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1.nodaļa 
Kārdinājums jaunā kristieša dzīvē 

Dažiem jauniem kristiešiem vārds “kārdinājums” vienkārši nozīmē nepatikšanas.   
“Velns darbojas, lai atkal mani notvertu,” viņi nopūšas. 

Bet vai jaunam kristietim ir jābaidās no kārdinājumiem? Kas precīzi ir kārdinājumi?  
Kā persona var ar panākumiem pretoties kārdinājumiem? Vai tu esi vienīgais kristietis,  
kurš sastop šos kārdinājumus? Vai kārdinājumus var novērst? Ko tu vari darīt, lai sagatavotos 
kārdinājumiem? Ko tev vajadzētu darīt, kad tu esi padevies kārdinājumiem? Šie ir daži no 
jautājumiem, ko aptversim šajā kursā. 

Sāksim ar kārdinājuma definēšanu. 

A. Kas ir kārdinājums? 
Daži cilvēki lieto vārdu “kārdinājums” ļoti vispārējā veidā. Viņi sauc jebkuru 

pārbaudījumu, nepatikšanas, grūtības vai problēmu par “kārdinājumu.” Kad mēs lietojam 
vārdu “kārdinājums” šajā kursā, mēs norādām tikai uz tām situācijām, kur sātans kārdina 
personu grēkot. 

Šeit ir specifiska kārdinājuma definīcija, ko mēs lietosim:   

 

Kārdinājums 

Kad sātans mēģina panākt, ka tu savā dzīvē pārkāp Dieva likumus,  
lai piepildītu vajadzību vai vēlmi. 

 

 

Sātanam patīk maldināt cilvēkus.  Viņš darbojas virspusējo vajadzību līmenī un pārliecina 
tevi, ka tās ir reālas problēmas. Viņš tevi maldina domāt, ka tavas problēmas beigsies tad,  
ja tu pēc iespējas ātrākā un vieglākā veidā apmierināsi savas vajadzības vai vēlmes. Vienīgā 
problēma ir tā, ka, ja tu sekosi viņa ieteikumam un darīsi to, ko viņš tev saka, lai dari,  
tu pārkāpsi vismaz vienu no Dieva likumiem. 
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Nav nekas grēcīgs vai nepareizs tavas dzīves vajadzībās. Dievs tevi radīja, lai tu piedzīvo 
tās. Bet sātana viltība ir panākt, ka tu sastopies ar savām vajadzībām tādos veidos,  
kas pārkāpj Dieva likumus. 

Ja tu esi izsalcis, sātans mēģinās panākt, ka tu ieraudzīsi savu vajadzību no tīri savtīga 
leņķa. “Tu esi izsalcis. Šeit ir vienkāršs veids, kā apmierināt tavu vajadzību. Vienkārši 
nozodz to sviestmaizi, kad veikala darbinieks neskatās. Neviens netiks sāpināts. Viņš noteikti 
negrib zaudēt vienu mazu sviestmaizīti.” Sātans apmāna tevi ar savu domāšanu – ka viņa 
izdomātais problēmas risinājums ir ļoti saprātīgs. Viņš iedrošina egiostiskus risinājumus,  
kuri vienmēr vada uz grēku. 

Vai Dievs kārdina cilvēkus grēkot? Jēkaba1:13-14 dod skaidru atbildi uz šo jautājumu. 

Jēkaba 1:13-14 (tulkojums no New International Version)  
13Kad kāds tiek kārdināts, nevienam nevajadzētu teikt: “Dievs mani kārdina.” 
Jo Dievs nevar tikt kārdināts ar ļaunu, arī Viņš nevienu nekārdina, 14bet katrs 
ikviens tiek viņa paša ļauno vēlmju kārdināts, kad viņš tiek vilināts. 

Tas ir skaidrs, ka Dievs nekārdina kristiešus grēkot. Bet tajā pašā laikā, tavas vajadzības 
ir īstas. 

B. Kā kārdinājumi iederas kristieša dzīvē? 
Kārdinājumu cīņas lauks parasti ir mūsu prāti. Kārdinājumi sākas kā domas. Gregs skatās 

uz skaistu džemperi un domā pie sevis: “Vecīt, man ir auksti. Man tiešām ir vajadzīgs tas 
džemperis. Es domāju, vai es varu nozagt to tā, ka mani nepieķertu.” Grega pirmo domu 
novērtējums, noteiks viņa rīcību. Ja viņš izvēlās padoties kārdinājumam, viņš iespējams 
mēģinās nozagt džemperi. Viņš var arī izvēlēties pretoties kārdinājumam. 

Tavas attieksmes ļoti ietekmē tavu atbildi uz kārdinājumu. Ja tu esi izveidojis bībelisku 
domāšanas veidu, tad tev būs viegli stāties pretī kārdinājumam. Vēlāk šajā kursā mēs 
paskatīsimies tuvāk uz šo jautājumu.  

Kristieša dzīvē ir kaut kas daudz vairāk par to, kā visu laiku cīnīties ar sātanu.  
Neej meklēt kārdinājumus. Koncentrē savu uzmanību uz kristīgas dzīves dzīvošanu, sekojot 
Kristus piemēram. Kad tavā ceļā nāk kārdinājumi, domā par katru no tiem kā par iespēju 
tuvoties Dievam. Viņš ir Tas, kurš dod tev spēku un gudrību uzvarēt katru kārdinājumu,  
kas nāk tavā ceļā. 

Kristiešiem tas ir normāli, ka viņi tiek kārdināti grēkot. Cilvēks nekad nekļūs tik garīgs, 
ka viņš vairs netiks kārdināts. Tu vari sagaidīt, ka sastapsies ar kārdinājumiem visu savu 
atlikušo dzīvi. Tomēr tu vari veiksmīgi uzvarēt šos kārdinājumus.  

Bībele skaidri norāda, ka kārdinājumi nav grēks. Jēzus daudzas reizes tika kārdināts 
grēkot. Sātans uzrunāja vajadzības, kādas bija arī Jēzus dzīvē, lietojot tos pašus ieteikumus 
rīkoties egoistiski, ko viņš lieto pret tevi. Bet Jēzus pastāvīgi pretojās katram kārdinājumam. 

Ebrejiem 4:15  (tulkojums no New Living Translation)  

Šis mūsu Augstais Priesteris saprot mūsu vājības, jo Viņš sastapa visus tos pašus 
kārdinājumus ko mēs, tikai Viņš negrēkoja. 
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Ir skaidra atšķirība starp kārdinājumu un grēkošanu. Tev nav jājūtas vainīgam,  
ja tu saskaries ar daudziem kārdinājumiem, ja vien tu neseko sātana risinājumiem.  
Katrs kārdinājums var būt kā iespēja, lai tu kļūtu par spēcīgāku kristieti.  

C. Vai velns tev lika to darīt? 
Tu nevari godīgi teikt: “Velns man lika to darīt.” Kamēr gan Dievs, gan sātans nodrošinās 

tev iespējas apmierināt savas vajadzības un vēlmes, neviens no viņiem tev neuzspiedīs savas 
metodes. Tā ir tava izvēle.  

Mēs varam teikt, ka šīs iespējas apmierināt savas vajadzības, ir kā durvis. Gan sātans,  
gan Dievs liks durvis tavā priekšā. Viņi abi iedrošinās tevi risināt savas problēmas ar viņu 
metodēm. Durvis, ko sātans liek tavā priekšā, ir kārdinājumi. Durvis, ko Dievs liek tavā 
priekšā, ir nesavtīgi, atalgojami risinājumi. Dažreiz Dievs var nolikt divas vai trīs durvis tavā 
priekšā, lai apmierinātu to pašu vajadzību. Arī sātans to var darīt. 

Sātans mēģinās savām durvīm izskatīties daudz pievilcīgākām, nekā Dieva. Bet viņš tev 
saka tikai pusi no taisnības. 

Piemēram, Sindija vēlas draugus. Daži klasesbiedri viņas skolā uzaicināja viņu uz ballīti 
vakarā. Kad viņa ierodas ballītē, viņa saprot, ka visi smēķē marihuānu. Sātans atver ļoti 
pievilcīgas durvis Sindijas priekšā. “Te nu tu esi, Sindij. Paskaties uz visiem draugiem,  
kuri tev var būt. Mazs dūmiņš tev nekaitēs. Padomā, cik laimīga tu jutīsies ar visiem šiem 
jaunajiem draugiem.”  

Šajā brīdī Dieva durvis Sindijai var nelikties tik pievilcīgas. Ja viņa ies caur Dieva 
durvīm, viņai iespējams jāiet prom no ballītes. Ja viņa to izdarīs, lielākā daļa no cilvēkiem 
šajā ballītē var izvēlēties atteikties būt viņas draugi. Ja viņa izies caur Dieva durvīm,  
viņai vajadzēs atrast draugus kaut kur citur. Bet kur? Kurus?  

Ja tu ej caur sātana durvīm, tu vienmēr pārkāpsi vismaz vienu no Dieva likumiem.  
Bet sātans tev to nesaka. Viņš nesaka: “Nu, Sindij, te sātans runā. Es tevi kārdinu pārkāpt 
vienu no Dieva likumiem.” Nē, sātans vienkārši tev teiks, ka viņa ceļš ir ātrākais un 
vieglākais, lai apmierinātu reālu vajadzību vai vēlmi tavā dzīvē.  

Dažreiz Dieva durvis nešķiet pievilcīgas. Bet ilgā laika periodā, Viņa ceļš vienmēr 
pierādās ka ir vislabākais, lai apmierinātu šo vajadzību vai vēlmi tavā dzīvē. Sātana ceļi 
daudzas reizes liekas daudz pievilcīgāki tādēļ, ka viņš tev nesaka par ļaunajām sekām,  
ja tu darīsi lietas viņa veidā. Viņš vienīgi saka tev kā iziešana caur viņa durvīm, piepildīs  
tavu vajadzību tieši tagad. 

Viņš neteica Ievai Ēdenes dārzā, ka viņa tiks izdzīta no dārza un piedzīvos visas 
briesmīgās grēka sekas, ja viņa ēdīs augli no šī viena koka. Kad Ieva izgāja caur sātana 
durvīm, viņa izgāja ārpus Dieva aizsardzības.  

Dievs vēlas, lai mēs piedzīvojam dzīvi, kas ir pilnīga un piepildīta, tādu, kurā katra 
vajadzība tiek apmierināta. Paskatīsimies tuvāk uz vajadzībām, kādas ir mūsu dzīvēs,  
un kā tās ir saistītas ar kārdinājumiem, kurus mēs sastopam.  
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D. Kā tavas dzīves vajadzības iederas kārdinājumā? 
Otrais projekts Studiju ceļvedī, kas iet kopā ar šo kursu, lika tev pierakstīt vairākus 

kārdinājumus, ko nesen esi sastapis. Tu vari vēlēties paturēt prātā tās situācijas, kad tu 
skatīsies uz sekojošo informāciju par tavām vajadzībām.  

Ja mēs paskatāmies uz vajadzībām, kas ir mūsu dzīvēs, būtu labi, ja mēs lietotu dažas 
galvenās kategorijas, lai atzīmētu tās, kuras ir līdzīgas. Šeit ir viens veids, kā sagrupēt tavas 
vajadzības. Katrai tiek doti piemēri. 

 
Cilvēku pamatvajadzības 

1. Fiziskās vajadzības - ēdiens, apģērbs, siltums 
 
2. Vajadzība pēc drošības - piederēt  

 - lai būtu pasargāts, 
 - lai dalītos ar identitāti grupā, 
 - lai saprastu dzīves likumus. 

 
3. Sociālās vajadzības – lai būtu tuvs draugs 

 - lai būtu vieta, kur kāds var justies ērti, 
 - lai būtu cilvēku loks, kuri domā līdzīgi, gan sievietes, gan vīrieši, 
 - lai mīlētu un būtu mīlēts. 

 
4. Pašcieņas vajadzība – būt citu pieņemtam 

 - lai būtu citu cienīts, 
 - lai uzskata par svarīgu. 

 
5. Vajadzības pēc sasniegumiem – lietot savas spējas un prasmes 

 - darīt nozīmīgas lietas, kas dod sasniegumu sajūtu, 
 - zināt, ka tu audz kā persona, 
 - redzēt izaugsmi savā darbā. 

 
6. Garīgās vajadzības – pazīt Dievu personīgi, būt piepildītam ar Viņa klātbūtni 

 - saņemt grēku piedošanu, lai vaina tiktu paņemta prom no tavas dzīves, 
 - būt panākumiem bagātam kristietim, darot Dieva gribu. 

 
Šī cilvēka pamatvajadzību tabula ir pamatota Abrahama Maslova vajadzību piramīdā ar 

papildus uzlabojumiem no Lavrences Kolbergas (attiecībā uz “Garīgajām vajadzībām”). 

Dievs mūs radīja ar šīm vajadzībām. Viņš ir nodrošinājis veidus, kā apmierināt katru no 
šīm vajadzībām. Tātad, kuras vajadzības ir vissvarīgākās? 

Sātans kārdinās tevi tajā sfērā, kur tev ir vajadzība, kas nav pēdējā laikā piepildīta. 
Piemēram, viņš negrib kārdināt tevi nozagt kādu ēdienu 15 minūtes pēc tam, kad tu esi 
pārēdies svētku vakariņās. Bet viņš kārdināja Jēzu pārvērst akmeni par maizi pēc tam, kad 
Jēzus 40 dienas bija gavējis. Bībele saka, ka Jēzus bija izsalcis tai laikā, kad sātans kārdināja 
Viņu to darīt. Jēzum bija reāla vajadzība pēc ēdiena.  

Dažos gadījumos, ja kāda vajadzība nav piepildīta, tā “izcels” citas vajadzības, kas tev 
varētu būt. Ja tu nezini, kā peldēt, un tevi tikko nogrūda no laipas 3 metru dziļā ūdenī, 
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vajadzība pēc gaisa ir daudz svarīgāka, kā jebkura cita vajadzība, kāda tev varētu būt dotajā 
brīdī. Tu aizmirstu par izsalkumu vai testa kārtošanu rīt skolā. 

Pirmās piecas nosauktās vajadzību grupas 7.lapaspusē daudzas reizes darbojas tieši šādā 
secībā. Fiziskās vajadzības ir jāapmierina pirms cilvēks mēģinās piepildīt savu vajadzību pēc 
drošības. Cilvēkam ir jājūtas droši, pirms viņš var piedzīvot viņa sociālo, pašcieņas un 
sasniegumu vajadzību piepildījumu. Tai pat laikā nav nepieciešams apmierināt visas citas 
tavas vajadzības pirms tu vari piepildīt savas garīgās vajadzības, tomēr tām var būt liela 
ietekme uz to, cik viegli ir piepildīt tās vajadzības, kas ir garīgas. Ja cilvēks ir ļoti izsalcis, 
viņš, iespējams, nebūs ieinteresēts apspriest savas garīgās problēmas. 

 
Vai šī tiešām ir vajadzība? 

1. Man vajag strīdēties ar šo personu, kura saprot nepareizi! 

2. Man vajag aizstāvēt savu reputāciju. Man jāiesit viņam, lai pierādītu, ka viņš neaizies 
mani necienot. 

3. Man vajag kritizēt šo personu par viņa/-as nejauko attieksmi. 

4. Es nevaru palīdzēt, jo esmu greizsirdīgs viņu jaunās mašīnas dēļ. 

 
 

Ja tu vēlies būt panākumiem bagāts kristietis, ir nepieciešams atklāt Dieva veidus,  
kā apmierināt vajadzības savā dzīvē. Tev ir arī jāiemācās skaidri noteikt vajadzību, tiklīdz tā 
rodas. Lai kā, daudzas reizes sātans piestrādās pie tavas vēlmes un mēģinās panākt, lai tu tici, 
ka tā ir patiesa vajadzība. Paskatīsimies tuvāk uz mūsu vēlmēm un kā tās iederas 
kārdinājumos. 

E. Kā tavas vēlmes iederas kārdinājumā? 
Kāda ir atšķirība starp vajadzību un vēlmi? Vai vēlmes kādreiz kļūst par vajadzībām?  

Vai Dievs ir tikai ieinteresēts mūsu vajadzību piepildīšanā, vai arī Viņš vēlas apmierināt tavas 
vēlmes? Vai cilvēkam var būt grēcīgas vēlmes? Kā kristietis var zināt, ka viņa vēlmes patīk 
Dievam? 

Pirmais kārdinājums, kas ir pierakstīts Bībelē, koncentrējās ap vēlmi, nevis vajadzību 
(izlasi 1.Mozus 3.nodaļu). Sātans pārliecināja Ievu, ka, ja viņa ēdīs augli no tā viena koka, 
viņa būs kā Dievs, zinās atšķirību starp labo un ļauno. Vai Ievai vajadzēja būt kā Dievam? 
Nē, bet sātans lika tam izklausīties tā, it kā tas palīdzētu viņai kļūt par labāku cilvēku.  
Drīz viņas vēlme pārņēma kontroli pār viņas sirdi un viņa grēkoja, nepaklausot Dievam.  
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Saistība starp mūsu vajadzībām un vēlmēm 

Piemēram, tev vajadzīgs ēdiens. Bet tu varētu vēlēties lielu trauku ar saldējumu ar 
augļiem, riekstiem, sīrupu un putkrējumu.   

Tev vajag ziemā mēteli, īpaši, ja ārā snieg. Bet tu varētu vēlēties, lai tev būtu 7 vai 8 
mēteļi. Tu varētu vēlēties, lai tev būtu garš ādas mētelis. 

Tev vajag iepazīt jaunus draugus, bet tu varētu vēlēties, lai tā būtu īpaša persona,  
kā tavs draugs, īpaši, lai viņš vai viņa ir bagāts/-a, vai lai ļoti labi izskatās! 

 

  

Vajadzība – kaut kas, kas mums ir nepieciešams, lai izbaudītu un uzturētu dzīvi pilnībā. 

 

Vēlme – kaut kas, ko mēs gribam, bet nav vajadzīgs, lai tas mums obligāti būtu. 

 
Dažas no mūsu vēlmēm ir cieši saistītas ar mūsu vajadzībām. Mums katru dienu ir 

nepieciešams konkrēts daudzums pārtikas, bet daudzi no mums vēlas ēst daudz vairāk kā 
nepieciešams - papildus kartupeļu porciju, desertu, konfekti vai neveselīgo pārtiku.  
Mēs varam izveidot paradumu apmierināt savas vēlmes, ka mēs sākam ticēt, ka mums 
patiešām ir nepieciešama visa šī papildus pārtika.  

To, kas notika Alfrēda dzīvē, atkārto tūkstošiem citi cilvēki. Viņš sāka pīpēt marihuānu 
tādēļ, ka viņš gribēja, lai citi viņa vecuma jaunieši viņu pieņem. Sātans “piestrādāja” pie viņa 
vajadzības pēc draugiem. Kādu dienu viņa draugi iepazīstināja viņu ar smagajām narkotikām.  

Alfrēds ignorēja Dieva veidu, kā palīdzēt viņam iegūt jaunus draugus, un drīz viņš bija 
atkarīgs no heroīna. Viņa ķermenis alka pēc narkotikām. Tas, kas sākās ar kaut ko tādu,  
ko viņš gribēja darīt, kļuva par kontrolējošu, manipulējošu spēku pār viņa dzīvi.  

 
Kad Jēzus tika kārdināts grēkot 

 
Trīs kārdinājumi bija sātana mēģinājumi panākt, ka Jēzus piepildītu citas vajadzības un 
vēlmes Viņa dzīvē. 
 
1.kārdinājums – pārvērst akmeņus par maizi.  Mateja 4:2–4 
 
Vajadzība – Jēzus bija fiziski izsalcis. Viņam vajadzēja ēdienu. 
 
Vēlme – pierādi, ka tev ir spēks sastapties ar šo vajadzību savā dzīvē. Pierādi, ka vari izdarīt 
brīnumu. 
 
 



10      Studenta rokasgrāmata 

 

2.kārdinājums – nolec no tempļa jumta. Mateja 4:5–7 
 
Vēlme – pierādi, ka tu uzticies Dievam. 
 
Vēlme – pierādi, ka Dievs tev palīdzēs. 
 
3.kārdinājums – sātans piedāvā Jēzum kontroli pār visu pasauli. Mateja 4:8–10 
 
Pēc tam, kad sātans bija parādījis visas pasaules valstības, viņš to visu piedāvā Jēzum, ja tikai 
Viņš zemosies un pielūgs sātanu. 
 
Vēlme – pabeigt Savu uzvaras uzdevumu (uzvarēt) pasaulē vienkāršā veidā (pretēji Dieva 
veidam, kas galu galā noveda pie Jēzus sāpju pilnās nāves pie krusta). 
 
 
 

Sātans darīs visu, kas ir viņa spēkos, lai padarītu tevi par nepareizu vēlmju vergu.  
Bībelē ir kāds stingrs padoms saistībā ar to, paskaidrojot kādēļ kādi kristieši ir nelaimīgi. 

Jēkaba 4:1-3  (tulkojums no New International Version)  
1Kas izraisa cīņas un strīdus jūsu starpā? Vai tie nenāk no jūsu vēlmēm, kas 
cīnās jūsos? 2Jūs gribat kaut ko, bet nedabūjat. Jūs nokaujat un iekārojat,  
bet jums nevar būt tas, ko jūs gribat. Jūs cīnaties un strīdaties. Jums nav,  
jo jūs nelūdzat Dievu. 3Kad jūs lūdzat, jūs nedabūjat, jo jūs lūdzat ar 
nepareiziem motīviem, lai jūs izšķiestu to, ko iegūstat savām baudām. 

Sekss ir sfēra, kurā sātans veiksmīgi iedrošina daudzas rupjas un ļaunas vēlmes.  
Vēlme pēc homoseksuālām attiecībām, iekāre pēc cita cilvēka vīra vai sievas un bērnu 
seksuāla izmantošana ir daži piemēri ļaunām domām, kas saistītas ar seksu. Šeit iederas arī 
seksuālas fantāzijas. Citi veidi sātana iedvesmotām vēlmēm ir sāpināt vai nogalināt kādu, 
iznīcināt cita cilvēka īpašumu, zagšana, melošana, lādēšana un atriebība. Šīs sātana 
iedvesmotās vēlmes ir egoistiskas un nemīlošas. Tās ir patieso vajadzību izkropļojums. 

Dievs mums ir pavēlējis atbrīvoties no ļaunām vēlmēm. Skatieties Efeziešiem 4:17-32 un 
Kolosiešiem 3:5-15. Daudzos gadījumos tikai Dievs var dot tev spēku izdzēst no savas dzīves 
šīs ļaunās vēlmes un aizvietot tās ar tām, kas ir dievbijīgas. Būt par Kristus sekotāju nozīmē 
censties domāt kā Kristus domā – reaģēt tā, kā Viņš reaģētu. 

Dažreiz virspusēja vēlme pārklāj patiesu vajadzību mūsu dzīvēs. Ja tu vari noteikt 
iesaistīto vajadzību, tas palīdzēs tev skatīties uz patieso problēmu pāri par vēlmi.  
Tam vajadzētu atvieglināt Dieva palīdzības pielietošanu problēmas risināšanā.  

Kad vien tu tiec kārdināts sekot ļaunai vēlmei, tu vari būt pārliecināts, ka tas ir 
kārdinājums grēkot. Mūsu kultūras mēdiju vēsts bieži „piestrādā” pie grēcīgām vēlmēm- 
reklāmās bieži ir iekļauta seksuāla pievilcība. Pornogrāfija ir viegli pieejama internetā.  
TV un filmas bieži parāda grēku pievilcīgā veidā, kas palīdz padoties grēcīgām vēlmēm. 

Dievs nevēlas, lai tu ignorē visas savas vēlmes. Dažas vēlmes nav grēcīgas. Ja tevī ir 
grēcīgas vēlmes, tās var izmainīt. Vēlmes ir līdzīgas attieksmēm, abas iemācās. Tagad, kad tu 
esi kļuvis par kristieti, tev ir tās uzmanīgi jānovērtē un jāstrādā, lai attīstītu vēlmes, kādas 
Dievs vēlas, lai tev būtu. 
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Otrajā vēstulē Timotejam mums ir iedots kāds labs padoms par mūsu vēlmēm. 

2.Timotejam 2:22  (tulkojums no New International Version)  

Bēdz no jaunības ļaunajām vēlmēm un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības 
un miera ar visiem, kuri sauc uz To Kungu ar skaidru sirdi. 

Mācies kā vēlēties ticību, mīlestību un mieru. 37.psalms dod brīnišķīgu apsolījumu par 
mūsu vēlmēm. 

Psalms 37:4-5  (tulkojums no New International Version) 
4 Iepriecini sevi Tai KUNGĀ un Viņš tev dos tavas sirds vēlmes.  
5 Nodod savu ceļu Tam KUNGAM; uzticies Viņam un Viņš to darīs. 

Dievs ir ieinteresēts visās tavās vajadzībās un vēlmēs. Viņš ir apsolījis apmierināt ik 
vienu tavu vajadzību. Viņš vēlas apmierināt tavas sirds vēlmes, ja tava sirds ir nodota pildīt 
Viņa gribu. 
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2.nodaļa 
Kārdinājuma pārvarēšanas process 

Nav nekādu maģisku risinājumu tūlītējai katra kārdinājuma pārvarēšanai, ar ko tu 
sastopies, bet Dievs ir apsolījis palīdzēt tev, kad tu tiec kārdināts. Tev ir arī Svētais Gars,  
kā tavs vadītājs un skolotājs. Tu vari iemācīties būt veiksmīgs, pretojoties kārdinājumiem.  
Ar ko jaunam kristietim sākt?  

A. Kur tu stāvi? 
Vai esi kādreiz mēģinājis staigāt pa žogu vai sienu? Ja tu esi kādreiz to mēģinājis darīt,  

tu zini cik grūti tas var būt, īpaši, ja tas ir ļoti šaurs. Daži jauni kristieši mēģina staigāt pa 
žoga virsu. Viņi nav pilnībā izlēmuši, vai viņi vēlas atdot visas patīkamās aktivitātes,  
kas iet līdz, kad esi grēcinieks. 

Vienā žoga pusē ir dzīvesveids, kādu Dievs vēlas, lai Viņa bērni dzīvotu. Otrā žoga pusē 
ir velns, kārdinot tevi nākt un izbaudīt visas viņa baudas, uz kādu laiku. 

Katram kristietim ir jāpieņem lēmums. Tu nevari staigāt pa žoga virsu visu savu atlikušo 
dzīvi. Tev ir jāizvēlas, vai nu sekot Dieva ceļam vai sātana ceļam. Ja tu vēlies būt 
panākumiem bagāts, mācoties stāties pretī sātana kārdinājumiem, tev ir pilnībā jānododas 
sekot Dieva ceļam. 

Jēkaba 4:7-8 dod mums kādu skaidru padomu par to, ko Dievs vēlas, lai kristieši dara, 
kad sātans viņus kārdina. 

Jēkaba 4:7-8 (tulkojums no New Living Translation)  
7Tādēļ pazemojiet sevi Dieva priekšā. Pretojieties velnam un tas bēgs no jums. 
8Tuvojieties Dievam un Dievs tuvosies jums. Nomazgājiet savas rokas, jūs 
grēcinieki; šķīstiet savas sirdis, jūs liekuļi. 

Ja tu izvēlies tuvoties Dievam, Viņš ir apsolījis tuvoties tev. Te tiek izcelts vēl viens 
svarīgs jautājums. Kurā virzienā tu ej? Vai tu katrai dienai paejot, virzies tuvāk Dievam?  
Vai arī tu esi ieņēmis drošu kursu, staigājot pa žoga virsu? 

Tātad pirmais lielais solis, lai uzvarētu kārdinājumu, ir izvēlēties, kurā pusē tu vēlies būt 
– Dieva pusē vai sātana pusē. Kad tu esi pieņēmis šo lēmumu, tad sekojošās idejas par to,  
kā pārvarēt kārdinājumu, būs daudz vieglāk likt lietā savā dzīvē. 
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B. Vai tas bija kārdinājums? 
Viena no lielām problēmām, ar ko sastopas daudzi jauni kristieši, ir saprast, kad viņi tiek 

kārdināti. Daudzas reizes kārdinājums ir pagājis, pirms viņi saprot, ka tika kārdināti. Tas viss 
ir daļa no sātana plāna. Viņš nenāk ar lielu izkārtni, kurā teikts: “Šis ir KĀRDINĀJUMS.” 
Daudzas reizes viņš pat nemaz nesaka, kas viņš ir. Viņš vienkārši saka: “Vai tu gribi, vai tev 
vajag kaut ko? Lūk, būs vienkāršs veids, kā to iegūt!”     

Ja tu vēlies veiksmīgi stāties pretī sātana kārdinājumiem, tad tev būs jāiemācās, kā noteikt 
kārdinājumu tiklīdz tas sākas. Paskaties atpakaļ uz dažām pēdējām dienām. Vai tu vari 
iedomāties kādu reizi, kad tu tiki kārdināts grēkot? Kā tu to atpazini? Cik ātri tu saprati,  
ka tas bija kārdinājums? Vai ir bijušas reizes, kad bijis grūti saprast vai konkrētā doma ir vai 
nav bijis kārdinājums?  

Dievs ir apsolījis tev palīdzēt, kad tu tiec kārdināts. Viņš runās uz tevi caur tavu 
sirdsapziņu un teiks, kad sātans mēģinās panākt, lai tu grēko. Tev ir jāiemācās uzmanīgi 
klausīties uz Dievu un zināt, kad Viņš runā ar tevi. 

Vēl viens veids, kā zināt, ka sātans kārdina tevi, ir paskatīties uz iespējām sev priekšā. 
Pajautā sev: “Ja es to darīšu, vai es pārkāpšu kādu no Dieva likumiem?” Ja atbilde ir “jā”,  
tad tu zini, ka šī iespēja nav no Dieva.  

Vēl viens jautājums, ko tu vari uzdot sev, ir: “Ja es to darīšu, vai tas man palīdzēs tuvoties 
Dievam?” Ja tu domā, ka tas tevi attālinās no Dieva, tad paskaties ciešāk. Tu vari kļūt par 
vienu no sātana kārdinājumu mērķiem. 

Katrs jaunais kristietis būs mērķis daudziem sātana kārdinājumiem. Viņš darīs visu,  
lai iznīcinātu jauno dzīvi, ko tu esi atradis Kristū. Tādēļ ir ļoti svarīgi attīstīt prasmi atpazīt 
kārdinājumu, tiklīdz tas nāk. Tas ir būtiski, ja tu vēlies veiksmīgi stāties pretī kārdinājumam 
un piepildīt savas vajadzības un vēlmes tā, kā Dievs to vēlas. 

Kad tu saproti, ka tiec kārdināts, tad tu vari atbildēt tādā veidā, kas palīdzēs tev pretoties 
sātana ieteikumiem.      

C. Kādi ir soļi, lai pārvarētu kārdinājumu? 
Ja tu vēlies veiksmīgi pārvarēt kārdinājumu, tev jābūt plānam vai procesam, ko tu 

mēģināsi pielietot, kad tu tiec kārdināts grēkot. Kad armija iet karā pret ienaidnieku,  
viņi izstrādā plānu un tad seko plānam, kad iet cīņā. Mums jādara tas pats, atbildot uz 
kārdinājumiem, kas nāk mūsu dzīvēs. Mums jābūt plānam un tad jānolemj sekot šim plānam 
katru reizi, kad tiekam kārdināti. Tagad paskatīsimies uz paraugu, kā tu vari atbildēt 
kārdinājumam tā, lai tas palīdz tev tuvoties Dievam katru reizi, kad tu tiec kārdināts. 
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Soļi, pārvarot kārdinājumu 
1. Saproti, ka tiec kārdināts 
2. Saki kārdinājumam: “NĒ”  
3. Sāc runāt ar Dievu 
4. Pajautā sev: “Kuru vajadzību sātans mēģina panākt, lai apmierinu?” 
5. Meklē Dieva ceļu ārā no šī kārdinājuma 
6. Nospraud mērķus, kas palīdzēs piepildīt tavas vajadzības Dieva veidā 

 
Tagad paskatīsimies tuvāk uz katru no šiem soļiem. Kad tu studēsi šo atbildes paraugu uz 

kārdinājumiem, paturi prātā dažus nesenus kārdinājumus, ar ko tu saskāries. Mēģini 
iedomāties, kā tev vajadzētu atbildēt uz šiem kārdinājumiem ar šiem sešiem soļiem. 

1. Saproti, ka tiec kārdināts 
Šī tēma jau tika apskatīta šīs grāmatas 13.lapā. Kad tu tiec kārdināts, tu varbūt gribēsi 

pateikt pie sevis vai skaļi: “Es tieku kārdināts grēkot”. Tikai tas jau, ka dzirdēsi savu balsi 
sakām šos vārdus, var palīdzēt tev pāriet pie šī parauga nākamajiem soļiem.   

Sātans ir maldināšanas meistars. Sātans mēģinās tevi apmānīt, lai tu ticētu, ka tu netiec 
kārdināts grēkot. Tev jābūt uzmanīgam noliekot katru vēlmi zem “patiesības pārbaudes” un 
pārbaudi to pēc Dieva patiesības. Tad tu būsu spējīgs saskatīt, ka tas ir kārdinājums grēkot. 

2. Saki kārdinājumam: “NĒ" 
Kad tu saproti, ka tiec kārdināts grēkot, tev ir jāpieņem lēmums. Vai nu tu paklausīsi 

kārdinājumam un domāsi par to, cik tas ir viegls risinājums tavai vajadzībai, vai nu tu to 
noraidīsi. Ja tu saki: “Nē”, tu skaidri nostājies Dieva pusē. Tomēr, ja tu saki: “Varbūt” vai 
“Ļauj man padomāt par to”, tad tu parādi, ka tu vēl mēģini staigāt pa žoga virsu. 

Kad Jēzus tika kārdināts grēkot, viņš atteicās apsvērt sātana plānu, kā apmierināt Viņa 
vajadzības. Jēzus teica: “Nē”, katram sātana kārdinājumam. Tu vari darīt to pašu. Dievs ir 
apsolījis dot tev spēku, kas tev ir nepieciešams, lai stātos pretī katram kārdinājumam.  
(Skatīt 1. Korintiešiem 10:13.) 

Nevilcinies teikt: “Nē”, katram sātana kārdinājumam. Jo ātrāk tu pateiksi: “Nē”, jo 
vieglāk būs pāriet pie nākamā soļa. 

Cits veids, kā pateikt: “Nē” kārdinājumam, ir attālināties no tā, kas vai kurš izraisa 
kārdinājumu. Ja tu vari aiziet jeb skatīties kaut kur citur, vai atbrīvoties no tā, kas tevi kārdina 
- dari tā! Vecajā Derībā Jāzeps to darīja, kad viņš saskārās ar ļoti grūtu kārdinājumu  
(skatīt 1.Mozus 39. nodaļu). Salam. pamāc. 4:23-27 dod mums papildus padomu,  
kā izvairīties no seksuāliem kārdinājumiem. 
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1.tesaloniķiešiem 5:22 (tulkojums no NLB) saka: “Turies pa gabalu no visa, kas pat
izskatās kā grēks.” Vieglākais veids, kā turēties pretī dažiem kārdinājumiem, var būt 
vienkārši sekot Dieva padomam šinī pantā – vienkārši turies pa gabalu no tā. 

3. Sāc runāt ar Dievu
Esi atklāts pret Dievu. Pastāsti Viņam precīzi, kā tu jūties. Tev liksies, ka sātana plāns ir 

ļoti kārdinošs. Nebaidies pastāstīt Dievam, kā tu jūties. Sātans vēlas, lai tu runā tikai ar viņu. 
Viņš nevēlas, lai tu prasi Dievam padomu par viņa idejām. 

Tev sātanam nekas nav jāpierāda.   
Jēzus arī neko nemēģināja sātanam pierādīt.  

Skatīt Mateja 4:1-11. 

Kad tu lūdz Dievu, iesaisti savā sarunā arī Viņa apsolījumus. Tas palīdzēs tev atsvaidzināt 
tavā atmiņā to, ko Dievs ir solījis darīt tavā labā. Viņa apsolījumi var iedrošināt tevi atklāt 
Dieva veidu, kā atrisināt tavas vajadzības un vēlmes. Citē Rakstus, kas ir piemēroti 
kārdinājumam. Tieši to Jēzus darīja, kad Viņš tika kārdināts.        

Lūdz, lai Dievs dod tev vēlmi un spēku stāties pretī kārdinājumam. Turpini runāt ar 
Dievu, kad tu jau pārej pie nākamajiem soļiem šajā paraugā par pretošanos kārdinājumam. 

4. Pajautā sev: “Kuru vajadzību sātans mēģina
panākt, lai apmierinu?”

Sātans vienmēr piestrādā pie vajadzības vai vēlmes, kas tev ir. Mēģini pēc iespējas ātrāk 
noskaidrot, kāda ir vajadzība vai vēlme. Tanī pat laikā, tev ir jādomā par gala rezultātiem 
tam, ja tu to darīsi sātana veidā. Sātans negrib, lai tu domā par rītdienas vai nākamās nedēļas 
postošajiem rezultātiem. Viņš tikai grib, lai tu domā par baudu, ko tu piedzīvosi tieši tagad,  
ja piepildīsi savu vajadzību vai vēlmi pēc viņa veida. 

Katra sātana kārdinājuma gala rezultāts ir grēks. Jēkaba 1:14-16 paskaidro šo procesu. 

Jēkaba 1:14-16a  (tulkojums no New International Version) 
14 Bet katrs ikviens tiek viņa paša ļauno vēlmju kārdināts, kad viņš tiek 
vilināts.15Tad, pēc tam, kad vēlme ir iecerēta, tā dzmedē grēku; un grēks,  
kad tas ir pilnīgi nobriedis, dzemdē nāvi. 16Neesiet maldināti, mani dārgie brāļi. 

Vai tev ir smags laiks, nosakot vai vajadzība vai vēlme, kas ir tavā dzīvē, saistās ar 
kārdinājumu? Tad lūdz un prasi Dievam palīdzību, lai tu saproti vai vajadzības un vēlmes 
attiecas uz šo kārdinājumu. Lūdz Dievam palīdzību, piepildot šīs vajadzības dievbijīgā veidā. 
Ja kārdinājums ir saistīts ar grēcīgu vēlmi, tad lūdz pēc Dieva spēka, lai pretotos šai vēlmei 
un lai aizvietotu to ar dievbijīgu vēlmi. 

Ja tu zini vajadzību vai vēlmi, ko sātans mēģina panākt, lai tu piepildi, tad tu esi gatavs 
spert nākamo soli. 
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5. Meklē Dieva ceļu ārā no šī kārdinājuma
Bībele ir piepildīta ar padomiem par to, kā Dievs vēlas, lai tu apmierini konkrētas 

vajadzības vai vēlmes. Vienīgā problēma var būt atrast to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu īpašā 
situācijā. Lai kā, daudzas reizes, kad tu tiec kārdināts, tu nevari izvilkt savu konkordanci un 
apskatīties 10 vai 15 pantus, kas runā par šo vajadzību vai vēlmi, kuru tu tiec kārdināts 
piepildīt. Mēs vēlāk šajā grāmatā paskatīsimies tuvāk to, kā tu vari sagatavoties 
kārdinājumam. 

Mums ir Dieva apsolījums, ka Viņš apmierinās katru mūsu vajadzību. Filipiešiem 4:19 
(tulkojums no NLB) saka: “Un mans Dievs dos jums visu, ko jums vajag Savas lielās 
bagātības dēļ Kristū Jēzū.” Velns mēģinās tevi maldināt, lai tu ticētu, ka dažas tavas vēlmes 
patiesībā ir vajadzības. Bet Dievs ir arī apsolījis piepildīt tavas vēlmes, ja tu pilnībā nodosies 
Viņam. 

Psalms 37:4-5  (tulkojums no New International Version) 
4 Iepriecini sevi Tai KUNGĀ un Viņš tev dos tavas sirds vēlmes.  
5 Nodod savu ceļu Tam KUNGAM; uzticies Viņam un Viņš to darīs. 

Jautājums, ko tev vajadzētu uzdot sev, kad sātans tevi kārdina piepildīt kādu vēlmi tavā 
dzīvē, ir: “Kā šīs manas vajadzības piepildīšana iederas Dieva prioritātēs priekš manis?”  
Kas šajā brīdī manā dzīvē ir pats svarīgākais? Ir tik viegli veltīt visu savu laiku rūpējoties par 
savām vēlmēm un vēlēšanām, ka mēs varam aizmirst par citu cilvēku vajadzībām.  
Sātans vēlas, lai tu esi egoistisks. Dievs vēlas, lai tu neskatītos tikai uz sevi, bet iesaistītos 
palīdzībā citiem cilvēkiem. 

Lai kāds būtu kārdinājums, Dievs ir apsolījis palīdzēt atrast izeju no tā. Ir divas atslēgas 
daļas, lai atrastu Dieva ceļu ārā no kārdinājuma. Pirmā, tev jānolemj disciplinēt savas domas. 
Tu nevari vienmēr apstādināt grēcīgas domas, kas nāk tavā prātā, bet tu vari ātri izlemt,  
ko tu darīsi tūlīt, kad sapratīsi, ka tavā prātā ir kārdinājums. Tev jāsatver šīs domas un jādara 
paklausīgas Kristum.   

2.korintiešiem 10:5 (tulkojums no New International Version)

 Mēs sagraujam argumentus un katru prasību, kas noliek sevi virs Dieva 
gudrības un mēs sagūstam katru domu, lai tā ir paklausīga Kristum. 

Dievs tev dos spēku to izdarīt, bet Viņš nedarīs darbu tavā vietā. Tev jāsagūsta šīs domas. 

Otrā daļa, Dievs ir apsolījis ceļu ārā no ikviena kārdinājuma. Tev jāmeklē šis ceļš un 
jālūdz Dievam palīdzība, lai to atrastu.    

1.korintiešiem 10:13  (tulkojums no New Life Bible)

Tu nekad neesi bijis kārdināts grēkot citādākā veidā, kā citi cilvēki. Dievs ir 
uzticams. Viņš neļaus tevi kārdināt vairāk, kā tu vari izturēt. Bet kad tu tiec 
kārdināts, Viņš radīs tev ceļu, lai tevi atturētu no krišanas grēkā. 

Tu varbūt nezini labāko veidu, kā apmierināt savas vajadzība Dieva veidā, bet tu vari 
zināt, ka katrā kārdinājumā Dievs palīdzēs tev atrast izeju. Dievs vienmēr tur Savus 
solījumus. Bet, ja tu vēlies apgrūtināt to, ka sātans kārdina tevi konkrētā sfērā nākotnē,  
tad atklāj Dieva veidu, kā piepildīt to vajadzību vai vēlmi, un tad pārej pie nākamā soļa. 
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6. Nospraud mērķus, kas palīdzēs piepildīt tavas
vajadzības Dieva veidā

Pateikt: “Nē” kārdinājumam, nenozīmē, ka tev jāsaka nē vajadzībai, kas saistīta ar tavu 
dzīvi. 

Kādas ir dažas praktiskas lietas, ko tu vari darīt, lai sāktu piepildīt savas vajadzības vai 
vēlmes Dieva veidā? Sākumā atrod dažus Bībeles pantus, kas runā par to, kā Dievs vēlas,  
lai tu atbildētu uz šo vajadzību vai vēlmi. Iemācies šos pantus. Un tad izvirzi mazus 
vienkāršus mērķus, ko tu vari realizēt vienā dienā. Tev varbūt vajadzēs palīdzību tajā. 
Nebaidies apspriest to ar citiem kristīgiem draugiem. Saskaņā ar 1.korintiešiem 10:13,  
kur ir teikts, ka viņš vai viņa, iespējams, ir saskārušies ar tādu pašu vai līdzīgu kārdinājumu. 

Sāc strādāt pie šiem mērķiem nekavējoši. Jo ātrāk tu sāksi, jo grūtāk sātanam būs kārdināt 
tevi. Tāpat arī atkārtoti apstiprini savu apņemšanos stāties pretī velna kārdinājumiem.  
Kad tu turpini tuvoties vēl tuvāk Dievam, tu sapratīsi, ka tev būs vieglāk uzzināt Dieva gribu, 
kā apmierināt savas dzīves vajadzības vai vēlmes. 

Šie seši soļi var palīdzēt tev veiksmīgi uzvarēt kārdinājumus grēkot. Bet nemēģini sekot 
šiem sešiem soļiem pats ar saviem spēkiem. Lūdz, lai Dievs dod tev vēlmi un spēku pārvarēt 
katru kārdinājumu, ar ko tu sastopies. Tu vari iemācīties teikt no savas pieredzes: “Es varu 
izdarīt visas lietas, jo Kristus dod man spēku.” (Filipiešiem 4:13, tulkojums no NLB).  
Jo vairāk kārdinājumu tu pārvarēsi, jo spēcīgāks kļūsi savā kristieša dzīvē. 
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3.nodaļa
Kā sagatavoties kārdinājumam 

Tu vari būt drošs, ka kārdinājumi grēkot, nāks tavā ceļā. Katrs kristietis arī turpmāk tiks 
kārdināts grēkot, līdz savai nāves dienai, pat tad, ja kārdinājuma veidi un iemesli mainītos. 
Paskatīsimies dažas lietas, ko tu vari darīt, lai sagatavotu sevi kārdinājumiem, kas nāk tavā 
dzīvē. 

A. Tuvojies Dievam 
Vissvarīgākais veids, kā sagatavoties kārdinājumiem - lai nav tiešas saistības ar kādu 

konkrētu kārdinājumu. Jēkaba 4:7-8 paskaidro, ko darīt, ja sātans tevi kārdina. 

Jēkaba 4:7-8 (tulkojums no New Living Translation) 
7Tādēļ pazemojiet sevi Dieva priekšā. Pretojieties velnam un tas bēgs no jums. 
8Tuvojieties Dievam un Dievs tuvosies jums. Nomazgājiet savas rokas, jūs 
grēcinieki; šķīstiet savas sirdis, jūs liekuļi. 

Atslēga, lai pretotos velna uzbrukumiem, ir tuvoties Dievam. Tas arī ir vissvarīgākais 
veids kā sagatavoties kārdinājumiem, kas vēl ir tavā priekšā. Dieva apsolījums vēstulē 
Filipiešiem 4:13 (tulkojums no NLB) ir skaidrs.  “ Es varu izdarīt visas lietas, jo Kristus dod 
man spēku.” Dievs īpaši aprīkos tevi, lai pretotos kārdinājumam, kad tu tuvojies Dievam. 

Efeziešiem 6:10-11 (tulkojums no New International Version) 
10Beidzot, esiet spēcīgi Tai Kungā un Viņa varenajā spēkā. 11Uzvelciet visas 
Dieva bruņas, lai varat stāvēt pretī velna plāniem.  

Ja tu vēlies, lai tevī ir Dieva spēks tad, kad tu sastop kārdinājumus, tad tev tas ir jāiegūst, 
pirms nāk kārdinājumi. Basketbola spēlētājs negaida līdz sezonas pirmajai spēlei, lai sāktu 
gatavoties. Viņš vingrinās un trenējas daudzas nedēļas pirms spēļu sākuma. Jau iepriekš viņš 
pieņem lēmumu sagatavot sevi. Kad viņš pievienojās komandai, viņš zināja, ka viņam būs 
daudzas stundas smagi jāstrādā. Bet visa gatavošanās būs tā vērta, kad sāksies spēles un viņš 
palīdzēs savai komandai gūt uzvaru. 

Ja tu vēlies veiksmīgi uzvarēt kārdinājumus grēkot, tev katru dienu ir jāvelta laiks Bībeles 
lasīšanai un lūgšanām, lai tev būtu garīgais spēks, kas tev nepieciešams. Tāpat ir svarīgi zināt, 
ka tava nodošanās Kristum ir stabila.  
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Cilvēkam, kurš mēģina izlemt, vai kļūt par kristieti vai nē, būs grūti disciplinēt sevi,  
lai studētu Bībeli un lūgtu. Ja reiz esi pilnībā nodevis sevi Kristum, tad ir vienkāršāk ielikt 
sirsnīgi visu savu enerģiju, lai sagatavotos kārdinājumiem, kas noteikti nāks.  

Dievs arī ir apsolījis aizsargāt katru kristieti, kad viņš sastopas ar kārdinājumiem grēkot. 

1.korintiešiem 10:13 (tulkojums no New Life Bible)

Tu nekad neesi bijis kārdināts grēkot citādākā veidā, kā citi cilvēki. Dievs ir 
uzticams. Viņš neļaus tevi kārdināt vairāk, kā tu vari izturēt. Bet kad tu tiec 
kārdināts, Viņš radīs tev ceļu, lai tevi atturētu no krišanas grēkā. 

Galvenais punkts, ko šeit vajadzētu saprast, ir tas, ka Dievs pavērs ceļu, lai tu izbēgtu no 
katra kārdinājuma, kas nāk tavā ceļā. Gatavojoties kārdinājumiem, tev ir jāiemācās Dieva 
“bēgšanas maršruti”. Bībelē ir skaidras pamācības, kā izvairīties no kārdinājumiem.  
1.Mozus 39.nodaļā Jāzeps bēga no cilvēka, kas kārdināja viņu grēkot. Tas varētu būt Dieva
veids tev, kā vari atturēties no krišanas noteiktos grēkos. Citos gadījumos, Dieva veids var 
būt stāties pretī velnam un stāvēt stipri, pasludinot Dieva apsolījumus, nodrošināt tevi ar 
spēku, lai stātos pretī kārdinājumam grēkot. 

Mācoties Dieva veidus, kā atbildēt uz katru kārdinājumu, rodas cits jautājums. Tev ir 
jāiemācās klausīties uz Dievu. Dievs reti kad runā skaļā balsī, dodot mums Savu padomu. 
Viņš parasti runā tavas sirdsapziņas “mierīgajā, klusajā balsī”. 

Galatiešiem 5:16  (tulkojums no New Life Bible) 

Šo es jums saku: „Lai Svētais Gars vada jūs katrā solī. Tad jūs neizpatiksiet 
saviem grēcīgajiem vecajiem „es”. 

Svētais Gars arī vadīs tevi patiesībā, kad tu studē Viņa Vārdu un lūdz. Ja ir kāds konkrēts 
kārdinājums, kas tev izraisa daudz problēmu, tad lūdz, lai Svētais Gars parāda tev Dieva 
veidu, kā pārvarēt to. Mācīties klausīties uz Dievu varbūt tev nebūs viegli. Bet Dievs ir 
uzticams un pacietīgs. Kad tu tuvojies Dievam, būs vieglāk dzirdēt, ko Viņš saka. 

B. Piepildi savas vajadzības Dieva veidā 
Lielākai daļai jauno kristiešu ir vismaz viens kārdinājums, ko velns lieto dienu pēc 

dienas, lai mēģinātu panākt, ka viņi grēko. Ja tev ir kāds no šiem kārdinājumiem, tad būtu 
labi, ja tu ciešāk paraudzītos uz to. 

1. Nosaki savus galvenos kārdinājumus
Tu varbūt vēlies paskatīties uz darbu, ko pildīji Studiju ceļveža otrajā projektā,  

“Nosakot savus kārdinājumus”. Šajā projektā tu noteici un pārbaudīji dažus savus nesenos 
kārdinājumus. Tu tagad vari veltīt kādu laiku, lai atbildētu uz tiem pašiem jautājumiem,  
kas saistīti ar kārdinājumiem, ar ko tu visbiežāk sastopies.  

Paskaties, vai šiem kārdinājumiem nav kāds paraugs. Vai tas nāk kādā konkrētā dienas 
laikā: piemēram, tūlīt pēc ēdienreizēm? Vai tas nāk tad, kad tu atrodies konkrētā vietā vai ar 
konkrētiem cilvēkiem? Šī informācija var palīdzēt tev noteikt piemērotus veidus, kādos tu 
vari sagatavoties kārdinājumam.  
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Džo dažas dienas atpakaļ kļuva par kristieti. Viņš vēlas atmest smēķēšanu, bet viņam ir 
ļoti grūts laiks. Pēc katras ēdienreizes kārdinājums smēķēt ir īpaši spēcīgs. Kādēļ? Tādēl,  
ka viņš vienmēr mēdza smēķēt pēc katras ēdienreizes. “Tas palīdzēja man atslābināties,”  
saka Džo. “Tā bija kā putukrējums uz kūkas. Tas ēdienreizi padarīja pilnīgu.” 

Varbūt tu neesi varējis atrast nevienu regulāru paraugu tam, kad tev rodas kārdinājumi. 
Ja tā, nākamajās dažās dienās velti laiku, lai pierakstītu katru reizi, kad nāk kārdinājums.  
Tu vari lietot tos pašus jautājumus, kas ir Studiju ceļveža otrajā projektā. 

2. Nosaki vajadzību, kuru sātans grib panākt,
lai tu piepildi

Ja reiz tev ir skaidra “bilde” par kārdinājumu, ko sātans visbiežāk lieto pie tevis, tad ir 
pienācis laiks sākt tam gatavoties. Mēģini noskaidrot, kāda ir vajadzība vai vēlme, kuru 
sātans mēģina panākt, lai tu piepildi savā dzīvē. 

Džo kārdinājums smēķēt, nav vieglākais, kuru novērtēt šādā brīdī. Pilnības sajūta, ko viņš 
piedzīvoja, kad smēķēja pēc savām ēdienreizēm, iespējams, labāk iederas “vēlmju” 
kategorijā. Mēs jau iepriekš norādījām, ka sātans kārdina mūs piepildīt vajadzību vai vēlmi 
mūsu dzīvēs. Lai kā, var būt arī citas vajadzības, ko smēķēšana Džo dzīvē piepildīja, kuras 
viņš nemaz neapzinās. Piemēram, smēķēšana viņam varēja būt relaksācijas veids. Ja Džo 
saprot, ka viņš tagad ir viegli aizkaitināms un tiek kārdināts šādās reizēs smēķēt, tad viņš 
droši vien var secināt, ka smēķēšana pagātnē palīdzēja piepildīt šo vajadzību viņa dzīvē. 

Atslēga, kā pārvarēt šo kārdinājumu ir šī - Džo ir jāatrod citi veidi, kā piepildīt šīs 
vajadzības vai vēlmes. Kad viņš atradīs Dieva veidu kā relaksēties un izjust “pilnības sajūtu”, 
kas viņa ēdienreizes padarīja tik patīkamas, viņš būs tuvu kārdinājuma risinājumam. Tagad 
liels solis būs katru reizi piepildīt šo vajadzību Dieva veidā. 

Šīs grāmatas 7. un 8. lapaspusē, mēs iztirzājām dažus jautājumus par dažāda veida 
vajadzībām, kas ir mums visiem. Tu vari to daļu tagad pārskatīt un uzdot sev šo jautājumu: 
“Kuru no šīm vajadzībām man ir grūti piepildīt?” Tev nav jāgaida līdz sātans kārdina tevi 
atrast savas vajadzības apmierināšanu. Tiklīdz tu aptver, ka tev ir vajadzība, sāc meklēt Dieva 
veidu, kā par to parūpēties. Viens no labākajiem veidiem, kā novērst sātana kārdinājumu kādā 
jomā, ir piepildīt šo vajadzību vispirms Dieva veidā. 

3. Atklāj Dieva veidu savu vajadzību piepildīšanā
Mums ir dots apsolījums Filipiešiem 4:19 (tulkojums no NLB) -  “Un mans Dievs dos 

jums visu, ko jums vajag Savas lielās bagātības dēļ Kristū Jēzū.” Mums ir arī apsolījums Jāņa 
16:13 (tulkojums no NLB), ka “Svētais Gars nāk. Viņš jūs vadīs visā patiesībā.” Kopš Svētais 
Gars ir tavs skolotājs, lūgšana un klausīšanās uz Dievu ir viens no svarīgākajiem soļiem,  
lai atrastu Dieva veidu vajadzību piepildīšanā. 

Noskaidro, ko Bībele saka par kārdinājumiem un vajadzībām tavā dzīvē. Šeit ir jautājumi, 
ko uzdot sev, kad studē Bībeli par to, ko tā saka par konkrēto kārdinājumu. 
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Ko Dievs saka par to, kas izraisa kārdinājumu? 

Jēkaba 1:14-15 
1.Jāņa 2:15-17

Ko Dievs saka par sekām, ja padodamies šim kārdinājumam? 

Jēkaba 1:15 Sal.pam. 5:7-14 
Romiešiem 6:23 Sal.pam. 6:25-31 
1.Jāņa 2:17

Kā es varu pārvarēt šo kārdinājumu? 

Uz kādiem Dieva apsolījumiem es varu pretendēt? 

Kā Dievs grib, lai es apmierinu šo esošo vajadzību? 

Kā es varu izmantot šo kārdinājumu, lai tuvotos Dievam? 

Tas bieži palīdz, ja pārrunā savu problēmu ar citiem kristiešiem, jo lielākā daļa kristiešu ir 
saskārušies ar līdzīgiem kārdinājumiem. Kā viņi iemācījās pārvarēt šo kārdinājumu?  
Kādas Rakstu vietas viņiem visvairāk palīdzēja? 

Kad tu Bībelē atrod pantus, kas tev palīdz, pieraksti tos un iegaumē. Citē šos pantus sev 
visu dienu, īpaši laikā, kad tu parasti saskaries ar kārdinājumu. 

4. Apņemies piepildīt savas vajadzības Dieva veidā
Sātans nebeigs kārdināt tevi tikai tāpēc, ka tu zini Dieva veidu, kā apmierināt savas 

vajadzības. Viņš turpinās tevi kārdināt, lai tu rīkotos viņa veidā - vieglā veidā. Ja tu gribi būt 
veiksmīgs stājoties pretī sātana kārdinājumiem, tad tev būs stipri jāpastāv uz savu 
apņemšanos tuvoties Dievam katru dienu. Ja tu pieņem lēmumu visu laiku sekot Dieva 
veidam, tad tev nevajadzēs domāt par katru kārdinājumu: “Pa kuru ceļu lai es eju– pa Dieva 
vai vieglāko ceļu (sātana ceļu)”? 

Dažreiz sātans kārdinās tevi piepildīt vajadzību, kas ir mazāk nozīmīga nekā citas 
vajadzības, kas tev ir. Kad Jēzus bija tuksnesī pavadījis 40 dienas, gavējot un lūdzot,  
Viņš bija izsalcis. Velns nāca un kārdināja Viņu, lai Viņš pārvērš akmeni maizē. Jēzus bija 
izsalcis; Viņa miesai bija vajadzīgs ēdiens. Bet Jēzus atteicās sekot sātana padomam, jo Viņš 
zināja, ka Dievs gribēja, lai Viņš vispirms piepilda citas vajadzības (skatīt Mateja 4.). 

Īsu brīdi vēlāk Jēzus sludināja sprediķi Mateja 5.-7. nod., ko bieži sauc par Kalna 
sprediķi. Viņš runāja arī par Dieva prioritātēm mūsu vajadzību piepildīšanā. 

Mateja 6:31-33  (tulkojums no New International Version) 
31“Tādēļ neuztraucieties, sakot, ‘Ko mēs ēdīsim?’ vai ‘Ko mēs dzersim?’ vai ‘Ko 
mēs vilksim mugurā?’ 32Jo pagāni skrien pēc visām šīm lietām, un jūsu debesu 
Tēvs zin, ka jums tās vajag. 33Bet meklē vispirms Viņa Valstību un Viņa 
taisnību, un visas šīs lietas arī jums tiks dotas.” 

Mēs varam būt droši, ka tā ir Dieva griba piepildīt visas mūsu vajadzības. Bet tas 
iespējams nav Viņa laiks, lai piepildītu konkrēto vajadzību. Jēzus, esot tuksnesī, zināja,  
ka tas nebija Dieva laiks priekš Viņa, lai Viņš tiktu paēdināts, neskatoties uz to, ka Viņš bija 
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izsalcis. Velns mēģinās tevi piedabūt veltīt visu savu laiku, piepildot tikai tās vajadzības,  
kas nāk par labu tev. Šādā veidā tev nebūs laiks vai nauda, lai palīdzētu piepildīt citu cilvēku 
vajadzības, kuri ir ap tevi. 

Dieva apsolījumi ir skaidri - Viņš apmierinās visas tavas vajadzības. Bet dažreiz ir grūti 
zināt, vai kaut kas ir vajadzība vai vēlme. Velns darīs visu, lai pārliecinātu tevi, ka tev kaut 
kas ir vajadzīgs, kad patiesībā viņš runā par kādu no tavām vēlmēm. Paskatīsimies tuvāk uz 
to, kā mūsu vēlmes ir iesaistītas tajā, lai sagatavotos kārdinājumam. 

C. Lai Dievs nosaka piemērotas vēlmes 
Velns jau ilgu laiku pārvalda māku spēlēties ar cilvēku vēlmēm, kārdinot viņus 

apmierināt savas vēlmes. Viņa pirmais upuris bija Ieva Ēdenes dārzā. Viņš pārliecināja viņu, 
ka viņa būs kā Dievs, ja viņa ēdīs augli no tā viena koka, no kura Dievs aizliedza ēst. Ievai 
nevajadzēja būt tādai kā Dievs. Bet viņa nolēma, ka tā būtu laba lieta - viņa gribēja redzēt,  
kā tas būtu. Ādams drīz pievienojās viņai, ēdot šo augli. 

Kad mēs apmierinām savas vēlmes sātana veidā, sekas vienmēr ir sāpīgas. Tas vienmēr 
mūs aizved prom no Dieva un bauda, ko mēs iegūstam no savu vēlmju apmierināšanas, 
parasti ir īsa. Vai visas mūsu vēlmes ir nepareizas? Vai jauniem kristiešiem ir jāizveido 
pilnīgi jauns vēlmju kopums? Vai Dievs vēlas apmierināt mūsu vēlmes? Kā mūsu vēlmes 
iederas tajā, ka mēs gatavojamies kārdinājumiem? 

1. Atklāj to, kas patīk Dievam
Dievs vēlas, lai tu esi laimīgs. Viņš vēlas, lai tu baudi dzīvi. Viņš vēlas, lai tava dzīve ir 

piepildīta un bagāta. Ja tu esi pieņēmis lēmumu sekot Kristum, tad tev ir jāattīsta tādas pašas 
vēlmes, kā Viņam. Atklāj, kas Dievam patīk, un mācies, lai tev patīk tās pašas lietas. 

1.Pētera 4:2  (tulkojums no New Life Bible)

Tev vairāk nevajadzētu pavadīt atlikušo dzīves daļu, pakļaujoties miesas 
ļaunajām vēlmēm. Bet dari to, ko Dievs grib tik ilgi, cik tu dzīvo šajā pasaulē. 

Psalms 1:1-2  (tulkojums no New International Version) 
1 Svētīgs ir cilvēks,  
kurš neseko ļaunam padomam, 
vai nestāv grēcinieku ceļā,  
vai nesēž smējēju sēdeklī.  
2 Bet viņa prieks ir Tā KUNGA likumos,  
un Viņa likumus viņš pārdomā dienām un naktīm. 

Šī Psalma otrais pants apraksta kristieša dzīves veidu, kuri savas vēlmes veido tādas kā 
Dievam. Viņi ar prieku paklausa Dievam. Kā jauns kristietis var zināt, ko Dievs vēlas,  
lai viņš darītu? Nākamā šī panta daļa to paskaidro: viņi vienmēr pārdomā Dieva likumus un 
domā par veidiem, kā sekot Dievam vēl vairāk. Kad tu pavadi laiku Dieva Vārdā,  
tu iemācīsies, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. Tu iemācīsies domāt tā, kā Dievs domā. 
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Psalms 37:4-5  (tulkojums no New International Version) 
4 Iepriecini sevi Tai KUNGĀ un Viņš tev dos tavas sirds vēlmes.  
5 Nodod savu ceļu Tam KUNGAM; uzticies Viņam un Viņš to darīs. 

Ja tu meklēsi laimi Tai Kungā, tad Viņš tev dos lietas, ko tu vēlies. Bet, ja tu meklēsi 
laimi pasaules lietās, Dievs neapmierinās tās vēlmes. 

2. Atbrīvojies no vecām, grēcīgām vēlmēm
Pirms tu kļuvi par kristieti, tu, droši vien, necenties meklēt Dieva veidus, kā apmierināt 

savas vēlmes. Sekojot sātana veidiem, tu, iespējams, esi notverts šo vēlmju slazdā. Piemēram, 
jaunietis, kurš nolemj eksperimentēt ar narkotikām, vēlāk var kļūt atkarīgs no tām. Tāpat arī 
daudzi jaunieši, kas sāk smēķēt tādēļ, ka vēlas būt savu draugu pieņemti, vēlāk secina,  
ka viņiem ir ieradums, ko ir ļoti grūti lauzt. 

Varbūt nesenā pagātnē, tu iemācījies izbaudīt konkrētas aktivitātes, ko tu tagad atpazīsti 
kā grēku. Dievs skaidri mums saka, ka mums ir jāizmet no savām dzīvēm vecās vēlmes. 

Efeziešiem 4:21-24 (tulkojums no New Living Translation) 
21Kopš tu esi dzirdējis visu par Viņu un esi mācījies patiesību, kas ir Jēzū, 
22atmet savu veco ļauno dabu un savu agrāko dzīves veidu, kas ir caur un caur 
sapuvis, pilns iekāres un maldināšanas. 23Tai vietā, tur jābūt tavu domu un 
attieksmju garīgai atjaunošanai. 24Tev jāparāda jauna daba, jo tu esi jauna 
persona, radīta Dieva līdzībā – taisns, svēts un patiess. 

Kolosiešiem 3:5 (tulkojums no New International Version) 

Nonāvē visu, kas pieder tavai pasaulīgajai dabai: seksuālo netikumību, 
nešķīstību, iekāri, ļaunās vēlmes un alkatību, kas ir elkdievība. 

Abas šīs grāmatas dod grēcīgu vēlmju un ieradumu sarakstu, kas mums ir jāizmet no 
savām dzīvēm. Skaties Efeziešiem 4:17-32 un Kolosiešiem 3.5-15. 

Paies laiks, kamēr dažas no vecajām vēlmēm nomirs. Daudzas reizes jaunajiem 
kristiešiem ir patiešām jācīnās ar tām, pirms viņi tās pārvar. Viens kristietis komentē: 
“Dažreiz es brīnos, vai es tiešām esmu kristietis. Es patiešām vēlos kalpot Dievam. Kādēļ šis 
vecās vēlmes vēl šķiet tik pievilcīgas? Es teicu Dievam, ka es vēlos atdot savu veco dzīves 
veidu. Kādēļ Dievs vienkārši nepaņem prom šīs vecās vēlmes?” 

Viena no atslēgām, kā pārvarēt vecās vēlmes, ir aizvietot tās ar jaunām vēlmēm. Dažiem 
jaunajiem kristiešiem ir ļoti grūts laiks, ar kādām konkrētām vecām vēlmēm, jo viņi vienkārši 
mēģina atbrīvoties no tām bez apzinātas to aizvietošanas ar tādu vēlmi, kas ir patīkama 
Dievam. Ja tu mēģināsi tādā veidā, tu sevī radīsi vakuumu. Tā tu kļūsi par vieglu mērķi 
sātana kārdinājumiem. 

Tomēr tu vari plānot, ko tu darīsi, kad sātans mēģinās panākt, ka tu apmierini kādu no 
vecajām vēlmēm. Tu vari lietot jebkuru kārdinājumu šajā sfērā kā “modinātāju”, lai 
atgādinātu tev, ka tev jāpiestrādā pie jaunas vēlmes attīstīšanas, kādu Dievs grib, lai tev būtu. 
Tas darbosies pretēji tam, ko sātans dara. Kad viņš redzēs, ka viņa kārdinājumi  tikai palīdz 
tev kļūt par labāku kristieti, viņš droši vien padosies ar šo kārdinājumu. 
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Atslēga tam, lai tas darbotos, ir plānot, kura jauna vēlme aizvietos veco. Atrod Rakstu 
vietas, kas ir saistītas ar to, un iemācies tās no galvas. Citē tās sev visas dienas garumā, 
vienalga, vai sātans tevi kārdina, vai nē. 

Tu vari mainīt savas vēlmes. Tas droši vien nebūs viegli. Bet stingra apņemšanās sekot 
Kristum ir pirmais solis uz panākumiem šajā sfērā. 

3. Lieto bībeliskas vērtības, lai izmērītu savas vēlmes
Kas tavā dzīvē ir patiešām svarīgs? Kādas lietas tu augstu vērtē? Kāda ir tava pārliecība? 

Tas viss iet kopā, lai izveidotu tavas vērtības. Mums visiem ir vērtības. Dažas var būt 
bībeliskas, citas kulturālas vai egoistiskas. Jaunajiem kristiešiem ir jāvelta laiks tam, lai 
noteiktu savas vērtības. Tas ir īpaši svarīgi, ja tu vēlies attīstīt pamatīgu kristieša dzīves 
veidu. 

Mēs varam lietot savas vērtības, lai izmērītu savas vēlmes. Daži cilvēki lielu vērtību liek 
uz ēšanu. Viņi labāk ēd, nekā dara kaut ko citu. Kad viņi apsēžas, lai ēstu, viņu vēlmes 
kontrolē viņu ēšanas ieradumus. Cilvēkam, kas liek mazu vērtību uz ēdienu un lielāku vērtību 
uz citām lietām, var būt vieglāk kontrolēt savus ēšanas paradumus. 

Kādu reizi Jēzus ar Saviem mācekļiem ceļoja caur Samarijai. Viņi apstājās ārpus ciema 
un visi 12 mācekļi iegāja nopirkt pārtiku. Bija pusdienas laiks un sieviete no ciemata nāca 
smelt ūdeni. Jēzus ar viņu uzsāka sarunu, kas drīz pārvērtās diskutēšanā par viņas garīgo 
stāvokli. Kad mācekļi atgriezās, viņi mēģināja piedabūt Jēzu kaut ko apēst. Bet Viņš 
atbildēja: “Man ir ēdiens, ko ēst, par kuru jūs neko nezināt...Mans ēdiens,” Jēzus viņiem 
teica,“ir paklausīt Tā gribai, kurš mani sūtīja un pabeigt darbu, ko Viņš man lika izdarīt.” 
(Jāņa 4:32,34, tulkojums no GNB)        

Jēzus bija spējīgs nepievērst Savu uzmanību Savām personīgajām vajadzībām un 
vēlmēm, kad Viņš pilnībā iesaistījās, lai palīdzētu citiem. Ja tev ir grūti uzvarēt veco vēlmi, 
tad paskaties, cik daudz laika tu velti tam, lai palīdzētu citiem cilvēkiem. Ja tu vari iegūt 
mazāk savtīgu redzējumu uz savām vēlmēm un vajadzībām, tu sapratīsi, ka tev būs vieglāk 
atdot kādas lietas, kam vēl nesen bija spēcīga vara pār tevi. 

Pajautā sev: “Cik svarīgi tas ir no Dieva skatu punkta, ka es apmierinu šo savu vēlmi 
šodien?” Kad mēs sākam redzēt lietas no Dieva skatu punkta, mums būs vieglāk saprast, 
kuras vēlmes ir jāapmierina un kuras ir jānoraida. 

Neatkarīgi no tā, cik daudz laika tu velti tam, lai sagatavotos kārdinājumiem, sātans vēl 
joprojām kārdinās tevi grēkot. Bet, jo labāk sagatavojies tu esi, jo veiksmīgāk tu tos 
pārvarēsi. 
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D. Dažus kārdinājumus var novērst 
Tas, ko tu domā, un, kam tu velti laiku, lai to izdarītu, var atstāt lielu ietekmi uz 

kārdinājumiem, ar ko tu sastopies. Vai tu gribi dzīvot brīvībā? Patiesa brīvība nenozīmē,  
ka tu esi brīvs darīt jebko, ko vēlies. Patiesa brīvība ir tad, kad tev ir spēks izvēlēties darīt 
pareizu lietu. Tas spēks nāk no tavas iekšienes un, ja tev tas nav, Dievs ir gatavs dot tev visu 
spēku, ko tev vajag.   

Te ir pāris lietas, ko tu vari darīt, kas var apturēt sātanu pat no mēģinājuma kārdināt tevi 
grēkot īpašā sfērā. 

1. Izvairies no lietām, kuras, tu zini, ka ir grēks
Pirmā tesaloniķiešiem 5:22 (tulkojums no NLB) saka: “Turies pa gabalu no visa, kas pat 

izskatās kā grēks.” Šis var būt labākais veids, kā novērst daudzus kārdinājumus. Tev nav 
jāpierāda sātanam, ka tu vari iet tuvu grēcīgām lietām un neietekmēties no tām. Ja tev ir bijusi 
problēma ar iekāres kārdinājumu, tad neej tuvu žurnālu stendam, kurā ir pornogrāfiski žurnāli 
un grāmatas. Ja tev ir bijušas problēmas ar narkotikām, tad izvairies no cilvēkiem, kuriem ir 
narkotikas. 

2.Timotejam 2:22 (tulkojums no New Living Translation)

Bēdz no visa, kas stimulē jauneklīgu iekāri. Seko visam, kas liek tev vēlēties  
darīt pareizi. Cel ticību un mīlestību un mieru, un izbaudi to cilvēku sabiedrību, 
kuri sauc uz To Kungu ar tīrām sirdīm.  

Ir daudzi kārdinājumi, ko tu vari novērst, stāvot pa gabalu no problēmas. Bet tu to nevari 
izdarīt ar katru kārdinājumu. Ja tev ir liekais svars un tu esi kārdināts pārāk daudz ēst, 
risinājums ir nevis atturēties no ēdiena visu atlikušo mūžu, izņemot, ja tu vēlies dzīvot īsu 
dzīvi. Ir daži kārdinājumi, no kuriem mums neizvairīties. Mums jāmācās kā stāties pretī šiem 
kārdinājumiem katru reizi, kad tie nāk. 

2. Disciplinē savu domu dzīvi
Salam. pamāc. 23:7 saka, ka cilvēks ir tas, par ko viņš domā. Ja tu piepildīsi savu prātu ar 

domām par grēcīgām aktivitātēm, tad sātans viegli var pārvērst tās par kārdinājumu grēkot.  
Ja tu piepildi savu prātu ar nekristīgām TV programmām, tas ietekmēs tavu dzīvesveidu. 

Kolosiešiem 3:1 norāda mums, lai virzam savas domas uz lietām, kas ir saistītas ar Dievu, 
un dzīvošanu Viņam, tā vietā, lai domātu par pasaules grēcīgajiem ceļiem. Kad tu pamani, ka 
tavs prāts griežas atpakaļ pie tava vecā grēcīgā dzīves veida, tev būs jāapstājas un jāpiespiež 
sevi domāt par citām lietām. Filipiešiem 4:8 dod veselu sarakstu ar lietām, par ko kristiešiem 
vajadzētu domāt. 
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3. Ātri paklausi Dievam, kad Viņš runā uz tevi
Kad Svētais Gars runā uz tevi caur tavu sirdsapziņu vai kādā citā veidā, tev vajag ātri 

Viņam paklausīt. Ja tu atliec paklausīšanu Viņam, tu dod velnam iespēju kārdināt tevi un ļauj 
viņam pastāstīt sev stāstu no viņa puses. Ja tu ātri paklausi Dievam, velnam nebūs iespēja tevi 
apmulsināt. Svētais Gars vienmēr sagaida atbildi no tevis, kad Viņš runā uz tevi. 

4. Pavadi laiku ar kristiešiem
Cilvēkiem, ar kuriem tu pavadi laiku, parasti ir ietekme uz tevi. Ja tu pavadi savu laiku ar 

kristiešiem, tu vari saprast, ka mazāk kārdinājumu nāk tavā ceļā, nekā tad, ja tu visu laiku 
pavadi kopā ar nekristiešiem. Tu vari novērst daudzus kārdinājumus, atsakoties no draudzības 
ar cilvēkiem, kuri mēģina panākt, lai tu pievienojies viņu grēcīgajām aktivitātēm. 

Tev ir jāiesaistās vietējā draudzē un regulāri jāpiedalās tās aktivitātēs. Saieties ar 
kristiešiem ir izcils veids, kā tuvoties Dievam. Bet laika pavadīšana ar kristiešiem ne vienmēr 
apturēs sātanu no tevis kārdināšanas. Neesi pārsteigts, ja pat tad, kad tu atrodies draudzē,  
viņš ieliek kārdinājumu tavā prātā. 

5. Pastāvīgi pretojies kārdinājumam
Sātans zina, ka daudzus cilvēkus viņam neizdosies sakārdināt pirmajā vai otrajā 

kārdināšanas reizē. Bet viņš zina, ka, ja viņš turpinās nākt atpakaļ, viņi galu galā padosies. 
Viens no veidiem, kā novērst kārdinājumus, ir - pastāvīgi pretoties tiem. Ja tu ar savu dzīves 
veidu vari pierādīt, ka tu spēj turēties pretī īpašam kārdinājumam katru reizi, kad tas nāk, 
sātans, droši vien, tajā sfērā padosies uz kādu laiku. 

6. Pārliecinies, ka Dievs ir patiesais tavas dzīves
vadītājs

Daudziem kristiešiem ir viegli lūgt baznīcā un teikt, ka viņi vēlas, lai Viņš ir atbildīgs par 
viņu dzīvēm. Bet nedēļas laikā dažreiz ir viegli aizmirst par šo lūgšanu un ņemt lietas savās 
paša rokās. Galatiešiem 5:16 dod mums kādu labu padomu tajā, kā mēs varam novērst dažus 
kārdinājumus. 

Galatiešiem 5:16 (tulkojums no New Life Bible) 

Šo es jums saku: „Lai Svētais Gars vada jūs katrā solī. Tad jūs neizpatiksiet 
saviem grēcīgajiem vecajiem „es”. 

Kārdinājumus grēkot turpinās sastapt ikviens kristietis, bet ar Dieva palīdzību, mēs varam 
būt veiksmīgi pārvarot tos. Dievs ir apsolījis dot mums spēku un gudrību. Mums ir 
jādarbojas, balstoties uz Viņa apsolījumiem un jātuvojas Viņam. 
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E. Apzinies sātana stratēģijas 
Galvenos kārdinājumus savā dzīvē Jēzus sastapa tad, kad Viņš bija tikko sācis Savu 

publisko kalpošanu. Kamēr Viņš 40 dienas gavēja, sātans Viņu vairākas reizes kārdināja. 
Tu vari izlasīt Lūkas 4:1-14, kur stāstīts par šiem kārdinājumiem.  

Paskaties uzmanīgi uz to, kā sātans kārdināja Jēzu. Sātans pat Jēzum citēja Bībeles 
pantus. Arī tu savā dzīvē vari sastapt līdzīgus kārdinājumus, kuru pievilcība liekas bībeliska. 

2.korintiešiem 11:14 (tulkojums no New Living Translation)

Es neesmu pārsteigts! Pat sātans var maskēt sevi kā gaismas eņģeli. 

Mums ir jābūt uzmanīgiem, lai novērtētu domas, kas nāk mūsu galvās, lai redzētu vai tās 
patiešām ir Dieva patiesība, vai vienkārši kārdinājums grēkot, kas ir pasniegts kā dāvana, 
iesaiņota garīgā izskatā.  

Cita sātana stratēģija ir parādīta veidā, kādā viņš kārdināja Jēzu. Sātans beigs kārdināt 
tevi īpašā tavas dzīves jomā. Tas tev var dot iespaidu, ka tev vairs nav jārūpējas par to savas 
dzīves jomu. 

Lūkas 4:13 (tulkojums no The Message) 

Tas pabeidz pārbaudīšanu. Velns īslaicīgi atkāpās, gaidot vēl vienu iespēju. 

Tev jāsaprot, ka sātans gaida „vēl vienu iespēju.” Dažu nedēļu vai mēnešu laikā no šī 
brīža, tu vari piedzīvot to, ka tu atkal sastop galvenos kārdinājumus tajā pašā jomā. Tu varētu 
brīnīties: “Ko tas nozīmē, ka es krītu atpakaļ? Ko es daru nepareizi, ka atkal sastopu visus tos 
pašus kārdinājumus? Varbūt tā Jēzus lieta nedarbojas manā dzīvē.” 

Tev jāapzinās, ka tas ir normāli, ja attopies, ka tiec kārdināts jomā, kur tu agrāk neesi 
kārdināts vai jau ilgu laiku tajā neesi kārdināts. Sātans vienkārši gaida laiku, kad tu būsi 
beidzis apsargāt vai kad iesi caur grūtam laikam.  

Tev nevajag dzīvot bailēs par to, ka kārdinājumi atgriezīsies, bet tev nevajag būt 
pārsteigtam, ja tas ar tevi notiek. Ja tu atrod sevi vietā, kur kārdinājumu plūdi sit tevi – ir 
laiks likt lietā darbarīkus, ar kuriem esi mācījies stāties pretī šiem kārdinājumiem. 

Cita Rakstu vieta, kas runā par šo jautājumu, ir 1.korintiešiem 10:13, kas paziņo, ka Dievs 
neļaus tevi kārdināt pāri tam, cik tu vari izturēt – ar Viņa palīdzību. Cits iemesls, ko tu vari 
atrast tam, kādēļ jauni vai veci kārdinājumi atgriežas tavā dzīvē, ir tas, ka Dievs saka – tagad 
tu esi gatavs izturēt šos kārdinājumus – ar Viņa palīdzību. 
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4.nodaļa
Saprotot neveiksmi un parūpējoties par 

to Dieva veidā 
Tā nav Dieva griba, ka tu grēko. Viņš ir devis tev spēku, lai tu stātos pretī un pārvarētu 

katru kārdinājumu, ko sastapsi. Tomēr tu vari ne vienmēr izvēlēties Dieva veidus, lai 
parūpētos par kārdinājumu un tu padosies. Tā ir realitāte. Bet Dievs ir žēlsirdīgs un piedos 
tev, kad tu izsūdzēsi savas neveiksmes Viņam. 

Pasaulē lielākais maldinātājs ir sātans. Dažreiz viņš liek kārdinājumam izskatīties tik 
pievilcīgam, ka ir grūti pretoties tam. Tomēr, skaidra prāta saglabāšana un grēka seku 
apzināšanās var palīdzēt tev pastāvēt. 

A. Kas notiek, kad tu padodies kārdinājumiem? 
Padomā mirklīti par laiku, kad tu padevies vienam no sātana kārdinājumiem. Kas notika 

pēc tam? Vai bija tevis gaidītās sekas? Tagad mēs paskatīsimies uz dažām atšķirīgām lietām, 
kas notiek, kad tu padodies kārdinājumam. Ne visas šīs sekas sekos katru reizi, kad tu krīti 
kārdinājumā un neatbildi Dieva veidā, bet tev varbūt palīdzēs šo seku pārdomāšana. Tas 
varētu palīdzēt pārliecināt tevi sekot Dieva veidiem, piepildot savas vajadzības un vēlmes. 

1. Tu grēko
Katru reizi, kad tu padodies sātana kārdinājumiem, tu pārkāp kādu no Dieva likumiem. 

Jēkabs apraksta sekas, kādas ir ieklausoties pirmajā domā. 

Jēkaba 1:14-16  (tulkojums no New International Version) 
14 Bet katrs ikviens tiek viņa paša ļauno vēlmju kārdināts, kad viņš tiek 
vilināts.15Tad, pēc tam, kad vēlme ir iecerēta, tā dzmedē grēku; un grēks,  
kad tas ir pilnīgi nobriedis, dzemdē nāvi. 16Neesiet maldināti, mani dārgie brāļi. 

Sātans mēģinās panākt, ka tu aizmirsti, ka sekošana viņa ceļiem ved grēkā. Bet kā 16. 
pants saka, neļauj, lai sātans tevi maldina. 

Ja tu grēko, tad nožēlo savu grēku Dieva priekšā un lūdz Viņa piedošanu. 
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2. Tu sāpini sevi un citus
Sātans mēģinās pārliecināt tevi, ka tikai labas lietas notiks, ja tu padosies šim 

kārdinājumam. Netici viņam. Grēkam vienmēr ir cena:  “Jo grēka alga ir nāve, bet bezmaksas 
Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība caur Kristu Jēzu, mūsu Kungu” (Romiešiem 6:23, tulkojums 
no NLT). 

Grēkošana ietekmē tevi, bet tā ietekmē arī citus, dažreiz daudz dziļāk nekā tu varētu 
domāt. Tu varbūt to uzreiz neredzēsi, bet laiks atklās ievainojumus. 

Vecajā Derībā Dāvida grēkam ar Batsebu bija dažas graujošas sekas. Sākumā viņš 
pārkāpa laulību un pēc tam nogalināja Batsebas vīru, mēģinot piesegt savu grēku.  
Vēlāk, kad viņa grēks tika atklāts, Dievs sodīja viņu, atņemot dzīvību bērnam, kas piedzima 
grēka rezultātā. Dieva sods ietekmēja arī nākamos Dāvida pēcnācējus. Sīkāk skatīt  
2. Samuēla 12:10-12. Protams Dāvids nedomāja par visām šīm sāpīgajām sekām,
kad viņš tika kārdināts grēkot ar Batsebu. 

3. Tu piepildīsi vajadzību īslaicīgi, bet ne uz visiem
laikiem

Sātana ātrais risinājums nekad nav paliekošs risinājums tavām dzīves vajadzībām. 
Vienīgais veids, kā atrast patiesu apmierinājumu dzīvē, ir piepildīt to Dieva veidā. Velns 
vienmēr mēģinās panākt, lai tu domāt tikai par tūlītējiem labumiem, ja tu darīsi to viņa veidā. 
Viņš negrib, lai tu apsver to, cik ilgi darbosies viņa risinājums.

4. Sekošana sātana veidam, palielinās vēlmes
nepieciešamību vai spēku

Pēc tam, kad tu esi pārbaudījis tūlītējo, savtīgo apmierinājumu, tev var būt lielāka vēlme 
turpināt to baudu. Laime, ko tu jūti ilgs tikai īsu brīdi. Tiklīdz īslaicīgā bauda pazūd, 
vajadzība vai vēlme vēl pastāvēs, bet tagad ar lielāku intensitāti, spēku.

5. Padošanās vienreiz, vedīs tevi  dziļākā vilšanās
Tev ir vajadzība; tu gribi, lai tā tiek apmierināta. Izskatās, ka nekas nenotiek no Dieva 

puses. Tu vilies. Sātans kārdina tevi, tu padodies, kad esi vīlies un tad mēģini apmierināt 
vajadzību sātana veidā. Bet vajadzība drīz atgriežas un tāpat arī vilšanās! Tā kā vajadzība 
tavā dzīvē nav pienācīgi apmierināta, vilšanās turpina pieaugt. 

6. Padošanās vienreiz, padara vieglāku padošanos
nākošreiz

 “Pirmā reize vienmēr ir tā grūtākā. Nākamreiz tu to jau izbaudīsi vairāk.” Ja velns ir 
lietojis šo argumentu pret tevi, tā ir droša zīme, ka viņš plāno vēlreiz kārdināt tevi šajā jomā. 



30    Studenta rokasgrāmata 

Ja viņš gūst panākumus otrajā un trešajā reizē, viņš mēģinās pārliecināt tevi, ka tev ir 
jāaizmirst, ka esi kristietis. “Skaties, būt kristietim priekš tevis ir pārāk grūti. Paskaties uz 
sevi, tā ir trešā reize, kad tu grēkoji šajā nedēļā.” Viņš darīs visu, ko vien var, lai tu zaudētu 
cerību. Kad cerība ir pazudusi, ir daudz vieglāk padoties un pat nemēģināt pretoties 
kārdinājumam, kad tas atgriežas. 

7. Padošanās vienam kārdinājumam, vedīs tevi
lielākos kārdinājumos

Velns daudzas reizes lietos šādu argumentu: “Tā ir tik maza lieta, tik uz priekšu un dari 
to. Tas nevienu nesāpinās.” Ja tu izdari kaut ko mazu, viņš drīz atgriezīsies ar lielāku 
kārdinājumu. Sātanam arī ir izcils plāns, kā tev palīdzēt piesegt ikvienu grēku, ko tu izdari. 
Bet viņa piesegšanas plāns parasti iesaista vēl viena grēka izdarīšanu, pat ar sliktākām sekām. 

Traģiskais stāsts par Dāvida un Batsebas grēku ir tam skaidrs piemērs (2. Samuēla 11. un 
12. nod.). Dāvida pirmais kārdinājums bija iekāre viņa prātā. Tad viņš pasauca Batsebu, lai
viņa nāk uz viņa pili. Viņš pārkāpa laulību un viņa palika stāvoklī. Kad Dāvids to uzzināja, 
viņš mēģināja piesegt savu grēku, atsaucot Batsebas vīru mājās no kara.  

Kad Dāvida piesegšanas plāns neizdevās, viņš nokārtoja tā, ka Ūrija tika nogalināts.  
Šī plāna daļa labi izdevās – līdz brīdim, kad pravietis Nātans atnāca un atklāja visu lietu. 
Viens grēks noveda pie nākošā, kamēr viņš bija tik saistīts, ka nebija izeja.

Kad tu padodies kārdinājumam, tu parādi varu, kas grēkam ir tavā dzīvē. Bet grēks ar sevi 
atnes arī maldus – un mēs bieži nesaskatām, ka šim grēkam ir vara mūsu dzīvē.   

Šie maldi atstāj mūs ar iespaidu, ka padošanās kārdinājumam, bija nekaitīga. 
Šie maldi padara vieglāku padošanos nākošam kārdinājumam. 

Ja mēs grasamies salauzt grēka varu savās dzīvēs, tad mums jāsāk ar Dieva patiesību un 
jāsaskata katrs kārdinājums no Dieva skatupunkta. Dievs ienīst grēku – mums jādara tas pats. 

8. Tava neveiksme var padarīt citiem vieglāku
padošanos tajā pašā kārdinājumā

Gregs tagad ir kristietis jau trīs nedēļas. Viņš ļoti cīnās ar smēķēšanas ieradumu 
atmešanu. Noteikumi  “Teen Challenge” centrā viņam mazliet palīdz, jo smēķēšana tur nav 
atļauta. Bet pagājušajā naktī Gregs gandrīz padevās kārdinājumam smēķēt. Kāds no centra 
bija atradis cigareti un pagrabā smēķēja. Pazīstamā dūmu smaka padarīja sātana kārdinājumu 
vēl grūtāku priekš Grega. 

Tam otram cilvēkam, droši vien, nebija nekāds nodoms sāpināt Gregu. Viņš neaicināja 
Gregu smēķēt kopā ar viņu. Viņš domāja, ka paslēpjoties pagrabā un vienam pašam smēķējot, 
tas nevienu neietekmēs. 

Kad tu padodies kārdinājumam, arī citus ietekmēs tavs grēks. Mums visiem ir atbildība, 
dzīvot šķīstu dzīvi.  Jēzum bija daži ļoti bargi vārdi cilvēkam, kura vārdi vai rīcība kārdināja 
citus grēkot. 
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Lūkas 17:1-3a (tulkojums no New Living Translation) 

 1Kādu dienu Jēzus teica Saviem mācekļiem: “Vienmēr būs kārdinājumi grēkot, 
bet cik briesmīgi būs personai, kura kārdina. 2Labāk būt iemestam jūrā ar lielu 
dzirnakmeni, kas apsiets ap kaklu, nekā sastapt sodu par viena no mazākajiem, 
ievainošanu. 3Es jūs brīdinu!” 

Pirmais cilvēks, kas pakļāvās kārdinājumam grēkot, Ieva, Ēdenes dārzā iekrita šajā 
slazdā. Tiklīdz viņa grēkoja, viņa pasauca Ādamu, lai viņš viņai pievienojas augļa ēšanā. Kad 
citi redz, ka tu grēko, viņiem būs jau vieglāk pieņemt, ka arī viņi var grēkot un darīt to pašu. 

9. Padošanās ved uz attaisnošanos – kas ir pareizs
un kas nepareizs

Kad tu padodies kārdinājumam grēkot, velns ir gatavs un vēlas palīdzēt tev pamatot tavu 
rīcību. Viņš nodrošinās tev pilnību ar attaisnojumiem, lai paskaidrotu, kādēļ tavai rīcībai 
nebija ne vainas. Viņš parādīs, kādēļ šī situācija ir Dieva likumu izņēmums. Sātans sagrozīs 
patiesību un mēģinās panākt, ka tu pieņem to ideju, ka tas, ko tu izdarīji, patiesībā nebija 
grēks. Viņš darīs visu, lai tu kļūtu atkarīgs no šī grēka. 

Kad tu padodies kārdinājumam un grēko, Svētais Gars pārliecinās tevi – Viņš runās uz 
tevi tavā sirdī vai sirdsapziņā. Tas bieži ietver vainas sajūtas. Bet, ja tu neklausies to, ko 
Dievs tev saka tavā sirdī, tu vari nonākt lielās nepatikšanās. Tu vari maldināt sevi ticot,  
ka viss ir kārtībā, piedaloties tajā grēcīgajā darbībā. 

Ja tu turpini ignorēt Dievu, kad Viņš runā uz tevi tavā sirdī, tu vari “nocietināt savu sirdi.” 
Tava grēka attaisnošana vada tevi ticēt saviem maldiem un vairs neklausies Dievu, kad Viņš 
runā tavā sirdī. 

Ķēniņš Dāvids Vecajā derībā gāja pa nepareizo ceļu, grēkojot ar Batsebu. Skaties 
2.Samuēla 11. un 12. Dāvida pirmais grēks vadīja viņu organizēt Batsebas vīra nāvi. Deviņus
mēnešus vēlāk, Nātans, pravietis, kas runā Dieva vārdus, atklāja Dāvida grēku. Beigās 
Dāvids atgriezās. Viņa atgriešanās lūgšana ir Psalms 51. 

10. Tu vari sajust vainu
Dievs mūs pārliecina par grēku, kad grēkojam. Bet dažreiz mēs nedzirdam Viņu, jo mēs 

ejam pa savu ceļu tai vietā, lai klausītos Viņā. Ja tu padodies kārdinājumam, Svētais Gars liks 
tev apzināties savu grēku. Daudzas reizes šī vainas apziņa nāk tūlīt pēc tam, kad esi 
apmierinājis vajadzību sātana veidā. Tu jūti atbrīvojumu no spriedzes un vilšanās, ko radīja šī 
vajadzība. Tagad, kad tavs prāts ir atslābināts, tu spēj novērtēt savu situāciju un redzēt, kas 
patiesībā notika. Ja tu esi jūtīgs, Dievs caur vainas apziņu skaidri pateiks, ka tu darīji 
nepareizi. 

Bet neiekrīti lamatās, vienmēr lietojot savas jūtas, lai pierādītu, ka kaut kas ir pareizs vai 
nepareizs. Kāds teiks: “Ja es nejūtos vainīgs par to, ko izdarīju, tad es varu turpināt to darīt.” 
Viņš varbūt ir darījis to tik bieži, ka viņa sirdsapziņa vairs nespēj sūtīt tās vēsti. Bet Dieva 
likumi ir skaidri izteikti Bībelē. Tas, kā tu jūties par Viņa likumiem, nepadara tos pareizus vai 
nepareizus. Ja Dievs saka, ka kaut kas ir grēks, tad mums ir jāpiekrīt Viņam, neatkarīgi no tā, 
kādas emocijas mēs par to jūtam. 
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Ja tu padodies kādam no velna kārdinājumiem, tad ir svarīgi, ka tu izsūdzi savu grēku,  
vai tu jūties vainīgs vai nē. Kad tu mācies kļūt daudz jūtīgāks pret Dievu, tu sāksi sajust pret 
grēku to pašu, ko Dievs. 

11. Dievs nāks tevi meklēt
Ja tu grēko, Dievs neuzgriezīs tev muguru. Viņš mīl tevi un vēlas tev palīdzēt atrast 

patiesu apmierinājumu dzīvē. Viņš vēlas palīdzēt tev atgriezties uz pareizā dzīves ceļa.  
Viņš piedod tev tādēļ, ka Viņš tevi tik ļoti mīl. 

Ēdenes dārzā, pēc tam, kad Ādams un Ieva grēkoja, Dievs nāca viņus meklēt. 
Viņš negaidīja, kad viņi meklēs Viņu. Viņš dara to pašu arī mums. 

Mums ir jāuzmanās, lai mēs ļaunprātīgi neizmantojam Dieva mīlestību. Ja mēs patiešām 
mīlam Viņu, mēs paklausīsim Viņam. Neiekrīti grēka lamatās un tad nesaki sev: “Ak, tas 
nekas, Dievs vienmēr man piedod, kad es lūdzu.” Katru reizi, kad tu grēko, tu ej pa ceļu,  
kas ved tevi prom no Dieva. Šāda veida attieksme apgrūtina Dieva brīdinošās balss 
dzirdēšanu. Kļūst ļoti viegli ieklausīties sātana kārdinājumos. 

12. Var mainīties tava attieksme pret Dievu
Daži cilvēki baidās no Dieva pēc tam, kad viņi ir grēkojuši. Viņi sagaida, ka Dievs 

sadusmosies un  sodīs viņus. Tādēļ viņi mēģina slēpties no Dieva. Ja tu to esi mēģinājis, 
tu zini, ka tas nedarbojas. Mēs nevaram noslēpties no Dieva. 

Ja tu patiešām nožēlo savu grēku, tev nav jābaidās no Dieva. Viņš nav dusmīgs Dievs, 
kurš tikai gaida iespēju iznīcināt tevi. Viņš mīl tevi un ir apbēdināts, kad tu grēko. 

B. Kādēļ cilvēki padodas kārdinājumam? 
Katru reizi, kad tu padodies kārdinājumam, tu nevari nevienu vainot par savu grēku, kā 

vien sevi. Tā nav Dieva vaina vai sātana vaina. Mēs katrs esam atbildīgi par lēmumiem, ko 
pieņemam. Bet paskatīsimies uz dažiem iemesliem, kādēļ tu vari padoties kārdinājumam. 

1. Tu nebiji sagatavojies kārdinājumam
Dievs ir apsolījis 1. Korintiešiem 10:13, ka radīs izeju katru reizi, kad mēs tiekam 

kārdināti. Kārdinājumiem var stāties pretī, ja tu esi sagatavojies - lūgšana, Bībeles studijas un 
tuvošanās Dievam. 

Daži kristieši ir pārāk vāji, lai stātos pretī kārdinājumam. Tā nav Dieva vaina. Viņš ir 
darījis pieejamu tev visu spēku, kas tev nepieciešams. Bet, ja tu esi atstājis novārtā savas 
attiecības ar Dievu un esi kļuvis garīgi vājš, ir daudz vieglāk grēkot. 

Jēzus bija sagatavojies katram kārdinājumam, ko sātans vērsa pret Viņu. Viņš zināja, kā 
to novērtēt un noteikt, kuru vajadzību vai vēlmi velns mēģina panākt, lai Jēzus piepilda.  
Arī tu vari būt veiksmīgs, ja tu velti laiku tam, lai sagatavotos kārdinājumam. 
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2. Tu mēģini dzīvot kristīgu dzīvi pats par sevi
Ja tu mēģini dzīvot kristīgu dzīvi bez Dieva palīdzības, tu vari būt drošs, ka problēmas 

ilgi nebūs jāgaida. Nav iespējams stāties pretī velna kārdinājumiem ar saviem paša spēkiem. 

Daži cilvēki nav pārliecināti, vai viņi vēlas būt kristieši. Viņi vēl joprojām mēģina staigāt 
pa žoga virsu un iegūt labāko no abām pusēm. Problēma ir tā - tu nevari staigāt pa žoga virsu 
un tajā pat laikā tuvoties Dievam. Ja tu kristieša dzīvi neuztver nopietni, tu vari kļūt par 
vieglu upuri sātana kārdinājumiem. 

Vienīgais veids, kā gūt panākumus kārdinājumu pārvarēšanā katru dienu, ir pilnībā 
nodoties sekošanai Kristum. Viss, kas ir mazāks par to, noteikti vedīs tevi problēmās. 

3. Tu padodies, mēģinot darīt to Dieva veidā
Dievs mūs katru radīja ar vajadzībām un vēlmēm. Viņš ir apsolījis apmierināt visas mūsu 

vajadzības. Bet dažreiz nav viegli uzzināt, kāds ir Dieva veids šīs vajadzības vai vēlmes 
piepildīšanā. Varbūt tev ir bijusi pieredze, kad tev nebija panākumi, piepildot vajadzību 
Dieva veidā. Vilšanās tevī pieaug, jo vajadzība vēl pastāv. Nāk velns un saka: “Lūk, būs 
vienkāršāks veids, kā apmierināt tavu vajadzību. Tu esi muļķis, ka mēģini to piepildīt Dieva 
veidā. Tas, droši vien, priekš tevis tāpat nedarbojas.”             

Velns mēģina panākt, lai tu domā savtīgi. “Tu esi pelnījis mieru prātā un apmierinājumu 
tieši tagad.” Ja tu noraidi Dieva veidu savas vajadzības piepildīšanā, tu saki: “Es mīlu sevi 
vairāk, nekā es mīlu Dievu.” Dievs saka Jāņa 14:15 (tulkojums no GNB): “ja jūs mīlat mani, 
jūs klausīsiet Maniem baušļiem.” Ja tu padodies kārdinājumam, tu savas vajadzības un 
vēlmes liec pāri Dieva likumiem. 

4. Tu esi sātana maldināts
Velns ir prasmīgs meistars melošanā. Lielākā daļa viņa kārdinājumu iesaista kaut kāda 

veida maldināšanu. Viņš maldināja Ievu, ka viņa noticēja, ka, ja viņa ēdīs augli no tā viena 
koka, viņa patiesībā nemirs, bet kļūs kā Dievs. Taisnība, viņa fiziski nenomira, tiklīdz iekoda 
auglī. Bet kārdinājuma brīdī viņa nesaprata, ka viņa nomira garīgi mirklī, kad viņa 
nepaklausīja Dievam. 

Daudzi cilvēki ir iekrituši sātana maldu lamatās jau ilgu laiku. Dažos gadījumos visi, 
kurus viņi pazīst, pieņem kā patiesību to, ko Bībele sauc par maldiem. Jaunam kristietim var 
būt patiesi grūti pieņemt to, ko Bībele sauc par patiesību, kad tas iet pretrunā visam, ko viņš 
vai viņa ir personīgi piedzīvojuši. Kristīgiem skolotājiem tiek dotas instrukcijas, kā palīdzēt 
cilvēkam, kurš ir sātana lamatās. 

2.Timotejam 2:24-26 (tulkojums no New Living Translation)
24Tā Kunga kalpiem nepienākas strīdēties, bet jābūt laipniem pret visiem. 
Viņiem jābūt spējīgiem efektīvi mācīt un būt pacietīgiem ar sarežģītiem 
cilvēkiem. 25Viņiem maigi jāmāca tie, kuri iebilst patiesībai. Iespējams, Dievs 
izmainīs to cilvēku sirdis un viņi noticēs patiesībai. 26Tad viņi sāks sajust un bēgt 
no velna slazda. Jo viņi tika no velna turēti kā gūstekņi, lai darītu visu, ko viņš 
grib. 
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Tev ir apsolījums no Dieva, ka Svētais Gars vadīs tevi visā patiesībā (Jāņa 16:13). 
Vienīgais veids, kā izvairīties no sātana maldiem, ir zināt patiesību. Dieva Vārda studēšana 
un klausīšanās uz Dievu, ir divas labākās metodes, kā to izdarīt. Ja tev prātā nāk doma un tu 
neesi pārliecināts, ka tā ir no Dieva, pārbaudi, ko Bībele saka par to. Ja tas saskan ar Dieva 
Vārdu, tu vari būt diezgan pārliecināts, ka viss ir kārtībā un tu to vari darīt. 

5. Tu neuztver nopietni sātanu un viņa kārdinājumus
Dievs mums saka Jēkaba 4:7, ka ir jāstājas pretī velnam, kad viņš nāk ar saviem 

kārdinājumiem. Dažiem cilvēkiem patiktu būt mierā ar Dievu un sātanu. Viņi ir iecietīgi pret 
sātanu. “Viņš ir pieļāvis dažas kļūdas dzīvē. Bet viņš nav pavisam slikts.” 

Mums ir pilnīgi jānostājas Dieva pusē un jāatsakās klausīties sātanā, kad viņš nāk. 
Ja tu nepretojies velna ieteikumiem, viņš drīz noķers tevi lamatās. 

6. Tu vari sajusties, ka nav nemaz slikti grēkot,
jo Dievs vienmēr piedod

Cilvēks, kurš domā, ka viņš var šodien grēkot un vienkārši dabūt Dieva piedošanu katru 
reizi, kad viņš to vēlas, virzās uz lielām nepatikšanām. Šāda attieksme iet pretrunā ar to, ko 
Bībele māca par pareizu dzīves veidu. (Skatīt Salam. pamāc. 1. nodaļu, īpaši pantus 20.-33.) 
Mēs nevaram ļaunprātīgi izmantot Dieva žēlastību. Patiesa nožēla nozīmē uzgriezt muguru 
grēkam un sākt atbildēt jaunā veidā uz konkrēto vajadzību vai kārdinājumu. 

7. Tu nekontrolē savas vēlmes
Tavas vēlmes un kaislības var kļūt ļoti spēcīgas, ja tu tām to ļausi. Faktiski, tās kontrolēs 

tavas domas un rīcību, ja tu tās neapturēsi. Tavas emocijas ir ļoti cieši saistītas ar tavām 
vēlmēm. Tu, droši vien, esi redzējis, ka cilvēks kļūst tik dusmīgs, ka viņš zaudē kontroli pār 
savām normālajām spriešanas spējām. Tādā reizē cilvēks parasti pasaka vai izdara kaut ko 
tādu, ko viņš vēlāk nožēlo. 

Ja tu neesi uzmanīgs, tavas vēlmes var kļūt tik spēcīgas, ka tev nepietiek gribasspēka 
pateikt nē. Salamana pamācību grāmatā Dievs brīdina mūs, lai kontrolējam savas vēlmes. 
Skaties arī Jēkaba 1:14-16. 

Sal.pam. 7:24-25a (tulkojums no The Living Bible) 

Klausies uz mani, jaunais cilvēk, un ne tikai klausies, bet arī paklausi; 
25 neļauj savām vēlmēm izslīdēt no rokas. 

Dievs Salamana pamācību grāmatā dod šo brīdinājumu, kad ir runa par to, kā izvairīties 
no seksuāliem kārdinājumiem. 
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8. Tu esi patiess, bet vēl joprojām padodies
kārdinājumam

Pieņemsim, ka tu jau esi kristietis vairākus mēnešus, un tu patiešām vēlies kalpot Dievam. 
Bet ir viens kārdinājums, kuram tu padodies katru reizi, kad tas nāk. Tu zini, ka tas ir grēks. 
Tu to ienīsti un patiešām nožēlo savu neveiksmi, katru reizi, kad grēko. Bet liekas 
neiespējami to uzvarēt. Kāds ir risinājums? 

Pirmkārt, tev ir vajadzīga Dieva palīdzība, lai uzvarētu kārdinājumu. Ja tu mēģini dzīvot 
kristīgu dzīvi pats savā spēkā, tad pirmais, kas tev ir jādara, pārliecinies, ka Kristus tiešām 
valda pār tavu dzīvi. Tad tev apzināti ir jāliek Dievs pirmajā vietā katrā situācijā, ar ko tu 
saskaries. 

Tev ir jābūt atklātam ar Dievu. Kārdinājuma brīdī tev ir jāsaka Dievam, kas notiek tevī. 
Ja tu tiešām jūti, ka tu padosies kārdinājumam, atzīsti to Dieva priekšā. Varbūt tev ir viegli 
lūgt Dievu pēc tam, kad kārdinājums ir pagājis un tu tam padevies. Varbūt daudz grūtāk ir 
novērst savu skatienu no kārdinājuma, pirms tu padodies tam un runāt ar Dievu pirms tava 
vēlme vai vajadzība tiek apmierināta. Bet tas ir spēcīgs veids, kā novērst tavu krišanu. 

Vēl viena tavas problēmas daļa var būt tas, ka tu nepiepildi vajadzību vai vēlmi Dieva 
veidā. Tu varbūt zini, ka sekot sātana kārdinājumam ir grēks, bet tajā pat laikā nedari neko, 
lai atklātu Dieva risinājumu problēmai. Vai varbūt tu zini Dieva veidu, kā piepildīt vajadzību, 
bet neesi nodevies sekot Dievam. Tev ir jāpieņem lēmums sekot Dieva veidam un tad neļaut 
nekam mainīt tavas domas. 

C. Ko tev darīt pēc tam, kad esi padevies 
kārdinājumam? 

Ja tu esi padevies kārdinājumam un grēkojis, nepadodies. Dievs nav tevi atstūmis. 
Nepaliec arī savā grēkā. Neatkarīgi no tā, cik liela vai maza ir tava neveiksme, tev ir jārīkojas 
nekavējoties. 

1. Atzīsti savu neveiksmi
Nemēģini ignorēt savu grēku vai piesegt to. Atzīsti to Dievam un sev. Izsūdzi savu grēku 

un Dievs piedos tev. Grēka atzīšana var būt pirmais solis, lai pārvarētu problēmu, kas noveda 
līdz neveiksmei. Tev var arī palīdzēt sava grēka izsūdzēšana citam kristietim, ja tu jūti, ka šis 
cilvēks var palīdzēt tev atklāt Dieva ceļus, kā pārvarēt šo problēmu 

Ja tavs grēks ir ietekmējis citus cilvēkus, tev ir jāiet un jāatzīst savs grēks arī viņiem, 
un jālūdz viņiem piedošana. 
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2. Nosaki savas dzīves vajadzību vai vēlmi un izveido
plānus, kā piepildīt to Dieva veidā

Tev būs jāzin Dieva veids, kā piepildīt savas vajadzības vai vēlmes, ja tu vēlies veiksmīgi 
stāties pretī kārdinājumam grēkot. Kaut arī tu vēl piedzīvo īslaicīgu apmierinājumu no 
vajadzību piepildīšanas sātana veidā, tu vari būt drošs, ka viņa risinājums ir tikai īslaicīgs. 
Tava vajadzība atgriezīsies, tādēļ sāc šodien plānot, kā tu piepildīsi to nākamajā reizē.  
Tu vari palūgt cita kristieša palīdzību vai, lai viņš lūdz kopā ar tevi. 

3. Novērtē savu nodošanos Kristum
Kad tu kļūdies un padodies sātana kārdinājumiem, tu vari lietot to kā iespēju tuvoties 

Dievam. Pasaki Dievam, ko tu vēlies darīt, un tad veic tādas izmaiņas, kas ir nepieciešamas, 
lai Jēzu turētu pirmajā vietā savā dzīvē. 

4. Pasludini Dieva spēka apsolījumus
Dieva apsolījumi šodien nav tikai populāriem kristīgiem vadītājiem pasaulē. Tev ir tāds 

pašas tiesības pasludināt šos apsolījumus, kā jebkuram no viņiem. Apsolījums vēstulē 
Filipiešiem 4:13 (tulkojums no NLB) ir patiess par tevi: “ Es varu izdarīt visas lietas, jo 
Kristus dod man spēku.” Apsolījums 1. Korintiešiem 10:13 ir labs, ko iemācīties un citēt sev, 
īpaši, kad tu nejūties tuvu Dievam.  

Atrodi citus pantus, kas ir saistīti ar konkrētiem kārdinājumiem, kurus tev ir visgrūtāk 
pārvarēt un citē tos pantus sev katru dienu.  Ir grāmatas, kur sarakstīti Dieva apsolījumi,  
kas var palīdzēt noteikt atrašanās vietu pantiem, kas saistīti ar kārdinājumiem, kurus tu 
sastop. Palūdz savam skolotājam, lai palīdz atrast šīs grāmatas. 

5. Nedodies vainas ceļojumā
Nekavējies pie savām neveiksmēm. Velnam patīk tevi apvainot pēc tam, kad tev 

neveicas. Viņš darīs visu iespējamo, lai tev atņemtu drosmi un liktu tev ticēt, ka tu esi pilnīga 
kļūda. Neļauj viņam apmānīt sevi ar viņa argumentiem. Ja tu esi izsūdzējis Dievam savus 
grēkus, tev nav jāpavada nākamās trīs dienas drūmā noskaņojumā, sodot sevi par savu 
neveiksmi. 

Sātans vēlas, lai tu žēlotu pats sevi un justos nospiests par savu neveiksmi, ka tu pat 
nemēģinātu dzīvot kristīgu dzīvi. Viņš daudzas reizes atgādinās tavas neveiksmes pēc 
vairākām dienām, nedēļām vai pat gadiem. Tad viņš tevi apvainos: “Paskaties, ko tu izdarīji! 
Vai tas nebija šausmīgi? Tu patiešām sagrēkoji! Kas tu esi par šausmīgu kristieša piemēru. 
Tev tiešām ir jājūtas vainīgam par to, ko tu izdarīji.”  

Neklausies sātana melos. Ja Dievs tev ir piedevis, tad tev nav atkal un atkal jāceļ augšā 
vecās pagātnes kļūdas. 
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Secinājumi 
Jā, tu laiku pa laikam kļūdīsies tāpat, ka visi kristieši. Bet atceries saukt uz Dievu pēc 

spēka un gudrības, lai stātos pretī katram sātana sūtītajam kārdinājumam.  

Ja tu attīstīsi bībelisku atbildes veidu, tu drīz redzēsi, ka velns bēgs no tevis. 
Dievs apsolīja, ka tas notiks.  

Jēkaba 4:7 (tulkojums no New International Version) 

Padodieties tad Dievam. Pretojieties velnam un tas bēgs no jums. 

Tev ir jābūt sagatavotam kārdinājumam un jāseko Kristus piemēram par tuvošanos 
Dievam katru reizi, kad sastopies ar kārdinājumu. Savu vajadzību un vēlmju piepildīšana 
Dieva veidā, dos tev iespēju piedzīvot vislabāko iespējamo dzīvi šeit uz zemes; 
apmierinājums būs ilgstošs un pilns ar mieru. 
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