne no kā cita nav jābaidās – ne no cilvēkiem, ne no nākotnes, ne no 
velna, ne no tiesas. Tādēļ pavadīsim bijībā šo savu svešniecības laiku: Jūs zināt, ka esat ne ar 
iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās dzīves, mantotas no tēviem, bet ar 
Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā Jēra, dārgajām asinīm (1.Pēt. 1:17-19). Tad nu dzīvosim, 
bīstoties To Kungu un baudot Svētā Gara iepriecu (mierinājumu, angļu tulk.), kā tas aprakstīts 
Apustuļu darbu 9.nodaļas 31.pantā. 

Jā, kāda tā ir brīnišķīga kombinācija – mierinājums un bijība – bailes bez drebēšanas, bez nemiera, 
bez vilšanās, bet bijība, kas ir balzams dvēselei un palīgs šaurajā ceļā, ko apgaismo mūsu fantastiskā 
KUNGA godība! 

Tam Kungam patīk tie, kas Viņu bīstas, kas cer uz Viņa žēlastību. 


