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MŪŽĪGĀ DZĪVĪBA
Endrjū Vomaks

Viens no pazīstamākajiem Svēto Rakstu fragmentiem ir Jāņa 3:16, ko 
zina daudzi jau no mazām dienām, taču manā uztverē šī rakstu vieta ir 
pārprasta un lietota nepareizi. Jāņa 3:16 ir teikts: Jo tik ļoti Dievs pasauli 
mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, 
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

Tradicionāli šī rakstu vieta tiek skaidrota tā, ka Jēzus nāca un nomira 
par mūsu grēkiem, lai mums nebūtu jāiet pazušanā. Tā ir taisnība, tomēr 
te ir teikts, ka Jēzus nāca pasaulē un nomira par mums tāpēc, lai mēs 
iegūtu mūžīgo dzīvību. Tā ir noticis, ka mūsu grēki šķīra mūs no mūžīgās 
dzīvības.

Jā, Jēzus nomira par mūsu grēkiem, un, ja ticam Viņam, mēs netiksim 
pazudināti, taču evaņģēlijs ir kas vairāk par to. Evaņģēlija patiesā vēsts ir 
tā, ka Dievs vēlas mums dot mūžīgo dzīvību! Vēlos to paskaidrot. 

Naktī pirms krustā sišanas Jēzus lūgšanā Tēvam sacīja: Šī ir mūžīgā dzīvība, 
ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.  
(Jāņa 17:3)

Jēzus teica, ka mūžīgā dzīvība ir pazīt Tēvu kā vienīgo, patieso Dievu 
un Jēzu Kristu, ko Viņš ir sūtījis. Tā ir mūžīgā dzīvība. Daudzi cilvēki 
domā, ka mūžīgā dzīvība nozīmē dzīvot mūžīgi. Tas nav īsti pareizi, jo 
pēc nāves cilvēks nepārstāj eksistēt. Gars un dvēsele atgriežas pie Dieva. 
Miesa paliek zemē un pārvēršas par pīšļiem. Katrs cilvēks, kas dzīvojis uz 
zemes, turpina dzīvot garā un dvēselē mūžīgi. Tātad nav īsti pareizi teikt, 
ka mūžīgā dzīvība ir dzīvot mūžīgi, jo visi dzīvo mūžīgi. Šī rakstu vieta 
skaidri parāda, ka mūžīgā dzīvība netiek automātiski dota visiem. 

Citi skaidro, ka mūžīgā dzīvība ir dzīvot mūžīgi debesīs vai ellē, tomēr 
mūžīgā dzīvība ir tikai tas, ko Jēzus par to ir teicis Jāņa 17:3 – pazīt Dievu 
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un Jēzu Kristu. Tas ir kas vairāk nekā intelektuālas zināšanas. Vārds 
pazīt jeb “atzīt” Svētajos Rakstos lietots, raksturojot pašas intīmākās un 
personiskākās attiecības. 

Glābšanas patiesais iemesls nav dzīvot mūžīgi debesīs, lai cik tas būtu 
lieliski. Glābšanas patiesais iemesls ir iegūt tuvību – personiskas attiecības 
ar Dievu Tēvu. Daudzi ir lūguši piedošanu Dievam par saviem grēkiem, 
bet nav meklējuši tuvību ar Dievu. 

Neizskaidrojot glābšanas patieso iemeslu, mēs liekam šķēršļus 
evaņģēlijam. Kad nesam tādu glābšanas vēsti, kas darbojas tikai garīgā 
plāksnē, no kuras ieguvums būs nākotnē, mūžībā, mēs nepalīdzam 
cilvēkiem. Ir cilvēki, kuru dzīve ir burtiski elle zemes virsū. Daudzi dzīvo 
depresijā, nabadzībā, cenšas tikt galā ar nesaskaņām, atraidījumu, sāpēm 
un izjukušām laulībām. Cilvēki cenšas dienu no dienas vienkārši izdzīvot, 
noturēt galvu virs ūdens. Pasniedzot glābšanas vēsti kā tādu, no kuras 
ieguvums būs tikai nākotnē, daudzi atliks malā lēmumu tikt pestītiem, jo 
viņu dzīve ir pārāk aizņemta ar to, kā izdzīvot tagad. 

Patiesība ir tāda, ka Jēzus nāca mainīt ne vien mūsu mūžības likteni, 
dodot iespēju dzīvot mūžīgā svētlaimē debesīs, nevis ciešanās un mokās 
ellē, bet arī, lai mūs izglābtu no tagadējās ļaunās pasaules. (Gal. 1:4). Jēzus 
nāca tādēļ, lai nodrošinātu tuvību un personiskas attiecības ar Dievu Tēvu 
tev jau tagad. 

Jēzus nāca, lai ievestu tevi personiskās attiecībās ar Viņu. Jēzus tevi mīl. 
Jēzus vēlas pazīt tevi personiski. Jēzus vēlas tev dot tādu dzīves kvalitāti, 
kas ir labāka par to, kādu tu varētu iegūt kādā citā veidā. 

Jēzus to izkaidroja Jāņa 10:10: Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un 
nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Dievs vēlas 
tev dot mūžīgo dzīvību. Dievs vēlas tev dot bagātīgu dzīvi, un es ticu, ka 
tev to vajag šodien un ka tu to vēlies. Kristus nomira ne tikai tāpēc, lai 
piedotu mūsu grēkus, bet arī lai vestu tevi tuvāk Viņam. Ja tu vēl nepazīsti 
To Kungu, tad Viņš tev ir jāiepazīst šī iemesla dēļ. Ja tu jau esi piedzimis 
no augšienes, tad tev vajag iet tālāk par grēku piedošanu un ieiet mūžīgajā 
dzīvībā kopā ar Tēvu. 
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FAKTI PAR MŪŽĪGO DZĪVĪBU

A. Evaņģēlija mērķis ir mūžīgā dzīvība (Jāņa 3:16).

B. Mūžīgā dzīvība ir atzīt jeb pazīt Dievu (Jāņa 17:3).

C. Pazīt Dievu – tās ir tuvas attiecības (1 Korintiešiem 6:16-17).

D. Mūžīgā dzīvība ir iegūstama tagad (1 Jāņa 5:12).

E. Dievs vēlas personiskas attiecības (Atklāsmes 3:20).
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi Jāņa 3:16. Kāds bija Dieva mērķis, sūtot pasaulē Jēzu?

Jāņa 3:16 Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.

2. Bībeles nozīme vārdam “atzīt” ir veidot tuvas, personiskas attiecības ar kādu  
(1 Mozus 4:1). Izlasi Jāņa 17:3. Kas šeit ir domāts ar mūžīgo dzīvību? 

Jāņa 17:3 Bet šī ir mūžīgā dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, 
 un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu.

3. Izlasi 1 Jāņa 5:11-12. Balstoties uz šo rakstu vietu, kad sākas mūžīgā dzīvība? 

1 Jāņa 5:11-12 Un šī ir tā liecība, ka Dievs mums ir devis mūžīgu dzīvību,  
un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, 
tam nav dzīvības.

4. Izlasi Jāņa 10:10. Kādu dzīvi Jēzus mums dod?

Jāņa 10:10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu 
nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

5. Izskaidro saviem vārdiem, kāda izskatās pārpilna dzīve!

6. Vai tici, ka Dievs sūtīja pasaulē Savu Dēlu Jēzu nomirt par pasaules grēkiem, 
lai tie, kas Viņam tic, iegūtu mūžīgo dzīvību? 

7. Vai ir saprotams, ka mūžīgā dzīvība nav dzīvošanas ilgums, bet kvalitatīva  
un pārpilna dzīve?
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ATBILDES UZ 1. NODARBĪBU

1. Izlasi Jāņa 3:16. Kāds bija Dieva mērķis, sūtot pasaulē Jēzu? 
Glābt pasauli, lai dotu visiem, kas tic Jēzum, mūžīgo dzīvību, noņemot 
sodu par grēkiem. 

2. Bībeles nozīme vārdam “atzīt” ir veidot tuvas, personiskas attiecības ar kādu  
(1 Mozus 4:1). Izlasi Jāņa 17:3. Kas šeit ir domāts ar mūžīgo dzīvību? 
Mūžīgā dzīvība ir pazīt Dievu un Jēzu Kristu (ne fiziski, bet personīgi).

3. Izlasi 1 Jāņa 5:11-12. Balstoties uz šo rakstu vietu, kad sākas mūžīgā dzīvība? 
Kad mēs pieņemam Dēlu (Jēzu Kristu) savā dzīvē.

4. Izlasi Jāņa 10:10. Kādu dzīvi Jēzus mums dod? 
Pārpilnu dzīvi!

5. Izskaidro saviem vārdiem, kāda izskatās pārpilna dzīve! 
Pārpilna dzīve ir pretēja tam, ko Jēzus teica, ka zaglis nācis darīt.

6. Vai tici, ka Dievs sūtīja pasaulē Savu Dēlu Jēzu nomirt par pasaules grēkiem, 
lai tie, kas Viņam tic, iegūtu mūžīgo dzīvību? 
Jā.

7. Vai ir saprotams, ka mūžīgā dzīvība nav dzīvošanas ilgums, bet gan 
kvalitatīva un pārpilna dzīve?  
Jā.
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GLĀBTI ŽĒLASTĪBĀ 
Endrjū Vomaks

Jēzus bieži runāja līdzībās, stāstos, kas ilustrē garīgo patiesību. Lūkas 18:9-14  
sākas ar vārdiem: Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar 
nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību. Jēzus vērsās pie 
konkrētas mērķauditorijas – tiem, kuri uzskatīja, ka viņi ir taisni un automātiski 
nicināja citus un skatījās uz pārējiem no augšas. Viņš stāstīja šo līdzību tiem, 
kuru ticība baija balstīta tajā, ko viņi dara. Mēs viņus sauktu par paštaisniem, 
ko arī Jēzus domāja, sakot, ka viņi raugās uz visiem no augšas ar attieksmi:  
“Es esmu labāks nekā tu!” 

10 pantā Jēzus saka: Divi cilvēki aizgāja uz Templi Dievu lūgt. Viens bija 
farizejs, bet otrs – muitnieks. Mūsdienu valodā mēs teiktu, ka viņi gāja uz 
baznīcu lūgt, un viens bija farizejs. Farizeji bija ļoti reliģiski cilvēki. Vārds 
pats par sevi nozīmē “atdalītais, nošķirtais”, kāds kurš ir tik reliģisks, ka 
sacītu: “Neapgāni mani! Netuvojies man. Es neesmu tāds kā citi! Es esmu 
labāks nekā visi pārējie!” Otrs cilvēks, par ko Jēzus runāja, bija muitnieks. 
Muitnieki bija nodokļu iekasētāji un viņi bija pazīstami kā ļoti ļauni, grēcīgi 
cilvēki, kuri apkrāpa citus. Tie iekasēja nodokļus ar jebkādiem līdzekļiem, 
lielu daļu liekot savās kabatās, bet daļu atdodot romiešu valdībai, un šī 
iemesla dēļ viņi nebaudīja līdzcilvēku labvēlību.

Stāsts turpinās 11 pantā: Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es 
tev pateicos, Dievs, ka es neesmu tāds kā citi cilvēki – laupītāji, ļaundari, 
laulības pārkāpēji vai arī kā šis muitnieks. Es vēlos, lai tu to ievēro. 
Kam viņš lūdza? Viņš patiesībā lūdza sev, lai gan teica “Dievs” un 
izmantoja visus pareizos vārdus. Dievs neuzklausīja viņa lūgšanas un 
mēs vēlāk uzzināsim, kāpēc. Ievēro, ka viņš lūdza: “Pateicos, Dievs, 
ka es neesmu tāds kā citi cilvēki.” Farizejs, šis reliģiskais cilvēks, teica:  
“Es neesmu tāds kā citi, es neesmu grēkojis. Es neesmu laupījis, neesmu 
darījis ļaunu, neesmu pārkāpis laulību un neesmu kā šis muitnieks, kurš 
ir atnācis lūgt.” Redzi, viņš nicināja un raudzījās uz citiem no augšas,  
jo uzskatīja, ka ir labāks. 
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12 pantā farizejs saka: “Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu 
 no visiem saviem ienākumiem.” Viņš saka: “Vai redzi, ko es daru?” Vai vispār 
zini, ko nozīmē gavēt? Tas patiesībā nozīmē iztikt bez ēdiena.” Viņš arī deva 
desmito tiesu “baznīcai”. Viņš bija viens no tiem, kurš saka: “Netraucē mani! 
Man ir laba dzīve! Es ziedoju labdarībai! Es dodu naudu baznīcai!” 

Tad mēs nonākam pie muitnieka 13 pantā: Turpretim muitnieks, iztālēm 
stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm  
un sacīja: Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs! Ievēro viņa ķermeņa valodu –  
“iztālēm stāvēdams”. Viņš pat negāja dievnamā. Viņš tik ļoti kaunējās par savu 
dzīvi un to, ko bija darījis, ka stāvēja pa gabalu, pat neskatīdamies uz debesīm, 
acis nepacēlis uz debesīm, bet sita sev pa krūtīm. Kad Bībele Vecajā Derībā runā 
par sišanu pa krūtīm, daudzreiz arī cilvēki saplēsa savas drēbes, kas bija veids, 
kā pateikt: “Dievs, piedod man to, ko esmu darījis!” Tas bija veids, kā parādīt 
nožēlu, pazemīgu sirdi, salauztu garu, ko Dievs nenoniecina. Šis muitnieks, 
grēcīgais cilvēks, raudāja Dieva priekšā un lūdza: Dievs, esi man, grēciniekam, 
žēlīgs!

14 pantā ir teikts: Es jums saku: viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par 
otru. Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps 
paaugstināts. Muitnieks aizgāja mājās attaisnots, pasludināts par taisnu Dieva 
priekšā, taisnots ar Dievu, saņēmis Dieva piedošanu. Kāpēc viņam tika piedots? 
Kāpēc viņš aizgāja mājās taisnots Dieva priekšā, nevis reliģiskais farizejs? Tas 
bija tāpēc, ka farizejs pats paaugstinājās, spriezdams: “Es esmu labāks par citiem!  
Es neesmu grēcinieks kā citi cilvēki!” Muitnieks saprata, ka viņam pat neklājas 
stāvēt Dieva priekšā, ka nav nekā, ko viņš varētu Dievam piedāvāt. Viņš bija 
grēcinieks! Bībele saka, ka Jēzus nenāca glābt taisnos, bet grēciniekus un ka 
visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības. Muitnieks pazemojās un 
saņēma piedošanu un apžēlošanu. 

Mēs runājām par pestīšanu žēlastībā. Žēlastība ir brīnišķīgs vārds, un es tev 
pateikšu vispārpieņemtu definīciju, taču žēlastība nozīmē daudz vairāk. Grieķu 
valodā, kurā ir sarakstīta Jaunā Derība, vārds žēlastība ir charis. Vispārpieņemta 
žēlastības definīcija ir: brīva, neizmērāma Dieva labvēlība cilvēkiem, kuri to  
nav pelnījuši. Šis muitnieks nebija neko pelnījis no Dieva, bet saņēma Dieva 
labvēlību, jo pazemojās Dieva priekšā. Grieķu valodā ir vēl otrs vārds, charisma, 
kas ir tas pats vārds charis ar pievienotu galotni -ma. Tas nozīmē Dieva 
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žēlastības īpašu izpausmi vai formu, un šis muitnieks saņēma attaisnošanu un 
taisnīgumu Dieva priekšā kā dāvanu. 

Romiešiem 5:17 ir teikts: Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur 
šo vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un 
taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu – Jēzu Kristu! 
Man un tev Dievs piedāvā taisnīgumu Viņa priekšā kā dāvanu, un, balstoties 
uz iepriekšējiem fragmentiem, šis muitnieks saņēma attaisnošanu – taisnības 
dāvanu, kas nāk vienīgi caur Jēzu Kristu. Bībelē Jāņa 1:17 ir teikts: Jo bauslība 
ir dota caur Mozu, bet žēlastība un patiesība nākusi pasaulē caur Jēzu Kristu. 
Šī Dieva žēlastība ir dota tikai vienam cilvēku veidam –pazemīgajiem, kas 
apzinās, ka nav pelnījuši stāvēt Dieva priekšā, un lūdz, lai Dievs par viņiem 
apžēlojas. Šie cilvēki saņems Dieva žēlsirdību un piedošanu. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi Lūkas 18:9. Kas ir līdzība? 

Lūkas 18:9 Bet tādiem, kas paši bija pārliecināti, ka viņi ir taisni un ar 
nicināšanu skatījās uz visiem citiem, Viņš stāstīja šādu līdzību.

2. Kam Jēzus adresēja šo līdzību? 

3. Izlasi Lūkas 18:9. Cilvēki, kas ir paštaisni, vienmēr parāda kādu attieksmi 
pret citiem. Balstoties uz Lūkas 18:9, kāda ir šī attieksme? 

A. Viņiem patīk citi cilvēki.
B. Viņi nicina citus un raugās uz tiem no augšas.
C. Viņi mīl cilvēkus.

4. Izlasi Lūkas 18:10. Divi cilvēki gāja Dievu lūgt; kur viņi devās, mūsdienu 
valodā runājot? 

Lūkas 18:10 Divi cilvēki aizgāja uz Templi Dievu lūgt. Viens bija farizejs, 
bet otrs – muitnieks.

5. Izlasi Lūkas 18:10. Kas bija šie cilvēki? 

6. Izlasi Lūkas 18:11. Kāda bija farizeja lūgšana?

Lūkas 18:11 Farizejs nostājās un lūdza pie sevis: es tev pateicos, Dievs,  
ka es neesmu tāds kā citi cilvēki – laupītāji, ļaundari, laulības pārkāpēji vai 
arī kā šis muitnieks.

7. Izlasi Lūkas 18:12. Ko nozīmē gavēt? 

Lūkas 18:12 Es gavēju divreiz nedēļā un maksāju desmito tiesu no visiem 
saviem ienākumiem.

8. Izlasi Lūkas 18:12. Ko nozīmē maksāt desmito tiesu?



1-16

2. NODARBĪBA

9. Izlasi Lūkas 18:13. Kur stāvēja muitnieks? Kāpēc? 

Lūkas 18:13 Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat 
acis pacelt uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man 
grēciniekam žēlīgs!

10. Kāpēc muitnieks bija nodūris galvu un nepacēla acis?

11. Kāda bija muitnieka lūgšana? 

12. Izlasi Lūkas 18:14. Kurš no šiem cilvēkiem devās mājās taisnots Dieva  
priekšā? 

Lūkas 18:14 Es jums saku: viņš nogāja savās mājās taisnots, labāks par otru. 
Jo katrs, kas pats paaugstinās, taps pazemots, bet, kas pats pazemojas, taps 
paaugstināts.

13. Izlasi Lūkas 18:14. Kāpēc muitnieks tika pasludināts par taisnu, nevis 
farizejs?

14. Izlasi Lūkas 18:14. Vai Dievs muitniekam piedeva? 

15. Izlasi Romiešiem 10:13. Ja tu tagad kristu ceļos un no sirds lūgtu: “Dievs, 
esi man, grēciniekam, žēlīgs!” – vai Dievs pret tevi izturētos tāpat kā pret 
šo muitnieku? 

Romiešiem 10:13 Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.

1 Jāņa 1:8-9 Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un 
patiesības nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un 
taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.
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1. Izlasi Lūkas 18:9. Kas ir līdzība? 
Bibliska līdzība ir stāsts, kas ilustrē garīgu patiesību.

2. Kam Jēzus adresēja šo līdzību? 
Tiem, kas paļāvās paši uz savu taisnību, t.i., viņi bija paštaisni. 

3. Izlasi Lūkas 18:9. Cilvēki, kas ir paštaisni, vienmēr parāda kādu attieksmi 
pret citiem. Balstoties uz Lūkas 18:9, kāda ir šī attieksme? 
Viņi nicina citus un raugās uz tiem no augšas.

4. Izlasi Lūkas 18:10. Divi cilvēki gāja Dievu lūgt; kur viņi devās, mūsdienu 
valodā runājot? 
Uz baznīcu.

5. Izlasi Lūkas 18:10. Kas bija šie cilvēki? 
Farizejs un muitnieks/nodokļu iekasētājs.

6. Izlasi Lūkas 18:11. Kāda bija farizeja lūgšana? 
Dievs, es pateicos, ka neesmu tāds kā citi cilvēki (neesmu grēcinieks).  
Es neesmu krāpnieks, netaisns, laulības pārkāpējs vai kā šis muitnieks.

7. Izlasi Lūkas 18:12. Ko nozīmē gavēt? 
Iztikt bez ēdiena.

8. Izlasi Lūkas 18:12. Ko nozīmē maksāt desmito tiesu?
Dot desmito daļu no saviem ienākumiem.

9. Izlasi Lūkas 18:13. Kur stāvēja muitnieks? 
Iztālēm.
Kāpēc?
Viņam bija kauns ieiet baznīcā (templī), jo bija briesmīgs grēcinieks, 
tāpēc palika ārpusē.

10. Kāpēc muitnieks bija nodūris galvu un nepacēla acis?
Viņam bija kauns. Vai esi kādreiz rīkojies nepareizi un nevarēji 
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paskatīties cilvēkam acīs?

11. Kāda bija muitnieka lūgšana? 
Dievs, esi man, grēciniekam, žēlīgs!

12. Izlasi Lūkas 18:14. Kurš no šiem cilvēkiem devās mājās taisnots Dieva 
priekšā?
Muitnieks.

13. Izlasi Lūkas 18:14. Kāpēc muitnieks tika pasludināts par taisnu, nevis 
farizejs?
Tāpēc, ka pazemojās Dieva priekšā. Farizejs bija lepns un neuzskatīja, 
ka viņam vajadzīgs Glābējs.

14. Izlasi Lūkas 18:14. Vai Dievs muitniekam piedeva?
Jā.

15. Izlasi Romiešiem 10:13. Ja tu tagad kristu ceļos un no sirds lūgtu: “Dievs, 
esi man, grēciniekam, žēlīgs!” – vai Dievs pret tevi izturētos tāpat kā pret 
šo muitnieku? 
Jā. Viņš man piedotu un šķīstītu no visas netaisnības. Skat 1 Jāņa 1:8-9. 
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TAISNOTI ŽĒLASTĪBĀ
Endrjū Vomaks 

Šodien aplūkosim, kas ir taisnošana žēlastībā. Romiešiem 3:21-23 ir teikts:  
Bet tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina 
bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. 
Tur nav nekādas starpības, jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. 

Ievēro, ka Raksti saka: Tagad neatkarīgi no bauslības atklājusies Dieva 
taisnība.Es reiz jautāju kādam vīram: “Kā tu domā, kas ir jādara, lai nokļūtu 
debesīs?” Viņš atbildēja, ka ir jātur 10 baušļi, jābūt uzticīgam savai sievai 
jādzīvo godpilna dzīve un vēl daudz kas. Es teicu: “Vai zini, kas tev jādara, lai 
nokļūtu debesīs, piedzīvotu Dieva klātesamību vai Viņa valstību? Tev ir jāiegūst 
tāda taisnība, kāda ir Dievam.” Viņš atbildēja: “Kā lūdzu? Nav neviena, kura 
taisnība būtu tāda kā Dievam. Tāds bija tikai viens cilvēks, un tas bija Jēzus!” 
Es atbildēju: “Tev taisnība, tieši tā! Mēs neviens nespējam izpildīt visu bauslību, 
ne ārēji, ne iekšēji (domās), bet mums visiem ir nepieciešama tā taisnība, kas ir 
Dievam, lai būtu Viņam pieņemami.” 

Tieši tā ir teikts Romiešos 3:21-22: Bet tagad neatkarīgi no bauslības 
atklājusies Dieva taisnība, ko apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība 
dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic ... Taisnība, ko Dievs piedāvā tev un 
man, ir tā, kas tiek dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Ir divu veidu 
taisnības – cilvēka taisnība un Dieva taisnība. Cilvēka taisnība ir vislabākā 
izturēšanās un labie darbi, taču tas tevi nedara pieņemamu Dievam. Tev vajag 
tādu taisnību, kāda ir Dievam, un Viņš tev to piedāvā – dievišķo taisnību, kas 
nenāk caur bauslību.  

Grieķu valodā nav lietota noteiktā galotne, kas nozīmē to, ka Dievs Savu 
taisnību piedāvā bez bauslības. Taisnība, kas iegūstama caur bauslību, ir 
cilvēka taisnība no darbiem, nopelniem un sasniegumiem, lai būtu Dievam 
pieņemams. Visas pasaules reliģijas uzskata, ka ir kaut kas jādara, jāizpelnās un 
jāsasniedz, lai Dievs tevi pieņemtu. Vārds “evaņģēlijs” nozīmē “labā vēsts”, un 
evaņģēlija vēsts ir tā, ka Dievs piedāvā Savu taisnību un atzīšanu (pieņemšanu) 
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visiem, kas tic tam, ko Jēzus Kristus ir sagādājis ar Savu nāvi pie krusta par 
mūsu grēkiem, dodot mums tādu taisnību, kas pielīdzināma bauslībai. Šī Dieva 
taisnība nav atkarīga no bauslības, mūsu darbiem, nopelniem un sasniegumiem, 
tā nāk caur Jēzu Kristu. 

Ievēro 22 pantā, ka Dieva taisnība tiek dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas 
tic. Kāpēc Dievs piedāvā šo taisnību visiem? Jo tur nav nekādas starpības, jo visi 
ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības. Es esmu grēkojis, tu esi grēkojis, 
un mēs neviens nespējam sasniegt Dieva standartu un pilnību. Mūsu grēku dēļ  
mums ir nepieciešama taisnošana Dieva priekšā, pieņemšana un pareizas  
attiecības … un Dievs to piedāvā, tikai ne caur bauslību, bet ticību Jēzum 
Kristum. Dieva taisnība nav iegūstama ar mūsu darbiem, centību, nopelniem 
vai mēģinājumiem ko sasniegt – tā nāk ar ticību, atkarību un paļāvību uz  
Kungu Jēzu Kristu. 

Kā Ābrahams (ebreju ciltstēvs) tika izglābts? Bībelē rakstīts, ka viņš ticēja 
Dievam – viņš ticēja apsolījumiem, ko Dievs bija devis – un viņam tas tika 
pieskaitīts par taisnību. Tas, ka Ābrahams ar ticību kļuva taisns Dieva priekšā, 
nav paredzēts viņam vienīgajam. Romiešiem 3:21-22 lasām, ka cilvēks tiek  
pasludināts par taisnu savas ticības dēļ uz Jēzu Kristu. Bībelē teikts, ka Jēzus 
samaksas dēļ pie krusta, kad Viņš izlēja Savas asinis par mūsu grēkiem, taisnība 
(taisnīgums) tiks piešķirts katram, kas ticēs Jēzum Kristum. 

Romiešiem 5:17 ir teikts: A jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo 
vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības un 
taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu! 
Dievs tev piedāvā kā dāvanu taisnīgumu Viņa priekšā. Dāvanu, kas kaut ko  
maksā, bet ne saņēmējam. Ja tu man dotu dāvanu un prasītu par to samaksu, 
tā vairs nebūtu dāvana. Taču tev tā kaut ko maksāja. Dievs piedāvā taisnību  
kā dāvanu tev un man, un šī dāvana ir taisnība, attaisnošana un taisnīgums  
Dieva priekšā caur ticību Jēzum Kristum. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi vēstuli Titam 3:5. Vai to taisnību, kāda mums vajadzīga, varam 
sagādāt mēs paši?

Titam 3:5 Viņš mūs izglāba, nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, 
bet pēc Savas žēlsirdības, ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos 
Svētajā Garā.

2. Izlasi 2. Korintiešiem 5:21. Kāda taisnība mums ir vajadzīga? 

2 Korintiešiem 5:21 To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par 
grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. 

3. Izlasi Romiešiem 3:22. Kā mēs saņemam šo taisnību? 

Romiešiem 3:22 Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic.

4. Izlasi Filipiešiem 3:9. Kas ir taisnība no bauslības?

Filipiešiem 3:9 Un atrastos Viņā; negūdams savu taisnību no bauslības, bet 
no Kristus ticības, taisnību no Dieva uz ticības pamata.

5. Izlasi Galatiešiem 2:21. Kā mēs varam noliegt Dieva žēlastību?

Galatiešiem 2:21 Es nenoliedzu Dieva žēlastību; jo, ja bauslībā ir taisnība, 
tad Kristus velti ir miris.

6. Izlasi Romiešiem 5:17. Kā var saņemt Dieva taisnību? 

Romiešiem 5:17 Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo 
vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības 
un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu 
Kristu!
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ATBILDES UZ 3. NODARBĪBU

1. Izlasi vēstuli Titam 3:5. Vai to taisnību, kāda mums ir vajadzīga, varam 
sagādāt mēs paši? 
Nē.

2. Izlasi 2 vēstuli Korintiešiem 5:21. Kāda taisnība mums ir vajadzīga? 
Dieva taisnība (kas nāk caur Kristu).

3. Izlasi Romiešiem 3:22. Kā mēs saņemam šo taisnību?
Caur ticību Jēzum Kristum.

4. Izlasi Filipiešiem 3:9. Kas ir taisnība no bauslības?
Taisnība, kas ir manis paša – taisnība no darbiem, ko es varu sagādāt.

5. Izlasi Galatiešiem 2:21. Kā mēs varam noliegt Dieva žēlastību? 
Dieva žēlastību var noliegt, cenšoties iegūt glābšanu ar saviem 
labajiem darbiem, nevis uzticoties Kristum un Viņa nāvei mūsu labā 
mūsu pestīšanai.

6. Izlasi Romiešiem 5:17. Kā saņem Dieva taisnību?
Kā dāvanu.
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ATTIECĪBAS AR DIEVU
Endrjū Vomaks

Viena no svarīgākajām lietām jebkurās attiecībās ir saprast personu, ar 
kuru tu veido attiecības, un tāpat tas ir ar Dievu.  Tev ir jāsaprot Dieva daba 
un raksturs, lai varētu veidot veselīgas attiecības ar Viņu. Viens no iemesliem 
kāpēc daudziem neveidojas pozitīvas attiecības ar Dievu, ir tas, ka viņi pārprot 
Viņa dabu un raksturu. Tieši tas notika Ēdenes dārzā, kad čūska kārdināja 
Ādamu un Ievu. Tie padevās kārdinājumam un nepaklausīja Dievam, galu galā 
ievilkdami visu cilvēci grēkā. Izpratnes trūkums par Dieva dabu bija daļa no 
kārdinājuma, ar ko viņi saskārās. 

1 Mozus 3:1-5 ir viena no pazīstamākajām rakstu vietām: Bet čūska bija 
visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs Tas Kungs bija radījis. Tā teica 
sievai: "Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet ne no viena koka dārzā?" Sieva teica 
čūskai: "Mēs ēdam no koku augļiem dārzā, bet par tā koka augļiem, kas ir dārza 
vidū, Dievs teicis: no tā jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsit." Tad 
čūska teica sievai: "Jūs mirt nemirsit, bet Dievs zina, ka tanī dienā, kad jūs no tā 
ēdīsit, jūsu acis atvērsies un jūs būsit kā Dievs, zinādami labu un ļaunu.

Šajā pantā ir slēpts ziņojums no sātana, ka Dievs patiesībā nav labs … ka 
Viņš cenšas ko noslēpt no Ādama un Ievas … ka Viņš negrib, lai tiktu sasniegts 
maksimālais potenciāls … ka Dievs negrib, lai cilvēki ir tādi kā Viņš … un 
ka iemesls tam, kāpēc Viņš negrib, lai viņi ēstu no laba un ļauna atzīšanas 
koka, ir viņus kavēt un sāpināt. Sātans uzstājās pret Dieva dabu un raksturu ar 
apmelojumu, ka Dievs nevēl Ādamam un Ievai vislabāko. Un tas pats notiek ar 
cilvēkiem mūsdienās. Sātans saka: “Ja tu sekosi Dievam un nepamēģināsi visu 
to, kas ir pretējs Dieva Vārdam, tu nekad neiepazīsi patiesu laimi. Dzīve būs 
garlaicīga … tā būs izniekota.” Skumjākais ir tas, ka cilvēki tiešām cenšas visu 
kaut ko izmēģināt, kā alkoholu, narkotikas, seksu, sacelšanos, izdabāšanu sev, 
sasniegumus darbā un citas lietas, bet, beidzot aptvēruši, ka tas nedod vēlamo 
gandarījumu, viņu dzīve, ģimene un veselība jau ir sagrauta. 

Patiesība ir tāda, ka Dievs ir labs, un Viņa nodoms mums ir labs. Taču sātans 
arī mūsdienās izmanto tos pašus kārdinājumus ko pret Ādamu un Ievu Ēdenes 
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dārzā, pamatā norādot, ka Dievs nav labs. Tie, kuriem ir niecīga saprašana 
par Bībeli, varētu arī palikt pie šī iespaida, jo Vārdā var lasīt par gadījumiem, 
kad Dievs ir izturējies pret cilvēkiem skarbi un nežēlīgi, kā 4 Mozus 15:32-36:  
Kad Israēla bērni bija tuksnesī, tad viņi sastapa kādu vīru sabata dienā lasām 
malku. Un tie, kas viņu atrada malku lasām, to atveda pie Mozus un Ārona un pie 
visas draudzes un to apcietināja, jo nebija īpaši pateikts, kas ar tādu jādara. Tad 
Tas Kungs sacīja Mozum: "Mirtin ir šim vīram jāmirst, lai visa draudze to nomētā 
ar akmeņiem ārpus nometnes!" Tad visa draudze viņu izveda ārā aiz nometnes 
un nomētāja ar akmeņiem, ka tas nomira, kā Tas Kungs Mozum bija pavēlējis.  
Tas izklausās tiešām skarbi, bet aiz šī soda bija kāda svarīga mācība, lai gan 
daudzi, kas pavirši lasa Rakstus, to neredz. Uzmanīgi studējot, ieraugām, ka 
bauslība Vecajā Derībā tika dota, lai mēs ieraudzītu, ka grēks, ko esam darījuši, 
ir ārkārtīgi grēcīgs, kā Pāvils saka Romiešiem 7:13. Tas bija vajadzīgs tādēļ, ka 
cilvēki neapzinājās, cik nāvīgs ir viņu pārkāpums un ka tas ir noziegums pret  
Dievu Viņi pieļāva kļūdu, salīdzinot savus pārkāpumus ar citiem un novērtējot 
savu rīcību pēc tā, ko dara apkārtējie. 

Ja kāds grēkoja un nenomira, viņi sāka domāt, ka grēks nemaz nav tik 
briesmīgs, un pazemināja standartus. Viņiem zuda sapratne par to, kas ir labs 
un kas slikts. Dievam bija jāved cilvēce atpakaļ pie mērauklas, pie atbilstoša 
standarta par pareizu dzīvošanu, lai viņi spētu pretoties sātanam un tā 
kārdinājumiem un saprast, kādas būs nepareizo izvēļu sekas. Dievs to izdarīja 
caur baušļiem, ko Viņš mums ir devis. 

Dievs Vecajā Derībā nedeva bauslību ar attieksmi: “Kamēr jūs to visu 
neizdarīsiet, Es jūs nepieņemšu un nemīlēšu.” Tāda nav Viņa daba. Viņš deva 
baušļus, lai mēs labāk saprastu, kas ir labs un kas slikts, un vestu mūs pie apziņas, 
 ka mums ir vajadzīgs Glābējs. Problēma radās, kad cilvēki uzskatīja, ka 
Dievs pieprasa no cilvēka pilnību, lai viņu spētu mīlēt, kas savukārt noveda 
pie uzskata, ka Dievs mīl cilvēkus atbilstoši viņu veikumam. Viņiem likās – 
kamēr viņi neizdarīs visu pilnīgi pareizi, Dievs viņus nepieņems. Taču tāds nav 
Bībeles vēstījums. 

Dieva sirds ir savienot cilvēci ar Viņu, nevis viņus notiesāt … pielīdzinot 
tiem viņu grēkus … neturēt tos grēkus pret viņiem. Tāda ir Bībelē skaidrotā 
Dieva sirds un arī Dieva sirds pret tevi šodien. Tev jāsaprot Viņa patiesā sirds, ka  
Dievs ir mīlestība (1 Jāņa 4:8). Viņš meklē, kā atbrīvot tevi no grēka un visa, kas 
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attālina tevi no Viņa. Viņš to jau ir paveicis caur Jēzu Kristu, un Viņš piedāvā tev 
attiecības ar Viņu šodien, kas nav balstītas uz taviem darbiem, bet gan uz ticību 
un paļaušanos, ka Jēzus nomira par taviem grēkiem. Tev var būt attiecības ar 
Dievu jau šodien, neatkarīgi no pagātnes kļūdām. Viss, ko Viņš no tevis prasa, 
ir ticēt Kungam Jēzum Kristum. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi 1 Mozus 3:1. Kādu jautājumu sātans uzdeva Ievai? 

1 Mozus 3:1 Bet čūska bija visviltīgākā no visiem lauku zvēriem, ko Dievs 
Tas Kungs bija radījis. Tā teica sievai: "Vai tad tiešām Dievs ir teicis: neēdiet 
ne no viena koka dārzā?”

2. Izlasi 1 Mozus 2:17 un 3:3. Ko Ieva pievienoja tam, ko Dievs faktiski bija 
teicis Ādamam? 

1 Mozus 2:17 Bet no laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai 
dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi.

1 Mozus 3:3 Bet par tā koka augļiem, kas ir dārza vidū, Dievs teicis: no tā 
jums nebūs ēst, nedz to aiztikt, citādi jūs mirsiet.

3. Izlasi 1. Mozus 3:6. Tad, kad sātanam bija izdevies Ievā iedvest šaubas par  
Dieva teikto, ko viņa darīja?

1 Mozus 3:6 Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo 
tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un 
ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda.

4. Izlasi 1 Mozus 3:9-10. Kad Ādams un Ieva bija krituši grēkā, vai Dievs vēl 
ar viņiem komunicēja un meklēja attiecības? 

1 Mozus 3:9-10 Un Dievs Tas Kungs sauca cilvēku, sacīdams: "Kur tu esi?" 
Tas atbildēja: "Es dzirdēju Tavu balsi jdārzā, un mani pārņēma bailes, jo es 
esmu kails, un es paslēpos.”

5. Izlasi 1. Mozus 3:22-24. Kāpēc Dievs padzina Ādamu un Ievu no Ēdenes 
dārza? 

1 Mozus 3:22-24 Un Dievs Tas Kungs sacīja: "Redzi, cilvēks ir kļuvis kā kāds 
no mums, zinādams labu un ļaunu! Bet ka tas tagad neizstiepj savu roku 
un neņem arī no dzīvības koka, un neēd, un nedzīvo mūžīgi!" Tā Dievs Tas 
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Kungs izraidīja viņu no Ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras 
viņš tika ņemts. Un Viņš izdzina cilvēku ārā; un Viņš nolika uz austrumiem 
no Ēdenes dārza ķerubus un abpus liesmojošu zobenu, lai sargātu ceļu uz 
dzīvības koku.

6. Vai tu spēj saskatīt, ka Dieva nodoms bija apžēlot, nevis sodīt? 

7. Izlasi Romiešiem 5:17. Kā mēs varam iegūt Dieva pārpilnās žēlastības un 
taisnības dāvanu? 

A. Nopirkt to.
B. Nopelnīt to.
C. Saņemt to.

Romiešiem 5:17 Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo 
vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības 
un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu 
Kristu!

8. Izlasi Romiešiem 6:23. Ko mēs reāli nopelnām grēkojot?

Romiešiem 6:23 Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība 
Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

9. Ko Dievs mums Savā žēlastībā dod tā vietā? 

10. Izlasi Romiešiem 10:3. Ja cenšamies celt savu taisnību Dieva priekšā, ko 
mēs neizdarām? 

Romiešiem 10:3 Jo, aplam saprazdami Dieva taisnību, viņi centušies celt 
savējo un Dieva taisnībai nav pakļāvušies.

11. Izlasi 1 Jāņa vēstuli 1:9 un Romiešiem 4:3. Ko Dievs ir apsolījis izdarīt ar 
VISIEM mūsu grēkiem un pārkāpumiem pret Viņu, ja mēs ticam? 

1 Jāņa 1:9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš 
mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.
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Romiešiem 4:3 Jo ko saka raksti? “Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam 
tika pielīdzināts par taisnību.”

12. Ko tas tev vēsta par Dieva dabu? 
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1. Izlasi 1 Mozus 3:1. Kādu jautājumu sātans uzdeva Ievai? 
Vai Dievs tiešām ir teicis: Tev nebūs ēst ne no viena koka dārzā? 

2. Izlasi 1 Mozus 2:17 un 3:3. Ko Ieva pievienoja tam, ko Dievs faktiski bija 
teicis Ādamam?
Ka viņi nedrīkst tam pieskarties.

3. Izlasi 1 Mozus 3:6. Tad, kad sātanam bija izdevies Ievā iedvest šaubas par 
Dieva teikto, ko viņa darīja? 
Ņēma un ēda no koka.

4. Izlasi 1 Mozus 3:9-10. Kad Ādams un Ieva bija krituši grēkā, vai Dievs vēl 
ar viņiem komunicēja un meklēja attiecības? 
Jā.

5. Izlasi 1 Mozus 3:22-24. Kāpēc Dievs padzina Ādamu un Ievu no Ēdenes  
dārza?
Lai viņi neēstu no dzīvības koka un nedzīvotu mūžīgi krituša 
grēcinieka stāvoklī.

6. Vai tu spēj saskatīt, ka Dieva nodoms bija apžēlot, nevis sodīt? 
Jā.

7. Izlasi Romiešiem 5:17. Kā mēs varam iegūt Dieva pārpilnās žēlastības un 
taisnības dāvanu? 
Saņemt to.

8. Izlasi Romiešiem 6:23. Ko mēs reāli nopelnām grēkojot? 
Nāvi.

9. Ko Dievs mums Savā žēlastībā dod tā vietā? 
Mūžīgo dzīvību Jēzū.

10. Izlasi Romiešiem 10:3. Ja cenšamies celt savu taisnību Dieva priekšā, ko 
mēs neizdarām? 
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Nepakļaujamies Jēzum kā mūsu taisnībai.

11. Izlasi 1 Jāņa vēstuli 1:9 un Romiešiem 4:3. Ko Dievs ir apsolījis izdarīt  
ar VISIEM mūsu grēkiem un pārkāpumiem pret Viņu, ja mēs ticam? 
Paņemt tos prom, aizmirst un piedot.

12. Ko tas tev vēsta par Dieva dabu?
Ka Viņš ir žēlsirdīgs un mīlošs.
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DIEVA DABA
Endrjū Vomaks 

Lai veidotu pozitīvas attiecības ar Dievu, mums ir jāpazīst Viņa patiesā 
daba un būtība. Vai Viņš ir dusmīgs mūsu grēku dēļ, vai arī žēlsirdīgs un 
vēlas dot Savu dzīvību un svētību, neatkarīgi no mūsu spējām? Faktiski Bībelē 
minēti divi skatījumi uz Dievu, bet ne tāpēc, ka Dievs būtu mainījies un rīkotos  
citādi. Bībelē bija laiks, kad izpratne par Dievu bija, ka Viņš “turēja cilvēka  
grēkus pret viņu”.

To var pielīdzināt bērnu audzināšanai. Kad bērni ir pavisam mazi, nav 
iespējams tos pamācīt, paskaidrojot, kāpēc viņiem ir jāuzvedas pieklājīgi vai  
kāpēc viņi nedrīkst būt egoistiski un atņemt brāļiem un māsām mantas.  
Ir vienkārši jāuzstāda noteikumi un, ja viņi tos pārkāpj, tad saņem sodu. Noteikumi 
ir jāievēro, pat ja viņi nezina par Dievu un sātanu un nesaprot, ka sava egoisma  
dēļ ir devuši vietu velnam. Viņi var nesaprast jēdzienus, bet sapratīs to, ka, 
atkārtojot tādu darbību, tiks sodīti. 

Savā ziņā tieši to Dievs darīja Vecajā Derībā. Pirms cilvēki bija piedzimuši 
no jauna, tiem nebija garīgās uztveres, kāda mums ir Jaunajā Derībā, tāpēc 
Dievam bija jādod baušļi un jāsoda pārkāpumi, dažreiz pat ar nāvi, lai atturētu 
cilvēkus no grēkošanas. Tā kā sātans iznīcina cilvēku caur grēku, tad grēkam 
bija jāuzliek ierobežojumi, kas strikti jāievēro. Lai gan tas veicināja nepareizu 
priekšstatu, ka grēku dēļ Dievs mūs nemīl, tas nav tas, ko Dieva Vārds mums 
māca. Romiešiem 5:13: Jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku 
nepielīdzina, ja nav bauslības. Laiks līdz bauslībai ir līdz Mozum, pirms Dievs 
deva 10 baušļus un citus likumus ebreju tautai. Arī pirms tam grēks bija pasaulē, 
bet tas netika pielīdzināts. Vārds “nepieskaitīt” ir grāmatvedības termins, proti, 
tu ej uz veikalu kaut ko nopirkt un saki: “Ielieciet to manā grozā.” Kad tas ir 
tavā grozā, tas tiek dokumentēts un tev tiek piestādīts rēķins, un pieskaitīts šis 
pirkums. Ja rēķins nav piestādīts, tu neesi neko paradā.

Šis pants saka, ka pirms 10 baušļu došanas cilvēka grēks netika turēts 
pret viņu. Tas ir pārsteidzošs apgalvojums. Palasi 1 Mozus 3 un 4 nodaļu. 
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Daudziem cilvēkiem ir izveidojies priekšstats, ka tad, kad Ieva un Ādams 
grēkoja pret svēto Dievu, cilvēks kļuva grēcīgs un Dievam vairs nebija nekā 
kopīga ar šo grēcīgo cilvēku. Cilvēki uzskata, ka Dievs padzina Ādamu un 
Ievu no Ēdenes dārza, lai izvairītos no viņu klātbūtnes, jo svētajam Dievam 
nevar būt nekā kopīga ar grēcīgu cilvēku. Tālāk šie cilvēki domā, ka, pirms tu 
neattīri sevi ar pareizu rīcību, Dievam nevar būt ar tevi nekādas attiecības. Tas 
ir pretēji tam, ko vēstīja Jēzus. Romiešiem 5:8 ir teikts: Bet Dievs Savu mīlestību 
uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.  
Tātad Jaunā Derība māca, ka Dievs tev parādīja Savu mīlestību arī tad, kamēr tu 
vēl dzīvoji grēkā, nevis tikai tad, kad tu sāki dzīvot taisnīgi. Viena no lieliskajām 
evaņģēlija patiesībām, kas izmainīs tavu dzīvi, ir tā, ka Dievs mūs mīl tādus, 
kādi mēs esam. Viņš mūs tik ļoti mīl, ka, piedzīvojot Viņa mīlestību, tu vairs 
negribēsi palikt tāds, kāds biji. Tu mainīsies, bet tas notiks Dieva mīlestības 
iespaidā, nevis tāpēc, lai saņemtu Dieva mīlestību. 

Pirmajā Mozus grāmatā 4. nodaļā var redzēt, ka Dievs joprojām uztur attiecības 
ar cilvēku, joprojām komunicē ar Ādamu un Ievu arī pēc viņu grēkā krišanas.  
Viņš runā pat ar Kainu un, kad Kains un Ābels nesa Viņam upuri, Viņš ar  
tiem runāja dzirdamā balsī. Pēc viņu attieksmes var spriest, ka viņi bija pieraduši 
dzirdēt Dieva balsi un tā viņus nebiedēja. Kad Kains nogalināja savu brāli un 
kļuva par pirmo slepkavu, Dievs dzirdamā balsī runāja no debesīm: “Kur ir tavs 
brālis Ābels?” Kains meloja Dievam, liekas, bez sirdsapziņas pārmetumiem.  
Tas var notikt tikai tad, ja cilvēks ir pieradis dzirdēt Dieva balsi, uztver to 
kā pašsaprotamu un nebaidās no tās. Tas norāda uz to, ka Dievs joprojām 
uzturēja attiecības ar cilvēkiem, Viņš nebija tās pārrāvis, kā ļaudis uzskata.  
Viņš nepielīdzināja cilvēkiem viņu grēkus. Vai tas nozīmē, ka Dievs atbrīvoja 
viņus no grēkiem, vai ka tie nebija nepareizi? Nē, bet tādēļ Dievs deva baušļus.  
Viņš tos deva, lai atgrieztu cilvēku atpakaļ pienācīgos standartos. Dievam bija 
jāparāda cilvēkam, ka viņam ir vajadzīgs Glābējs, ka cilvēkam ir jāpazemojas 
Dieva priekšā un jāsaņem piedošana kā dāvana. Diemžēl reliģija ir manipulējusi 
un kontrolējusi šīs lietas, mācot, ka bauslība ir dota, lai mēs, to turot, izpelnītos 
Dieva piedošanu un pieņemšanu. Nē! Vecās Derības mērķis desmit baušļiem 
bija parādīt grēku zem tādas lupas, lai tu izmisis saprastu, ka nekad nespēsi sevi 
izglābt un varētu saukt: “Dievs, ja šis ir Tavs svētuma standarts, es to nespēju! 
Piedod man, apžēlojies par mani!” Galu galā Dieva daba vienmēr ir bijus 
mīlestība. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi Romiešiem 5:13. Ko nozīmē vārds “pielīdzināt”?

Romiešiem 5:13 Jo arī līdz bauslībai pasaulē bija grēks, bet grēku 
nepielīdzina, ja nav bauslības.

2. Izlasi Romiešiem 7:7. Kāds ir bauslības mērķis? 

Romiešiem 7:7 Kas nu no tā izriet? Vai pati bauslība ir grēks? Nekādā  
ziņā ne! Bet to gan varu teikt: es nebūtu pazinis grēka, ja nebūtu bijis 
bauslības, jo es nebūtu zinājis, kas ir iekāre, ja bauslība nesacītu: tev nebūs 
iekārot!

3. Izlasi Galatiešiem 3:24. Balstoties uz šo pantu, kāds ir bauslības mērķis?

Galatiešiem 3:24 Tātad bauslība līdz Kristum ir bijusi mūsu audzinātāja, 
lai mēs ticībā kļūtu taisnoti.

4. Izlasi Jāņa 8:1-11. Kā Jēzus rīkojās ar sievieti, kas tika pieķerta laulības 
pārkāpšanā? 

Jāņa 8:1-11 Bet Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. Agri no rīta Viņš atkal gāja 
Templī, un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdās un mācīja viņus. Bet 
rakstu mācītāji un farizeji atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā; 
un, to vidū nostatījuši, tie sacīja Viņam: "Mācītāj, šī sieva pienākta laulības 
pārkāpšanā. Un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt 
akmeņiem. Ko Tu saki?" Bet Jēzus, pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu 
smiltīs. Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu jautāšanu, Viņš pacēla galvu 
un sacīja: "Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!"  
Un, atkal noliecies, Viņš rakstīja smiltīs. Bet tie, to dzirdējuši, aizgāja cits pēc 
cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas vidū stāvēja. 
Un Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: "Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav 
tevi pazudinājis?" Viņa atbildēja: "Neviens, Kungs!" Tad Jēzus sacīja: "Arī Es 
tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!"

5. Vai Jēzus vārdi un rīcība atspoguļoja Dieva dabu? Skat Jāņa 3:34. 
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Jāņa 3:34 Jo, ko Dievs ir sūtījis, Tas runā Dieva vārdus, jo bez mēra Viņš dod 
Savu Garu.

6. Izlasi 1. Jāņa 4:8. Balstoties uz šo pantu, kāda ir Dieva daba? 

1 Jāņa 4:8 Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība.

7. Izlasi Romiešiem 5:6. Dievs mums parādīja Savu mīlestību jau tad, kad 
mēs bijām kādi? 

Romiešiem 5:6 Jo Kristus par mums, bezdievīgajiem, ir miris tanī laikā, 
kad vēl bijām nespēcīgi.

8. Izlasi Romiešiem 5:8. Dievs mūs mīlēja, kad mēs bijām kādi?

Romiešiem 5:8 Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus 
par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.

9. Izlasi Romiešiem 5:10. Dievs mūs mīlēja, kad mēs bijām kādi? 

Romiešiem 5:10 Jo, ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar 
Viņu Viņa Dēla nāvē, cik daudz vairāk, salīdzināti būdami, tiksim izglābti 
Viņa dzīvībā!

10. Ja tu lūdz Jēzum, lai Viņš tev piedod un ir tavs Glābējs un Kungs, un tu 
uzticies Jēzus upurim par taviem grēkiem, vai Dievs tev parādīs Savu 
žēlastību un apžēlošanu, kas ir Viņa daba? 
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1. Izlasi Romiešiem 5:13. Ko nozīmē vārds “pielīdzināt”? 
Pieskaitīt kāda rēķinam.

2. Izlasi Romiešiem 7:7. Kāds ir bauslības mērķis? 
Atklāt grēku.

3. Izlasi Galatiešiem 3:24. Balstoties uz šo pantu, kāds ir bauslības mērķis? 
Parādīt cilvēcei tās vajadzību pēc Glābēja, Jēzus Kristus.

4. Izlasi Jāņa 8:1-11. Kā Jēzus rīkojās ar sievieti, kas tika pieķerta laulības 
pārkāpšanā? 
Parādot žēlastību un apžēlojot.

5. Vai Jēzus vārdi un rīcība atspoguļoja Dieva dabu? Skat Jāņa 3:34. 
Jā.

6. Izlasi 1. Jāņa 4:8. Balstoties uz šo pantu, kāda ir Dieva daba? 
Mīlestība.

7. Izlasi Romiešiem 5:6. Dievs mums parādīja Savu mīlestību jau tad, kad 
mēs bijām kādi? 
Bez spēka, t.i., bezpalīdzīgi un bezdievīgi.

8. Izlasi Romiešiem 5:8. Dievs mūs mīlēja, kad mēs bijām kas? 
Grēcinieki. 

9. Izlasi Romiešiem 5:10. Dievs mūs mīlēja, kad mēs bijām kas? 
Ienaidnieki.

10. Ja tu lūdz Jēzum, lai Viņš tev piedod un ir tavs Glābējs un Kungs, un tu 
uzticies Jēzus upurim par taviem grēkiem, vai Dievs tev parādīs Savu 
žēlastību un apžēlošanu, kas ir Viņa daba?
Jā.
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ATGRIEŠANĀS NO GRĒKIEM
Dons Krovs

 Daži cilvēki nepareizi saprot, ko nozīmē atgriešanās no grēkiem. 
Atgriešanās nav perfektums, bet virziena maiņa. Mēs izmantosim līdzību par 
pazudušo dēlu, jo Jēzus stāsts lieliski ilustrē, ko nozīmē grēku nožēla. Lūkas 
15:11-12 Jēzus stāsta: Kādam cilvēkam bija divi dēli. Un jaunākais sacīja tēvam: 
tēvs, dod man piekrītošo mantas daļu! – Tad viņš starp tiem sadalīja mantu.

Jaunākais dēls vēlējās tikt pie sava mantojuma vēl pirms tēva nāves, kas ir 
diezgan netipiski, bet tēvs apstiprināja viņa lūgumu un sadalīja mantu starp 
dēliem. 13 pantā teikts, ka pēc dažām dienām, saņēmis visu, jaunākais dēls 
aizgāja uz tālu zemi un tur izšķieda savu mantu, palaidnīgi dzīvodams. Citā 
tulkojumā teikts, “ballējoties un tērējot naudu par prostitūtām”. 

14 un 15 pantā lasām: Kad nu viņš visu bija izšķērdējis, tai zemē izcēlās 
liels bads, un viņam sāka pietrūkt. Tad viņš nogāja un piemetās pie kāda tās 
zemes pilsoņa; tas to sūtīja savā tīrumā cūkas ganīt. Viņš dabūja darbu pie kāda 
cilvēka šajā zemē par cūku ganu. 16. pantā teikts: Un viņš būtu bijis priecīgs 
dabūt sēnalas, ko cūkas ēda, lai ar tām pildītu savu vēderu, bet neviens viņam 
tās nedeva. Viņš bija tik izsalcis, ka teica: “Dodiet man kaut vai cūku ēdienu – 
jebko”, bet neviens viņam to nedeva. Un visu savu mantu viņš bija izšķērdējis. 
17 pants: Tad viņš, pie atziņas nācis, sacīja: cik algādžu nav manam tēvam, 
kuriem maizes papilnam, kamēr es te mirstu badā. Kādā tulkojumā teikts “nāca 
pie prāta”. Citiem vārdiem, tēva algādžiem ēdamā bija vairāk kā vajag, bet viņš 
te mira badā. 

Viņš pieņēma lēmumu, nožēloja savu rīcību. Nožēla ir pārmaiņas prātā 
un sirdī, kas liek cilvēkam pagriezties un doties jaunā virzienā. 18 un 19 pantā 
teikts: Es celšos un iešu pie sava tēva un sacīšu: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm 
un pret tevi, es vairs neesmu cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu; pieņem mani 
par vienu no saviem algādžiem! “Vienkārši padari mani par vergu, tēvs! Es esmu 
grēkojis pret tevi, izšķiedis tavas bagātības un grēkojis pret Dievu. Pieņem mani 
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par savu vergu!” Viņš cēlās un devās pie tēva. Grēku nožēla ir vairāk nekā tikai 
mainīta attieksme, prāts un sirds; tas liek cilvēkam rīkoties atbilstoši tam, kam 
viņš tic, pagriezties (vai atgriezties) un doties jaunā virzienā. Mēs visi bijām 
novērsušies no Dieva, mūsu Tēva, un no debesīm, mūsu mājām. Bībelē Jesajas 
grāmatā ir teikts: Mēs visi  maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu 
ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam. Bet Dievs Savā žēlastībā 
paņēma prom visus mūsu grēkus un uzlika tos Jēzum. 

Stāsts turpinās 20-24 pantā. “Un viņš cēlās un gāja pie sava tēva.” Kādu 
vakaru es to stāstīju kādam cilvēkam, kurš to nebija dzirdējis, un viņš domāja, 
ka tad, kad dēls atgriezīsies, tēvs sacīs: “Dēls, paskat, ko tu esi izdarījis?! Tu esi 
izšķērdējis visu manu bagātību, visu, ko esmu savas dzīves laikā sakrājis. Tu vari 
kļūt par vienu no maniem vergiem.” Daļa tēvu tiešām ļoti dusmotos un viņiem 
būtu šāda attieksme, bet ievēro šī tēva attieksmi: Bet, viņam vēl tālu esot, viņa 
tēvs to ieraudzīja un tam kļuva viņa žēl, un viņš skrēja tam pretī, krita tam ap 
kaklu un to skūpstīja. Bet dēls tam sacīja: tēvs, es esmu grēkojis pret debesīm un 
pret tevi, es neesmu vairs cienīgs, ka mani sauc par tavu dēlu. Bet tēvs pavēlēja 
saviem kalpiem: atnesiet ātri vislabākās drēbes un apģērbiet to, mauciet viņam 
pirkstā gredzenu un kurpes kājās; atnesiet baroto teļu un nokaujiet to, lai ēdam 
un līksmojamies, jo šis mans dēls bija miris un nu atkal ir dzīvs, viņš bija pazudis 
un ir atkal atrasts. – Un viņi sāka līksmoties.  Viņi sāka svinēt. 

Reiz es to stāstīju kādam cilvēkam, kurš atbildēja tā: “Es saprotu, ko Jēzus ar 
to domāja! Ja es nākšu pie debesu Tēva pēc žēlastības un teikšu: “Tēvs, es esmu 
grēkojis pret Tevi un neesmu pelnījis būt Tavs dēls” – Viņš mani pieņems.” Mūsu 
Debesu Tēvs ir līdzjūtīgs un nepadarīs mūs par vergiem. Viņš tevi atjaunos 
Dieva bērna statusā. Dievs gaida. Vai esi no Viņa novērsies? Kāpēc negriezties 
pie Dieva, sava Tēva, un pie debesīm, savām mājām, jau šodien?
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Definē grēku nožēlu.

2. Izlasi Lūkas 13:1-5. Kas jādara, lai neietu bojā?

Lūkas 13:1-5 Tanī pašā laikā atnāca ļaudis, kas Viņam stāstīja par 
galiliešiem, kuru asinis Pilāts bija sajaucis ar viņu upuriem. Un Viņš tiem 
atbildēja un sacīja: Vai jūs domājat, ka šie galilieši ir bijuši lielāki grēcinieki 
nekā visi pārējie galilieši, tāpēc ka tie to cietuši? Es jums saku: nebūt ne, bet, 
ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, tad jūs visi tāpat iesit bojā. Jeb vai jums 
šķiet, ka tie astoņpadsmit, uz kuriem krita Ziloas tornis un tos nosita, bija 
vairāk vainīgi nekā visi pārējie Jeruzālemes iedzīvotāji? Es jums saku: nebūt 
ne, bet, ja jūs neatgriezīsities no grēkiem, jūs visi ņemsit tādu pašu galu.

3. Izlasi 2 Pētera 3:9. Kāda ir Dieva vēlēšanās attiecībā uz visiem cilvēkiem? 

2 Pētera 3:9 Tas Kungs nevilcina Savu apsolījumu, kā dažiem tas šķiet, bet 
ir pacietīgs ar jums, negribēdams, ka kādi pazustu, bet ka visi nāktu pie 
atgriešanās.

4. Izlasi Lūkas 16:19-31 un pievērs uzmanību 28 pantam. Kāpēc bagātais vīrs 
vēlējās, lai kāds no mirušajiem augšāmceltos un runātu ar viņa brāļiem?

Lūkas 16:19-31 Bija kāds bagāts vīrs; tas ģērbās purpurā un smalkā audeklā 
un dzīvoja ik dienas kārumā un līksmībā. Bet viņa durvju priekšā gulēja 
kāds nabags, vārdā Lācars, tas bija apklāts ar vātīm, un priecājās, ja varēja 
ēst druskas, kas krīt no bagātnieka galda. Un suņi nāca un laizīja viņa vātis. 
Bet gadījās, ka nabagais nomira, un eņģeļi viņu aiznesa Ābrahāma klēpī. 
Arī bagātnieks nomira un tika apglabāts. Un no elles, kur viņš cieta mokas, 
viņš pacēla savas acis un ieraudzīja Ābrahāmu no tālienes un Lācaru viņa 
klēpī. Tad viņš sauca stiprā balsī: Ābrahāma tēv, apžēlojies par mani un sūti 
Lācaru, lai tas iemērc pirksta galu ūdenī un dzesē manu mēli, jo es ciešu 
mokas šai liesmā! Bet Ābrahāms teica: piemini, dēls, ka tu savu labumu esi 
dabūjis, dzīvs būdams, turpretim Lācars - ļaunu. Tagad viņš tiek iepriecināts, 
bettev jācieš mokas. Un turklāt starp mums un jums atrodas liels bezdibenis, 
ka tie, kas no šejienes vēlētos noiet pie jums, to nespētu, tāpat arī no jums 
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pie mums. Bet tas teica: tad es tevi lūdzu, tēvs, sūti to uz mana tēva namu! 
Jo man ir pieci brāļi; lai viņš tos brīdina, ka arī tie nenonāk šinī moku vietā. 
[28] Bet Ābrahāms atbildēja: tiem ir Mozus un pravieši, lai tie tos klausa. Bet 
tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie viņiem ietu, tad tie 
atgrieztos. Bet Ābrahāms viņam sacīja: ja tie neklausa Mozu un praviešus, 
tie neticēs arī tad, ja kāds no miroņiem celtos augšām.

5. Izlasi Lūkas 16:30. Kas šiem brāļiem jādara, lai izvairītos no elles mokām? 

Lūkas 16:30 Bet tas sacīja: nē, Ābrahāma tēv, bet, ja kāds no mirušiem pie 
viņiem ietu, tad tie atgrieztos.

6. Izlasi Apustuļu Darbu 26:18. Lai gan tas nav tieši tekstā, šis pants runā par 
grēku nožēlu. Kas notiek ar tiem, kuri atgriežas no saviem grēkiem? 

Apustuļu Darbi 26:18 Atvērt viņu acis, lai tie atgriežas no tumsas gaismā, 
no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz Mani dabū grēku piedošanu un 
mantojumu svēto pulkā.

7. Izlasi Apustuļu Darbu 26:20. Panta beigās ir minētas trīs lietas, kas 
pagāniem jādara. Kas ir šīs trīs lietas? 

Apustuļu Darbi 26:20 Es esmu sludinājis vispirms tiem, kas dzīvo Damaskā, 
Jeruzālemē un visā jūdu zemē, kā arī pagāniem, lai tie nožēlo savus grēkus 
un atgriežas pie Dieva un dara darbus, kas grēku nožēlas cienīgi.

8. Izlasi Mateja 7:21-23. Ko Jēzus teica, ka šie cilvēki darīja, pretstatā Dieva gribai? 

Mateja 7:21-23 Ne ikkatrs, kas uz Mani saka: Kungs! Kungs! - ieies Debesu 
valstībā, bet tas, kas dara Mana Debesu Tēva prātu. Daudzi uz Mani sacīs tanī 
dienā: Kungs! Kungs! Vai mēs Tavā Vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, 
vai mēs Tavā Vārdā neesam velnus izdzinuši, vai mēs Tavā Vārdā neesam 
daudz brīnumu darījuši? Un tad Es tiem apliecināšu: Es jūs nekad neesmu 
pazinis; ejiet nost no Manis, jūs, ļauna darītāji.

9. Ko tas vēsta par patiesas atgriešanās nozīmi pretstatā liekulīgiem vārdiem, 
kas teikti Dievam?
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10. Izlasi Jesajas 55:7. Kas bezdievim ir jādara? 

Jesajas 55:7 Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai 
atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo 
Viņš ir bagāts žēlastībā.

11. Kas ir tās divas lietas, kas ļaunprātim jādara?

12. Ko Dievs darīs ar cilvēku, kurš darīs minētās lietas? 

13. Izlasi Lūkas 15:7. Kāda ir debesu reakcija uz vienu grēcinieku, kurš 
atgriežas? 

Lūkas 15:7 Es jums saku, tāpat būs lielāks prieks debesīs par vienu grēcinieku, 
kas atgriežas, nekā par deviņdesmit deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav 
vajadzīga.

14. Izlasi Apustuļu Darbu 3:19. Kas notiks ar taviem grēkiem, ja tu nožēlosi un 
atgriezīsies? 

Apustuļu Darbi 3:19 Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu 
grēki tiek izdeldēti.
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ATBILDES UZ 6. NODARBĪBU

1. Definē grēku nožēlu.
• Tā ir pagriešanās pretējā virzienā, jaunas saistības.
• Uzskatu maiņa.
• Sirds maiņa, kad cilvēks piegriežas Dievam, prom no saviem 

vecajiem ceļiem uz Dieva ceļiem.
• Virziena maiņa, ne pilnība.
• Lēmums, kas totāli izmaina cilvēka dzīves virzienu.
• Novēršanās no vecajiem ceļiem, pilnībā nododoties Dievam un 

Viņa ceļiem.
• Pievēršanās Personai, Dievam caur Jēzu Kristu.

2. Izlasi Lūkas 13:1-5. Kas jādara, lai neietu bojā? 
Jāatgriežas no grēkiem.

3. Izlasi 2 Pētera 3:9. Kāda ir Dieva vēlēšanās attiecībā uz visiem cilvēkiem? 
Lai visi atgrieztos.

4. Izlasi Lūkas 16:19-31 un pievērs uzmanību 28 pantam. Kāpēc bagātais vīrs 
vēlējās, lai kāds no mirušajiem augšāmceltos un runātu ar viņa brāļiem?
Lai viņi nenonāktu šajā briesmīgajā moku vietā.

5. Izlasi Lūkas 16:30. Kas šiem brāļiem būtu jādara, lai izvairītos no elles 
mokām? 
Jāatgriežas.

6. Izlasi Apustuļu Darbu 26:18. Lai gan tas nav tieši tekstā, šis pants runā par 
grēku nožēlu. Kas notiek ar tiem, kuri atgriežas no saviem grēkiem? 
• Acis tiek atvērtas.
• Atgriežas no tumsas  gaismā.
• Atgriežas no sātana varas pie Dieva.
• Saņem grēku piedošanu. 
• Saņem mantojumu.

7. Izlasi Apustuļu Darbu 26:20. Panta beigās ir minētas trīs lietas, kas 
pagāniem jādara. Kas ir šīs trīs lietas?
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• Jāatgriežas no grēkiem.
• Jāpievēršas Dievam.
• Jāapliecina atgriešanās no grēkiem ar atbilstošiem darbiem.

8. Izlasi Mateja 7:21-23. Ko Jēzus teica, ka šie cilvēki darīja pretstatā Dieva 
gribai? 
Netaisnību vai nelikumības.

9. Ko tas vēsta par patiesas atgriešanās nozīmi pretstatā tukšiem vārdiem, kas 
teikti Dievam? 
Pestīšana ir saistīta ar sirdi, nevis tukšiem vārdiem.

10. Izlasi Jesajas 55:7. Kas bezdievim ir jādara? 
Jāatstāj savi ceļi.

11. Kas ir tās divas lietas, kas ļaunprātim jādara? 
Jāatstāj savas domas un jāatgriežas pie Tā Kunga.

12. Ko Dievs darīs ar cilvēku, kurš darīs minētās lietas?
Apžēlosies un labprāt visu piedos.

13. Izlasi Lūkas 15:7. Kāda ir debesu reakcija uz vienu grēcinieku, kurš 
atgriežas? 
Debesīs ir prieks.

14. Izlasi Apustuļu Darbu 3:19. Ja tu nožēlosi un atgriezīsies, kas notiks ar 
taviem grēkiem?
Mani grēki tiks izdzēsti.
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NODOŠANĀS
Dons Krovs 

Lūkas 14:25-26: Bet daudz ļaužu gāja Viņam līdzi, un apgriezdamies Viņš 
tiem sacīja: "Ja kāds nāk pie Manis un neienīst savu tēvu un māti, sievu un 
bērnus, brāļus un māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis.”

Bet daudz ļaužu gāja Viņam līdzi, un apgriezdamies Viņš tiem sacīja ...” 
(Lūkas 14:25). Šajā kalpošanas posmā Jēzum sekoja daudz ļaužu. Angļu 
tulkojumā tas nav tik uzsvērts, bet grieķu valodā ir lietots vārds “pastāvīgi 
sekoja”. Tas nozīmē, ka šajā laikā cilvēku masas sāka sekot Jēzum un turpināja 
to darīt. Varbūt tas bija Viņa brīnumaino darbu dēļ vai tāpēc, ka Viņš tos 
paēdināja. Mēs nezinām īsto iemeslu, bet Viņam sekoja daudz ļaužu. Un šajā 
laikā Jēzus sāka ļoti tieši runāt uz Saviem sekotājiem, kas izraisīja tādu reakciju, 
ka daudzi pārtrauca Viņam sekot un novērsās. 

Ja kāds nāk pie Manis [proti, vēlas iet ar Mani, Mani pavadīt, vēlas Man 
sekot – šī ir prasība] un neienīst savu tēvu un māti, sievu un bērnus, brāļus un 
māsas un pat savu paša dzīvību, tas nevar būt Mans māceklis. (Lūkas 14:26) 
Kadskatījos uz šīm Rakstu vietām, es nodomāju – Kungs, nevarētu būt, ka Tu to 
tā domāji. Ko nozīmē vārds “ienīst”? Tas droši vien nozīmē “mazāk mīlēt” vai 
tamlīdzīgi. Kad sāku studēt šo vārdu, es sapratu, ka tas tiešām nozīmē “ienīst”. 

Jēzus izmantoja visspēcīgāko vārdu, lai to uzsvērtu. Viņš teica – ja tu 
neienīsti savu tēvu un māti, savu māsu un brāli, un pat savu dzīvi, tu nevari būt 
Viņa māceklis. Vēlos jautāt: kādas ir vistuvākās attiecības, kas tev iespējamas 
šajā pasaulē? – Tās ir ar tavu māti un tēvu, ar laulāto draugu un bērniem. 
Kas notiks, ja tava sieva pagriezīs tev muguru un izšķirsies, vai tēvs vai māte 
nomirs? Kas paliks? Tavi brāļi un māsas. Bet Jēzus saka – ja tu viņus neienīsti, 
tu nevari būt Viņa māceklis. Ko Viņš ar to grib pateikt?

Jēzus runā par pašām tuvākajām cilvēciskajām attiecībām, kādas mums 
iespējamas. Viņš prasa tādu nodošanos Viņam, kur Viņš ir pašā centrā, 
vissvarīgākais. Viņš vēlas būt “numur 1” tavā dzīvē. Viņš šīs attiecības parāda 
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kā vistuvākās, kādas tev var būt šajā pasaulē. “Ienīst” ir metafora, tas ir 
salīdzinājums, un Jēzus saka: “Manas attiecības ar tevi ir tik svarīgas, ka Es 
vēlos, lai tās būtu svarīgākas par jebkurām zemes lietām.” Ir kāda persona, kuru 
tu mīli vairāk par savu sievu un bērniem, savu māti un tēvu, savām māsām un 
brāļiem. Vai zini, kas ir šī persona? Tas nav Dievs … tas esi tu pats. Tu sevi mīli 
vairāk kā jebkuru citu pašās tuvākajās attiecībās. 

Kāpēc izjūk laulības? Kāpēc cilvēki šķiras? Tāpēc, ka viņi mīl sevi vairāk 
nekā savu laulāto. “Tu nedari neko, tā kā es gribu, tāpēc tu man nēesi vajadzīga/s.”

Jēzus sacīja, ka ir vienas attiecības, kur ‘es’ vēlas būt numur viens – un tā ir 
tava paša egoistiskā dzīve. Jēzus nerunā par bezmaksas māceklību. Viņš aicina 
mūs sekot Viņam. Viņš grib būt pirmais mūsu dzīvēs. 
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1. Izlasi Lūkas 9:57-62. Ko šis fragments māca par nodošanās līmeni sekošanā 
Jēzum? 

Lūkas 9:57-62 Un, tiem aizejot, viens uz ceļa Viņam sacīja: "Es Tev iešu 
līdzi, lai kurp Tu ietu." Bet Jēzus uz viņu sacīja: "Lapsām ir alas un putniem 
apakš debess ligzdas, bet Cilvēka Dēlam nav kur nolikt Savu galvu." Un uz 
kādu citu Viņš sacīja: "Nāc Man līdzi!" Bet tas sacīja: "Atļauj man papriekš 
noiet un apglabāt savu tēvu." Bet Jēzus uz to sacīja: "Ļauj miroņiem apglabāt 
savus miroņus, bet tu ej un sludini Dieva valstību!" Un atkal kāds cits teica: 
"Kungs, es Tev iešu līdzi, bet atļauj man papriekš atvadīties no tiem, kas ir 
manā mājā." Bet Jēzus uz to sacīja: "Neviens, kas savu roku liek pie arkla un 
skatās atpakaļ, neder Dieva valstībai."

2. Izlasi Lūkas 8:13-14. Kāpēc daži cilvēki atkrīt vai novēršas no kristīgās 
ticības? 

Lūkas 8:13-14 Bet, kas uz akmens, ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to 
uzņem ar prieku, bet tiem nav saknes; mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas 
laikā tie atkāpjas. Bet, kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr 
noiet un iegrimst rūpēs un bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un 
nenes nekādus augļus.

3. Izlasi Ecehiēla 16:8. Dievs lieto laulības piemēru, lai atainotu attiecības ar 
Saviem ļaudīm. Kura īpašumā kāds nokļūst šajās attiecībās? 

Ecehiēla 16:8 Un, kad Es tev atkal gāju garām un tevi skatīju, tad redzi, jau 
bija klāt tavs laiks mīlēt un par sievu kļūt. Tad Es izplētu Savu apmetņa stūri 
pār tevi un apsedzu tavu kailumu; Es zvērēju tev uzticību un stājos ar tevi 
derībā, saka Dievs Tas Kungs, un tu Man piederēji.

4. Izlasi 1 Korintiešiem 6:19. Kam tu piederi? 

1 Korintiešiem 6:19 Jeb vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā Gara 
mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiederat 
sev pašiem?
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5. Izlasi 1 Korintiešiem 6:20. Kam saskaņā ar šo rakstu vietu pieder tava miesa 
un tavs gars? 

1 Korintiešiem 6:20 Jo jūs esat dārgi atpirkti. Tad nu pagodiniet Dievu ar savu 
miesu!

6. Izlasi Jēkaba 4:4. Vai iespējams garīgi pārkāpt laulību pret Dievu? 

Jēkaba 4:4 Laulības pārkāpēju cilts, vai jūs nezināt, ka šīs pasaules draudzība 
ir Dieva ienaidība? Kas nu gribētu būt pasaules draugs, tas nostājas par 
Dieva ienaidnieku.

7. Kas Dieva acīs būtu garīgās laulības pārkāpšana? Izlasi Romiešiem 1:25.

Romiešiem 1:25 Tāpēc ka viņi dievišķo patiesību apmainījuši pret meliem 
un sākuši dievināt un pielūgt radību, atstājot novārtā Radītāju, kas ir augsti 
teicams mūžīgi.

8. Izlasi Jāņa 2:23-25. Ko varam mācīties par nodošanos un ticību šajos 
Bībeles pantos?

Jāņa 2:23-25 Viņam Pashā svētkos Jeruzālemē esot, daudzi sāka ticēt Viņa 
Vārdam, redzēdami zīmes, ko Viņš darīja. Bet Jēzus pats viņiem neuzticējās, 
tāpēc ka Viņš visus pazina. Jo Viņam nevajadzēja, lai kāds liecību dotu par 
cilvēku, bet Viņš pats zināja, kas bija cilvēkā.

9. Izlasi Lūkas 14:28-30. Vai esi apsvēris sekošanas Jēzum cenu? Vai vēlies 
Viņam sekot? 

Lūkas 14:28-30 Jo kurš būtu jūsu starpā, kas gribētu celt torni un papriekš 
neapsēstos, lai aprēķinātu izdevumus, vai viņam pietiks līdzekļu darba 
izvešanai, lai vēlāk, kad viņš jau ir licis pamatu un nevar to pabeigt, visi, kas 
to redz, nesāktu zoboties par viņu, sacīdami: šis cilvēks iesāka gan celt, bet 
nevarēja darbu izvest līdz galam.
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1. Izlasi Lūkas 9:57-62. Ko šis fragments māca par nodošanās līmeni sekošanā 
Jēzum? 
Absolūtu nodošanos.

2. Izlasi Lūkas 8:13-14. Kāpēc daži cilvēki atkrīt vai novēršas no kristīgās 
ticības? 
Viņi nekad nav laiduši saknes Dieva Vārdā. Viņi ir pārņemti ar šīs 
pasaules rūpēm, bagātību un baudām.

3. Izlasi Ecehiēla 16:8. Dievs lieto laulības piemēru, lai atainotu attiecības ar 
Saviem ļaudīm. Kura īpašumā kāds nokļūst šajās attiecībās? 
Dieva.

4. Izlasi 1. Korintiešiem 6:19. Kam tu piederi? 
Dievam.

5. Kam saskaņā ar šo rakstu vietu pieder tava miesa un tavs gars? 
Dievam. 

6. Izlasi Jēkaba 4:4. Vai var garīgi pārkāpt laulību pret Dievu? 
Jā.

7. Kas Dieva acīs būtu garīgās laulības pārkāpšana? Izlasi Romiešiem 1:25. 
Sirds, kas ir novērsusies no Viņa un pievērsusies elkiem (lietām, kas tev 
kļuvušas svarīgākas par Dievu). Skat Romiešiem 1:25.

8. Izlasi Jāņa 2:23-25. Ko varam mācīties par nodošanos un ticību šajos 
Bībeles pantos? 
Jēzus grib visu mūsu sirdi (pilnīgu nodošanos).

9. Izlasi Lūkas 14:28-30. Vai esi apsvēris sekošanas Jēzum cenu? Vai vēlies 
Viņam sekot?
Jā.



1-48

8. NODARBĪBA

ŪDENS KRISTĪBA
 Dons Krovs 

Jautājums: Es vēlos zināt, vai ir jābūt kristītam, lai nokļūtu debesīs? Es 
mīlu Dievu un tiku kristīts septiņu gadu vecumā. Šobrīd man ir 18, bet kāds 
ticīgais man teica, ka neviens nevar tikt glābts un kristīts tik jaunā vecumā. 
Viņš arī teica, ka ir jābūt kristītam, lai nokļūtu debesīs, bet mana ticīgā ģimene 
teica, ka tas nav vajadzīgs. Es gribu nokļūt debesīs. Es dzīvoju  priekš Dieva, 
visos savos ceļos, bet man jāzina, vai man tagad ir vēlreiz jātiek kristītam, jo 
esmu tajā vecumā, kad varu kristīties. Lūdzu palīdziet man pēc iespējas ātrāk. 
Lai Dievs jūs svētī un paldies!

Atbilde: Glābšana un grēku piedošana tiek dota ticībā uz Jēzu Kristu 
kā dāvana. Apustuļu Darbos 10:43 ir teikts: Par Viņu liecina visi pravieši, ka 
ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu. Glābšana nāk caur 
ticību; kas ir uzticēšanās un paļaušanās uz Jēzu un Viņa izlietajām asinīm, lai 
varētu stāvēt Dieva priekšā. Apustuļu Darbos 10:44-48 Svētais Gars tika dots 
ticīgajiem (kā apstiprinājums viņu glābšanai) vēl pirms viņi bija kristīti. 

Citos gadījumos grēku piedošana notiek kristību laikā (Apustuļu Darbi 
2:38). Tas ir tāpēc, ka kristība ir ticības izpausme, solis, kas tiek sperts brīdī, 
kad cilvēks pievēršas Jēzum grēku nožēlā un ticībā. Marka 16:16 ir teikts: Kas 
tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Kristība arī 
bija veids, kā izlūgties Dievam tīru sirdsapziņu (Apustuļu Darbi 22:16 un  
1 Pētera 3:21).

Ja tu septiņu gadu vecumā no sirds pievērsies Jēzum un tiki kristīts, Dievs 
pieņēma tavu bērnišķīgo ticību. Kristībai ir savas prasības. Viena no tām ir grēku 
nožēla. Vai tev notika pārmaiņas sirdī un prātā, kā rezultātā tu atgriezies no grēkiem 
pie Jēzus un saņēmi Viņa piedošanu? (Apustuļu Darbi 2:38, 20:21 un 17:30).  
Vai tu ieguvi ticību Jēzum kā savam Kungam un Glābējam? (Marka 16:16, 
Jāņa 3:16 un Romiešiem 10:9-10) Ja nē, tad vērsies pie Jēzus tagad, atgriezies 
no grēkiem, vērsies pie Viņa žēlastības, lai saņemtu piedošanu, un apzīmogo 
lēmumu sekot Viņam ar ūdens kristību. 
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Ūdens kristība ir akts, kas apliecina ticību Jēzum. Bez ticības šī darbība 
nenozīmē neko. Cilvēki, kuri vērsās pie Jēzus kā Kunga un Glābēja, bija 
gatavi izpaust savu ticību un atklāti apliecināt Jēzu šādā publiskā veidā.  
Cilvēki, kuri saka “nē” Jēzus pavēlei, zināmā mērā demonstrē mirušu ticību. 
Ticība ir mirusi, ja cilvēki nevēlas to izpaust (Jēkaba 2:18-19). Vienīgi ticība 
glābj, bet glābjoša ticība nekad nav viena. Tā vienmēr vēlas izpausties. Kristība 
ir veids, kā šī ticība tiek apliecināta. Kristība nav tā, kas glābj, bet Jēzus. Ūdens 
neaizskalo prom grēkus, to dara Jēzus asinis. Bet, tava ticība lieto Viņa asinis, 
un dažkārt šī ticība izpaužas kristību brīdī. (Apustuļu Darbi 22:16). Jautājums 
ir, vai tu esi nožēlojis savus grēkus? Vai tu tici Viņam (Jēzum)? Ja jā, tad ko vēl 
kavējies – ej un kristies! 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Kāds bija šī jaunā cilvēka jautājums? 

2. Balstoties uz Apustuļu Darbiem 10:43, kā mēs iegūstam glābšanu?

Apustuļu Darbi 10:43 Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz 
Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu.

3. Kristība ir ticības izpausme, kas parasti notika vienlaicīgi ar glābšanu. Kā 
šī patiesība izpausta Apustuļu Darbos 2:38? 

Apustuļu Darbi 2:38 Atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ikviens 
Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu Svētā Gara 
dāvanu. 

4. Kā šī patiesība izpausta Marka 16:16? 

Marka 16:16 Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks 
pazudināts.

5. Kristība ir veids, kā piesaukt To Kungu. Kā šī patiesība izpausta  
Apustuļu Darbos 22:16? 

Apustuļu Darbi 22:16 Un ko tu tagad vēl vilcinies? Celies augšā, liecies 
kristīties un nomazgā savus grēkus, piesaukdams Viņa Vārdu!

6. Ūdens kristība ir veids, kā izlūgties Tam Kungam tīru sirdsapziņu. Vai to 
apstiprina 1 Pētera 3:21? 

1 Pētera 3:21 Tas attēlo kristību, kura tagad arī jūs glābj. Tā nav miesas 
netīrības mazgāšana, bet ir labas sirdsapziņas izlūgšanās Dievā caur Jēzus 
Kristus augšāmcelšanos.

7. Kādas ir prasības ūdens kristībai Apustuļu Darbos 2:28? 

8. Kādas ir prasības ūdens kristībai Marka 16:16? 
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9. Vai zīdainis var nožēlot grēkus?

10. Vai zīdainis var ticēt?

11. Izlasi Apustuļu Darbus 10:43-48. Kāds ir nākamais solis, kas ticīgajam 
jāsper, kad viņš ir sācis ticēt Jēzum? 

Apustuļu Darbi 10:44-48 Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca pār visiem, 
kas šos vārdus dzirdēja. Un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, 
ka Svētā Gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem, jo viņi tos dzirdēja mēlēs 
runājam un Dievu teicam. Tad Pēteris atbildēja: Kas gan varētu liegt ūdeni 
šo ļaužu  kristīšanai, kas dabūjuši Svēto Garu tāpat kā mēs? Un viņš pavēlēja 
tos kristīt Jēzus Kristus Vārdā.
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1. Kāds bija šī jaunā cilvēka jautājums? 

Vai viņam vajag būt kristītam, lai nonāktu debesīs.

2. Balstoties uz Apustuļu Darbiem 10:43, kā mēs iegūstam glābšanu? 
Brīvi, kā dāvana caur ticību Jēzum Kristum.

3. Kristība ir ticības izpausme, kas parasti notika vienlaicīgi ar glābšanu. Kā 
šī patiesība izpausta Apustuļu Darbos 2:38? 
Pēteris teica “atgriezties un likties kristīties”.

4. Kā šī patiesība ir izpausta Marka 16:16? 
Jēzus teica: “Kas tic un tiek kristīts, tiks glābts”, kas norāda, ka tas var 
notikt vienlaicīgi.

5. Kristība ir veids, kā piesaukt To Kungu. Kā šī patiesība izpausta Apustuļu 
Darbos 22:16? 
Raksti saka, ka piesaucot Tā Kunga vārdu, cilvēka grēki tiks aiz 
skaloti. Izskatās, ka Tā Kunga piesaukšana notiek ar balss pacelšanu 
(Lūkas 18:13) un kristību solis, kā redzams šajā rakstu vietā.

6. Ūdens kristība ir veids, kā izlūgties Tam Kungam tīru sirdsapziņu. Vai  
1 Pētera 3:21 to apstiprina? 
Jā.

7. Kādas ir prasības ūdens kristībai Apustuļu Darbos 2:28? 
Atgriešanās.

8. Kādas ir prasības ūdens kristībai Marka 16:16?
Cilvēkam ir jātic.

9. Vai zīdainis var nožēlot grēkus? 
Nē.

10. Vai zīdainis var ticēt? 
Nē.

11. Izlasi Apustuļu Darbus 10:43-48. Kāds ir nākamais solis, kas ticīgajam 
jāsper, kad viņš ir sācis ticēt Jēzum?
Ūdens kristība.
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IDENTITĀTE KRISTŪ (1 DAĻA)
 Endrjū Vomaks

2 Korintiešiem 5:17 ir teikts: Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; 
kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Frāze “Kristū” ir termins, kas tiek 
izmantots vairāk kā 300 reizes Jaunajā Derībā, vienmēr atsaucoties uz būtiskām 
savienošanās attiecībām ar Dievu. Kad tā notiek, tu kļūsti par jaunu radījumu. 

Tas ved pie ļoti nozīmigas patiesības, ko, manuprāt, ir svarīgi saprast, 
lai apzinātos savu jauno identitāti Kristū: tas nenotika fiziskajā realitātē.  
Te nav runa par tavu fizisko ķermeni, tas nav izmainījies un tu tagad neizskaties 
savādāk. Ja tev bija liekais svars, pirms tu tiki glābts, tad tev joprojām būs 
liekais svars arī pēc glābšanas, ja vien tu neievērosi diētu. Te nav runāts arī par 
tavu mentālo vai emocionālo daļu, ko lielākā daļa cilvēku asociē ar īsto sevi.  
Ja tu nebiji īpaši attapīgs pirms tiki glābts, tu nekļūsi tāds pēc glābšanas, bet tev 
joprojām būs samērā daudz to pašu domu un atmiņu. 

Balstoties uz šo rakstu vietu, pēc izslēgšanas principa ir jābūt vēl trešajai 
cilvēka daļai, kura ir mainījusies, – proti, gara cilvēkam. To apstiprina  
1 Tesaloniķiešiem 5:23, kur Pāvils lūdz par tesaloniķiešiem: Bet pats miera Dievs 
lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek 
bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai. Šis pants atklāj, ka mums 
ir gars, dvēsele un miesa. Miesa ir acīmredzama. Tā ir mūsu redzamā daļa, 
ārējais cilvēks. Visi zina, ka ir vēl kāda daļa bez tās – mūsu emocijas un prāts, ko 
Raksti sauc par dvēseli. Mēs zinām, ka cilvēks var mūs fiziski neaizskart, bet var 
aizskart ar pozitīviem vai negatīviem vārdiem. Lielākā daļa cilvēku rūpējas par 
savu fizisko un dvēselisko daļu, bet, balstoties uz Rakstiem, mums vel ir arī gars. 

Gars ir tā daļa mūsos, kas ir izmainīta un kļuvusi jauna glābšanas brīdī.  
Tā ir “dzīvību dodošā” daļa. Jēkaba vēstulē 2:26 ir teikts: Līdzīgi kā miesa bez 
gara ir nedzīva, tāpat arī nedzīva ir ticība bez darbiem. Tas nozīmē to, ka gars 
ir tas, kas dod dzīvību fiziskajam ķermenim. No tā mūsos ir dzīvība. 1 Mozus 2  
nodaļā, kad Dievs radīja cilvēku un Ādama ķermenis bija pabeigts, Dievs 
iedvesa viņā dzīvības dvašu. Vārds “dvaša” Vecajā derībā, ebreju valodā ir tas 
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pats vārds, ko mēs izmantojam, runājot par elpošanu, un dažās vietās tas ir 
tulkots kā “gars”. Dievs radīja Ādama fizisko ķermeni un dvēselisko daļu, bet 
Ādams kļuva par dzīvu dvēseli tad, kad Dievs iedvesa viņā dzīvības dvašu. Gars 
ir tā daļa mūsos, kas dod dzīvību. 

Pirms pestīšanas, kad cilvēks vēl nebija ielaidis To Kungu savā dzīvē 
un pilnībā atdevis savu dzīvi Viņam, viņa gars bija miris. Efeziešiem 2:1  
Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos. Mēs zinām, ka bijām dzīvi 
arī pirms piedzimšanas no augšienes, bet vārds “miris” ir attiecināts uz garu. 
Nāve Bībelē nenozīmē pārstāt eksistēt, kā daži mūsdienās uzskata. Tas burtiski 
nozīmē “sadalīšana”. Persona fiziski nomirstot, tā nepārstāj eksistēt. Bībele 
māca, ka šī persona nonāk vai nu Dieva priekšā, vai ellē. Dvēsele un gars 
turpina dzīvot, tie tiek atdalīti tikai no fiziskā ķermeņa, kas nomirst un sairst. 

1 Mozus 2:17 ir teikts: No laba un ļauna atzīšanas koka tev nebūs ēst, jo tai 
dienā, kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi, bet tas nenozīmē, ka cilvēks mirs 
fiziski, bet gan garīgi, jo tiks atdalīts no Dieva. Gars, ko Dievs mums iedvesa, 
un kas dod mums dzīvību un motivāciju, tika atdalīts no Dieva pārdabiskās 
dzīves … no Viņa pilnīgās un svētīgās dzīves … ko Bībelē sauc par “zoe” 
vai “absolūtu un bagātīgu dzīvi”. Pēc šī notikuma cilvēks sāka deģenerēties.  
Viņš joprojām eksistēja, bet funkcionāli bija kļuvis neatkarīgs, šķirts no 
Dieva. Tas patiesībā ir iemesls, kas rada problēmas mūsu dzīvē… visu mūsu 
emocionālo stresu. 

Kad cilvēks nāk pie Tā Kunga, viņš saņem jaunu garu un piedzimst no 
augšienes. Šo terminu Jēzus lieto Jāņa 3:5. Cilvēks piedzimst ar garu, dvēseli un 
miesu, bet, kad viņš piedzimst no augšienes, tad saņem Jēzus Garu. Galatiešiem 
4:6 ir teikts: Ka jūs esat bērni, to Dievs ir apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu 
jūsu sirdīs, kas sauc: Aba, Tēvs! Dievs mums iedod Sava Dēla Garu un mēs 
iegūstam jaunu dzīves kvalitāti, jaunu identitāti un esam kļuvuši par pilnīgi 
jaunu cilvēku garīgā ziņā. 

Atlikušo kristieša dzīvi mums ir jāmācās savā dvēseliskajā līmenī, prātā 
saprast, kas ir noticis mūsu garā. Patiesību sakot, trešdaļa no pestīšanas ir 
paveikta, bridī kad tu pieņem Jēzu Kristu par savu Kungu. Tavs gars pilnībā 
izmainās. Šis gars tev būs visu mūžību. Tam jau ir mīlestība, prieks, miers un 
tam ir pilnīga Dieva klātesamība. Tavā garā nav trūkuma vai nepilnvērtības,  
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bet tev tikai vajag to saprast, tāpēc kristietim ir tik svarīgi studēt Dieva vārdu. Tu 
esi pilnīgi jauna persona, bet, kamēr tev nebūs atziņas, tu nemainīsies. Uzvara 
kristieša dzīvē ir tad, kad tu spēj ieskatīties Dieva Vārdā, kas ir Gars un dzīvība, 
un ieraudzīt, kas tu esi, ieraudzīt, ko Dievs ir paveicis, un sākt tam ticēt. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi 2 Korintiešiem 5:17. Ja kāds ir Kristū, kas viņš ir? 

2 Korintiešiem 5:17 Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, 
ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns.

2. Kas saskaņā ar šo rakstu vietu ir noticis ar vecajām lietām? 

3. Kas ir tapis jauns?

4. Izlasi Efeziešiem 2:1. Kāds bija tavs stāvoklis, pirms tu piedzimi no 
augšienes? 

Efeziešiem 2:1 Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos.

5. Izlasi Efeziešiem 2:2. Kā tu staigāji un dzīvoji kā neticīgais? 

Efeziešiem 2:2 Kuros reiz dzīvojāt, pakļauti šīs pasaules varas nesējam, gaisa 
valsts valdniekam, garam, kas vēl tagad darbojas nepaklausības bērnos.

6. Izlasi Efeziešiem 2:3-5. Kur Dievs ir bagāts? Efeziešiem 2:3-5 Kopā ar 
tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļaudamies miesas un 
miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami Dieva dusmības bērni kā 
visi pārējie. Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar 
ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis 
dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!

7. Izlasi Efeziešiem 2:4. Kāpēc Dievs ir tik pilns žēlastības? 

Efeziešiem 2:4 Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar 
ko Viņš mūs ir mīlējis.

8. Izlasi Efeziešiem 2:5. Ko Dievs izdarīja mūsu labā, kad mēs vēl bijām miruši 
savos pārkāpumos un grēkos?

Efeziešiem 2:5 Mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz 



1-57

IDENTITĀTE KRISTŪ (1 DAĻA)

ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!

9. Izlasi Efeziešiem 2:5. Kā Dievs mūs izglāba? 

Efeziešiem 2:5 Mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz 
ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!

10. Izlasi 1 Korintiešiem 6:9-10. Vai kāds no šiem pārkāpumiem attiecās uz 
tevi?

1 Korintiešiem 6:9-10 Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva 
valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne 
malaki, ne vīriešu piegulētāji,  ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, 
ne laupītāji neiemantos Dieva valstību.

11. Izlasi 1 Korintiešiem 6:11. Vai vārds “bija” ir pagātnes, tagadnes vai 
nākotnes formā? 

1 Korintiešiem 6:11 Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs 
esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva 
Garā.

12. Saskaņā ar šo pantu, kādas 3 lietas ar tevi notika, kad tu piedzimi no jauna?

13. Vai te ir runa par pagātni, tagadni vai nākotni? 

14. Izlasi 1 Korintiešiem 6:17: Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir ...? ar Viņu.

1 Korintiešiem 6:17 Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.
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ATBILDES UZ 9. NODARBĪBU

1. Izlasi 2 Korintiešiem 5:17. Ja kāds ir Kristū, kas viņš ir? 
Jauns radījums.

2. Kas saskaņā ar šo rakstu vietu ir noticis ar vecajām lietām? 
Tās ir prom.

3. Kas ir tapis jauns? 
Visas lietas.

4. Izlasi Efeziešiem 2:1. Kāds bija tavs stāvoklis, pirms tu piedzimi no 
augšienes? 
Es biju miris pārkāpumos un grēkos.

5. Izlasi Efeziešiem 2:2. Kā tu staigāji un dzīvoji kā neticīgais? 
Es sekoju pasaules ceļiem, klausīju velnam (gaisa valsts valdniekam) un 
dzīvoju nepaklausības garā. 

6. Izlasi Efeziešiem 2:3-5. Kur Dievs ir bagāts? 
Žēlastībā.

7. Izlasi Efeziešiem 2:4. Kāpēc Dievs ir tik pilns žēlastības?
Savas lielās mīlestības dēļ.

8. Izlasi Efeziešiem 2:5. Ko Dievs izdarīja mūsu labā, kad mēs vēl bijām miruši 
savos pārkāpumos un grēkos? 
Darījis dzīvus kopā ar Kristu.

9. Izlasi Efeziešiem 2:5. Kā Dievs mūs izglāba? 
Savā žēlastībā.

10. Izlasi 1 Korintiešiem 6:9-10. Vai kāds no šiem pārkāpumiem attiecās uz 
tevi? 
Jā.

11. Izlasi 1 Korintiešiem 6:11. Vai vārds “bija” ir pagātnes, tagadnes vai 
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nākotnes formā?
Pagātnes.

12. Saskaņā ar šo pantu, kādas 3 lietas ar tevi notika, kad tu piedzimi no jauna? 
• Tu tiki nomazgāts.
• Darīts svēts.
• Attaisnots (taisnīgs) Dieva priekšā.

13. Vai te ir runa par pagātni, tagadni vai nākotni?
Tagadni.

14. Izlasi 1 Korintiešiem 6:17: Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir ...? ar Viņu. 
Viens gars. 
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IDENTITĀTE KRISTŪ (2 DAĻA)
 Endrjū Vomaks 

Iepriekšējā nodarbībā mēs pārrunājām, ko nozīmē piedzimt no jauna, 
ka garā mūsu sirds ir izmainīta. Mēs pieminējām 2 Korintiešiem 5:17: Ja kas 
ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. 
Mēs sākām saskatīt, ka piedzimstot no jauna, mūsu garā notika pilnīga 
transformācija, un vienīgais veids, kā saprast, kas ir noticis mūsu garā, ir caur 
Dieva Vārdu. Mēs to nevaram uztvert caur ārējām lietām un ar mūsu emocijām, 
jo tā ir dvēseliskā realitāte. Taču mūsu garā, kas ir daļa no mums, ir notikusi 
transformācija. 

Ļauj parādīt pāris rakstu vietas, lai izskaidrotu, kas notiek ar cilvēku, kad 
viņš ieaicina Jēzu savā dzīvē. Efeziešiem 4:24: Jāapģērbj jaunais cilvēks, kas radīts 
pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā. Kad cilvēks piedzimst no augšienes, viņa 
gars kļūst taisnīgs un patiesi svēts. Bībele faktiski runā par divām taisnībām. 

Ir taisnība, ko tu parādi ar savu rīcību, un tev šī taisnība ir jāuztur attiecībās 
ar cilvēkiem. Ja nedzīvosi un nerīkosies pareizi, tavs priekšnieks tevi var atlaist 
un laulātais no tevis izšķirties, tātad būt taisnīgam ir tavās paša interesēs. Taču 
Dievs tevi nepieņem pēc tava ārējā taisnīguma. Dievs tev ir burtiski iedevis 
Savu taisnīgumu. 

2 Korintiešiem 5:21 ir teikts: To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir 
darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība. Tātad ir taisnība, kas 
ir daudz pārāka par mūsu ārējo taisnību, un šī taisnība ir balstīta uz to, ko 
Dievs ir izdarījis mūsu labā. Mēs burtiski saņemam šo Dieva taisnību caur 
ticību Jēzum. Diev ir radījis mūsu gara cilvēku taisnu un patiesi svetu. Mes 
nepieaugam taīsngumā, jo mēs jau esam taisni. Vienkārši paskaidrojot, mūsu 
gara cilveks jau ir pilnīgs Dieva priekšā. 

Dievs ir apmierināts ar mums Jēzus Kristus dēļ un ne kā cita dēļ. Mūsu 
gars ir tā vieta, kur ir notikušas pārmaiņas. Mēs jau esam radīti taisnībā un 
patiesā svētumā un esam pilnīgi jauni radījumi. Efeziešiem 2:10 ir teikts, 
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ka “mēs esam Viņa darbs, Kristū Jēzū radīti labiem darbiem, kurus Dievs 
iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu”. Jaunpiedzimušajā garā mēs esam 
perfekti un pilnvērtīgi. Tur nav grēka un neatbilstības. Efeziešiem 1:13 ir teikts:  
Viņā arī jūs esat dzirdējuši patiesības vārdu, savas pestīšanas evaņģēliju, un, 
Viņam ticēdami, esat saņēmuši Svētā Gara zīmogu pēc apsolījuma.

Kāds varbūt domā: Kad es sāku ticēt Kungam, es patiesi ticēju, ka man ir 
pilnībā piedots un esmu tīrs, un viss bija labi. Bet kopš tā brīža es esmu grēkojis, 
es esmu pievīlis Dievu. Ja tu grēkoji, tad tas notika tavā rīcībā vai prāta un 
emociju daļā, bet tavs gars negrēkoja. Tas ir apzīmogots un noslēgts no visa Tas 
ir tāpat kā, kad saimniece saliek burkā augļus un pa virsu uzliek parafīna kārtu, 
lai viss būtu hermētiski noslēgts un saturam nepiekļūtu nekādi netīrumi. Dievs 
tevi apzīmogoja tā, ka tad, kad tu piedzimi no jauna, tu saņēmi jaunu garu, un 
grēks nespēj iekļūt tavā garā. Tev ir jauna identitāte. Lai tev būtu attiecības ar 
Dievu, tev ir jādraudzējas ar Viņu un jāslavē Viņu, balstoties uz to, kas tu esi 
savā garā nevis miesā. 

Šī ir patiesi lieliska transformācija kristieša dzīvē, proti, ka cilvēkam ir 
jāizmaina sava identitāte. Tev vajag attiekties pret Dievu, nevis izejot no tā, 
ko tu dari fiziskajā realitātē vai ko domā savā prātā, bet pēc tā, kas tu esi garā, 
balstoties uz to, ko Viņš ir paveicis tavā labā. Tas ir pabeigts darbs, kas nesvārstās 
turpu šurpu. Mēs tikām radīti taisnībā un patiesā svētumā. Tāds ir tavs gars, un 
lai iedraudzētos ar Dievu, tev vajag Viņu slavēt garā un patiesībā. Tev ir jāstāv 
savā patiesajā identitātē, kas tu esi Kristū. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi 1 Korintiešiem 6:17. Vienīgais veids, kā mēs varam zināt, ka mūsu 
garā ir notikusi pilnīga transformācija, ir caur Dieva Vārdu. Ko šī rakstu 
vieta saka, kas ar mums ir noticis? 

1 Korintiešiem 6:17 Bet, kas turas pie Tā Kunga, ir viens gars ar Viņu.

2. Izlasi Efeziešiem 3:17. Kur Kristus mājo? 

Efeziešiem 3:17 Lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs 
iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā.

3. Izlasi Efeziešiem 3:17. Kā tas notiek?

Efeziešiem 3:17 Lai Kristus, jums ticību turot, mājotu jūsu sirdīs, un jūs 
iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā.

4. Izlasi 1 Jāņa 5:12. Kam mums ir jāpieder, lai mēs būtu glābti? 

1 Jāņa 5:12 Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav 
dzīvības.

5. Izlasi Kolosiešiem 1:26-27. Kas ir tas noslēpums, kas bijis apslēpts 
laikmetiem ilgi, bet tagad kļuvis zināms?

Kolosiešiem 1:26-27 Noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem 
laikiem, bet tagad atklāts Viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, 
cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, 
apskaidrošanas (godības) cerība.

6. Izlasi Efeziešiem 4:23-24. Kas ir radīts taisnībā un patiesā svētumā? 

Efeziešiem 4:23-24 Un jāatjaunojas savā sirdsprātā un jāapģērbj jaunais 
cilvēks, kas radīts pēc Dieva patiesā taisnībā un svētumā.

7. Izlasi 2 Korintiešiem 5:21. Kā taisnība mums ir dota? 



1-63

IDENTITĀTE KRISTŪ (2 DAĻA)

2 Korintiešiem 5:21 To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis  
par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.

8. Izlasi Efeziešiem 1:4. Kāds ir ticīgā stāvoklis Dieva priekšā?

Efeziešiem 1:4 Viņā Tas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis, lai mēs 
būtu svēti un nevainojami Viņa priekšā mīlestībā.

9. Izlasi Efeziešiem 1:6. Kā mēs tikām pieņemti? 

Efeziešiem 1:6 Par slavu Viņa augstajai žēlastībai, ar ko Tas mūs apveltījis 
(pieņēmis – angļu val.) Savā mīļotajā Dēlā.
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1. Izlasi 1 Korintiešiem 6:17. Vienīgais veids, kā mēs varam zināt, ka mūsu 
garā ir notikusi pilnīga transformācija, ir caur Dieva Vārdu. Ko šī rakstu 
vieta saka, kas ar mums ir noticis? 
Mūsu gars ticis savienots ar To Kungu.

2. Izlasi Efeziešiem 3:17. Kur Kristus mājo? 
Sirdī.

3. Izlasi Efeziešiem 3:17. Kā tas notiek? 
Ticībā.

4. Izlasi 1 Jāņa 5:12. Kam mums ir jāpieder, lai mēs būtu glābti? 
Dēlam (Jēzum Kristum).

5. Izlasi Kolosiešiem 1:26-27. Kas ir tas noslēpums, kas bijis apslēpts 
laikmetiem ilgi, bet tagad kļuvis zināms? 
Kristus mūsos, godības cerība.

6. Izlasi Efeziešiem 4:23-24. Kas ir radīts taisnībā un patiesā svētumā? 
Mūsu jaunais cilvēks (no augšienes piedzimušais gars). 

7. Izlasi 2 Korintiešiem 5:21. Kā taisnība mums ir dota? 
Dieva taisnība Kristū.

8. Izlasi Efeziešiem 1:4. Kāds ir ticīgo stāvoklis Dieva priekšā?
Svēti un nevainojami.

9. Izlasi Efeziešiem 1:6. Kā mēs tikām pieņemti?
Mīļotajā (Jēzū Kristū).
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KAD KRISTIETIS GRĒKO
 Dons Krovs 

Šodien mēs aplūkosim situāciju, kas notiek, kad kristietis grēko.  
Bībelē 1 Jāņa 1:8-9 ir teikts: Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši 
sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un 
taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Mēs kā 
kristieši reizēm varam paklupt un grēkot. Kā mēs atšķīrāmies no tā, kādi bijām 
pirms piedzimšanas no augšienes, ir tas, ka tagad mums ir jauna daba. Mūsu 
grēks mūs apbēdina. Mēs vairs nevēlamies grēkot, bet vēlamies dzīvot taisnīgi. 
Bet kas notiek, kad mēs sagrēkojam? Vai mums atkal ir vajadzīga glābšana? 
Vai to māca Bībele? Tādā gadījumā mums nav nekādas drošības un patiesībā 
mēs esam sliktākā stāvoklī nekā pārējā pasaule. Vismaz pasaule nemokās ar 
grēkapziņu. 

Ticīgo skats vairs nav uz grēku. Ebrejiem 10:2 ir rakstīts, ka caur Jēzus 
upuri ticīgajiem vairs nav grēka apziņas. Citiem vārdiem grēks vairs nav mūsu 
dzīves uzmanības centrā. Mūsu fokusā, uzmanības centrā ir Dievs. Tā tam 
vajadzētu būt. 

Romiešiem 4:2 ir teikts: Jo, ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, 
tad viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. Ja pestīšana būtu balstīta uz mūsu nopelniem 
un darbiem, tad mēs varētu lielīties. Mēs teiktu: “Kungs, es novērtēju to, ko Tu 
esi izdarījis pie krusta, bet piemini visu, ko es esmu paveicis!” Visu mūžību 
mēs varētu uzsist pa plecu Jēzum un sev par to, ko esam paveikuši. Nē tā tas 
nav! Dievs ir nodrošinājis pestīšanu tādā veidā, lai izslēgtu lielīšanos no cilvēka 
puses un cilvēcisko godību. Vienīgā godība un lepošanās būs ar Kungu Jēzu 
Kristu (Romiešiem 3:27). Mūžīgās dzīvības dāvana patiesi ir dāvana, ko nevar 
nopelnīt (Romiešiem 6:23). 

Romiešiem 4:2 ir teikts, ka ja Ābrahams būtu taisnots pēc saviem darbiem, 
tad viņam būtu iemesls lepoties, taču tā nenotika. Ko Raksti saka, kā cilvēks 
tiek izglābts? Ar saviem darbiem? Ar sasniegumiem? Ar to, ko ir izdarījis?  
Kā Ābrahams kļuva taisns? Vai tā dēļ, ko viņš izdarīja vai neizdarīja, vai vienkārši 
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caur ticību, uzticēšanos un paļāvību uz Dievu? Bībelē Romiešiem 4:3 ir teikts: 
Jo ko saka raksti? "Ābrahāms ticēja Dievam, un tas viņam tika pielīdzināts par 
taisnību."

Kas mani notur pozīcijā un pasargā no bojāejas brīžos, kad es paklūpu un 
grēkoju? Tas, ka Jēzus uznesa visus manus grēkus pie krusta un ka es esmu 
taisnots (darīts taisns Dieva priekšā) caur ticību Viņam (nevis no saviem 
darbiem). 

Romiešiem 4:6 ir teikts: “Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs 
piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem.” Dāvids jau Vecajā Derībā saka, ka pienāks 
diena, kad Dievs piešķirs cilvēkiem taisnīgumu caur jaunu derību neatkarīgi no 
darbiem. Tad 4:7 tālāk teikts: Svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki apklāti.
Un vislabākais ir tas, ka: Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa grēku.
Šeit nav teikts par to, ka dažreiz Viņš nepielīdzina un  dažreiz pielīdzina, nē, 
bet Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa grēku. Grieķu valodā tas 
ir pateikts nolieguma izteiksmē. Tas nozīmē, ka Viņš nekad nepieskaita mums 
mūsu grēkus. Tā ir Jaunās Derības labā vēsts. Vēstulē Ebrejiem 10:16 ir teikts:  
Šī ir tā derība, ko Es ar viņiem celšu pēc tām dienām, saka Tas Kungs, Savus 
baušļus Es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā, un tālāk 17. pantā: Viņu 
grēkus un viņu netaisnības vairs nepieminēšu. 

Kas tevi notur pozīcijā, taisnībā un taisni stāvam pat tad, kad tu sagrēko un 
pat vēl nepagūsti nožēlot savu grēku? – Tava ticība Jēzum Kristum. Viņa vārds 
ir Jēzus, un Viņš glābj cilvēkus no viņu grēkiem (Mateja 1:21).
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1. Izlasi Romiešiem 4:5. Kādu cilvēku Dievs taisno ...? 

Romiešiem 4:5 Kam darbu nav, bet, kas tic Tam, kas bezdievīgo taisno, tam 
viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību.

2. Izlasi Romiešiem 4:2-3. Ko Dievs pieskaitīja Ābrahamam, kad viņš ticēja, 
kas pirms tam viņam nebija? 

Romiešiem 4:2-3 Jo, ja Ābrahāms kļuvis taisnots ar saviem darbiem, tad 
viņš ir liels, bet ne Dieva priekšā. Jo ko saka raksti? "Ābrahāms ticēja Dievam, 
un tas viņam tika pielīdzināts par taisnību.

3. Izlasi Romiešiem 4:22-24. Ja mēs ticēsim kā Ābrahams, ko Dievs mums 
piešķirs?

Romiešiem 4:22-24 Tāpēc arī tas viņam tika pielīdzināts par taisnību. Bet 
ne jau viņa dēļ vien ir rakstīts, ka tas viņam pielīdzināts, bet arī mūsu dēļ, 
kam tas tiek pielīdzināts, kas ticam Tam, kas mūsu Kungu Jēzu uzmodinājis 
no miroņiem.

4. Izlasi Romiešiem 4:6. Dievs pielīdzina taisnību ...?

A. Atkarībā no cilvēka darbiem.

B. Neatkarīgi no cilvēka darbiem.
C. Atkarībā no tā, cik cilvēks ir labs.

Romiešiem 4:6. Tāpēc arī Dāvids teic svētīgu tādu cilvēku, kam Dievs 
piešķir taisnību neatkarīgi no darbiem.

5. Izlasi vēstuli Ebrejiem 10:14. Uz cik ilgu laiku ticīgie ir darīti pilnīgi Dieva 
priekšā?

Ebrejiem 10:14 Jo ar vienu upuri Viņš uz visiem laikiem ir padarījis pilnīgus 
tos, kas tiek darīti svēti.
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6. Izlasi Romiešiem 5:17. Taisnību var saņemt ...?

A. Kā nopelnu.
B. Kā dāvanu.
C. Ar darbiem.

Romiešiem 5:17 Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo 
vienu kļuvusi par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlastības 
un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūs dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu 
Kristu!

7. Ko nozīmē dāvana? 

8. Lai ticētu Jēzum kā savam personīgajam Glābējam, tev jātic, ka Viņš tevi 
aizvedīs uz ...?

A. Baznīcu.
B. Debesīm.
C. Krieviju.



1-69

KAD KRISTIETIS GRĒKO

ATBILDES UZ 11. NODARBĪBU

1. Izlasi Romiešiem 4:5. Kādu cilvēku Dievs taisno ...? 
Bezdievīgo.

2. Izlasi Romiešiem 4:2-3. Ko Dievs pieskaitīja Ābrahamam, kad viņš ticēja, 
kas pirms tam viņam nebija? 
Taisnīgums vai attaisnots stāvoklis Dieva priekšā.

3. Izlasi Romiešiem 4:22-24. Ja mēs ticēsim kā Ābrahams, ko Dievs mums 
piešķirs? 
Taisnīgumu vai attaisnotu stāvokli Dieva priekšā.

4. Izlasi Romiešiem 4:6. Dievs pielīdzina taisnību ...?
Neatkarīgi no cilvēka darbiem.

5. Izlasi vēstuli Ebrejiem 10:14. Uz cik ilgu laiku ticīgie ir darīti pilnīgi Dieva 
priekšā? 
Uz visiem laikiem.

6. Izlasi Romiešiem 5:17. Taisnību var saņemt ...?
B. Kā dāvanu.

7. Ko nozīmē dāvana? 
Kaut kas par velti uzdāvināts personai, kura to saņem.

8. Lai ticētu Jēzum kā savam personīgajam Glābējam, tev jātic, ka Viņš tevi 
aizvedīs uz ...?
B. Debesīm.
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DIEVA VĀRDA STABILITĀTE
Endrjū Vomaks 

Marka evaņģēlija 4 nodaļa ir lieliska nodaļa par Dieva Vārda stabilitāti jeb 
integritāti – par spēku, raksturu un ticību, kas ir Dieva Vārdā. Šajā nodaļā Jēzus 
vienas dienas laikā izstāsta vismaz 10 līdzības. Lai to ieraudzītu, ir jāsalīdzina 
Marka 4 nodaļa ar Mateja 13 un Lūkas 8 nodaļu. Tur ir vairākas līdzības, viena 
no tām par sējēju un sēklām. Marka 4:26 lasām: Tāpat ir ar Dieva valstību,  
kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē. Atceries, ka 14 pantā ir teikts, ka šī sēkla ir 
Dieva Vārds. Dievs nemāca šeit, kā būt fermerim, bet gan ar dabīgiem procesiem 
ilustrē garīgas patiesības. 27 pantā teikts: Guļ un ceļas, nakti un dienu; un sēkla 
uzdīgst un uzaug, tā ka viņš pats to nenomana. Es ticu, ka šeit ir kas svarīgs.  
Te ir teikts, ka sējējs faktiski nesaprot un nezina, kā tas notiek. 

Daži cilvēki saka: “Es vienkārši nesaprotu, par ko tu runā. Kā Dieva Vārda 
lasīšana var mani izmainīt un atraisīt Dieva dzīvību manī?” Es arī to līdz galam 
nesaprotu, taču zinu, ka tas darbojas. Es nesaprotu, kā no zemē ieliktas mazas 
sēklas var izaugt kukurūzas stāds ar kukurūzas vālītēm, kas saražo simtiem 
sēklu. Neviens to līdz galam nesaprot, bet tas darbojas, un es tev varu galvot, ka 
tas darbojas. Dieva Vārda lasīšana, ļaujot Vārdam tevi piesātināt, maina tavu 
attieksmi, pieredzi un uztveri. 

28 pantā ir teikts, ka zeme pati no sevis nes augļus. Zeme tika radīta, 
lai kultivētu sēklu, lai tā varētu dīgt un atraisīt dzīvību. Tava sirds ir radīta  
Dieva Vārdam – tas tiešām tā ir. Dieva Vārds tika radīts, lai atrastos tavā sirdī. 
Nebūs nekāda labuma, ja tu vienkārši paņemsi Bībeli un piespiedīsi sev klāt, 
novietosi to uz kafijas galdiņa vai nēsāsi līdzi. Tas neradīs spēku tevī. Tev ir jāuzņem 
Vārds, jāpaņem tas kā sēkla un jāsēj savā sirdī. Sirds ir izveidota tā, lai, to darot, 
tā pati no sevis nestu augļus. Tas automātiski mainīs lietu kārtību tavā dzīvē. 
Pantātālāk teikts, ka papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā.  
Tas nozīmē, ka ir kādas stadijas jeb soļi uz izaugsmi un briedumu. Cilvēki bieži 
nāk pie manis un saka, ka tic Dievam par kaut ko labu, par kādu dievišķu lietu, 
kam es varu piekrist. Taču, ja viņi neko nedara un nevienu vēl nav veduši pie 
Tā Kunga, es varu garantēt, ka tuvākajās nedēļās viņiem vēl nebūs televīzijas 
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vai radio kalpošanas. 

Lietas notiek pakāpeniski. Ir stadijas, kad ir jāsaņem no Dieva, ko arī šī 
līdzība rāda. Vispirms ir jāsāk, tad nāk cerība, tad ticība un tikai tad tā dod 
rezultātu. Vienmēr ir kādi soļi līdz uzvarai. Nav iespējams vienā mirklī uzņemt 
ātrumu no nulles līdz tūkstotim kilometru stundā. Tā var būt laba vēlme, 
bet tas tā nedarbojas. Šī Bībeles rakstu vieta norāda, ka Dieva valstība ir kā 
sēkla. Vārdam ir jātop iesētam tavā sirdī, un augšana notiek pa stadijām – 
vispirms stiebrs, tad vārpa, tad brieduši graudi vārpā. Nākamajā pantā ir teikts:  
Un, kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt.  
Ir stadijas, bet galu galā pienāk augļu nešanas laiks un briedums. 

35 pantā ir rīcības plāns: Un Viņš tiem saka tanī dienā, vakaram metoties: 
"Pārcelsimies uz viņu malu. Visu dienu Jēzus ir stāstījis mācekļiem par Dieva 
Vārda spēku, ka Vārds ir sēkla un tas atraisa Dieva dzīvību mūsu dzīvē. Viņš 
to mācīja viņiem desmit līdzībās, bet nu ir pienācis pārbaudes laiks. Viņš saka:  
“Labi, te ir vārds no Tā Kunga – pārcelsimies uz viņu malu,” – tas ir apsolījums. Viņš 
nesacīja: “Kāpsim laivā, tiksim līdz vidum un noslīksim”, bet gan “pārcelsimies 
uz otru malu”. Tad Viņš iekāpa laivā un likās gulēt. Stāsts turpinās ar to, ka izceļas 
liela vētra un laivā iekšā gāžas ūdens. Mums jāatceras, ka šī laiva nelīdzinājās 
jahtai vai buru kuģim, kur Jēzus būtu varējis nolīst zem klāja, sausumā, un 
nezināt, kas apkārt notiek. Tā bija parasta laiva, kurā Jēzus aizmiga un ūdens 
šļakstījās Viņam virsū. To ir svarīgi pieminēt tāpēc, ka Viņš zināja, kas notiek, bet 
turpināja gulēt. Savukārt mācekļus tas uztrauca un viņi modināja Jēzu un teica: 
“Mācītāj, vai Tu nebēdā, ka ejam bojā?” Citiem vārdiem sakot: “Dari kaut ko! 
Ņem spaini un smel ārā ūdeni! Airē, rīkojies! Tu pat nepieliec savu roku!” 

Arī mūsdienās cilvēki līdzīgi attiecas pret Dievu, sakot: “Dievs, kāpēc Tu 
neko neesi izdarījis?” Dievs ir gan kaut ko izdarījis. Viņš mūs ir nodrošinājis 
ar visu vajadzīgo caur Jēzus Kristus upuri. Viņš mums ir devis Savu Vārdu 
un visas šīs sēklas. Mūsu darbs tagad ir tās sēt savā sirdī. Viņš mums ir devis 
Rakstus, bet mūsu darbs ir ņemt šīs sēklas, sēt tās savā sirdī un Vārdu pārdomāt, 
līdz mūsos sāk raisīties dzīvība. Bet mācekļi modināja Jēzu ar vārdiem: “Kāpēc 
Tu neko nedari?” Viņš piecēlās un apsauca vētru, un iestājās pilnīgs miers.  
Tad Viņš pagriezās un viņiem sacīja: Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav 
ticības? Viņš neteica: “Draugi, piedodiet! Man vajadzēja ātrāk kaut ko darīt 
lietas labā.” Nē, Viņa uzdevums bija mācīt viņiem Vārdu un iedot apsolījumu, 
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bet viņu uzdevums bija šo Vārdu saņemt un ticēt solītajam. Dievs ir devis visu, 
sūtot Jēzu pasaulē. Viņš ir devis tev visu, lai tu būtu sekmīgs ikvienā dzīves 
jomā, lietojot Dieva Vārda sēklas. Tev ir tikai tās jāņem un jāsēj savā sirdī, lasot 
Bībeli, un tad jāpārdomā, ļaujot dzīt saknes tevī. To darot, tu spēsi piecelties un 
apsaukt visas vētras savā dzīvē. 

Es ticu, ka Dieva pilnīgā griba mācekļiem todien bija satvert Jēzus mācību 
un Viņa vārdus: “Pārcelsimies uz otru malu!” Viņi tad būtu varējuši sacīt: “Pēc 
visa, ko Viņš mums šodien ir mācījis, tas ir apsolījums. Visa Radītājs taču teica: 
pārcelsimies uz otru krastu. Viņš neteica – tiksim līdz pusei un noslīksim.”  
Viņi būtu varējuši satvert šo Vārdu ticībā un paši apsaukt vētru. Tieši to Jēzus 
viņiem sacīja: “Ak, mazticīgie, kāpēc jūs šaubījāties?” Vai zini ko? Mums vajag 
ticēt Dieva Vārdam un rīkoties pēc tā. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi Mateja 13:19. Ja nedēstām savā sirdī Dieva Vārdu, kas ar to notiks? 

Mateja 13:19 Ja kas vārdu par Valstību dzird un nesaprot, tad nāk ļaunais 
un paņem to, kas viņa sirdī sēts. Šis ir tas, kas sēts ceļmalā.

2. Izlasi Jozuas 1:8. Kad mums vajag pārdomāt Dieva Vārdu?

Jozuas 1:8 Lai tava mute nepamet šo bauslības grāmatu, bet apdomā dienām 
un naktīm, ka tu vari turēt un darīt visu, kas tur ir rakstīts, tad tavi ceļi tev 
labi izdosies un tad tev laimēsies.

3. Izlasi Jāņa 6:63. Balstoties uz šo pantu, Dieva Vārds ir ...? 

Jāņa 6:63 Gars dara dzīvu, miesa neder nenieka; vārdi, ko Es jums runāju, 
ir gars un dzīvība.

4. Izlasi Mateja 4:4. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ...?

Mateja 4:4 Bet Viņš atbildēja un sacīja: "Stāv rakstīts: cilvēks nedzīvo no 
maizes vien, bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.

5. Izlasi Efeziešiem 6:17. Kāds ierocis ir Dieva Vārds? 

Efeziešiem 6:17 Ņemiet arī pestīšanas bruņu cepuri un Gara zobenu, tas ir, 
Dieva vārdu.

6. Vai zobens var ievainot pretinieku?

7. Izlasi Romiešiem 8:6. Kad ierādām Dieva Vārdam atbilstošo vietu savā 
dzīvē, ko mēs iegūsim?

Romiešiem 8:6 Miesas tieksme ved nāvē, bet Gara tieksme - uz dzīvību un 
mieru.

8. Izlasi 2 Korintiešiem 3:18. Kam mēs veltām savu uzmanību, ar to mēs 
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kļūstam pilni. Uz ko mums būtu jāfokusējas? 

2 Korintiešiem 3:18 Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami 
kā spogulī, topam pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu.  
To dara Tā Kunga Gars.
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ATBILDES UZ 12. NODARBĪBU

1. Izlasi Mateja 13:19. Ja mēs nedēstām savā sirdī Dieva Vārdu, kas ar to 
notiks? 
Nāks ļaunais un to paņems, lai mēs nevarētu nest augļus.

2. Izlasi Jozuas 1:8. Kad mums vajag pārdomāt Dieva Vārdu? 
Dienu un nakti.

3. Izlasi Jāņa 6:63. Balstoties uz šo pantu, Dieva Vārds ir ...? 
Gars un dzīvība.

4. Izlasi Mateja 4:4. Cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ...? 
Ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes.

5. Izlasi Efeziešiem 6:17. Kāds ierocis ir Dieva Vārds?
Zobens.

6. Vai zobens var ievainot pretinieku? 
Jā.

7. Izlasi Romiešiem 8:6. Kad ierādām Dieva Vārdam atbilstošo vietu savā 
dzīvē, ko mēs iegūsim? 
Dzīvību un mieru.

8. Izlasi 2 Korintiešiem 3:18. Mēs kļūstam pilni ar to, kam veltām savu 
uzmanību. Uz ko mums būtu jāfokusējas? 
Uz To Kungu un Viņa godību.



1-76

13. NODARBĪBA

DIEVS NAV VAINĪGS
Endrjū Vomaks

Šodien vēlos līdzdalīt vienu no svarīgākajām lietām, ko Dievs man ir 
mācījis. Šķiet, ka cilvēki automātiski pieņem, ka viss, kas ar viņiem dzīvē 
notiek, ir Dieva darbs, ka Viņš visu kontrolē. Iemesls tam ir definīcija, ka Dievs 
ir visvarens un visspēcīgs, un cilvēki automātiski pieņem, ka Dievs kontrolē 
visu, kas notiek viņu dzīvēs. Pat neticīgie tā domā. Ir daudzi kristieši, kuri 
dzīvo ar šādu mācību, un šī uztvere ir dziļi iesakņojies viņu dzīvē. Es ticu, 
ka Raksti mums māca pretējo, un ir ļoti svarīgi to saprast. Jēkaba 1:13-17 ir 
teikts: Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, - jo ļaunām 
kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina. Bet katru 
kārdina viņa paša kārība, to vilinādama un valdzinādama. Pēc tam kārība, 
kad tā ieņēmusies, dzemdē grēku, bet grēks padarīts dzemdē nāvi. Nemaldaities, 
mani mīļie brāļi! Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, 
no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas,ne pārgrozības ēnas. 

Šis rakstu vietas loti skaidri atklaj, ka Dievs ir visu labo lietu autors. Jēzus 
sacīja Jāņa 10:10: Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu 
nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Ja kaut kas ir labs, tad tas ir no 
Dieva; ja slikts, tad no sātana. Pavisam vienkārša teoloģija! Ir būtiski to saprast 
viena iemesla dēļ, kā redzam Jēkaba 4:7: Tad nu padodieties Dievam, stājieties 
pretim velnam, un viņš bēgs no jums. Šeit teikts, ka mums ir jāpadodas vai 
jāatdod kontrole Dieva rokās un jāstājas pretī velnam. “Stāties pretī” ir aktīva 
darbība. 

Kad cilvēki uzskata, ka viss, kas viņu dzīvē notiek, ir no Dieva, piemēram 
slimības, darba zaudešana, šķiršanās vai bērnu nepaklausība – tad tas cilvēkus 
nostāda pasīvā pozīcijā. Ja viss ir no Dieva, tad mēs tam nedrīkstam pretoties, 
jo pretēja gadījumā sanāk ka mes cinamies pret Dievu! Taču Jēkaba 4:7 ir 
teikts, ka mums ir jāstājas pretī velnam, un tad tas bēgs. Mums ir jāpakļaujas 
Dievam. Tas parāda, ka ir situācijas no Dieva, un ir no velna. Pasaulē darbojas 
ļauns spēks, un ne viss, kas notiek tavā dzīvē, ir no Dieva. Ja tu to nesaproti, 
tu galu galā pakļausies velnam, faktiski spēcinot sātanu. 
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Es vēlos norādīt uz kādu vietu vēstulē Romiešiem, kas bieži tiek izmantota 
nepareizi. Esmu bijis bērēs, kur cilvēki, kas nepazīst Dievu un nezina Rakstus, 
tomēr zina šo vienu rakstu vietu, Romiešiem 8:28: Tiem, kas mīl Dievu, visas 
lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti. Un tas tiek 
interpretēts tā, ka viss, kas tavā dzīvē notiek, nāk no Dieva un ka visas lietas nāk 
par labu. Biju bērēs, kur tika apglabāti jauns puisis un meitene, kas bija lietojuši 
alkoholu un narkotikas. Reibuma stāvoklī viņi bija sēdušies mašīnā un braukuši 
pārāk ātri pa slidenu ceļu. Līkumā viņi izslīdēja, ietriecās telefona stabā un 
gāja bojā. Mācītājs citēja Rakstu vietu – “visas lietas nāk par labu” un piebilda, 
ka Dievam ir kāds mērķis, kāpēc Viņš to darīja. Taču Dievs nenogalināja šos 
pusaudžus un pat to neizdarīja velns. To izdarija viņi paši. Esmu pārliecināts, 
ka velns bija tas, kas mudināja sacelties pret vecāku standartiem un to, ko citi 
viņiem bija mācījuši, bet galu galā tā bija pusaudžu izvēle. Viņi bija tie, kuri 
samiksēja alkoholu ar narkotikām; viņi bija tie, kas ietriecās telefona stabā. Tas 
bija dabīgs un pašsaprotams rezultāts, taču Dievs nebija tā autors. 

Ko tad patiesībā nozīmē vārdi visas lietas nāk par labu? Sāksim ar to, ka te 
nav teikts, ka visas lietas ir no Dieva un iznākums būs labs. Te teikts, ka visas 
lietas nāk par labu ar vienu nosacījumu – tiem, kas mīl Dievu. Šī rakstu vieta 
neattiecas uz tiem, kas nemīl Dievu. Tas ir tik pašsaprotami, ka to pat varētu 
nepieminēt, mani pārsteidz, kā cilvēki interpretē šo pantu, piemēram, augstāk 
minētajā situācijā attiecinot to uz pusaudžiem, kuri bija pilnīgi sacēlušies pret 
Dievu un Viņa principiem. Te teikts, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas mīl 
Dievu un ir aicināti pēc Viņa nodoma. 

1 Jāņa 3:8 ir teikts: Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. 
Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus. Dievs pats atnāca, 
lai iznīcinātu velna darbus. Tāds ir Viņa nodoms un mērķis, bet tas nāks par 
labu tikai tiem, kas Viņu mīl un ir aicināti pēc Viņa nodoma; tas ir, kuri staigā 
šajā aicinājumā, pretojas velnam un cīnās, lai iznīcinātu velna darbus. Tie, kuri 
pretojas velnam un dzīvo Dievam, var tiešām sacīt, ka, lai arī ko velns darītu 
viņu dzīvēs, Dievs to spēs pavērst tā, lai viss nāktu par labu. 

Mums jāsāk saprast, ka Dievs nekontrolē visas lietas mūsu dzīvē. Ir 
pretinieks, kurš nāk zagt, nogalināt un iznīcināt, bet Jēzus ir nācis dot mums 
dzīvību. Mums jāizvēlas dzīvība un jāapzinās, ka Dievs nav vainīgs pie visa, kas 
notiek mūsu dzīvēs. 
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Ja Dievs būtu fiziska persona, kas būtu izdarījusi visas tās lietas, kurās Viņu 
apsūdz, piemēram, uzsūtījis cilvēkiem vēzi, deformācijas, depresiju, bēdas un 
sēras, es tev garantēju, ka nebūtu tādas valdības, kas nevēlētos šādu personu 
arestēt, ieslodzīt vai vismaz apturēt. Taču mēs domājam, ka Dievs, kurš ir 
daudz žēlsirdīgāks par jebkuru cilvēku, ko esam satikuši vai varam iedomāties, 
staigā apkārt, sizdams cilvēkus un darīdams šīs lietas. Ir lietas, kas ir dēmonu 
uzbrukumi, daži ir dabiski notikumi un ne visas dabas katastrofas ir Dieva 
sūtītas. Apdrošināšanas kompānijas raksta savās polisēs “Dieva darbi, kā 
zemestrīces un plūdi”. Nē, Dievs nav šādu lietu autors! 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi Jēkaba 1:13. Vai Dievs kārdina cilvēku uz ļaunām lietām?

Jēkaba 1:13 Neviens, kas tiek kārdināts, lai nesaka: Dievs mani kārdina, - jo 
ļaunām kārdināšanām Dievs nav pieejams, un pats Viņš nevienu nekārdina.

2. Izlasi Jēkaba 1:17. No kā nāk labās dāvanas? 

Jēkaba 1:17 Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, 
no gaismas Tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas.

3. Izlasi Jāņa 10:10. Kas ir zaglis?

Jāņa 10:10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu 
nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

4. Izlasi Jāņa 10:10. Kādi ir viņa nolūki? 

Jāņa 10:10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu 
nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

5. Izlasi Jāņa 10:10. Kāda iemesla dēļ Jēzus nāca?

Jāņa 10:10 Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu 
nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.

6. Izlasi Jēkaba 4:7. Kas notiek, kad mēs pakļaujamies Dievam un turamies  
pretī velnam? 

Jēkaba 4:7 Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim velnam, un viņš 
bēgs no jums.

7. Izlasi Romiešiem 8:28. Vai te ir teikts, ka visas lietas ir no Dieva? 

Romiešiem 8:28 Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par 
labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.
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8. Izlasi Apustuļu Darbus 10:38. Vai slimības ir no Dieva? 

Apustuļu Darbi 10:38 Dievs ar Svēto Garu un spēku svaidījis nacarieti Jēzu, 
kas gājis apkārt, labu darīdams un dziedinādams visus velna nomāktos, jo 
Dievs bija ar Viņu.

9. Izlasi 1 Jāņa 3:8. Kāds bija mērķis, kādēļ Dieva Dēls nāca?

1 Jāņa 3:8 Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. Tamdēļ 
Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.
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1. Izlasi Jēkaba 1:13. Vai Dievs kārdina cilvēku uz ļaunām lietām? 
Nē.

2. Izlasi Jēkaba 1:17. No kā nāk labās dāvanas? 
No gaismas Tēva.

3. Izlasi Jāņa 10:10. Kas ir zaglis? 
Velns.

4. Izlasi Jāņa 10:10. Kādi ir viņa nolūki? 
Nozagt, nokaut un sagraut.

5. Izlasi Jāņa 10:10. Kāda iemesla dēļ Jēzus nāca? 
Lai dotu mums dzīvību pa pilnam.

6. Izlasi Jēkaba 4:7. Kas notiek, kad mēs pakļaujamies Dievam un turamies 
pretī velnam? 
Viņš bēgs no manis.

7. Izlasi Romiešiem 8:28. Vai te ir teikts, ka visas lietas ir no Dieva? 
Nē.

8. Izlasi Apustuļu Darbus 10:38. Vai slimības ir no Dieva?
Nē.

9. Izlasi 1 Jāņa 3:8. Kāds bija mērķis, kādēļ Dieva Dēls nāca? 
Iznīcināt velna darbus.
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SVĒTĀ GARA PIEPILDĪTA DZĪVE
Dons Krovs 

Marka 16:15-16 ir zināma kā Lielā pavēle. Jēzus teica Saviem mācekļiem: 
Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top 
kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts. Apustuļu Darbu 8 nodaļā 
5 un 12 pantā varam vērot, kā šī pavēle tiek pildīta, Filipam sludinot Samarijā.  
Filips, aizgājis kādā Samarijas pilsētā, sludināja tiem Kristu. ... Kad tie ticēja 
Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva valstību un Jēzus Kristus 
Vārdu, tie likās kristīties, vīri un sievas.

Jautājums ir, vai atbilstoši Marka 16:15-16 šie Samarijas ļaudis kļuva par 
kristiešiem? Jā, kļuva. Filips devās uz Samarijas pilsētu, sludināja tur Jēzu 
Kristu un ticībā Jēzum cilvēki tika kristīti, kā vīrieši, tā sievietes. Atbilstoši 
Lielajai pavēlei mēs teiktu, ka šie cilvēki tika izglābti. Bet vai viņi bija saņēmuši 
Svētā Gara kristību? 

Bībelē teikts, ka Jānis kristīja ar ūdeni, bet tikai Jēzus var kristīt ar Svēto 
Garu. Atbilstoši Rakstiem, cilvēki sāka ticēt, tika glābti un kristīti ūdenī, 
bet nebija saņēmuši Svētā Gara kristību. Apustuļu Darbos 8:14-17 lasām:  
Bet apustuļi, Jeruzālemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja 
pie tiem Pēteri un Jāni, kas, tur nonākuši, lūdza par viņiem Dievu, lai tie 
saņemtu Svēto Garu, jo tas vēl ne pār vienu no viņiem nebija nācis, bet viņi bija 
tikai kristīti Kunga Jēzus Vārdā. Tad viņi uzlika tiem rokas, un tie dabūja Svēto 
Garu.

No Rakstiem varam secināt, ka, lai gan cilvēks tic, ir kristīts un glābts, tas 
vēl nenozīmē, ka viņš ir saņēmis Svētā Gara kristību. Svētais Gars ir ienācis 
viņu dzīvē – Jāņa 20:22 mēs redzam, ka Svētais Gars atdzemdināja mācekļus – 
bet Vasarsvētku dienā viņi tika kristīti ar Svēto Garu un tika Dieva pilnvaroti. 
Ir atšķirība starp atdzimšanu Svētajā Garā, tiekot izglābtam, un Svētā Gara 
kristību, kad Gars nāk pār cilvēku. Ir pagremdēšana Svētajā Garā, kas nāk 
pār cilvēkiem un spēcina vai pilnvaro tos. Cilvēks, kas ir glābts, ne vienmēr ir 
kristīts ar Svēto Garu. 
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Apustuļu Darbos 19:1-2 ir teikts: Kamēr Apolls bija Korintā, Pāvils, 
pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca Efezā, un, sastapis dažus mācekļus, viņš 
tiem sacīja: “Vai jūs dabūjāt Svēto Garu, kad jūs kļuvāt ticīgi?” Tie viņam atbildēja:  
"Mēs pat neesam dzirdējuši, ka Svētais Gars ir.” Pāvils jautā, vai viņi dabūja Svēto 
Garu, kad kļuva ticīgi. Un viņi atbild, ka nav pat dzirdējuši par Svēto Garu. Pāvils 
sacīja: “Ja jūs neesat kristīti ar Svēto Garu, kad kļuvāt ticīgi, ar ko tad?” – un tie 
viņam paskaidro, “ar Jāņa kristību”. Es ticu, ka Pāvils, tad viņiem izstāstīja vairāk 
par Jēzu un kāpēc Viņš ir Kristus, un tad šie ticīgie identificējās (salīdzinajās)  
ar Jēzu ūdens kristībā. 6-7 pantā ir teikts: Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais 
Gars nāca pār tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija pavisam ap 
divpadsmit vīru.

Lai gan šie cilvēki bija mācekļi, kuri ticēja, ka nāks Mesija, viņi nebija 
kristīti ar Svēto Garu. Cilvēks var piedzimt no augšienes un tikt kristīts, bet 
viņš var nebūt kristīts ar Svēto Garu. Atgriešanās un kristība Svētajā Garā ir 
divi atsevišķi un atšķirīgi piedzīvojumi. 

Es varu nokristīt cilvēku ūdenī, bet nevaru viņu kristīt ar Svēto Garu, to 
var izdarīt vienīgi Jēzus. Ja tu nekad neesi lūdzis Jēzum, lai Viņš tevi kristī 
ar Svēto Garu, kāpēc nedarīt to tagad? Lūkas 11:13 ir teikts: Ja nu jūs, ļauni 
būdami, zināt dot saviem bērniem labas dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no 
debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu lūdz? Kāpēc nelūgt to Viņam jau šodien? 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi Marka 16:16 un pēc tam Apustuļu Darbus 8:5,12. Vai aprakstītie 
cilvēki Apustuļu Darbos 8:12 kļuva par kristiešiem? 

Marka 16:16 Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks 
pazudināts.

Apustuļu Darbi 8:5, 12 Filips, aizgājis kādā Samarijas pilsētā, sludināja 
tiem Kristu... Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par Dieva 
valstību un Jēzus Kristus Vārdu, tie likās kristīties, vīri un sievas.

2. Izlasi Apustuļu Darbus 8:14-16. Vai šie cilvēki bija saņēmuši Svētā Gara 
kristību?

Apustuļu Darbi 8:14-16 Bet apustuļi, Jeruzālemē dzirdējuši, ka Samarija 
pieņēmusi Dieva vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas, tur nonākuši, 
lūdza par viņiem Dievu, lai tie saņemtu Svēto Garu.

3. Izlasi Apustuļu Darbus 19:1-5. Vai šie cilvēki ir ticīgie? 

Apustuļu Darbi 19:1-5 Pāvils, pārstaigājis augstienes apvidus, nonāca 
Efezā, un, sastapis dažus mācekļus, viņš tiem sacīja: "Vai jūs dabūjāt Svēto 
Garu, kad kļuvāt ticīgi?" Tie viņam atbildēja: "Mēs pat neesam dzirdējuši, 
ka Svētais Gars ir.” Viņš jautāja: "Ar kādu kristību jūs esat kristīti?"  
Tie atbildēja: "Ar Jāņa kristību." Bet Pāvils sacīja: "Jānis kristīja ar grēku 
nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir, 
Jēzum." To dzirdējuši, viņi tika kristīti Kunga Jēzus Vārdā.

4. Izlasi Apustuļu Darbus 19:6-7. Vai viņi bija saņēmuši Svētā Gara kristību?

Apustuļu Darbi 19:6-7 Kad Pāvils uzlika tiem rokas, Svētais Gars nāca pār 
tiem: tie runāja mēlēs un pravietoja. Viņu bija pavisam ap divpadsmit vīru.

5. Izlasi Lūkas 11:13. Kas šajā rakstu vietā ir teikts, kas mums jādara, lai 
saņemtu Svēto Garu? 
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Lūkas 11:13 Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas 
dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas 
Viņu lūdz?”

6. Izlasi 1 Korintiešiem 14:2. Kad cilvēks runā mēlēs, ko viņš dara?

1 Korintiešiem 14:2 Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam; 
jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus.

7. Izlasi 1 Korintiešiem 14:14. Kad cilvēks runā mēlēs, kas notiek?

1 Korintiešiem 14:14 Jo, kad es, mēlēs runādams, lūdzu Dievu, tad mans 
gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs.

8. Izlasi 1 Korintiešiem 14:16-17. Kad cilvēks runā mēlēs, ko viņš dara? 

1 Korintiešiem 14:16-17 Ja tu garā slavē Dievu, kā gan vienkāršais draudzes 
loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt savu āmen? Jo viņš nesaprot, ko tu 
runā. Varbūt tava pateicība ir laba, bet tā citu neceļ.

9. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Kad cilvēks runā mēlēs, vai runā Svētais Gars 
vai konkrētais indivīds? 

Apustuļu Darbi 2:4 Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās 
mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.

10. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Kas dod cilvēkam izrunāt vārdus? 

Apustuļu Darbi 2:4 Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt  
citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.
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1. Izlasi Marka 16:16 un pēc tam Apustuļu Darbus 8:5,12. Vai aprakstītie 
cilvēki Apustuļu Darbos 8:12 kļuva par kristiešiem? 
Jā.

2. Izlasi Apustuļu Darbus 8:14-16. Vai šie cilvēki bija saņēmuši Svētā Gara 
kristību? 
Nē.

3. Izlasi Apustuļu Darbus 19:1-5. Vai šie cilvēki ir ticīgie?
Jā.

4. Izlasi Apustuļu Darbus 19:6-7. Vai viņi bija saņēmuši Svētā Gara kristību? 
Nē. PIEZĪME: Tas parāda, ka glābšana un Svētā Gara kristība ir 
atsevišķi piedzīvojumi.

5. Izlasi Lūkas 11:13. Kas šajā rakstu vietā ir teikts, kas mums jādara, lai 
saņemtu Svēto Garu? 
Jālūdz.

6. Izlasi 1 Korintiešiem 14:2. Kad cilvēks runā mēlēs, ko viņš dara? 
Runā Dievam un runā noslēpumus.

7. Izlasi 1 Korintiešiem 14:14. Kad cilvēks runā mēlēs, kas notiek? 
Viņa gars lūdz Dievu.

8. Izlasi 1 Korintiešiem 14:16-17. Kad cilvēks runā mēlēs, ko viņš dara? 
Svētī Dievu ar savu garu un pateicas (slavē Dievu).

9. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Kad cilvēks runā mēlēs, vai runā Svētais Gars 
vai indivīds? 
Runā indivīds.

10. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Kas dod cilvēkam izrunāt vārdus? 
Svētais Gars.
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KĀ SAŅEMT SVĒTO GARU
Dons Krovs

Šodien mēs runāsim par to, kā saņemt Svēto Garu. Apustuļu Darbos 10:1 
lasām: Cēzarejā bija kāds vīrs, vārdā Kornēlijs, virsnieks tā sauktajā itāļu rotā. 
Viņš, iespējams, bija kapteinis, kas vadīja veselu pulku. 2 pants turpina, “ticīgs un 
dievbijīgs ar visu savu namu. Viņš deva ļaudīm daudz dāvanu un pastāvīgi lūdza 
Dievu.” Viņš bija taisnīgs, darīja labas un pareizas lietas, bija dievbijīgs, palīdzēja 
cilvēkiem, kam vajadzēja, un, Bībelē ir teikts, ka viņš pastāvīgi lūdza Dievu.  
Bet mēs tūlīt kaut ko uzzināsim, un tas būs pārsteidzoši, jo, lai gan viņš darīja 
labu, bija dievbijīgs un pat lūdza Dievu, viņam tomēr nebija personisku 
attiecību ar Dievu caur Jēzu Kristu. 

3-6 pantā ir teikts: Tā ap devīto dienas stundu viņš parādībā skaidri redzēja 
Dieva eņģeli ienākam pie viņa un uz viņu sakām: "Kornēlij!" To redzēdams, viņš 
pārbijās un sacīja: "Kas ir, Kungs?" Bet tas viņam atbildēja: "Dievs ir pieminējis 
tavas lūgšanas un dāvanas. Tagad nosūti vīrus uz Jopi un ataicini Sīmani, kam 
pievārds Pēteris. Tas dzīvo pie kāda ādmiņa Sīmaņa, kam ir nams jūrmalā."

Pie šī vīra, kas bija dievbijīgs, taisnīgs, darīja labas lietas un ticēja Dievam, 
tika sūtīts eņģelis, kurš tam lika ataicināt Sīmani Pēteri, lai viņš tam pateiktu, kas 
viņam jādara. Mēs redzam, ka Apustuļu Darbos 10:43 Pēteris zināja, kas viņam 
ir jāpavēsta: Par Viņu liecina visi pravieši, ka ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā 
dabū grēku piedošanu. Vai tas nav pārsteidzoši? Šis vīrs dzīvoja pareizu dzīvi Dievā, 
bet viņam nebija personīgas attiecības ar Dievu caur Jēzu Kristu. Dievs saka:  
“Tas, ko tu dari, ir lieliski un brīnišķīgi, un tās ir pieminēšanas vērtas lietas, 
bet lūk, ko Es darīšu. Es sūtīšu eņģeli pie tevis, kas tev liks uzmeklēt cilvēku 
vārdā Pēteris un viņš tev pateiks, kas tev ir jādara.” Kad Pēteris bija Kornēlija 
namā, viņš teica: Ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu.  
(Apustuļu Darbos 10:43)

Tagad paskatīsimies, kas tur notika. Pēterim vēl runājot, Svētais Gars nāca 
pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja. (Apustuļu Darbi 10:44) Kornēlijs ieguva 
ticību Jēzum un ticībā uz Viņu saņēma grēku piedošanu. Un, līdzko tas notika, 
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viņš saņēma Svēto Garu, kas nāca gan pār viņu, gan pār visiem, kas atradās viņa 
namā. 45 pantā ir teikts: Un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka 
Svētā Gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem. Kā viņi to zināja? “Jo viņi tos 
dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam.” (Apustuļu Darbi 10:46)

Vienmēr, kad pār kādu Jaunajā Derībā nāk Svētais Gars, tad izpaužas 
Svētā Gara dāvanas, kas dod acīmredzamus pierādījumus, ka cilvēks ir ticis 
piepildīts ar Svēto Garu. Jaunajā Derībā tā parasti izpaudās kā runāšana mēlēs 
un pravietošana. 

Kādu vakaru Dalasā, Teksasā, es uz ceļiem lūdzu Dievu, sacīdams: “Dievs, 
es neko nezinu par mēlēm un par Svētā Gara kristību, par ko cilvēki runā, 
bet, ja ir kāds veids, kā es varētu Tevi slavēt un pagodināt, runājot citā valodā,  
tad es to gribu.” Es sāku slavēt Dievu, un, to darot, Svētais Gars man deva 
valodu izteikties tā, kā es nebiju mācījies vai zinājis. Bībelē Apustuļu Darbos 
2:4: Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem 
deva izrunāt.Kas runāja? Viņi. Kas deva šo valodu? Svētais Gars. 

Lūkas 11:13 ir teikts: Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas 
dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas Viņu 
lūdz? Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jālūdz un jātic, ka tu saņemsi, jāpadodas 
Dievam, jāsāk slavēt Kungu, un Viņš tev dos vārdus, ar ko slavēt un pagodināt 
Viņu valodā, ko tu neesi mācījies. 
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1. Ar kādiem dažiem terminiem Bībelē apzīmēta glābšana? 

Jāņa 3:3 Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, 
neredzēt tam Dieva valstības.

Apustuļu Darbi 3:19 Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu 
grēki tiek izdeldēti un Tas Kungs liktu nākt atspirgšanas laikiem.

Marka 16:16 Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks 
pazudināts.

Kolosiešiem 2:13 Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, 
Viņš līdz ar to darījis dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus.

Romiešiem 8:9 Bet jūs neesat miesā, bet Garā, tik tiešām, ka Dieva Gars 
mīt jūsos. Bet, ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder Viņam.

Mateja 25:46 Un tie ieies mūžīgā sodībā, bet taisnie mūžīgā dzīvībā.

2. Izlasi Apustuļu Darbus 11:15. Kā šajā pantā aprakstīta Svētā Gara kristība? 

Apustuļu Darbi 11:15 Kad es sāku runāt, Svētais Gars nāca pār tiem, tāpat 
kā sākumā pār mums.

3. Jēzus mācekļi bija saņēmuši Svēto Garu (Jāņa 20:22), bet vēl pēc kādām 
dienām tika kristīti ar Svēto Garu (Apustuļu Darbi 2:1-4). Salīdzini šos 
notikumus (Jāņa 20:22 un Apustuļu Darbi 2:1-4) 

Jāņa 20:22 Un, to sacījis, Viņš dvesa un sacīja viņiem: “Ņemiet Svēto Garu!”

Apustuļu Darbi 2:1-4 Kad Vasarsvētku diena bija atnākusi, visi bija 
sapulcējušies vienā vietā; un piepeši no debesīm nāca rūkoņa, it kā stiprs 
vējš pūstu, un piepildīja visu namu, kur tie sēdēja, un viņiem parādījās it 
kā uguns mēles, kas sadalījās un nolaidās uz ikvienu no tiem, un visi tika 
piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.



1-90

15. NODARBĪBA

4. Izlasi Apustuļu Darbus 1:8. Kāds ir Svētā Gara kristības mērķis? 

Apustuļu Darbi 1:8 Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār 
jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā un 
līdz pašam pasaules galam.

5. Izlasi Apustuļu Darbus 2:38-39 un 1. Korintiešiem 1:7. Vai Svētā Gara 
kristība ir priekš mums šodien?

Apustuļu Darbi 2:38-39 Bet Pēteris tiem atbildēja: "Atgriezieties no grēkiem 
un liecieties kristīties ikviens Jēzus Kristus Vārdā, lai jūs dabūtu grēku 
piedošanu un saņemtu Svētā Gara dāvanu. Jo šis solījums dots jums un jūsu 
bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko Tas Kungs, mūsu Dievs, pieaicinās.”

1 Korintiešiem 1:7 Tādēļ jums netrūkst nevienas dāvanas, un jūs sagaidāt 
mūsu Kunga Jēzus Kristus parādīšanos.

6. Izlasi Lūkas 11:13. Ja tu vēl neesi saņēmis Svētā Gara kristību, kas tev ir 
jādara? 

Lūkas 11:13 Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas 
dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas 
Viņu lūdz?

7. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Vai tu lūgsi, saņemsi, runāsi un slavēsi Dievu 
valodā, kādu Dievs tev dos?

Apustuļu Darbi 2:4 Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās 
mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.
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1. Ar kādiem dažiem terminiem Bībelē apzīmēta glābšana? 
• Piedzimšana no augšienes (Jāņa 3:3).
• Atgriešanās (Apustuļu Darbi 3:19).
• Ticība un kristība (Marka 16:16).
• Pārkāpumi piedoti (Kolosiešiem 2:13).
• Saņemts Kristus Gars (Romiešiem 8:9).
• Mūžīgā dzīvība (Mateja 25:46).

2. Izlasi Apustuļu Darbus 11:15. Kā šajā pantā aprakstīta Svētā Gara kristība? 
Svētais Gars nāca pār cilvēkiem.

3. Jēzus mācekļi bija saņēmuši Svēto Garu (Jāņa 20:22), bet vēl pēc kādām 
dienām tika kristīti ar Svēto Garu (Apustuļu Darbi 2:1-4). Salīdzini šos 
notikumus (Jāņa 20:22 un Apustuļu Darbi 2:1-4). 
Jāņa 20:22 mācekļi saņēma Svēto Garu. Apustuļu Darbos 2:1-4 tie paši 
mācekļi pēc tam tika piepildīti ar Svēto Garu (kas ir iekšēja un ārēja 
iegremdēšana). Skat Apustuļu Darbus 1:8.

4. Izlasi Apustuļu Darbus 1:8. Kāds ir Svētā Gara kristības mērķis? 
Iegūt spēku kalpošanai (vai liecināšanai).

5. Izlasi Apustuļu Darbus 2:38-39 un 1. Korintiešiem 1:7. Vai Svētā Gara 
kristība ir priekš mums šodien? 
Jā. Svētā Gara dāvanas beigsies ar Jēzus otro atnākšanu, bet ne ātrāk.

6. Izlasi Lūkas 11:13. Ja tu vēl neesi saņēmis Svētā Gara kristību, kas tev ir 
jādara? 
Jālūdz pēc tās.

7. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Vai tu lūgsi, saņemsi, runāsi un slavēsi Dievu 
valodā, kādu Dievs tev dos?
Jā, es runāšu, bet Svētais Gars man dos vārdus (valodu).



1-92

16. NODARBĪBA

IEGUVUMI NO RUNĀŠANAS MĒLĒS
Endrjū Vomaks

Viena no lietām, kas notika, kad pirmo reizi nāca Svētā Gara kristība, bija 
tā, ka visi sapulcējušies sāka runāt mēlēs. Apustuļu Darbos 2:4 ir teikts, ka 
Vasarsvētku dienā visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās mēlēs, 
kā Gars tiem deva izrunāt. Visā Apustuļu Darbu grāmatā redzam Dieva 
klātbūtnes izpausmes, kad cilvēki saņēma Svēto Garu. 

Protams, Svētais Gars ir vairāk nekā tikai runāšana mēlēs, bet tā ir viena no 
svarīgām izpausmēm. 1. Korintiešiem 14:13-14 ir teikts: Kas mēlēs runā, lai lūdz 
Dievu, ka viņš to var arī izskaidrot. Jo, kad es, mēlēs runādams, lūdzu Dievu, tad mans 
gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs. Kad tu lūdz mēlēs, tas ir tavs gars, kas 
lūdz. Kad esi sācis lūgt mēlēs, lūdz pēc tulkojuma, lai tava saprašana būtu auglīga. 

Es tev varu pastāstīt no savas pieredzes, kā, saņemot Svētā Gara kristību un 
sākot runāt mēlēs, tas ļoti mainīja manu dzīvi. Es zinu, ka tad, kad piedzimu 
no augšienes, Jēzus ienāca manī, bet, kad pār mani nāca Svētais Gars, Tas sāka 
izpausties man un apkārtējiem. Un tad notiek vairākas lietas. Pirmo gadu, kad 
es lūdzu mēlēs, prāts man teica, ka esmu traks, un tā ir lieka laika tērēšana. Tas 
prasīja manu ticību lūgt mēlēs, kā teikts Jūdas vēstules 20 pantā, ka mēs ceļam 
sevi vissvētākajā ticībā. Tas tevi pārceļ no dabīgās domāšanas un spriedumiem 
uz pārdabisku ticības realitāti. 

Otrā lieta, ko piedzīvoju, kad sāku lūgt mēlēs – man sāka nākt atmiņā cilvēki, 
par kuriem nebiju domājis gadiem ilgi. Es sāku par viņiem lūgt un pēc dienas vai 
divām viņi mani uzmeklēja, un es uzzināju, ka ir noticis kaut kas brīnumains. 
Tas notika tik bieži, ka es sāku to ievērot un sapratu - lūdzot mēlēs, es lūdzu ar 
tādu gudrību, kas tālu pārsniedz manas prāta spējas. Mans gars, kurš zina visas 
lietas un, kuram ir Kristus prāts, lūdza par cilvēkiem tā, kā es to nekad nebūtu 
spējis ar savu fizisko saprašanu. 

Kādu dienu es lūdzu mēlēs – un, kā jau teicu, tas man prasīja lielu ticību 
– es cīnījos ar tādām domām; “kā – vai nebūtu labāk, runāt angliski un darītu 
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ko labu, nevis vienkārši tā buldurētu.” Man bija jātiek galā ar šīm domām un 
jānoliek tās malā, un es turpināju lūgt. Pie manām durvīm pieklauvēja cilvēks, 
ko es nebiju saticis četrus gadus. Viņš ienāca, nepateica pat labdien, bet apsēdās 
un sāka raudāt, un kratīt man savu sirdi, jo viņam bija daudz problēmu.  
Es sēdēju un nodomāju – man tomēr vajadzēja lūgt angliski. Tad nākamā doma 
bija – kā es būtu varējis par viņu lūgt, ja četrus gadus nebiju viņu saticis? Beidzot 
es sapratu, ka es biju lūdzis un Dievs mani bija sagatavojis satikt šo cilvēku.  
Es aizlūdzu par vinu tā, kā nekad nebūtu spējis aizlūgt, ja es lūgtu tikai ar savu 
prātu. Pēkšņi pār mani nāca atklāsme un es teicu: “Es varu pateikt, kas ir tava 
problēma.” Es pabeidzu stāstu viņa vietā un devu viņam atbildi. 

Tas viss notika laikā, kad es vēl atrados konfesionālā draudzē. Viņš nezināja, 
kas ar mani bija noticis un es pats nebiju īsti pārliecināts. Notikušais mūs abus 
izbiedēja. Bet tā bija Dieva spēka izpausme un Viņš to izmantoja pārdabiskā 
veidā. Tas nozīmē tieši to: kad tu lūdz mēlēs, lūdz tavs gars. Tavs gars ir piedzimis 
no augšienes, tam ir Kristus prāts un tas zina, ko tieši darīt. Tam ir svaidījums no 
Dieva, tā ka tu zini visas lietas, un tavā garā nav ierobežojumu. Ja tu varētu staigāt 
gara atklāsmē un spēkā, tas pārveidotu tavu fizisko dzīvi. Viens no veidiem, kā to 
darīt, bet ne vienīgais, ir vienkārši sākt runāt mēlēs. Atzīsti un tici, ka, to darot, 
tu sevi cel vissvētākajā ticībā, ka tavs gars lūdz Dieva apslēpto gudrību un ka nāk 
Dieva pilnīgās atklāsmes. Un tad, balstoties uz 1 Korintiešiem 14:13, lūdz, lai tu 
varētu saprast. Tas nenozīmē, ka tev ir jāpārstāj lūgt mēlēs un jālūdz savā valodā, 
lai to iztulkotu; tas vienkārši nozīmē to, ka tava saprašana kļūst auglīga. 

Ja tu saki kādu vēsti mēlēs draudzes dievkalpojumā, tad tev ir jāapstājas un tā 
jāpārtulko saprotamā valodā. Kad lūdzu vienatnē, es uzticos, ka Dievs man dos 
atklāsmi par to, ko es mēlēs lūdzu. Dažreiz vienkārši mainās mana attieksme. 
Var nebūt kāds konkrēts vārds, bet pēkšņi es lietas ieraugu skaidrāk un no citas 
perspektīvas. Var paiet nedēļa līdz pilnīgai atklāsmei, bet es ticu, ka laiks, kas 
pavadīts, lūdzot mēlēs un ticot, ka nāks tulkojums, ir daļa no tā. 

Runāšana mēlēs ir svarīga daudzu iemeslu dēļ, ne tikai kā pierādījums 
tam, ka esi saņēmis Svēto Garu. Tai vajadzētu būt tavai ikdienai. Tas ir veids, kā 
komunicēt tieši no savas sirds ar Tēvu, apejot smadzenes ar visām tās bailēm un 
šaubām. Tas stiprina tavu vissvētāko ticību un atraisa Dieva apslēpto gudrību.  
Es lūdzu Dievu, lai jūs visi varētu plūst tajā, atraisot savu ticību un saņemot visus 
ieguvumus, ko dod runāšana mēlēs. 
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JAUTĀJUMI UN RAKSTU VIETAS

1. Izlasi Jūdas vēstuli 20. Kāds liels ieguvums ir no lūgšanas Svētajā Garā?  

Jūdas 20 Bet jūs, mīļotie, stiprinādamies savā visusvētākajā ticībā, lūdziet 
Dievu Svētajā Garā.

2. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Cik daudzi tika piepildīti ar Svēto Garu? 

Apustuļu Darbi 2:4 Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās 
mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.

3. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Ko cilvēki darīja, kad tika piepildīti ar  
Svēto Garu? 

Apustuļu Darbi 2:4 Un visi tika piepildīti ar Svēto Garu un sāka runāt citās 
mēlēs, kā Gars tiem deva izrunāt.

4. Izlasi 1 Korintiešiem 14:14. Kura tevis daļa lūdz, kad tu runā mēlēs? 

1 Korintiešiem 14:14 Jo, kad es, mēlēs runādams, lūdzu Dievu, tad mans  
gars gan lūdz, bet mans prāts paliek neauglīgs.

5. Izlasi 1. Korintiešiem 14:2. Kad cilvēks runā mēlēs, kam viņš runā?  

1 Korintiešiem 14:2 Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam;  
jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus.

6. Izlasi 1 Korintiešiem 14:2. Kad cilvēks lūdz mēlēs, vai viņš saprot, ko viņš lūdz? 

1 Korintiešiem 14:2 Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam; 
jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus.

7. Izlasi 1 Korintiešiem 14:2. Kad tu lūdz mēlēs, ko runā tavs gars?

1 Korintiešiem 14:2 Jo, kas runā mēlēs, tas nerunā cilvēkiem, bet Dievam; 
jo neviens to nesaprot, viņš garā runā noslēpumus.
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8. Izlasi 1 Korintiešiem 14:4. Kad tu lūdz mēlēs, ko tu dari? 

1 Korintiešiem 14:4 Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi; bet, kas pravieto, tas 
ceļ draudzi.

9. Izlasi 1. Korintiešiem 14:16. Kad tu lūdz mēlēs, ko tu dari? 

1 Korintiešiem 14:16 Ja tu garā slavē Dievu, kā gan vienkāršais draudzes 
loceklis pēc tavas pateicības varēs sacīt savu āmen? Jo viņš nesaprot,  
ko tu runā.
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ATBILDES UZ 16. NODARBĪBU

1. Izlasi Jūdas vēstuli 20. Kāds liels ieguvums ir no lūgšanas Svētajā Garā? 
Kad es lūdzu Svētajā Garā, es stiprinu un ceļu sevi.

2. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Cik daudzi tika piepildīti ar Svēto Garu? 
Visi.

3. Izlasi Apustuļu Darbus 2:4. Ko cilvēki darīja, kad tika piepildīti ar Svēto 
Garu? 
Viņi runāja mēlēs.

4. Izlasi 1 Korintiešiem 14:14. Kura tevis daļa lūdz, kad tu runā mēlēs? 
Lūdz mans gars.

5. Izlasi 1 Korintiešiem 14:2. Kad cilvēks runā mēlēs, kam viņš runā? 
Dievam.

6. Izlasi 1 Korintiešiem 14:2. Kad cilvēks lūdz mēlēs, vai viņš saprot, ko viņš 
lūdz? 
Nē.

7. Izlasi 1 Korintiešiem 14:2. Kad tu lūdz mēlēs, ko runā tavs gars? 
• Noslēpumus.
• Apslēptas lietas (New Century Version).
• Slepenas lietas starp mani un Dievu (The Message).

8. Izlasi 1 Korintiešiem 14:4. Kad tu lūdz mēlēs, ko tu dari? 
Ceļu sevi.

9. Izlasi 1 Korintiešiem 14:16. Kad tu lūdz mēlēs, ko tu dari? 
Slavēju Dievu un pateicos.
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