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Priekšvārds. 
Īsts evanģelists ne tikai dzīvo un sludina evanģelija vēsti, bet, ja viņš 
atrod laiku rakstīt, viņš uzraksta evanģelija vēsti. To darījis arī mans 
draugs garīgā darbā: viņš degošos teikumos uzrakstījis to, ko arī 
sludinājis un izvedis savā dzīvē – un ja būtu vēl kāds veids, kā 
ieskaidrot pasaulei vēsti par Svēto Garu, tad Osvalds Šmits izlietotu arī 
to.  
Neesmu nemaz pārsteigts, ka viņš uzrakstījis grāmatu par Svēto Garu: 
tā viņam gluži dabīga lieta. Daži ļaudis raksta grāmatas, lai kļūtu 
pazīstami, kā autori, vai citu grūti saprotamu iemeslu dēļ, bet Osvalds 
Šmits ir no tiem retiem, kam patiess iemesls rakstīt. Viņš grib, lai arī citi 
pazītu Svēto Garu.  
Jā, viņš vēlas, lai visa pasaule pazītu Svēto Garu – ne tikai tās dāvanas, 
spēku vai mieru, kas nāk pēc iepazīšanās ar Svēto Garu, bet pašu Garu. 
Še ir liela starpība. Par Svēto Garu, kā par personu, raksta Osvalds 
Šmits; ne par kādu piedzīvojumu, lai cik liels vai svētīgs tas būtu, un 
kuru viņš vēlas, lai pasaule iegūtu, bet – par Svēto Garu sirdī.  
 



 

 
 

 
Šī iemesla dēļ mana drauga grāmata labi pakalpos, izlabojot kļūdas, 
attiecībā uz šo jautājumu; jā, tiešām, tā brīdina no fanātiskiem 
pārspīlējumniem no vienas puses un no sastinguma, no otras puses. Tā 
ir autoritatīvs palīgs attiecībā uz lielu tematu un vedīs daudzus pie 
veselīgiem, uz Sv. Rakstiem dibinātiem uzskatiem attiecībā uz šo 
svarīgo jautājumu. Esmu lepnāks kā jebkad, ka esam ar Osvaldu Šmitu 
draugi iekš Kristus.  
 

Klintons  H. Tschertschills (Čerčils)  
 

 
Tschertschilla Tabernakli,  
Bufalo, Amerikā  
1929.g.janvārī.  
 



 

 

 
1. nodaļa. 

Viņš Pats. 
“Vai jūs Svēto Garu esat saņēmuši?” (Apustuļu darbi 19:2) Vai tu 
pazīsti Viņu kā Personu? Ne Viņa dāvanas, bet Viņu pašu; ne Viņa 
svētības, bet Viņu. Vai Viņš valda tavā dzīvē? Vai tu Viņu pazīsti? Ne 
kādu iespaidu, bet Viņu, Trīsvienības Trešo Personu.  
Tu meklē, meklē, meklē visu laiku, tomēr tu esi neapmierināts. Grēka 
spēks vēl nav salauzts tavā dzīvē, kaut gan tu mīlē Dievu. Vēl tik daudz 
no sevis paša ir tevī, un cīnies kā gribi, tu netieci no tā vaļā. 
Kārdināšanas, kuras tev likās sen pagājušas uz visiem laikiem, atkal 
parādījušās. Grēki, kuri ir pret tavu gribu, no kuriem tu vēlētos 
nogriezties ar riebumu – smejas un mēdas par tavu krišanu. Un kāpēc? 
Ah, te ir tas noslēpums. Tu meklēji kādu sevišķu pierādījumu vai 
piedzīvojumu, kādu pārdabīgu spēku, kurpretī tev vajadzēja meklēt 
Viņu, un tikai Viņu. Tā Svētais Gars tika apbēdināts, noslāpēts un bija 
spiests aiziet. Jā, un Viņš stāvēs nomaļus un ļaus tev meklēt, līdz tu ar 
slimu sirdi un vīlies nogriezīsies no visa cita un meklēsi Viņu pašu, tikai 
Viņu vien.  
Kad Viņu pazīst un pieņem, cik ātri un cik priecīgi Viņš uzņemas 
valdību.  
 



 

 
 
 

Kārdināšanas brīnišķīgā kārtā norimst. Grēks zaudē savu spēku. Ļaunas 
domas, kuras iepriekš likās visvarenas, top nespēcīgas un 
neapdraudošas. Uztraukums un rūpes, zūdīšanās un nevajadzīga 
steiga, miesa visās dažādās izteiksmēs, pārvēršas mierā un klusumā, 
uzticībā, pacietībā un priekā iekš Svētā Gara. Kritizēšanas un aprunu 
vietā nāk slava un klusuciešana. Mežonīgas kaislības tiek savaldītas. 
Šķīstība top par dabīgu lietu. Viss tas tāpēc, ka Svētā Gara Persona 
atzīta, pieņemta, apliecināta un tai uzticība parādīta. Ak, kāda 
pārmaiņa!  
Vai jūs, mīļotie, esat ar mieru ielaist Viņu, jeb vai jums labāk patīk 
viena no Viņa svētībām? Vai jūs dziļi savā sirdī sakat: “Svētais Gars, es 
gribu Tavas dāvanas, bet es negribu Tevi. Svētī mani, bet palieci prom. 
Dod man spēku un tad atstāj mani.” Vai tāds ir tavs stāvoklis? Esat 
atklāti. Vai jūs patiesi gribat, lai Viņš pats nāk un valda pastāvīgi. “Labi, 
kas tad būs, kad Viņš nāks?”jūs jautājat. Ļaujat man jums teikt.  
Svētais Gars, jūs atminat, pielīdzināts balodim. Cik viegli aizbaidāms ir 
balodis! Vienmēr gatavs aizlaisties! Tāds ir arī Svētais Gars. Viņš ir arī 
svēts. Viņu sauc, jūs ziniet par “Svēto Garu”. Viņu var viegli apbēdināt 
un noslāpēt; tad bez trokšņa un nepamanīts Viņš aizies prom. Kā tev 
liekas, cik ilgi Viņš kavētos, ja Viņš ieskatītos tavā sirdī? Ja Viņš 
ieraudzītu tur lietas, kas Viņam riebīgas. Un tomēr tu gribi šīs lietas 
noturēt, jo miesa no tām barojas, tā tad tu negribi Viņu. Jā gan, tu gribi 
Viņa dāvanas, Viņa spēku, Viņa  
 



 

 
 

Svētības, jo tās tevi tā nepārliecina par grēku un tu nejūties tik neērti. 
Bet Svētais Gars Pats – nu, tu negribi maksāt to maksu, un tā Viņš 
nevar ienākt.  
Tagad izvēlies, mīļais draugs. Prieks, miers un viss cits, ko Dievs sola, 
var būt tavs, bet vienīgi caur Svēto Garu, tikai kā Viņa dzīves izteiksme 
tevī. Aprēķini maksu, tad – pieņem vai atstāj Viņu. Viss atkarājas no 
tava lēmuma tagad. Viņa vēlēšanās ienākt tevī ir stiprāka, nekā tava 
vēlēšanās ielaist Viņu. Tad nu neapbēdini Viņu atkal, bet atsaucies uz 
Viņa maigo aicinājumu, un ļauj Viņam, Viņam Pašam, Svētam Garam, 
pārņemt tevi gluži.  
 
Tik Viņu, Viņu, Viņu vien –  
Šo debess Vadoni,  
Es savā sirdī ielūdzu,  
Lai valda mūžīgi.  
 
Ne Viņa dārgās dāvanas,  
Ne Viņa svētības,  
Bet Svēto Garu Pašu – sirds  
Tik karsti izlūdzas.  
 
Ne Viņa svētu darošs spēks,  
Ne prieks, ko Viņš var dot,  
Viņš Pats, kā Persona, lai nāk  
Nu manī iemājot.  
 
Dievs Svēto Garu piesola,  
Kas vien tam paklausīs:  
Tad nāc, ak nāc, vairs nekavē,  
Sev esi nomiris. 

 



 

 
 
 

Vairs nemeklē, vairs negaidi,  
Vairs tukšā nestāvi,  
Kaut vēlu – tici – Svētais Gars  
Būs draugs tev mūžīgi.  
 
Šis Svētais iepriecinātājs  
Ir Dieva dāvana.  
Ak, uzņem debess Balodi,  
Sirds būs tev laimīga.  
 
Viņš nomierinās nemieru  
Un grēku pārvarēs,  
Pār visām dzīves kaislībām  
Viņš uzvaru dot spēs.  
 
Zem Viņa rūpes mitējas  
Un bēdas, uztraukums.  
Viņš ilgu pilnai dvēselei  
Ir apmierinājums.  
 
Tad ņemi, ņemi, ņemi nu,  
Ņem Svēto Garu nu.  
- Jā, Kungs, es ņemu ticēdams,  
Ka vārdu turi Tu.   
 



 

 
 
 

2. nodaļa. 

Viņu. 
 

“Ņemiet Svēto Garu” (Jāņa 20:22). Tā sacīja Jēzus. Vai mēs drīkstam 
atraidīt? Tā ir mūsu Kunga pavēle, kura nav viegli pie malas nobīdāma. 
“Ņemiet Svēto Garu.” Šis “ņemiet” nozīmē darbību. Tas ir rīkojums. Ja tu 
tam nepaklausīsi, tu vedi briesmās savu garīgo dzīvību.  
Es gan zinu, ko tu saki un ko saka tūkstoši visā pasaulē. Tu saki, ka esi 
meklējis Sv. Gara kristību, varbūt mēnešiem vai pat gadiem ilgi. Nabaga 
pieviltā dvēsele! Kas tev lika meklēt? “Bet”, tu atbildi, “Jēzus pats mācīja 
tādu piedzīvojumu: “Jūs tapsiet kristīti ar Sv. Garu!” Šie bij taisni Viņa 
vārdi”. Piekrītu. Bet vai Viņš jebkad tev teicis “meklēt” kristību ar “Svēto 
Garu”?  “Bet kāpēc tad mācekļi gaidīja, kā Viņš bij pavēlējis,”tu prasi. Tas 
bij, mīļais draugs, tā vienkāršā un saprotamā iemesla dēļ, ka Svētais Gars 
vēl nekad nebij nācis. Svētā Gara laikmets iesākās tikai ar Vasarsvētkiem, 
un pirms Viņa oficiālās atnākšanas mācekļi nevarēja darīt citādi.  
Bet, mīļie, Viņš nāca. Vai jūs dzirdat – Viņš atnāca! Viņš Pats, Trīsvienības 
trešā Persona – oficiāli atnāca Vasarsvētku dienā, un tagad, slava Dievam, 
Viņš ir šeit. Jā,  
 



 

 
 

Viņš ir savā draudzē, un mēs esam Viņa tempļi jeb dievnami. Nekāda 
gaidīšana vairs pēc Vasarsvētkiem. Kāpēc gan ne? Viņš jau atnācis. 
Taisnība: Jēzus sacīja: Jūs tapsiet kristīti ar Svētu Garu.” Bet Jēzus vienkārši 
pasludināja faktu, notikumu. Viņš nekad pat neieminējās, ka ticīgajiem 
vajadzētu “meklēt” tādu piedzīvojumu, nē, nekad.  
Vai tad tas nu nozīmē, ka mums nekad nevajadzētu meklēt kristību ar 
Svēto garu? Tiešām tā, mums jāmeklē Viņš. Mums jāsaņem Viņš. 
“Saņemiet Svēto Garu”. Bet mūsu meklēšana nevilksies ilgi. Tikai tik ilgi, 
kamēr mēs vēl neesam sagatavoti, kamēr mēs vēl nepadodamies; tikai tik 
ilgi, kamēr mēs saprotam, padodamies, pieņemam Svētā Gara valdību.  
Vai es neticu kristībai, svaidīšanai ar Svēto Garu vai no Svētā Gara? 
Saprotams, ka ticu. Bet Dievs man rādījis, ka man jāmeklē nevis tā 
(kristība), bet Viņš jāmklē. Kristību, svaidīšanu, parādīšanos, jūtas – to visu 
es ļauju Viņam darīt. Viņš var un grib svaidīt un piepildīt, bet man tas nav 
jāmeklē; man jāsaņem Viņš pats. Citādi es nekur netikšu uz priekšu savā 
garīgā dzīvē. Sātans pievīlis pat tos izredzētos. Viņš novērsis mūsu acis no 
Personas pie piedzīvojuma. Dievs lai mums palīdz to atzīt un patiesā 
pazemībā nākt atpakaļ pie Viņa. “Ņemiet Svēto Garu.”  
Piedzīvojums vienmēr rada šķelšanos, strīdus un dalīšanos. Viņš, Svētā 
Gara Persona to nekad nedara. Viņš apvieno. Iemesls, kāpēc Kristus miesa 
saraustīta gabalos,  
 

 



 

 
 

ir tas, ka viņas locekļi cīnījušies par piedzīvojumu, tai vietā, kur tiem 
vajadzēja paklausīt Viņam. Nevar būt šķelšanās, kas pagodina un 
paaugstina Svēto Garu. Bet piešķirot visu vērību Viņa darbības 
parādīšanai vien rodas nesaskaņas. Lai tad mēs Viņam paklausam lai 
tas maksā ko maksādams.  
“Jūs saņemsiet spēku” sacīja Jēzus. Atkal Viņš paziņo faktu. Bet Viņš 
nekur nesaka, ka mums “jādzenas” pēc spēka. Viņš lika saviem 
mācekļiem gaidīt, kamēr tie taps apģērbti ar spēku, bet tas bij atkal 
tāpēc, ka Svētais Gars oficiāli vēl nebij nācis. Apustuļu Darbos Viņš 
tiešām saka: “Jūs dabūsiet Svēta Gara spēku”. Tātad spēks galu galā 
ir Svētais Gars pats. Ļaujat man vēlreiz jums aizrādīt, ka pēc 
Vasarsvētkiem nevajag vairs gaidīt, tikai jālūdz pēc drošības liecināt 
un pēc zīmēm un brīnumiem, kā Dieva vārda sludināšanas iznākuma. 
Mēs neesam rezervuāri. Mums nav spēka. Viņš ir mūsu spēks. Jā, 
Viņš Pats ir tas spēks. Tādēļ mēs saņemam Viņu, Svēto Garu. Jūs 
tapsiet svaidīti, jūs saņemsiet spēku, bet – jūs saņemsiet Viņu.  
Tagad viens vārds par to, kā jāsaņem. Tev nav jāsānem tā, kā ūdens 
muca saņem ūdeni. Tā ir pasīva. Tā gaida tikai uz lietu. Tā var uzņemt 
kaut ko citu arī. To var piepildīt ar eļļu vai nezin ko citu. Nav nekādas 
starpības. Ūdens muca uzņem visu vienādi. Ja tu gaidi un meklē, ja tu 
tā uzņem, arī tu vari pievilties, jo Sātans vienmēr gatavs viltot Dieva 
darbu un dot tev nepareizu piedzīvojumu. Nē, mani mīļie, neesiet 
ūdens mucas. Jums tā  
 

 



 

 
 

jāsaņem, kā cilvēks saņem naudu. Kāds, piemēram, tev saka, ka nolicis 
priekš tevis bankā simts dolārus. Kā tu saņemsi šo naudu? Gaidot, 
lūdzot, meklējot? Saprotams, nē. Tu šo naudu nekad nedabūtu tādā 
ceļā. Tu to saņemsi vienkārši aizejot uz banku un paņemot. Tu arī 
necīnies un neraudi pēc kādām sevišķām jūtām, stāvot bankas ierēdņa 
priekšā. Tu vienkārši pasaki ierēdnim, ka esi atnācis pēc savas naudas 
un viņš tev to pasniedz. Mīļotie, vārds “ņemiet” nav pasīvs vārds, tas ir 
aktīvs. Jaunās Derības pavēle ir “Ņemiet Svēto Garu.” Nu tad, kāpēc 
vēl gaidīt? Dievs priecājas par paklausību. Tad nu ņemiet. Svētais Gars 
ir jūsu. Ņemiet Viņu. Ņemiet Viņu tagad.  
 

 



 

 
 
 

3. nodaļa 

Viņš. 
 

“Un kad Viņš būs nācis” (Jāņa 16:8). Ak, jā, “kad Viņš būs nācis.” 
Ne kāds varens iespaids, ne kāda aizgrābta parādīšana, ne kāds 
sapnis, ne kāda savāda nezemišķa gaisma, bet kāda Persona – 
“Viņš.” Atkal un atkal šis izteiciens nāk priekšā Jaunā Derībā un 
vienmēr tas pats – “Kad Viņš būs nācis.”  
Tagad, mīļotie, sakat man, jeb labāk sakiet Dievam: Vai “Viņš ir 
nācis? Kad tas bija? “Vai jūs Svēto Garu esta dabūjuši, kad jūs 
tapāt ticīgi?” Jeb “Vai jūs Svēto Garu esat dabūjuši pēc tam, kad 
jūs tapāt ticīgi?” Vai tev jebkad bijis tāds brīdis, kad viņš ienāca 
tavā sirdī un dzīvē? Jeb vai tu neatmini tādu stundu? Vai Viņš vēl 
nav nācis? Vai tev vēl nav piedzīvojuma vai garīgas saprašanas 
par to, ko es runāju.  
Negribu teikt, ka Viņš nemaz nav atrodams tavā dzīvē. Ja tu esi 
atpestīts, ja tu jebkad esi piedzimis caur Svēto Garu, tad, 
saprotams, viņš ir tur, uz sliekšņa. Bet Viņš ir neatzīts. Tu nekad 
neesi Viņu pareizi pazinis. Tu vari pat dzīvot priekš Dieva, bet 
Viņu tu neesi pagodinājis. Tu nekad neesi sapratis, kas Viņš ir, ko 
Viņš vēlas, nedz arī tavas attiecības pret  

 

 



 

 

 
Viņu. Tu esi lūdzis pēc Viņa spēka, priecājies par Viņa dāvanām, 
aizgrābts bijis par Viņa parādīšanos, tu meklēji Viņa kristību vai 
svaidīšanu, runāji par Viņa pilnumu, bet nekad, nekad savā 
dzīvē tu negāji droši pie durvīm un neieaicināji viņu iekšā. Tur 
Viņš vēl stāv kā stāvējis gadiem ilgi nepazīts.  
Vai tu esi pieklājīgs? Vai tu tā izturētos pret kādu viesi? Vai tu 
brīnies, kāpēc Viņš ir apbēdināts un sāpināts? Visu šo laiku tu 
viņu neesi ievērojis. Ne vienu vienīgu reizi tu nenovērsies no 
savu piedzīvojumu priekiem un nepiegriezi Viņam savu 
uzmanību. Lieta ir tā, ka tu tik ļoti biji aizņemts ar Viņa 
dāvanām, ka tu aizmirsi pašu to Devēju. Un tā kā Svētais Gars ir 
ļoti smalkjūtīgs, Viņš nekad nav tev uzbāzies, bet Viņš klusu 
gaida uz to laiku, kad tu būsi mazāk aizņemts tikai ar saviem 
piedzīvojumiem un varēsi piešķirt Viņam kaut cik uzmanības.  
Redzi, Viņš grib tevi vadīt. Viņš zin, ka tu pastāvīgi pazaudē ceļu 
un izeji ārā no Dieva prāta darīšanas. Tu atkārtoti dari kļūdas un 
nepareizības. Tavi plāni un programas grozas pēc katra jauna 
vēja. Bet Viņš grib tevi nostādīt uz cieša pamata un pateikt tev, 
kādu ceļu iet. Kāpēc tu viņam neļauji to darīt? Viņš grib, lai tu 
būtu augļus nesošs ticīgais. Tu esi strādājis tik grūti, pūlējies tik 
uzticīgi; visu nakti tu esi strādājis un nekā neesi panācis. Un ak, 
kā tu esi lūdzis! Bet tu jūties vīlies. Panākumi nav tādi, pēc 
kādiem tu ilgojies. Ļauj man tagad tev atklāti vaicāt: Kā sastāv ar 
Svēto Garu? Vai Viņš nav tas, kas pārlie-  

 

 



 

cina par grēku? Vai Viņš nevar strādāt pie sirdīm? Vai Viņš ļaus 
tev saņemt to godu, paļauties uz sevi pašu vai citiem palīgiem, 
un izņemt darbu ārā no Viņa rokām? Es gan zinu, tu to nedari 
apzinīgi. Bet ne agrāk, kamēr tu nepieņemsi Viņu, neielaidīsi 
Viņu Viņa īstajā vietā, nepagodināsi Viņa darbu un nelaidīsi 
Viņam darīt to, uz ko Viņš nācis, tu neiegūsi kārotos 
panākumus.  
Nu labi, kas tev tagad jādara? Es tev saku – saņem Viņu. Bet kā? 
Vai tu atminies, kā tu saņēmi Jēzu Kristu kā savu Pestītāju? Vai 
tu meklēji kādu piedzīvojumu, vai kādu svētību? Ak nē, tu 
meklēji Pestītāju. Tu Viņu pieņēmi un Viņš tevi pestīja. Jā gan, 
pēc tam tu esi saņēmis no Viņa daudzas svētības, pat bez 
prasīšanas. Tā arī ir ar Svēto Garu. Tu neprasīji pēc svētībām, 
bet pēc Pestītāja. Tu pieņēmi Jēzu Kristu ticībā un Viņš tevi 
pestīja. Gluži tādā pat ceļā, mīļais draugs tev jāpieņem un 
jāatzīst Svētais Gars. Esi tikpat noteikts, kā toreiz, kad tu 
pieņēmi Kristu. Atzīsti savu kļūdu, ka tu esi Viņu apbēdinājis, 
savu pieklājības trūkumu, un pazemīgi lūdz Viņa piedošanu. Tad 
vienkāršā ticībā, taisni tā, kā tu pieņēmi Jēzu Kristu par savu 
Pestītāju, pieņem Svēto Garu, arī Personu, lai Tas pilnīgi pārņem 
tavu dzīvi. Runā ar Viņu, kā ar Personu. Atzīsti Viņu par tādu. 
Iedrošinies ieaicināt Viņu iekšā, jo “kad Viņš būs nācis”- tad viss 
būs citādi. Viss būs jauns. Dzīve nekad vairs nebūs tāda kā 
agrāk. Brīnišķīgais Svētais Gars! “Kad Viņš būs nācis – Viņš! 
Viņš! Viņš!” 

 

 



 

“Un kad Viņš būs nācis”- kas tad būs? “Viņš pārliecinās pasauli 
par grēku,” citiem vārdiem – Viņa nākšana pie tevis pārliecinās 
citus. “Un pagāni samanīs, ka Es esmu tas Kungs, saka tas 
Kungs, kad Es pie jums svēts parādīšos priekš viņu acīm” (Ecek. 
36:23). Kāda atbildība! Padomājiet tikai – Dieva darbs starp 
citiem atkarājas no Viņa darba iekš mums. Tā tas ir vienmēr. 
Garīgā spēkā liesmojoša draudze pievelk grēciniekus. 
Aizdedzini uguni un ļaudis nāks sildīties. Neviens nevēlas 
saldētāju, ledus namu. Ja ļaudis nenāk, ja grēcinieki netop 
pievilkti, tad vai nu uguns atslābusi vai izdzisusi. Tikai ar Garu 
pildītu ticīgo Dievs var lietot citu glābšanai. Svētais Gars 
nonāca uz mācekļiem un tai pašā dienā Viņš pārliecināja kādas 
trīs tukstoš dvēseles. Kāds liels darbs – “Kad Viņš būs nācis!” 
Cik svarīga lieta tad nu ir lai Viņš nāktu! Redziet, pazudušu 
dvēseļu glābšana atkarājas no Viņa nākšanas pie tevis, pie 
manis. Ja Dievs tevi, mīļais draugs, nelieto, tad tas ir tāpēc 
tikai, ka Viņš, Svētais Gars nav vēl nācis. Tu vēl nekad neesi 
Viņu saņēmis. Jo “kad Viņš būs nācis, Viņš pārliecinās pasauli”.  
 
Tu esi šeit, ak svētais Dieva Dēls!  
Vairs draudzi neatstāsi, neatstāsi mūs.  
Senlaiku brīnumus Tu strādāsi  
Un kopā krāsi savus locekļus.  
 
Viņš šeit šodien, bet ārpusē Viņš stāv  
Līdz pilnīgi mēs padodamies Tam.  
Viņš Savu templi atkal šķīstīt ilgojas  
Un grib, lai mēs sev nomirstam.  

 

 



 

Ak tici, Pestītājs ir šodien šeit,  
Ar svētībām Viņš tevi apbalvo.  
Ak, Dieva Gars, iekš Tevis Jēzus mīt,  
Tu ticīgajo sirdīs iemājo.  
 
“Kad Viņš būs nācis... Viņš Mani pagodinās. Viņš liecību dos 
par Mani” (Jāņa 16:14;  15:26). Tad tālāk: “Viņš no sevis paša 
nerunās” (Jāņa 16:13). Viņa mērķis ir pagodināt Kristu. 
Nerunāt par tām svētībām, kādas Viņš dod, bet pagodināt to 
Kungu Jēzu. Viņš apvieno visus zem vienas Galvas – Kristus. 
Daudzi ir, kas negrib, ka tā būtu. Viņi pastāv pie savas 
runāšanas par Viņa darbību, saņemtām svētībām un 
piedzīvojumiem, dāvanām. Tādēļ arī visi strīdi un šķelšanās, 
dalīšanās un skaudība! Runāšana par piedzīvojumiem vien – 
dala; runāšana par Viņu – apvieno. Ja Viņš patiesi būs nācis. 
Trīsvienības trešā Persona, Dievs Svētais Gars, tad tie, kas 
Viņu būs saņēmuši neuzsvērs Viņa dāvanas; viņi pagodinās to 
Kungu, kuru Viņš godina. Tad “Viss būs iekš Jēzus un Jēzus 
būs viss.” Ar Dr. A.B. Simpsonu tad viņi dziedās:  
 
Agrāk svētības tik –  
Tagad Jēzus Pats;  
Agrāk jūtu jūsmas –  
Tagad Dieva vārds;  
Agrāk dāvanas tik,  
Tagad Devējs dārgs,  
Ne vairs dziedēšana –  
Tik Viņš Pats, Viņš Pats.  

 

 



 

4. nodaļa 

Svētais Gars. 
 

“Svētais Gars, ko Dievs tiem devis, kas Viņam paklausa” 
(Ap.d. 5:32). Ko Dievs dod? Svētošanu? Svētumu? Šķīstumu? 
Pilnīgu mīlestību? Skaidru sirdi? Vai uz šiem piedzīvojumiem 
tiek griezta mūsu uzmanība? Lasīsim vēlreiz: “Svētais Gars, 
ko Dievs devis.”Vai jūs redzat starpību? Svētais Gars ir 
Persona. Trīsvienības trešā Persona. Viņu Dievs dod.  
Mūsu vēsts tādēļ būs nevis par svētošanu, jo cik vērtīga tā arī 
nebūtu, tā ir tomēr tikai iznākums, jeb Svētā Gara darbības 
parādīšana. Tā ir viena no Viņa pavadonēm. Piegriezt visu 
uzmanību svētošanai un neatminēt Svētotāju, ir ļoti nopietna 
kļūda. Nerunāšu arī par svētumu, jo arī svētums ir tikai viens 
no Svētā Gara darbības rezultātiem. Tāpat arī šķīstība, 
skaidra sirds un pilnīga mīlestība. Visu šo meklēt ir – noiet 
garām mērķim. Nav pilnības miesā. Nevar būt svētošanas 
bez Svētotāja; nedz svētuma bez tā Svētā. Tādēļ mums 
jāmeklē Viņš Pats, ne Viņa darbība, bet Viņš Pats, Svētais 
Gars.  
Dievs mums neliek cīnīties, raudāt un agonizēt līdz mēs 
iegūstam svētošanas svētību, vai  
 

 

 



 

 
 
 
skaidru sirdi, vai topam pilnīgi mīlestībā. To darīdamas, 
daudzas organizācijas nogājušas nepareizā virzienā. Likt 
dvēselei tā meklēt – nozīmē – nogremdēt viņu tumsā. Ļoti 
bieži Dievs savā žēlastībā nāk pretī un zinot cilvēka sirds 
vientiesību, dod Svēto Garu, pat kad meklējošais to 
nesaprot. Bet miesa Dievam nekad nepatīk. Cīnīšanās pēc 
kaut kā kur vajadzētu ņemt vai pieņemt Viņu – Personu, var 
ļoti kavēt garīgo pieaugšanu. “Svētais Gars, ko Dievs devis.” 
Ak, kāda brīnišķa dāvana! Lai Dievs atver mūsu acis ieraudzīt 
Viņa dāvanu un pateikties Viņam par to.  
Dievs grib, lai mēs Viņu pieņemam tādi, kādi mēs esam, 
varbūt vāji un bezspēcīgi, nevērti un kļūdu pilni, bet Dievs 
mums piedāvā Svēto Garu. Viņš no mums prasa tikai, lai mēs 
saprotam un atzīstam savu vajadzību, lai mēs patiesi 
slāpstam, lai atzīstam savu galīgu nespēku un nevarību, ka 
gribam patiesi Viņu pagodināt un dzīvot pāri pasaulei, miesai 
un velnam – ar vārdu sakot, ka mēs esam svētā nopietnībā 
par šo lietu. Tas ir viss. Tad Viņš gatavs un grib mums dot. 
“Cik jo vairāk debesu Tēvs dos Svēto Garu tiem, kas Viņu 
lūdzas!” Aleluja!  
Bet miesa tā negrib. Miesai patīk lūgt un cīnīties, nopūsties 
un raudāt, agonizēt un vaidēt, gaidīt, lūgties, nabagot, 
uzstāties, piespiesties un darboties, un visu to tā dara tā 
Viena dēļ, kurš nav nopērkams. Viens punkts pēc otra tiek 
izskaidrots, sirds pilnīgi sagatavota, viss ir gatavs – bet 
svētība nenāk. Redziet, mīļie, Viņš, Svētais Gars, darīs visu to, 
pēc  

 

 



 

 
 
 
tam, kad Viņš būs nācis. Bet tu pūlies to darīt jau iepriekš, 
darīt kaut ko, kas cilvēcīgi neiespējams. Tu nevari šķīstīt savu 
sirdi, bet, slava Dievam, Viņš var. Tu nevari pacelties pāri tev 
pielīpošam grēkam. Tu esi invalīds. “Miesa neder nenieka”. 
Visas šīs veltīgās cīnīšanās vietā labāk lūdz, lai Viņš nāk Pats. 
Laid Svētam Garam ņemt visu varu savās rokās. Ielūdz Viņu 
iekšā. Viņš darīs visu. Viņš šķīstīs, svētos, atsvabinās. Tu 
nevari, bet Viņš var. Pieņem Dieva dāvanu, Svēto Garu. Atzīsti 
savu nespēju, bet Viņa spēku. Dievs dod, tu ņemi. Vai nav 
vienkārša lieta? Tad kāpēc to nedarīt?   
Bet ne visiem saviem bērniem Dievs tā dod Svēto Garu. Ne, 
ne. Tikai vienai klasei. Ir kāds noteikums, kurš jāliek vērā. 
“Tiem, kas Viņu paklausa”. Tā ir saprotama lieta. Kāda nozīme 
būtu dot nepaklausīgiem bērniem? Dievam ir daudz tādu, par 
žēlumu jāsaka. Ne visi ir paklausīgi, ne visi grib iet Dieva ceļu. 
Lielais vairums grib iet paši savu ceļu, tie grib paši izvēlēties, 
sekot savām tieksmēm, bet Dievs prasa tikai vienu lietu – 
paklausību. “Svētais Gars, ko Dievs tiem devis, kas Viņu 
paklausa”.  
Kāda nozīme būtu, ja Dievs dotu Svēto Garu tādiem, par 
kuriem Viņš zin, ka tie Viņam nepaklausīs. Svētais Gars, 
zinādams tā Kunga prātu, gribētu, lai tie, kuros Viņš iemājo, 
pagodinātu Dievu, piemērotos Viņa plāniem un ietu Viņa ceļu. 
Bez tam, ja Svētais Gars būtu tagad Vadonis, Pavēlētājs, un ja 
starp Viņa ļaudīm izceltos dumpis un nepaklausība,  

 

 



 

 
 
 

Vai jūs domājat, tas Viņam darītu godu? Vai jūs varat 
iedomāties Vadoni, kuru neievēro, ignorē, nicina? Tas jau būtu 
tas pats, kas nodevība. Dievs nevar atļaut dumpi savā nometnē. 
Viņš nepiespiež paklausīt, bet Viņš nedos Svēto Garu nemaz un 
neiecels Viņu par Vadoni, kamēr Viņš nebūs drošs par 
paklausību. Viņam vajadzīgi uzticīgi ļaudis. Pārskatīšanās ir 
pielaižama, kļūdas piedos, bet neuzticamību nekad. Nevis 
bezkļūdainu kalpošanu, bet bezvainīgu Dievs prasa. Ja tu esi 
Viņam uzticīgs, Viņš ar prieku sāks tevi vadīt, kaut arī simts 
lietas Viņu apbēdinātu un Viņam nepatiktu. Tās Viņš izlabos, bet 
nepaklausīga sirds, dumpīga daba, nepaklausīgs kareivis – pie 
tādiem Viņš nevar mājot. Tikai tiem, kas patiesi grib darīt Viņa 
prātu, grib priecīgi iet visu ceļu ar Viņu, kas Viņu mīlē pietiekoši 
stipri, lai priecīgi Viņam paklausītu, tikai tādiem Dievs dos Svēto 
Garu.  
Jautāsim paši sev, vai esam simts procentus uzticīgi, vai esam 
caur un cauri padevīgi Dievam, vai gribam kalpot Viņam līdz 
nāvei, vai Viņam ir pirmā vieta mūsu sirdīs, un ja tā ir – tad 
Dieva dāvana ir priekš mums, tad Dievs patiesi grib dot mums 
Svēto Garu, un tās ir ne tikai mūsu tiesības, bet mūsu 
pienākums saņemt Viņu, “Svēto Garu, kuru Dievs devis tiem, 
kas Viņam paklausa”.  
 
Gars Svētais, Dieva dāvana,  
Tev sevi atdodu,  
Tu mani gluži šķīstīsi,  
Ka Tev vien kalpoju.  

 

 



 

 
 

Ak, Dieva Gars, es zemīgi  
Nu Tevi pieņemu.  
Nāc, sirdī nāc, un ieņemi  
To Sev par mājvietu.  
 
Tu runāsi, es klausīšos,  
Ko teiksi – nebīšos,  
Tu mani droši vadīsi,  
Tev cieši pieglaužos.  
 
Pēc Tavām debess dāvanām  
Es ilgi cīnījos,  
Bet nu Tev vienam, vienam vien  
Es gluži padodos.  
 
Tu svētosi un svētīsi 
Un sirdi šķīstīsi 
Es Tevi. Svētais, uzņemu,  
Tu vien to padari.  
 
Vai tas var būt, ka dvēseli,  
Kur nemiers bij un grēks,  
Nu miers un prieks ir pārņēmis?  
To valda Gara spēks.  
 
Jā, Svētais Gars, Tu atnācis,  
Tu pie mums paliksi.  
Nu es vairs ne, tik Tu, tik Tu 
Nu valdi mūžīgi.  

 

 



 

 

5. nodaļa. 

Grēki pret Svēto Garu. 
 

Bībelē minēti vismaz seši grēki, kurus var izdarīt pret Svēto Garu 
un kurus var izdarīt ticīgie. Uzskaitīsim tos vienu pēc otra, un lai 
Dievs runā uz mūsu sirdīm un mūs pārliecina, kamēr mēs tos 
kopīgi apskatam.  
Pirmais ir labi pazīstamais apzīmējums Efeziešu 4:30 – 
“Neapbēdinājiet Svēto Garu.” Ak, cik bieži mēs Viņu esam 
apbēdinājuši. Cik daudz reizes esam Viņu sāpinājuši. Ne jau nu 
mēs gribējām Viņu ievainot, ne jau nu mēs zinājām vienmēr, ko 
Viņš izjuta, bet tomēr mēs esam Viņu apbēdinājuši un ļoti dziļi 
ievainojuši, atkal un atkal. Un ak, kāds mums bij kauns. Kā mēs 
paši sevi nicinājām! Cik bieži mēs gribējām atdot labāk savu 
labo roku, nekā izdarīt Viņam sāpes, un tas viss tāpēc, ka mēs 
nekad nepazinām Viņu kā Personu, un nebijām uzņēmuši Viņu 
noteikti savās sirdīs kā Valdnieku, kas kontrolētu mūsu dzīvi un 
atsvabinātu mūs no tiem daudzajiem grēkiem, no kuriem mēs 
gribējām kļūt malā. Dievs lai palīdz mums nožēlot savu 
briesmīgo vainu, ka mēs nenolikām Viņu īstā vietā, un lai 
turpmāk staigājam Garā, ka nepiepildam miesas kārības.  
Katrs miesas darbs apbēdina Svēto Garu; katra miesas dabas 
parādīšana rada Viņam sāpes. Katra iekaršanās un kaislība, 
rūpes un uztraukums, nepiederīga steiga, nevajadzīga pār-  

 

 



 

 
 

 
pūlēšanās, skaudība, greizsirdība un karstdaba, mantkārība, 
miesas kārība un nešķīstība, mēlnesība, kritizēšana un 
aprunāšana, spītība un nepiedevība, katra ļauna doma un 
nesvēta iedoma – visi šie grēki apbēdina Svēto Garu.  
Katru reizi , kad mēs atstūmām Viņa vadību un gājām savu ceļu, 
katru reizi, kad mēs nedarījām pēc Dieva prāta; kad vien mēs 
neizlietojām vai nepareizi izlietojām Dieva dotas izdevības; kad 
nogriežamies no Viņa pie sava darba; vai kad mēs gājām 
pasaulē pēc priekiem un iemaisījāmies Sātana bērnu izpriecās, 
bet negājām ar Dieva ļaudīm; un kad mēs neizlietojām izdevību 
sacīt kādam par Kristu, vai norakstīt kādu vēstuli, vai neiedevām 
kādu traktātu, kad Viņš mūs uz to skubināja – tad mēs esam 
apbēdinājuši Svēto Garu.  
“Nenoslāpējiet to Garu” (1.Tesal. 5:15). Kad Svētais Gars 
apbēdināts, Viņš top noslāpēts. Svētā Gara uguns vāji deg mūsu 
dzīvē; pietrūkst Gara eļļas un dažādām lietām ienākot mūsu 
sirdī, Viņš iziet ārā. Pasaulei ienākot, Viņš aiziet. Citām 
interesēm aizņemot mūsu uzmanību, Viņš atkāpjas. Kad šīs 
pasaules rūpes ņem virsroku, tad Viņš mums kļūst svešs. 
Papriekš apbēdināts, tad noslāpēts, līdz mēs kļūstam pavisam 
miesīgi. Mūsu garīgo piedzīvojumu sākumā katrreiz, kad mēs 
darījām kaut ko nepareizu, Viņš skaņi runāja. Kad Viņš pirmo 
reiz ienāca, pie vismazākās novirzīšanās mēs jutām pārmetumu. 
Vēlāk, kad mēs turpinājām neievērot Viņu, kā kādreiz dara ar 
modinātāju  

 

 



 

 
 
 

pulksteni, Viņa iespaids kļuva mazāks un mazāks, līdz beidzot 
mēs bijām spējīgi izdarīt lietas, par kurām agrāk mēs būtu 
sajutuši stiprus pārmetumus sirdī, bet tagad Viņa balss tiko 
dzirdama. Viņš tik daudz ar mums runājis, ka esam 
apcietinājušies. Tik bieži mēs Viņu apklusinājām, ka Viņš tagad 
lūdz veltīgi. Grēkam, kurš reiz pildīja mūs ar bailēm un 
pārpludināja asarām mūsu acis, mēs tagad padodamies gandrīz 
bez kādām sāpēm. Viņš, svētais Pavadonis noslāpēts. Ak, Dieva 
Gars, piedod mums un palīdzi mums uzcelt Tevi atkal tronī!  
Tālāk, mēs varam melot Svētajam garam (Apustuļu darbi 5:3). 
Tā darīja Ananija un saņēma nāves sodu, jo katra krāpšana un 
pārspīlēšana, katra nepareiza iespaida tīša radīšana un katra 
melošana cilvēkam – ir melošana Svētam Garam.  
Jā, un mēs varam Viņu arī kārdināt (Apustuļu darbi 5:9.) Tā 
darīja Ananija un Safira un tūliņ gāja bojā. Visas viltīgas 
darīšanas riebj Dieva garam.  
Mēs varam pretoties Viņam, mēs ticīgie, tāpat kā neticīgie 
(Ap.D. 7:51). Kāda briesmīga lieta pretoties Svētam Garam! Mēs 
zinām, ka to dara grēcinieks, bet arī ticīgie ir vainīgi. Katru reizi, 
kad mēs nogriežamies uz savu paša ceļu un izvairamies no 
skaidri redzama pienākuma; ikreiz, kad mēs aizliedzam savas 
ausis Viņa aicinājumam un atteicamies uzņemt Viņa krustu, mēs 
izdarījām šo briesmīgo pretošanās grēku Svētam Garam.  
Jā, un mēs varam Viņu arī apkaitināt  

 

 



 

 
 
 

(Jesajas 63:10). Apkaitināšanas sakne ir sacelšanās. Cik bieži 
mēs neesam sacēlušies pret Dieva mērķiem un plāniem mūsu 
dzīvē! Cik bieži mēs kurnējām un sūdzējāmies par mūsu likteni, 
līdz mēs, tāpat kā Izraēļa bērni, tā apkaitinājām Dieva Svēto 
Garu, ka Viņš bij spiests piepildīt mūsu dzīvi ar grūtībām, lai 
salauztu mūsu dumpīgo un stūrgalvīgo sirdi! Vai mēs neesam 
grēkojuši ar šo grēku? Vai nav tā, mīļotie, ka Svētais Gars mūs 
tik bieži rājis, ka beidzot Viņš sadusmojas, un Viņam ir pilnas 
tiesības uz to. Pēc atkārtotiem brīdinājumiem, pēc pavairotām 
svētībām un pēc iegūtas gaismas un zināšanas – vēl palikt 
ļaunumā, vēl ignorēt Viņu, tā ir Svēta Gara kaitināšana. 
Apkaitināšana nāk caur nepaklausību. Vai mēs esam vainīgi? Vai 
esam nepaklausījuši? Vai Izraēļa bērni vien ir tādi? Dievs lai 
palīdz mums atzīt savu grēku un atgriezties pīšļos un pelnos, jo 
citādi briesmīgs būs mūsu sods.  
Būsim tagad godīgi Dieva priekšā. Jo ja mēs gribam kaut kur tikt 
uz priekšu garīgā ziņā, mums jāatzīst mūsu vainas un jāatgriežas 
no saviem ļauniem darbiem. Šeit minēti ne mazāk kā 6 grēki 
pret Svēto Garu. Kuru mēs esam izdarījuši? Varbūt visus. Dievs 
to zin, un mēs viņu nevaram piekrāpt. Vai mēs esam Viņu 
apbēdinājuši, noslāpējuši, Viņam melojuši, kārdinājuši, 
pretojušies, apkaitinājuši? Tūkstošreiz labāk atzīt savu vainu 
tagad un nomazgāt to dārgajās asinīs, nekā iet ar to pie Kristus 
Tiesas krēsla un tur redzēt to atklātu. Daudz labāk  

 

 



 

       mums pašiem tiesāt sevi, nekā būt tiesātam no Viņa.  
Ak, mīļotie, Viņš, Debesu Balodis, ir ievainots. Tomēr Viņa 
mīlestība – jo Gars mīlē – nav grozījusēs. Kā Viņš ilgojas mūs 
iemantot un valdīt pār mums. Redziet, Viņš ir Persona, jo tikai 
Personu var apbēdināt, kaitināt, kārdināt un sadusmot. Jums Viņš 
jāatzīst kā tāds. Atveriet tādēl savas sirdis un uzņemiet Viņu, jo 
jūs esat Viņa templis. Vienīgi Viņš var uzvarēt Jūsu ienaidniekus 
un palīdzēt Jums Viņu tā mīlēt, kā vajag.  
 
Kungs, vai tavu Svēto Garu  
Esmu apbēdinājis?  
Ja es esmu, lūdzos piedod,  
Lai no sirds top šķīstīts viss.  
 
Vai man žēlastības pietrūkst?  
Spēka nav glābt zudušos?  
Gara īpašības nava?  
Visu atkal izlūdzos.  
 
Grēkam padevīgs vai esmu?  
Zaudējis esmu uzvaru?  
Kamēr Tavs Gars apbēdināts  
Velti cīnos, cīnos nu.  
 
Dārgais Kungs, pie Tavām kājām  
Atkal dziļi noslīgstu.  
Klausi, ko sirds karsti lūdzas –  
Piedod, šķīsti atkal Tu.  
 
Jo es dziļi satriekts nāku,  
Visu Tevim atklādams,  
Pilnīgi Tev atdodamies  
Kā īsts dzīva Dieva nams.   

 
 



 

 

6. nodaļa 

Iepriecinātājs. 
 

“Un es to Tēvu lūdzu, un Tas jums dos citu iepriecinātāju, lai Tas 
pie jums paliek mūžīgi” (Jāņa 14:16). “Tas Iepriecinātājs, Svētais 
Gars” (Jāņa 14:26). Iepriecinātājs, tas Patiesības Gars” (Jāņa 
15:26). “Ja Es nenoeju, tad Iepriecinātājs nenāks pie jums” (Jāņa 
16:7).  
Mīļotie, vai jūs pazīstiet šo iepriecinātāju? Es nedomāju, vai jūs 
pazīstat Viņu tikai ar prātu, bet vai jūs esat Viņu piedzīvojuši. 
Viena lieta ir ticēt Jēzum Kristum ar galvu, bet pavisam cita lieta 
ir – ticēt Viņam ar sirdi. Viena lieta ir piekrist ar prātu patiesībai 
par Svēto garu, bet pavisam cita lieta ir ticēt paša 
piedzīvojumam. Visā savā dzīvē es noteikti ticēju un sludināju 
Svētā Gara Personību, kuru tik skaidri māca Bībele. Bet tikai tai 
mūžam neaizmirstamā dienā, kad Dievs Viņu parādīja manam 
garam, es sāku ticēt pārbaudītam piedzīvojumam. Tikai tad, kad 
Dievs tevi atdzīvina uzņemt Svēto Garu kā Personu, tev būs šīs 
dārgās patiesības sirds piedzīvojums. Dievam Viņš jāatklāj.  
Tikai tad, kad tu tā esi pamodināts uz tādu ticību, Viņš top tev 
īstenība. Ak, kāds  

 

 



 

 
 
 

Viņš ir iepriecinātājs, kad Viņu tā pazīst no piedzīvojuma! Kā 
Viņš apmierina un klusina! Tik tuvs, tik dārgs, tik mīļš! Neviens 
zemes draugs nav tik tuvs. Viss tas, kas bija Jēzus, ir arī Viņš, 
īstais pavadonis. Vai tu viņu tā pazīsti? Vai Viņš ir tavs 
iepriecinātājs? Vai Viņš ir tev tik pat īsts, kā Jēzus pats? Vai 
Viņš ir nācis, lai paliktu pie tevis mūžīgi?  
Viņš nāca pie manis, kad atrados tā sakot krustceļos. Nezināju, 
uz kuru pusi griezties. Kārdināšanas bij neparasti karstas, 
ienaidnieka uzbrukumi briesmīgi. Nevarēju viņu aizdzīt. Mana 
sirds bija vientuļa. Sajutu ārkārtīgas sēras un ilgojos pēc savas 
ģimenes un darba. Tad Viņš nāca. Tas bij ap pusdienas laiku, 
13. jūlijā. Uzreiz mana sirds bij pārplūstoši pilna. Staigāju pa 
istabu un slavēju Dievu Svētā Gara spēkā. Visas manas 
kārdināšanas tūliņ apklusa. Sātana uzbrukums bij atsists, un 
viss tas bez jebkādām pūlēm no manas puses. Vienkārši biju 
piepildīts ar Viņu. Par nākotni mana sirds bij mierīga. Sēras un 
ilgas pēc mājām bij zudušas. Nebiju vairs uztraukts, kā tikt 
ātrāk atpakaļ. Katra stunda bij piepildīta ar Viņu. Miers kā 
straume plūda dvēselē. Visa kurnēšana un sūdzēšanās 
beidzās. Biju ar mieru gaidīt Dieva laiku. Iepriecinātājs bija 
nācis. Viņš bij manās domās dienu un nakti. Rakstīju par Viņu, 
dziedāju par Viņu, pielūdzu un slavēju Viņu. Un tā Viņš mani 
turēja dienu pēc dienas.  
Jēzus Viņu apsolīja. Esot vajadzīgs, tā Jēzus sacīja, Viņam iet, 
lai Iepriecinātājs varētu nākt.  

 

 



 

 
 
 

Savā miesā viņš varēja atrasties tikai vienā vietā, kamēr 
iepriecinātājs var būt visos Dieva bērnos līdz pasaules galam. Un 
tā tas bijis visus gadu simteņus. Bēdu un vajāšanu vidū Viņš bijis 
klāt. Bet tikai tik daudz, cik Viņš ir atzīts un pagodināts. Viņš 
atklājas katram individuāli.   
Kāds Viņš ir Iepriecinātājs! Kā Viņš klusina vētru! Kādas uzvaras 
Viņš iegūst! Kārdināšanas, kuras likās nepārspējamas, Viņa 
varas priekšā izzūd. Kaislības, kuras nekas cits nevarēja 
apslāpēt, norimst uz Viņa pavēli. Grēki, kurus miesa nekad 
nevarēja cerēt uzvarēt, zaudē visu savu spēku, kad Viņš, Svētais 
Gars, sāk valdīt. Kāda ieprieca, kāds atsvabinājums pēc 
nevienādas cīņas! Kā Viņš iepriecina kārdināto dvēseli!  
Tu esi kristīts. Tev ir viens tas grēks, kas tevi nomāc. Atkal un 
atkal tu paliki neuzticīgs Dievam. Katru reizi nāca nožēlošana un 
sāpes un katru reizi tu devi jaunus solījumus un taisīji jaunus 
apņēmienus. Neskatoties uz visu to, tu atkal padevies. Beidzot, 
kā slīkonis, izmisuma tumsā tu pagriezies pret Viņu. Asinis šķīstī. 
Gars piepilda. Tev piedots, tu topi pacelts, atjaunots un 
nostiprināts. Bet tu nevari pats sev piedot. Tu nevari aizmirst. 
Pazudušu ideālu atmiņas vajā un moca tevi. Beidzot nāk dziļāks 
piedzīvojums un tu pazaudē pats sevi Viņā. Maigi Viņš strādā, 
dziedina salauzto sirdi, pārsien vainas. Jauna Klātbūtne 
pārņēmusi tevi. Iepriecinātājs nācis. Aust diena un visas ēnas 
bēg.  

 

 



 

 
 
 

Tev bijušas sirds sāpes. Draugi sarunājuši rūgtas lietas pret tevi. 
Un, ak, kā tas sāp! “Ir pat mans draugs, kam es uzticējos, kas 
manu maizi ēda, mani min pa kājām” (Dāv.dz.41:40). 
Ļaunprātīgas ziņas izpaustas par tevi. Iekš visa tā, kā mēma avs, 
Dieva pamācīts tu neatdarīji savu muti. Beidzot, varbūt, Dievs 
izveda tiesu. Bet pagaidām degoša cepļa piedzīvojums, kurš tev 
jāiztur, izrādās par apslēptu svētību, jo līdzciešot ar Viņu, tu sāci 
pazīt Kāda Cita iepriecu. Svētais Gars, ne vairs ilgāk kāds 
neskaidri nojaušams, noslēpumains iespaids, tagad top par 
dzīvu, gaišu īstenību. Ak, kā Viņš remdina ievainoto sirdi! Cik 
maigi Viņš tev čukst: “Miers, paliec klusu.” Tā dusot Viņa 
mūžīgā mierā, kaut arī bultas lido bieži un ātri, tu spēji 
priecāties, jo tu zini, ka viss ir labi. Aleluja!  
 
Varbūt tev bij tālu jādzīvo, vienam pašam , bez tiem, kurus tu 
mīli. Vientulība bij nepanesama, skumjas tevi mocīja ikdienas... 
Tev likās, it kā tu vairs nevarētu sagaidīt nākošo dienu. Tad 
Dievs atdzīvināja tavu garu eksperimentāli uzņemt Svēto Garu. 
Tu pieņēmi Viņu un stājies pilnīgi Viņa rīcībā. Viņš atklājas tev, 
kā Iepriecinātājs, jo tev ieprieca bij vajadzīga. Tad tu vairs 
nejuties vientulīgs. Pie tevis bij viens Cits, un Viņš bij pie tevis 
pastāvīgi, dienu un nakti. Tavas pirmās domas no rīta bij par 
Viņu, tāpat tavas pēdējās naktī. Viņš kļuva tev tik īstens, ka tu 
tagad ilgojies vairāk pēc citu glābšanas. Tādēļ Viņš ir 
iepriecinātājs.  

 

 



 

 
 
 

Tumsa! Pusnakts! Pēdējās ardievas sacītas, pēdējais rokas 
spiediens sniegts, un tas, kurš tev tiki pat dārgs, kā dzīvība, 
aizgājis, un tu esi atstāts galīgi viens, kam laupīts visdārgākais. 
Ar sāpošu sirdi, kā sapnī tu piedalies briesmīgā bēru ceremonijā 
un pie apglabāšanas. Atstājot auksto, kluso kapu, kurā paliek 
tas, ko tu mīlēji virs zemes, tu skaļi raudi savā agonijā un 
brīnies, kā tu vēl spēji turpināt dzīvot. Dienas nāk un dienas iet, 
garā tumšā nakts, kad viss ir kluss un tūkstoš veidos parādas 
dārgā seja tavām nogurušām smadzenēm, tikai pavairo tavas 
ciešanas un neatnes kāroto atpūtu. Draugi nevar palīdzēt. Pat 
reliģija tev nedod to, ko tu cerēji. Baznīca neiepriecina. Dievs 
liekas tik tālu prom. “Ak, tikai vienreiz vēl sajust aizgājušā rokas 
pieskārienu, un dzirdēt apklusušo balsi!” tu raudi agonijā.  
Beidzot kādu dienu – ak, kas par dienu! – tu dzirdi par 
Iepriecinātāju, par to Vienu, kurš sūtīts taisni tādam gadījumam, 
kādu tu pārdzīvo. Papriekš tu tausti pa tumsu, nezinādams, kā 
Viņu piesavināties. Tu sāci lasīt Jēzus vārdus, sevišķi Viņa 
apsolījumus par kādu Citu, kuru Viņš sūtīs. “Un Es to Tēvu lūgšu, 
un Tas jums dos citu iepriecinātāju, lai Tas pie jums paliek 
mūžīgi.” (Jāņa 14:16).  
Tūliņ tu topi uzmanīgs. “Vai tas var būt”? tu brīnies, “tas ir taisni 
tas, kā man vajag? Ja tikai zinātu, kā to saņemt.” Kā to saņemt! 
Tu lasi atkal. Un tad nāk gaisma. Tā nav lieta, tas ir Viņš! Piepeši 
Dievs atdzīvina tavu garīgo saprašanu, un nepaiet  

 

 



 

 
 
 

Ilgi, tu priecājies iekš Viņa. Iepriecinātājs nācis lai paliktu ar tevi 
mūžīgi. Aleluja! Tev par brīnumu – tavas bēdas pagājušas , 
sirdssāpes mitējušās, tavs prāts aizņemts ar kādu Citu. Tūliņ tu 
atmini savu zaudējumu, bet asaras, kas tagad plūst, ir pateicības 
un slavas un prieka iekš Svēta Gara asaras. Tavs dārgais nav 
atgriezies atpakaļ, bet kāds Cits, tas Iepriecinātājs, piepildījis tavu 
sirdi un tapis tev dārgāks nekā viss cits pasaulē. Tukšums gan vēl 
jūtams, bet tā savādi piepildīts, un viss ir labi. Ak, kāds Viņš ir 
Iepriecinātājs!  
Tā tas bija ar pirmo draudzi. “Vairojās caur Svēta Gara 
iepriecināšanu” (Ap.Darbi 9:31). Viņš bij Iepriecinātājs tad, un būs 
arī tagad. Kas Viņš bij viņiem, tas Viņš ilgojas būt arī mums.  
Bez Viņa – cik grūts uzdevums; bet ar Viņu – cik viegls! Mīļotie, 
ielaižiet Viņu. Jums Viņš vajadzīgs. Patiesi, jūs nevarat tikt uz 
priekšu bez Viņa. Kāpēc iet caur šo dzīvi un palikt bez Dieva 
labākās dāvanas? Ak, lūdzi jel, lai tu tā tiktu atdzīvināts, ka tu ar 
savu garu ticībā vari saņemt Dieva Svēto Garu, to Iepriecinātāju.  

 

 



 

 
 

7. nodaļa. 

Gara vadība. 
 

“Kad tie tam Kungam kalpoja un gavēja, tad Svētais Gars sacīja: 
nošķiriet man Barnabu un Saulu uz to darbu, pie kā Es tos esmu 
aicinājis. Tad tie gavēja un Dievu lūdza un tiem rokas uzlikuši, tos 
atlaida. Tad nu šie Svētā Gara izsūtītie nogāja”(Ap.D. 13:2-4).  
Tā Svētais Gars aicināja Barnabu un Saulu un tā Viņš sauc cilvēkus 
šodien. Tas ir, ja viņi klausās, ja viņi apklust Viņa priekšā, ja 
uzņēmuši Viņu, stājušies Viņa rīcībā un top Viņa vadīti. Barnaba 
un Sauls, jūs redziet, kalpoja tam Kungam; viņi lūdza Dievu un 
gavēja. Pasaule bij izslēgta ārā. Viņi gaidīja, līdz zinās Gara prātu. 
Kad Dieva bērni nonāk šais attiecībās, Svētais Gars var atklāt Savu 
prātu un aicināt tos, kurus Dievs izredz.  
Bet mēs esam tik aizņemti. Mums ir tāda steiga un skriešana. 
Nekad mēs neesam mācījušies, cik svarīga lieta ir, palikt klusu 
Viņa priekšā. Viņš neatrod mūsu ausi. Mēs nespējam dzirdēt Viņa 
balsi. Tādēļ mēs domājam, ka dzīvojam pēc Dieva prāta, ceram, 
ka mūsu plāni ir viņa plāni, un ejam pēc savām domām un nekā 
nepanākam. Bet visu laiku dārgais Dieva Gars, Persona, ar spēku  

 

 



 

 
 
 

Izvēlēt, runāt un sūtīt; Tas, kurš mums bij jāatzīst kā mūsu 
dzīves Virspavēlnieks, gaida, ilgojas, ir gatavs paziņot mums 
Dieva plānu attiecībā uz mūsu kalpošanu Viņam. Bet mēs 
negribam dzirdēt.  
Cik darbīgs bij Svētais Gars Pirmās Draudzes laikā! Tas bij tādēļ, 
ka Viņam piešķīra Viņa īsto vietu un Viņu atzina par darba 
Vadoni. Šodien Viņš liekas būt tik bezdarbīgs. Tas tāpēc tikai, ka 
Viņu ignorē un aizmirst. Cilvēku plāni vairāk ievēroti, nekā Viņa 
plāni. Paša “es” aizņēmis Viņa vietu. Tādēļ Viņš vairs nevar 
izvēlēt un aicināt, sagatavot un izsūtīt. Bet, mīļotie, Viņš to 
vēlas, un tas ir Viņa darbs. Viņš mūs visus pazīst pie vārda. Lai 
mēs Viņu pieņemam, padodamies Viņam un paklausam, lai 
Dieva programu vēl varētu izvest.  
Kāda atmoda sekoja! Kā draudzes cēlās viena pēc otras! 
Dvēseles atgriezās visās vietās. Evanģelijs bij Dieva spēks par 
glābšanu daudziem. Svētie nodibinājās un uztaisījās ticībā, 
tādēļ, ka Svētais Gars bij ievērots un Viņa pavēles paklausītas. 
Paldies Dievam, tā tas var būt atkal. Viņš vēl meklē cilvēkus, kuri 
gatavi Tam neaprobežoti paklausīt. Kad Viņš atrod cilvēku, kurš 
gatavs klusi gaidīt uz Viņa pavēlēm, kurš klausīsies tikai uz Viņa 
balsi un nevienu citu, kurš ļausies vadīties ne no viena cita, kā 
tikai no Svētā gara, kurš Viņu uzņems, dzirdēs Viņa aicinājumu 
un izies uz Viņa pavēli – tad tiešām sekos svētība.  
“Tas Gars uz Filipu sacīja: ej tālāk un  

 

 



 

 
 
 

turies pie šiem ratiem. Un Filips skrēja (angļu tulk.) (Ap.Darbi 
8:29,30).  
Atkal Gars runā, jo Viņš ir pavēlētājs un Viņam ir paklausīgs 
kalps, caur kuru darīt darbu. Saprotams, Viņš šo darbu būtu 
varējis padarīt tūkstoš citos veidos. Bet Viņš izvēlas cilvēku, Un 
cilvēkus Viņš lieto. Ne līdzekļus, bet cilvēkus. Ne programas, 
bet cilvēkus. Ne organizācijas, ne mašīnas, bet cilvēkus. Ne 
komitejas un priekšniecības, bet ar Garu pildītus, gara 
mācītus, Gara vadītus cilvēkus.  
Tā Viņš izvēlas Filipu, aizsūta viņu projām no lielām atmodas 
sapulcēm, kur, cilvēcīgi runājot, viņš tik ļoti bij vajadzīgs, un 
sūta viņu tuksneša vientulībā. Tomēr Filips neko nejautā, 
nesaka: “Kāpēc es te esmu? Ko tad šeit var darīt? Vai labāk 
neiet atpakaļ uz Samariju – plīdzēt tur brāļiem?” Nē, viņš 
uzticas savam Vadonim, jo Svētais Gars, viņš zin, nekļūdas.  
Protams, rati pabrauc garām šad un tad, bet kāda tiem 
nozīme, salīdzinot ar tiem lielajiem ļaužu pūļiem, kurus viņš 
atstājis? Bet Filips, vienmēr atkarīgs no Gara, lūdz un sāk 
vaicāt Dievam, vai viņam kas darāms ar šiem ratiem. Viņš ir 
gatavs, lai viņu vada. Citi rati turpina braukt garām, bet Dievs 
paliek kluss, līdz piepeši rati ar vienu pašu iekšā sēdētāju, kādu 
melno, brauc garām. Kā zibens Gars runā “Ej klāt un turies pie 
šiem ratiem”. Ne pie citiem, bet pie “šiem”- ievēro. Dievs 
pazīst savu darbinieku, un tos, kuri atbildēs, tos izsalkušos. 
Dievs nešķiež laiku un nekļūdas.  

 

 



 

 
 
 

“Un Filips skrēja”. Viņš bij tik čakls! Tik priecīgs paklausīt savam 
Meistaram. Gars runāja, viņš skrēja. Kāda saskanīga sadarbība! 
Vai nu jūs saprotat, kāpēc Dievs nelieto visus vienādi? Kas 
šodien stāv it kā uz pirkstgaliem, gaidīdams, gatavs, ja, straujš 
skriet, kad Gars pavēlēs? Vai mēs skrejam paklausīdami? Jeb vai 
mēs zūdījamies un kurnam par savu uzdevumu? Filips skrēja. Kā 
ir ar mums? Tās ir mūsu priekštiesības, ka Svētais Gars pats tieši 
mūs grib vadīt. Arī mēs varam dzirdēt Viņa balsi. Bet – vai mēs 
paklausīsim?.  
Viņš bij sagatavots, šis melnais. Gars par to jau bij parūpējies. 
Viņš pat lasīja Jesajas grāmatu, sevišķi to gabalu par Kristu. Viss 
bija nokārtots uz sekundi. Gars sagatavoja etiopieti un tad 
sagatavoja Filipu. Es saku – kāds Ģenerālis! Filips tā atrada 
izsalkušu sirdi un mantoja vienu dvēseli Kristum. Viņš brauca 
tālāk priecādamies, tādēļ vien, ka Svētais Gars bij atradis 
cilvēku, uz kuru Viņš varēja paļauties. Viņš ir gluži tāds pat vēl 
šodien.  
“Aizliegts no Svētā Gara runāt to vārdu Āzijā”. “Tie raudzīja iet 
uz Bitiniju, bet Gars tiem neļāva.” “Nāc uz Maķedoniju un 
palīdzi mums”. (Ap.Darbi 16:6-9).  
Šeit ir citāda vadība. Aizliedzoši rīkojumi no Svētā Gara. Tā ir 
viena lieta, kad ķēniņš vai zemes valdnieks kaut ko aizliedz, bet 
pavisam cita lieta ir, kad Svētais Gars liedz. Viņš pazīst visus 
stāvokļus. Neviena valsts Viņam nav sveša. Problēmas un 
grūtības  

 

 



 

 
 
 

Viņš zin jau visas iepriekš. Svēto Garu nekad nevar pārsteigt. 
Tādēļ, ja Viņš kautko aizliedz, tad Viņam patiesi uz to ir iemesls. 
Mums nav jāzin, kāpēc; pietiek ar to, ka Viņš, mūsu Vadonis, 
aizsprostojis ceļu. Viņam ir cits mērķis, kuru Viņš savā laikā 
atklās.  
Pāvils nolēma nest evanģēliju Āzijā. Gars viņam aizliedza. Tad 
viņš mēģināja ietikt Bitinijā, un Svētais Gars lika šķēršļus ceļā. 
Ko darīt tālāk – viņš nezināja. Bet nakts izšķīra šo jautājumu. 
Viņš redzēja parādību; dzirdēja saucienu: “Nāc uz Maķedoniju 
un palīdzi mums.” Durvis bij atvērtas, un viņš gāja. Gars vadīja 
un viss bij labi.  
Mīļotie, nezaudējiet dūšu, kad durvis aizvērtas. Jo ja jūs esat 
padevīgi Dieva prātam, Viņš pats atslēgs durvis un jūs ielaidīs, 
jeb Viņš vadīs jūs vēlāk citā virzienā. Lūdz un gaidi. Nesūrojies 
un neraizējies. Gars zin Dieva nodomu. Tu Viņu esi saņēmis; 
Viņš ir tavs Vadonis un Viņš nekad nenomaldās. Beidzot nāks 
parādība. Kaut arī tā kavējas, gaidi. “Kas tic, nesteidzas.” 
Uzticies Viņam pat tumsā. Dievs neaizmirst, bet tura tevi 
vienmēr prātā.  
Ļoti labi atminos gadījumu, kad man bij jāiet caur šādu slēgtu 
durvju piedzīvojumu. Tās likās tik cieti nobultētas. Saviem 
spēkiem nevarēju tās atvērt. Gaidīju un lūdzu. Citi darba lauki 
aicināja, daži no tiem ļoti pievilcīgi, bet es neklausīju. Zināju, ka 
Dievs atvērs durvis. Bet tās bij ilgi slēgtas. Vairāk kā divi gadus 
Viņš mani pārbaudīja. Viņš zināja, ka man vajadzīgs bēdu ceplis, 
un Viņš gribēja  

 

 



 

 
 
 

 
mani dziļāk sagatavot savam darbam. Tādēl Viņš turēja durvis 
aizvērtas, līdz Viņa stunda sita, līdz nāca Viņa laiks. Un 
visdabīgākā kārtā, bez kādām pūlēm no manas puses, durvis 
atvērās un es iegāju iekšā.  
Mans draugs, kāpēc tu negribi ļaut Viņam vadīt tevi? Kāpēc 
nepieņemt Svēto garu? Kāpēc nebeigt darīt kļūdas un maldīties 
bez ceļa? Neviens nevar ieņemt Viņa vietu. Tikai Viņš vien var būt 
tavs vadonis. Atzīsti savu nevērību pret Viņu un no šī laika sāci 
pagodināt Svēto Garu, kurš vien var tevi pareizi vadīt.  

 

 



 

 
 

8. nodaļa. 

Piepildīti ar Viņu. 
 

“Topiet piepildīti ar Garu”, jeb kā oriģinālā sacīts “Topiet 
pastāvīgi pildīti ar Garu”(Efez. 5:18).  
“Viņš piepilda, tad Viņš paplašina, pēc tam pilda atkal un atkal”, 
saka Stīvens Merritts. Dažos no mums ietilpst ļoti maz. Mēs 
nespējam daudz uzņemt. Tādēļ nepietiek ar vienreizīgu 
piepildīšanu. Mums vajag vairāk, nekā mūsu tilpuma mērs. 
Tādēļ Svētais Gars mūs pilnīgi piepilda, tad paplašina mūsu 
uzņēmību un pilda atkal. Tā mēs ejam tālāk un tālāk, pastāvīgi 
pildīti, līdz Dieva pilnībai. Ja tu neesi piepildīts, vaina nav pie 
Dieva, tā ir tava vaina. Viņš tev pavēl: “topiet piepildīti”. Visa 
atbildība gulstas uz tevi. Viņš nevar tevi pildīt, kamēr tu Viņu 
ignorē. Dod Viņam vietu, un tu kļūsu piepildīts. Tā tad tev 
pašam kaut kas ir darāms.  
Ievēro, mums jātop piepildītiem ar Viņu, ar Personu, ar Svēto 
Garu, ne ar kādu neskaidru fantastisku iespaidu, kādu nezināmu 
savādu spēku, ne ar kādu ekztatisku sajūsmu vai pārejošām 
jūtām, bet ar pašu Garu. “Topiet piepildīti ar Garu”. Kā? Nu 
taisni tāpat kā tu saņēmi visu citu. “Vai jūs Garu dabūjat caur 
bauslības darbiem, vai no ticības mācības?”  

 

 



 

 
 
 

Skaidrs, atbilde ir: “caur ticību”. Viņi dzirdēja, ticēja savās sirdīs, 
saņēma, un Viņš piepildīja.  
Biju projām no mājām, turēdams evanģelizācijas sapulces kādā 
mazā vietā. Kāpēc biju šeit nācis – nesapratu. Citas vietas 
aicināja. Plaši centri lielās pilsētās ielūdza mani. Bet nezināma 
iemesla dēļ jutos vadīts iet uz to vismazāko vietu. Jutu stipras 
ilgas pēc mājām un gribēju tikt atpakaļ pie savas ģimenes un 
darba. Pavadīju stundas lūgšanās, meklēdams saprast Dieva 
prātu priekš nākotnes. Nejaukas parādības man rādījās, 
kārdināšanas, pret kurām es cīnījos lūgšanās un pret kurām 
sacēlās visa mana dvēsele, tomēr nevarēju no tām kļūt vaļā. 
Katru dienu sludināju divreiz, un Dievs svētīja neskatoties uz 
ienaidnieka uzbrukumiem.  
Atnāca piektdienas rīts, 13. jūlijs. Pamodos nospiests un smagu 
domu pārņemts, kā parasts, brīnīdamies, cik ilgi šī pārbaudīšana 
un kausēšana vilksies. Pēc tam, kad kādu laiku lasīju Dieva 
vārdu un lūdzu Dievu, notika kaut kas sevišķš. Šķiroju dažādus 
rakstus un drukas darbus, starp kuriem bija arī kāds 8 lappušu 
žurnāls “Ķēniņa uzdevums”, kura redaktors bij Stīvens Merritts 
(Stephen Merritt), viens no Svētā Gara vīriem. Žurnāls bij no 
1895.g., šur tur salīmēts, izbalējis. 33 gadi bij pagājuši pēc šī 
žurnāla iznākšanas. Kāda māsa Los Andželosā man to bij 
iedevusi pirms dažiem mēnešiem, lai es iespiestu kādus gabalus 
no tā savā žurnālā. Ielicis to savā redaktora portfelī, es par to 
vairs nedomāju.  

 

 



 

 
 
 

Bet Dievs, kurš nekad nekļūdas, jau bij izstrādājis savu plānu, jo 
tai rītā, padarījis visu citu, paņēmu veco žurnālu rokā un sāku to 
pāršķirstīt. Nebiju palasījis daudz teikumus, kad jau biju ļoti 
ieinteresēts. Laiks pagāja. Lasīju un lasīju. Kad to noliku, biju 
izlasījis visas 8 lappuses.. Katrs gabals runāja par Svēto Garu. 
Nekad neko līdzīgu nebiju lasījis savā dzīvē, jeb ja arī biju lasījis, 
nekad nebiju tā aizkustināts, kā tai rītā. Stīvena Merritta 
“Samuels Morris” biju ne tikai lasījis, bet arī izdevis un saņēmis 
no tā daudz svētības. Bet tas bij viss. Daudz sprediķus biju teicis 
par Svēto Garu, un daudz svaidīšanas biju saņēmis. Tas, ko 
tagad lasīju, nebij manam prātam nekas jauns, bet Dievs pirmo 
reizi atdzīvināja manu garīgo saprašanu tā ka spēju uzņemt to, 
kā man agrāk nebija. Svētais Gars, kaut gan iemājoja manī, nebij 
atzīts un pieņemts eksperimentāli, garīgi. Tādēļ Viņš nebij tas 
valdnieks, Viņš nebij aktīvi tas Pavēlētājs.  
Bet kāda pārmaiņa! Kāda atklāšanās manai dvēselei! Kā visa 
mana būtne piepeši kļuva gaiša! Noliku žurnālu uz galda un 
piecēlos, kā apžilbināts. Tas likās kā sapnis, jeb drīzāk, kā 
atmoda no sapņa. Staigāju šurp un turp, it kā iegrimis Dievā. 
Runāju ar Svēto Garu. Slavēju un pielūdzu Viņu, atzinu savas 
kļūdas, savu nevērību. Tagad redzēju Viņu, Svēto Garu. Viņš 
tagad bij tas Valdītājs, Dievības Priekšstāvis, ne kāda teorija, bet 
realitāte, ne parādība vai kāds piedzīvojums, bet Persona. Dievs 
Svētais Gars bij nācis. Manas acis bij atdarītas, mana garīgā 
saprašana  

 

 



 

 
 
 

Apgaismota, un es priecājos iekš Viņa. Man izlikās, ka staigāju 
uz svētas zemes, viss bija tik svētsvinīgs. Problēmas, kas mani 
bij mocījušas gadiem ilgi, noskaidrojās vienā mirklī. Vienmēr 
biju jutis, kā modernā mācība par valodām, runāšanu un 
kristību ar Svēto Garu, un pat svētuma un svētošanas 
uzsvēršana nebij pilnīgi saskaņā ar Svētiem Rakstiem un ka tur 
bij kautkas neskaidrs: bet tagad viss bija saprotams. Redzēju, ka 
Viņš Pats mums vajadzīgs, nevis piedzīvojumu meklēšana, bet 
Personas atzīšana un pieņemšana, un ar Viņu visas dāvanas un 
svētības, kādas Viņš atrod par vajadzīgu dot, jo “Gars izdala 
katram kā Viņš grib”. Nekāds fanātisms. Nekāda miesīga 
enerģija vai dzīšanās sacīt: “Es esmu svētāks kā tu”. Ak, nē. Bet 
gan nomiršana visam un dzīvošana Viņam.  
 
Pēc tam nāca vēlēšanās palīdzēt citiem. Kā viņiem pateikt? 
Tagad jāved dvēseles visur pie Svētā Gara atzīšanas. Paņēmu 
zīmuli un sāku rakstīt. Vārdi tiešām plūda. Pirms diena beidzās, 
biju uzrakstījis trīs rakstus: “Viņš Pats”, “Viņu” un “Viņš”, un tad 
divreiz sludināju. Pēc vakara sapulces, vēlu naktī, nedomādams 
par miegu, Dieva vadīts uzrakstīju trīskārtīgu “Solījuma karti”, 
kuru tagad lietoju visās sapulcēs. Tā ir šāda:  
 

Grēciniekam. 
Saprasdams, ka esmu grēcinieks, pieņemu  

 

 



 

 
 
 

tagad to Kungu Jēzu Kristu, kā savu personīgo Pestītāju.  
Vārds .......................................  
Adrese ..................................... 
Datums ....................................  
 

Atkritējam. 
Zinādams, ka atzīts grēks ir piedots grēks, atstāju tagad visu, 
ko zinu, kas ļauns un ar sagarauztu sirdi atgriežos pie Dieva, 
kurš to ticu, uzņem mani atkal savā žēlastībā, Jēzus dēļ.  
Vārds .......................................  
Adrese ..................................... 
Datums ....................................  
 

Ticīgajam. 
Esmu pieņēmis Jēzu Kristu kā savu Pestītāju, bet apzinādamies 
tagad savu vajadzību pēc Svētā Gara, pazemīgi izsūdzēdams 
savas kļūdas un paviršību, noteikti pieņemu Viņu, Trīsvienības 
trešo Personu, un priecīgi stājos pilnīgi Viņa rīcībā.   
Vārds             Oswalds Smits (Smith).  
Adrese           22 Kendala awenijā, Toronto.  

Datums          13. jūlijā.  
 

 



 

 
 
 

Jūs ievērosiet, ka esmu parakstījis solījumu zem virsraksta 
“Ticīgajam”, parakstīju tai pašā naktī. Kā es gribētu, lai arī tu 
tagad tūliņ, pirms tu lasi tālāk, justos vadīts norakstīt šo 
solījumu savā Bībelē, kā daudzi to darījuši, vārdu pēc vārda, un 
svētsvinīgi uz ceļiem, pēc nopietnas, sirdi pārmeklējošas 
lūgšanas, parakstītu savu vārdu un datumu. Kādu revolūciju tas 
izsauktu tavā sirdī! Dievs lai tev palīdz to darīt.  
Nākošā dienā, 14 jūlijā, uzrakstīju vēl gabalus: “Svētais Gars”un 
“Grēki pret Svēto garu”, bez tam divas dziesmas: “Svētais Gars, 
Tu Dieva dāvana” un “Viņš Pats”, kā arī runāju vēl sapulcē, jo 
kad pamodos, Viņš vēl bija pār mani. Kamēr rakstīju, sevišķi 
dziesmas, mana sirds bij tā pilna prieka, ka brīžam vajadzēja 
apstāties, lai slavētu Viņu caur asarām. Iepriecinātājs nebij 
aizgājis. Nākošā dienā, 15. jūlijā, sludināju divas reizes, runāju 
komitejas sapulcē, satikos pēcpusdienā un vakarā ar veselu 
pulku dvēseļu, kas iznāca sapulces priekšā nožēlot grēkus vai 
lūgt pēc Svētā Gara; Uzrakstīju rakstu: “Gara vadīti” un aizgāju 
gulēt gandrīs pulkst. 1 no rīta. Pavisam 6 raksti un divas 
dziesmas, - 3 dienu laikā.  
16. jūlijā, braucot vilcienā uz mājām, uzrakstīju vēl divus 
gabalus: “Iepriecinātājs” un lielāko daļu no šī “Piepildīti ar 
Viņu”. Caur plaši izplatītā žurnāla slejām to tagad lasa tūkstošās 
mājās un daudzi liecinājuši par saņemtām svētībām. Dvēseles 
atradušas pamatu un nostiprinājušās, nepareizas mācības 
noskaidrotas un iegūtas godības pilnas uzvaras. Viņam  

 

 



 

 
 
 

Lai ir visa slava! Tagad grāmatas veidā šīs Svētā Gara 
dzemdinātas vēstis iziet savā svētību nesošā ceļojumā pa visu 
pasauli. Tā Viņš strādā un atbild lūgšanas.  
 

“Agrāk mani darbi, 
Tagad strādā Viņš, 

Ne es Viņu, bet Viņš 
Mani lieto nu.” 

 
Slava Dievam par šo pantu. Nav nekā labāka par to visā 
literatūrā. Kāds piedzīvojums! Dr.A.B. Simpsons, tās autors, 
visādā ziņā saņēmis to no Dieva.  
Slavēts lai ir Dievs par Svēto Garu! Kā Viņš ilgojas mūs lietot! 
Nevērts kāds es biju, tomēr Viņš noliecās pie manis un atklājās 
man, un pacēla mani jaunā sferā, elpoju svaigu atmosferu, 
baudīju Viņa pilnību kā nekad agrāk. Bet vēl es neesmu 
sasniedzis. Viņa pavēle “Topiet pildīti ar Garu” vēl vienmēr 
manā priekšā. Tagad tik lūdzos, lai Viņš paplašina manas 
uzņemšanas spējas, palielina to trauku, lai atkal un atkal Viņš to 
varētu pildīt. Manas ilgas tagad ir: “Piepildi, līdz beidzas 
izsalkums”.  
 

Debess Maize, debess Maize, 
Ēdini, līdz beidzas izsalkums”. 

 

 


