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Ievads

Ticu, ka vairāk par visu cilvēkam ir nepieciešama 
dziļa atklāsme par Dieva mīlestību pret viņu 
personīgi. Tieši šī apziņa mums dod pamatu 
tuvām, personīgām attiecībām ar Dievu, kā arī 
patiesi uzvarošu kristīgu dzīvi. Runājot par Dieva 
mīlestību, mums nav vajadzīga "prāta gudrība", 
bet gan tās atklāsme mūsu sirdī. To var dot vienīgi 
Svētais Gars, un, meditējot par Dieva mīlestību, 
Viņš to arī darīs; meklējot tās atklāsmi rakstītajā 
Dieva vārdā un caur lūgšanu, mēs sāksim atpazīt 
Dieva mīlestību savā dzīvē.

Ir diezgan viegli pieņemt, ka Dievs tik ļoti ir 
mīlējis visu pasauli, ka sūtīja savu Dēlu Jēzu, lai 
Viņš nomirtu par visu grēkiem.
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Tomēr ticēt tam, ka Dievs tik ļoti mīl tieši 
mani, lai sūtītu Jēzu nomirt pie krusta pat tad, ja 
es būtu vienīgais cilvēks uz pasaules, jau ir daudz 
grūtāk.

Kad daudzus gadus biju nodzīvojusi kā 
neapmierināta kristiete, beidzot piedzīvoju Dieva 
mīlestības atklāsmi. Caur Svēto Garu, Dievs Savā 
žēlastībā ļoti personīgi atklāja man Savu mīlestību. 
Šī viena atklāsme ir mainījusi visu manu dzīvi un 
manas attiecības ar Viņu.

Es lūdzu, ka, lasot šo grāmatu, arī tu saņemtu 
atklāsmi par Dieva mīlestību tieši pret tevi. 
Iedrošinu tevi lasīt nesteidzīgi, pielieto šo grāmatu 
kā palīgmateriālu, lai atklātu vairāk par Dieva 
mīlestību Bībelē, pārdomā izlasītās rakstu vietas 
un nākamajās lapaspusēs atklātās domas.

Dievs tevi ļoti mīl! Viņš vēlas, lai tu katru dienu 
piedzīvotu un apzinātos Viņa mīlestību ikvienā 
savas dzīves jomā tāpat, kā tas notika ar mani. 
Apzinoties, ka bez Dieva es nespēju nenieka un, 
pieņemot, ka jebkura atklāsme un izpratne par 
Viņa Vārdu man ir dota tikai Dieva žēlastībā, 
pazemīgi nododu šo grāmatu tavās rokās. 





Dievs tevi mīl! 

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

Dievs vēlas ģimeni, un Viņš vēlas būt mūsu Tēvs. 
Mēs esam radīti attiecībām ar Viņu, lai būtu Viņa dēli 
un meitas, piedzīvotu dzīvības pārpilnību, ko mums 
sniedz Kristus nāve. Tas nozīmē, ka Viņš vēlas, 
lai paļaujamies uz Viņu, mīlam Viņu un ļaujam 
Viņam mīlēt mūs. Viņš vēlas, lai uzticamies 
Viņam, vēršamies pie Viņa savās vajadzībās. Viņš 
grib personīgas attiecības ar ikvienu no mums. 
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Daudzi no mums par Jāņa 3:16 domā ļoti 
plašā mērogā. Mēs sakām: "Jā, es zinu, ka Jēzus 
nomira par visu pasauli." Tomēr "pasaule" nav 
neapzinātu cilvēku pūlis, par kuriem Jēzus 
nomira. Viņš nomira par ikvienu no mums. Viņš 
nomira par tevi!

Patiesībā, pat, ja tu būtu vienīgais cilvēks uz pa-
saules, Jēzus par tevi nomirtu. Viņš izciestu visas 
ciešanas arī tikai par tevi. Tik ļoti Dievs tevi mīl, 
un Viņa mīlestība ir mūžīga (skatīt Jeremijas 31:3).

Kādu dienu, braucot mašīnā, Dievs runāja 
uz manu sirdi: "Džoisa, tu esi Mans acuraugs." 
Nekavējoties klāt bija arī ienaidnieks, un 
teica: "Vai tad nav mazliet par lepnu? Ko tu no 
sevis iedomājies?" Un es nodomāju: "Jā, man 
nevajadzētu tā domāt." 

Izpratne par to, ka esam īpaši, ar savām 
brīnišķīgām dāvanām, talantiem un spējām, 
parasti ir pretstatā tam, kā cilvēks mēdz sevi 
uztvert. Tomēr mēs katrs esam unikāls, Tēva 
īpaši radīts. Dievam patīk dažādība, un Viņš ir 
radījis tevi unikālu, kas nozīmē, ka Viņš negrib, 
lai tu sevi salīdzinātu ar citiem vai censtos citiem 
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līdzināties. Viņš tevi ir radījis, un tu Viņam esi 
īpašs!

Domājot par to, ko Dievs bija runājis uz 
manu sirdi, es iztēlojos kādu sievieti lielveikalā, 
stāvam pie lielas ābolu kaudzes. Viņa aplūkoja 
ābolus, līdz paņēma to, kas viņai šķita pats 
labākais. Es sapratu Dieva vēsti – ka esmu Viņam 
labākais "ābols". Es biju tā īpašā. Tas nešķiet 
pareizi, un tomēr tieši tā Dievs raugās uz katru no 
mums. Viņš nesaka, ka esi īpašāks par citiem vai, ka 
pārējie ir nekam nederīgi. Viņš saka, ka mēs visi 
esam īpaši. Dievs to saka Savā Vārdā, un Viņa 
Vārds ir mums visiem. Tu esi Dieva acuraugs.

Toreiz es nepieņēmu, ko Dievs gribēja man 
pateikt, jo šķita nepareizi domāt par sevi tik 
jaukas domas. Bet pēc pāris dienām es atvēru 
Bībelē 17.Psalmu, kur 8.pantā ir skaidri un gaiši 
rakstīts: "Pasargi mani kā Savu acuraugu, tavu 
spārnu pavēnī ļauj man patverties." 

Tad es teicu: "Jā, tas tiešām bija Dievs! Es esmu 
Viņa acuraugs." Katru reizi, par to domājot, es 
sajutos īpaši. Vai zināji, ka esi Dievam tik dārgs? Viņš 
vēlas, lai tu justos īpašs, vērtīgs, dārgs un mīlēts. 
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Cilvēka sirdī ir ilgas būt mīlētam. Dievs mūs 
tā ir radījis. Daudzi tic, ka Dievs mīl pasauli, mīl 
Jēzu, tomēr viņiem ir grūti noticēt, ka Dievs mīl 
tieši viņus. Un tomēr Vārds māca, ka Dievs mūs 
mīl tāpat kā Jēzu. Jāņa 3:16 tas ir skaidri redzams. 
Viņš vēlas izliet mūsu dzīvē Savu mīlestību un 
svētības tieši tāpat, kā Viņš mīl un svētī Jēzu. 
Jāņa 5:20 teikts: "Jo Tēvs mīl Dēlu un Tam rāda 
visu, ko pats dara; un Viņš Tam rādīs vēl lielākus 
darbus nekā šos, ka jūs brīnīsieties." 

Dievs šeit saka: "Es daru šos brīnumus caur 
Jēzu, un darīšu vēl lielākas lietas caur Viņu, lai 
jūs varētu brīnīties" (mana parafrāze). Dievs vēlas 
mūs pārsteigt ar brīnumiem, lai mūs iepriecinātu.

Lasot šīs rakstu vietas, mēs bieži palaižam ga-
rām ne tikai to, ko Dievs vēlas darīt mūsu labā, 
bet īpaši to, ko Viņš grib darīt caur mums. Viņš 
mudina mūs neaizmirst tos darbus, ko Viņš ir 
darījis caur Jēzu, un tad ticēt, ka Viņš vēlas darīt 
vēl vairāk caur mums. Jāņa 14:12 Jēzus saka: 
"Kas man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, 
un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie 
Tēva."
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Katru dienu, mīlestības vadīts, Dievs dara 
diženus darbus cilvēku labā, bet viņi to neredz. 
Piemēram, padomājiet – katru rītu saule uzlec 
gan man, gan tev. Mūsu iepriecai zied dažādas 
puķes. Pasaule, ko Dievs mums radījis, ir ār-
kārtīgi skaista, un Viņš vēlas, lai to izbaudām! 
1.Mozus grāmtas 1.nodaļā teikts, ka Dievs nodeva 
cilvēkam varu, un ļāva izmantot visus pasaules 
resursus Dievam un cilvēkam par labu.

Kad lietus sezonā līst, tas notiek tev par labu. 
Kad snieg, arī tas ir tev par labu. Kungs ir noteicis 
visus tavus soļus un nemitīgi tevi uzmana.

5.Mozus 7:9 teikts: "Tad nu tev būs atzīt, ka 
Tas Kungs, tavs Dievs, ir Dievs, kas ir uzticīgs 
Dievs un kas derību tur un dara žēlastību tiem 
līdz tūkstošam augumam, kuri Viņu mīl un tur 
Viņa baušļus."  

Dieva mīlestība pret mums ir mūžīga un bez 
jebkādiem nosacījumiem. Daudziem šķiet, ka 
nogurdinām Dievu ar savām neveiksmēm un 
kļūdām, bet tas nav iespējams. Lai arī ko tu darītu, 
tu nevari likt Dievam pārstāt tevi mīlēt. Mīlestība 
nav kaut kas, ko Dievs dara; tā ir Viņa būtība.
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Ja tev šķiet, ka tu nu reiz esi tas cilvēks, kurš 
ir bijis pārāk slikts, lai Dievs tevi mīlētu, tu ļoti kļū-
dies. Dievam neviena bedre nav par dziļu, lai Viņš 
nevarētu tevi no tās izraut. Viņam ir plāns tavai 
atjaunošanai. Viņš ne tikai piedod grēkus, ja tos 
no sirds nožēlo, bet tos aizmirst, aizmet tik tālu, cik 
austrumi ir no rietumiem (skatīt Psalms 103:10-12).

Varbūt tu teiksi: "Esmu pieņēmis Jēzu savā 
sirdī, un mīlu Viņu." Bet ļauj man jautāt – "Kā tu 
domā, cik ļoti Dievs mīl tevi?" 

Dieva mūžīgā, beznosacījumu mīlestība ir ļoti 
vienkārša vēsts, tomēr tā ir arī pamatu pamats, 
kas Viņam jāliek tavā dzīvē, lai tu spētu saprast 
visu citu. Es ticu, ka tā ir jebkuras dziedināšanas 
sākums.

Nav svarīgi, ko vēl tu iemācīsies, cik uzcītīgi 
studēsi un pētīsi Dieva lietas, bet, ja nevarēsi 
pieņemt, ka Viņš labprātīgi un dāsni tevi mīl, 
tavai dzīvei ar Viņu nebūs izaugsmes. Mēs 
saņemam no Dieva ticībā, tomēr pat ticība 
atdzīvojas mīlestībā (skatīt Galatiešiem 5:6). 
Tāpēc, ja nepieņemam Dieva mīlestību, nevarēsim 
saņemt neko citu.
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 Dieva mīlestība ļauj mums dzīvot bez bailēm 
(skatīt 1.Jāņa 4:18), kas ir  būtiski, lai izbaudītu 
dzīvi un piepildītu savu likteni. Vai esi gatavs 
pieņemt Viņa mīlestību? Tā nepārdodas; to nevar 
nopirkt ar  labiem darbiem, vienīgi pieņemt, 
pieņemt un pieņemt. 



Vai esmu pietiekami labs?

Bet cerība nepamet kaunā jeb nepieviļ, jo mūsu 
sirdīs izlieta Dieva mīlestība ar Svēto Garu, kas 
mums dots. Jo Kristus par mums [mūsu vietā] 

bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām 
nespēcīgi [nespējīgi sev palīdzēt]. Neviens tik lēti 

nemirs par kādu taisno. Par to, kas labs un mīlams 
un dāsns, jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs 
Savu [paša] mīlestību uz mums pierāda ar to, ka 
Kristus [Mesija, Svaidītais] par mums miris, kad 

vēl bijām grēcinieki.

Jo vairāk tagad, taisnoti [izlīdzināti, darīti 
taisni un ievesti pareizās attiecībās ar Dievu] 
ar Viņa asinīm, tiksim [pavisam noteikti] 
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izglābti no dusmības. Jo, ja mēs, kas bijām 
naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar Viņu Viņa 
Dēla nāvē, cik daudz vairāk [pilnīgi noteikti], 
salīdzināti būdami, tiksim izglābti [katru dienu 
atsvabināti no grēka varas] Viņa dzīvībā!” 
                              Roimiešiem 5:5-10, AMP

Vieglāk ir ticēt tam, ka Dievs mūs mīl, kamēr 
nekļūdāmies. Problēma ir tā, ka reti kurš no 
mums sevi mīl, kas liek domāt, ka arī Dievam es 
droši vien nemaz tik ļoti nepatīku. Tomēr Bībelē 
teikts: "Kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini?" 
(Psalms 8:5). Mēs esam Dieva radīti, un Viņš 
mūs mīl vienkārši tāpēc, ka mīl. Viņš ir mīlestība 
(skatīt 1.Jāņa 4:16). Dievs mūs mīl, jo to vēlas!

Viņš mīl tevi, un tu esi īpašs. Tas nozīmē, ka 
esi atšķirīgs un unikāls. Tev nav jābūt tādam kā 
man, un man nav jābūt tādai kā tu. Ja pavadīsi 
visu dzīvi, salīdzinot sevi ar citiem, sacenšoties, 
jutīsies nožēlojami. Labums no tā rodas tikai 
ienaidniekam, kuram nu ir iespēja tev iestāstīt, 
ka neesi pietiekami labs. Patiesībā, ar Dievu, 
tev nav jābūt "pietiekami labam". Jēzus ir bijis 
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"pietiekami labs" tavā vietā. Viņš samaksāja 
par taviem grēkiem un uzņēmās sodu, ko biji 
pelnījis tu.

Bībelē teikts, ka, ja jau Viņš mīlēja tevi tik 
ļoti, lai par tevi nomirtu, tad, cik stiprāk Viņš 
mīl tevi tagad, kad esi taisnots Viņa asinīs (Skatīt 
Romiešiem 5:8-9)? Pavisam noteikti, Viņš mīl 
tevi pietiekami, lai apsegtu tavas ikdienas kļūdas 
un šķīstītu no visas netaisnības.

Lūk, piemērs tam, kā, manuprāt, Dievs raugās 
uz mūsu kļūdām un neveiksmēm. Iedomājieties 
mazu meitenīti, trīs vai četrus gadus vecu, kura 
vienmēr vēro, kā mamma mājās darbojas. Viņa 
tik ļoti mīl savu mammīti, ka arī pati sameklē 
mazu spainīti ar ūdeni, lupatiņu un dodas tīrīt 
parādes durvju stiklus. Viņa rūpīgi noberž stiklus, 
tad sadabū dažus papīra dvieļus un tos kārtīgi 
noslauka.  

Protams, ka stikls ir sašvīkāts, nosmērēts ar 
ziepēm, un vēl bez tam – meitiņa ir izvēlējusies 
mammas labāko lupatu. Viņa pieskrien pie 
mammas un mīļā balstiņā saka – "Mammīt, 
mammīt, es nomazgāju stiklus! Es izdarīju labu 
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darbiņu. Es mīlu tevi, mammīt!"
Mīlošā māte atbild: "Cik tu labu darbiņu 

izdarīji! Paldies par palīdzēšanu." Tad, tiklīdz 
bērns ir aizņemts ar ko citu, viņa ātri sakopj 
atstāto nekārtību. Nedaudz vēlāk viņa mudina 
meitu nākamreiz palūgt palīdzību, lai varētu 
paveikt darbiņu kā nākas.

Tāpat Dievs rīkojas ar mums. Ja mēs Viņu 
mīlam, un esam aicināti pēc Viņa nodoma, 
tad  Viņš visu var vērst mums par labu (skatīt 
Romiešiem 8:28). Dievs no tevis sagaida tikai 
tik daudz, cik tu tiešām spēj. Ja turpināsi Viņu 
meklēt, Dievs tev noteikti palīdzēs spert arī soli 
tālāk. 

Viņš mainīs tevi pēc Sava tēla un līdzības, no 
spožuma uz spožumu (skatīt 2.Korintiešiem 3:18).

"Jo, ko Dievs ir sūtījis, Tas runā Dieva vārdus 
[pasludina Dieva vēsti], jo bez mēra Viņš dod Savu 
Garu! Tēvs mīl Dēlu un visu ir nodevis [uzticējis, 
pakļāvis] Viņa rokā." (Jāņa 3:34-35, AMP).

Kādu reizi, studējot šo pantu, es sāku no prieka 
raudāt, jo atskārtu, ka Dievs nedod Savu Garu 
pēc noteikta mēra. Mazliet šeit, drusciņ tur. Viņš 
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ir devīgs un spējīgs darīt neizmērojami vairāk, 
kā varam lūgt, iedomāties vai iztēloties (skatīt 
Efeziešiem 3:20).

5.Mozus grāmatā 7:6-7 Dievs saka: "Jo tu esi 
Tam Kungam, Savam Dievam, svēta tauta; tevi 
Tas Kungs, tavs Dievs, ir izredzējis, ka tu Viņam 
kļūtu par īpašuma tautu starp visām tautām, kas 
vien ir virs zemes. Ne tāpēc, ka jūs būtu lielākā 
no visām tautām, Tas Kungs jums ir bijis labvēlīgs 
un ir jūs izredzējis – jūs jau esat mazākā no visām 
tautām."

Par to ir jāpriecājas. Dievs saka: "Esmu 
izvēlējies tevi mīlēt, esmu pasludinājis tevi par 
svētu. Tu esi īpašs. Es izvēlējos tevi nevis tāpēc, 
ka tu esi pietiekami labs, bet tāpēc, ka mīlu tevi." 
Vai zini, ko Dievs no tevis šodien sagaida? Ka tu 
pieņemtu Viņa mīlestību. Pārstāj stāstīt Dievam 
visas savas vainas; nekas no tā Viņu nepārsteidz. 
Kad Viņš aicināja tevi attiecībās ar Sevi, Viņš 
zināja par tevi visu, ieskaitot katru kļūdu, ko tu 
jebkad pieļausi.

Lielākā problēma ir tā, ka mēs paši sevi 
nemīlam. Un tāpēc mēs nespējam noticēt, ka 
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Dievs vai jebkurš cits mūs spēj mīlēt. Mēs 
domājam: "Kā lai mani mīl? Manī valda tāds 
juceklis!" Ja tu ticēsi, ka esi briesmīgs cilvēks, tad, 
visdrīzāk arī uzvedīsies kā briesmonis. Patiesībā 
cilvēks nespēj pacelties augstāk par sevis paša 
radīto sevis apziņas tēlu. 

Arī mana lielākā problēma bija tā, ka es pati 
sev nepatiku, un lielāko daļu laika es pavadīju, 
lai izmainītu sevi un kļūtu tāda, kādu biju sevi 
iztēlojusies. Piemēram, man šķita, ka es runāju 
par daudz, līdz ar to centos vairāk klusēt. Bet, 
kad es klusēju, kļuvu nomākta un bēdīga, un visi 
gribēja zināt, kāpēc esmu tik klusa. "Jūs taču 
teicāt, ka man ir liela mute, tāpēc cenšos tik daudz 
nerunāt! Lieciet mani mierā!"

Pat nevaru atcerēties, cik gadus pavadīju, 
mokoties ar šādām situācijām, joprojām iekuļoties 
ziepēs savas mutes dēļ, tikai tāpēc, ka centos 
sevi mainīt. Ikreiz, kad tas notika, velns bija klāt, 
lai atgādinātu man, cik briesmīga esmu; viņš 
nepārtraukti strādā pie tā, lai liktu mums justies 
vainīgiem un bezcerīgiem. Tāpēc es zinu, cik grūti 
ir noticēt, ka Dievs tevi mīl pat tad, ja esi kļūdījies.
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Dievs nevēlas, ka tu dzīvotu ar vainas un 
nosodījuma sajūtu; lai piedzīvotu brīvību, tev 
vajadzīga ticība un drosme.

Vai saproti, ka pat visas pasaules vainas sajūta 
nekad nevarētu izpirkt tevis izdarīto grēku?

Atkārtošos – ticēt, ka Dievs tevi mīl pat tad, ja 
kļūdies, var būt ļoti grūti.

Velns centīsies mocīt tevi ar domām par to, cik 
tu esi slikts. "Paskat, ko tu esi izdarījis," viņš saka. 
"Ko tu no sevis iedomājies? Dievs nekad tevi 
nesvētīs… tev jācenšas vairāk. Tagad tu tiešām 
nevari nevienam stāstīt par Jēzu. Dievs nevar 
tevi vairs lietot. Viņš neatbildēs tavas lūgšanas. 
Tu neko nevari izdarīt pareizi."

Tieši tad ir nepieciešama ticība Dievam un 
drosme, lai pieceltos un teiktu: "Tēvs, esmu 
kļūdījies un lūdzu Tavu piedošanu. Man tiešām 
no sirds žēl par to, ko esmu izdarījis un lūdzu- 
piedod." Ir labi arī dot atbildi velnam. Atgādināt 
viņam, ka Jēzus ir samaksājis par taviem grēkiem, 
ka tev ir piedots, un tu esi atbrīvots no vainas 
un nosodījuma. Dieva Vārda spēks tavā dzīvē 
cels ticību un uzticēšanos Viņam. Tad tu varēsi 
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izbaudīt savu dzīvi un būt par svētību citiem.
Tu varbūt domā: "Kāpēc es pieļauju vienu un 

to pašu kļūdu atkal un atkal?" Arī es tā domāju, 
līdz nolēmu, ka nenosodīšu sevi vairs par to. Kad 
tu nolemsi pārtraukt dzīvot vainas un nosodījuma 
ēnā par visu, ko esi izdarījis nepareizi, to izdarīt 
būs aizvien vieglāk. Vaina un nosodījums nospiež 
cilvēku un neļauj būt brīvam. Tas tevi dara vāju, 
un ir daudz vieglāk krist grēkā. Tieši tāpēc tev 
jābūt drosmīgam, lai pieņemtu Dieva piedošanas 
dāvanu un stātos pretim nosodījumam. Tev 
jāizvēlas dzīvot ticībā tam, ko Dievs ir teicis 
Savā Vārdā un jāatsakās žēloties vainas sajūtā. 
Ienaidnieks vienalga teiks: "Tu pat netaisies justies 
par to slikti? Tev vajadzētu to nožēlot vismaz pāris 
stundas. Tu taču pastrādāji tiešām ko briesmīgu! 
"Viss, kas tev uz to jāatbild, ir – "Nē, nepavisam nē. 
Es nejutīšos par to slikti." Tad lūdz, lai Dievs tev 
palīdz un dod žēlastību nokratīt šo vainas sajūtu, 
un dzīvot tālāk. Dažas pirmās reizes varbūt būs 
grūtāk, bet ar laiku paliks vieglāk.

Jesajas 53 mēs lasām, ka tad, kad Jēzus 
uzņēmās mūsu grēkus, Viņš paņēma uz Saviem 
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pleciem arī vainu (tas attiecas arī uz nosodījuma 
sajūtu). Velns negrib, ka mēs dzīvotu brīvi no 
nosodījuma. Kāpēc? Jo, ja esi nosodīts, tad tu 
nevari brīvi pieņemt Dieva mīlestību. Nosodījums 
nošķir tevi no Dieva, un tu nevari izbaudīt Viņa 
klātbūtni. Tādejādi uzmanības centrā vairs nav 
Dievs, bet tu pats.

Ticot, ka  Dievs teica taisnību, sakot, ka Viņa 
žēlastība ir pietiekama, lai apklātu tavus grēkus, 
tu vari dzīvot brīvs no nosodījuma. Viņš mīl tevi, 
un Viņa žēlastība un piedošana ir dāvana tev. 
Saņem tās jau šodien! 

      



Mīlestība ir  
attiecības

"Mēs esam atzinuši [saprotam, atpazīstam, 
apzināmies no novērojumiem un pieredzes] 
un ticam [pieturamies pie, paļaujamies uz] 
mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir 
mīlestība, un, kas paliek mīlestībā, tas paliek 
Dievā un Dievs viņā." 
                                       l.JĀŅA 4:16, AMP

Mēs te lasām, ka Dievs ir mīlestība, un 
Viņš vēlas, lai mēs atpazīstam, piedzīvojam un 
apzināmies Viņa mīlestību. Kā mēs varam vēl 
vairāk apzināties Dieva mīlestību? Ja tu neapzinies 
Viņa mīlestību, tad negūsi no tās nekāda labuma, 
lai arī cik ļoti Viņš tevi mīlētu. Padomā, cik labi tu 
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jūties, kad kāds izrāda tev dziļu mīlestību! Zinot, 
ka esi mīlēts, tu iegūsti pārliecību. Dievs mīl tevi, 
un Viņš vēlas parādīt tev šo mīlestību. Katru no 
mums Viņš aicina dziļās, personīgās attiecībās ar 
Sevi. Viņš vēlas tikt ieaicināts it visā, ko darām. 
Viņš vēlas, ka mēs nepārtraukti sarunātos ar Viņu, 
kā ar labu draugu.

Vai tev ir īstas, personīgas attiecības ar Dievu? 
Piedzimstot no jauna, cilvēkam automātiski 
neizveidojas dziļas un bagātas attiecības ar 
Dievu. Attiecības ar Viņu jāveido, tieši tāpat kā ar 
cilvēkiem.

Pirms es tā nopietni piegāju savam ceļam ar 
Dievu, biju kristiete jau daudzus gadus. Svētdienās 
gāju uz baznīcu, piestrādāju kā brīvprātīgā 
darbiniece, bet Dievs nekad nebija manas 
dzīves centrā. Es jutos tukša un nepiepildīta. 
Tagad Viņš ir pirmais, par ko domāju no rīta 
un pēdējais, par ko domāju pirms aizmigšanas. 
Mēs esam sadraudzībā visas dienas garumā, un 
nav nekā, ko es vēlētos vairāk, kā kalpot savam 
Dievam un izpatikt Viņam.

Katrā cilvēkā ir Dieva veidots tukšums - vieta, 
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ko piepildīt var vienīgi Dievs. Šo tukšumu nevar 
piepildīt nekādi citi centieni vai vēlmes. Iedrošinu 
tevi sev pajautāt – "Cik svarīgas man ir attiecības 
ar Dievu? Vai esmu gatavs likt Viņu un Viņa 
gribu pirms visa pārējā? Vai varu teikt kā Pāvils 
Apustuļu darbos 17:28 "Viņā mēs dzīvojam, 
kustāmies un esam"?"

Dievs mīl tevi un tu esi īpašs Viņam. Viņš radīja 
tevi attiecībām ar Sevi. Tā ir Viņa lielākā vēlme un 
nevainojamā griba tavai dzīvei. Iesākoties jaunai 
dienai, Viņš iečukst tavā sirdi – "Labrīt! Es mīlu 
tevi." Ja neesi dzirdējis Viņu to sakām, vai esi 
gatavs sākt ieklausīties un ticēt?

Kāds mans draugs reiz attēloja debesu Tēvu 
kā vīru, kas no rīta, cilvēkiem mostoties, ieiet 
Amerikas iedzīvotāju namos. Viņš bija gatavs 
sadraudzībai, gatavs aprunāties. Viņš sameklēja 
krēslu, apsēdās pie galda. Cilvēki piecēlās, nāca 
un gāja, nāca un gāja. Garām ejot, viņi teica 
Dievam: "Mazliet vēlāk. Paliec tepat, vēl mazliet. 
Tiklīdz izdarīšu iesākto, es ar Tevi parunāšos. 
Pabūsim kopā mazliet vēlāk, Dievs. Vēlāk, Dievs. 
Vēlāk, Dievs."
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Pienāca dienas beigas. Saskumis, Dievs aizgāja 
no cilvēku namiem, jo visas dienas garumā neviens 
tā arī nebija atnācis ar Viņu aprunāties. Visi 
bija aizņemti ar it kā svarīgiem uzdevumiem, un 
nevienam nebija laika Dievam.

Nekļūsti pārāk aizņemts Dievam! Ja tev nav 
laika lūgt un pavadīt laiku ar Viņu, tad tu esi pārāk 
aizņemts. Velti laiku, lai pateiktu Dievam, cik ļoti 
tu Viņu mīli. Kad viss cits pazudīs, paliks tikai 
Dievs. Tikai Viņš! Ja nebūsi izveidojis attiecības 
ar Viņu, tad tās sākt jau būs par vēlu.

Nesen nomira mans tēvs, un ar prieku es varu 
teikt, ka aptuveni trīs gadus pirms savas nāves, 
viņš pieņema Jēzu kā savu Pestītāju. Lai arī 
mans tēvs nonāca debesīs, viņš nebaudīja prieku, 
ko sniedz uzvaroša dzīve Dieva godam. Viņš 
vienmēr dzīvoja pats sev. Nepieļauj, ka dzīves 
norietā tev jāsaskaras ar nožēlu, jo esi izniekojis 
savus gadus sīkumiem! Laiks ir vērtīga Dieva 
dāvana, un mums jābūt uzmanīgiem, kam to 
izlietojam. Tiklīdz tas ir izlietots, to atpakaļ dabūt 
ir neiespējami. Laiks ar Dievu sniedz brīnišķīgu 
atalgojumu, kamēr ļoti daudz kas no tā, kam 
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veltām laiku, nes tikai lētu prieciņu, kas maksājis 
ir pārāk daudz. 

Es ieteiktu, ka tu pieņem lēmumu nākamo 
gadu pavadīt, koncentrējoties uz Dieva mīlestību, 
studējot par to Rakstus, lai iemācītos, kā saņemt 
Viņa mīlestību. Dieva mīlestība nes pilnību, mieru, 
prieku un dzīves enerģiju. Viņš vēlas, ka mēs 
spētu atpūsties, izbaudīt to, ka esam Viņa bērni. 
Studē Rakstus par to, kas Viņš ir, un iepazīsti Viņu 
tuvāk!

1.Jāņa 4:16 teikts: "Mēs esam atzinuši [saprotam, 
atpazīstam, apzināmies pēc novērojumiem un 
pieredzes] un ticam [uzticamies, paļaujamies uz] 
mīlestībai, kas Dievam ir uz mums."

Iespējams, tu rīta agrumā nejūties mīlēts. 
Varbūt tev nav spēka un jau vari sajust, ka šodien 
būsi saskābis un dusmīgs. Labā vēsts ir tā, ka tu 
vari mainīt savu attieksmi, izrunājot iedrošinājuma 
un ticības vārdus. Saki skaļi: "Dievs mani ļoti mīl. 
Es esmu Viņa acuraugs, un Viņam ir labi nodomi 
pret mani." Ja, tā vietā, lai runātu  par savām 
problēmām un sajūtām, tu runāsi par Dievu un 
Viņa Vārdu, tad tava diena mainīsies.
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Runā ar sevi un sāc apzināties, ka Dieva 
mīlestība ir tev visapkārt! Bībelē teikts, ka mēs 
esam ierakstīti Dieva plaukstās (skatīt Jesajas 
49:16). Varu iedomāties Viņu debesīs – "Tu tikai 
paskaties! Vai viņi nav skaisti?! Es viņus tik ļoti mīlu. 
Paskat, uz Maniem bērniem, šeit, Manās plaukstās." 
Arī tu tur esi, kā nemitīgs atgādinājums tam, ka 
Viņš tevi mīl un ilgojas būt ar tevi sadraudzībā.

Atceries pateikties Dievam un izveidot nebei-
dzamu sadraudzību ar Viņu! Reizēm ir labi savā 
skrējienā apstāties un veltīt mirkli tam, lai pateik-
tos Dievam, ka pazīsti Viņu, un pateiktu, cik Viņš 
ir brīnišķīgs. Atpūties un mīli Dievu! 

Pirmajā Jāņa 4:16-17 teikts: "Dievs ir mīlestība, 
un, kas paliek mīlestībā, tas paliek  Dievā un 
Dievs viņā. Ar to [savienību un sadraudzību ar 
Viņu] mīlestība pie mums ir kļuvusi pilnīga, ka 
mums ir droša paļāvība tiesas dienā." 

Zinot, ka Dievs mani mīl, es iegūstu pārliecību 
par Viņa uzticamību. Ļaujot Dievam sevi mīlēt, 
tu vari saņemt visas Dieva paredzētās svētības: 
lielāku ticību, uzvaru pār grēku, mieru sirdī, dzie-
dināšanu, kā arī Viņa dāvanām bagātu dzīvi un 
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prieku. Bet to visu varam saņemt vienīgi, ļaujot 
Dievam sevi mīlēt. Bieži mēs uz to skatāmies 
otrādi – "Man jāmīl Dievs." Es ticu, ka vispirms 
tev jāļauj Dievam mīlēt sevi. Bībelē teikts, ka 
mēs Viņu mīlam, jo Viņš ir pirmais mīlējis (skatīt 
1.Jāņa 4:19).

Zinot, ka Dievs mani mīl un, pieņemot Viņa 
mīlestību, es varu mīlēt arī Viņu. Tad varam būt 
sadraudzībā ar Viņu. Varbūt tu prāto - "Kā piedzīvot 
sadraudzību ar Dievu?" Kad Dievs mani aicināja 
sadraudzībā ar Viņu, es apsēdos uz dīvāna un 
teicu: "Ko tagad, Dievs?" Tieši tā! Es nezināju, 
kā būt sadraudzībā ar Dievu, jo tajā brīdī es vēl 
neaptvēru, cik ļoti Viņš mani mīl, un nesapratu, 
ka Viņš vēlas būt mans draugs un dzīves biedrs. 
Pavadot laiku ar Viņu, lūdzot, lasot Vārdu un 
reizēm, esot klusumā Viņa klātbūtnē, es iemācījos 
izbaudīt sadraudzību ar Dievu.

Gribu tevi iedrošināt spert pirmo soli un ar 
kaut ko sākt. Dod Dievam iespēju, un Viņš pats 
tev mācīs, kā būt sadraudzībā ar Viņu. Es nemaz 
nevēlos mēģināt izgudrot formulu tam, kā būt 
sadraudzībā ar Dievu. Negribu dot plāna punktus. 
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Es gribu, lai ļaujies Svētā Gara vadībai. Dievs 
vēlas, lai tu ar Viņu justos brīvi. Galu galā, 
atsaucoties uz Efeziešiem 3:17, Kristus mājo tavā 
sirdī. 



Mīlestība, uzticība un ticība

"Jo [ja esam] Kristū Jēzū nedz apgraizīšana 
ko spēj, nedz neapgraizīšana, bet ticība, kas 
darbojas mīlestībā." 
                                       Galatiešiem 5:6, AMP

Vairums no mums pieliek lielas pūles, lai iegūtu 
ticību. Mēs zinām, ka bez ticības ir neiespējami 
patikt Dievam (skatīt Ebrejiem 11:6), tāpēc darām, 
ko varam, lai mantotu ticību. Tomēr ticība aug 
mūsu sirdī, un mēs to iegūstam vienīgi, esot 
sadraudzībā ar Dievu un dzirdot Viņa Vārdu. 
Tā nāk vienīgi no Dieva atklāsmes. Es nevaru 
iemācīt ticēt, bet varu atklāt dažus ticības 
principus, kas radīs tevī izsalkumu pēc ticības, 
ka būsi gatavs uz visu, lai to iegūtu. Ticība ir 
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kā roka, kas sniedzas uz debesīm un saņem no 
Dieva.

Mums jāpārstāj tik ļoti censties, lai iegūtu ticību 
un patiktu Dievam, un jāsāk vairāk laika pavadīt, 
lai būtu ar Dievu, Viņu mīlētu un pieņemtu Viņa 
mīlestību.

2.Korintiešiem 5:7 teikts: "Jo mēs dzīvojam 
ticībā [mēs vadām savu dzīvi, rīkojamies pēc 
pārliecības, cienot cilvēka attiecības ar Dievu, 
uzticībā un ar svētu drebēšanu], ne skatīšanā." 
Reiz, lasot šo rakstu vietu, sajutu, ka Dievs vēlas 
manai sirdij ko atklāt. Viņš parādīja, ka svarīga 
nav mana lielā gribēšana un centieni dzīvot ticībā. 
Šī rakstu vieta runā par to, ka es spēšu dzīvot 
ticībā, balstoties vienīgi uz savu pārliecību par 
manām attiecībām ar Dievu. Padomā par to! 
Pajautā sev, ko tu pats domā par savām attiecībām 
ar Dievu? Cilvēks, kurš ir pārliecināts, ka ir 
netaisnīgs Dieva priekšā, nespēj dzīvot ticībā. 
Ar Jēzus Kristus upuri, mēs esam darīti taisni 
Dieva priekšā (skatīt 2.Korintiešiem 5:21). Mūsu 
taisnīgums nav balstīts paša nopelnos, bet gan 
tajā, ko ir paveicis Jēzus. Līdz ar to, cilvēks, kurš 
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tic, ka ir nolemts neveiksminieks, un, ka Dievs 
viņu nevar mīlēt, nespēs dzīvot ticībā. 

Galatiešiem 5:6 teikts, ka ticība darbojas 
mīlestībā. Daudzi domā, ka tas saprotams tā – ja es 
spēju citus mīlēt, tad mana ticība sāks darboties, un 
es varēšu saņemt no Dieva to, ko vēlos. Lai arī Dievs 
vēlas, lai mēs dzīvotu mīlestībā, to ir neiespējami 
izdarīt, ja vispirms neļaujam Viņam mūs mīlēt. 
Tas ir ļoti vienkārši – mēs nevaram dot tālāk to, 
kā mums pašiem trūkst. Daudzus gadus es centos 
parādīt mīlestību pret apkārtējiem, jo zināju, ka 
tā ir Dieva pavēle, tomēr, kamēr es nepieņēmu 
Dieva mīlestību pret sevi, man nekad tas tā pa 
īstam neizdevās. Jo labāk es domāju pati par sevi, 
jo patiesāk spēju mīlēt citus. Tad, kad tu tiešām 
saproti, cik ļoti Dievs tevi mīl, tad aizvien vieglāk 
tev būs pieņemt Dieva svētības, kas apmierina 
tavas vajadzības. Iemesls, kāpēc cilvēki nespēj 
saņemt, ir tas, ka viņi patiesi netic, ka Dievs viņus 
mīl un vēlas apmierināt viņu vajadzības, svētīt 
viņus.

Tu teiksi – "Es gribētu tam ticēt, bet kā?" Tevī 
mīt Dieva mīlestība, un viss, kas ir atlicis – sākt to 
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atpazīt brīžos, kad Viņš tev to atklāj. Bībelē teikts: 
"Mēs mīlam Viņu, jo Viņš ir pirmais mīlējis." 
(1.Jāņa 4:19). Ja tevī nebūtu pārliecības par to, 
ka Viņš pirmais ir tevi mīlējis, tu nespētu mīlēt 
Dievu.

Dieva mīlestība ir tevī – dziļi tavā sirdī. Kad tu 
spēsi ieraudzīt sevi tā, kā tevi redz Viņš, tad tu to 
zināsi pavisam skaidri. Viņaprāt, tu esi brīnišķīgs, 
skaists, talantīgs un dārgs. Dievs mīl tevi! Neviens 
visā pasaulē nemīlēs tevi tā, kā tevi mīl Dievs. Jo 
vairāk tu meditēsi par Dieva mīlestību, jo vairāk 
spēsi atbrīvot savu ticību un dzīvot tādu dzīvi, 
kādu Viņš tev ir paredzējis.

Tev nav vajadzīgs neviens cits, kā vien Dievs, 
un tomēr Viņš tavā dzīvē ieved arī citus cilvēkus. 
Patiesībā, ja būtu tikai tu un Dievs, nebūtu 
problēmu. Dievs būs tavs labākais draugs, tavs 
dzīves biedrs, ja tev neviena cita nav. Viņš būs 
tavs tēvs un māte, ja tev nav vecāku. Viņš būs 
viss, kas tev vajadzīgs. Nepieļauj to kļūdu, lūdzot 
Dievam tikai pēc pakalpojumiem; lūdz, lai tu 
iepazīsti Viņu vairāk. Lūdz, lai Viņš piepilda visu 
tavu būtību (skatīt Efeziešiem 3:16, 19). 
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Dievs mīl tevi un vēlas piepildīt tavas vajadzības 
un sirds vēlmes. Kamēr vien tu meklēsi savu 
prieku Viņā, savā laikā un veidā Viņš tev to visu 
dos (skatīt Psalms 37:4). Dievs sacīja Ābrahāmam, 
ka svētīs viņu un darīs par svētību citiem. 
Tieši to Dievs vēlas darīt arī tev, tomēr tev tam 
jānotic. Atraisi savu ticību un tici visiem Dieva 
apsolījumiem, jo tie domāti arī tev! 

Ticība iepretim ticības darbiem

Efeziešiem 2:8 teikts: "Jo no žēlastības [Dieva 
nepelnītas labestības] jūs esat pestīti." Vai saproti, 
ka neesi paveicis neko, lai tiktu pestīts? Vairums 
no mums bija ļoti lieli grēcinieki, pirms Jēzus mūs 
izglāba; Viņa pestīšanas dāvana pavisam noteikti 
netika pasniegta, pamatojoties uz mūsu labajiem 
darbiem vai spējām kaut ko izdarīt pareizi. Mēs 
to saņēmām viena iemesla dēļ – Dievs tik ļoti 
mūs mīlēja, ka deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, 
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību (skatīt Jāņa 3:16).
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Žēlastību varam arī definēt, kā Dieva vēlmi 
lietot Savu spēku mūsu dzīvē, lai apmierinātu 
mūsu vajadzības. Tieši tāpat kā Dievs Savā 
žēlastībā deva tev pietiekami daudz ticības, lai 
tu tiktu pestīts, Savā mīlestībā Viņš arī dod tev 
ticību saņemt visu citu, kas tev ir nepieciešams. 
Varbūt tu vēlies, lai tavi mīļotie pieņemtu Kristu, 
tomēr patiesība ir rūgta – tu nevari piespiest otru 
mīlēt Dievu. Tu vari lūgt, lai Dievs darbotos viņu 
sirdīs, tomēr nevari to izdarīt ar saviem darbiem.

Miesas darbi jeb viss, ko darām savā spēkā, 
vienmēr mums liek justies iztukšotiem, jo 
cenšamies izdarīt to, ko var paveikt tikai Dievs. 
Mēs darbojamies, bet bez rezultāta. Mums 
jāpazemojas Dieva priekšā un jālūdz pēc Viņa 
palīdzības. 1.Pētera 5:5 ir teikts, ka Dievs pats 
stāv pretim lepniem, bet "pazemīgiem Viņš dod 
žēlastību [labvēlību, svētības]".

Dieva žēlastība ir ļoti svarīga mūsu dzīvei. 
Mēs esam glābti žēlastībā caur ticību, un tieši 
tādā pašā veidā mums jādzīvo katra savas dzīves 
diena – Dieva žēlastībā caur ticību! Kad tava 
dzīve būs balstīta Dieva mīlestībā, tu varēsi sākt 
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Viņam uzticēties. Tad varēsi dzīvot ticībā, ne vairs 
skatīšanā. Tava sirds zinās, ka Dievs ir uzticams 
un tur Savus apsolījumus.

Bībeles angļu tulkojumā Amplified Bible teikts, 
ka ticība "ir visas tavas cilvēcīgās personības 
pilna paļaušanās uz [Dievu], pilnīgā uzticībā un 
pārliecībā par Viņa spēku, gudrību un labestību" 
(Kolosiešiem 1:4). Ļaujot Dievam tevi mīlēt, tu 
spēsi tā dzīvot. Jo dziļākas kļūs tavas attiecības 
ar Dievu, jo lielāka paliks arī ticība. Tu redzēsi 
Dievu darām varenus darbus tevī un caur tevi, 
arī  tavā dzīvē, bet tas viss sākas ar  atklāsmi 
par Viņa mīlestību. Dievs mīl tevi. Nekad par to 
nešaubies! 



Brīvība no bailēm

"Baiļu nav mīlestībā [bailes nepastāv], bet 
pilnīgā [nevainojamā] mīlestība aizdzen bailes, 
jo bailēm ir mokas; kas baiļojas, nav sasniedzis 
pilnību mīlestībā [nav pieaudzis mīlestības pilnīgā 
nevainojamībā]."   
                                           1. Jāņa 4:18, AMP

Mēs varam sasniegt brīdi, kad mūsu ticības 
dzīve ir samērā laba; mēs uzticamies Dievam, 
esam pārliecināti, ka Viņš mūs mīl. Tad, pēkšņi, 
ienaidnieks mums sūta kādu uzbrukumu.

Ikdienas dzīves apstākļi, viss sliktais, kas ar 
mums notiek, spēj pārbaudīt mūsu ticību kā 
nekas cits. Ir cilvēki, kuriem nav ne mazāko 
problēmu ticēt, ka Dievs viņus mīl, līdz ikdienas 
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apstākļi sāk likt par to šaubīties.
Tajā brīdī parādās ienaidnieks ar bailēm un 

nosodījumu, lai nošķirtu tevi no vienīgā, kas var 
palīdzēt – Dieva mīlestības. "Bet, kā ar šo?", viņš 
saka. "Man šķita, ka Dievs tevi mīl. Kāpēc tad ar 
tevi notiek tik sliktas lietas? Tu laikam esi izdarījis 
kaut ko briesmīgu. Dievs ir ļoti dusmīgs uz tevi."

Grūtībās un pārbaudījumu brīžos, kad dzīve 
šķiet netaisna un negodīga, ir ļoti viegli zaudēt 
ticību Dievam. Bet Dievs ne vienmēr dara to, ko 
vēlamies vai tad, kad vēlamies. Viņam ir plāns, 
kas ir krietni lielāks par mūsējo. Viņš daudz 
vairāk vēlas izmainīt mūs nevis mūsu apstākļus. 
Un Viņš bieži lieto sāpīgos mirkļus, lai celtu 
mūsu ticību un palīdzētu mums uzticēties tikai 
Viņam vien. Šajos brīžos mēs varam nesaprast, 
kas notiek, un ātri iekrist lamatās, sākot domāt, 
ka Dievs mūs nemīl. Tad ir noderīgi atcerēties 
vārdus no Romiešiem 8:35-39, kur teikts, ka 
nekas nespēj mūs šķirt no Dieva mīlestības, un 
Jēzu Kristū mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Esot 
grūtībās, gudrākais, ko varam darīt, ir skaļā 
balsī teikt: "Dievs, es zinu, ka Tu mani mīli, un 
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es ticu, ka viss nokārtosies man par labu."
Reizēm Dievs nogaida ar Savu risinājumu, 

līdz mums šķiet, ka ir jau par vēlu. Vai atceries 
Lācaru? Viņš bija slims, bet Jēzus gaidīja līdz 
viņa nāvei, pirms ieradās palīdzēt viņam un viņa 
ģimenei. Marta teica Jēzum, ka Viņš ir nokavējis, 
bet Viņš zināja, ko dara, un Lācars tika atgriezts 
dzīvē, veidā, kas vēl vairāk pagodināja Dievu. 
Varbūt Dievs nedarbojas saskaņā ar mūsu laika 
grafiku, bet Viņš nekad nekavē. Dzīves grūtībās 
koncentrējies uz Dievu, un tava ticība tiks 
aktivizēta. Neļauj bailēm un apjukumam nozagt 
no tevis Dieva mīlestību.

1.Jāņa 4:18 ir ārkārtīgi spēcīgs pants: "Pilnīgā 
mīlestība aizdzen bailes." Es par šo rakstu vietu  
daudz domāju   un meditēju, cenšoties to izprast, 
līdz vienu dienu sapratu – pilnīgā mīlestība 
aizdzen bailes, un Dievs ir šī pilnīgā mīlestība. 
Zinot, cik pilnīga ir Viņa mīlestība pret tevi, tu 
vairs neļausi bailēm sevi kontrolēt. Lai arī tu vari 
arī turpmāk izjust bailes, tomēr tu turpināsi iet 
pretim Dievam, jo zināsi, ka Viņš vienmēr ir ar 
tevi.
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Zinot, ka Dievs tevi mīl, tu vairs nebaidīsies 
no kļūdām. Tev ir dota brīvība mēģināt, jo tu 
zini, ka Dieva mīlestība un pieņemšana nav 
balstīta tavos panākumos. Ja tu paļaujies uz 
Dievu, tu nevari kļūdīties. Tu cietīsi neveiksmi 
vienīgi tad, ja paļausies pats uz sevi. Varbūt, ka 
viss neizdosies tā, kā tu esi iecerējis, tomēr, ja 
nepārtraukti raudzīsies uz Dievu, viss nokārtosies. 
Ja zināsi, ka Dievs tevi mīl, tad nebaidīsies no 
neveiksmēm, atraidījuma, trūkuma, pagātnes, 
nākotnes vai jebkā cita. 

Dieva mīlestība ir tik liela, ka tā apklāj visu. 
Vai tu domā, ka tas pats Dievs, kurš tevi ir 
izglābis un darījis brīvu, liks tev dzīvot sakāvē? 
Atstās tevi bezpalīdzīgu? Sātans ir mūsu dvēseļu 
ienaidnieks. Viņš ir zaglis un melis, bet Jēzus 
vēlas, lai mēs saņemtu dzīves pārpilnību un to 
izbaudītu (skatīt Jāņa 10:10).

Bībeles angļu tulkojumā Amplified Bible 
1.Jāņa 4:18 skan šādi: "Mīlestībā nav baiļu 
[bailes nepastāv], bet pilnīgā [nevainojamā] 
mīlestība aizdzen bailes un izdzēš visas šausmu 
pēdas! Bailes sev līdzi nes domas par sodu, 
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un tas, kas baiļojas, nav sasniedzis mīlestības 
pilnību [nav vēl pieaudzis mīlestības nevainojamā 
pilnībā]."

Uzreiz pēc tam, kad Dievs palīdzēja man 
saprast, ka Viņa mīlestība aizdzen bailes, man 
nācās šīs zināšanas pārbaudīt praksē. Mums 
bija problēmas ar mašīnu. Šķita, ka saplīsusi 
ātrumkārba, bet mums nebija naudas tās 
remontam. Mēs turpinājām braukt, cerot, ka 
mašīna nesadalīsies pa detaļām.

Kādu rītu, jutu, ka Dievs iedrošina manu sirdi 
ar šiem vārdiem: "Džoisa, pavadi šo dienu, mīlot 
Mani un ļaujot Man mīlēt tevi. Tev nav jādara 
it nekas cits. Tev nav jācenšas būt dižai ticības 
sievai. Viss, kas tev jādara – jāpaliek Manā 
mīlestībā."

Es savā nodabā dziedāju, sacerēju Dievam 
dziesmas, un izbaudīju dienu. Tad pēkšņi no 
garāžas izdzirdu sava vīra balsi – četrdesmit 
piecas minūtes pēc tam, kad viņš bija aizbraucis uz 
darbu! Viņš atvēra durvis un teica: "Man nesanāk 
izņemt mašīnu no pirmā ātruma. Mums nāksies 
to tomēr vest pie mehāniķa."
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Es aizvēru durvis un sāku smieties. Parasti es 
tā nebūtu rīkojusies, un arī tajā mirklī tā nebija 
mana apzināta rīcība. Smiekli vienkārši izlauzās 
no manis. Es spēju pasmieties grūtā situācijā, 
jo biju ļāvusi, lai Dievs mani mīl. Paliekot Dieva 
mīlestībā, tiek atvērtas durvis ticībai nevis 
bailēm. Es sāku smieties, un tas, tikai pateicoties 
ticībai. Es smaidīju, jo dziļi sirdī zināju, ka Dievs 
par mums parūpēsies. 

Ābrahāms smējās ticības smieklus. Kad Dievs 
atnāca pie viņa un paziņoja, ka viņam būs dēls, 
Ābrahāms smējās! Viņš zināja, ka dabīgā veidā 
viņam un Sārai bērniņš nevar būt, bet viņš ticēja 
Dievam, un Viņa prieks izplūda smieklos.

Es ticu, ka tādejādi tiek atvērtas durvis, lai 
Dievs varētu mums brīnišķīgos veidos palīdzēt. 
Kuram gan prātā nāktu smieties, kad pretim 
rēgojas problēmas? Bībelē teikts, ka Dievs sēž 
debesīs un smejas par Saviem ienaidniekiem 
(skatīt Psalms 2:2-4). Ja Dievs to dara, tad arī 
mēs varam. Droši – smejies ticības smieklus. 
Galu galā, Dievs tevi mīl. Ja Dievs ir ar tevi, kas 
var būt pret tevi?



Mīlestība uzrunā

"Un šis bauslis [pavēle, norādījums] mums 
ir no Viņa, ka tam, kas mīl Dievu,  

būs mīlēt arī savu brāli [ticīgo]." 
1 Jāņa 4:21, AMP

Tu esi Dieva īpašais bērns. Viņš to atklāj 
5.Mozus 7:6. Ja tu dziļi sirdī zināsi, ka esi 
Viņam īpašs, tad spēsi dzīvot ar prieku un 
pārliecību, kas labvēlīgi ietekmēs visu tavu 
apkārtējo pasauli. Ieejot lielveikalā, tavu seju 
rotās smaids, jo tu zināsi – "Es esmu mīlēts. 
Manā dzīvē viss ir kārtībā. Es varu svētīt citus 
ar to mīlestību, ko sajūtu no Dieva." Tu vari būt 
priecīgs, lai kur tu dotos, un tavs prieks svētīs citus.  
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Psalmā 100:2 teikts, ka mums vajadzētu "kalpot 
tam Kungam ar prieku".

Kad sākam apzināties, cik īpaši esam Dieva 
lielajā plānā, un mūsu attieksme un uzvedība ir 
balstīta šajā atklāsmē, varam stāstīt par Kristu un 
parādīt Viņa mīlestību tā, lai tas vestu cilvēkus 
tuvāk Viņam. Dieva mīlestība, kas plūst caur tevi, 
darīs tevi jūtīgu pret citu cilvēku vajadzībām un 
pildīs tavu sirdi ar līdzjūtību. Viņa mīlestība tevī 
darīs tevi brīvu no bailēm, un tu vairs nebaidīsies 
uzrunāt citus mīlestībā. Tu nebīsies no atraidījuma 
vai izmantošanas; Dieva mīlestība tevī pamanīs 
citu vajadzības un centīsies tās piepildīt.

Dievs vēlas, ka tu spētu noticēt tam, ka caur 
tevi Viņš darīs vēl lielākus darbus, jo Jēzus dzīvo 
tevī. Uzticies Viņam un tici, ka Viņš vēlas tevi 
lietot, lai mīlētu un palīdzētu citiem. Atceries, 
ka Dieva pilnīgā mīlestība aizdzen bailes, tāpēc 
neļauj bailēm atturēt tevi no drosmīgiem soļiem 
ticībā.

Es pat nevaru atcerēties, cik reižu esmu stāvējusi 
uz "ticības klints" pašas malas, gatavojoties darīt 
kaut ko bailīgu, un vienmēr ir šķitis, ka Dievs 
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saka: "Aiziet, Džoisa, aiziet! Es darīšu caur tevi 
lielus darbus.Aiziet!" Dievs nekad nav ļāvis man 
nokrist, kad esmu spērusi soli ticībā un ielēkusi 
nezināmajā.

Zini, kāpēc man nav jāuztraucas, ka mani 
ticības soļi varētu pārvērsties neveiksmē? Jo es 
zinu, ka Dievs mani mīl. Viņš mani mīl, un Viņš 
zina, ka es mīlu Viņu, un Viņa žēlastībā es esmu 
atdevusi savu dzīvi Viņam. Ja tu esi to izdarījis, 
un mīli Dievu, un zini, ka Viņš mīl tevi, tad nav 
neviena problēma, kuru, caur Kristu, tu nespētu 
uzvarēt.

Ja tev ir patiesa vēlēšanās palīdzēt citiem 
cilvēkiem, Dievs palīdzēs tev, ka tu arī vari palīdzēt 
citiem. Tev nav jābūt super spējīgam; tev ir tikai 
jābūt pieejamam Dievam, un Viņš darīs visu citu. 
Varbūt tev šķiet, ka tavas dāvanas ir vienkāršas, 
tomēr reizēm tieši vienkāršais ir pats spēcīgākais. 

Nepavadi savu dzīvi, savtīgi tērējot visu savu 
enerģiju tikai tam, lai koncentrētos uz sevi un 
apmierinātu savas vajadzības. Pasaki Dievam, ko 
tu vēlies vai, kas tev ir vajadzīgs, un tad turpini 
koncentrēties uz Viņu, lai vari būt jūtīgs uz Svētā 
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Gara vadību aizsniegt un svētīt citus. Ko tu izdarīsi 
kādam citam, to Dievs izdarīs tev. Kad tev ir kāda 
vajadzība, domā nevis par "vajadzību", bet par 
"sēklu". Tas nozīmē, ka tad, kad tu palīdzi kādam 
citam, Dievs to pieņem kā sēklu tai ražai, ko tu 
vēlies redzēt savā dzīvē.

Ikviens vēlas būt turīgs, tomēr mums jāsaprot, 
ko nozīmē būt turīgam. Es to varētu definēt, kā 
spēju pielietot Dieva resursus, lai apmierinātu 
ikvienu ikdienas vajadzību. Dieva mīlestība tev 
dos spēju citu vajadzības nostatīt augstāk par 
savējām. Vai nedomā, ka Dievs mīl tevi pietiekami, 
lai dotu tev spēku mīlestībā palīdzēt apkārtējiem, 
pat tiem, kurus mīlēt nav visai viegli – īgnajiem 
un dusmīgajiem?

Nav daudz jāpiepūlas, lai mīlētu kādu, kas mīl 
arī tevi. Tomēr mums vajadzīga Dieva žēlastība, 
kas ļautu mīlēt tos, kuri pavisam mums nav mīļi. 
To paveiks Dieva mīlestība, plūstot caur mums, jo 
Viņa mīlestība nav atkarīga no apstākļiem. Mēs to 
saņemam par brīvu, un par brīvu varam dot tālāk. 
Mīlestība nekad nekļūdas, nekad nepadodas. Varbūt 
paies vairāki gadi. Varbūt pat pieci, divdesmit pieci 



50

gadi, tomēr tas ir tā vērts. Ja tev ir grūti būt pacietīgam 
un kādu mīlēt, atceries tās reizes, kad Dievs nav 
pārtraucis mīlēt tevi, gaidot, kamēr ļausi Viņam 
sevi mainīt. 1.Korintiešiem 13 ir teikts, ka mīlestība 
ir pacietīga, laipna un pazemīga. Tā nemeklē savu 
labumu, nav savtīga un neapvainojas. Visas šīs 
īpašības Jēzus mūsos izlej Savā mīlestībā, lai 
varam atdarīt to pašu visiem tiem, kas ir ievainoti, 
pazuduši un izsalkuši pēc Dieva mīlestības savā 
dzīvē.

Dievs tevi mīl, bet Viņš mīl arī visus citus. Viņš 
mīl visus cilvēkus – pestītos, vēl pazudušos, un 
Viņš grib lietot tevi kā kanālu, caur kuru izliet 
Savu mīlestību.

Nebaidies spert soli! Dieva mīlestība atbrīvo 
tevi no bailēm un nosodījuma, un Viņš ir devis 
tev spēju mīlēt. Apņemies dalīties Dieva mīlestībā 
ar citiem. Vari sākt ar to, ka kļūsti draudzīgs pret 
citiem. Apņemies būt draudzīgs un būt par svētību 
it visur, kur tu esi.

Viens no veidiem, kā parādīt mīlestību, ir 
viesmīlība, īpaši pret kādu, kurš ir vientuļš un 
noskumis. Uzaicini kādu vakariņās. Priecājies 
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par ciemiņiem. Sarokojies un smaidi. Apskauj 
kādu vai pasaki ko iedrošinošu. Palīdzi praktiski 
– piedāvā aizvest uz darbu kaimiņu, kura auto 
tiek remontēts. Uzrunā jauno kolēģi, un piedāvā 
iepazīstināt ar pilsētu. Dievam tev vienmēr ir kāds 
darbiņš. Iespējams, tev pašam tas nešķiet nekas 
liels un svarīgs, bet Viņam tas ir kas ļoti īpašs. 
Dievam cilvēki ir svarīgi!

Ir cilvēki, kurus uzrunāt vari tikai tu. Lūdz, 
lai Dievs parāda tev veidu, kā uzrunāt ar Viņa 
mīlestību, un Viņš tev to mācīs.



Dieva mīlestība 
tevi mainīs

"Šī ir tā mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši 
Dievu, bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu 
Dēlu mūsu grēku izpirkšanai." 
                                          1 Jāņa 4:10, AMP 

Dievs mūs mīl, taču nedomāju, ka lielākā daļa no 
mums patiešām izprot, cik liela ir Viņa mīlestība 
un, cik ļoti Viņš mūs mīl. Studējot šo tēmu, Dievs 
man ir atklājis, ka, ja mēs tiešām dziļi sirdī zinātu, 
cik ļoti Viņš mūs mīl, mēs uzvestos pavisam 
citādāk.

 Meditē par Dieva mīlestību pet tevi! Tieši tas 
tevi mainīs. Ja tu vēlies sevī kaut ko mainīt, tad 
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vienīgi, zinot un ticot, ka Dievs tevi ārkārtīgi mīl, 
tu spēsi izbaudīt pārmaiņu procesu, gaidot uz Viņa 
darbu sevī. Ja tevī būs vienīgi vilšanās par savām 
kļūmēm, tu nekad nespēsi mainīties. Atceries, ka 
Dievs darbojas ticībā, un patiesa ticība ļauj mums 
Dievā baudīt mieru (skatīt Ebrejiem 4).

Šķiet, ka ļoti reti kuram ir labas attiecības 
pašam ar sevi. Ir daudzi cilvēki, kuri nav 
apmierināti ar sevi vai pat sevi ienīst. Ja arī tev 
ir grūti sevi pieņemt, gribu tikai atgādināt, ka ir 
normāli ienīst savas vājās puses, bet neienīsti pats 
sevi! Jēzus nomira par tevi, jo ļoti tevi mīl, un 
Viņš vēlas, lai tu pieņemtu šo dārgo dāvanu.

Bībelē teikts: "Ko cilvēks par sevi domā, tas viņš 
arī ir" (Sal.pamācības 23:7). Ja tu nepārtraukti esi 
neapmierināts ar sevi, šausti sevi un nesaproti, 
cik tu esi īpašs, tad tevī nebūs Dieva miers un 
prieks, un tas būs redzams arī tavā attieksmē un 
rīcībā - tikai tāpēc vien, ka neesi savā sirdī pilnībā 
pieņēmis šo spēcīgo, dzīvi mainošo patiesību – ka 
Dievs mīl tevi vairāk, kā tu spēj saprast.

Dievs vēlas, lai tu pavadi laiku ar Viņu katru 
dienu. Tieši tas arī tevi mainīs. Ja Dievs tev nebūs 
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pirmajā vietā, tad Viņš nespēs tavā labā izdarīt visu, 
ko vēlētos. Laiks, ko pavadīsi divatā ar Dievu – mīlot 
Viņu un ļaujot Viņam mīlēt sevi – ļaus tev kļūt 
stipram, drosmīgam un nobriedušam.

Daudzi meklē aizbildinājumus, un tā arī nekad 
nevelta laiku, lai izveidotu lieliskas attiecības 
ar Dievu. Varbūt viņi vēlētos labas attiecības ar 
Viņu, tomēr nespēj sevi disciplinēt, lai izveidotu 
noderīgus paradumus, piemēram, studēt Vārdu 
un lūgt. Ja arī tev tas nākas grūti, lūdz Dievam 
palīdzību izveidot ieradumu pavadīt laiku ar Viņu 
katru dienu. Tas ir pats lieliskākais, kam mēs 
varētu veltīt savu laiku!

Dieva mīlestība tevi mainīs. Piedzīvojot Viņa 
mīlestību un ieraugot to savā ikdienā, tu atklāsi, 
ka mainās pat tavas vēlmes. Tu gribēsi līdzināties 
Jēzum – Viņam, kurš tevi tik ļoti mīl. Dieva 
rakstura iepazīšana un izveidošana sevī, lai kļūst 
par vienu no mūsu galvenajām prioritātēm! Pāvils 
teica, ka viņa lielā apņemšanās un mērķis ir 
iepazīt Kristu un Viņa augšāmcelšanās spēku 
(skatīt Filipiešiem 3:10). Ievēro, ka Pāvils arī 
saka, ka viņam nāksies būt apņēmības pilnam.
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Gribu iedrošināt tevi uztvert attiecības ar 
Dievu ļoti nopietni. Tu vari būt tik tuvu Dievam, 
cik to vēlies; tas viss atkarīgs no tā, cik daudz 
laika esi gatavs tam veltīt. 

Bībele saka, ka mēs esam Dieva pārstāvji, 
un, ka Viņš sevi atklāj pasaulei caur mums (skatīt 
2.Korintiešiem 5:20). Šī rakstu vieta vienmēr 
uzrunā manu sirdi, un ikreiz no jauna liek ieraudzīt, 
cik svarīgi ir sekot Dieva Gara vadībai, Viņam 
darbojoties mūsos, un, mainot mūs Dieva  mērķim. 
Svētais Gars ir tas, kurš izlej Dieva mīlestību mūsu 
sirdīs (skatīt Romiešiem 5:5). Saņem to, izbaudi un 
ļauj, lai tā tevi maina!
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Piedzīvo jaunu dzīvi

Dievs tevi mīl un vēlas ar tevi veidot personīgas 
attiecības. Ja vēl neesi pieņēmis Jēzu Kristu par 
savu Glābēju, vari to izdarīt tieši tagad. Atver Viņam 
savu sirdi un lūdz šo lūgšanu:

"Tēvs, es zinu, ka esmu pret Tevi grēkojis. 
Lūdzu, piedod man! Nomazgā mani! Es 
izvēlos uzticēties Jēzum, Tavam Dēlam. Es 
ticu, ka Viņš nomira par mani; mirstot pie 
krusta, Viņš uzņēmās arī manus grēkus. Es 
ticu, ka Viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem. 
Es tagad pakļauju savu dzīvi Jēzum.
Paldies, Tēvs, par piedošanas un mūžīgās 
dzīvības dāvanu. Lūdzu, palīdzi man dzīvot 
Tev! Jēzus vārdā, Āmen."
Ja lūdzi no visas sirds, tad Dievs tevi ir pieņēmis, 

notīrījis un atbrīvojis no garīgās nāves valgiem. Velti 
laiku, lai izpētītu šīs Rakstu vietas, un lūdz, lai Dievs 
runā uz tevi ikdienā, uzsākot šo jauno piedzīvojumu 
– savu dzīvi ar Viņu.
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Jāņa 3:16
Efeziešiem 1:4
1.Jāņa 1:9
1.Jāņa 5:1 
1.Korintiešiem 15:3-4
Efeziešiem 2:8-9
1.Jāņa 4:14-15
1.Jāņa 5:12-13 

Lūdz, lai Viņš tev palīdz atrast labu draudzi, 
kas balstīta bibliskajā mācībā, lai vari saņemt 
iedrošinājumu augt savās attiecībās ar Kristu. Dievs 
vienmēr ir ar tevi. Viņš tevi vadīs dienu no dienas un 
atklās, kā izdzīvot to pilnvērtīgo dzīvi, ko Viņš tev ir 
sagatavojis.



Par autoru

DŽOISA MAIJERE ir viena no zināmāka-
jām Bībeles skolotājām pasaulē. Viņas veidotais 
un vadītais raidījums «Enjoying Everyday Life» 
tiek pārraidīts simtiem televīzijas kanālos un ra-
dio stacijās visā pasaulē.

Džoisa ir sarakstījusi vairāk kā 100 iedvesmo-
jošu grāmatu. Populārākās no tām ir «Dievs nav 
uz tevi dusmīgs», «Veidojot labus ieradumus un 
laužot sliktus ieradumus», «Izdari sev pakalpoju-
mu – piedod», «Dzīvojot pāri emocijām», «Spēka 
domas», «Prāta cīņas lauks», «Izskaties un jūties 
labi», «Pārliecināta sieviete», «Es izaicinu tevi, 
Nekad nepadodies!»

Džoisa daudz laika pavada, ceļojot, regulāri va-
dot konferences un uzstājoties tūkstošiem cilvēku 
piepildītās auditorijās visā pasaulē.



MŪSU RESURSI

 FACEBOOK.COM/ JOYCEMEYERMINISTRIESLATVIAN

Iepazīsties ar Džoisas Maijeres kalpošanas oficiālo Face-
book lapu! Šis resusrss ir lielisks garīgs atbalsts, atklājot 

jaunas Bibliskās patiesības un atziņas par Dieva varenību. 
Ielūkojies tur katru dienu un audz ticībā! 

YOUTUBE.COM/USER/JOYCEMEYERMINISTRIES

Apmeklē arī Džoisas Maijeres kalpošanas Youtube kanālu, 
kur vari noskatīties Enjoying Everyday Life programmas 
raidījumus, kā arī citus interesantus un iedvesmojošus 

video. Regulāri pievienojam jaunas programmas un video 
materiālus, kas palīdzēs tavu kristīgo dzīvi veidot veiksmī-

gāku. Gaidīsim tevi!

TV.JOYCEMEYER.ORG

Mūsu mājas lapā Džoisas Maijeres programmas ir 
pieejamas vairākās valodās.

http://www.facebook.com/joycemeyerministrieslatvian/
http://www.youtube.com/user/joycemeyerministries
http://tv.joycemeyer.org


Iespējams, bieži esi dzirdējis, ka Dievs tevi mīl. Cilvēki mēdz 
citēt rakstu vietas: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis...”, un 
“Dievs ir mīlestība”. Bet svarīgi ir pajautāt – vai tu tiešām 
saproti, ka Dievs tevi mīl vienmēr, mīl ar beznosacījumu mī-
lestību, neatkarīgi no jebkādiem apstākļiem? Vai šī patiesī-
ba ietekmē tavu ikdienu, ļaujot tev brīvi kļūt par to, ko Viņš 
vēlas un piepildīt Viņa plānus tavai dzīvei? 

Šajā grāmatā atklātajā mācībā tu:
• ieraudzīsi, kas Bībelē patiesībā teikts par Dieva mīlestību;
• iemācīsies, kā to pieņemt un dot citiem;
• piedzīvosi, kā Dieva mīlestība maina cilvēka dzīvi;
• atklāsi, kā ik dienu dzīvot Dieva mīlestībā.

Šī vēsts ir svarīga ikvienam Kristus sekotājam, kurš vēlas perso-
nīgas, tuvas attiecības ar Viņu, un ilgojas piepildīt Dieva doto 
potenciālu. Ja esi sava ticības ceļa pašā sākumā, vai arī esi 
uzticējies Viņam jau pirms daudziem gadiem, tu iemācīsies ko 
jaunu, kas ļaus piedzīvot prātam neaptveramu mīlestību un 
vedīs tevi tuvāk Viņam!

VAI TU                 ZINI,  
CIK ĻOTI DIEVS TEVI MĪL?

TIEŠĀM

TV.JOYCEMEYER.ORG

JOYCEMEYERMINISTRIESLATVIAN


