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GRĒKSŪDZE UN ABSOLŪCIJA 

 

Dievkalpojumā un privātajā dvēseļkopšanā tiek praktizēta grēksūdze un saņemta 

Dieva piedošana. Grēku nožēlošana dievkalpojumā tiek saukta par kopīgo grēksūdzi. Kad 

cilvēks runā ar mācītāju vienatnē un atzīstas savos grēkos, tā ir privātā grēksūdze jeb 

bikts. 

KĀ IZSŪDZĒT GRĒKUS? 

Kas ir grēksūdze? 

Grēksūdzei ir divas daļas: pirmkārt, mēs izsūdzam grēkus, un, otrkārt, mēs 

saņemam no mācītāja absolūciju jeb grēku piedošanu kā no paša Dieva, turklāt 

nešaubāmies, bet droši ticam, ka tādējādi mūsu grēki ir piedoti arī Dieva priekšā 

debesīs. 

 

Privātajā grēksūdzē grēku atzīšanai un piedošanas saņemšanai parasti seko 

padomdošana un vadīšana ticībā. Dzīvot kā Kristus māceklim nozīmē ar sāpēm lūgt 

piedošanu par saviem grēkiem un gribēt laboties. Būt kristietim – tas ir dzīvot nožēlā un 

ik dienas atgriezties no grēkiem. Tādēļ Mārtiņš Luters nodaļu par grēksūdzi “Mazajā 

katehismā” ievietojis starp nodaļām par Kristību un Svēto Vakarēdienu. 19. gs. dažās 

valstīs šī nodaļa no katehisma ir tikusi izņemta, taču tā pieder pie oriģināla. Katehisma 

saīsināšanas iemesls, iespējams, meklējams racionālisma ideju ietekmē. Pat ja grēksūdze 

var tikt noturēta atsevišķi, tomēr tā ir saistīta gan ar Kristību, gan Svēto Vakarēdienu. Ja 

cilvēks ir atkritis no savas Kristības, tad, nožēlojot grēksūdzē visu, ko viņš darījis pret 

Dieva baušļiem domās, vārdos un darbos un ticot absolūcijas solījumam, viņa kristību 

derība tiek atjaunota. Svētais Vakarēdiens ir redzamais apstiprinājums tam, ka cilvēkam 

pieder Dieva žēlastība un viņš var būt pārliecināts, ka viņa grēki ir piedoti. 

Grēksūdze “Mazā katehisma” oriģinālā atrodas pirms nodaļas par Svēto 

Vakarēdienu, jo katram, kas vēlas saņemt Kristus miesu un asinis, jābūt pienācīgi 
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sagatavotam. Sagatavošanās jeb grēksūdze būtu jāveic pirms došanās pie Svētā 

Vakarēdiena. Ir svarīgi, lai Vakarēdiena dalībnieki saņemtu nepieciešamo palīdzību savas 

sirdsapziņas izmeklēšanai. Nožēlot grēkus nozīmē apmainīt savu grēku pret Kristus 

taisnību. Šī svētīgā apmaiņa notiek tad, kad Jēzus ņem cilvēka nesvētumu un pretī sniedz 

Savu svētumu. Ticīgajam ir liels atvieglojums dievkalpojuma sākumā atstāt savu grēku 

nastu un saņemt apstiprinājumu, ka Jēzus žēlastība atkal ir uzveduši viņu uz pareizā ceļa. 

Kad mācītājs pasludina grēku piedošanu, viņš to dara Kristus uzdevumā. Pestītājs ir 

devis Baznīcai atslēgu varu, un tas nozīmē, ka draudzes gans var atlaist vai paturēt 

cilvēka grēkus. Jēzus sacīja apustulim Pēterim: “Un Es tev došu debesu valstības 

atslēgas; un, ko tu siesi virs zemes, tas būs siets arī debesīs; un, ko tu atraisīsi virs zemes, 

tam jābūt atraisītam arī debesīs” (Mt. 16:19). Atslēgu vara var tikt lietota arī sprediķī, 

aicinājumā uz grēksūdzi vai grēksūdzes sagatavošanas vārdos. Tā var tikt izteikta pēc 

kādas konkrētas formulas vai saviem vārdiem. Svarīgākais ir, lai tam, kas negrib atzīt un 

nožēlot savus grēkus, būtu skaidrs, ka nenožēlotie pārkāpumi netiek piedoti un šķir viņu 

no Dieva. 

Nebrīdināt cilvēku, kas kā akls dodas pazušanā, nav mīlestības darbs. Cilvēku, kas 

nenožēlo savus grēkus, vajag brīdināt no Dieva baušļa pārkāpšanas sekām: tā viņš pats 

sevi izslēdz no debesīm. Brīdinājuma nozīme ir atmodināt un aicināt uz labošanos, bet tā 

mērķis – izlīgšana ar To Kungu. 

Kristietim, kas izjūt grēka stipro varu un šaubās, vai viņš var saņemt piedošanu, ir 

nepieciešams skaidrs apstiprinājums, ka Jēzus ir miris un augšāmcēlies arī viņa dēļ, lai arī 

cik smagi būtu viņa izdarītie grēki. Absolūcija vēsta, ka Dievs piedod ikvienam, kurš grib 

saņemt piedošanu, un atjauno sadraudzību ar viņu. Dieva vārda apsolījums liecina, ka 

Debesu Tēvs atkal ir uzņēmis cilvēku Savā valstībā. Arī laji viens otram var atgādināt par 

šiem apsolījumiem. 

Pēc augšāmcelšanās no mirušajiem Kristus apustuļiem sacīja: “Ņemiet Svēto Garu! 

Kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti, kam jūs tos paturēsit, tiem tie paliks” 

(Jņ. 20:22–23). Kungs Kristus deva debesu valstības atslēgas Saviem sūtņiem, lai viņi tās 
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lietotu, nosodot maldu mācības un bezdievīgu dzīvesveidu draudzē. Pie atslēgu varas 

pieder arī izslēgšana, kas nozīmē, ka tiem, kuri nevēlas sekot draudzei kristīgajā mācībā, 

tiek aizliegts saņemt Svēto Vakarēdienu. Atslēgu vara dod arī spēcīgu apstiprinājumu, 

ka Dievs patiesi piedod tiem, kas nožēlo savus grēkus. Grēksūdze piemēro Bībeles 

apsolījumus katram atsevišķam cilvēkam, lai viņš paļautos uz Jēzus žēlastību un to, ka 

Dieva mīlestība ir arī viņam. Privātā grēksūdze var palīdzēt atrast izeju no sarežģītas 

situācijas un izgaismot turpmāko ticības ceļu. 

Kad būtu jādodas pie bikts? Privāta bikts ar savu dvēseļkopēju ir vajadzīga, ja 

cilvēks vairākkārtīgi ir lūdzis grēku piedošanu, bet viņa sirdsapziņa nav ieguvusi mieru. 

Kad cilvēks jūt, ka kāds grēks nav ticis īsti apzināts un piedots, tas var būt Svētā Gara 

aicinājums uz privātu bikti. Kad grēks turpina nospiest un vainas apziņa – apsūdzēt, tā 

iemesls var būt neskaidrības savstarpējās attiecībās ar savu tuvāko, kuras nepieciešams 

labot. 

Pirms dodamies pie Svētā Vakarēdiena, mums sevi īpaši jāpārbauda. Ir jāaizlīgst 

gan ar Dievu, gan cilvēkiem. Jēzus saka: “Tāpēc, kad tu upurē savu dāvanu uz altāra un 

tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi, tad atstāj turpat altāra priekšā savu dāvanu, 

noej un izlīgsti papriekš ar savu brāli un tad nāc un upurē savu dāvanu” (Mt. 5:23–24). Ja 

tava sirdsapziņa turpina apsūdzēt tevi kādā grēkā, par spīti tam, ka tu to esi vairākkārtīgi 

nožēlojis, Svētais Gars tevi aicina doties pie mācītāja. Ir kaitīgi neiet pie bikts, ja tā var 

sniegt palīdzību. Dievs labprāt vēlas atbrīvot cilvēku no tā, kas viņu nospiež, un noņemt 

viņa grēku un parādu nastu. 

 

Kādi grēki ir jāizsūdz? 

Dieva priekšā mums jāatzīstas par vainīgiem visos grēkos, arī tajos, ko mēs 

neapzināmies, – kā to darām lūgšanā “Mūsu Tēvs”, bet mācītājam jeb biktstēvam 

mums ir jāizsūdz tikai tie grēki, kurus mēs apzināmies un jūtam savā sirdī. 

 

Lutera skaidrojums jāaplūko tā laika pastāvošās kārtības kontekstā, kad cilvēki 
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visbiežāk gāja pie bikts tieši pirms Svētā Vakarēdiena saņemšanas. Pāreja uz kopīgo 

draudzes grēksūdzi notika tikai vēlāk. Individuālā dvēseļkopšana un bikts, protams, 

palika, bet vairs nebija saistītas ar iešanu pie Vakarēdiena. 

Kad Luters saka, ka biktī mums jāizsūdz tie grēki, kurus mēs apzināmies, viņš 

uzskata, ka mums nav jājūtas nevajadzīgi nospiestiem vai jābaidās par to, ka kādu grēku, 

iespējams, esam aizmirsuši izsūdzēt. Taču biktī mēs varam stāstīt visu, kas nospiež sirdi, 

arī par mūsu grēcīgo dabu. Mēs lūdzam piedošanu arī par tiem grēkiem, kurus 

neapzināmies. “Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām 

kļūdām!” (Ps. 19:13). 

Ir jāizsūdz visi savi grēki un no tiem jāatsakās. Mums jālūdz piedošana gan par to, 

ko esam darījuši nepareizi, gan par to, kas mums būtu bijis jādara. Mums jāatzīst, ka 

esam pārkāpuši baušļus, neesam gājuši pareizo, Dieva rādīto ceļu, un esam atteikušies 

darīt labu. Nevienu grēku nevajag slēpt kādā sirds tumšā nostūrī. Kad cilvēks kaut ko 

noklusē, viņu moka vainas apziņa un viņš zaudē drosmi. Ķēniņš Dāvids apraksta savu 

mokošo stāvokli: “Jā, skumjās paiet mana dzīve, un mani gadi aizrit vienās nopūtās. Aiz 

bēdām manas paša vainas dēļ sabrūk mans spēks un mani kauli izģinst” (Ps. 31:11). 

Ļaunais grib likt šķēršļus, lai cilvēki nevarētu atbrīvoties no grēku smagās nastas. Tam, 

kas grib izsūdzēt grēkus mācītājam, nav jābaidās, ka biktī teiktais tiks kādam izpausts. 

Mācītāju saista klusēšanas solījums. Mācītājs nekad nestāsta citam šādu sarunu saturu un, 

protams, nekad vēlāk to neizmanto pret cilvēku. Nevajag arī domāt, ka mācītājs nespēs 

uzklausīt mūsu atzīšanos ļoti smagos grēkos. Patiess dvēseļkopējs zina, cik samaitāta ir 

cilvēka daba, un viņu ne ar ko nevar pārsteigt. Viņš priecājas, ja kāds nāk pie viņa un grib 

atbrīvoties no ļaunā varas. Mēs varam izstāstīt visu. Mēs atklājam savu sirdi nevis 

mācītājam kā cilvēkam, bet gan Dieva kalpam un galu galā pašam Dievam, kurš viņu ir 

sūtījis. Kad mācītājs pasludina grēku piedošanu, viņš dod Tā Kunga piedošanu. 

 

Kuri tie ir? 

Pārdomā saskaņā ar desmit baušļiem savu dzīvi: ko tu esi darījis, būdams tēvs, 
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māte, dēls, meita, kungs, kundze vai kalps. Vai neesi bijis nepaklausīgs, neuzticams, 

slinks, vai neesi nodarījis kādam pāri ar vārdiem vai darbiem, vai neesi zadzis, bijis 

nolaidīgs, izšķērdīgs, vai neesi nodarījis kādam kaitējumu. 

 

Katram ik dienas nāktos pārbaudīt sevi, lūgt grēku piedošanu un saņemt žēlastību. 

Daži cilvēki domā, ka viņiem nav nekāda grēka, ko nožēlot, un iedomājas, ka Dievs ar 

viņiem ir diezgan apmierināts. Neviens cilvēks nevarētu tikt izglābts no pastarās tiesas, ja 

nebūtu Kristus, kurš attaisnojis Dieva priekšā ikvienu, kas Viņam tic. 

Pirms bikts ir jāizmeklē sirdsapziņa. Mums jāpārbauda un jāatzīst, ko esam 

grēkojuši pret Dievu, savu tuvāko un sevi. Vai es esmu bijis augstprātīgs, greizsirdīgs, 

dusmīgs, alkatīgs, rijīgs, netikls vai slinks? Mums jāļauj Bībelei izgaismot mūsu dzīvi un 

atvērt acis uz visu, kas mūs šķir no Dieva valstības. Grēka atziņa sākas ar to, ka cilvēks 

ierauga savus atsevišķos ļaunos darbus. Ja Dieva vārds turpina darboties, mēs drīz vien 

atzīstam, ka mūsu sirds ir pilna ar netīrām domām un vēlmēm. 

Dieva likums atmodina nožēlu par izdarītajām kļūdām, un cilvēks saprot, cik 

šausmīgs ir grēks. Nožēla rada sāpes par grēku, un īstai nožēlai vienmēr seko vēlme 

laboties. Patiesa grēku nožēla pirmām kārtām nav bailes no grēka sekām un soda, bet gan 

atteikšanās no ļaunuma, kas mīt katrā cilvēkā. 

Kurš ir vainīgs, ka es grēkoju? Tajā nevar vainot citus. Katrs cilvēks ir atbildīgs 

pats par savu dzīvi un nes vainas apziņu, ja nav pretojies kārdinājumam, kaut arī citi 

cilvēki viņu uz to ir pavedinājuši. Daži cenšas slēpt savas dzīves tumšās puses, bet Dievs 

atklāj visus mēģinājumus ar ārējiem līdzekļiem aizklāt nepiedotu grēku. Ķēniņš Dāvids 

liecina par savām nepanesamajām mokām, ko viņš pārdzīvoja, kad atteicās izsūdzēt visus 

grēkus: “Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava 

roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. 

Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju: “Es izsūdzēšu Tam 

Kungam savus pārkāpumus!” Un Tu piedevi man manu grēka vainu” (Ps. 32:3-5). 

Svarīgākais ir atzīt patiesību. 
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Daudzi veltīgi izjūt sirdsapziņas ēdas un sirds mokas, un tas atspoguļojas viņu 

domās, vārdos un darbos. Nepiedots grēks ienes cilvēka dzīvē arī nemieru un tukšuma 

izjūtu. Ar izklaidi vai citu nodarbošanos cilvēki bieži vien neapzināti mēģina aizbēgt no 

savas sirdsapziņas. Ir būtiski neko neslēpt: tāpat viss tiks atklāts tiesas dienā. Patiesība 

dara grēcinieku brīvu. Ja mēs atzīstam visus grēkus, it īpaši tos, kurus visvairāk gribam 

apslēpt vai no kuriem kaunamies, Kristus atkal mūs uzvedīs uz pareizā ceļa, un mēs 

iegūsim patiesu prieku. 

Dažreiz kristieši raizējas par to, ka pietiekami nesēro par saviem grēkiem un tāpēc 

nav nožēlojuši tos patiesi. Ar sērām nevar nopelnīt žēlastību. Sērot nozīmē skumt par 

izdarīto un gribēt atbrīvoties no pārkāpumiem. Kad mēģinām laboties, mēs atzīstam savu 

grēcīgumu un saprotam, ka grēks – tas ir reāls spēks. Iedzimtā grēka dēļ mūsu centieni 

laboties nekad nebūs pilnīgi. Mēs neviens neesam pelnījuši Dieva žēlastību un it neko 

nevaram darīt, lai to nopelnītu. Tādēļ ir nepieciešama grēksūdze. Nav neviena cita 

līdzekļa kā vien doties pie Dieva ar visiem grēkiem. Sava garīgā vājuma un trūkumu 

pazemots, cilvēks saņem piedošanu par brīvu, pateicoties Kristus vietnieciskajai nāvei pie 

krusta. 

 

Māci man, kā īsti sūdzēt grēkus. 

Ej pie sava mācītāja un saki viņam: “Godāto mācītāj, es lūdzu jūs uzklausīt 

manu grēksūdzi un pasludināt man grēku piedošanu Dieva žēlastības dēļ.” 

 

Luters dod piemēru, kā izsūdzēt grēkus. Nav runa par kaut kādām noteiktām vai 

nepieciešamām formulām. Tām nav jāseko burtiski, bet no šī piemēra var saprast, kā 

notiek privātā bikts. 

 

Tad saki viņam, kas nomāc tavu sirdi: 

“Es, nabaga grēcinieks, atzīstu sevi par vainīgu Dieva priekšā visos grēkos; 

īpaši jūsu priekšā atzīstu, ka, būdams kalps (kalpone utt.), es diemžēl esmu neuzticīgi 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  7 

 

kalpojis saviem kungiem, jo reizēm neesmu darījis, kas man pavēlēts. Esmu viņus 

saniknojis un izraisījis viņu lamāšanos. Esmu bijis nolaidīgs un radījis zaudējumus. 

Esmu arī bijis bezkaunīgs vārdos un darbos, esmu dusmojies uz sev līdzīgiem, 

pret savu kungu vai kundzi kurnējis un lamājies utt. Tas viss mani sāpina, un es lūdzu 

pēc žēlastības; es labošos.” 

Kungs (vai kundze) lai saka tā: “Īpaši es jūsu priekšā atzīstu, ka savus bērnus, 

saimi un sievu neesmu uzticīgi audzinājis Dievam par godu. Esmu lamājies, rādījis 

ļaunu piemēru ar nepiedienīgiem vārdiem un darbiem, esmu savam tuvākajam darījis 

zaudējumus, aprunājis, esmu pārāk dārgi pārdevis, viltotu preci un nepilnu mēru 

devis.” 

Un lai viņš sūdz, ko vēl pret Dieva baušļiem un savu kārtu ir grēkojis utt. 

Bet, ja kāds neapzinās, ka viņam būtu tieši šādi vai lielāki grēki, tam nav 

jāraizējas vai jāturpina meklēt vai izdomāt grēkus, tā pārvēršot grēksūdzi par 

mocībām, bet jāmin kādi citi grēki, kurus viņš apzinās. Piemēram: “Īpaši es atzīstu, ka 

reiz esmu lamājies, tāpat lietojis nepieklājīgus vārdus, vienreiz neizpildījis to vai citu 

utt.” Un ar to lai pietiek. 

Bet, ja viņš neapzinās nevienu grēku (kas diez vai ir iespējams), tad arī lai 

nenosauc nevienu īpaši, bet lai saņem piedošanu pēc vispārīgās grēksūdzes, kuru 

Dieva priekšā saka mācītājam. 

Vispārīgā grēksūdze: “Visuspēcīgais Dievs, žēlīgais Tēvs! Es, nabaga 

grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos 

un ar ko esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds 

nožēloju, un tie man gauži sāp. Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā Dēla Jēzus 

Kristus, mana Pestītāja, rūgto ciešanu un miršanas dēļ es Tevi lūdzu – apžēlo mani, 

piedod man visus manus grēkus un dod man Sava Svētā Gara palīgu, ka varu 

atgriezties. Āmen.” 

Pēc tam mācītājs saka: “Lai Dievs tev ir žēlīgs un stiprina tavu ticību. Āmen.” 

Tālāk: “Vai tu tici, ka mana piedošana ir Dieva piedošana?” 
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Atbildi: “Jā, godātais mācītāj.” 

Pēc tam lai mācītājs saka: “Lai tev notiek pēc tavas ticības. Pēc mūsu Kunga 

Jēzus Kristus pavēles es tev piedodu tavus grēkus Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, 

āmen. Ej ar mieru.” 

Bet tos, kam ir lieli sirdsapziņas pārmetumi vai arī kas ir nomākti un kārdināti, 

mācītājs ar Rakstu vārdiem mierinās un uz ticību mudinās. Tas lai ir vispārīgs 

grēksūdzes veids. 

 

Kad esam izsūdzējuši savus grēkus, mums nekas vairāk nav jāsaka, jo tad tas ir pats 

Dievs, kas runā, kad mācītājs saka: “Kad nu tu, savus grēkus nožēlodams, ticībā 

iepriecinies ar mūsu Pestītāja Jēzus Kristus nopelnu, tad uz tādu tavu grēku sūdzēšanu un 

lūgšanu, sekojot Kristus pavēlei, es kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps pasludinu tev 

Dieva žēlastību un apliecinu, ka visi tavi grēki ir piedoti Tēva, Dēla un Svētā Gara 

vārdā.” Vai, kā apustulis Jānis raksta: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un 

taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības” (1. Jņ. 1:9). 

Gadās, ka cilvēks izjūt nemieru par veciem grēkiem. Ir divu veidu nemiers, un ir 

svarīgi atšķirt tos vienu no otra. Dažreiz nemiera iemesls var būt tas, ka mums 

nepieciešams atgādinājums: “Ej un vairs negrēko.” Tas ir Dieva atgādinājums, lai cilvēku 

bērni atkārtoti nekristu vecajos grēkos. Viņš māca mums būt uzmanīgiem. Pie Dieva 

nedrīkst nākt vieglprātīgi. Tas, kas saņēmis piedošanu, var viegli to pazaudēt. Dieva Gars 

brīdina mūs no paštaisnuma: “Es vairs neesmu tāds kā citi.” Atgādinājums par mūsu pašu 

bezpalīdzību ir vajadzīgs, lai mēs mācītos paļauties tikai uz Kristu. Dzīvē var pienākt tāds 

brīdis, kad cilvēks, ieraudzījis savus iepriekš padarītos grēkus, saprot, ka Kristus 

žēlastības pietiek arī viņam. Dzīves cīņā šāds atgādinājums var būt vajadzīgs. 

Saņēmuši piedošanu, mēs nedrīkstam paši sevi mocīt ar to, ko mūsu Debesu Tēvs ir 

mums piedevis un aizmirsis. Mums jāpieņem apsolījuma vārdi un jātic, ka esam brīvi no 

visa, kas agrāk mūs nomāca. Šāda nemiera izraisītājs ir velns, kas grib mūs ievilkt šaubu 

tīklos. Sātans grib, lai mēs padotos un atteiktos no ticības. Liekot cilvēkiem krist 
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izmisumā par saviem grēkiem, viņš grib apmānīt pat Kristus sekotājus. Mēs varam izšķirt 

Svētā Gara radīto nemieru no velna nemiera, ņemot vērā vienu svarīgu atšķirību. Gars 

modina nemieru, bet velns ieved izmisumā un tumsā. Dieva Gars rāda ceļu pie Pestītāja, 

bet, kad velns mūs nomoka, mēs neredzam nekādu izeju. Viņš aizmiglo skatienu uz ceļu, 

kas izved no tumsas. Kristus ir atdevis Savu dzīvību par visas pasaules grēkiem, un 

parāds ir samaksāts. Ikviens, kas ticībā pieņēmis krusta patiesību, ir atbrīvots no tiesas, 

un apsūdzības pret viņu ir zudušas. Ja Tas Kungs ir teicis, ka cilvēks ir tīrs no grēkiem, 

tad mums jātic šiem vārdiem, jo Viņš nekad neatceļ Savus apsolījumus. “Kaut jūsu grēki 

arī būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut tie arī būtu kā purpurs, 

tomēr tie kļūs kā vilna” (Jes. 1:18). 

Mēs varam paļauties uz piedošanas vārdiem, jo grēku izpirkšana ir notikusi reiz par 

visām reizēm un par visiem. Pat ja mēs jūtam grēku kā spēku, kas pastāvīgi mūs nomoka, 

mums ir stingrs pamats, uz kā balstīties. Dieva Dēla cīņa beidzās ar uzvaru. Kristus bija 

paklausīgs līdz nāvei, un Dievs pats uzņēmās mūsu grēkus uz Sevis. Jēzus tika sists un 

apsmiets mūsu dēļ. Upuris ir nests, un žēlastība atvērta visiem cilvēkiem. Tā pati 

žēlastība tiek piedāvāta arī tiem, kas dzīvojuši netaisni. Kad ķēniņš Dāvids atzinās 

laulības pārkāpšanā ar Batsebu, Dievs viņam piedeva. Apustulis Pēteris noliedza Kristu, 

izgāja ārā un rūgti raudāja, bet Mesija atnāca arī pie viņa. Dievs ir labs pret mums visiem. 

Jēzus ir apsolījis, ka tas, kas nāks pie Viņa, patiesi netiks atstumts. Pat ja cilvēks uzskata, 

ka viņa grēki ir daudz smagāki nekā citu cilvēku grēki, Kristus tur Savus vārdus. Viņš 

nevar melot. Par spīti tam, ka mēs ik dienas nākam pie Dieva ar saviem trūkumiem, grēku 

piedošanu ik reizi varam saņemt atkal un no jauna. Apbrīnojami liela ir Viņa mīlestība 

pret katru atsevišķu cilvēku. 

 


