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Ievads 

Mēs šodien dzirdam daudz runu par panākumiem. Nauda ir viens no parastajiem 
panākumu mērīšanas veidiem. Ja tev tā ir daudz, tad pasaule saka, ka esi panākumiem bagāts. 
Politiskajiem vadītājiem, kuri uzvar vēlēšanās, ir panākumi. Tie ir lielāki panākumi, ja viņi 
izstrādā likumus un programmas, kas palīdz cilvēkiem kļūt pārtikušiem. 

Šis kurss nav domāts par to, ko pasaule saka, kas ir panākumi. Mēs vēlamies izpētīt,  
ko Dievs saka par panākumiem un kā mēs varam kļūt par panākumiem bagātiem kristiešiem. 
Dievs mēra panākumus daudz citādāk nekā bagāti un spēcīgi cilvēki, kuri nav kristieši.  
Kad Dievs skatās uz tavu dzīvi, ko Viņš teiktu? Vai Viņš tevi uzskatītu par panākumiem 
bagātu no Viņa redzespunkta? Ko Viņš meklē tavā dzīvē, lai Viņš tev varētu teikt:  
„Es lepojos ar tevi. Tu esi ļoti panākumiem bagāts kristietis? 

Bībele ir piepildīta ar daudzām mācībām un ilustrācijām, lai parādītu mums, kā Dievs 
redz panākumus. Šajā kursā apspriedīsim, kā tu vari kļūt par panākumiem bagātu kristieti. 
Ir divas pamata patiesības, kas mums jāiemācās no paša sākuma. Pirmkārt, tev nav jābūt 
perfektam, lai Dievs pateiktu, ka tu esi panākumiem bagāts kristietis. Pat, ja tu kļūdies,  
tas nenozīmē, ka Dievs padodas attiecībā pret tevi. 

Otrkārt, Svētais Gars ir viens Vienīgais, kurš var dot tev spēku, kas tev nepieciešams,  
lai kļūtu par panākumiem bagātu kristieti. Ir neiespējami patikt Dievam savā spēkā. Mums ir 
visi iemesli būt laimīgiem, jo Dievs ir apsolījis būt kopā ar mums un dot mums spēku,  
kas mums nepieciešams, lai dzīvotu priekš Viņa. 

Šī kursa 3.nodaļā mēs paskatīsimies tuvāk uz to, kā Svētais Gars personīgi ir iesaistīts, 
lai palīdzētu tev kļūt par panākumiem bagātu kristieti. 
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1.nodaļa
Kas es esmu? 

Vai tu kādreiz esi iedomājies par to, kāds tu patiesībā esi? Nevis tavs fiziskais ķermenis, 
bet pats tu, dziļi, dziļi iekšienē.  Dievs radīja mūs ar plānu, ka mēs visi kļūsim par pilnīgiem 
cilvēkiem. Ja mēs grasāmies būt panākumiem bagāti kristieši, mums ir jāsaprot, kas mēs 
esam.  

Ja tu lieto pasaules fiziskā skaistuma, naudas un varas standartus, lai saprastu, kas tu esi, 
tad ir viegli zaudēt drosmi. Kad tu pārskati savu pagātni, tu vari zaudēt drosmi, dēļ lielajām 
neveiksmēm un kļūdām, ko esi izdarījis. 

Bībelē Dievs saka vairākas lietas par to, kā Viņš mūs ir radījis. Paskatīsimies tuvāk uz to, 
ko Dievs domā par tevi.  

A. Ko Dievs saka par mani 
Dievs grib tuvas personīgās attiecības ar tevi. Cilvēkam, kurš nav kristietis, ir salauztas 

attiecības ar Dievu. Tālākie materiāli šajā daļā ir rakstīti no redzesviedokļa, ka tu esi 
kristietis.  

Ja tu vēl neesi pieņēmis lēmumu kļūt par kristieti, tad izlasi šo un uzdod sev šo jautājumu: 
“Vai es vēlos, lai, skatoties uz mani, Dievs tā mani redzētu?” 

1. Es esmu Dieva bērns.

Dievs redz tevi kā Savas ģimenes locekli! Tu esi Viņa bērns. Paskaties Jāņa 1:12 un 
Efeziešiem 1:4-5. 

2. Es esmu mīlēts – Dievs mani mīl!

Vairāk par visu Dievs mīl tevi. Viņa mīlestība ir patiesa, skaidra, droša, bez apslēptiem 
motīviem. Paskaties Jāņa 3:16 un 1.Jāņa 3:1. 

3. Es esmu vērtīgs.

Dievs saka, ka tu esi vērtīgs. Tu Viņam esi daudz vērtīgāks par visām pasaules 
bagātībām. Paskaties Lūkas 15:7-10 un Mateja 6:26. Kad Jēzus nomira pie krusta, lai 
samaksātu maksu par taviem grēkiem, Viņš skaidri parādīja, cik ļoti Viņš rūpējas par mums. 
Viņš izdarīja visu, lai tādējādi tu varētu būt Viņa draugs un varētu pavadītu mūžību ar Viņu 
debesīs. 
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4. Es esmu atpirkts cilvēks.

Pirms tu kļuvi par kristieti, tu biji grēka un vainas vergs un saistīts priekš elles. 
Bet Jēzus nopirka tavu brīvību. Paskaties 1.korintiešiem 6:19-20. 

5. Es esmu Jēzus Kristus kalps (sekotājs).

Kad tu kļūsti par kristieti, tu ļauj Jēzum būt tavas dzīves Vadītājam. Viņš ir tavs Vadītājs. 
Tu kalpo Viņam. Viņš tev saka ko darīt. Tu dari to, ko Viņš grib, lai tu dari. Tā nav tava 
atbildība teikt Dievam ko darīt. Paskaties 1.korintiešiem 6:19-20 un Jāņa 15:1-11. 

6. Es esmu Dieva draugs.

Viņš tevi mīl. Viņš tevi sauc par Savu draugu. Dievs grib būt tavs labākais Draugs. 
Paskaties Jāņa 15:12-16.       

7. Es joprojām augu (tādēļ, lūdzu, esiet pacietīgi ar mani).

Dievs radīja tevi, lai tu augtu. Tas ir process dzīves garumā. Ir svarīgi atcerēties, ka tev 
jāturpina augt tādā veidā, kādā Dievs vēlas, lai tu augtu. Paskaties Filipiešiem 1:6. 

Ja mēs pieņemam to, ko Dievs par mums saka Bībelē, mēs zinām, ka Viņš raugās uz katru 
no mums, kā uz ļoti īpašiem cilvēkiem. Dievs pazīst tevi vistuvāk. Viņš radīja tevi un Viņam 
patīk tas, ko Viņš radīja. Tagad tev ir nākotne, kas ir piepildīta ar iespējām, padarīt tavu dzīvi 
jēgpilnu un panākumiem bagātu no Viņa redzesviedokļa. 

Paskatīsimies uz to, kā Dievs mūs radīja. Neviens no mums nav precīzi vienāds, 
bet daudzējādā veidā mēs esam līdzīgi. 



Panākumiem bagāta kristīgā dzīve 7 

Kas es esmu? 

B. Man ir fizisks ķermenis 
1. Piecas sajūtas

Redze 
Dzirde 
Smarža 
Garša 
Tauste 

2. Fiziskās vajadzības
Ūdens 
Ēdiens 
Gaiss 

C. Man ir personība 
(Psiholoģiskie aspekti) 
1. Manas domas
2. Manas sajūtas
3. Mani lēmumi
4. Mana sirdsapziņa

D. Man ir gars 
Kur Dievs dzīvo 
Romiešiem 8:9 

B. Man ir fizisks ķermenis 
Katram no mums ir ķermenis: divas rokas, galva, divas kājas, utt. Acīmredzot katrs no 

mums izskatās citādāks. Bet mums visiem ir šīs fiziskās daļas. 

Tavs fiziskais ķermenis var izdarīt diezgan daudz lietu: 

— Tu vari redzēt ar savām acīm. 

— Tu vari dzirdēt ar savām ausīm. 

— Tu vari saost ar savu degunu. 

— Tu vari sagaršot ar savu mēli. 

— Tu vari sajust lietas ar savām rokām, kājām un citām ķermeņa daļām. 

Šis fiziskais ķermenis, kas tev ir, ir brīnums. Visas daļas darbojas kopā. Zinātne ir 
izpētījusi atšķirīgas mūsu ķermeņa daļas un konstatējusi, ka katra daļa ir ļoti sarežģīta. 
Dievs noteikti ir izdarījis labu darbu, kad Viņš radīja mūsu fiziskos ķermeņus. 

Mēs visi zinām kā ir būt slimam. Tajos brīžos mūsu fiziskais ķermenis nefunkcionē tā,  
kā Dievs to paredzēja. Grēks arī ietekmē mūsu fizisko ķermeni. Seksuālie sakari ārpus 
laulības gala rezultātā var nest dažādas veneriskās slimības vai AIDS. Smēķēšana var izraisīt 
vēzi. Alkohols var izraisīt aknu slimības.  

Tev ir fizisks ķermenis, bet tu esi kaut kas vairāk kā tikai kauli, muskuļi un āda. 
Tev ir personība. Patiesais tu ir iekšā tavā fiziskajā ķermenī. 
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C. Man ir personība 
Tu vari izskatīties ļoti līdzīgs kādam citam (fiziski), īpaši, ja tev ir identisks dvīnis.  

Bet katrs no mums ir īpašs, kad runa iet par personību salīdzināšanu. Četrām svarīgām lietām 
ir liela ietekme uz tavu personību. Paskatīsimies uz tām. 

1. Manas domas 
Tev ir smadzenes – tā ir fiziska daļa. Bet tavās smadzenēs ir domas un atmiņas.  

Tavas domas padara tevi īpašu. Tas, ko tu domā par konkrētām lietām, ir tava pārliecība. 
Piemēram, “Es esmu pārliecināts, ka gaļa ir laba priekš manis, īpaši lieli, sulīgi steiki.”  
“Es ticu, ka Dievs ir un ka Viņš mīl mani.” 

Iepriekšējo gadu laikā tu esi izveidojis arī savu domāšanas modeli. To sauc par 
attieksmēm. Tev ir konkrēta attieksme pret darbu – vesela domu un pārliecības grupa,  
kas atstāj lielu ietekmi uz to, kā tu rīkojies un jūties, kad tev liek kaut ko darīt. 

Šis temats par attieksmēm ir atklāts lielākās detaļās Grupu studiju jaunai dzīvei kursā 
Attieksmes. 

2. Manas sajūtas 
Tavām emocijām ir liela ietekme uz tavu personību. Kā (un kad) tu izpaud savas sajūtas, 

pasaka daudz ko par tavu personību. Neviens cits nevar pilnībā izprast, kā tieši tu jūties 
konkrētajā situācijā. Bet viņiem var būt laba ideja, jo arī viņiem ir tādas pat sajūtas, kādas tev 
– dusmas, prieks, skumjas, miers, bailes, u.c. 

3. Mani lēmumi 
Tev ir griba. Tu vari pats pieņemt savus lēmumus. Šī tava personības daļa noteikti tev ir 

ļoti īpaša. Dievs mūs katru ir radījis ar spēju pieņemt lēmumus. Citi cilvēki var mūs ietekmēt, 
bet mums vēl joprojām ir spēks izlemt, ko mēs darīsim. Dažiem no mums tādēļ ir problēmas 
ar policiju. Mēs noraidījām un nepaklausījām likumiem, ko citi cilvēki pieņēma. Dažus no 
mums noķēra. 

Mēs Dieva priekšā esam atbildīgi par saviem lēmumiem. Mēs nevaram vainot nevienu 
citu par saviem lēmumiem. Mums ir jāsaskaras ar mūsu lēmumu sekām, pat tad, ja viss 
neizvēršas tā, kā mēs to gaidījām. 

Dievs tev ir devis daudz spēka savu lēmumu pieņemšanā. Tev ir spēks būt panākumiem 
bagātam kristietim, kad tu izlem paklausīt Dievam. 
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4. Mana sirdsapziņa 
Dzīvniekiem ir spēja domāt, just un pieņemt lēmumus. Daži dzīvnieki ir ļoti inteliģenti. 

Bet Dievs cilvēkus radīja atšķirīgus no visiem dzīvniekiem, dodot mums sirdsapziņu.  
Šī ir tā tevis daļa, kas saka tev, vai tu dari kaut ko pareizu vai nepareizu. 

Mēs bieži runājam par vainīgu vai tīru sirdsapziņu. Vai tu jūties slikti, kad zini, ka esi 
izdarījis kaut ko nepareizu? Ja tu iekšēji jūties slikti, kādēļ tu tā jūties? Tu jūties slikti tādēļ, 
ka tava sirdsapziņa tev to saka. 

Kad Dievs radīja cilvēkus, Viņš katrā ikvienā no mums ielika sirdsapziņu, lai mums 
nebūtu attaisnojuma, kad pārkāpjam Dieva likumus. Daži cilvēki ir zaudējuši saikni ar savu 
sirdsapziņu. Daudzi cilvēki, kas nav kristieši, atsakās klausīties savā sirdsapziņā. 

Ja tev ir grūti klausīt Dievam, kad Viņš runā ar tevi caur tavu sirdsapziņu, lūdz un prasi 
Dievam, lai Viņš palīdz tev kļūt vēl jūtīgākam pret sirdsapziņu. Mācies klausīties savā 
sirdsapziņā un tūlīt pat paklausi tai. Tava sirdsapziņa var pasargāt tevi no padošanās 
kārdinājumam.  

Ja tev ir vainīga sirdsapziņa, lūdz un izsūdzi savus grēkus Dievam. Viņš piedos tev un 
paņems prom tavu vainu. Dievs dos tev skaidru sirdsapziņu, piepildītu ar mieru.  

Tev ir jābūt uzmanīgam, lai neignorētu savu sirdsapziņu pēc tam, kad kļūsti par kristieti. 
Tev ir atbildība klausīties Dievā, kad Viņš runā uz tevi.  

Kas ir ar viltus vainu? 
Dažreiz jauni kristieši sajauc viltus vainu ar patiesu vainu. Ja kristietis grēko, viņš vai 

viņa bieži jūtas vainīgi. Tā ir patiesa vaina, kas nāk no Dieva caur tavu sirdsapziņu.  
Ja tu atzīsti savu grēku, Dievs ir uzticīgs un tev piedos. 

Daudzi kristieši turpina justies vainīgi par grēku ilgi pēc tam, kad viņi to ir sirsnīgi 
atzinuši. Šajā gadījumā problēma nav Dieva neveiksme piedodot grēku. Problēma pilnībā ir 
sātana izraisīta. Jēzus aprakstīja sātanu kā „brāļu apsūdzētāju”. Šis ir viens no sātana 
iecienītākajiem trikiem. Viņš atgriezīs tavā atmiņā pagātnes grēkus, ko tu esi atzinis. Viņš arī 
atgādinās tev, cik briesmīgs bija tas grēks, un cik ļoti Dievs ienīst grēku. Viņš tevi apsūdzēs 
par neveiksmi un mēģinās panākt, lai tu zaudē drosmi un lai atsakies būt kristietis. 

Mums ir jābūt pilnīgi godīgiem pret Dievu. Tu nevari apmānīt Dievu ar nepatiesu nožēlu. 
Viņš vēlas piedot nopietnus grēkus, kad mēs nākam ar godīgu nožēlu, kā ķēniņš Dāvids  
2. Samuēla 12:13. 

Ja sātans turpina atgādināt vecos grēkus, ko tu esi nožēlojis, nemēģini nobloķēt šīs domas. 
Mums ir jāiemācās sekot padomam, kas dots 2.korintiešiem 10:3-5, kas liek mums sagūstīt 
katru domu un padarīt to paklausīgu Kristum. Izmanto to kā iespēju piekrist sātanam, ka tu 
izdarīji to grēku. Bet atgādini viņam, ka Dievs tev ir piedevis. Tad pievērs savu uzmanību 
Dievam un pasakies Viņam par piedošanu. Izmanto šo kā iespēju atgādināt sev, ka tu vēlies 
kalpot Dievam ar visu savu sirdi. Atgādini sev, ka grēks vienmēr rada sāpīgas sekas, un ka tu 
vēlies katru dienu dzīvot tādā veidā, kas iepriecinātu Dievu. 
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D. Man ir gars 
Tu varētu arī teikt: “Es esmu gars.” Tu esi kas vairāk kā tikai fizisks ķermenis ar 

personalitāti. Kad Dievs radīja cilvēkus, Viņš radīja mūs Savā Paša līdzībā. Dievs ir gars. 
Viņš tev ir iedevis garu. 

Kad cilvēks kļūst par kristieti, Dievs nāk un dzīvo viņā. Kur? Tavās smadzenēs? Nē.  
Tavā sirdī? Nē. Tava sirds tikai pumpē asinis. Tavās jūtās? Nē.  

Kad tu kļūsti par kristieti, Dievs nāk un dzīvo tavā garā. Kur ir tavs gars? Tas ir tevī 
iekšā, bet tas nav fizisks. Tomēr tas ir īsts. Tavas dusmu sajūtas, bailes, prieks un miers ir 
īsts, bet tās nav fiziskas lietas. Tu nevari uzšķērst cilvēku un iekšā atrast dusmas vai bailes. 
Bet tās emocijas vēl joprojām ir ļoti reāla daļa no katra no mums. Romiešiem 8:9-11 saka,  
ka Dievs dzīvo tavā garā. 

Grēks iznīcina dzīvību. Cilvēki, kuri dzīvo grēkā (kuri nav kristieši), ir garīgi miruši. 
Viņu gars ir miris. Dievs nedzīvo viņos. Bet, kad tu nāc pie Kristus un atdod savu dzīvi 
Viņam, Viņš dod dzīvību tavam garam un nāk un dzīvo tevī. 

Kad tavs fiziskais ķermenis nomirs, tavs gars ies uz debesīm un tu pavadīsi mūžību ar 
Dievu – ja tu esi atļāvis Jēzum piedot tavus grēkus. 
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2.nodaļa 
Pieci soļi, kļūstot par panākumiem 

bagātu kristieti  
Dažiem cilvēkiem ir ideja, ka kļūt par panākumiem bagātu kristieti ir viegli. Viņi domā, 

ka tad, kad tu izsūdzi savus grēkus, Dievs automātiski paņems prom visas tavas problēmas un 
jautājumus un dos tev prieku, mieru un naudu. Dievs nedarbojas tādā veidā. Ja tu vēlies kļūt 
par panākumiem bagātu kristieti, tev ir jāsadarbojas ar Svēto Garu, lai tavā dzīvē notiktu 
izmaiņas.  

Svētais Gars vadīs tevi cauri tavai ikdienas pieredzei un dos tev iespējas pieaugt garīgi 
spēcīgākam. Tu nekļūsti garīgi nobriedis vienā vai divās nedēļās. Ar Dieva palīdzību tu vari 
turpināt augt līdz savai nāves dienai. Dievs panākumus mēra citādāk nekā cilvēki.  
Tu šodien vari būt panākumiem bagāts Dieva acīs, ja dari to, ko Dievs vēlas, lai tu šodien 
dari. Atceries, ka tu esi Viņa bērns. Tādēļ, ka Dievs radīja tevi ar īpašu plānu, tu būsu 
laimīgāks, kad tu sekosi Viņa plānam un turpināsi pieaugt. 

Ja tev ir vienu vai divus gadus vecs bērns, tu sagaidi, ka bērns uzvedīsies kā pavisam 
mazs bērniņš. Tu nedusmojies uz viņu tādēļ, ka viņš neizturas kā pieaugušais. Bet, kad tavs 
bērns ir 21 gadu vecs, tu sagaidi, ka viņa uzvedība un runa, būs nobriedusi. Kad Dievs skatās 
uz tevi, Viņš lieto standartu, kas ir taisns un godīgs. Viņš zina tavas stiprās puses un vājības 
un, cik lielu izaugsmi var sagaidīt no tevis. Ja tu vēlies būt panākumiem bagāts kristietis,  
tev ir jāturpina augt. 

Nākamajās lapās tu atradīsi piecus soļus, kas var palīdzēt tev kļūt par nobriedušu kristieti. 
Mēs varētu nosaukt vēl daudzus soļus, kas ir saistīti ar šo augšanas procesu. Bet šie pieci ir 
pamata soļi, kas katram no mums ir uzmanīgi jāpārdomā, kad mēs mēģinām patikt Dievam. 

A. Kādi ir šie pieci soļi? 
1. Kļūsti par kristieti 

2. Izmaini savu domāšanas veidu 

3. Nospraud jaunus mērķus 

4. Iemācies pārvaldīt savas emocijas 

5. Dalies ar citiem tajā, ko Kristus ir darījis tavā dzīvē 
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Paskatīsimies tuvāk uz katru no šiem pieciem soļiem. 

1.solis. Kļūsti par kristieti 
Ir skaidri redzams, ka tu nevari kļūt par “panākumiem bagātu” kristieti, kamēr tu vispirms 

neesi kļuvis par kristieti. Bībele uzdod šo jautājumu, lai palīdzētu mums saprast mūsu dzīves 
prioritātes. “Un kādu labumu dod, ka tu iegūsti visu pasauli, bet šajā procesā pazaudē savu 
paša dvēseli? Vai ir kaut kas vērtīgāks par tavu dvēseli?” (Marka 8:36-37 tulkojums no  
New Living Translation) Kad tu paskaties uz visu, ko šī pasaule tev piedāvā, vai tiešām tas ir 
daudz vērtīgāk kā pavadīt mūžību ar Dievu? 

Kas ir iesaistīts kļūšanā par kristieti? Kā tavs gars, prāts, jūtas un griba ir iesaistīti 
procesā, kad kļūst par kristieti? 

a. Ļauj Dievam runāt uz tevi caur Bībeli 
Dievs mums ir devis Savu Vārdu, Bībeli, kurā ir teikts, kā tev kļūt par kristieti. Kad tu 

lasi Bībeli, tu spēsi skaidri saskatīt faktus, kas paskaidro, kā cilvēks var kļūt par kristieti. 
Svētais Gars runās uz tevi caur tavu sirdsapziņu un parādīs tev, kādēļ tev jākļūst par kristieti. 
Kad tu atdod savu dzīvi Kristum, Viņš nāk un dzīvo tavā garā. Viņš ienes dzīvību tavā garā. 
Skatīt Romiešiem 8:9-11. 

b. Tu saproti Viņa Vārdu ar savu prātu 
Svētais Gars palīdzēs tev saprast Viņa Vārdu. Viņš palīdzēs tev redzēt, kā tu vari kļūt par 

kristieti. Tev ir jāsaprot, kā kļūt par kristieti, pirms tu kļūsti par tādu. Ir neiespējams, ka tevi 
kāds var ievilināt kristietībā. Tavam prātam ir aktīvi jāiesaistās procesā, kad tu kļūsti par 
kristieti. 

c. Tu atbildi ar savām jūtām 
Kad tu kļūsti par kristieti, tavām jūtām ir jābūt aktīvi iesaistītām. Tālāk ir uzrakstītas 

dažas jūtas, kādas var būt iesaistītas, kad tu kļūsti par kristieti. 

*Skumjas – tādēļ, ka tu esi grēkojis pret Dievu. Skatīt Jēkaba 4:9.  

*Prieks – tādēļ, ka tavi grēki ir piedoti un vaina ir paņemta prom. Tu vari priecāties, jo 
tagad tu esi Dieva bērns, un tev ir apsolījums par mūžīgo dzīvību. Skatīt Lūkas 10:20. 

*Miers – tādēļ, ka Jēzus tagad ir tavas dzīves Vadītājs. Skatīt Jāņa 14:27. 

d. Tu izvēlies ar savu gribu 
Tev ir jādara kaut kas vairāk, kā tikai domāt par to, kā kļūt par kristieti vai piedzīvot 

izjūtas – tev  ir jāpieņem lēmums. Tev ir jānolemj, ko tu darīsi ar Dievu. Vai tu atzīsi savus 
grēkus un lūgsi Viņam piedošanu? Vai tu ļausi Viņam būt par tavas dzīves Vadītāju?  
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Ja tu atbildi uz šiem jautājumiem ar “jā”, tad tev ir jāpasaka savs lēmums Dievam.  
Skatīt Romiešiem 10:9-10. 

Kad tu lūdz Jēzum piedot tavus grēkus un lūdz Viņam kļūt par tavas dzīves Vadītāju – 
Viņš to dara! Viņš ienāk tavā garā – Viņš tur dzīvo! Skatīt Romiešiem 8:9-11. Visa šī tēma 
par to, kā kļūt par kristieti, vairāk tiek pārrunāta Grupu studija jaunai dzīvei kursā ar 
nosaukumu “Kā es varu zināt, ka esmu kristietis?” 

2.solis. Izmaini savu domāšanas veidu 
Daži cilvēki domā, ka savu grēku izsūdzēšana un Jēzus aicināšana par savas dzīves 

Vadītāju, ir viss, kas viņiem ir jādara, lai kļūtu par panākumiem bagātiem kristiešiem.  
Bet tik vienkārši tas nav. Kad tu kļūsti par kristieti, Dievs nekavējoši maina tavu garu.  
Viņš nāk, lai dzīvotu tavā garā. Bez Dieva klātbūtnes tavā garā, šī tava daļa ir mirusi. 

Bet Dievs nekavējoši nemaina tavu prātu, jūtas un gribu. Tev pašam ir aktīvi jāiesaistās  
šo savas dzīves sfēru mainīšanā, ja tu vēlies kļūt par panākumiem bagātu kristieti. 

Dievs saka, ka Viņa ceļi atšķiras no mūsu ceļiem un Viņa domas atšķiras no mūsējām 
(Jesajas 55:8). Tev ir jāiemācās domāt tādā veidā, kā Dievs domā. Filipiešiem 4:8 dod 
piemēru tam, kā Dievs vēlas, lai tu domā.  

Filipiešiem 4:8 (tulkojums no New Living Translation) 

Un tagad, dārgie brāļi un māsas, ļaujiet man pateikt vēl vienu lietu, kad es 
noslēdzu šo vēstuli. Vērsiet savas domas uz to, kas ir patiess un godājams un 
pareizs. Domājiet par lietām, kas ir šķīstas un jaukas un apbrīnojamas. 
Domājiet par lietām, kas ir teicamas un slavas cienīgas.  

Kad tu studē Bībeli un pielieto to, ko iemācījies, Svētais Gars palīdzēs tev saprast,  
kā Dievs domā. Viņš palīdzēs mainīt tavas attieksmes. Romiešiem 12:2 izaicina mūs 
iemācīties pavisam jaunu domāšanas veidu. 

Romiešiem 12:2 (tulkojums no New International Version) 

Nepiekrītiet vairs šīs pasaules modelim, bet pārveidojieties atjaunojot savu 
prātu. Tad jūs varēsiet pārbaudīt un apstiprināt to, kas ir Dieva griba - viņa 
labā, patīkamā un nevainojamā griba. 

a. Kas ir attieksme? 
Attieksme nav jūtas. Jūtas vai emocijas nav tas pats, kas domas. Aizspriedums ir 

attieksme. Tā iekļauj to, ko tu domā par konkrētu lietu. Cilvēkam var būt spēcīgas emocijas, 
kas ir saistītas ar aizspriedumu attieksmi - tādas, kā dusmas, naids vai bailes. 

Vārds “attieksmes” var tikt definētas sekojošos veidos: 

(l)  Domāšanas modelis 

(2) Domāšanas ieradumi 

(3)  Fiksēts uzskats 
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(4) Viedoklis 

(5)  Atsaukšanās ierobežojumi 

Attieksme veidojas tavā prātā un tās tik ļoti kļūst par tavas dzīves daļu, ka tu pat apzināti 
nedomā par tām, kad tu tās lieto. Tu parādi savas attieksmes ar to, kā tu reaģē uz ikdienas 
aktivitātēm. Ko tu saki vai dari, un emocijas, ko tu izpaud, atklāj tavas attieksmes.  

Kā tu reaģē, kad priekšā stāvošās automašīnas vadītājs vienkārši stāv, kad iedegas zaļā 
gaisma? Kā tu reaģē, kad kāds nolād tevi vai nosauc nejaukā vārdā? Tavas reakcijas atklāj 
tavas attieksmes – tava prāta domu paraugus attiecībā uz katru situāciju. 

b. Kā es varu attīstīt jaunas attieksmes? 
Jaunas attieksmes veidošanas process dažreiz ir lēns un nomācošs. Tu varbūt nevēlies 

atbildēt dusmās, kad kāds sadusmojas uz tevi. Lai mainītu sevi, ir vajadzīgs kaut kas vairāk 
kā tikai solījums mainīties. Šīs attieksmes jau ir bijušas tavs domāšanas veids gadiem ilgi. 
Retos gadījumos Dievs tūlīt pat pilnībā izmaina cilvēka attieksmes. Bet parasti Viņš nedara 
tūlītējus brīnumus šajā dzīves sfērā. Bet tu vari būt drošs, ka Viņš vienmēr ir gatavs palīdzēt 
tev mainīt savas attieksmes, ja tu esi gatavs sadarboties ar Viņu. 

Viens no labākajiem veidiem, kā atklāt jaunu attieksmi, ko Dievs vēlas, lai tu iegūsti,  
ir lasot Bībeli. Noskaidro, kā Jēzus reaģēja uz dažādajiem cilvēkiem, ko Viņš satika un ar 
kuriem strādāja katru dienu. Atrod Rakstu vietas Bībelē, kas runā par tām tavas dzīves 
sfērām, kur tev ir jāmaina savs domāšanas veids. Salamana pamācību grāmata ir laba vieta, 
kur atrast to, kā Dievs domā par dažādiem jautājumiem, ar ko tu dzīvē sastopies.  
Filipiešiem 2:5 iedrošina mūs attīstīt tādas pat attieksmes, kādas bija Jēzum. Ja tu neesi 
pārliecināts par to, vai tavas attieksmes patīk Dievam, tad pajautā Viņam: “Dievs, ko Tu 
domā par to?” Meklē Viņa atbildes, kad tu lasi Bībeli un runā ar citiem kristiešiem. 

Ar vienkāršu Bībeles lasīšanu var nepietikt, lai izmainītu savu domāšanas veidu – savu 
domu modeļus. Rakstu vietu iegaumēšana ir viens ļoti spēcīgs veids, lai palīdzētu tev izveidot 
jaunas attieksmes tavā dzīvesveidā. Lūkas 6:27-38 ir daudz praktisku padomu. Kad tu 
iegaumē Bībeles pantus, saki sev, ka tas ir veids, kā tu vēlies domāt. 

Atceries, ka jaunu attieksmju veidošana tavā prātā, iespējams, nebūs panākumiem bagāta, 
ja tu paļausies tikai uz savu gribasspēku. Lūdz, lai Svētais Gars palīdz tev praktiski pielietot 
šīs bībeliskās attieksmes katrā situācijā. Skatīt Jāņa 16:13. Vairāk šī tēma par attieksmēm ir 
pārrunāta Grupu studijas jaunai dzīvei kursā ar nosaukumu “Attieksmes”.  

3.solis. Nospraud jaunus mērķus 
Būt panākumiem bagātam kristietim iekļauj vairāk kā tikai Dieva Vārda saprašanu.  

Tev tas ir jāpielieto savā dzīvē. Tev ir jāpakļauj sava griba un savas vēlmes Dieva vadībai un 
jādara tas, ko Viņš vēlas, lai tu darītu. Bībele saka “Mums jāizveido plāni – paļaujoties uz 
Dievu, lai Viņš vada” (Sal.pam. 16:9, tulkojums no The Living Bible). Izvirzi savus mērķus 
tā, lai tie ir tādi paši kā mērķi un plāni, kas ir Dievam priekš tevis. “Ko Dievs vēlas, lai es 
darītu?” tu jautāsi. 
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a. Saproti ko Dievs grib, lai tu dari 
Pirmais un vissvarīgākais solis mērķu izvirzīšanā ir atklāt, kādi ir Dieva plāni priekš tevis.  

Efeziešiem 2:10 (tulkojums no New Living Translation) 

Jo mēs esam Dieva meistardarbs. Viņš ir radījis mūs jaunus Kristū Jēzū,  
lai mēs varam darīt labas lietas, ko Viņš mums izplānoja sen atpakaļ. 

 
Jeremijas 29:11 (tulkojums no New International Version) 

“Jo Es zinu kādi man ir plāni priekš tevis,” atzīst Tas KUNGS, “plāni, lai tu 
uzplauksti un ne kaitēt tev, plāni dot tev cerību un nākotni.” 

Abi šie panti ļoti skaidri parāda, ka Dievam jau ir sagatavoti plāni tam, ko Viņš vēlas,  
lai tu darītu. Tu vari pieņemt Dieva mērķus vai tos ignorēt. Ja tu tos pieņem, tie dos tev 
spēku, lai padarītu tavas dienas jēgpilnas. Šie mērķi var sniegt tev fokusu, kas pārsniedz tavas 
paša savtīgās vajadzības un vēlmes. 

Tev ir liktenis, ko Dievs ir sagatavojis tavai dzīvei. Neatkarīgi no tā, ko citi tev ir teikuši – 
tava dzīve ir svarīga Dievam. Tam, ka tu esi šeit, ir mērķis. Tev tas ir jāatklāt un jāstrādā, 
darot to, ko vēlas Dievs. 

Tātad, ko Dievs vēlas, lai tu šodien darītu? Paskaties sev apkārt – kādas vajadzības tu 
redzi? Vai tu vari piedalīties šo vajadzību apmierināšanā? Daudziem cilvēkiem tev apkārt ir 
nepieciešams smaids, iedrošinājuma vārds, lūgšana. Mēs nerunājam tikai par galvenajiem 
lēmumiem par to, ar kuru tev vajadzētu precēties, vai arī par tavu karjeras izvēli. Paskaties arī 
uz mazajiem ikdienas jautājumiem, ar kuriem tu šodien sastopies. 

Studē Bībeli, lai uzzinātu, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. Bībelē ir daudzi panti, kas attiecas 
uz situācijām, ar kurām tu sastopies katru dienu. Lai atrastu visus pantus, kas runā par kādu 
konkrētu tēmu, izmanto konkordanci vai Bībeli datorā. 

Piemēram, tu atradīsi daudzus pantus, kas parāda to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu, kad tu 
strādā. Citi panti attiecas uz tavu runu un tavām jūtām, piemēram, dusmām, rūgtumu, prieku 
un mieru. Šajos Bībeles pantos Dievs tev saka, kā Viņš vēlas, lai tu dzīvotu un atbildētu uz 
katru no šīm situācijām. 

Negaidi un nesaki: „Nu, kad es visu savu dzīvi izlīdzināšu nākamajā gadā, tad es sākšu 
nospraust dažus mērķus.” Sāc tagad! Negaidi arī nevainojamus apstākļus. Bībele saka:  
„Ja tu gaidi nevainojamus apstākļus, tu nekad neko neizdarīsi” (Sal.māc. 11:4, tulkojums no 
New Living Translation). Šeit ir daži Bībeles panti, kas apraksta dažas lietas, ko Dievs vēlas, 
lai tu darītu: 

Marka 12:30-31 

Lūkas 6:27-38 

Romiešiem 13:1-5 

1.korintiešiem 13:4-8 

Efeziešiem 6:1 

2.Pētera 1:5-11 
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b. Dažāda veida mērķi 
Kristietis var izvirzīt daudzus dažāda veida mērķus. Tālāk būs dažas no dažādajām 

sfērām, kurās tu vari izvirzīt mērķus: 

1. Izglītības mērķi 
2.  Darba mērķi 
3. Garīgi mērķi 
4.  Bībeles lasīšanas un iegaumēšanas mērķi 
5. Rakstura mērķi (personīgā attīstība, iedrošinājums, pacietība, mīlestība, laipnība)  
6. Attieksmes mērķi 
7.  Rakstu pielietošanas mērķi  
8. Attiecību mērķi 
9.  Robežu mērķi 

c. Kā tu vari sākt nospraust mērķus? 
Ir dažāda veida mērķi, ko tu vari nospraust, kuri palīdzēs tev kļūt par vēl vairāk 

panākumiem bagātu kristieti. Tomēr viena veida mērķu izvirzīšanai var būt dramatisks efekts 
uz tavām attiecībām ar Dievu un citiem. Tev ir jāiemācās kā nospraust ikdienas personīgā 
pielietojuma mērķus. Tie ir mazi mērķi, ko tu vari piepildīt vienā vai divās dienās. Viens no 
veidiem, kā šos ikdienišķos mērķus padarīt praktiskus, ir balstīt tos uz Bībeles pantiem. 

Kad tu Bībelē atrod pantu, kas runā par problēmu vai jautājumu, ar ko tu sastopies,  
tad uzraksti mērķi, kas palīdzēs tev praktizēt to, ko šis pants tev māca darīt.  
Tālāk būs detalizētāks paskaidrojums tam, kā to izdarīt. 

1.  Paskaties uz problēmām savā ikdienas dzīvē 

Tu varbūt šodien savā dzīvē saskaries ar kādām sarežģītām situācijām. Tu izjūti 
spiedienu. Varbūt tu nezini, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. Paskaties uz šīm problēmām un 
mēģini saprast, kas tās izraisa. 

2. Pajautā sev: “Ko Dievs mēģina man iemācīt darīt šodien 
šajā manas dzīves sfērā?” 

Lūdz un prasi Dievam, lai palīdz tev saprast, kas izraisa problēmu. Lūdz, lai Viņš palīdz 
tev saskatīt tās savas dzīves sfēras, kurās tev ir jāaug, lai tu varētu pārvarēt šo problēmu. 

3. Atrodi vienu savas dzīves sfēru, kurā tu šodien vēlies 
pieaugt 

Mērķi var palīdzēt tev izkļūt no savas komforta zonas. Viņi var likt paskatīties tālāk par 
to, ko tu šodien dari. Esi gatavs uzņemties risku. Ja tu esi vientuļš – nospraud mērķi!  
Dari kaut ko, kas tevi iesaistīs kādā lietā ar citiem cilvēkiem. Atrodi cilvēkus ar vajadzībām 
un esi viņiem draugs. Ja tev ir grūti noteikt jomas, kurās tev ir nepieciešams pieaugt, pārbaudi 
sarakstu, kas sniegts 1.korintiešiem 13:4-8. 
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4. Attiecini savas Bībeles studijas uz šo sfēru, kurā gribi 
pieaugt 

Ko Bībele saka par šo tavas dzīves sfēru? Atrod Bībelē tos pantus, kas palīdzēs tev 
saprast problēmu un Dieva idejas to risināšanā. Skaties uz apsolījumiem un patiesībām,  
ko tu vari pielietot savās ikdienas aktivitātēs. 

5. Pieraksti lietas, ko tu vari pabeigt šodien 

Tagad, kad tu esi studējis Bībeli, pieraksti vairākus iespējamos personīgā pielietojuma 
mērķus. Sākumā velti laiku radošām pārdomām. Pieraksti katru ideju, kurai ir potenciāls kļūt 
par mērķi. Tad izvēlies vienu mērķi šodienai. Lieto vadlīnijas, kas ir minētas vēlāk šinī daļā 
par labu ikdienas mērķu izvirzīšanu. Padari to pietiekami specifisku, lai tu un citi varētu 
novērtēt rezultātus. 

Tālāk rīkojies saskaņā ar saviem plāniem. Dari to, ko esi plānojis.  

6. Novērtē rezultātus 

Vēlāk tajā pašā dienā vai nākamajā dienā pārskati to, kas notika, kad tu mēģināji sasniegt 
izvirzīto mērķi. Dažreiz tu nesasniegsi savu mērķi. Bet nepadodies. Mēģini vēlreiz.  
Nebaidies mainīt savus mērķus. Bet no otras puses, nemaini savu mērķi vienkārši tādēļ,  
ka tev neizdevās, kad pirmo reizi mēģināji. 

Tomass Edisons daudzas reizes kļūdījās, pirms izgudroja spuldzīti, kas darbojas.  
Faktiski, viņam neizdevās vairāk kā 2000 reizes, pirms viņš beidzot veiksmīgi izveidoja 
spuldzīti, kas darbojās. Nemet visu pie malas.  

2.korintiešiem 8:11 (tulkojums no Good News Bible) 

Tad uz priekšu ar to un pabeidz darbu! Esi tikpat dedzīgs pabeigt to,  
kāds tu biji plānojot to, un dari to ar to, kas tev tagad ir. 

Kad tu paskaties atpakaļ uz sešām idejām, kas bija iepriekš, ievēro atkal pirmo.  
“Paskaties uz problēmām savā ikdienas dzīvē.” Lielākajai daļai no mums nepatīk konflikti. 
Bet, ja tu vēlies būt panākumiem bagāts kristietis, tad tev ir jāiemācās, kā sastapties ar 
konfliktiem un kā pieaugt caur šīm sāpīgajām pieredzēm. Tev ir jāvēlās palīdzēt atrisināt 
konfliktus. Ir viegli nolikt citu cilvēku un domāt: “Man ir taisnība, tev nav.” Bet Dievs meklē 
vīriešus un sievietes, kuri grib būt miera nesēji. 

Dievs negaida, ka tu vienmēr būsi pareizs – tas ir perfekcionisms. Bet Viņš sagaida,  
ka tu būsi godīgs. Kad tu kļūdies, atzīsti to. Dievs vēl joprojām tevi mīlēs. Viņš palīdzēs tev 
mācīties no šīs pieredzes, ja tu vēlies nākt pie Viņa ar atvērtu sirdi un prātu, gatavs mācīties. 
Skatīt Romiešiem 5:3-5. 

Sāc katru dienu ar vienkāršu lūgšanu – Dievs, ko Tu vēlies, lai es šodien daru?  
Meklē Dieva iespējas, ko Viņš šodien noliek tavā dzīvē, un centies darīt labās lietas,  
ko Viņš radīja, lai tu darītu. 
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d. Kādas ir laba ikdienas mērķa pazīmes? 
Sākumā ir grūti iemācīties uzrakstīt labus ikdienas mērķus. Lielākā daļa no mums to 

neesam agrāk darījuši. Kā jau ar katru jaunu prasmi, prakse padara to perfektu. Jo vairāk tu 
rakstīsi mērķus, jo labāk tev sanāks, un jo noderīgāki tie būs tavā kristīgajā izaugsmē.  
Tālāk būs dažas vadlīnijas, kas palīdzēs tev iemācīties, kā uzlabot savus ikdienas mērķus. 

1. Tas ir vienkāršs. Mērķis saka vienu lietu. Tas neatstāj tavā prātā šaubas attiecībā uz to, 
ko tu vēlies sasniegt. 

 
2. Tas ir konkrēts. Mērķis skaidri izsaka galveno. Bieži vien mūsu mērķi ir pārāk vispārīgi. 

Paskatīsimies uz šo mērķi: “Es tuvošos Dievam.” Šis mērķis ir pārāk vispārīgs.  
Kā tu tuvosies Dievam? Būs gudri, ja tu pieņemsi lēmumu par vienu konkrētu lietu,  
ko tu varētu darīt, kas tevi noteikti vedīs tuvāk Dievam. Izvirzi to kā savu pirmo mērķi. 
Kad tu to sasniedz, izvirzi citu mērķi, kas pastiprinās pirmo, kā arī vedīs tevi vienu soli 
tuvāk attiecībās ar Dievu. Vienmēr esi tiešs un konkrēts, izsakot katru mērķi.  
Nesarežģī to, ierobežo to tikai ar vienu rīcību. 

 
3. Tam ir jēga. Mērķis ir saistīts ar tavu dzīvi šodien. Mērķim – “Ja es palikšu bagāts, es 

katru svētdienu draudzei došu 50EUR”, nav jēga, ja vien tu jau neesi bagāts. Kad tu kļūsti 
bagāts, tad nospraud mērķus saskaņā ar savu bagātību. Tavam mērķim ir jābūt balstītam 
uz to, ko tu zini, ka šodien tas tavā dzīvē ir iespējams. Tāpat arī tam ir jāvirza tevi uz 
izmaiņām, kādas tu vēlies redzēt notiekam. 

 
4. Tas ir praktisks. Vai tu šodien šo mērķi vari sasniegt? Mērķis - “Katru reizi, kad tieku 

kārdināts, es sapratīšu, ka sātans mani kārdina,” izklausās labi, bet vai tas ir praktisks?  
Kā tu atcerēsies atgādināt sev, ka “katru reizi, kad tu tiec kārdināts” tas nāk no sātana.  
Šis mērķis izskatās garīgs, bet var būt pārāk liels priekš jauniem kristiešiem vispirms 
mēģināt uzvarēt kārdinājumu. 

 
  Sāc ar vienkāršiem, maziem mērķiem, par kuriem tu esi drošs, ka varēsi tos sasniegt 

vienā dienā. Ņem šo mērķi par piemēru: “Šodien es uzrakstīšu sarakstu par katru reizi, 
kad tieku kārdināts grēkot.” Tu šo mērķi vari padarīt vēl konkrētāku, minot tikai viena 
veida kārdinājumus, piemēram, “Šodien es uzrakstīšu sarakstu par katru reizi, kad tieku 
kārdināts lamāties”. 

5. To var novērtēt. Kā tu novērtēsi šo mērķi? “Šodien es tuvošos Dievam.” Šis mērķis nav 
uzrakstīts tā, lai to būtu viegli novērtēt. Ja tu vēlies būt pārliecināts, ka tev ir progress,  
tev ir jāuzraksta savs mērķis tādā veidā, lai tu vienkārši vari izmērīt savu progresu. 
Mērķis, kuru var novērtēt - “Šodien es izveidošu sarakstu ar visām reizēm, kad es tieku 
kārdināts grēkot.” Kad tu izveido sarakstu, tu pabeidz aktivitāti, ko var novērtēt. 

                  
Ir grūti uzrakstīt mērķus, ko var viegli novērtēt. Bet tas ir svarīgi, ja tu vēlies būt 

drošs, ka tev ir progress(izaugsme). Tālāk ir četri jautājumi, ko tu vari uzdot sev,  
kad raksti savus mērķus. 

   Kas  tiks novērtēts? 

   Ko es lietošu, lai to novērtētu? 

   Vai to ir viegli novērtēt? 

   Kā cits cilvēks var novērtēt manu progresu? 
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Šie mērķi ir praktiski un novērtējami. “Šovakar es pierakstīšu trīs kārdinājumus, ko 
šodien piedzīvoju.” “Es lūgšu Kasparam piedošanu par to, ka vakar uz viņu sadusmojos.” 

6. Tas man palīdz. Viss personīgā pielietojuma mērķu izvirzīšanas nolūks ir palīdzēt 
tuvoties Dievam. Domā uz priekšu. Kad tu raksti savu mērķi, pajautā sev: “Kā šis mērķis 
palīdzēs man augt?” Kad tu strādā pie katra mērķa piepildīšanas, Vai tu redzi, kā tas 
palīdz tev kļūt par labāku kristieti? 

 
Šīs sešas vadlīnijas negarantēs tev panākumus. Labu personīgā pielietojuma mērķu 

uzrakstīšana nepadara tevi par panākumiem bagātu kristieti. Faktiski, mērķi ir tikai 
instrumenti – kaut kas, kas palīdz tev augt. Dievu visvairāk uztrauc izaugsme nevis “Vai tu 
uzrakstīji labus mērķus?” Tomēr, ja tu iemācies, kā uzrakstīt labus mērķus, un tu uzticami 
pielieto šos mērķus praksē, tad Dievs palīdzēs tev augt un kļūt par cilvēku, kādu Viņš vēlas, 
lai tu būtu. Dievs negaida, ka tu būsi perfekts, bet Viņš sagaida, ka tu pielietosi Viņa mācības 
savā dzīvē. 

Kad tu skaties nākotnē, ko tu redzi? Kāds cilvēks tu vēlies būt pēc diviem gadiem? . . . 
pēc pieciem gadiem? . . . pēc desmit gadiem? Dievs apbalvo kristieti, kurš pieņem lēmumu 
būt uzticamam Viņam. Vai tu vari iedomāties sevi pēc desmit gadiem kā cilvēku, kurš ir 
uzticami dzīvojis Kristum? Vai tu saskati sevi kā tādu, kas ir izvirzījis kā augstu prioritāti – 
paklausīt Bībeles likumiem un mācībām? 

Vēl viens izaicinājums, ar ko tu sastapsies visu savua atlikušo dzīvi, ir attīstīt stabilitāti. 
Vai tu esi tāds cilvēks, kurš šodien ir gatavs cīnīties ar “Goliātu”, bet rīt jau baidīsies no savas 
ēnas? Vai tu vienu dienu esi pasaules virsotnē, bet nākamajā jau depresijas un nedrošības 
ielejā? Dievs var palīdzēt uzcelt stabilitāti tavā dzīvē. Tev vēl joprojām būs labas dienas un 
sliktas dienas. Bet caur visu to tu vari iemācīties, kā paļauties uz Jēzu un neļaut problēmām 
pārņemt tavu dzīvi. Cilvēkam, kuram ir vajadzīga stabilitāte, nelīdzēs nekādi maģiski 
līdzekļi. Ir vajadzīgs smags darbs un turēt savu skatienu uz Jēzu un Viņa mācībām. 

4.solis. Iemācies pārvaldīt savas emocijas 
Tu neesi kristietis tikai tādēļ, ka tu “jūties glābts”, lai kāda arī nebūtu šī sajūta.  

Tomēr tavas jūtas ir ļoti nozīmīga tava ikdienas dzīves daļa. Dievs tev tās deva. Tagad tev  
ir jāiemācās, kā lietot savas emocijas tādā veidā, lai tava dzīve būtu baudāma un patīkama 
Dievam. Dievam Bībelē ir daudz kas sakāms par dažādām emocijām. Tev ir jānoskaidro,  
kā tavas jūtas var palīdzēt tev kļūt par panākumiem bagātāku kristieti. 

Viens no pamata izaugsmes soļiem šinī tavas dzīves sfērā, ir savienoties ar savām jūtām. 
Iemācies noteikt, kā un kad tu izpaud dažādas emocijas. Atzīsti tās un iemācies izpaust tās. 
Neļauj savām jūtām kontrolēt visu tavu dzīvi. Tas, kā tu jūties, nedrīkstētu būt galvenais 
faktors lēmumu pieņemšanā. 

Daži cilvēki atrodas “emocionālajos amerikāņu kalniņos”. Viņi ir ļoti emocionāli un ātri 
izpauž savas jūtas. Vienu dienu (vai minūti) viņi var būt sajūsmā un no prieka pāri plūst. 
Nākamajā dienā (vai minūtē) viņi ir visdziļākajā izmisumā, visa viņu pasaule ir sabrukusi. 
Citi cilvēki dzīvo “emocionālajā saldētavā”. Viņi nekad atklāti neizrāda savas emocijas.  
Viņu akmens aukstās izpausmes neizrāda nekādu siltumu vai jūtas. 

Dievs vēlas, lai tu piedzīvo prieku, dzīvojot kopā ar Viņu. Viņš var palīdzēt tev atrast 
radošus veidus, kā izpaust savas emocijas. Tu vari piedzīvot Viņa pestīšanas prieku.  
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Tu vari pastudēt Jauno Derību, lai redzētu, kā Jēzus izpauda dažādas emocijas. Dievs vēlas, 
lai tu pieaudz līdz tam, kad tu kontrolē savas emocijas un izpaud tās tādā veidā, lai cilvēki 
redz, ka Viņš ir tavas dzīves Vadītājs. 

Kontrolēt savas emocijas nenozīmē to, ka tu tās paturi sevī. Varbūt labāk būtu pateikt,  
ka tev ir jāiemācas pārvaldīt savas emocijas. Dievs vēlas, lai tu esi cilvēks, kas jūt.  
Svarīgs punkts ir iemācīties izpaust tās tā, lai tas nes godu Dievam. 

a. Tu mācies pārvaldīt savas jūtas, attīstot attieksmes, 
kas ir balstītas Rakstos 

Otrajā solī, “Izmaini savas domāšanas veidu,” mēs pārrunājām atšķirību starp attieksmēm 
un jūtām (emocijām). Attieksme, kāda tev ir pret kādu konkrētu cilvēku vai situāciju, noteiks, 
kā tu atbildēsi ar savām jūtām. Lielākajā daļā gadījumu, tavas jūtas ir attieksmes ārējā 
izpausme konkrētajā situācijā. 

Ja tu vēlies mainīt veidu, kā tu izpaud savas jūtas, tev sākumā ir jāizveido jaunas 
attieksmes, balstoties uz Bībeles mācībām. Marka 3:1-8 stāsta par laiku, kad Jēzus kļuva 
dusmīgs. Kādas bija domas, kas gāja caur Jēzus prātu, kad Viņš jutās dusmīgs? Kā Viņš 
izpauda Savas dusmas? Atbildes uz šiem jautājumiem atklās Viņa attieksmes pret to situāciju. 

b.  Kad tev ir “nepareizas jūtas,” atbrīvo tās caur lūgšanu 
Dievam 

Jūtas nav ne labas, ne sliktas. Tās ir “neitrālas”. Dievs radīja mūs ar spēju piedzīvot lielu 
jūtu dažādību. Kas tad ir „nepareizās jūtas”? Kad jebkādas jūtas tiek izpaustas nepareizā laikā 
vai nepareizā veidā, tās ir “nepareizās jūtas”. Piemēram, Pētera istabas biedrs tikko ir saņēmis 
ziņas no mājām, ka viņa vecāki ir nogalināti. Ja Pētersis izplūdīs smieklu lēkmē, tas ir 
nepareizs laiks un vieta, lai izpaustu prieka emocijas. 

Ko tev darīt, ja tev liekas, ka tu izpaud emocijas nepareizā brīdī? Nepadari par ieradumu 
apspiest to vai paturēt iekšā. Iemācies, kā atbrīvot šīs jūtas lūgšanā Dievam. Pasaki Dievam, 
kā tieši tu jūties. Kad tu saki Viņam kā jūties, tas var palīdzēt uz brīdi atbrīvoties no šīm 
emocijām. 

Paliekošs vai ilgstošs risinājums “nepareizajām jūtām” ir atgriešanās pie savām 
attieksmēm. Tev varbūt vajadzēs mainīt savu attieksmi pret kādu vai pret kaut ko,  
kas izraisīja tevī vēlmi atbildēt ar “nepareizām jūtām”. 

Mēs visi dažādos savas dzīves posmos piedzīvojam tādas jūtas, kā naids, dusmas vai 
bailes. Varbūt tavs vecais atbildes veids bija ļaut emocijām kontrolēt tavas domas, vārdus un 
rīcību. Bet tagad, kad tu esi kļuvis par kristieti, tu vari vēlēties mainīties un attīstīt dažus 
jaunus atbildes veidus. “Bet ko man darīt, kad parādās šīs “nepareizās jūtas”?”  
Ar Dieva palīdzību tu vari ļaut Viņam ņemt šīs jūtas un aizvietot tās ar šai situācijai daudz 
piemērotākām jūtām. Piemēram, daudzas reizes, kad mēs atbildam dusmās, Dievs vēlas,  
lai mēs atbildam ar skumjām. 

Tavam galējam mērķim vajadzētu būt emocionāli atbildēt tādā veidā, kā Dievs vēlas,  
lai tu to dari. Vēl viens mērķis ir iemācīties sajust veidu, kā Dievs jūtas katrā situācijā.  
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Kad tu studē Bībeli un lūdz, Dievs palīdzēs tev iemācīties, kā Viņš jūtas par tām lietām,  
ar ko tu sastopies dzīvē. Viņš dos tev spēku atbildēt tādā pašā veidā. 

Bībele māca, ka tev ir jābūt savu jūtu meistaram. Neļauj cilvēkiem vai problēmām 
kontrolēt tavas jūtas. 

Tas prasa laiku, iemācīties pārvaldīt savas jūtas tā, kā Dievs to vēlas. Kā augošs kristietis, 
neļauj negatīvām jūtām vai garīgu jūtu trūkumam apbēdināt tevi. Dažas no vissvarīgākajām 
jūtām, kurām būtu jābūt kristiešu dzīvēs, ir mīlestība, miers un prieks. Šīs trīs jūtas ne 
vienmēr būs tevī, bet tām tavā dzīvē katru dienu ir jākļūst arvien spēcīgākām.  

c. Mācies būt jūtīgs pret citu cilvēku jūtām 
Ir viegli būt savtīgam un domāt tikai par sevi. Bet Jēzus vēlas, lai mēs domājam par 

citiem un esam jūtīgi pret viņu jūtām. Bībele saka: “Ir svarīgi, kā cits cilvēks jūtas.  
Mēs neesam brīvi darīt to, kas sāpinās citu cilvēku” (1.korintiešiem 10:29, tulkojums no 
New Life Bible). 

Uzdod sev šo jautājumu: “Kādas jūtas Dievam ir pret mani un pret citiem cilvēkiem, ko 
es satieku katru dienu?” Mēģini būt iejūtīgs pret Dieva jūtām. Bībele skaidri apgalvo, ka 
Dievs ir gatavs mums piedot, kad mēs krītam. Mums ir jāiemācās dzīvot ar šādu attieksmi - 
“brīdi pēc brīža piedošana”. Tev var būt kārdinājums sadusmoties uz citu cilvēku, kad viņš 
aizvaino tevi. Tādēļ esi gatavs piedot viņam un neturēt nepatiku pret viņu. 

Tev ir jāvēlas pieņemt Dieva piedošanu, kad tu kļūdies. Neļauj mazdūšības jūtām atturēt 
tevi no tuvošanās Dievam pēc savas neveiksmes. Dievs tev palīdzēs augt, pat ja tu jutīsies kā 
neveiksminieks. Dieva apsolījums ir patiess priekš tevis: “Jo es varu visu izdarīt ar Kristus 
palīdzību, kurš dod man nepieciešamo spēku” (Filipiešiem 4:13, tulkojums no New Living 
Translation). Dievs dos tev emocionālu spēku, kas tev nepieciešams, lai sastaptu katru 
šodienas izaicinājumu. Viņš var dot tev arī spēku un jūtību, lai redzētu, kā cits cilvēks jūtas 
šajā situācijā. 

5.solis. Dalies ar citiem tajā, ko Kristus ir darījis tavā dzīvē 
Ļoti svarīgi ir pielietot pirmos četrus soļus, lai kļūtu par panākumiem bagātu kristieti.  

Ja tu strādā pie šiem četriem soļiem, tu vari dalīties ar citiem par to, ko Kristus dara tavā 
dzīvē. 

Ja tu dzīvo panākumiem bagātu kristieša dzīvi, citi vēlēsies zināt, kā tev tas sanāk.  
Tā tev ir teicama iespēja, norādīt viņiem uz To, kurš veicis izmaiņas, Svētais Gars.  
Vienam no taviem jaunajiem mērķiem vajadzētu būt – dalīties ar citiem par to, ko Kristus 
dara tavā dzīvē. Kāds ir labākais veids, kā to izdarīt? 

a. Vispirms dalies savā mīlestībā 
Pirmā korintiešiem 13:1-8 saka mums, cik svarīga ir neviltota mīlestība, un, kā mēs 

varam parādīt citiem mīlestību. Tie ir vienkārši, praktiski veidi, kā dalīties mīlestībā ar 
citiem. (Lai kā, tie nav viegli!) Mīlestība ir viens no visspēcīgākajiem spēkiem mūsu pasaulē. 
Tava mīlestība, vairāk par visu citu, pārliecinās citus cilvēkus, ka būt par kristieti ir labi. 
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b. Meklē tos, kuriem ir patiesas vajadzības 
Cilvēki bieži ir atvērti jaunām idejām, kad viņiem ir problēmas, ko paši nevar atrisināt. 

Šajā situācijā viņi daudzreiz būs ieinteresēti dzirdēt, kā Jēzus Kristus var viņiem palīdzēt viņu 
problēmās. Lūdz, lai Svētais Gars vada tevi pie cilvēkiem, kuriem ir vajadzības. 

c.  Meklē tos, kuri grib palīdzību 
Ir daudzi cilvēki, kuriem ir patiesas vajadzības. Tomēr ne visi šie cilvēki vēlas palīdzību. 

Nespied cilvēkiem klausīties tevī. Ja viņi nevēlas palīdzību, tad nav nekā daudz, ko tu vari 
darīt viņu labā, kā vien turpināt parādīt viņiem mīlestību. Ļauj Svētajam Garam darboties ar 
viņiem, lai izmaina viņu attieksmes. Esi gatavs palīdzēt, kad vien cilvēks nāk pie tevis pēc 
palīdzības. Ļoti svarīgi ir dalīties mīlestībā ar šādiem cilvēkiem, lai viņi redzētu, ka Jēzus 
tiešām maina cilvēka dzīvi. 

d. Nesludini vai nestrīdies 
Kad tu dalies ar citiem par to, ko Kristus ir darījis tavā dzīvē, nesludini otram cilvēkam. 

Nenāc ar šādu attieksmi - “Es esmu labāks par tevi”. Un nesaki cilvēkiem, kas nav kārtībā ar 
viņiem vai, ka viņi ir uz sava ceļa uz elli. Dalies ar pozitīvu vēsti. Dalies ar to, ko Dievs ir 
darījis tavā dzīvē. Ļauj Svētajam Garam pārliecināt viņus par viņu grēku. 

B. Kā sākt lietot piecus soļus 
Tagad, kad tev ir pamatzināšanas par šiem pieciem soļiem, lai kļūtu par panākumiem 

bagātu kristieti, ir pienācis laiks rīkoties. Vienkārši zinot piecus soļus, tu nemainīsies. 

Dievs tevi radīja ar mērķi – ka tu dari tos labos darbus, kurus Viņš tev iecerējis.  
Skatīt Efeziešiem 2:10. Dieva plāns priekš tevis ir piepildīts ar panākumiem – no Viņa 
redzesviedokļa. Ceļš, kas Viņam ir priekš tevis, ir piepildīts ar brīvību un mērķi. 

Bet velnam arī ir plāns priekš tevis. Katrs solis, ko tu sper pretī Dievam, padara velnu 
niknu. Viņš darīs visu iespējamo, lai tu zaudētu drosmi, lai tevi piekrāptu un uztrauktu.  
Velns nevēlas, lai tu izbaudītu panākumus, kas Dievam ir priekš tevis. Sātans vēlas, lai tu 
būtu grēka verdzībā. 

Tātad tev ir izvēle – vērst savu uzmanību uz ceļu, kuru Dievs tev ir iezīmējis, - ceļu uz 
patiesiem panākumiem. Vai arī tu vari sekot iespējām, kuras velns noliek tavā priekšā,  
un atrast sevi lielākā verdzībā. 

Sekojošās idejas ir izstrādātas, lai palīdzētu tev sākt pielietot piecus soļus, lai kļūtu par 
panākumiem bagātu kristieti. Viena no vissvarīgākajām stratēģijām, kas tev palīdzēs ar šiem 
pieciem soļiem uz panākumiem, ir meklēt praktiskus veidus, kā izmantot Bībeles mācības un 
ieviest tās savā ikdienas dzīvē. Tev katru dienu jālūdz un jāprasa Dievam palīdzība, lai palīdz 
tev ar to. 
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1. Izvēlies nozīmīgu Rakstu vietu 
Nozīmīga Rakstu vieta ir tā, kas ir tieši saistīta ar jautājumu, problēmu vai konkrētu 

interesi, kas tev ir.  

2. Velti laiku Rakstu iegaumēšanai 
Izvirzi sev dažus mērķus, cik daudz pantus tu iemācīsies katru nedēļu vai mēnesi. 

Svētdienās mēģini veltīt papildus laiku tam, lai iegaumētu Rakstu vietas.  
Skatīt Jesajas 58:13-14. 

3. Velti laiku pārdomājot Dieva Vārdu 
Pārdomāšana ir balstīta uz to ideju, ka tu skaties uz dzīvi no Dieva redzespunkta.  

Ko Dievs domā par to? Kā Dievs jūtās par to? Tev iespējams vajadzēs pavadīt kādu laiku 
Dieva Vārdā, pirms tu ej gulēt, jo tavas pēdējās nozīmīgās domas vakarā paliek tavā prātā 
visu nakti un palīdz tev veidot attieksmes nākamajai dienai. Skatīt Psalms 63:5-6. 

4. Domā par Dieva Vārdu, kad tu dari lietas, kas 
neprasa visu tavu uzmanību 

5.Mozus 6:7 nosauc četrus brīžus dienā, kad mēs varam domāt un runāt par Dieva Vārdu: 

a) Kad tu esi mājās (piemēram, ēdienreižu laikā vai kad tu atpūties vai strādā). 

b) Kad tu ej ārā pastaigāties (vai brauc ar mašīnu vai vilcienu). 

c) Kad tu ej gulēt. 

d) Pirmā lieta no rīta.       

5. Palūdz divu vai trīs draugu palīdzību 
Ir viegli izjust nedrošību par šāda veida projektiem, ja tu to dari viens pats.  

Bet, ja tev ir kāds ar ko parunāt, tas iedrošinās tevi turēties pie tā. Izvirzi mērķus kopā ar 
draugu un pārbaudiet viens otru, lai redzētu, vai jūs tos sasniedzat. 

Šeit ir dažas Rakstu vietas, kas palīdzēs tev iemācīties Dieva domas, mērķus un emocijas: 

Mateja 5-7 Kolosiešiem 3 
Jāņa 15 1.tesaloniķiešiem 4 
1.korintiešiem 13 Ebrejiem 12 
Romiešiem 6-8 Jēkaba 1 
Galatiešiem 5 
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Izaugsme, ko tu piedzīvo kā kristietis, nes patiesu apmierinājumu tavai sirdij.  
Patiesi panākumi Dieva acīs nes patiesu iekšējo mieru, neskatoties uz to, cik skarba paliek 
dzīve. Šajā nodaļā mēs runājām par dažādām lietā, ko tu vari darīt, lai pieaugtu garīgi,  
prātā un emocionāli. Jēkaba 1:2-4 un Romiešiem 5:3-5 iedrošina mūs pieņemt grūtus 
pārbaudījumus, kad tie nāk, jo Dievs tos lietos, lai attīstītu mūsos raksturu un spēku. 

Romiešiem 5:3-5 (tulkojums no New Living Translation) 
3Mēs varam priecāties, arī kad mēs satiekam problēmas un pārbaudījumus,  
jo mēs zinām, ka tie ir labi priekš mums – tie māca mums izturēt. 4 Un izturība 
attīsta mūsos rakstura spēku un raksturs stiprina mūsu pārliecinātās glābšanas 
gaidas. 5  Un šīs gaidas nepievils mūs. Jo mēs zinām cik sirsnīgi Dievs mūs mīl,  
jo Viņš mums ir devis Svēto Garu, lai piepildītu mūsu sirdis ar Savu mīlestību. 

Ar visu šo izaugsmi, tev ir jāstrādā, lai attīstītu godīgumu un iekšējo pārliecību. Būt par 
panākumiem bagātu kristieti nenozīmē, ka tu katru dienu uzmanīgi pildi 650 Dieva likumus. 
Patiesi panākumi nozīmē iekšēji mainīties, lai tu paklausītu Dieva likumiem tādēļ, ka tu to 
vēlies. Tavām personīgajām vērtībām ir jākļūst tādām, kādas bija Jēzum. 

Ir neiespējami kļūt par cilvēku, kādu Dievs vēlas, lai tu esi, pašam ar savām pūlēm un 
darbiem. Neatkarīgi no tā cik smagi tu strādā pie tā, tu nesasniegsi to, ko Dievs vēlas no tevis. 
Tādēļ Viņš ir devis Svēto Garu, lai Viņš kļūst par tavu Skolotāju, Vadītāju, Ceļvedi un 
Palīgu. Ar Viņa palīdzību tu ar pārliecību vari stāties pretī katrai jaunai dienai. Viņš dos tev 
spēku, lai sastaptos ar katru izaicinājumu, kas nāk tavā ceļā, kad tu paļaujies uz Viņu. 

Kad tu kļūdies, esi gatavs atzīties tajā. Nemāni sevi ticot, ka nobrieduši kristieši nekad 
negrēko. Viņi grēko. Patiesā brieduma zīme tiek parādīta ar to, kā tu reaģē uz neveiksmi.  
Tu atzīsties savās kļūdās pat tad, ja neviens neredz tavu neveiksmi vai grēku. Tu to atzīsti 
savas iekšējās pārliecības dēļ, nevis dēļ ārējā spiediena. Patiess briedums tiek parādīts tavā 
dzīvē, kad tu dod Svētajam Garam godu par to, ko Viņš dara tavā dzīvē. 
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3.nodaļa 
Svētais Gars 

Šinī kursā mēs esam daudz runājuši par Svēto Garu un Viņa daļu, palīdzot mums kļūt par 
panākumiem bagātiem kristiešiem. Cik labi tu pazīsti Svēto Garu? Vai Viņš ir ēnu spoks tavā 
prātā? Vērtējuma skalā no 1 līdz 10, kādu vērtējumu tu dotu pats sev par to, cik labi tu pazīsti 
Svēto Garu? Tagad ciešāk paskatīsimies uz to, kas Viņš ir, un ko Viņš dara mūsu dzīvēs. 

A. Kas ir Svētais Gars? 
Bībele ir labākā vieta, kur atklāt, kas ir Svētais Gars. Vecajā Derībā ir maz kas teikts par 

Svēto Garu. Tomēr Jaunajā Derībā ir daudz atsauces par Svēto Garu. Vispirms noskaidrosim 
kādas nepareizas idejas par to, kas ir Svētais Gars. 

Svētais Gars nav Jēzus Kristus. Jēzus teica Saviem mācekļiem, ka pēc Viņa nāves un 
augšāmcelšanās Viņš atgriezīsies debesīs. Bet Viņa sekotāji netiks atstāti vieni paši. Jēzus 
teica, ka Svētais Gars nāks un palīdzēs viņiem. Jēzus nekad neteica, ka Viņš pats būtu Svētais 
Gars.  

Svētais Gars nav Dievs Tēvs. Jaunās Derības sarakstītāji nekad nesaka, ka Svētais Gars ir 
tāda pati persona, kā Dievs Tēvs. Tomēr Bībele skaidri norāda, ka Svētais Gars ir cieši saistīts 
ar Dievu Tēvu un Jēzu Kristu. 

1. Svētais Gars ir persona 
Jāņa grāmata dod mums detalizētu informāciju par to, ko Jēzus teica Saviem mācekļiem 

par Svēto Garu. Jāņa ev. 13.-16.nodaļās Jēzus atsaucas uz Svēto Garu kā uz īstu personu. 
Jāņa 16:7-11 Jēzus paskaidro dažas lietas, ko Svētais Gars darīs mūsu pasaulē.  

Svētais Gars nav kāds spoks, kas lidinās apkārt mūsu pasaulei. Viņš ir reāla persona un 
Viņu nevar saukt par “to”. Efeziešiem 4:29-32 norāda, ka Svētajam Garam ir emocijas – mēs 
varam apbēdināt Svēto Garu. Viņam ir arī prāts un griba. Skatīt Romiešiem 8:27 un 
1.korintiešiem 12:11. 
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2. Svētais Gars ir Dievs 
Viena no rakstura iezīmēm, kas atšķir Dievu no citām radītajām būtnēm, ir tā, ka Viņš ir 

visuresošs. Viņš ir visur vienlaicīgi. Bībele skaidri māca, ka, ja Dieva Svētais Gars nedzīvo 
tevī, tad tu neesi kristietis. Skatīt Romiešiem 8:9. Vienīgais veids, kā Svētais Gars var dzīvot 
miljonos kristiešu vienlaicīgi, ir, ja Viņam ir spēks atrasties vienlaicīgi visās vietās.  

Kad tu lasi cauri Jauno Derību, tu redzēsi, ka Bībeles sarakstītāji saka, ka Svētais Gars ir 
Dievs, nevis eņģelis vai kāda cita radīta būtne. Piemēram, Pēteris paziņo, ka Svētais Gars ir 
tas, kurš vadīja cilvēkus, kuri sarakstīja Bībeles grāmatas. Skatīt 2.Pētera 1:20-21. 

3. Svētais Gars ir vienlīdzīgs Dievam Tēvam un Jēzum 

Ne Jēzus, ne arī kāds cits no Bībeles grāmatu sarakstītājiem nenolika Svēto Garu zemākā 
pozīcijā kā Dievs Tēvs. Kā mēs redzēsim pārējā šinī grāmatā, Svētajam Garam un Dievam 
Tēvam un Jēzum, katram ir savas atšķirīgas Dieva kalpošanas sfēras. Vienlīdzības līmenis ir 
parādīts, kad rakstītāji runā par Svēto Garu. Viņš patiesi ir Dievs un pilnībā Dievs. Viņš nav 
“vice prezidents” vai persona Nr.3. Viņš ir virsotnē kopā ar Dievu Tēvu un Dievu Dēlu. 
Daudzi kristieši atsaucas uz šīm trim personām kā uz trīsvienību. Šīs trīs personas ir Dievs – 
Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Viņi nav trīs atšķirīgi Dievi. 

B. Ko Svētais Gars dara tavā dzīvē,  
kad tu kļūsti par kristieti? 

Pat pirms tam, kad cilvēki kļūst par kristiešiem, Svētais Gars ir ļoti ieinteresēts viņu 
dzīvēs. Dievs mīl grēciniekus jau ilgi pirms viņi izvēlas atbildēt uz Viņa mīlestību.  

1. Viņš pārliecina tevi par grēku 
Kad tu vēl biji mazs bērns, Svētais Gars sāka likt tev apzināties grēku. Jāņa 16:6-11 

norāda, ka Svētais Gars strādā visā pasaulē, pārliecinot cilvēkus par viņu grēkiem un rādot 
viņiem, ka ir labāks veids, kā dzīvot. Svētais Gars runā uz cilvēkiem caur viņu sirdsapziņu.  
Ja viņi smagi piestrādā, lai ignorētu savu sirdsapziņu, cilvēki var sasniegt punktu, kur viņi 
vairs nedzird Svēto Garu, kad Viņš pārliecina viņus caur viņu sirdsapziņu.  

Dažos gadījumos Svētais Gars lietos galēju rīcību, lai pievērstu grēcinieka uzmanību. 
Apustuļu darbu 9. nodaļa apraksta, kā Sauls palika akls un dzirdēja Dieva balsi uzrunājam 
viņu. Mums ir jāuzmanās, lai mēs ieklausāmies Svētajā Garā. Mums nav garantiju, ka Dievs 
lietos galējas metodes, lai uzrunātu mūs. Ja mēs zinām patiesību un izvēlamies to ignorēt, 
mūs sagaida nopietnas sekas.  

Cilvēks, kas nav kristietis, Bībelē tiek aprakstīts kā “garīgi akls.” Grēcinieki bieži 
nesaprot savu grēku nopietnās sekas. Sātans ir apmānījis viņus, lai viņi tic, ka viņu dzīves 
veids ir labs. Svētais Gars nāk un saka katram grēciniekam: “Tevī iekšā ir tukšums. Tu nevari 
pilnībā apmierināt savas vajadzības. Vienīgi Dievs var piepildīt šo dziļo tukšumu tevī.”  
Tev varbūt būs viegli atcerēties to tukšuma sajūtu, kas tev bija pirms tu kļuvi par kristieti.  
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Nekļūdies, Svētais Gars pārliecina visus cilvēkus par grēku, nevis tikai sliktos. 
Romiešiem 3:23 saka, ka visi ir grēkojuši. Ja tu neesi kļuvis par kristieti, un tu saki sev:  
“Es nejūtu, ka Svētais Gars pārliecinātu mani par kādu grēku,” tad tu neklausies Viņā. Ja tev 
ir grūti saprast, kādus grēkus tu dari, tad lūdz Svētajam Garam skaidri runāt uz tevi, lai tu 
zinātu, kad tu grēko.  

Bet tanī pat laikā, nepieprasi, lai Dievs runā uz tevi, kad tu zini, ka esi pārkāpis kādu no 
Dieva likumiem. Piemēram, ja tu nozodz naudu (neviens nejauši  nenozog kāda naudu), tu 
zini, ka tas pārkāpj vienu no Dieva likumiem. Nemēģini attaisnoties, sakot: “Man ir atļauts 
zagt, jo es nedzirdēju Dievu runājam uz mani un sakām, ka tas ir nepareizi.” Viņš jau ir 
runājis – Bībelē. Kad tu zini patiesību, tu esi atbildīgs par to, lai paklausītu tai.  

Kad Svētais Gars atklāj patieso grēka dabu un tā nāvīgās sekas, Viņš arī atklāj cilvēkam 
otru iespēju – jaunu dzīvi Kristū. Kad tu atzīsti savus grēkus un izsūdzi tos, Dievs tev piedos.  

2. Viņš ved tevi pie Kristus 
Svētais Gars ved cilvēkus pie Dieva. Grēcinieki neatrod Dievu, Dievs atrod grēciniekus. 

Viņš mīl tevi un katru cilvēku šinī pasaulē, pat pirms tu novērsies no grēka un pieņem Viņu.  

Svētais Gars vada tevi īstā patiesībā par dzīvi. Jāņa 16:13 saka, ka Svētais Gars vadīs tevi 
visā patiesībā, ne tikai daļā patiesības. Ievēro vārdu “vadīs”. Tas runā par procesu.  
Svētais Gars tūlīt pat nedos tev visu Viņa patiesību. Viņš vēlas, lai tu piedzīvo Viņa patiesību, 
ne tikai piepildi savu galvu ar Bībeles faktiem.  

3. Viņš nāk un dzīvo tavā garā 
Kad cilvēks nolemj atdot savu dzīvi Dievam un sāk sekot Viņam, Svētais Gars nāk un 

dzīvo viņā. Romiešiem 8:9 skaidri pasaka, ka tās ir tūlītējas izmaiņas. Tiklīdz kā tu kļūsti par 
kristieti, Svētais Gars ienāk tavā dzīvē. Viņš negaida dienu, nedēļu vai mēnesi, pirms Viņš 
ienāk tavā dzīvē. Svētais Gars vēlas aktīvi iesaistīties tavā dzīvē, vairāk kā tikai pārliecināt 
tevi par grēku. Viņš grib tev palīdzēt garīgi pieaugt un kļūt par nobriedušu kristieti.  

Pestīšanas brīdī cilvēks piedzīvo jaunu dzīvi sevī. Šo jauno dzīvi tevī nes Svētais Gars.  

Romiešiem 8:11 (tulkojums no New Life Bible) 

Svētais Gars uzcēla Jēzu no mirušajiem. Ja tas pats Svētais Gars dzīvo jūsos, 
Viņš tādā pat veidā dos dzīvību jūsu miesām. 

Svētais Gars nenāk iekšā, lai klusiņām sēdētu tavas dzīves stūrīti, kamēr tu dienu pēc 
dienas ej un dari to, ko tu gribi darīt. Viņš vēlas aktīvi piedalīties tavā dzīvē. Viena no 
pirmajām lietām, ko Svētais Gars vēlas darīt, ir darīt tev zināmu, ka tu patiešām esi kristietis. 
Bībele saka: “Jo Viņa Svētais Gars runā uz mums dziļi mūsu sirdīs un saka mums, ka esam 
Dieva bērni” (Romiešiem 8:16, tulkojums no New Living Translation). 

Neesi pārsteigts, ja tavu prātu piepilda šaubas. “Varbūt es neesmu kristietis. Kā lai es 
zinu, ka tas darbosies priekš manis? Es nedzirdu, ka Dievs runā uz mani. Es nejūtos nekā 
citādāk.” Šādas un citas domas var piepildīt tavu prātu un mēģina nozagt pārliecību par to,  
ko Dievs vēlas tev dot. Tev būs jātic tam, ko Bībele saka. Ja tu sirsnīgi esi nožēlojis savus 
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grēkus un lūdzis Jēzu kļūt par tavas dzīves Vadītāju, tad pieņem to kā patiesību priekš sevis. 
Pastāvi uz Bībeles apsolījumiem.  

Sākumā tev var būt grūti sadzirdēt Svēto Garu, kad Viņš runā uz tevi. Negaidi, ka tu 
dzirdēsi, ka Dievs runās uz tevi skaļi. Viņš reti tā dara. Bet Viņš runās uz tevi tavā sirdī. 
Viens no veidiem, kā tu vari iemācīties klausīties Viņā labāk ir lūgt katru dienu:  
“Svētais Gars, palīdzi man šodien Tevi sadzirdēt, kad Tu runā uz mani”. Tu droši vien jau 
zini, kā Viņš pārliecina tevi par grēku. Tagad līdzīgā veidā klausies Viņā, ka Viņš katru dienu 
vadīs tevi lielākā Dieva patiesībā.  

C. Ko Svētais Gars dara tavā dzīvē pēc tam,  
kad esi kļuvis par kristieti? 

Svētā Gara darbs ir tikai sācies, kad tu izvēlies kļūt par kristieti. Viņš vēlas darīt daudz 
vairāk, kā tikai pārliecināt tevi par taviem grēkiem. Viņš būs tavs pastāvīgais pavadonis un 
palīgs, ja tu dosi Viņam šo iespēju.  

1. Svētais Gars palīdz tev kļūt par panākumiem bagātu 
kristieti 

Pirms tu kļūsti par kristieti, tavs gars ir miris. Tagad, kad tu esi kļuvis par kristieti, Svētais 
Gars dzīvo tevī. Viņš vēlas vadīt tevi katru dienu un palīdzēt tev kļūt par nobriedušu kristieti. 
Viņš vēlas, lai tu sāc pielietot Viņa mācības visas savas dzīves sfērās. Tu vari sākt piedzīvot 
Viņa pestīšanas prieku.  

Romiešiem 8:6-8 (tulkojums no New Living Translation) 
6Ja tava grēcīgā daba kontrolē tavu prātu, tad tur ir nāve. Bet, ja Svētais Gars 
kontrolē tavu prātu, tad tur ir dzīvība un miers. 7Jo grēcīgā daba vienmēr ir 
ienaidnieks Dievam. Tā nekad nepaklausīja Dieva likumiem un tā nekad 
nepaklausīs. 8Tādēļ tie, kuri joprojām ir zem savas grēcīgās dabas kontroles, 
nevar nekad patikt Dievam. 

Tagad, kad tu esi kļuvis par kristieti, tu saskarsies ar daudziem lēmumiem nākamajos 
mēnešos. Vai tu darīsi to, ko tu vēlies darīt? Vai arī tu izvēlēsies darīt to, ko Dievs vēlas,  
lai tu dari? Daļa tevis vēlēsies turpināt vecos ieradumus un attieksmes. Dažās tavas dzīves 
jomās, tavas vecās vēlmes tūlīt nepazudīs. Bet Dievs dos tev spēku novilkt veco grēcīgo 
dzīves veidu un uzvilkt jaunas attieksmes un atbildes, kas iezīmē uzticama kristieša dzīvi.  

2. Svētais Gars palīdzēs tev saprast Dieva patiesību 
Tagad, kad tu esi kļuvis par kristieti, tavai sapratnei par Dieva patiesību ir jāuzlabojas. 

Bībele apsola, ka Svētais Gars vadīs tevi visā patiesībā. Skatīt Jāņa 16:13. Ja tu vēlies 
mācīties, kā gūt panākumus, tad tev ir jāmācās no Bībeles mācības, kas parāda tev,  
kā Dievs vēlas, lai tu dzīvotu.  
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Bībele ir pilna ar praktiskiem padomiem par to, kā mīlēt citus, kā parādīt laipnību, kā tikt 
galā ar savām dusmām un bailēm, kā gudri rīkoties ar savu naudu un savu laiku, kā būt par 
labu vecāku, kā sadzīvot ar sarežģītiem cilvēkiem un daudz vairāk. Mums ir jāatliek laiks 
regulārai Bībeles studēšanai un jālūdz Svētajam Garam mācīt mūs.  

3. Svētais Gars palīdzēs tev pretoties kārdinājumiem 
Neesi pārsteigts, kad sātans kārdina tevi grēkot. Viņš darīs visu, kas ir viņa spēkos,  

lai iznīcinātu tavas jaunās attiecības ar Dievu. Bet tev nav jābaidās no šiem kārdinājumiem. 
Bībele ir piepildīta ar apsolījumiem, ka Dievs palīdzēs tev, kad nāk kārdinājumi.  
Tev nav jāpadodas šiem kārdinājumiem.  

Romiešiem 8:12-13 (tulkojums no New Living Translation) 
12Tātad dārgie brāļi un māsas, jums nav nekādu pienākumu darīt to, ko jūsu 
grēcīgā daba mudina jums darīt. 13Jo, ja jūs turpinat tai sekot, jūs iesiet bojā. 
Bet, ja jūs caur Svētā Gara spēku aizgriezīsities no tās un tās ļaunajiem darbiem, 
tad jūs dzīvosiet. 

Dievs ir apsolījis, ka parādīs izeju, kad nāks kārdinājums grēkot.  
Skatīt 1. Korintiešiem 10:13. Bībele norāda, ka Dievs lietos katru pārbaudījumu un problēmu, 
kas nāk tavā ceļā, lai attīstītu tevī raksturu un iekšējo spēku, kas apzīmogo panākumiem 
bagātu kristieti. Skatīt Jēkaba 1:2-4 un Romiešiem 5:3-5. Svētais Gars palīdzēs tev piepildīt 
tavas vajadzības un vēlmes Dieva veidā, lai tev nebūtu jāpadodas sātana kārdinājumiem.  

Bet būsim reālisti. Neviens nav perfekts. Pat visizcilākie kristieši pieviļ Dievu un padodas 
kādiem kārdinājumiem. Dievs neuzsit tev uz pleca un nesaka: “Tas nekas. Es negaidu, ka tu 
būsi perfekts. Nākamreiz veiksies labāk.” Grēks joprojām ir grēks. Tev ir jāizsūdz savi grēki 
un jānovēršas no tiem. Sātans tevi nosodīs un mēģinās panākt, lai tu atsakies būt kristietis. 
Bet uzmanīgi paskaties uz apsolījumu, kas ir dots Romiešiem 8. nodaļā.  

Romiešiem 8:1-2, 4 (tulkojums no New Living Translation) 
1Tātad tagad nav vairs nekāda nosodījuma pret tiem, kuri pieder Kristum 
Jēzum. 2Jo dzīvību dodošā Gara spēks caur Kristu Jēzu ir atbrīvojis tevi no 
grēka spēka, kas vada uz nāvi. 4Viņš izdarīja to, lai likuma prasības tiktu pilnībā 
izpildītas mums, kas vairs nesekojam mūsu grēcīgajai dabai, bet tā vietā sekojam 
Garam. 

Mums ir atbildība dzīvot svētas dzīves - izlikt grēku no savas dzīves un tā vietā darīt to, 
ko Dievs saka Bībelē. Katrs kristietis sastopas ar kārdinājumiem un viena no lielākajām Svētā 
Gara atbildībām ir brīdināt mūs par briesmām, kas ir priekšā un parādīt mums Dieva izeju no 
kārdinājuma. Ja mēs ignorējam Viņa kluso balsi un turpinām grēkot, tad Svētais Gars 
pārliecinās mūs par mūsu grēku. Viņš palīdzēs mums augt caur mūsu panākumiem un mūsu 
neveiksmēm, ja mēs ļausim Viņam mūs mācīt.  

Šis temats par kārdinājumu pārvarēšanu ir vairāk atklāts Grupu studijas jaunai dzīvei 
kursā ar nosaukumu Kārdinājums. 
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4. Svētais Gars tavā dzīvē rada Savus augļus 
Vairākas vietas Jaunajā Derībā apraksta procesus, kā kļūt par panākumiem bagātu 

kristieti, noliekot veco cilvēku un ietērpjoties jaunajā cilvēkā. Dievs vēlas, lai tu kļūsti par 
pilnīgi jaunu cilvēku. Vai tas nozīmē, ka tev jābeidz būt tev pašam, un jābūt kādam citam? 
Nē. Tas nozīmē nolikt grēcīgos ieradumus un attieksmes un aizvietot tās ar rakstura iezīmēm, 
kas liks tev izskatīties līdzīgākam Kristum. Tas nozīmē “uzvilkt” attieksmes un ieradumus, 
kādi bija Jēzum, kad Viņš dzīvoja uz zemes. Kādas ir šīs dievbijīgās īpašības?  

Galatiešiem 5:22-23 nosauc deviņas īpašības un apraksta tās kā “Gara augļus”.  
Ja tu Svētajam Garam dod brīvība darboties tavā dzīvē, tad paejot katrai nedēļai tu redzēsi  
šīs īpašības vairāk un vairāk pieaugam.  

Galatiešiem 5:22-23 (tulkojums no New Living Translation) 
22Bet kad Svētais Gars kontrolē mūsu dzīves, Viņš mūsos radīs šāda veida 
augļus: mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, labestība, uzticamība, 
23maigums un paškontrole. Šeit nav pretrunu ar likumu. 

Tev ir jāsadarbojas ar Svēto Garu, ja tu vēlies redzēt, kā šīs īpašības pieaug tavā dzīvē. 
Izmaiņas nenāks automātiski, vienkārši ejot uz draudzi. Galatiešiem 5:24-25 to ļoti skaidri 
pasaka.  

Galatiešiem 5:24-25 (tulkojums no New Living Translation) 
24Tie, kuri pieder Kristum Jēzum, ir pienaglojuši savas grēcīgās dabas kaislības 
un vēlmes pie Viņa krusta un tās tur krustā situši. 25Ja mēs tagad dzīvojam no 
Svētā Gara, tad sekosim Svētā Gara vadībai ik vienā savas dzīves daļā.  

Meklē iespējas katru dienu, lai izpaustu šo “augli” savā ikdienas rīcībā. Kad tu esi mājās, 
ēdienreizē, darbā, atpūties brīvajā laikā vai dari kaut ko īpašu, mēģini klausīties uz Svēto 
Garu. Viņš vadīs tevi katru dienu, lai šis “auglis” kļūst par spēcīgu dievbijīgu īpašību 
izpausmi tavā dzīvē tāpat, kā tās bija Jēzū.  

5. Tu vari piedzīvot Svētā Gara kristību 
Jaunā Derība daudzās vietās runā par dažādām dāvanām, ko Dievs dod Saviem bērniem. 

Vienu no šīm dāvanām bieži sauc par Svētā Gara kristību. Ne visas draudzes šodien piekrīt 
tam, kas ir šī dāvana, vai, kā tā būtu šodien jālieto. Ja tevi interesē šī dāvana vai ja tavi draugi 
kristieši ir iedrošinājuši tevi lūgt pēc Svētā Gara kristības, tad apstājies un sākumā atbildi uz 
šiem jautājumiem: 

Kādēļ es gribu Svētā Gara kristību?  

Ko es darīšu ar šo dāvanu, ja Dievs to man iedos? 

Ja tu nevari atbildēt uz šiem jautājumiem, tad tev vispirms ir jāstudē Bībele un 
jānoskaidro, ko Dievs saka, atbildot uz šiem jautājumiem. Dievs nedod dāvanas Saviem 
bērniem, lai viņi varētu nolikt vēl vienu trofeju plauktiņā, un teikt: “Re, paskatieties tik uz 
mani! Es tikko ieguvu vēl vienu lielu trofeju!” 
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Dievs dod garīgās dāvanas Saviem bērniem divu galveno iemeslu dēļ: 

1. Lai palīdzētu mums izveidot tuvākas attiecības ar Viņu. 

2. Lai dotu iespēju mums kļūt daudz efektīvākiem mūsu darbā priekš Viņa,  
kad pildām to kalpošanas darbu, ko Viņš iedod, lai mēs darītu. 

Mēs vēlreiz paskatīsimies uz šiem diviem jautājumiem nākamajā šīs nodaļas sadaļā,  
bet tagad pievērsīsim savu uzmanību tam, kā šie jautājumi ir saistīti ar Svētā Gara kristību. 

a. Kas ir Svētā Gara kristības? 
Daži kristieši ir apjukuši par šo dāvanu, jo viņi cieš neveiksmi mēģinot noskaidrot to, ko 

Bībele saka par to. “Vai tev jau ir Svētais Gars?” viņi jautā. “Vai tu esi piepildīts ar Garu?” 
Abos gadījumos viņi iespējams domā: “Vai tu esi saņēmis dāvanu, ko mēs saucam par Svētā 
Gara kristību?” 

Šī dāvana nav tas pats, kas pestīšana. Pestīšana ir lielākā no Dieva dāvanam, ko Viņš ir 
mums devis. Un kādu maksu Viņš samaksāja par šo dāvanu! Jēzus nomira pie krusta, lai mēs 
varētu brīvi saņemt pestīšanas dāvanu. Pestīšanas brīdī, Svētais Gars nāk un mājo cilvēkā. 
Kad kāds jautā: “Vai tev ir Svētais Gars?” katrs, kurš ir sirsnīgs kristietis, var godīgi ar 
pārliecību teikt: “Jā.” 

Tad kas ir kristība Svētajā Garā? Tev pašam ir jāstudē Bībele un jālūdz, lai Svētais Gars 
vada tevi patiesībā par šo dāvanu.  

Šeit ir dažas kristiešu atbildes uz šo jautājumu. Svētā Gara kristība ir garīga dāvana, ko 
Dievs dod Saviem bērniem. Apustuļu darbu 2.nodaļa Bībelē stāsta par pirmo reizi, kad Dievs 
deva šo dāvanu Saviem bērniem pēc Jēzus augšāmcelšanās. Pētera paskaidrojumā pūlim tajā 
dienā viņš citēja no Joēla 3:1-5, kur ir pravietots par to, kā Dievs izlies Savu Garu pār 
ikvienu. Šī dāvana nav rezervēta dažiem īpaši garīgiem līderiem. Tā ir pieejama visiem Dieva 
bērniem. 

Apustuļu darbu 2.nodaļā un dažās citās Rakstu vietās Jaunajā Derībā pirmais fiziskais 
pierādījums tam, ka cilvēks ir saņēmis kristību Svētajā Garā, bija runāšana valodā, kādu viņš 
nekad nebija mācījuies. Katrs cilvēks sāka lūgt un slavēt Dievu ar vārdiem, kādus viņi nebija 
mācījušies. Svētais Gars runāja. Katram cilvēkam vajadzēja atļaut Svētajam Garam kontrolēt 
viņu runu. 

Vai tas ir viss par šo dāvanu – tikai runāt vārdus, ko tu nekad neesi mācījies?  
Daži kristieši saka: “Jā.” Citi atbild: „Nē, ir kaut kas vairāk šajā dāvanā.” Cik daudz vairāk? 
Viņi saka, ka runāšana nezināmā valodā ir tikai šīs garīgās dāvanas ārējā izpausme. Tā ir 
garīga dāvana un tās galvenā izpausme ir mūsu garā, ko nevar redzēt. Vai šī dāvana ir tūlītējs 
dziedinājums visām tavām garīgajām problēmām? Nē. Faktiski, neviena no Dieva dāvanām 
tūlīt pat neatrisinās visas tavas problēmas. 

Kristība Svētajā Garā nav dāvana, kas dod tev lielu garīgu piedzīvojumu, lai “lidinātos ar 
Dievu”. Daudzi kristieši redz, ka šī dāvana nes lielu prieku viņu dzīvēs, bet tas nav Dieva 
primārais mērķis, kādēļ Viņš dod šo dāvanu Saviem bērniem.  

Dievs dod šo dāvanu Saviem bērniem, lai celtu viņu garīgo dzīvi. Šai garīgajai izaugsmei 
vajadzētu tieši ietekmēt mūsu ikdienas dzīvošanu ar citiem. 
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Varētu būt grūti nākt ar Svētā Gara kristību definīciju, kurai visi kristieši piekristu. 
Līdzīgā veidā ir grūti sniegt pilnīgu definīciju par to, kas ir mīlestība. Mīlestība ir vairāk kā 
tikai skūpstīšanās, apskaušanās, dedzīgas jūtas un siltas domas. Tā ir kaut kas vairāk kā 
fiziska rīcība. Bet, ja tu patiesi mīli kādu, tu to parādīsi caur savu rīcību un savām jūtām. 
Patiesa mīlestība ietekmē tavas domas, bet tā ir kaut kas vairāk kā mīlošas domas. 

Ja tu tiešām vēlies zināt, kas ir mīlestība, tev tā ir jāpiedzīvo. Jo vairāk tu to piedzīvo,  
jo labāk tu sapratīsi, kas tā ir. Tas pats attiecas uz Svētā Gara kristību. Tu nevari to pilnībā 
saprast savā prātā, kamēr tu to nepiedzīvo savā garā un visā savā dzīvē. 

b. Ko tu darīsi ar šo dāvanu, ja Dievs to tev iedos? 
Dievs ir gudrs Tēvs un Viņš muļķīgi nemētāsies ar Savām dāvanām pār Saviem bērniem, 

un neļaus viņiem tās ļaunprātīgi izmantot. Viņš mūs ļoti mīl un vēlas parādīt mums Savu 
mīlestību. Viņš dedzīgi vēlas dot garīgās dāvanas tiem, kuri vēlas dziļākas attiecības ar Viņu. 
Dievs tev nekad neuzspiedīs Savas dāvanas. Ja tu nevēlies Svētā Gara kristību, Viņš to tev 
nedos. Kādēļ tad kristietis varētu vēlēties šo dāvanu? Kā tā nāks tev par labu? 

Ko Bībele saka par to, kas notiks ar kristieti, kuram ir šī dāvana? Apustuļu darbi 1:8 dod 
vienu ieguvumu, kas pieejams tiem, kuri saņem šo dāvanu. Viņi saņems spēku liecināt 
nekristiešiem par Kristu un Viņa glābjošo spēku.  

Viens no galvenajiem veidiem, kā šai dāvanai vajadzētu ietekmēt tevi, ir palīdzēt tev 
attīstīt tuvākas attiecības ar Dievu. Pāvils raksta par šīs dāvanas nozīmīgo vietu viņa lūgšanu 
dzīvē. “Es pasakos Dievam, ka es runāju mēlēs vairāk kā jūs visi.” (1.korintiešiem 14:18, 
tulkojums no New Living Translation) 

Dāvana runāt mēlēs – valodās, ko neesi mācījies – var būt milzīgs instruments, lai 
tuvinātu tevi Dievam. Bet atbildība gulstas uz tevi par pareizu šīs dāvanas lietošanu.  
Tikai tādēļ, ka tev ir šī dāvana, nenozīmē, ka tu kaut kā esi labāks par citiem kristiešiem.  
Ja šai dāvanai nav pozitīva ietekme uz tavām attiecībām ar Dievu, tad tu nepareizi lieto šo 
dāvanu.  

Šai dāvanai ir jāizraisa tevī lielāku vēlmi tuvoties Dievam. Tai vajadzētu motivēt tevi 
atteikties no grēcīgām attieksmēm un ieradumiem un pieņemt dievbijīgas iezīmes.  
Šai dāvanai ir jābūt dramatiskai ietekmei uz tavām attiecībām ar citiem cilvēkiem.  
Viņiem būtu jāredz vairāk īsta mīlestība un prieks, ko Dievs ir ienesis tavā dzīvē.  
Ja tu ar šo dāvanu neesi daudz mīlošāks kristietis, tad tu to nepareizi izmanto.  

Kad tu saņem Svētā Gara kristību dāvanu, neesi pārsteigts, ja tavā dzīvē nenotiek tūlītējas 
izmaiņas. Bet šai dāvanai būtu jādod tev spēks augt un kļūt līdzīgākam Kristum. Tikai tādēļ, 
ka tev uzdāvina jaunu tenisa raketi, tas nepadara tevi par prasmīgu tenisistu. Bet tu nevari 
kļūt par prasmīgu tenisistu, ja tev nav tenisa rakete. Līdzīgā veidā šī dāvana no Dieva atvērs 
tev daudzas iespējas garīgai izaugsmei un kalpošanai.  

Citai ietekmei, kādu šai dāvanai vajadzētu atstāt uz tavu dzīvi, ir – palīdzēt tev attīstīt 
vairāk apmācāmu attieksmi. Tu gribētu mācīties vairāk par Dievu un kā tu vari labāk kalpot 
Viņam. Ja lepnums un sacelšanās un “Es to visu zinu” attieksme izaug tavā dzīvē, tad tu 
kļūdies un nelieto šo dāvanu tā, kā Dievs to vēlētos.  
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c. Kā tu vari saņemt Svētā Gara kristību? 
Tu neko nevari darīt, lai nopelnītu šo dāvanu no Dieva. Tu nevari nopelnīt pestīšanu vai 

kādu citu no Dieva dāvanām. Dievs dod Savas dāvanas Saviem bērniem. Viņš pieņem 
lēmumus. Tev tas ir pieņemams ļaut Dievam zināt tavas intereses. Pieņemsim bērns teiktu 
saviem vecākiem: “Es negribu nekādas grāmatas Ziemassvētkos.” Kā tu domā, vai vecāki 
ieklausītos tajā, ko bērns teica? Protams, ka viņi klausītos. Viņi mīl savu bērnu un vēlas 
viņam dot dāvanu, kas palīdzēs viņam un arī interesēs viņam.  

Dievs neuzspiedīs Savas dāvanas Saviem bērniem. No otras puses, tu nevari piespiest 
Viņu dot tev šo dāvanu. Dažreiz bērns turpina prasīt un prasīt, kamēr vecāki beidzot padodas 
un iedod to, ko bērns vēlas, lai tikai mājā būtu miers. Bet Dievs nepadodas spiedienam.  

Ja tu vēlies kādu dāvanu no Dieva, tad nospraud par savu pirmo un lielāko prioritāti, 
tuvoties Dievam. Strādā pie tā, lai paklausītu divām lielākajām Bībeles pavēlēm. Kas var būt 
daudz svarīgāks dzīvē, kā paklausīt šīm divām pavēlēm? Skatīt Marka 12:28-31.  

Kur tu redzi, ka Jēzus lūdz Dievu Tēvu un saka: “Lūdzu, dod man šodien vairāk dāvanu.” 
Vai tu ej pie tiem, ko tu mīli un saki: “Es šodien gribu dāvanu no tevis.” Tas nav veids, kā 
veidot dziļu draudzību. Tā vietā meklē veidus, lai tu varētu darīt to, ko Dievs tev ir licis.  
Ja tu saskaries ar situāciju, kad tev nav spēka darīt to, ko tu zini, ka Dievs tev ir licis darīt,  
tad lūdz Viņa palīdzību. Viņš palīdzēs tev. Ja tev ir vajadzīgs vairāk mīlestības, lūdz,  
lai Dievs palīdz tev mīlēt to sarežģīto cilvēku.  

Ja tu vēlies tuvoties Dievam, pasaki to Viņam. Viņš uzklausīs. Ja tu vēlies būt efektīvāks 
liecinot nekristiešiem, saki to Dievam. Ja tu vēlies lielāku garīgo spēku savā dzīvē, lūdz 
Dievam palīdzību. Nepavadi visu laiku prasot Dievam dāvanas. Tā vietā velti laiku,  
lai tuvotos Dievam. Viņš mīl izliet Savas dāvanas pār tiem, kuri tieši turas pie savām 
prioritātēm. 

6. Viņš dod Svētā Gara dāvanas 
Svētais Gars vēlas dot mums spēku būt panākumiem bagātiem kristiešiem. Viņš vēlas 

sagatavot mūs kalpošanai. Dieva ideja par kalpošanu nav vienkārši būt sludinātājam vai 
misionāram. Viņš vēlas, lai katrs Viņa bērns strādātu priekš Viņa tieši tur, kur viņš ir. 
Neviens nav par mazu, lai tiktu Dieva lietots. Viņš vadīs tevi, bet tev ir jāstrādā. Kad tu dari 
to darbu, ko Dievs noliek tavā priekšā, Viņš dos tev nepieciešamo palīdzību.  

Dažas Svētā Gara dāvanas ir jālieto publiskā kalpošanā. Pirmā korintiešiem 12.nodaļa 
paskaidro šīs dāvanas un kā tās ir jālieto.  

Romiešiem 12 un Efeziešiem 4 izskaidro dažādas citas dāvanas, ko Svētais Gars dod 
kristiešiem. Šīs dāvanas ir jālieto mūsu ikdienas dzīvē un darbā. Romiešiem 12:6  un 
Efeziešiem 4:7 saka, ka Dievs katram kristietim ir devis vismaz vienu garīgo dāvanu. 
Efeziešiem 4:12-13 paskaidro šo dāvanu mērķi.  

Efeziešiem 4:11-13 (tulkojums no New Living Translation)   
11Viņš ir tas, kurš deva šīs dāvanas draudzei: apustuļus, praviešus, evaņģēlistus, 
mācītājus un skolotājus. 12Viņu atbildība ir aprīkot Dieva ļaudis darīt savu 
darbu un celt draudzi, Kristus miesu, 13līdz mēs nonākam tādā vienotībā savā 
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ticībā un zināšanās par Dieva Dēlu, ka būsim nobrieduši, pilnībā pieauguši Tai 
Kungā, līdz pat Kristus augumam.  

Pirmās Pētera vēstules 4 arī ir saraksts ar dažām Svētā Gara dāvanām. Vai tev ir 
mācīšanas dāvana, žēlastības izrādīšana, ticība, dziedināšana, administrācija vai sludināšana, 
Dievs vēlas, lai tu lieto šo dāvanu, lai palīdzētu pieaugt Viņa valstībai. Viņš vēlas, lai tu  lieto 
šo dāvanu, lai nestu godu Dievam, ne sev.  

Svētais Gars vēlas īpašu vietu tavā dzīvē. Tu izvēlies, cik liela ietekme Viņam būs tavā 
ikdienas dzīvē. Ja tu ignorē Viņa palīdzību, tu visu laiku būsi sakauts. Pati  svarīgākā lieta,  
ko tu vari darīt, ir katru dienu tuvoties Dievam. Kad tu lasi Bībeli, lūdz, lai Svētais Gars tevi 
māca. Meklē praktiskus veidus, kā izpaust Svētā Gara augļus savās ikdienas aktivitātēs. 
Iemācies klausīties Viņā, kad Viņš runā uz tavu sirdi. Šo ceļu Dievs ir iezīmējis priekš tevis 
un tas vedīs tevi pie patiesiem panākumiem.  
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