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KĀDS IR DIEVS? 

 

Neredzamais Dievs ir ļāvis mums Sevi iepazīt caur Bībeli un Jēzu Kristu. Mēs 

nekad pa īstam nespēsim izprast Viņa varenumu. “Kas ir Tā Kunga Garam noteicis tā 

apjomu?” (Jes. 40:13). Dieva dziļākā būtība ir neaptverama, un tikai Viņš pats zina par 

Sevi visu. Mārtiņš Luters to sauc par Dieva neizdibināmo dabu. 

To, ka eksistē Radītājs, var nojaust, redzot, cik lieliski Viņš ir iekārtojis dabu, bet 

Tā Kunga būtību mūsu grēcīgais saprāts nespēj aptvert. Viņš ir atklājis Savu gribu Vecās 

un Jaunās Derības rakstos, tādēļ ir svarīgi lasīt Bībeli, lai mācītos iepazīt Dieva sirdi. 

Tāpat kā viens un tas pats cilvēks var mainīt sejas grimases, tā arī Tas Kungs, izrādot 

dusmas par grēku, pauž arī tēvišķīgu aizgādnību tam, kurš no Viņa novērsies. Dievs ir 

neatkarīgs, un mēs, cilvēki, varam tikai pazemībā to pieņemt. Cilvēks var tikt pestīts, 

vienīgi iepazīstot Dievu caur Viņa atklāsmi, un Raksti māca mums visu, kas 

nepieciešams, lai gūtu izpratni par ceļu pie Viņa. 

Cilvēkam var būt daudz labu īpašību, bet viņš nekad nav pilnīgs, un, kad mēs 

iepazīstam viens otru tuvāk, ir neiespējami neievērot trūkumus. Turpretī Tas Kungs ir 

nekļūdīgs un pilnīgs, Viņš ir Visaugstākais. Dieva varenība ir tik neaizsniedzama, ka mēs 

nekad nevarēsim to pilnībā izteikt vārdos. 

 

DIEVS IR GARS 

Pašlaik mēs Dievu nevaram redzēt, bet tie, kas tic Kristum, mūžībā varēs baudīt 

Viņa klātieni. Tagad mēs redzam Dieva darbus dabā, vēsturē un arī tajā, kā Viņš caur 

Savu vārdu pārveido mūsu sirdis. Dievs ir Gars, un tas nozīmē, ka Viņš grib vērsties pie 

mūsu gara, mūsu dziļākās būtības. Jāņa evaņģēlija 4. nodaļā rakstīts: “Dievs ir Gars, un, 

kas Viņu pielūdz, tiem To būs pielūgt garā un patiesībā” (Jņ. 4:24). Svētais Gars runā uz 

mums caur Bībeli un palīdz lūgt. 
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DIEVS IR MŪŽĪGS 

Tas Kungs vienmēr ir bijis un vienmēr būs – neatkarīgi no tā, vai cilvēki tic Viņam 

vai ne. Mēs esam ierobežoti laikā, bet Radītājs stāv tam pāri. Viņam laiks nav 

nepieciešams, un tas Viņu nesasaista. Viņā ir mūžīga atpūta, miers un klusums tālu no 

pasaules nemiera un stresa. Dievam nav ne sākuma, ne beigu. Viņš ir tas, kas ir vienmēr. 

Katru brīdi Viņam ir vara pār visiem brīžiem. Tāpēc ir rakstīts: “Viena diena Tam 

Kungam ir kā tūkstoš gadi, un tūkstoš gadi kā viena diena” (2. Pēt. 3:8). Mūžība ir kā 

aplis, un tai nav ne sākuma, ne beigu. “Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule 

radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs!” (Ps. 90:2). Dievs ir nemirstīgs. Visa 

dzīvība nāk no Viņa. Dievs ir radījis mūs dzīvei mūžībā kopā ar Viņu. Tā kā mūsu dienas 

ir saskaitītas, mums ir jādzīvo nevis tikai šodienai, bet gan jādomā un jāmeklē ceļš uz 

mūžīgo dzīvi, jo žēlastības laiks ir dārgs. 

 

DIEVS IR NEMAINĪGS 

Tā Kunga eksistence ir mūžīga, tāpēc Viņš ir uzticams. Kāds liels mierinājums, ka 

Dievs ir un paliek tas pats (Ps. 102:28)! Viņš tur visus solījumus, kurus ir devis Bībelē. 

Debesu Tēvs ir mūsu pilnīgas uzticēšanās vērts, jo Viņš nekad nepieviļ. Dieva žēlastība 

un mīlestība ir spēkā arī mūsdienās, tāpēc nemainās arī Viņa griba un baušļi. Tas, ko 

Svētais Gars ir runājis caur Rakstu autoriem, der visos laikos. Laika gars un uzskatu 

mainība neietekmē Dieva vārdu. Svētais Gars nav pretrunā ar Sevi un nekad neizmaina 

Savu vārdu, tāpēc kristīgā ticība ir tā pati visos laikos. Ir muļķīgi cīnīties pret pašu 

Radītāju, sagrozot Bībeles vārdu, jo Svētie Raksti ir nemainīga atklāsme. Vēstulē 

galatiešiem apustulis Pāvils raksta: “Bet, ja arī mēs vai kāds eņģelis no debesīm jums 

sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to!” (Gal. 1:8). 

Tas nozīmē arī to, ka mēs nedrīkstam sekot tam, kas aicina cilvēkus nepakļauties Dieva 

vārdam. Kristiešiem Dieva nemainība pāri visām lietām rada drošības izjūtu. “Jo Es esmu 

Tas Kungs, un Es nepārveidojos” (Mal. 3:6). Mēs zinām, kur Viņš ir. “Jēzus Kristus 

vakar un šodien tas pats un mūžīgi” (Ebr. 13:8). 
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DIEVS IR VISURESOŠS 

Dievs var būt aktīvs vienlaicīgi visur. Viņš nevar tikt kaut kur ierobežots vai atstāts 

ārpusē. Cilvēks nevar paslēpties no Tā Kunga, kā rakstīts 139. psalmā: “Kurp lai es aizeju 

no Tava Gara, un kurp lai es bēgu no Tava vaiga?” (Ps. 139:7). Ir liela drošības izjūta 

zināt, ka Tas Kungs visur ir tuvumā un sadraudzība ar Viņu ir iespējama visur. Ja arī no 

cilvēka novērstos visi viņa draugi, Dievs vienmēr paliek uzticīgs. Dažkārt no Bībeles mēs 

varam secināt, ka Dievs ir kādā noteiktā vietā, bet tas nozīmē, ka šajā vietā Viņš 

pārdabiskā veidā ir atklājis Savu klātbūtni un darbus. Dievs ir klātesošs visā Universā, jo 

Viņš ir bezgalīgs. Dievs ir radījis pasauli, bet pats nav piesaistīts matērijai un redzamām 

robežām. Viņš ir klāt visā kosmosā, bet īpašā veidā Viņš ir klātesošs sakramentos un 

Dieva vārdā. Dieva pilnība ir Kristū (Kol. 1:19). 

 

DIEVS IR VISSPĒCĪGS 

Dievs nepiepūloties var darīt visu, ko Viņš vēlas. “Mūsu Dievs ir debesīs; ko Viņš 

grib, to visu Viņš dara” (Ps. 115:3). Tas Kungs lieto savu visspēcību, īstenojot Savu 

pestīšanas plānu un nodomu. Mēs nevaram pavēlēt Viņam lietot Savu varu. Kad ļaunums 

aug, mums nav jābaidās, ka Dievs ir zaudējis Savu spēku. Visuvaldītājs tikai gaida īsto 

brīdi, un Viņa visspēcīgā roka apvalda ļauno. Tas Kungs ierobežo ļaunumu, lai dotu vietu 

Savai valstībai. Viņš var valdīt pār pasauli un vērst notikumus un lietas uz labu. 

Dieva visspēcība nevienu nespiež kļūt par kristieti vai mantot debesu valstību, bet 

Viņš izglābj ikvienu cilvēku, kas nepretojas Viņa gribai. Dieva Gars dara brīnumus, kad 

Viņš mudina cilvēkus meklēt žēlastību. Viņš var atgriezt pat visvienaldzīgāko, tādēļ 

kristietim ir jāaizlūdz par citiem. Tas Kungs palīdz pārvarēt šķēršļus. “Jo Dievam nekas 

nav neiespējams” (Lk. 1:37). Jēzus parāda Savu visspēcību, piemēram, apsaucot vētru vai 

piedodot grēkus. Dievs ir Universa Valdnieks un Kungs. Dieva visspēcība glābj cilvēkus 

no nāves. Zeme, Piena Ceļš un Visums – viss sabruktu, ja Radītājs to neuzturētu. 
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DIEVS IR VISZINOŠS 

Dievs zina, kas ir noticis, notiek un notiks. Tas Kungs zina, ko mēs darām, sakām 

un domājam. “Un nav radījuma, kas Viņa priekšā apslēpts, bet viss ir atsegts un atklāts 

Viņa acīm: Viņam mēs dosim norēķinu” (Ebr. 4:13). Tas Kungs ir gaismas avots un redz 

visus cilvēku darbus. “Bet, kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa 

darbi, ka tie Dievā darīti” (Jņ. 3:21). Tas, kas rīkojas pret savu sirdsapziņu, izvairās arī no 

Dieva vārda gaismas. Cilvēks var justies neērti, kad Svētais Gars atklāj viņa nolūkus. 

Dieva visuresamība pirmām kārtām nozīmē to, ka Dievs zina, kā Viņa bērniem klājas un 

ko viņi jūt, pat ja tie savas dziļākās domas neizsaka vārdos. Viņš zina mūsu raizes, un tas 

ir liels mierinājums. 

 

DIEVS IR NEIEROBEŽOTS GUDRĪBĀ 

Dievs visu saprot un zina risinājumu visam. Viņš var virzīt visu uz labu, izmantojot 

vispiemērotākos līdzekļus. Cilvēkiem Dieva ceļi bieži vien var šķist neizprotami un 

pretrunā ar viņu pašu domu gaitu un vēlmēm. “Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu 

ceļi nav Mani ceļi” (Jes. 55:8). Dažreiz cilvēki jautā: “Kādēļ ar mani tā notiek?” Mēs 

saprotam tik maz un esam tik tuvredzīgi, bet Tas Kungs redz visu kopumā. Dieva loģika 

ir neierobežota, tāpēc mūsu saprāts to nevar izprast. Kad mēs neredzam izeju no 

grūtībām, Dievs var problēmu atrisināt, jo “brīnišķs Viņš padomā un liels gudrībā!” 

(Jes. 28:29). Tas, ka Debesu Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu glābt pasauli, ir Dieva pestīšanas 

nodoma apbrīnojamā gudrība. 

 

DIEVS IR SVĒTS 

Dievs ir šķirts no visa ļaunā un stāv pāri tam. Svētums nozīmē to, ka Tam Kungam 

piemīt pašcieņa. Dieva griba ir virzīta uz Viņa paša būtību. Viņa svētā mīlestība pret 

mums, cilvēkiem, nepanes neuzticību; var teikt, ka tā ir labā nozīmē “greizsirdīga”. Tādēļ 

Svētais Gars modina bijību un cieņu. Mums ir iemesls bīties Dieva, jo Viņš mīl labo un 

ienīst ļauno. “Topiet svēti, tāpēc ka Es, Tas Kungs, jūsu Dievs, esmu svēts!” 
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(3. Moz. 19:2). Viņš pats ir bez vainas un nepanes ļaunumu. Tāpēc mums jāmīl tas, ko 

mīl Viņš, un jāienīst tas, ko Viņš ienīst. Tad mums nenāksies pretstatīt Dieva mīlestību 

Viņa svētumam. Dievs mīl grēcinieku, bet ienīst grēku. Mūsu vienīgā iespēja nākt tuvāk 

Svētajam ir ietverta Kristus grēku izpirkšanas upurī. Jo Dievs ir šķirts no visa netīrā. 

 

DIEVS IR TAISNĪGS 

Dieva būtība ir taisnīga. Dievs, Viņa darbi un griba ir viens vesels. Tas, ko Viņš 

dara, vienmēr ir pareizi. Tas Kungs ir taisnības avots un pamats. Dievs ir mēraukla, tādēļ 

taisnības mēraukla ir nemainīga. Viņš atalgo labo un soda ļauno. “Jo Viņš ikvienam 

atmaksās pēc viņa darbiem” (Rom. 2:6). Dievam ir jāsoda viss ļaunais Viņa taisnprātības 

dēļ. Vai Dievs soda ar prieku? Nē, un tādēļ Viņš vēl joprojām nogaida, bet, kad Dieva 

laiks būs pienācis, Viņš nodibinās taisnību. Tas, ka Dievs ir mīlestība, nenozīmē, ka Viņš 

ir pielaidīgs un ļauj pārkāpt Savus priekšrakstus. 

Mēs tiktu sodīti, ja vien nevarētu saņemt grēku piedošanu. Tā Kunga taisnīguma 

gaismā pravietis Jesaja izsaucās: “Bēdas man, jo es esmu nāvei lemts!” Taču Pestītājs ir 

piepildījis visas Bauslības prasības un izcietis sodu mūsu vietā. Kristus dēļ jebkurš 

māceklis var apmainīt savu grēku pret Dieva Dēla taisnību. Vismelnākā sirds kļūst balta 

kā sniegs. “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). Pēc tam kristietis Dieva 

vārdā saņem palīdzību dzīvot tā, ka viņa ticība nes augļus. Dievs dod prieku tiem, kas 

grib Viņam sekot. 

 

DIEVS IR PATIESĪBA 

Dievam nepiemīt nekas nepatiess un melīgs. Dievs ir klints, stingra un 

nesatricināma. Jēzus saka: “Es esmu patiesība.” Tas Kungs izpilda draudus un tur Savus 

solījumus. Bībeles mūžīgā patiesība ir saistīta ar Dieva uzticamību. “Tiešām, taisni ir Tā 

Kunga vārdi, un visi Viņa darbi ir pilni uzticības” (Ps. 33:4). Uz cilvēka doto vārdu ne 

vienmēr var paļauties, bet Dieva Dēls saka: “Raksti nevar tikt atcelti” (Jņ. 10:35). Ja 
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Jēzus ir solījis būt kopā ar Saviem mācekļiem ik dienas līdz pasaules galam, tad Viņš to 

arī piepildīs. “Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā” (Ps. 25:3). 

 

DIEVS IR LABS 

Dievs ir augstākais labums, un Viņš visiem dod patiesu laimi. Bet tikai tie, kas 

Viņu bīstas, varēs baudīt Viņa labumu mūžīgi. Tā Kunga labestība vienmēr ir nepelnīta 

žēlastība, ko Viņš vēlas dot mums par velti. Dieva Dēlam bija dārgi jāsamaksā ar Savām 

asinīm, lai mēs iegūtu šo žēlastību par brīvu. “Teiciet To Kungu, jo Viņš ir mīlīgs un 

Viņa žēlastība paliek mūžīgi!” (Ps. 118:1). No Dieva nāk viss labums, miers un prieks. 

Vienīgi Viņš dod patieso prieku, kas nekad nebeidzas. Savā labestībā Viņš vada mūs pa 

dzīves ceļu. “Ja tad nu jūs, ļauni būdami, protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai 

tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas Viņu lūdz?” (Mt. 7:11). 

 

DIEVS APŽĒLOJAS PAR MUMS 

Dievs tagadējā laikā rūpējas par grēciniekiem ar lielu žēlastību un apžēlojas pat par 

nepateicīgajiem un ļaunajiem. Viņa apžēlošana galvenokārt ir mierinājums grēkā 

kritušajam cilvēkam, kas grib atgriezties pie sava Debesu Tēva. “.. ja es guļu nogāzts pie 

zemes: es atkal celšos kājās, un, ja es arī mītu tumsā, tad tomēr Tas Kungs ir mana 

gaisma!” (Mih. 7:8). 

 

DIEVS IR PACIETĪGS 

Dievs var nogaidīt ar sodu, lai aicinātu cilvēkus atgriezties no grēkiem. “Kā tēvs 

apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņa bīstas. Jo Viņš zina, 

kādi radījumi mēs esam, Viņš piemin to, ka mēs esam pīšļi” (Ps. 103:13–14). Jēzus saka: 

“Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” Dievs aktīvi darbojas, lai aicinātu cilvēkus 

pievērsties Viņam. Viņš nesteidzas, bet ļauj visam iet savu gaitu, lai tad, kad būs pienācis 

īstais brīdis, šis laiks beigtos. Cilvēka dzīves laiks ir žēlastības laiks, iespēja atgriezties no 

grēkiem. Dieva Gars laiku pa laikam uzrunā cilvēka sirdsapziņu, un ir svarīgi, lai cilvēks 
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nepretotos šai balsij. Daudzi pieredzējuši kristieši ar pateicību piemin garos gadus, kad 

Dievs ir bijis ar viņiem pacietīgs. Apustulis Pāvils saka: “Es pateicos savam Dievam.., 

būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Kristus 

Jēzus dienai” (Fil. 1:3, 6). 

 

DIEVS IR ŽĒLSIRDĪGS 

Tas Kungs rūpējas par cilvēkiem, kuri ir nelaimē, slimībā vai vientuļi. Viņš balsta 

un aprūpē tos, un nepaiet garām, nesniedzot palīdzību. Mūsu problēma ir tā, ka mēs ne 

vienmēr saskatām Dieva palīdzību, taču Viņa žēlsirdīgais nodoms ir sekot mums visu 

dzīvi un glābt mūsu dvēseles mūžībai. Dievs daudz labprātāk grib piedot un palīdzēt, 

nevis sodīt. Evaņģēlija vēsts kodols ir pasludinājums par Dieva žēlsirdību, kuras visiem ir 

pietiekami. Nekad neaizmirsti Jēzus līdzību par pazudušo dēlu! Dievs Tēvs neatstumj 

nevienu, kurš grib iet pareizo ceļu. 

 

DIEVS IR MĪLESTĪBA 

Visu, ko Dievs dara, Viņš dara aiz mīlestības, jo Tas Kungs pats ir mīlestība. Kad 

Dievs radīja, Dēls pestīja un Svētais Gars ik dienas stiprina ticībā, tas notiek Dieva 

mīlestības dēļ pret cilvēkiem. Dievišķā mīlestība ir pašaizliedzīga, uzticama un padevīga. 

Tas Kungs saņem mūs ar patiesu un neviltotu mīlestību. Mīlestība pauž Dieva būtību. “Jo 

šī ir Dieva mīlestība, ka turam Viņa baušļus” (1. Jņ. 5:3). Tieši tāpēc, ka Radītājs mīl 

cilvēku, Viņš to vērtē tik augstu: “Šī ir tā mīlestība, nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, 

bet ka Viņš mūs mīlējis un sūtījis Savu Dēlu mūsu grēku izpirkšanai. [..] Mēs esam 

atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un, kas paliek 

mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā” (1. Jņ. 4:10, 16). 

 


