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TICĪBAS APLIECĪBA 

 

PAR DIEVU TĒVU UN RADĪŠANU 

 

Pirmais artikuls 

Es ticu uz Dievu Tēvu, Visuvaldītāju, debess un zemes Radītāju. 

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka Dievs mani radījis līdz ar visu citu radību, man devis miesu un 

dvēseli, acis, ausis un visus locekļus, prātu un visas maņas un vēl aizvien mani uztur. 

Viņš dod man apģērbu un apavus, ēdienu un dzērienu, māju un sētu, sievu un bērnus, 

laukus, lopus un pārējos labumus. Viņš mani bagātīgi un ik dienas apgādā ar visu to, 

kas šai miesai un dzīvībai vajadzīgs, no visām briesmām pasargā un no visa ļauna 

glābj un glabā. To visu Viņš dara no tīras tēvišķas, dievišķas laipnības un žēlastības, 

lai gan neesmu to pelnījis un neesmu tā cienīgs. Par to man būs Viņam pateikties, Viņu 

slavēt, Viņam kalpot un paklausīgam būt. Patiesi, tas tā ir. 

 

Ticēt šī jēdziena bibliskajā izpratnē nozīmē no sirds paļauties uz Dievu, Viņa vārdu 

un apsolījumiem. Ticība ir divpusēja. Tās viena puse ir zināšanas un atziņa, ka Bībeles 

mācība ir patiesa, bet otra aptver ticības dziļāko būtību: paļāvību, ka Tas Kungs grib un 

var mums palīdzēt. Mēs tiešām varam sagaidīt, ka Dievs mums dos vislabāko. Viņam, 

kas radījis debesis un zemi, ir arī pa spēkam palīdzēt vienam mazam cilvēkam. 

Ko nozīmē, ja es saku, ka ticu Radītājam? Ar to es atzīstu, ka ar visu savu sirdi 

gribu būt tuvāk Dievam, Jēzus Kristus Tēvam, kas caur Kristu ir arī mans Tēvs. “Tādēļ es 

loku savus ceļus Tēva priekšā, no kā ikviena cilts debesīs un virs zemes dabū savu vārdu” 

(Ef. 3:14–15). Kāpēc Dievu sauc par Tēvu? Tāpēc, ka Viņš patiesi ir Jēzus Tēvs un grib 

būt arī mūsu Tēvs. Ticībā Dieva Dēlam mēs kļūstam par Jēzus brāļiem un māsām, Dieva 

bērniem. Neskatoties uz priekšstatiem par katra cilvēka tēvu šeit, uz zemes, mūsu Debesu 
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Tēvs ir pavisam kas cits. Mums ir viens Tēvs debesīs, kas visu var, visu zina un kam 

vienmēr ir laiks, ko veltīt mums. Dievs Tēvs vienmēr ir ar mums un tur savus solījumus. 

Viņš priecājas, kad mēs vēlamies ar Viņu runāt. Viņš labprāt mierina mūs, kad mēs 

raudam Viņa rokās. Viņš uzklausa mūsu lūgšanas, bet dara pēc Savas gribas tā, kā mums 

ir vislabāk. 

Vai Dievu var pielūgt kā māti? Nē, Dievs nekad Sevi nav tā atklājis. Kad Jēzus 

runā par Savu Tēvu, tad Viņš ar to domā Dievu, bet, kad Viņš runā par Savu māti, Viņš 

norāda uz cilvēku, Mariju. Kristus ir patiess cilvēks un patiess Dievs. Tēvs un Gars nav 

kļuvuši par cilvēkiem, tādēļ Viņi nav vīrišķīgi cilvēciskā izpratnē, taču veids, kādā Dievs 

Sevi atklāj, daļēji atklāj arī Viņa būtību. Dievs Tēvs nav tikai iedomāts tēls, bet gan reāla, 

dzīva persona, kas ietekmē mūs un pasauli. Tēls nevar mīlēt, bet mūsu Debesu Tēvs – 

var. Viņa stiprajās rokās mēs varam saņemt bezgalīgu mierinājumu un atbalstu. Šī 

tēvišķīgā mīlestība caurvij visu Bībeli (Rom. 8:15; Jņ. 1:12). Tādēļ kristietis var droši 

sacīt: “Dievs ir mans Tēvs.” 

Dievam ir visa vara darīt to, ko Viņš grib, tādēļ iesākumā Viņš varēja radīt pasauli 

no nekā – caur savu Vārdu. “Pasaule ir radīta Dieva vārda spēkā.. no neredzamā cēlies 

redzamais” (Ebr. 11:3). Dievs vēlējās radīt, un Viņu priecēja visas dzīvības tapšana. Šis 

dzīvību radošais Dieva Vārds ir liels noslēpums. Caur Vārdu mēs esam radīti, caur Vārdu 

– pestīti un caur Vārdu nākam pie ticības. Jāņa evaņģēlijā Jēzus tiek saukts par Vārdu, 

Logos. “Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir” (Jņ. 1:3). Pirms 

radīšanas nebija nekā. Eksistēja tikai Dievs, kas ir mūžīgs. Tas bija Viņš, kas radīja 

Visumu, zemi, augus un dzīvniekus. Dabas kārtība un skaistums mūs fascinē. Pētot acs 

sarežģīto uzbūvi, redzot skaistu ainavu vai milzīgus kalnus, cilvēks var uzzināt par 

Radītāja vareno saprātu, spēku un rūpēm. 

Eksistē daudzas cilvēciskas teorijas par pasaules izcelšanos. Tā kā iesākumā nebija 

neviena cilvēka, ir grūti runāt par vēsturiskiem vai zinātniskiem tās vai citas teorijas 

pierādījumiem. Cilvēki, kuri grib būt neatkarīgi no sava Radītāja, noliedz Dieva 

eksistenci, izmantojot Darvina teoriju par sugu izcelšanos. Atmetis Dievu, cilvēks pielūdz 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  3 

 

radību Radītāja vietā (Rom. 1). Tam, kurš vēlas dzīvot tā, kā pašam patīk, pasaules 

radīšanas fakts, iespējams, var likties draudīgs. Tādēļ vēsts par radīšanu modina cilvēkos 

pretestību. Ja viss, kas man apkārt, ir radīts, tas nozīmē, ka radīts esmu arī es. Tādējādi es 

piederu savam Radītājam! Vēl vairāk – tas nozīmē, ka mans pienākums ir sekot Viņa 

baušļiem. Vai tiešām es esmu to darījis? Vai patiesība par pasaules radīšanu ir izšķiroša 

ne tikai cilvēka pasaules uzskatam, bet arī viņa mūžīgajai dzīvei? 

Mūsdienās evolūcijas teorija bieži vien tiek uzskatīta par zinātniski pierādītu, 

neraugoties uz to, ka izšķirošu pierādījumu par šīs mācības pareizību trūkst. Nekas 

neliecina par dzīvības nejaušu izcelšanos. Neviens nav spējis pierādīt, kā ir notikusi 

mutācija, kas izraisītu pāreju no vienas sugas uz otru. Protams, nav nekādu šaubu, ka 

atlases ceļā vienas sugas robežās var izkopt dažādas šķirnes, bet sugas pamatiezīmes ir 

nemainīgas, kā to arī māca Raksti. Arheoloģiskajos izrakumos nav atrastas nekādas pēdas 

no civilizācijas, kas būtu senāka par Bībelē aprakstīto. Mūsdienu ģenētiskie pētījumi ir 

pierādījuši, ka nav iespējama cilvēka attīstība no zivs vai pērtiķa. Ģenētiskajiem kodiem 

ir pārāk maz kopīga, lai tas liktos kaut cik ticami. Šie ģenētisko pētījumu rezultāti liecina, 

ka cilvēkam ir daudz vairāk kopīga ar cūku. Teorija, ka cilvēks cēlies no pērtiķa, ir 

novecojusi un balstās uz cilvēka un pērtiķa virspusēju ārējo salīdzinājumu, jo gan 

vienam, gan otram ir divas rokas un divas kājas. Līdzība, kas vērojama starp dažādām 

sugām, drīzāk ir izskaidrojama ar to, ka Radītājs izmantojis līdzīgas idejas, lai radītu 

jaunas būtnes. Maza putna kauliņa līdzība ar dinozaura kaulu drīzāk apstiprina šādu 

teoriju nekā to, ka no maza putniņa varētu attīstīties šausmīgs nezvērs. 

Evolūcijas teorijas laika perspektīva ir tīrā fantāzija, kas radīta, lai dotu dzīvībai 

pietiekami daudz laika attīstīties nejaušības ceļā. Pazīstamās laika mērīšanas metodes, 

piemēram, datēšanas metode, analizējot 14C radioaktīvo izotopu, un gēnu pētniecība 

uzrāda rezultātus, kas ir daudz tuvāki Bībeles tūkstošgadu laika aprēķiniem nekā 

evolūcijas teorijas gadu miljardiem. Arī zemes dažādie slāņi neliecina, ka zeme būtu 

miljardiem gadu veca. Viena vieta, kur var redzēt daudzus zemes slāņus, ir Amerikas 

Lielais kanjons. Evolucionisti apgalvo, ka katrs slānis atbilst noteiktam gadu tūkstošu 
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skaitam. Tomēr līdz ar to viņiem rodas neatrisināma problēma, kad tiek atrasti 

pārakmeņojušos koku stumbri, kas vienlaikus saglabājušies dažādos slāņos – stumbra 

viens gals vienā ģeoloģiskajā slānī, otrs – pavisam citā. Kā gan koks gadu tūkstošu gaitā 

varēja nesabrukt, bet gan lēnām pārklāties ar putekļiem? Šādi atradumi drīzāk liecina par 

grēku plūdiem, ko Bībele apraksta 1. Mozus grāmatā. 

Šo uzskaitījumu varētu turpināt, bet, rezumējot iepriekš teikto, var secināt, ka, jo 

vairāk cilvēki veic neatkarīgus pētījumus, jo vairāk neizprotama atklājas un jo skaidrāka 

kļūst neizbēgamā kapitulācija tā fakta priekšā, ka viss dzīvais ir Radītāja radīts. Zinātne 

nespēj iekļūt Dieva noslēpumos, tā var tikai atzīt Dieva eksistenci, kad atklāj fragmentus 

no Viņa “zīmējuma”. Evolūcijas teorijas aizstāvji dod priekšroku nejaušībai, nevis Tam 

Kungam, tādējādi atņemot Dievam to godu, kas Viņam par Savu darbu pienākas. Ja 

cilvēks šaubās, ka Dievs ir radījis pasauli sešās dienās, tad tā ir Dieva visvarenības 

apšaubīšana – tā Dieva visvarenības apšaubīšana, kuram ir visa vara darīt, ko Viņš grib 

un kādā laikā Viņš grib. Svēto Rakstu Dievs nav nekāds pulksteņmeistars, kurš uzvelk 

pulksteni un pats dodas projām. Viņš ir pastāvīgi darbīgs, uzturošs un valdošs Tēvs. Viņš 

nav atstājis cilvēkus savā vaļā, bet gan katru dienu dod viņiem jaunas dāvanas. Cilvēks 

nav bezjēdzīgs produkts, kas radies nejaušības rezultātā, bet gan Dieva radītās radības 

kronis. Viņa vērtība ir neapstrīdama un augstākās varas dota. To mums stāsta Dieva 

vārds. Raksti pamato cilvēka vērtības un brīvības apziņu. Dieva Gars negrib nevienu 

krāpt, rakstot Bībelē nepatiesību. 

 

EŅĢEĻI UN CILVĒKI 

Vissvarīgākās Dieva radītās dzīvās būtnes ir eņģeļi un cilvēki. Tikai viņos ir ielikta 

sapratne par garīgo. Eņģeļi ir gari, ko Dievs radīja pašā sākumā. Tādēļ mēs parasti tos 

neredzam. Viņi ir saņēmuši gudrību un svētumu, spēku un svētlaimi, lai tie mūžīgi 

slavētu Dievu un pildītu Viņa pavēles (Ps. 103:20). Bībele apraksta dažādas situācijas, 

kurās eņģeļi ir atklājušies cilvēkiem. Dievs sūta eņģeļus, lai tie mūs aizsargātu. Visbiežāk 

mēs par viņiem nedomājam, bet dažreiz sargeņģeļu palīdzība var parādīties ļoti skaidri. 
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Gandrīz ikviens var pastāstīt neticamus stāstus par to, kā viņš pats vai kāds no viņa 

paziņām brīnumainā kārtā ir tikuši izglābti no nelaimes. “Vai tie visi nav kalpotāji gari, 

kas izsūtāmi kalpošanai to labā, kam jāiemanto pestīšana?” (Ebr. 1:14). 

Iesākumā visi eņģeļi tika radīti labi, arī visa radība bija laba. Bet Lucifers un viņa 

eņģeļi vēlējās kļūt līdzīgi Dievam, tādējādi atkrizdami no sava Radītāja (Jņ. 8:44). Tagad 

tie ir Dieva ienaidnieki un darbojas pret Viņa gribu. Sātans ir tumsas eņģelis, ļauns gars, 

kas tomēr reizēm var uzdoties arī par gaismas eņģeli (2. Kor. 11:14). Kārdinātājs var mūs 

ievilināt grēkā sacelties pret Dievu un vienlaicīgi apsūdzēt mūs Viņa priekšā. Tas Kungs 

kādu laiku ļaunajam ļauj trakot, bet Viņš vienmēr nosprauž robežas tumsības valdnieka 

darbiem. Dvēseļu slepkava ir stiprāks par cilvēku, taču Dievs ir visspēcīgs. Garīgās cīņas 

iznākums jau ir zināms. “Jo arī eņģeļus, kas apgrēkojās, Dievs nesaudzēja, bet nometa tos 

pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam” (2. Pēt. 2:4). Pastāvot visos kārdinājumos, 

Kristus uzvarēja velnu, nomira par mūsu grēkiem un ar Savu augšāmcelšanos salauza 

nāves varu. 

Cilvēks ir Dieva pārstāvis zemes virsū, jo ir radīts pēc Dieva līdzības. Sākumā 

cilvēki bija līdzīgi Dievam gudrībā un svētumā. Tādēļ mēs esam zemes augstākās 

radības, Dieva darbinieki, un nesam atbildību Viņa priekšā par radības pārvaldīšanu 

(1. Moz. 1; Ps. 8). Ādams un Ieva zināja Dieva gribu, gribēja to pildīt, un viņi arī spēja to 

darīt. Viņiem bija dota brīvība, un tie dzīvoja saskaņā ar Dieva gribu. Cilvēki bija radīti 

labi, viņu attiecības ar Radītāju bija patiesas, atklātas un nesabojātas. Tādēļ viņi bija 

laimīgi, miera un prieka pilni. Viss šis labais ir cilvēka līdzība Dievam. Ja grēks nebūtu 

ienācis cilvēka dzīvē, pilnība un nemirstība tiktu mantota no paaudzes uz paaudzi. Tagad 

šis pilnības stāvoklis ir zaudēts, jo pirmie cilvēki krita kārdinājumā un pārkāpa Dieva 

gribu. Tā tika izpostīta dzīve paradīzē. Ādams un Ieva izsauca nelaimi gan pār sevi, gan 

arī pār saviem pēcnācējiem. Dievlīdzība tika zaudēta, un nākamā paaudze kļuva līdzīga 

grēkā kritušajam Ādamam, no kā arī cēlies nosaukums “iedzimtais grēks”. “Viņš 

dzemdināja dēlu, pēc savas līdzības, pēc sava izskata” (1. Moz. 5:3). Laimīgā dzīve bez 

ciešanām, bada, rūpēm un vilšanās tika pazaudēta, kad Ieva uzklausīja čūskas balsi: “Vai 
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tad tiešām Dievs ir teicis?” Kad cilvēki sāka apšaubīt Dieva vārdu, pasaulē ienāca grēks, 

ciešanas un nāve. Cilvēka saprašana garīgos jautājumos tika aptumšota. Ar to mēs esam 

apzīmogoti uz visu mūžu, tāpēc cilvēks daudz labprātāk atkrīt no Dieva, nekā uzklausa 

Viņu, paklausa un paļaujas uz Viņu. Grēkā krišanas sekas nozīmē to, ka cilvēks ir 

zaudējis gan gribu darīt labu, gan arī spēku pretoties ļaunumam. Tad, kad cilvēks gribēja 

dzīvot neatkarīgi no sava Radītāja, viņš nodeva Dievu, savu dzīvības devēju. Tādējādi 

grēks noved pie dzīvības pretstata – nāves. Grēka alga ir nāve, un nāve sev līdzi nes 

šķiršanos. Bībele stāsta par miesisko, garīgo un mūžīgo nāvi. Miesiskā nāve ir dvēseles 

atšķiršanās no miesas, garīgā nāve – dvēseles atšķirtība no Dieva jau cilvēka dzīves laikā. 

Ļaunākais, kas var notikt ar cilvēku, ir mūžīgā nāve. Tas nozīmē, ka miesa un dvēsele ir 

šķirtas no Dieva uz mūžību. 

“Bet bailīgajiem, neticīgajiem, apgānītājiem, slepkavām, netikļiem, burvjiem, 

elku kalpiem un visiem melkuļiem būs sava daļa degošā sēra uguns jūrā; tā ir otrā 

nāve” (Jņ. atkl. 21:8). 

Taču caur ticību Kristum attiecības ar Dievu atjaunojas jau šajā dzīvē: “Tātad, kā 

viena cilvēka pārkāpuma dēļ pār visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka 

taisnības darbs visiem nes taisnošanu uz dzīvību. Jo, kā ar viena cilvēka nepaklausību 

neskaitāmi kļuvuši grēcinieki, tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaitāmi kļūs taisnoti” 

(Rom. 5:18–19). Caur Jēzus dzīvi un nāvi tev tiek piedots. Dieva Dēla augšāmcelšanās 

dēļ Viņa uzvara pār nāvi un velnu ienāk ticīgā cilvēka dzīvē. Jēzus spēkā arī tu saņem 

spēku cīnīties pret ļauno. Pestītājs atbrīvo tevi no nepieciešamības grēkot, ja tu katru 

dienu atgriezies un apvelc jauno cilvēku, kurš radīts pēc Dieva līdzības (Ef. 4:24). Viņā 

tu saņem mūžīgo dzīvību, kas nozīmē arī atgriešanos pie eksistences bezgalīgajā priekā. 

Dievs nav pametis kritušo cilvēci, Viņš ir izredzējis mūs Kristū jau pirms pasaules 

radīšanas (Ef. 1). Pēc grēkā krišanas Dievs pavēstīja čūskai par notikumiem pie krusta 

Golgātā: “Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī” (1. Moz. 3:15). Kad Tas 

Kungs izredzēja Ābrahāmu, viņš saņēma apsolījumu: “Tevī būs svētītas visas zemes 

ciltis” (1. Moz. 12:3). Un, kad laiks bija pienācis, Dievs sūtīja Savu Dēlu, lai mūs pestītu. 
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DIEVA GĀDĪBA 

Dievs rūpējas ne tikai par mūsu mūžīgo labumu, kaut arī tas ir vissvarīgākais. 

Radītājs gādā par visu Savu radību: cilvēkiem, dzīvniekiem un dabu. Paļauties uz Dieva 

gādību nozīmē ticēt, ka Viņš dos mums visu, kas vajadzīgs. Dievs palīdz visiem, bet īpaši 

Saviem ticīgajiem. Cilvēks, radības kronis, ir aicināts rūpēties par dabu un dzīvniekiem, 

tādēļ mūsu uzdevums ir izmantot zemes dāvanas atbildīgi. Dzīvnieki mūs priecē, un mēs 

drīkstam viņus izmantot savā labā, jo Radītājs ir atļāvis mums lietot dzīvniekus uzturā, 

taču tos nedrīkst nevajadzīgi nogalināt (Sal. pam. 12:10). Dievs gādā par visu Savu 

radību, uzturot to un pārvaldot ar Savu gudrību. Apustulis Pāvils slavē Dievu: “Kāds 

Dieva bagātības, gudrības un atziņas dziļums! Cik neizprotamas Viņa tiesas un cik 

neizdibināmi Viņa ceļi!” (Rom. 11:33). 

Katru dienu mēs piedzīvojam Dieva gādību, jo Viņš mums dod apģērbu, ēdienu un 

mājas. Tas ir Viņš, kas dāvā mums visu nepieciešamo. “Viņš Sevi nav pametis 

neapliecinātu, labu darīdams, no debess jums dodams lietu un auglīgus laikus, mūsu 

sirdis pildīdams ar barību un prieku” (Ap. d. 14:17). Mums vienmēr ir jāpateicas, ka 

Dievs ir pasargājis mūs no nelaimēm, briesmām un cita ļaunuma. “Jebšu es arī staigāju 

tumšā ielejā, taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis” (Ps. 23:4). 

Dieva gādība ir tik varena, ka tā ietekmē ne tikai katra cilvēka dzīvi, bet arī 

vēstures gaitu. Tā var būt Dieva griba, ka tu satiec kādu cilvēku noteiktā laikā un vietā. Ja 

Tas Kungs kaut ko vēlas, nekas to nespēj aizkavēt. Cilvēki dzimst un mirst, valdnieki 

nāk un iet, bet Dieva vārds pastāv mūžīgi. Cilvēku darbi var mūs ietekmēt un ieinteresēt 

uz neilgu laiku, bet drīz vien kļūst skaidrs, ka tie nenāk no Dieva. “Ja Tas Kungs namu 

neuzceļ, tad darbojas velti, kas gar to strādā. Ja Tas Kungs pilsētu neapsargā, tad velti 

sargs nomodā” (Ps. 127:1). Ir būtiski, lai Kristus Baznīca redzētu, kas dzīvē ir 

svarīgākais, un nešķiestu laiku pasaulīgām lietām, bet gan paļautos uz Dieva vārdu, kas 

rada dzīvu ticību. Dieva darbi pastāv mūžīgi. 

Kad mēs varam atrast patiesu mierinājumu Dieva gādībā? Tad, kad esam uzticīgi 
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mūsu aicinājumam un pēc Dieva gribas izmantojam visas tās spējas, ko Viņš mums ir 

devis. Dieva gādība nenozīmē, ka varam būt slinki un gaidīt, ka viss tiks pasniegts uz 

paplātes. “Ja kas negrib strādāt, tam arī nebūs ēst” (2. Tes. 3:10). Tas attiecas arī uz 

draudzi, kas gaida, ka Dievs izpildīs tās misiju. Jēzus saka: “Eita un darait par mācekļiem 

visas tautas” (Mt. 28:19). Protams, mūsu centieni neapsteidz Svēto Garu, bet mēs varam 

lūgt, lai Svētais Gars vadītu mūs un dotu iespēju liecināt par Kristu. 

 

ĻAUNUMS UN GRŪTĪBAS 

Kā gan Dievs pieļauj cilvēku ciešanas? Mums to ir grūti saprast. Daudzos 

notikumos ir vainojams sātans un ļauni cilvēki. Citas šausmīgas nelaimes uzsūta Dievs, 

lai sodītu par grēkiem. “Tavs paša ļaunums tev kļuvis par nelaimi, un tava neuzticība 

ieved tevi sodā” (Jer. 2:19). Tā Kunga dusmas izpostīja Sodomu un Gomoru netiklības un 

homoseksualitātes dēļ. Dievs ļauj notikt traģēdijām, lai brīdinātu un pamodinātu garīgi 

aizsnaudušos cilvēkus. Dievs, kas redz mūžību, var aicināt pasaulīgu cilvēku atgriezties 

caur kaut ko neparastu. 

Tas, kas ir saņēmis grēku piedošanu, netiek sodīts, taču arī kristieša dzīvē var būt 

daudz smagu pārbaudījumu. Mūsu mīļais Debesu Tēvs var likt Saviem bērniem pārciest 

lielas grūtības, lai stiprinātu viņu ticību. “Jo, ko Tas Kungs mīl, to Viņš pārmāca un šaus 

katru bērnu, ko Viņš pieņem” (Ebr. 12:6). Dažreiz cilvēki jautā, kādēļ gan Dievs ir 

pieļāvis kāda tuvinieka vai drauga nāvi. Kāpēc nomirst sieviete un atstāj bērnus, kuriem 

vajadzīgas mātes rūpes? Kādēļ nomirst tas, kurš vēl tik daudziem būtu varējis sludināt 

Dieva vārdu? Kādēļ tieši es ciešu no šīs smagās slimības? Mēs nedrīkstam dot vispārīgas 

atbildes uz jautājumiem, uz kuriem atbilžu nav, bet mēs varam droši paļauties uz to, ka 

Dievs ir viszinošs un Viņš zina, kā mums katram ir vislabāk. Dievs var redzēt lietas un 

notikumus nākotnē, kurus mēs neredzam. “Jo Manas domas nav jūsu domas, un jūsu ceļi 

nav Mani ceļi,” saka Tas Kungs. “Cik augstākas debesis ir pār zemi, tik augstāki ir Mani 

ceļi pār jūsu ceļiem un Manas domas pār jūsu domām” (Jes. 55:8–9). Tas nozīmē, ka 

Dievam katra cilvēka dzīvē ir noteikts mērķis, kas iet pāri mūsu saprašanai. Mūsu 
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glābšanas dēļ Viņš mūs var paņemt no šīs pasaules, lai pasargātu no atkrišanas un 

mūžīgās nāves. Ir labāk mirt, nekā zaudēt debesu prieku. Kādam varbūt ir jāmirst, lai citi 

apdomātos un atzītu, ka dzīve reiz beigsies, un mums jābūt gataviem tikties ar Dievu tur, 

otrā pusē. Jēzus pārbaudīja māsas Betānijā, ļaujot viņu brālim nomirt un, novilcinot 

palīdzību, stiprināja viņu cerību un mīlestību uz Dievu (Jņ. 11). 

Arī dievbijīgiem cilvēkiem ir jācieš, lai viņi mācītos atteikties no saviem grēkiem 

un vēl ciešāk turētos pie Dieva. Mēs bieži vien esam tuvredzīgi un domājam tikai par 

sevi. Tādēļ Tam Kungam jārīkojas pret mūsu interesēm, lai virzītu mūs uz pareizā ceļa. 

Dievs var pārbaudīt tevi, lai redzētu, vai tu arī grūtībās gribi būt Viņa māceklis. Smagos 

pārbaudījumos rūdījies cilvēks bieži vien daudz vairāk nekā citi ir pateicīgs par to 

mazumu, kas viņam ir. Lai ticība varētu augt, mums nepieciešama pretestība. Grūtībās 

cilvēks mācās lūgt un paļauties uz Dievu, nevis uz sevi pašu. Bez pārbaudījumiem mēs 

nevarētu saprast, ka Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, ka Viņš palīdz un vada mūs uz labu, 

dodot daudz vairāk, nekā mēs sākumā varējām iedomāties. Dzīves grūtības palīdz mums 

novērtēt mūsu Radītāja dāvanas. Var būt arī tā, ka tikai tad, kad esam kaut ko zaudējuši, 

saprotam, kas mums ir piederējis. Tas Kungs ir solījis nepārbaudīt mūs vairāk, nekā 

spējam panest. Kristieti ciešanas piemeklē tikai tik lielā mērā, cik tās viņam nāk par labu. 

Ja kāds ir izcietis lielas grūtības, viņš var būt par palīgu citiem. Nav viegli saskatīt Dieva 

uzlikto pārbaudījumu jēgu, kad mūs nospiež grūtību nasta, taču kādu dienu mēs 

saņemsim visas atbildes. “Tiešām, rūgtās ciešanas man nākušas par svētību” (Jes. 38:17). 

Dievs grib vērst ļaunu par labu. Pie Jēzus, kurš izcietis grēka smagāko sodu, ir 

mierinājums un spēks uzvarai, lai cik grūtas būtu mūsu ciešanas. 

Atskatoties uz savu dzīvi, tās gaitā cilvēks dažreiz var saskatīt Dieva nodomu. 

Dievs pamāca mūs dzīves ceļā, lai sagatavotu noteiktu uzdevumu veikšanai. “Un mēs 

zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc Viņa mūžīgā 

nodoma ir aicināti” (Rom. 8:28). 

 

DIEVS PRET MUMS IR LABS 
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Radītājs ir ar mums gan priekos, gan bēdās. Mēs saņemam no Viņa rokām visu. Tā 

Kunga aicinājums var izpausties arī Viņa rūpēs un gādībā. Dažreiz cilvēki ir izbrīnījušies, 

cik daudz nepelnītu dāvanu Dievs viņiem dod, un tādēļ viņos iedegas mīlestība pret To 

Kungu. Dievs mūs mīl vienīgi aiz žēlastības un tēvišķīgas labestības. Žēlastība nozīmē to, 

ka Jēzus dēļ Tas Kungs mums nepieskaita mūsu grēkus un līdz ar to mēs esam brīvi no 

pelnītā soda. Vārds “žēlastība” nozīmē arī uzticību derībai: Mūsu Debesu Tēvs tur 

apsolījumus, kurus Viņš devis Svētajos Rakstos. Dieva žēlastība nav atkarīga no mūsu 

nopelniem (1. Moz. 32:10). 

Tā kā Dievs dara tik daudz laba, mums Viņam jāpateicas savās lūgšanās. Ar galda 

lūgšanu mēs pateicamies Viņam par ēdienu. Ar rīta un vakara lūgšanu mēs pienesam 

pateicību Dievam par Viņa aizsardzību. Dievkalpojumā mēs slavējam Viņu ar dziesmu. 

“Teici To Kungu, mana dvēsele, un neaizmirsti, ko Viņš tev labu darījis” (Ps. 103:2). 

Slavēšana ir žēlošanās un neapmierinātības pretstats. Tā vietā, lai žēlotos par sauli, lietu 

un slimībām, mēs varam pateikties par siltumu, ūdeni un zālēm. Cilvēks, kas ir pateicīgs 

savam Pestītājam, paklausa un kalpo Viņam ar priecīgu sirdi. Ja kāds grib kalpot Dievam, 

viņš labprāt dalās savās dāvanās ar citiem, it īpaši ar tiem, kuri fiziski vai garīgi cieš. 

Dieva gādība mums jānodod tālāk, bet, kad jūtam, ka nepietiek spēka vai laika, mēs no 

jauna varam doties pie sava Tēva, lai smeltos spēkus. Mēs varam atpūsties pie Viņa 

kājām siltumā un mierā, atjaunojot miesu un dvēseli. Viņā ir viss, jo Viņš vienmēr paceļ 

un atbalsta mūs. “Es Tev pateicos, ka es esmu tik brīnišķi radīts, brīnišķi ir Tavi darbi, 

mana dvēsele to labi zina” (Ps. 139:14). 

 

 


