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TICĪBAS APLIECĪBA 

 

PAR DIEVA DĒLU UN PESTĪŠANU 

Otrais artikuls 

Bībeles centrā atrodas Kristus. Pateicoties Viņam, kristietība atšķiras no visām 

citām reliģijām. Jēzū Kristū Dievs radikāli iejaucas vēsturē, lai cilvēci no grēka un 

pazušanas glābtu šķīstībai un mūžīgajai dzīvei. Kristus ir Dieva Dēls un Dieva būtības 

pilnīgā atklāsme. Laika skaitīšana sākas ar Jēzus dzimšanu, jo tad notika lielais brīnums: 

Dievs, kas ir varens un svēts Savā majestātē, kļuva par pazemotu un apsmietu cilvēku. 

Kristus nāve un augšāmcelšanās ir nozīmīga visos laikos, un Viņā ir Dieva spēks un 

pestīšana ikvienam ticīgajam. 

 

Un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo Dēlu, mūsu Kungu, kas ieņemts no 

Svētā Gara, piedzimis no jaunavas Marijas, cietis zem Poncija Pilāta, krustā sists, 

nomiris, aprakts, nokāpis ellē, trešajā dienā augšāmcēlies no mirušajiem, uzkāpis 

debesīs, sēdies pie Dieva, Visuvaldītāja Tēva, labās rokas, no kurienes Viņš atnāks 

tiesāt dzīvos un mirušos. 

Ko tas nozīmē? 

Es ticu, ka Jēzus Kristus, patiess Dievs, no Tēva mūžībā dzimis, un arī patiess 

cilvēks, no jaunavas Marijas piedzimis, ir mans Kungs. Viņš mani, pazudušu un 

pazudinātu cilvēku, ir atpestījis, atpircis un atbrīvojis no visiem grēkiem, no nāves un 

no velna varas. To Viņš panācis ne ar zeltu vai sudrabu, bet ar Savām svētajām, 

dārgajām asinīm un ar Savām nepelnītajām ciešanām un nāvi, lai es Viņam piederu, 

Viņa valstībā ar Viņu dzīvoju un Viņam kalpoju mūžīgā taisnībā, nenoziedzībā un 

svētlaimē, – kā arī Viņš pats, augšāmcēlies no nāves, dzīvo un valda mūžīgi. Patiesi, 

tas tā ir. 
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ES TICU UZ JĒZU KRISTU 

Šos vārdus es apliecinu vismaz katru svētdienu. Tādējādi es atzīstu, ka no visas 

sirds gribu piederēt Jēzum, kurš saskaņā ar Dieva apsolījumu Vecajā Derībā ir nācis 

pasaulē un kļuvis mans Pestītājs. “Bet, kad laiks bija piepildījies, tad Dievs sūtīja Savu 

Dēlu, dzimušu no sievas, noliktu zem Bauslības, lai izpirktu tos, pār kuriem valdīja 

Bauslība, ka mēs iegūtu bērnu tiesības” (Gal. 4:4–5). Tā kā Jēzus ir piepildījis Bauslību, 

ikvienam, kas Viņam tic, tiek pielīdzināta Viņa taisnība un šķīstība. Vārds “Jēzus” 

nozīmē Glābējs. Tā Kunga eņģeļi Jāzepam teica: “Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev 

būs saukt Jēzus, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem” (Mt. 1:21). “Bet, cik Viņu 

uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam” 

(Jņ. 1:12). Jēzus – tā ir ebreju vārda “Jozua” grieķiskā forma. Tieši tāpat kā Vecajā 

Derībā Jozua ieveda Dieva tautu Kānaānā, Jēzus ieved Dieva tautu debesu Kānaānā 

(Ebr. 4:1–11). 

 

JĒZUS VĀRDI 

Jēzu sauc par Kristu tāpēc, ka Viņš ir Mesija. Mesija ir ebreju/aramiešu vārds un 

nozīmē “svaidītais”, kas grieķiski ir “Kristus”. Pravieši bija sludinājuši Viņa atnākšanu 

jau daudzus gadsimtus iepriekš, un visur Vecajā Derībā ir atrodami pravietojumi par 

Jēzu, kuri laika gaitā kļūst aizvien skaidrāki un noteiktāki (1. Moz. 3:15; 1. Moz. 12:3; 

Ps. 22; Ps. 45; Ps. 69; Jes. 9:6; Jes. 11:1; Jes. 53 u. c). “Jo jums šodien Pestītājs dzimis, 

Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” (Lk. 2:11). Svaidītais ir Dieva atzītais Ķēniņš, 

un Viņš piepilda Dieva apsolījumu sūtīt Glābēju (Mt. 16:13–20; Jņ. 4:25–26). Jēzus ir 

vienīgais pasaules Pestītājs. 

Jēzum ir arī vēl citi vārdi: Imanuēls, kas nozīmē “Dievs ar mums” (Jes. 7:14; 

Mt. 1), Dieva Jērs, jo Viņš kā upura jērs tika upurēts par mūsu grēkiem (2. Moz. 12; 

Jes. 53; Jņ. 1), un Labais Gans, kas atdod dzīvību par Savām avīm (Ps. 23; Jņ. 10). Jāņa 

atklāsmes grāmatā 1:8 Viņa vārds ir arī Alfa un Omega, pirmais un pēdējais. Par Jēzu ir 

teikts, ka Viņš ir patiesais un uzticamais liecinieks (Jņ. atkl. 3:14). 
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Jēzus tiek saukts arī par Kungu, kyrios (Jahve). Tēvs ir devis Dēlam vārdus, uz 

kuriem pretendēt var tikai Dievs. Caur Savu nāvi un augšāmcelšanos Viņš ir atbrīvojis 

mūs no visu destruktīvo spēku varas. Atzīdams, ka Jēzus ir mans Kungs, es atzīstu, ka 

piederu Viņam gan dzīvojot, gan mirstot. Manam Kungam pieder izšķirošais vārds manā 

dzīvē. 

Jāņa evaņģēlija prologā Viņu sauc arī par Vārdu, Logos, To, kurš ir bijis vienmēr. 

Caur Vārdu Dievs ir radījis pasauli, un caur Vārdu Viņš atpestī cilvēci. Tātad Jēzus ir 

bijis no paša iesākuma. “Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija 

Dievs. Tas bija iesākumā pie Dieva. Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav 

radies, kas ir” (Jņ. 1:1–3). Jēzus dažādie vārdi liecina, ka Viņš ir Rakstu pravietojumu 

piepildītājs un ka Viņš veic noteiktus uzdevumus vai arī izpilda īpašu amatu. 

 

IEŅEMTS NO SVĒTĀ GARA, 

PIEDZIMIS NO JAUNAVAS MARIJAS 

Otrā Dieva persona, Dēls, ir kļuvis par patiesu cilvēku, vienlaicīgi nekļūdams 

mazāk dievišķs. Kristus bija līdzīgs mums visā, izņemot grēku. “Jo mums nav augstais 

priesteris, kas nespētu līdzi just mūsu vājībām, bet kas tāpat kārdināts visās lietās, tikai 

bez grēka” (Ebr. 4:15). Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais Dēls. Tas nozīmē, ka Jēzus ir gan 

patiess Dievs, dzimis no Tēva mūžībā, gan patiess cilvēks, piedzimis no Jaunavas 

Marijas. Dieva Dēls ir kļuvis cilvēks Kristū. Viņš ir iemiesojies, tas ir, kļuvis miesa, 

fiziska persona (Jņ. 1). Iepriekš nekad nekas tāds nav noticis, tādēļ Kristus ir unikāls. 

Viņš saka: “Kas Mani ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu” (Jņ. 14:9). Viņš ir absolūts 

izņēmums, patiesā Dieva atklāsme. Jēzus personība atklāj gan to, kas ir Dievs, gan to, 

kāds ir patiesais cilvēks, kurš nav kritis grēkā. Dievcilvēkā Jēzū satiekas Dievs un 

cilvēks. “Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – cilvēks 

Kristus Jēzus, kas Sevi pašu ir nodevis par atpirkuma maksu par visiem, par liecību savā 

laikā” (1. Tim. 2:5–6). Viņš saka: “Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība; neviens netiek pie 

Tēva kā vien caur Mani” (Jņ. 14:6). 
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Jēzum nav cilvēciska tēva, jo Jaunava Marija ieņēma Viņu no Svētā Gara. Notika 

brīnums, kam līdzīga nav. Piedzimšana no jaunavas ir viena no galvenajām kristīgās 

ticības patiesībām, jo tas ir pierādījums, ka Jēzus ir patiess Dievs. Maldu mācītāji, kas 

noliedz piedzimšanu no jaunavas, noliedz arī Dieva Dēlu. Dievs izredzēja Mariju, lai viņa 

kļūtu par Mesijas māti. Tas Kungs paļāvās uz viņas labprātīgu sadarbību (Lk. 1:38), un 

viņas paklausība Dieva gribai ir mums paraugs. Marijas dzīve parāda arī sievietes 

nozīmīgo aicinājumu un vērtību, kas viņai dota no radīšanas. Neviens cits nav saņēmis 

pagodinošāku uzdevumu kā tā māte, kas nesa zem sirds Dieva vienpiedzimušo Dēlu. 

 

CIETIS ZEM PONCIJA PILĀTA, 

KRUSTĀ SISTS, NOMIRIS, APRAKTS 

Jēzus ir vēsturiska persona, kas dzīvojusi uz zemes. Viņš tiek minēts arī nekristīgos 

vēsturiskos avotos – gan pagānu, gan jūdu. Mesija tika notiesāts, spīdzināts un nonāvēts 

mūsu vietā, kaut arī bija nevainīgs. Mēs, kas bijām pelnījuši sodu savu grēku dēļ, 

saņemam atbrīvošanu, ja ticībā vēršamies pie Kristus un uzlūkojam Viņa upuri Golgātā. 

“Jūs zināt, ka esat ne ar iznīcīgām lietām – sudrabu vai zeltu atpirkti no savas aplamās 

dzīves, mantotas no tēviem, bet ar Kristus, šī bezvainīgā un nevainojamā Jēra, dārgajām 

asinīm” (1. Pēt. 1:18–19). Kristus ir izpircis mūs no Bauslības lāsta, uzņemoties mūsu 

lāstu un grēkus (Gal. 3:13). 

 

JĒZUS TRĪS AMATI 

Kristus pestīšanas darbs ietver trīs amatus: pravieša, augstā priestera un ķēniņa. 

Pravietiskais amats nozīmē to, ka Viņš izskaidro Dieva gribu un lēmumu par mūsu 

mūžīgo dzīvi. “Dievu neviens nekad nav redzējis. Vienpiedzimušais Dēls, kas ir pie Tēva 

krūts, Tas mums Viņu ir darījis zināmu” (Jņ. 1:18). 

Pravieši runāja Dieva vārdus, lai darītu jūdiem zināmu neredzamā Dieva gribu. 

Savas darbības laikā Jēzus sprediķoja Savai tautai. Viņš izskaidroja, kas ir Dievs un kāds 

Viņš ir. Dieva Dēls gan mācīja, gan arī bija par paraugu tiem, kas gribēja sekot Dievam. 
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“Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū,” saka apustulis Pāvils (Fil. 2:5). 

Pestītājs sacīja: “Es esmu pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, 

bet tam būs dzīvības gaisma” (Jņ. 8:12). Jēzus darītie brīnumdarbi bija liecība, kas 

apstiprināja Viņa vārdus. Caur Dieva vārdu un biblisku sprediķi Viņš joprojām ir mūsu 

pravietis. Tomēr nevar teikt, ka Jēzus ir tikai pravietis, kā to uzskata musulmaņi, vai arī 

ka Viņš ir vienīgi paraugs, kā to māca liberālie teologi. Mums jāpievērš uzmanība Kristus 

galvenajai misijai, kas ir visas pasaules grēku izpirkšana. 

Kas ir Kristus priesteriskais amats? Vecās Derības priesteri un upurēšana bija kā 

sagatavošanās lielajam un pilnīgajam upurim, kad tika upurēts Dieva Dēls. Tas, ka Viņš 

ar savām ciešanām un nāvi, pilnīgā paklausībā Debesu Tēvam pienesa Sevi pašu kā upuri 

par mūsu grēkiem, ir mūsu pestīšanas pamats. Viņš bija spiests mirt mūsu grēku dēļ. 

Tādējādi mēs visi ar savu nepaklausību baušļiem esam kļuvuši līdzvainīgi Viņa krusta 

nāvē. Kad Kristus uzņēmās mūsu vainu, Dieva dusmas par grēku tika izlietas pār Viņu. 

Savās ciešanās pie krusta Viņš izpirka to, kas būtu bijis jāsamaksā mums. Mirstot Kristus 

sauca: “Viss piepildīts.” Bija notikusi pestīšana. Pravietis Jesaja, to paredzot, saka: “Viņš 

bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts 

Viņam mums par atpestīšanu, ar Viņa brūcēm mēs esam dziedināti” (Jes. 53:5). Tāpat kā 

priesteri Jeruzālemes templī izlūdzās piedošanu par tautas grēkiem, tā arī Jēzus debesīs 

lūdz par mums. Viņš lūdza pat par Saviem vajātājiem: “Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, 

ko tie dara.” 

Bet kā gan Jēzus var uzņemties manus grēkus 2000 gadu pirms manas dzimšanas? 

Mēs, cilvēki, savā domāšanā esam ieslēgti laikā: tas, kas jau noticis, ir pagātne, bet tas, 

kas vēl būs – nezināma nākotne. Bet Tam Kungam viss eksistē vienlaicīgi. Mūžīgais 

Dievs, vienmēr un visur klātesošs, var būt arī klātesošs visos laikos. Viņš nav atkarīgs no 

laika vai radītas matērijas kā mēs. Tādējādi visu laiku grēki varēja tikt salīdzināti vienā 

konkrētā vēsturiskā brīdī – pie krusta, netālu no Jeruzālemes. 

Jēzus nav tikai Dāvida pēctecis, jūdu ķēniņš. Viņš ir ķēniņu Ķēniņš. Kādās 

valstībās Viņš valda? Viņš valda spēka, žēlastības un godības valstībā. Viņš ir uzcēlies no 



PĒRS GRUNNANS „MĪLESTĪBA, PATIESĪBA, UN ŽĒLASTĪBA” 

 

  

© 2010 LUTERISMA MANTOJUMA FONDS  6 

 

mirušajiem un valda ar Savu dievišķo spēku. Savā visspēcībā Viņš vislabākajā veidā un 

ar dievišķu gudrību pārvalda visu radību. Mateja evaņģēlijā mēs lasām, kā Kristus apsauc 

vētru (Mt. 8:23–27). Debesīs vienīgi Dievs pieņem lēmumus, un visi, kas tur atrodas, tic, 

ka Viņa lēmumi ir vispareizākie. Jēzus saka: “Man ir dota visa vara debesīs un virs 

zemes” (Mt. 28:18). Kristus valda pār visu radīto. Bet ko Viņš var darīt tiem, kas dara 

ļaunu? Viņš vienā mirklī varētu iznīcināt šo pasauli ar visu tās ļaunumu, un Viņš to arī 

darīs, kad pienāks tiesas diena. 

Kamēr vēl rit žēlastības laiks, Kristus aicina cilvēkus. Žēlastības valstībā Viņš dara 

visu, lai izglābtu tik daudzus, cik vien iespējams. Viņš karo ar mūsu garīgajiem 

ienaidniekiem un uzvar tos, lai tiem, kas Viņam tic, dāvātu žēlastību un mūžīgo dzīvību. 

Pašlaik Kristus valda Savā žēlastības valstībā, kas pie mums nāk caur žēlastības 

līdzekļiem: Dieva vārdu, Kristību un Svēto Vakarēdienu. Viņš ir labs un pacietīgs. Viņš 

labprāt ikvienam dotu grēku piedošanu, lai visi varētu būt līdzdalīgi mūžīgajā priekā. Bet 

tad, kad Jēzus atkal nāks no debesu augstumiem, iestāsies godības valstība. Tad būs 

jaunas debesis un zeme, kur valdīs taisnība. 

 

JĒZUS PAZEMOŠANA 

UN PAAUGSTINĀŠANA 

To, kurš pats sevi paaugstina, Dievs pazemo. Tā Tas Kungs darīja ar sātanu, kad tas 

mēģināja pretendēt uz vienlīdzību ar savu Radītāju. Tad tumsības eņģelis Lucifers tika 

izdzīts no debesīm. Taču tos, kas sevi pazemo, Dievs paaugstina. Savu Dēlu, kurš bija 

pazemīgs un paklausīgs līdz nāvei, Viņš uzcēla no mirušajiem. Kristus tika nosēdināts 

tronī, lai valdītu, līdz visi ienaidnieki būs nolikti zem Viņa kājām (1. Kor. 15:25). Par 

Jēzus pazemošanu un paaugstināšanu runāts Vēstulē filipiešiem: 

“.. Dieva veidā būdams, [Kristus] neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet 

Sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs; un, cilvēka kārtā 

būdams, Viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei! Tāpēc 

arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai 
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Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū, un pazemē un visas mēles 

apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu” (Fil. 2:6–11). 

Pie Jēzus pazemošanas stāvokļa pieder ne tikai visas cilvēciskās dzīves grūtības, 

bet arī kārdinājumi, nāve un apglabāšana. Taču, kad Kristus augšāmcēlās, uzvara 

piederēja Viņam. “Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū 

uzvaru svinēdams pār viņām” (Kol. 2:15). Viņš nokāpa mirušo valstībā, lai pasludinātu 

Savu varu pār nāvi un sātanu. 

 

JĒZUS AUGŠĀMCELŠANĀS 

Kad Jēzus bija uzcēlies no mirušajiem, Viņš parādījās Saviem mācekļiem. 

Četrdesmit dienas Viņš uzturējās uz zemes un reiz parādījās 500 brāļiem vienlaicīgi 

(1. Kor. 15:6). Viņš pieņēma miesisku veidolu, lai mācekļi būtu droši, ka Viņš ir 

augšāmcēlies un varētu par to pastāstīt arī mums. Ar Savu augšāmcelšanos un dzīvību 

Jēzus pierāda, ka viss, ko Viņš ir runājis, ir patiesība, ka Viņa dievišķā izcelsme ir īsta un 

Viņa uzvara pār nāvi ir jauna laika sākums. Jēzus “nodots nāvē mūsu pārkāpumu dēļ un 

uzmodināts, lai mēs tiktu taisnoti” (Rom. 4:25). Tiem, kas mirst ticībā Augšāmceltajam, 

pieder mūžīgā dzīvība. Viņa augšāmcelšanās ir zīme, ka pastarajā dienā arī mēs tiksim 

augšāmcelti. Mēs augšāmcelsimies miesā, kas būs līdzīga Viņa miesai. 

Jēzus augšāmcelšanas – tas, ka Viņš piecēlās no kapa un pameta to tukšu – ir 

kristīgās mācības patiesuma pamats. 

“Un, ja Kristus nav uzmodināts, tad veltīga ir jūsu ticība, tad jūs vēl esat savos 

grēkos. Tad arī tie ir pazuduši, kas Kristū aizmiguši. Ja mēs tikai šinī dzīvē vien ceram 

uz Kristu, tad esam visnožēlojamākie cilvēki. Bet nu Kristus ir uzmodināts no 

miroņiem, Viņš kā pirmais no mirušajiem. Jo, kā caur cilvēku nāve, tā arī caur cilvēku 

miroņu augšāmcelšanās” (1. Kor. 15:17–21). 

Kad Jēzus bija svētījis Savus mācekļus, Viņš no Eļļas kalna Jeruzālemē tika 

uzņemts debesīs. Kā bija iespējama Jēzus uzņemšana debesīs? Kā liecina apustuļi, tad tā 

pati augšāmceltā miesa, kas varēja iet cauri aizslēgtām durvīm, spēja uzkāpt arī debesīs. 
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Un tagad Kristus sēž pie Tēva labās rokas, kur Viņš kopā ar Tēvu dala varu un godību. 

Debesu valstībā Viņš ir mūsu aizstāvis Radītāja priekšā. Kristus ir neredzams mums 

visiem līdz laika beigām (Mt. 28). Šeit, pasaulē, Viņš sastop mūs Savā vārdā, Kristībā un 

Svētajā Vakarēdienā. Jēzus ir klātesošs katrā dievkalpojumā. 

“Jo, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā vārdā, tur Es esmu viņu vidū” 

(Mt. 18:20). 

 

KRISTUS OTRREIZĒJĀ ATNĀKŠANA 

Pastarajā dienā Jēzus atgriezīsies mums redzamā veidolā. Visi nešaubīgi sapratīs, 

ka Viņš ir Tas Kungs. Visa pasaule varēs Viņu redzēt, bet tad būs par vēlu atgriezties. 

Tie, kas būs paļāvušies uz Kristu kā savu Glābēju, sastaps Viņu ar prieku un gaidām. Bet 

tie, kuru grēki nav piedoti un kuriem nav nožēlas sirdī, sastaps savu soģi. 

“Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm, un tad visas ciltis virs zemes 

vaimanās un redzēs Cilvēka Dēlu nākam debess padebešos ar lielu spēku un godību. 

Un Viņš izsūtīs Savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu, un tie sakrās Viņa izredzētos no 

četriem vējiem, no viena debess gala līdz otram” (Mt. 24:30–31). 

Mums visiem nāksies atbildēt par savu dzīvi un darbiem, bet tiem, kas tic Jēzum, 

tiks pielīdzināta Viņa taisnība. Tiesas dienā Kristus teiks Saviem ticīgajiem: “Nāciet šurp, 

jūs Mana Tēva svētītie, iemantojiet valstību, kas jums ir sataisīta no pasaules iesākuma” 

(Mt. 25:34). Un tiem, kas stāv pa kreisi, Viņš teiks: “Eita nost no Manis, jūs nolādētie, 

mūžīgā ugunī, kas sataisīta velnam un viņa eņģeļiem” (Mt. 25:41). “Un tie ieies mūžīgā 

sodībā, bet taisnie – mūžīgā dzīvībā” (Mt. 25:46). 

Kad šīs pasaules laiki beigsies, pienāks pastarā diena. Šīs dienas laiks ir apslēpts 

(Mt. 24:36), bet mums ir jābūt modriem. Tiesas diena pienāks pēkšņi kā zibens un 

negaidīti kā zaglis naktī (Mt. 24). Tādēļ ir svarīga mūsu attieksme pret kristietību: tai 

jābūt nopietnai, lai neizšķiestu to žēlastību, ko Dievs mums sniedz. Kad atskanēja 

sauciens: “Līgavainis ir klāt!”, ģeķīgo jaunavu lukturos nebija eļļas (Mt. 25:1–13). Tā 

eļļa, kas viņām pietrūka, bija ticība. Ikvienam ir vajadzīga ticība, lai varētu ieiet debesu 
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kāzās. “Remdenie” nebija ļāvuši Dieva Garam radīt un uzturēt viņu ticību (Jņ. atkl. 3:16). 

Tādēļ ģeķīgās jaunavas nebija sagatavojušās un palika aiz debesu valstības vārtiem. 

Kristus tevi ir izpircis, lai tu piederētu Viņam. Kristus ir tevi atpestījis, lai tu varētu 

palikt pie Viņa un dzīvot ar Viņu Viņa valstībā. Jēzus tevi ir atbrīvojis, lai tu varētu 

kalpot Viņam ar labprātīgu sirdi. Jēzus vārds tev dod patiesu prieku, svētību un mūžīgo 

dzīvi. “Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstītu Sev 

par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos” (Tit. 2:14). Mēs varam būt 

pārliecināti, ka Pestītājs par mums domā un lūdz: 

“Tēvs, Es gribu, lai, kur Es esmu, arī tie ir pie Manis, ko Tu Man esi devis, lai 

viņi redzētu Manu skaidrību, ko Tu Man esi devis, tāpēc ka Tu Mani esi mīlējis, pirms 

pasaule bija radīta.” 

 

 


