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Ievads 

 
 

Cik daudzas reizes cilvēki tev ir jautājuši: “Vai tu esi kristietis?” Vai tu vari atcerēties, ko 
tu atbildēji šajās situācijās? Vai tu uzvilkies vai smējies? Daži ir atcirtuši atpakaļ: “Protams, 
ka es esmu! Kā tu domā, kas es esmu, pagāns, vai?” 

Vai tu šodien vari patiešām zināt, ka tu esi vai neesi kristietis? Vai cilvēkam ir jāgaida 
līdz nāvei, lai noskaidrotu, vai viņš ies uz debesīm vai elli? 

Kad jūs iesiet caur šim kursam, mēs ceram atbildēt uz šiem un daudziem citiem 
jautājumiem. Šī kursa mērķis ir izskaidrot šos četrus jautājumus. 

1. Kā tu vari kļūt par kristieti. 
2. Kur tu vari atrast pierādījumus tam, ka tu esi kristietis. 
3. Ko nozīmē personīgas attiecības ar Jēzu. 
4. Ko darīt ar šaubām par to, vai esmu kristietis. 
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1.nodaļa 
Kā cilvēks kļūst par kristieti? 

Pirms tu vari būt pārliecināts par to, ka esi kristietis, tev jāzina, kā kļūt par kristieti. 
Neviens nekļūst par kristieti nejauši. Dievs nekad nemaldina cilvēku kļūt par Viņa sekotāju. 
Ja tu vēlies kļūt par kristieti, tev jānododas Kristum. Šajā solī ir iekļautas sekojošās trīs lietas: 

Sava prāta nodošana 
Savas gribas nodošana 

 Savu emociju nodošana 

Paskatīsimies tuvāk uz katru no šīm lietām. 

A. Sava prāta nodošana 

1. Tev ir jāsaprot un jātic konkrētiem Bībeles faktiem,  
kas tev stāsta, kā kļūt par kristieti  

Kad tu kļūsti par kristieti, tu nesper “aklu ticības soli”. Tavam lēmumam, kļūt par 
kristieti, ir jābūt balstītam uz Bībeles faktiem, vēsturiskiem faktiem, ko pierādījušas daudzu 
zinātnieku studijas un pētījumi.  

Ja tu vēlies kļūt par kristieti, tev nav jāsaprot pilnīgi viss Bībelē. Bet tev ir jāsaprot 
pamatfakti, kas saka, kā kļūt par kristieti. Tās nav sarežģītas teoloģiskas mācības.  
Šie Bībeles pamatfakti ir tik vienkārši, ka pat mazs bērns tos var saprast.  

2. Šeit ir fakti, kas tev jāzina un kam jātic,  
lai kļūtu par kristieti 

1. Dievs eksistē. Ebrejiem 11:6  
2. Bībele ir patiesa. 2.Timotejam 3:16  
3. Es esmu grēkojis, nepaklausot Dieva likumiem. Romiešiem 3:23  
4. Dievs mani mīl un Viņš sūtīja Savu vienīgo Dēlu, Jēzu, lai Viņš dzīvotu un nomirtu par 

mani. Jāņa 3:16  
5. Jēzus ir vienīgais, kurš var piedot manus grēkus. Apustuļu darbi 4:12  
6. Grēka alga ir nāve (mūžīga nāve). Romiešiem 6:23  
7. Es varu būt izglābts no grēka algas, atzīstoties Jēzum savos grēkos un lūdzot Viņam 

piedošanu. 1.Jāņa 1:9  
8. Es varu kļūt par kristieti, ļaujot Jēzum tagad būt savas dzīves Vadītājam.  

Romiešiem 10:9-10 
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Ja tu jau esi pieņēmis lēmumu kļūt par kristieti, tad velti minūti un padomā atpakaļ par to 
laiku. Vēlreiz apskati šos astoņus faktus. Kurus no šiem faktiem tev skaidri izskaidroja, pirms 
kļuvi par kristieti? Kuri no šiem astoņiem faktiem tev nebija skaidri izskaidroti, līdz kļuvi par 
kristieti? Vai tas tavā prātā radīja neskaidrības par to, ko īsti nozīmē būt kristietim? 

Šajā brīdī mums jābūt uzmanīgiem, lai neieliekam Dievu kastē un nesakām, ka Viņam 
jāievēro mūsu faktu saraksts, pirms Viņš piedod kādam viņa grēkus. Dievs skaidri redz 
cilvēku sirdīs. Ja viņi nāk ar sirsnīgu vēlmi pazīt Dievu un vēlas atrast atbrīvojumu no 
grēkiem, Dievs viņus pieņems. Jēzus teica Jāņa 6:37: “Es nekad neatstāšu nevienu, kas nāk 
pie manis” (tulkojums no Good News Bible). 

Bet šim jautājumam ir arī otra puse. Daži cilvēki jūtas skumji, saka Dievam lūgšanu un 
pieņem, ka viss tiek mainīts tikai tāpēc, ka viņi teica lūgšanu. Pēc dažām dienām vai nedēļām 
viņi neredz nekādas izmaiņas savās dzīvēs, un tāpēc viņi secina: “Dievs laikam nav īsts.  
Vai arī visa šī kristietības lieta ir viltojums.” Varbūt problēma ir tā, ka viņi nekad nav 
piedzīvojuši patiesu pestīšanu. Iespējams, ka kāds ir mēģinājis panākt, lai šī persona lēmumu 
pieņemtu pārāk ātri, pirms viņš patiešām saprata, ko nozīmē kļūt par kristieti. 

B. Savas gribas nodošana 
Kad pasaulē piedzimst bērniņš, vecāki katru dienu nenāk un neuzdod piecu jautājumu 

sarakstu par to, ko bērns tajā dienā vēlas darīt. Mazulis nav pietiekami nobriedis, lai domātu 
par izvēli vai pieņemtu lēmumus. Tas ir krasi pretstatā personai, kura kļūst par kristieti.  
Tam bērniņam nebija izvēles par piedzimšanu. Tomēr katram cilvēkam ir izvēle, kad viņš var 
“piedzimt no jauna”. Tev ir jāizvēlas kļūt par kristieti un kļūt par Dieva bērnu. Neviens cits 
nevar izdarīt šo izvēli tavā vietā. 

Tu nenolem, ka tev ir “reliģiska pieredze” ar noteiktām jūtām iekšpusē. Tu izlem,  
kurš būs tavas dzīves vadītājs. Tavā izvēlē ir iesaistīta cita persona – pats Dievs. Tu vai nu 
pieņem, vai noraidi Dievu. 

1. Tev ir jāsaprot ko nozīmē kļūt par kristieti 
Dievs nepieņems ignorējošus lēmumus. Tev jāzina, ko tu dari, ja vēlies kļūt par kristieti. 

Dievs palīdzēs tev saprast, kas ir saistīts ar tavas dzīves atdošanu Viņam. Tev jāsaprot,  
kāda ir tava atbildība šajā lēmumā. Tev jāatzīst savi grēki – jāatzīst Dievam, ka esi pārkāpis 
Viņa likumus. Tev jāpieņem lēmums pagriezt muguru grēkam un jāsāk sekot Jēzum un Viņa 
mācībām. 

Jēkaba 1:21 (tulkojums no Good News Bible) 

Tāpēc atbrīvojieties no katra netīrā ieraduma un visas ļaunās izturēšanās. 
Pakļaujieties Dievam un pieņemiet vārdu, ko Viņš iestāda jūsu sirdīs, kas spēj 
jūs glābt. 

Tev ir jāsaprot, kas ir iesaistīts šajā procesā, kļūstot par kristieti, pirms tu nodod savu gribu 
Viņam. Ja tu patiešām nesaproti, kam tu nodod sevi, tad parasti nākamajās dienās un nedēļās nāk 
šaubas. Noskaidro faktus. Uzzini, kur tu iesaisties. Bet, tajā pat laikā, tev ir jāsaprot, ka tu 
neizpratīsi pilnīgi visu par kristieša dzīvi, pirms tu pieņem lēmumu sekot Kristum. Dažas kristieša 
dzīves daļas tu sapratīsi tikai tad, kad tu sāksi dzīvot tajā. Ja tev ir daudz jautājumu par to, lūdz un 
saki Dievam savus jautājumus. Lūdz Viņa palīdzību.  
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2. Tev ir jāpieņem lēmums kļūt par kristieti 
Kad tu skaidri saproti faktus, tev ir jāizvēlas. Apstājies un apdomā lēmuma nozīmīgumu. 

Tev ir jānolemj atzīt Dievam, ka tu esi grēkojis. Tev ir jāizvēlas padarīt Dievu par savas 
dzīves Vadītāju. Tev ir jādara vairāk, kā tikai domāt par to. Tev ir jāpieņem lēmums – 
nodošanās. Tādu pašu izaicinājumu Jozua izteica saviem sekotājiem Vecajā Derībā.  
Viņš aicināja viņus izvēlēties, vai kalpot patiesajam debesu Dievam vai pagānu viltus 
dieviem.  

Jozua 24:14-15 (tulkojums no New International Version) 
14 “Tagad bīstieties To KUNGU un kalpojiet Viņam ar visu uzticību.  
Izmetiet dievus, kurus jūsu senči pielūdza aiz upes un Ēģiptē, un kalpojiet Tam 
KUNGAM. 15 Bet, ja kalpošana Tam KUNGAM jums šķiet nevēlama, tad šodien 
sev izvēlieties, kam kalposit, vai dieviem, kam jūsu tēvi kalpoja aiz upes, vai 
amoriešu dieviem, kuru zemē jūs dzīvojat. Bet es un mans nams, mēs kalposim 
Tam KUNGAM.” 

Tev ir jāpaļaujas uz Dievu, ka Viņš darīs to, ko Bībele saka. Tu nevari piespiest Dievu 
piedot tavus grēkus – Tu vari vienīgi izsūdzēt savus grēkus. Dievs nepieprasa, lai tu 
atbrīvotos no visiem saviem grēcīgajiem ieradumiem, pirms tu kļūsti par kristieti. Viņš prasa 
lēmumu. Tev ir jāizvēlas, kam tu kalposi. Ja tu izvēlies padarīt Jēzu par savas dzīves 
Vadītāju, Viņš dos tev spēku mainīt tavu dzīvesveidu. Šis ir izaugsmes process, kas ilgst 
visas dzīves garumā. Bet lēmums kļūt par kristieti aizņem tikai dažas minūtes, līdzīgā veidā 
arī bērna piedzimšana aizņem tikai neilgu laiku. 

Tev ir jāsaprot, ka tu veido nodošanos uz visu atlikušo dzīvi. Dievs nemeklē cilvēkus,  
lai viņi kļūst par kristiešiem uz nedēļu vai divām, kamēr viņu problēmas pazūd. Viņš dos tev 
spēku – ticību – lai tu pieņemtu pareizo lēmumu. Bet tu izvēlies– Viņš nespiedīs tevi kļūt par 
Viņa bērnu. 

3. Ar Dieva palīdzību tev jāiet caur un jādara tas, ko esi 
apņēmies  

Kad tu esi pieņēmis lēmumu savā prātā, tev ir jārīkojas saskaņā ar šo lēmumu. Tev ir 
jāpilda sava atbildība. Ko Dievs sagaida, lai tu dari? Viņš vēlas, lai tu izsūdzi savus grēkus 
(skatīt 1. Jāņa 1:9), pakļaujies Dievam (Jēkaba 1:21) un klausies Svētajā Garā, kad Viņš 
pārliecina tevi par grēku (Jāņa 16:8). Kad tu pieņem lēmumu kļūt par kristieti, tas ir kā “no 
jauna piedzimt”. Tagad, kad tu esi dzīvs kā Dieva bērns, tev ir jāaug un jāpaliek garīgi 
dzīvam. Bībele ir piepildīta ar praktiskām mācībām, kas paskaidro, kā tu to vari izdarīt. Dievs 
vadīs tevi un palīdzēs tev. Viņš tevi neatstās.  

Jēkaba 2:24 (tulkojums no The Living Bible) 

Tā nu jūs redzat, cilvēks tiek glābts pēc tā, ko viņš dara, tāpat, kā pēc tā, kam 
viņš tic.  

Tev ir jārīkojas saskaņā ar lēmumu, ko esi pieņēmis. (Skatīt Ebrejiem 12:1-2.)  
Tajā pat laikā apzinies, ka Dievs arī atbild ar rīcību, kad tu pieņem lēmumu kļūt par kristieti. 
Viņš atbild, piedodot tavus grēkus un atbrīvojot tevi no grēka varas, kas bija pār tevi.  
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1.Jāņa 1:9 (tulkojums no New Life Bible) 

Ja mēs atzīstamies Viņam savos grēkos, Viņš ir uzticams un mēs varam paļauties 
uz Viņu, ka Viņš piedod mums mūsu grēkus. Viņš darīs mūsu dzīves tīras no 
visiem grēkiem. 

Ar Dieva palīdzību tu vari iet caur šim savas visas dzīves nozīmīgākajam lēmumam. 
Sākumā tu nodod savu prātu, lai saprastu faktus. Pēc tam tev ir jānodod sava griba un 
jāizlemj sekot Jēzum. Tagad tev ir jāapsver, kādu vietu šajā lēmumu pieņemšanas procesā 
ieņem tavas emocijas.  

C. Savu emociju nodošana 
Jūtas ir nozīmīga katra cilvēka daļa un tās ir iesaistītas arī kļūstot par kristieti.  

Ir svarīgi, lai tu skaidri saprastu, kā tavas jūtas ir iesaistītas, kad tu kļūsti par kristieti. 

1. Kā tavas jūtas ir iesaistītas, kad tu kļūsti par kristieti? 

a. Mēs visi atšķirīgi reaģējam uz situācijām 
Minūti padomā par dažiem saviem draugiem. Vai tu pazīsti kādu, kuru var ātri sajūsmināt 

un viņš ir ļoti emocionāls? Vai tu esi saticis cilvēku, kurš nekad neizrāda nekādas emocijas? 
Varbūt tu domā, ka viņam ir akmens sirds. Mēs visi atšķirīgi reaģējam uz ikdienas situācijām. 

Vai kāds tev apsolīja, ka kļūstot par kristieti tu jutīsies citādāk? Vai viņi tev teica par 
mīlestību, prieku un mieru, kas piepildīja viņu dzīves, kad viņi lūdza un kļuva par 
kristiešiem? Esi uzmanīgs pret solījumiem, ka arī tu vari sajust to pašu. Varbūt tā būs.  
Ja tā, lieliski! Esi pateicīgs par labajām sajūtām.  

Bet citi ir lūguši to pašu lūgšanu un nav jutuši neko. Sjū L. deva uzmanīgu domu par to, 
ko Bībele saka par kļūšanu par kristieti. Viņa zināja, ja viņa pieņems lēmumu kļūt par 
kristieti, tas ietekmēs visu viņas atlikušo dzīvi. Pārliecināta, ka tas ir pareizais lēmums, viņa 
lūdza Dievu, izsūdzēja savus grēkus un aicināja Jēzu kļūt par viņas dzīves Vadītāju. Tad viņa 
gaidīja. Nekas nenotika. Viņa neko nejuta. Tādēļ viņa lūdza vēlreiz, pārliecinoties, ka viņa 
lūdz patiešām sirsnīgi. Atkal viņa gaidīja, bet nekas nenotika. Viņa lūdza trešo reizi, rezultāts 
bija tāds pats. Beidzot viņa piezvanīja kristīgai draudzenei un paskaidroja, kas notika.  
Viņas draudzene teica: “Neuztraucies, Sjū, drīz tu kaut ko jutīsi.” 

Divas reizes Sjū bija sliktu padomu upuris. Viņai tika solīts, ka tad, kad viņa kļūs par 
kristieti, viņu pārpludinās prieks un miers. Kad viņa lūdza, tas nenotika. Arī viņas draudzenes 
dotais padoms bija slikts. Bībelē nav tādu Rakstu vietu, kas apsola: “Tu izjutīsi sevī prieku, 
mīlestību un mieru, tiklīdz kā kļūsti par kristieti.”  

Dažiem kristiešiem ir varena emocionāla pieredze, kad viņi nāk pie Kristus. Bet daudzi 
citi nejūt neko. Faktiski, Sjū jutās daudz sliktāk nākamajās dažās nedēļās. Katru reizi, kad 
viņa uzkliedza bērniem, viņa jutās vainīgāka kā jebkad iepriekš. Vēlāk viņa saprata, ka tas ir 
Svētais Gars, kas pārliecina viņu par to, ka viņai ir jāmaina sava izturēšanās pret saviem 
bērniem. Viņa nav vienīgā, kas izjūt daudz lielāku izmisumu pēc tam, kad kļūst par kristieti, 
nekā pirms tam.  
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b. Tavas jūtas mainās 
Sjū piedzīvoja daudzas labas emocijas nākamajās nedēļās un mēnešos, kas sekoja pēc 

viņas lēmuma kļūt par kristieti. Skatoties atpakaļ, viņa nenožēloja šo lēmumu. Viņas situācija 
skaidri norāda, ka mūsu emocijas mainās pēc tam, kad mēs kļūstam par kristieti. Bet mums ir 
jāuzmanās, lai negaidām, ka Dievs katru dienu mūs piepildīs ar mīlestību, prieku un mieru. 
Tā nav realitāte.  

Dažreiz mūsu emocijas mainās ļoti ātri. Vienu dienu tu vari justies ļoti tuvu Dievam un 
tad nākamajā dienā tu nejūti neko citu, kā dusmas un neapmierinātību un pēc tam depresiju. 
Vai tas nozīmē, ka tu esi pazaudējis savu pestīšanu? NĒ! Pieņem to faktu, ka tu esi cilvēciska 
būtne un tavas emocijas mainās. Tas ir normāli. Nemēģini atgriezties un iegūt tādas pat jūtas, 
kādas tev bija pagājušajā nedēļā, mēnesī vai dienā, kad tu kļuvi par kristieti. Meklē Dieva 
svētības, kas katru dienu ir jaunas. Varbūt tās būs situācijas, kurās tu viegli piedzīvosi prieku 
un mieru. Citas dienas sev līdzi nes lielus pārbaudījumus, kuros dusmas un skumjas pārpilda 
tevi.  

c. Tavām jūtām jābūt trešajā vietā, kad tu kļūsti par 
kristieti 

Cik nozīmīgas ir tavas jūtas, kad tu kļūsti par kristieti? Vai Dievs vēlas, lai tu tās ignorē? 
Nē. Bet tām vajadzētu būt trešajā vietā. Pirmais un svarīgākais ir Bībeles fakti, kas saka, kā 
kļūt par kristieti. Otrā ir ticība (spēks), ko Dievs dod, lai tu rīkotos ar šiem faktiem – paklausīt 
tiem un kļūt par kristieti.  

 

Salīdzināsim šīs trīs lietas – faktus, ticību un jūtas – ar māju. Mājas pamati prezentē 
Bībeles faktus, kas saka, kā mums kļūt par kristieti. Sienas, jumts, logi, utt. prezentē ticību, 
ko Dievs mums dod, lai mēs kļūtu par kristieti. Viņš dod mums spēku patiesi izmainīt savas 
dzīves. Mēs varam redzēt atšķirību. Mūsu jūtas var salīdzināt ar siltumu mājā. Mūsu jūtas 
palīdz mums izbaudīt katru dienu tāpat, kā siltums liek justies labi aukstā ziemas dienā.  
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Mūsu jūtas ir ļoti nozīmīgas, jo Dievs ir radījis mūs, lai esam jūtīgi, emocionāli cilvēki. 
Bet kā tu juties, kad kļuvi par kristieti, nav tik svarīgi, kā saprast un paklausīt Bībeles 
faktiem, kas saka, kā tev kļūt par kristieti.  

Kad tu kļūsti par kristieti, Dievs apsola piedot tavus grēkus, iztīrīt tavu dzīvi un nest 
jaunu dzīvību tavam garam. Viņš apsola nākt un dzīvot tevī. Lai kļūtu par kristieti, tev nav 
jāizjūt citādākas emocijas. Jebkuras emocionālās izmaiņas, kuras tu piedzīvo, ir vienkārši kā 
pielikums patiesajām izmaiņām, ko Dievs ir izdarījis tavā dzīvē. Uzticies Dieva Vārdam – 
Bībelei – nevis savām jūtām.  

2. Kādas jūtas ir iesaistītas, kad tu kļūsti par kristieti? 
Daudzi cilvēki jūt dažādas jūtas, pirms un pēc tam, kad ir kļuvuši par kristiešiem.  

Vaina, kuru nevar ignorēt, bieži vien rodas pirms cilvēks kļūst par kristieti. Tā parasti ir 
atbilde Svētajam Garam, kad Viņš pārliecina tevi par neizsūdzētu grēku tavā dzīvē.  

Sajūsma, miers un prieks ir parastas emocijas, ko cilvēki jūt, kad viņi kļūst par kristieti. 
Pārbaudi savus klases pierakstus un Studiju ceļveža 2.projektu “Emocijas”, lai iegūtu 
papildus informāciju par šo tēmu.  

Šeit ir vairākas Rakstu vietas, kas runā par to, kā mūsu jūtas ir iesaistītas mūsu dzīvē kā 
kristietim. 

Psalms 51:2-3 Lūkas 19:5 Jēkaba 4:8-10 
Psalms 32:5 Jāņa 14:27 

3. Mācies kā Kristus grib, lai tu katru dienu izrādi savas 
jūtas 

Ja Jēzus tagad ir tavas dzīves Vadītājs, tad tev ir jānoskaidro, kā Viņš vēlas, lai tu 
ikdienas dzīvē izpaud savas jūtas. Dievs nevēlas, lai tu ignorē savas jūtas. Bībelei ir daudz 
kas sakāms par to, kā izpaust savas jūtas.  

a. Pakļauj savas emocijas Jēzus Kristus vadībai  
Neļauj savām emocijām kontrolētu tavus lēmumus vai tavas attieksmes.  

Daudzi no mums nāk no tādas pagātnes, kur mēs darījām tikai to, ko jutām, ka ir pareizi darīt.  
Mēs izvairījāmies no visa, kas mums nepatika. Citiem dusmas ir kontrolējošā emocija.  
Arī bailes var būt spēcīgs tavas dzīves kungs. 

Tev ir jānāk pie Dieva un jāsaka Viņam, ka tu pakļauj savas emocijas Viņa vadībai.  
Tu vēlies iemācīties, kā emocionāli atbildēt tā, lai tas patiktu Viņam. Tev ir jābūt arī 
reālistiskam. Bieži tavs emocionālais atbildēšanas veids ir dziļākā tavas personības daļa.  
Ne vienmēr vienkārša lūgšana Dievam un šīs dzīves sfēras nodošana Viņam, radīs tūlītējas 
izmaiņas. 

Esi patiess savā nodošanās Dievam un tad sāc noskaidrot, ko Bībele saka par dažādām 
emocijām, ko tu izpaud. Atrod konkordancē pantus, kas runā par šādām emocijām – dusmas, 
mīlestība, bailes, miers, vainas apziņa, prieks vai laime, bēdas vai skumjas. Atrodi veidus, kā 
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pielietot savā dzīvē to, ko Dievs liek tev darīt saistībā ar tavām emocionālajām reakcijām uz 
dažādām situācijām. 

Romiešiem 12:1-2 saka, lai nododiet sevi Dievam un sākt strādāt pie sava prāta 
atjaunošanas. Kad tev būs izaugsmei atvērta sirds, Svētais Gars vadīs tevi visā patiesībā.  

b. Iemācies pareizi noteikt savas jūtas 
Ja tu gatavojies nodot savas jūtas Kunga Jēzus Kristus vadībai, tev ir jābūt gatavam arī 

godīgi atzīt, kādas jūtas tu piedzīvo. Šeit ļoti svarīgs solis ir iemācīties pareizi noteikt savas 
jūtas. 

Dažreiz cilvēki baidās tuvāk paskatīties uz sevi un savām jūtām. Tev nav no kā baidīties. 
Dievam ir spēks palīdzēt tev dzīvot līdzsvarotu kristieša dzīvi. Viņš var parādīt tev ceļu uz 
emocionālu briedumu. 

Padomā kādu laiciņu par dažiem piedzīvojumiem, kas tev ir bijuši dažu pēdējo dienu 
laikā. Vai vari atcerēties laiku, kad biji: 

vientuļš?  
 priecīgs?   

 apkaunots?   
                                    bēdīgs?   

nospiests?   
dusmīgs? 

Vai vari atcerēties brīdi, kad pieredzēji tādas emocijas kā 
bailes? 

vainas sajūta? 
mīlestība? 

miers? 

Zināt, kādu pareizo etiķeti pielikt emocijām, ir nozīmīgs solis, lai izpaustu tās tā, kā Dievs 
to vēlas. Padomā katru dienu par dažādajiem piedzīvojumiem, kas tev ir bijuši un mēģini 
atcerēties, kādas emocijas tu izjuti tanī laikā. Emocijās nav nekā grēcīga, tādēļ nebaidies būt 
atklāts pret sevi. Ja tu biji dusmīgs, tad atzīsti to sev. Tu varbūt vēlētos kaut nebūtu reaģējis ar 
tādām emocijām tajā brīdī, bet labprātīgi pieņem šo patiesību. 

Atceries, Dievs radīja tevi ar emocijām. Tās nav grēcīgas. Mēs grēkojam, kad ļaujam 
savām emocionālajām reakcijām kļūt graujošām un sāpināt citus cilvēkus. Lūdz Dievam šādu 
lūgšanu: “Kungs, palīdzi man apzināties savas emocijas. Es vēlos, lai Tu, ne manas emocijas, 
tagad kontrolē manu dzīvi.” 

 

c. Mācies atrast emocionālu atbrīvošanu caur lūgšanu 
Daudzas reizes vislabākā lieta, ko mēs varam darīt ir – pateikt kādam to, kā tieši mēs 

jūtamies. Kad mēs esam dabūjuši šo nastu nost no saviem pleciem, mēs jūtamies daudz labāk. 
Diemžēl, dažreiz mēs izgāžam savu neapmierinātību uz draugiem vai ģimenes locekļiem un 
tas viņus sāpina vai sadusmo. 
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Viens no labākajiem veidiem, kā mēs varam atbrīvoties no savas emocionālās 
neapmierinātības, ir parunāt ar Dievu par to. Tas varētu būt labākais veids, bet tas, iespējams, 
priekš tevis nebūs vieglākais veids. Viens no cilvēkiem, kurš, šķiet, pārvaldīja šo prasmi, bija 
ķēniņš Dāvids Vecajā Derībā  

Ja tu palasītu Psalmu grāmatu, tu redzētu, ka Dāvids izsaka Dievam dažus ļoti spēcīgus, pat 
ļaunus apgalvojumus par saviem ienaidniekiem. Daudzas reizes Dāvids lūdz, lai Dievs pilnībā 
iznīcina viņa ienaidniekus. Tomēr tu neizlasīsi par Dāvidu, kurš niknumā, dusmīgi paziņotu 
saviem armijas ģenerāļiem, lai iznīcina šos cilvēkus. 

 Dāvids iemācījās šo noslēpumu – būt pilnīgi atklātam pret Dievu par savām emocijām. 
Tu vari darīt to pašu. Dievs nebūs šokēts par to, kā tu jūties. Tā kā Viņš ir Dievs, Viņš jau 
zina visu, kas notiek tevī. Tādēļ pasaki Viņam, kā tu jūties. Tad lūdz, lai Viņš dod tev Savu 
mīlestību un Savu mieru, lai tu varētu iet un izturēties pret šiem cilvēkiem ar maigumu un 
labestību. 

d. Mācies kā runāt par savām jūtām ar citiem 
Lielākajai daļai no mums ļoti labi sanāk izpaust savas jūtas citiem. Tomēr mēs parasti 

parādam savas jūtas ar mūsu reakciju. Mēs sadusmojamies un kliedzam vai metam lietas – 
grāmatas vai traukus. Kad mēs esam noskumuši, mēs raudam. Kad esam nospiesti, mēs 
parādam to mūsu drūmajā attieksmē pret visu, kas notiek dienas laikā. 

Mums ir jāiemācās izteikt savas jūtas citiem. Esi godīgs un tanī pat laikā izpaud savas 
jūtas tā, ka tas parāda, ka tu cieni cilvēku. Ja tu jūti, ka sāc dusmoties uz kādu, pamēģini 
pateikt kaut ko tādu:  

“Es sāku palikt dusmīgs attiecībā uz šo situāciju. Vai mēs varam turpināt šo sarunu 
nedaudz vēlāk, kad es nedaudz nomierināšos un labāk izpratīšu problēmu?” 

To var būt ļoti grūti pateikt normālā balss tonī, bet praktizējot un ar apņēmību, tu vari 
sasniegt šo mērķi. 

Sakot citiem, ko tu jūti, tev ir skaidri jāizsakās, ka tu uzņemies atbildību par savām 
emocijām. Tu nevaino šo cilvēku par emocijām, ko tu pats piedzīvo. Neviens nespiež tevi 
dusmoties. Tu izvēlies reaģēt ar dusmu jūtām dēļ tā, ko otrs cilvēks saka.  

e. Mācies būt emocionāli izteiksmīgāks 
Lielākā daļa jauno kristiešu ievēro, ka atrodas emocionālo pārmaiņu vidū, kas notiek pēc 

tam, kad viņi kļūst par kristiešiem. Tev ir jākoncentrē sava uzmanība uz to, lai attīstītu un 
izpaustu tās emocijas, kas palīdzēs tev labāk kalpot Dievam. Viena no emocijām, ar kuru 
Dievs ir apsolījis palīdzēt mums, ir miers.  

Jāņa 14:27 (tulkojums no New Life Bible) 

Es dodu tev Savu mieru un atstāju tev to. Es tev nedodu tādu mieru, kā pasaule 
dod. Neļauj savai sirdij satraukties vai baidīties. 

Šis Jēzus izteiktais apsolījums ir priekš tevis. Tu vari piedzīvot Dieva mieru savā sirdī, 
neskatoties uz to, cik daudz nepatikšanu ir ap tevi. 
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Bet citas emocijas var tev nozagt šo mieru. Ja tu sadusmojies vai ļauj bailēm un raizēm 
piepildīt savu prātu, visai drīz tu izspiedīsi Dieva mieru ārā no savas dzīves. Tādēļ tev ir 
jāmācās būt emocionāli izteiksmīgākam. Mācies kā aktīvi izpaust Dieva mieru un mīlestību. 
Varbūt paies viss mūžs, lai to attīstītu, bet tas ir mērķis, kuru ir vērts sasniegt.  

Situācijās, kad tu parasti izpaud dusmas, mēģini tai vietā izrādīt skumjas, vai līdzjūtību, 
vai mīlestību pret šo cilvēku. Jaunu emocionālo reakciju atklāšana, var kļūt par ļoti noderīgu 
tavas kristīgās dzīves daļu. Vissvarīgākais ir likt Kristu pirmajā vietā un Viņš vadīs tevi 
dziļākā Viņa patiesības izpratnē. 

f. Skaties uz “emocionāli atkarīgiem” kristiešiem 
Viens no pārpratumiem, kas dažiem jaunajiem kristiešiem ir par jauno dzīvi – par daudz 

liels uzsvars tiek likts uz “labajām jūtām, ko Dievs grib tev dot”. Viņi māca, ka tu vari “būt 
Jēzus eiforijā”. Ja tu kļūsti par kristieti un paklausi Viņa mācībām, tev vienmēr būs prieks un 
miers, un visas pārējās brīnišķīgās jūtas, kas saskan ar “labo dzīvi”.  

Neiekrīti emocionālo pacēlumu meklēšanas lamatās. Tā ir taisnība, ka Dievs vēlas, lai tu 
piedzīvotu prieku un mieru, kas nāk līdz ar Viņa pestīšanu. Bet tie ir tikai blakusefekti pašai 
svarīgākajai lietai – patiesai pestīšanai. Tev ir vairāk jāiepazīst Dievs, nevis jāmeklē labās 
izjūtas. Kad tu labāk iepazīsi Viņu, tu atklāsi daudzus veidus, kā izbaudīt Viņa mīlestību, 
mieru un prieku. 

Pat visizcilākie kristieši pasaulē iet caur grūtiem laikiem un kļūst vientuļi un nomākti. 
Viņi dažreiz kļūst neapmierināti. Mums ir jāatceras, ka lai kā mēs justos, Dievs vēl joprojām 
ir ar mums un Viņš ir apsolījis, ka nekad mūs nepametīs un neatstās. 

Kādēļ labās jūtas tik drīz izgaist pēc tam, kad īsu laiku esi kristietis? Vai varbūt labās 
jūtas nekad neienāk tavā dzīvē? Neesi pārsteigts, ja tu neiegūsti šīs jūtas vai tās izgaist. Dievs 
nekad nav apsolījis, ka tad, kad tu kļūsti par kristieti, tu jutīsies citādāk. Viņš teica, ka tu būsi 
citādāks, un tas ir pats svarīgākais. Otrā korintiešiem 5:17 saka, ka, ja kāds kļūts par kristieti: 
“Viņš ir jauns cilvēks.” Tas neapsola, ka tu “jutīsies” kā jauns cilvēks.  

Dažreiz Dievs liek mums iet cauri pārbaudījumiem, lai palīdzētu mums augt. Viņš var 
laiku pa laikam paņemt prom šīs jūtas, lai mācītu tev nepaļauties uz tām. Viņš vēlas, lai tu 
stingri pastāvētu uz nodošanos Viņam, pat tad, ja tu nejūti Viņa klātbūtni vai Viņa mīlestību 
un mieru. Ja tu liec Dievu pirmajā vietā, tu atradīsi, ka Viņa miers, prieks, mīlestība un 
jebkuras citas jūtas, ko Viņš sūta tavā ceļā, ir daudz labākas kā tās, ko sātans piedāvā.  
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2.nodaļa 
Kur es varu meklēt pierādījumus tam, 

ka esmu kristietis? 
Ja reiz esi pieņēmis lēmumu kļūt par kristieti, kā tu vari skaidri zināt, ka patiešām esi 

kristietis? Kādus pierādījumus tev vajadzētu meklēt, kas parādītu, ka tu esi kristietis?  
Kur tev būtu jāmeklē? Kad sātans nes šaubas tavā prātā, uz ko tu varētu norādīt, kā uz 
pierādījumiem, ka tu esi kristietis?  

Lielākām izmaiņām vajadzētu notikt tā cilvēka dzīvē, kurš ir kļuvis par kristieti. Dažas 
izmaiņas nāks ātri, citas prasa ilgāku laiku. Bet jaunajiem kristiešiem vajadzētu spēt norādīt 
uz kādiem pierādījumiem, kas skaidri parāda, ka Jēzus tagad rada izmaiņas viņu dzīvēs.  

Kā jauns kristietis, tu vari skatīties arī Bībelē un Svētais Gars lai dod pierādījumus tam, 
ka esi kristietis. Tagad paskatīsimies tuvāk uz to, kā katrs no tiem var tikt lietots, lai parādītu 
vai cilvēks ir vai nav kristietis.  

A. Bībele 
Bībele kristiešiem ir īpaša grāmata. Dievs ir atklājis mums Sevi caur Bībeli, un Viņš ir 

devis skaidras mācības par to, kā Viņš vēlas, lai mēs dzīvotu. Dieva plāns priekš mums ir 
vienkāršs; pat mazi bērni var paklausīt Dieva mācībām un kļūt par kristiešiem.  

 

1. Bībelē ir fakti, kas saka, kā tev kļūt par kristieti 
Šie fakti tika pārrunāti šīs grāmatas 5.lapaspusē. Skatīt arī 1.Jāņa 5:9-13 un  

Romiešiem 10:9-12. Jaunajiem kristiešiem ir svarīgi lasīt Bībeli un personīgi redzēt, kas 
Dievam ir sakāms Viņa grāmatā. Nepaļaujies uz to, ka citi cilvēki pateiks tev, ko Dievs saka 
– lasi to pats un lūdz, lai Svētais Gars palīdz tev saprast Dieva patiesību.  

Kad tu lasi Bībeli, svarīgi ir pārliecināties, ka tu pareizi saproti to, ko tu lasi. Tu vari 
sagrozīt jebkura panta vai bībeliskās patiesības pilnīgo nozīmi, izlasot tikai daļu no panta vai 
nodaļas. Piemēram, Bībele saka: “Dieva nav.” Šķiet, ka tas iet pretrunā ar simtiem citu pantu 
Bībelē, kas skaidri apgalvo, ka Dievs ir. Tomēr, ja tu izlasīsi visu pantu Psalms 14:1, tur ir 
teikts: “Muļķis saka savā sirdī, „Dieva nav” (tulkojums no NASB). Kad tu lasi Bībeli, 
pārliecinies, ka tu iegūsti pilnu nozīmi.  

Velti laiku tam, lai atklātu, ko Dievs saka par to, kā tu vari kļūt par vienu no Viņa 
īpašajiem bērniem. Pieraksti šos pantus, lai tad, kad tev rodas šaubas par to vai tu esi, vai 
neesi kristietis, tu vari paskatīties uz šiem pantiem, kas nodrošina skaidrus pierādījumus tam, 
ka tu esi kristietis.  
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2. Tev ir jāklausa Bībeles mācībām  
Ja tu vēlies kļūt par kristieti, tev jādara kaut kas vairāk, kā jāizprot fakti, kas tev saka,  

kā kļūt par kristieti. Tev ir jāpaklausa šiem faktiem. Tad tev būs miers prātā, ka esi kristietis.  

Vienkārši zināt to, ko Bībele saka par to, kā kļūt par kristieti, nenodrošina tevi ar 
pamatīgiem pierādījumiem, ka esi kristietis. Bet, ja tu vari teikt: “Es paklausu šīm Bībeles 
instrukcijām,” tad tev var būt pilnīga pārliecība, ka tu esi Dieva bērns. Skatīt Jēkaba 1:19-27.  

Kad tu paklausi Dieva mācībām, tu radi personīgos pierādījumus tam, ka esi kristietis.  
Ja kāds jautā, lai tu pierādi, ka esi kristietis, tu vari lietot loģiskus argumentus, lai pasniegtu 
Bībeles faktus. Tas ir labi. Bet tu vari pasniegt vēl pārliecinošākus pierādījumus, ja tu vari 
norādīt uz konkrētām Bībeles mācībām, kurām tu paklausi, un vari padalīties ar rezultātiem.  

3. Bībeles fakti nav mainījušies 
Bībele ir veca grāmata. Pirmās grāmatas tika sarakstītas apmēram 4000 gadus atpakaļ un 

pēdējā grāmata tika sarakstīta apmēram 2000 gadus atpakaļ. Vai šīs vecās grāmatas 
informācija ir uzticami pierādījumi, ko lietot, lai parādītu, ka cilvēks ir kristietis? Jā! Mēs 
varam būt ļoti pārliecināti, ka Bībele, kas mums ir šodien, ir precīza oriģinālo Rakstu kopija. 
Ir tūkstošiem veco Bībeles grāmatu kopiju. Dažas no tām tika sarakstītas tikai dažus gadu 
simtus pēc oriģinālo grāmatu sarakstīšanas.  

Cits iemesls tam, kāpēc mēs varam ļoti paļauties uz Bībeles ticamību, rodas apskatot to, 
ko Jēzus teica par Bībeli. Skatīt Mateja 5:17-18, Mateja 24:35 un Lūkas 16:17.  

Mateja 5:17-18 (tulkojums no New International Version) 
17“Nedomājiet, ka Es esmu atnācis atcelt likumus vai praviešus; Es neesmu nācis 
tos atcelt, bet piepildīt tos. 18Es saku jums patiesību, kamēr debess un zeme 
zudīs, ne mazākais burtiņš, ne mazāk svarīgais tintes triepiens nekādā gadījumā 
nepazudīs no likuma, līdz viss būs paveikts.” 

Jēzus skaidri norāda, ka Dieva Vārds nemainīsies. Tas, kas attiecās uz cilvēkiem pirms 
2000 gadiem, ir spēkā arī mūsdienās. 

2.Timotejam 2:19 (tulkojums no The Living Bible) 

Bet Dieva patiesība stāv stingri kā varena klints, un nekas to nevar satricināt. 
Tas ir pamatakmens, uz kura ir uzrakstīti šie vārdi: “Tas Kungs pazīst tos, kas 
patiesībā ir Viņa”, un “Cilvēkam, kurš sevi sauc par kristieti, nevajadzētu darīt 
nepareizas lietas.” 

Cits veids, kā pārbaudīt, ka Bībele ir uzticama, ir paskatīties uz tās apsolījumiem. Kad tu 
uzmanīgi pielieto šos apsolījumus savā dzīvē, tu redzēsi, kā Dievs atkal un atkal pierāda, ka 
Viņš ir patiess. Mums ir jāiemācās, kā uzticēties Dievam, pat tad, ja mēs neredzam tūlītējus 
rezultātus. 

Lielais pierādījumu daudzums apstiprina, ka Bībele, kas mums ir šodien, ir ļoti precīza 
sākotnējo dokumentu, kas bija rakstīti tūkstošiem gadu atpakaļ, kopija. Skatīt Grupu studijas 
jaunai dzīvei kursu Īss Bībeles apskats, kur ir detalizētākas diskusijas par pierādījumiem, kas 
šodien apstiprina mūsu Bībeles precizitāti. Mums nav jābaidās, ka mūsu Bībele ir sagrozīta 
vai ka galvenās mācības nav iekļautas tajā. Kristietība balsta visu savu reputāciju uz Bībeles 
precizitāti un Dieva apsolījumu patiesumu tajā. 
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B. Svētais Gars 
Dievs mums ir devis Bībeli, kā vienu pierādījumu avotu tam, ka esam kristieši. Viņš 

mums ir devis arī Svēto Garu, kas nodrošina mums cita veida pierādījumus tam, ka esam 
kristieši. Tu vari lasīt Bībeli. Fakti ir skaidri. Bet Svētais Gars ir persona –Viņš ir Dievs. Tu 
nevari redzēt Viņu, bet pierādījumi, ko Viņš nodrošina, lai apstipriātu, ka esi kristietis, ir ļoti 
reāli. Bībele mums saka, kā Svētais Gars nodrošinās mūs ar pierādījumiem, ka esam kristieši.  

1. Svētais Gars nāks un dzīvos tevī 
Viens no skaidriem apsolījumiem, kas ir Bībelē izteikts vairākas reizes, ir tas, ka Svētais 

Gars nāks un mājos cilvēkā tiklīdz viņš kļūst par kristieti. Ja tu tici, ka Bībele ir patiesa, tad 
tev šis ir jāpieņem kā fakts. Ja tu esi lūdzis, lai kļūtu par kristieti, tad Svētais Gars tagad dzīvo 
tavā garā. Tu nejutīsi neko citādāku, bet fakts joprojām paliek patiess. 

2.korintiešiem 1:21-22 (tulkojums no Good News Bible) 

Pats Dievs liek mums kopā ar jums pārliecināties par dzīvi savienībā ar Kristu; 
Dievs pats ir mūs atšķīris, 22 kurš ir uzlicis uz mums savu īpašumtiesību zīmi un 
kurš mūsu sirdīs ir devis Svēto Garu kā garantiju visam, kas Viņam ir priekš 
mums.  

Efeziešiem 1:13-14 skaidri pasaka, ka Dievs ir uzlicis Savu īpašuma zīmogu uz mums, 
dodot mums Svēto Garu. “Gars ir kā garantija tam, ka mēs saņemsim to, ko Dievs ir apsolījis 
saviem ļaudīm…” (tulkojums no Good News Bible). Mēs varam droši stāties pretī nākotnei 
ar pārliecību, ka Dievs cieši vēro mūs un ir ļoti norūpējies par to, kas katru dienu notiek mūsu 
dzīvēs. Skatīt arī Galatiešiem 4:6-7 un 1.Jāņa 3:24.  

2. Svētais Gars būs tavs Skolotājs 
Kādēļ Svētais Gars ienāk un dzīvo mūsos pēc tam, kad mēs kļūstam par kristiešiem? 

Svētais Gars ienāk tavā dzīvē, lai piepildītu atbildību, kas Viņam ir Dieva Tēva dota.  
Viņš nāk, lai palīdzētu tev, vadītu tevi, mācītu tevi un mierinātu tevi. Svētais Gars nesēž tronī 
miljoniem kilometru attālumā un neizkliedz uz leju Savus likumus tev, lai tu paklausītu.  
Viņš dzīvo tevī, pārzina visas pašas slēptākās lietas, ko tu katru dienu piedzīvo.  

Ja tu gribi kļūt par panākumiem bagātu kristieti un pārvarēt daudzos kārdinājumus un 
problēmas, kas, esi pārliecināts, ka nāks tavā ceļā, tev vajadzēs palīdzību – daudz palīdzības. 
Svētais Gars ir gatavs un vēlas mierināt tevi, iedrošināt tevi, pārliecināt tevi, kad tu grēko, 
mācīt tevi, kad tu lasi Bībeli, un vēl daudz vairāk. Tev ir jāmācās katru dienu runāt ar Viņu. 
Savās domās, saki sev, ka Viņš dzīvo tevī. Kad tu saskaries ar problēmu, runā ar Viņu par to.  

3. Viņš runās uz tevi un teiks tev, ka tu esi kristietis 
Dievs nav kluss. Romiešiem 8:16 apgalvo, ka Svētais Gars runā uz katru cilvēku, kurš ir 

kristietis.  

Romiešiem 8:16 (tulkojums no The Living Bible) 

Jo Viņa Svētais Gars runā uz mums dziļi mūsu sirdīs, un saka mums,  
ka mēs patiešām esam Dieva bērni. 
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Tas pats apsolījums ir izteikts 1.tesaloniķiešiem 1:5 un Jāņa 14:17. Ja tu esi kristietis, tad 
tu vari gaidīt, ka Svētais Gars teiks tev, ka tu esi viens no Dieva bērniem. Bet kā Svētais Gars 
runā uz mums? Uz ko mums vajadzētu klausīties?  

Romiešiem 8:16 saka, ka Svētais Gars runā uz mums dziļi mūsu sirdīs. Negaidi skaļu 
dārdošu balsi no debesīm, sakot: “Šeit Svētais Gars runā uz tevi, tādēļ klausies!” Tev būs 
dziļa pārliecība tavā sirdī, ka tas, ko tu piedzīvo, ir patiess. Daudzas reizes Svētais Gars runā 
uz mums caur mūsu sirdsapziņu. Tev būs jāiemācās, kā klausīties uz Dievu, lai tu varētu 
dzirdēt, kad Viņš runā ar tevi.  

4. Kā cilvēks var kļūt vēl vairāk jūtīgs pret Svētā Gara 
balsi? 

Kad tu ieslēdz televizoru, tu vari redzēt un dzirdēt signālus, kas nāk no televīzijas.  
Tomēr šie signāli nāca tavā istabā pirms tu ieslēdzi televizoru. Bet tavām ausīm nav spēju 
uztvert šos signālus. Tavam televizoram ir spējas uztvert šos neredzamos signālus un 
pārveidot tos bildēs un skaņās, ko tavas acis un ausis var redzēt un dzirdēt.  

Daži cilvēki saka: “Es nekad neesmu dzirdējis, ka Dievs runātu uz mani. Es neticu tiem 
stāstiem, ko cilvēki stāsta par to, ka dzirdējuši, ka Dievs runā uz viņiem.” Problēma nav kluss 
Dievs. Mēs vienkārši nedzirdam Viņu, kad Viņš runā, tāpat, kā mēs nedzirdam televīzijas 
programmu signālus ap mums, ja vien mums nav televizora.  

Tad, kā Svētais Gars runā uz Saviem bērniem? Kā tu vari zināt kad Dievs runā uz tevi? 
Kāds kristietis to aprakstīja šādi. “Galvenais veids, kā Svētais Gars runā ar mani, ir mana 
sirdsapziņa. Es zinu, ka tas ir Svētais Gars, jo es nevaru izrunāt sevi ārā no savas vainas. 
Mana vainīgā sirdsapziņa paliek tik ilgi, kamēr es neizsūdzu savus grēkus Dievam un 
nepieņemu Viņa piedošanu. Es arī jūtu Dieva mieru savā sirdī. Kad es domāju par nāvi un 
dzīvi pēc tās, man ir patiess miers, ka es būšu ar Dievu.” 

Lūk, ko vēl kāds cits kristietis teica. “Es nedzirdu balsis, bet es zinu, kad Svētais Gars 
runā uz mani. Doma ienāk manā prātā. Es nevaru to ignorēt. Bet es vienmēr to pārbaudu, 
pirms es noticu, ka tas ir Svētais Gars, kurš runā uz mani. Ja tas saskan ar Bībeli, es pieņemu 
to. Ja tas iet pretrunā ar Bībeli, es noraidu to, jo tas pierāda, ka tas nav Svētais Gars, kurš runā 
uz mani.”  

Pēdējā kristieša pieredze rada sarežģītas problēmas. Mums visiem prātā nāk kādas domas. 
Kā tu vari zināt, kuras ir no Dieva? Nav tāda vienkārša parauga, kam sekot, lai tu automātiski 
droši zinātu, ka Dievs runā uz tevi. Tālāk būs dažas idejas, kas tev var palīdzēt.  

Kā es zinu, ka Dievs runā uz mani? 

1. Pārbaudi to ar Bībeli. Ja tas iet pretrunā tam, ko Bībele māca, Tu vari būt drošs,  
ka tas nav no Dieva.  

2. Runā ar Dievu un mēģini ieklausīties Viņā. Viņš nesadusmosies, ja tu nāksi meklēt un 
noskaidrot kaut ko. Tomēr, ja Bībele ļoti skaidri saka, ka tev būtu jādara kaut kas  
(kā paklausīt saviem vadītājiem) un tu prasi Dievam, vai Viņš vēlas, lai tu paklausi, 
pietaupi savu elpu. Beidz lūgt un ķeries pie darba, paklausi. Dari, ko tev teica, lai dari.  
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3. Pajautā sev: “Vai es izjūtu iekšēju mieru?” Daudzas reizes Dievs dos tev iekšēju 
apstiprinājumu, ka tas ir tas, ko Viņš grib, lai tu darītu. Ja miers nāk no Dieva,  
tas nepazudīs ātri.  

4. Vai es varu atbrīvoties no domas? Ja doma turpina atgriezties un tā saskan ar Rakstiem, 
tad tā varētu būt no Dieva.  

5. Tev varbūt ir jāmeklē vecāka kristieša palīdzība. Esi ar vēlmi mācīties no citiem.  
Bet nepaļaujies pilnībā uz to, ko citi saka. Iemācies sākumā lietot citas vadlīnijas.  

Ir viena situācija, kurā tu vari būt pārliecināts par visiem 99%, ka tev ir jāseko šai domai. 
Ja tu domā, ka Kungs liek tev lūgt par kādu – dari to. Skaidrs, ka tas nevienam neko ļaunu 
nenodarīs, ja lūgsi par cilvēku pat tad, ja tas nebija Svētais Gars, kurš lika tev to darīt.  

C. Izmaiņas tavā dzīvē 
Kad tu kļūsti par kristieti, vienīgā tevis daļa, kas tiek tūlītēji mainīta, ir tavs gars. Dievs 

nes jaunu dzīvību tavam garam brīdī, kad tu kļūsti par kristieti. Viņš ienāk un mājo tavā garā. 
Cilvēki reti piedzīvo tūlītēju atbrīvošanu no visām viņu problēmām tajā pat dienā, kad kļūst 
par kristieti. Patiesībā daži cilvēki atklāja vairāk problēmu, kas ienāca viņu dzīvē pēc tam, 
kad viņi kļuva par kristiešiem.  

Vienā nozīmē, tas pats attiecas uz jaundzimušo bērnu. Deviņus mēnešus bērniņam bija 
ļoti mierīga, silta un droša vide. Tūlīt pēc dzimšanas bērniņš saskaras ar pavisam jaunu 
problēmu kopumu, kas ir jārisina. Parasti šīs problēmas izraisa daudz asaru, bet, neskatoties 
uz visiem šiem apgrūtinājumiem, bērniņš aug. Ejot nedēļām un mēnešiem, tu bērniņā vari 
redzēt izmaiņas. Kā jauns kristietis, tu saskarsies ar līdzīgām izaugsmes sāpēm, nedēļas un 
mēnešus pēc savas dzīves atdošanas Kristum.  

Būt par kristieti būtībā nozīmē ar katru dienu kļūt līdzīgākam Jēzum Kristum. Kādas 
izmaiņas Dievs vēlas, lai tu izdari šajā nedēļā? Padomā par tām savas dzīves sfērām, kur tev 
ir jākļūst līdzīgākam Jēzum. Strādā pie tā, lai izveidotu sevī tās īpašības, kas iezīmēja Viņa 
dzīvi. Netērē visu savu enerģiju tam, lai atbrīvotos no savām problēmām. Tā vietā, fokusē 
savu uzmanību uz personu – Jēzu Kristu. Izmaiņām, ko tu veic, vajadzētu pagodināt un slavēt 
Dievu.  

Tev ir jāstrādā, lai šīs izmaiņas notiktu. Šī izaugsme nav automātiska. Dažiem tā nāks 
viegli; citiem paies mēneši un gadi, kamēr viņi būs apmierināti. Tev kā jaunam kristietim 
būtu jāvar norādīt uz konkrētām izmaiņām savā dzīvē, kas skaidri norāda, ka Jēzus Kristus 
tagad ir Vadītājs tavā dzīvē. Šīs pārmaiņu liecības var būt īsts pamudinājuma avots tev un 
citiem, ka Dievs darbojas tavā dzīvē. 

Šīs izmaiņas nepadara tevi par kristieti. Tās ir rezultāts tam, ka esi kristietis. Svētais Gars 
vadīs tevi patiesībā un parādīs tev, ko mainīt, un kā mainīt. Viņš parādīs tev pareizo veidu,  
kā dzīvot, ja tu lūgsi, studēsi Bībeli un sāksi pielietot to, ko mācies. 

1. Tev būs jauna sapratne par to, kas ir pareizs un 
nepareizs 

Jēzus apsolīja Jāņa 15:16-17 un Jāņa 16:8-15, ka Svētais Gars vadīs tevi visā patiesībā. 
Viena no Svētā Gara kalpošanām tavā dzīvē ir dot tev jaunu apziņu par to, kas ir labs un kas 



Kā es varu zināt, ka esmu kristietis?  19 

ir ļauns. Tu vari iegūt jaunu sapratni par to, kad mācies to, kāds ir Dieva viedoklis par šiem 
jautājumiem. 

Svētais Gars runās uz tevi caur tavu sirdsapziņu, lai liktu tev saprast, kas ir pareizs un kas 
ir nepareizs. Tev ir uzmanīgi jāklausās savā sirdsapziņā. Pēc tam izveido kā ieradumu to,  
ka tu meklēt Bībelē pantus, kas apstiprina to, kam tu tici, ka Dievs tev saka caur tavu 
sirdsapziņu.  

Šai jaunajai sapratnei par to, kas ir pareizs un kas nepareizs, būtu jāsāk ietekmēt tavas 
domas un uzvedību. Tev ir jāpieliek patiesas pūles pie tā, lai darītu to, kas ir pareizs, un teiktu 
“Nē” tam, kas ir nepareizs. Ir viegli teikt, ka tu to darīsi, bet dažreiz mēs sevi pieķeram pie tās 
pašas problēmas, kas bija Pāvilam. Viņš to apraksta Romiešiem 7:14-25. Viņš zināja, kas ir 
pareizs, bet darīja pretējo. Daudzas reizes vecie grēcīgie ieradumi spēcīgi turas pie jaunā 
kristieša dzīves.  

Dievs nesagaida tūlītēju perfektumu, bet Viņš skatās uz tavu sirdi un tavām vēlmēm.  
Vai tu vēlies Viņam paklausīt un darīt to, kas ir pareizs? Ja tā, Viņš palīdzēs tev uzveikt 
vecos grēcīgos ieradumus, kas dominē tavā dzīvē. Atslēgas punkts, uz ko mums vajadzētu 
koncentrēties, ir: “Vai tu vēlies zināt to, ko Dievs saka, ka tas ir pareizs vai nepareizs?” 
Svētais Gars nevēlas, lai tu ignorē savu sirdsapziņu, vai mēģini noslēpt savu nepareizo 
uzvedību.  

Salamana pamācības 28:13 (tulkojums no Good News Bible) 

Tev nekad savā dzīvē nebūs panākumi, ja tu mēģināsi slēpt savus grēkus.  
Atzīsti tos un atdod tos; tad Dievs tev parādīs žēlastību. 

Šeit ir vēl dažas Rakstu vietas, kas runā par šo jautājumu. 

Sal.pam. 2:9 Psalms 97:10                  1.Timotejam 1:19 
Sal.pam. 3:13-15 Ebrejiem 5:14 

2. Tev būs jauna mīlestība pret (interese par) Bībeli 
Ja tu vēlies vairāk uzzināt par Dievu, tad katru dienu velti laiku Bībeles lasīšanai. Tu vari 

uzzināt to, kā Dievs skatās uz dzīvi. Tu vari atklāt to, ko Viņš vēlas, lai tu darītu, lai tu vari 
kļūt līdzīgāks Viņam. Bībeles personāžu pieredze var dot tev padomu par to, kā izvairīties no 
problēmām un pieņemt pareizus lēmumus.  

Dažreiz Bībeles lasīšana var būt garlaicīga. Nebrīnies, ja tas notiek ar tevi. Šai problēmai 
ir vairāki iespējamie risinājumi. Kādu Bībeles tulkojumu tu lasi? Vai tev ir viegli to saprast? 
Ja nē, pamēģini citu. Vai arī pamēģini lasīt vienu Rakstu vietu no diviem vai trīs dažādiem 
tulkojumiem.  

Cits garlaicības problēmas iemesls var būt saistīts ar to, kur Bībelē tu lasi. Ja grāmata, 
kuru tu lasi, tev nešķiet interesanta, tad lasi arī no citas grāmatas Bībelē, kas ir atšķirīga no 
tās, ko tu pašlaik lasi. Piemēram, tu vari lasīt kādu no Vecās Derības grāmatām un arī kādu 
Jaunās Derības grāmatu. Dažādība var palīdzēt. Bet izvairieties no ieraduma katru dienu lēkāt 
no vienas Rakstu vietas uz otru. Izveido sev sarakstu un tad turies pie tā vismaz nedēļu vai 
divas, pirms tu veic vēl kādas izmaiņas.  

Iespējams, ka lielākais Bībeles lasīšanas garlaicības iemesls ir – ko tu dari ar to, ko lasi? 
Ja tu tikai piepildi savu prātu ar vairāk faktiem, garlaicība ir gandrīz neizbēgama.  
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Tev ir jāmeklē veidi, kā personīgi pielietot šīs Bībeles mācības savā ikdienas pieredzē.  
Šādi tu vari izveidot patiesu interesi pret Bībeli. Kad tu sāc ievērot izmaiņas savā dzīvē,  
tu dedzīgi meklēsi vairāk praktiskas idejas no Dieva Vārda par to, kā pārvarēt problēmas.  

Vēl viena ļoti noderīga lieta, ko darīt, kad lasi Bībeli, ir pajautāt sev: “Ko šī Rakstu vieta 
man stāsta par Dievu un Viņa ceļiem?” Šis var būt aizraujošs un interesants veids, kā redzēt, 
kā Dievs palīdzēja citiem cilvēkiem pagātnē.  

Dziļāku interesi par Bībeli var palīdzēt radīt arī kopīgas Bībeles studijas ar citiem 
kristiešiem. Ja tu nevari atrast Bībeles studiju grupu, kas satiekas netālu no tavas dzīves 
vietas, mēģini atrast citu kristieti, ar kuru tu vari satikties vismaz reizi nedēļā. Dalieties viens 
ar otru par to, ko esat studējuši Bībelē šajā pagājušajā nedēļā. Šīs diskusijas var būt ļoti 
noderīgas, piedevām tas var motivēt tevi katru dienu lasīt Bībeli. Ja tu zini, ka tev ir 
jāatskaitās savam draugam par to, ko tu lasi, tu nepadosies kārdinājumam ignorēt Bībeli visu 
nedēļu.  

Patiesais jautājums šeit ir tāds: “Kādēļ es vēlos lasīt Bībeli?” “Kā tas man palīdzēs?” 
Tava interese par Bībeli var būt kaut kas, kas nāk no sirds dziļumiem, nevis no briesmīga 
noteikuma, ko tev uzspieduši citi. Izlasi šīs Rakstu vietas, kas runā par šo jautājumu:  

1. Pētera 2:2 un Psalms 119:9, 11.  

3. Tev būs vēlme būt tādam, kā Jēzus 
Iespējams, ka šī punkta labākā ilustrācija ir mazi bērni. Cik bieži mazi bērni ir skatījušies 

uz savu mammu vai tēti un teikuši: “Kad es izaugšu, es gribu būt tāds, kā tu!” (Ja vien bērni 
tāpat domātu, kad viņi jau ir pusaudži.) Šī bērnišķīgā mātes un tēva apbrīnas kvalitāte ir ļoti 
līdzīga tai, ko Dievs meklē jauna kristieša dzīvē.  

Vecāki nemāca saviem bērniem izteikt šādu piezīmi, kāda ir minēta iepriekš. Bērns to 
saka tādēļ, ka viņš patiešām iekšēji tā jūtas. Dievs meklē līdzīgu vēlmi tavā sirdī. “Dievs, es 
vēlos būt tuvāk Tev. Es vēlos būt kā Tu, ne jau tādēļ, ka tas ir viens no Taviem likumiem,  
bet tādēļ, ka es mīlu Tevi.”  

Kā tu kļūsti līdzīgs kādam, kuru tu nekad neesi redzējis vai ar kuru neesi runājis?  
Šīs grāmatas trešajā nodaļā mēs vairāk pārrunāsim cieši saistītu jautājumu ar personīgu 
attiecību izveidošanu ar Jēzu. Bet šeit mēs gribam paskatīties uz to, kā tu vari sākt mainīt 
savas attieksmes un uzvedību, lai vairāk līdzinātos Kristum.  

Minūti padomā par to, kā tu reaģē uz problēmām. Ja Kristus iejustos tavā ādā, vai Viņš 
reaģētu tāpat, kā tu? Izlasi Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa evaņģēliju grāmatas no Jaunās 
Derības, lai labāk iepazītu Jēzu. Tev iespējams arī vajag izveidot pavisam jaunu vērtību 
sistēmu savā dzīvē. Tavas vērtības dod tev iemeslus tam, kādēļ tu dari to, ko tu dari.  

Kļūt līdzīgākam Kristum nenozīmē, ka tu izveido sarakstu ar lietām, ko tu vari un nevari 
darīt, lai būtu kristietis. Svētais Gars palīdzēs tev uzzināt, pie kurām sfērām ir svarīgi 
piestrādāt, lai izmainītu. Neļauj spiedienam no citiem cilvēkiem vadīt tevi izdarīt ārējas 
izmaiņas, lai “tikai visi būtu laimīgi”. Tu nedrīksti ignorēt vajadzību izmainīt arī iekšieni – 
savas attieksmes, jūtas un domas.  

Ja tu cīnies ar problēmām, kas vienkārši negrib pazust, mēģini šādu pieeju. Pirmkārt, 
saglabā pozitīvu attieksmi pret to, ko tu gribi darīt. “Es katru dienu vēlos līdzināties Jēzum.” 
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Pieņem realitāti – tas būs izaugsmes process. Tas pats attiecas uz četrus gadus vecu bērnu, 
kurš saka, ka grib līdzināties tētim. Viņš nevar izaugt līdz divu metru garumam trīs nedēļu 
laikā. Bet katru dienu viņš mazliet pieaug.  

Atceries, ka Svētais Gars dzīvo tevī, lai mācītu tevi un vadītu tevi visā patiesībā. Viņš var 
palīdzēt tev atrast problēmu saknes, kas vēl joprojām spēcīgi turas pie tevis. Iespējams,  
Viņš šajā procesā lietos citu kristiešu palīdzību. Bet paturi savu cerību uz Viņu un neļauj citu 
pārpratumiem atturēt tevi no līdzināšanās Kristum katru dienu. 

Dažreiz mēs tā iesprūstam savās problēmās, ka mēs nemākam saskatīt vienkāršos 
risinājumus, ko Dievs ir nolicis mums priekšā. “Es nekad neatbrīvošanos no šīs problēmas. 
Tādu Dievs mani radīja.” Neuzķeries uz šī attaisnojuma. Filipiešiem 4:13 saka, ka mēs 
spējam darīt visas lietas caur Kristu, kurš stiprina mūs. Dažreiz Dievs pieļaus sāpīgiem 
apstākļiem nostāties tev ceļā, ja Viņš nevar piesaistīt tavu uzmanību ar Savu kluso balsi,  
kas runā uz tavu sirdsapziņu.  

Bībelē ir daudz piemēru par vīriešiem un sievietēm, kas ar visu sirdi seko Dieva ceļiem. 
Neviens no šiem cilvēkiem nebija perfekts, bet viņi lika Dievu pirmajā vietā savās dzīvēs. 
Lūk, būs daži no šiem cilvēkiem: Noa, Ābrahāms, Jāzeps, Mozus, Samuēls, ķēniņš Dāvids, 
ķēniņš Hiskija, ķēniņš Josija, Rute, Estere, Daniels un Jaunajā Derībā bija Jēzus mācekļi, 
Pāvils, Lūka, Stefans, Timotejs un citi. Skatīt arī 1.Jāņa 2:6 un 1.Pētera 2:21.  

4. Tev būs vairāk pārbaudījumu, kārdinājumu un 
problēmu 

Daudzi kristieši būtu laimīgi, ja šī punkta virsraksts teiktu “Tev būs mazāk 
pārbaudījumu, kārdinājumu un problēmu”. Tomēr, ja tu gribi būt tads kā Jēzus, sagatavojies 
problēmām. Lai arī Jēzus nekad negrēkoja, Viņš tomēr saskārās ar daudziem 
pārbaudījumiem, kārdinājumiem un problēmām. Arī mums ir daudzas problēmas, bet 
daudzas no mūsu problēmām, izsekojot, noved atpakaļ līdz mūsu grēkam vai garīgā spēka 
trūkumam. Tādēļ pieņem problēmas. Tās nāks, patīk tev tas vai nē.  

Pat tad, ja tu būtu garīgi nobriedis kā Jēzus bija, kad Viņš staigāja šeit pa zemi, tu 
vienalga saskartos ar daudzām problēmām. Tās varbūt būtu citādākas nekā tās, ar kurām tu 
saskaries šodien. Jēkaba 1:2-4 paskaidro, kādēļ šīs problēmas un pārbaudījumi nāk mūsu 
ceļā, un kādai būtu jābūt tavai attieksmei pret tām.  

Jēkaba 1:2-4 (tulkojums no Phillips New Testament) 

Kad visāda veida pārbaudījumi un kārdinājumi piepilda jūsu dzīves, mani brāļi, 
neapvainojieties uz tiem kā iebrucējiem, bet pieņemiet tos kā draugus.  
3 Saprotiet, ka tie nāk, lai pārbaudītu jūsu ticību un radītu jūsos izturības 
īpašību.  4 Bet ļaujiet procesam notikt, līdz šī izturība ir pilnībā attīstīta, un jūs 
sapratīsiet, ka esat kļuvuši par vīriem ar nobriedušu raksturu, par vīriem ar 
taisnīgumu, bez neviena tumša plankuma. 

Šeit ir vairāki veidi, kādos tu tiksi pārbaudīts savā ikdienas dzīvē. Šeit ir daži 
pārbaudījumi, ko tu vari sagaidīt.  

a. Kārdinājums grēkot, 1.korintiešiem 10:13 
b. Vajāšanas, 2.Timotejam 3:12 
c. Kristiešu kļūdas, Galatiešiem 6:1-2 



22     Studenta rokasgrāmata 

d. Saskaršanās ar dzīves realitātēm. 
e. Pārvarot savas pagātnes problēmas. 

Vai Dievs tev palīdzēs ar tavām problēmām? Jā. Viņš ir apsolījis palīdzību vairākās 
Rakstu vietās. Bet bieži vien Viņš palīdzēs tev iziet caur grūtām situācijām, tā vietā, lai 
paņemtu problēmas prom no tavas dzīves. Dievs lieto problēmas, lai palīdzētu tev augt.  
Skatīt 2.korintiešiem 1:8-11. 

Tev var rasties jautājumi - “Vai šis kārdinājums grēkot vienmēr vajās mani?” Ar Dieva 
palīdzību tu vari mainīties. Tev ir jādara sava daļa un Dievs darīs Savu daļu. Kad tu kļūsi 
garīgi stiprāks, daži kārdinājumi grēkot vairs neapgrūtinās tevi. Dievs vēlas atbrīvot tevi no 
grēka spēka. Viņš palīdzēs tev pārvarēt dzīvi kontrolējošas problēmas. Bet atceries, 
atbrīvošanās no problēmām nav  vissvarīgākā lieta tavā dzīvē. Patiešām svarīgi ir mīlēt Dievu 
no visas savas sirds, dvēseles, prāta un spēka.  

5. Tev būs mīlestība pret citiem (īpaši pret citiem 
kristiešiem) 

Rakstu vietas 1.Jāņa 4:7-13 un Jāņa 13:34-45 runā par vienu no svarīgākajām izmaiņām, 
kas var notikt tavā dzīvē. Vienai no tavas dzīves augstākajām prioritātēm vajadzētu būt – 
iemācīties mīlēt citus tādā pat veidā, kā Jēzus mīlēja cilvēkus. Marka 12:30-31 apgalvo,  
ka lielākais Dieva bauslis ir mīlēt Dievu un mīlēt citus.  

Dievs šeit nerunā par romantiskām jūtām. Viņš runā par rūpēm, nesavtīgu mīlestību, kas 
tiek izpausta praktiskos veidos. Šāda veida mīlestība priekš mums ir aprakstīta  
1.korintiešiem 13:1-8. Pirmā šīs mīlestības īpašība ir pacietība (4.pants). Parasti pacietības 
izrādīšana nemaz nav romantiska – tas ir smags darbs. Šāda veida mīlestība bieži no tavas 
puses prasa skaidru nodošanos. Dievs gaida kaut ko vairāk kā tikai virspusēju komentāru  
“es mīlu tevi, brāli.”  

Iespējams, ka šobrīd tu pazīsti vairākus cilvēkus, kurus nav viegli mīlēt. Dievs spēj tev 
dot patiesu mīlestību un rūpes par tiem cilvēkiem pat tad, ja viņi tev neatbild ar mīlestību. 
Grūti – jā! Neiespējami – nē. Dievs ir apsolījis tev palīdzēt. Tātad, kad tu satiecies ar šādiem 
cilvēkiem, vienkārši lūdz Dievam, lai palīdz tev mīlēt šo cilvēku. Negaidi tūlītējus karstuma 
viļņus, bet gaidi Dieva palīdzību – būt pacietīgam un laipnam pret šo cilvēku.  
Atceries, tu izvēlies mīlēt citus.  

6. Tu gribēsi dalīties ar citiem par Jēzu Kristu 
Šīm izmaiņām ir jāsākas tajā dienā, kad tu kļūsti par kristieti. Stāsti citiem par to,  

ko Jēzus Kristus dara tavā dzīvē. Nav svarīgi vai viņi ir kristieši vai nav. Tā nav lielīšanās.  

Kad tu aizdedzini sveci, tā nedeg piecas minūtes pirms tā sāk izdegt. Tā tūlīt pat izstaro 
gaismu. Dievs vēlas, lai tu būtu Viņa gaisma, kur tu dzīvo. Kad tu ēdienreizē runā ar citiem, 
strādā vai brīvajā laikā, nerunā tikai par laika apstākļiem vai pēdējām baumām. Pastāsti 
viņiem to, par ko tu esi sajūsmā un kaut ko pozitīvu, kas notiek tavā dzīvē.  

Ja tev nav viegli runāt ar nekristiešiem, sāc stāstīt citiem kristiešiem vai savai ģimenei. 
Neesi uzbāzīgs un nesludini viņiem par viņu problēmām. Tu vari darīt tā, tu pieņem lēmumu 
apņemties nākamajās četrās nedēļās runāt ar vismaz diviem cilvēkiem nedēļā un dalīties ar 
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viņiem par to, ko Dievs dara tavā dzīvē. Veic pierakstus, lai fiksētu to, kas notika šajos 
piedzīvojumos. 

Ja tu biji atkarīgs no narkotikām vai alkohola, un Dievs atbrīvoja tevi no šī dzīvesveida, 
priecājies un dod godu Dievam. Bet nepieņem šo godu sev vai savai pagājušajai grēcīgajai 
dzīvei, dedzīgi daloties ar visām sliktajām lietām, ko tu kādreiz darīji. Labākā liecība, ko tu 
varētu sniegt, ir: “Lūk, ko Kristus šodien dara manā dzīvē.” Lai lielākā tavas liecības daļa,  
ar ko dalies ar viņiem, ir par to, ko Dievs ir paveicis tavā dzīvē kopš tu esi kļuvis par kristieti. 

Daži tavas ģimenes locekļi vai nekristieši var apšaubīt īstenību, ko Dievs dara tavā dzīvē. 
Viņi var uzskatīt tevi par reliģisku fanātiķi vai par kāda cita veida dīvaini. Nemēģini aizstāvēt 
Dievu – Viņš to var izdarīt bez tavas palīdzības. Pieliec visu iespējamo, lai pielietotu praksē 
to, ko Bībele tev liek darīt. Ļauj viņiem saredzēt atšķirību, ko Kristus veido tavā dzīvesveidā. 
Tad viņi gribēs vairāk uzzināt par Kristu. 

1.Pētera 3:15 (tulkojums no The Living Bible) 

Klusi uztici sevi Kristum, savam Kungam un ja kāds vaicā kādēļ tu tici, tā kā 
tici, tad esi gatavs atbildēt viņam un dari to maigā, cieņpilnā veidā. 

Pārliecinies, ka tavi darbi saskan ar taviem vārdiem. Dievs zina, ka tu nevari uzreiz būt 
ideāls, bet Viņš sagaida, ka tu darīsi visu iespējamo. Ja tu esi slinks un izšķied laiku savā 
darbā vai ja tu esi pārāk slinks, lai saglabātu darbu, tad tava rīcība runā skaļāk par taviem 
vārdiem. Tev būtu bijis labāk paklusēt, kamēr tava uzvedība parāda, ka tu mainies.  

Cits veids, kā tava uzvedība var kļūt par spēcīgu liecību citiem, ir veids, kā tu tērē savu 
naudu. Lūkas 19.nodaļa stāsta par to, kā Caķejs iepazina Kristu un kā tas izmainīja viņa dzīvi. 
Viņš teica pūlim, ka viņš atmaksās visu naudu, ko viņš bija nozadzis citiem. Kompensēt 
atlīdzību par iepriekšējām kļūdām var būt sarežģīta pieredze. Bet Svētais Gars var vadīt tevi 
šajās tavas dzīves sfērās, lai meklētu piedošanu no tiem, kurus tu esi aizvainojis, un lai 
izstrādātu atlīdzināšanas plānus.  

Iespējams tev pagātnē nav bijuši dziļi grēki. Vai tas nozīmē, ka tev nav liecība? 
Nepavisam nē. Paskaties uz tagadni, nevis uz pagātni. Priecājies, ka Dievs ir pasargājis tevi 
no dziļu grēku dzīves. Kad tu ej caur katrai dienai, skaties uz mazām lietām, kas liecina par 
to, ka Dievs darbojas tavā dzīvē. Daži jaunie kristieši skatās uz šīm lietām un saka: “Ak, tā ir 
tikai sagadīšanās.” Iespējams, ka tā bija, bet tu vienalga vari pateikties Dievam, ka Viņš ir 
bijis ar tevi šajā situācijā. Slavē Dievu, nevis “sagadīšanos”.  

7. Vairāk izmaiņu 
Sešas sfēras, kas ir minētas augstāk, ir tikai dažas no izmaiņām, ko mēs varam piedzīvot 

mūsu dzīvēs pēc tam, kad esam kļuvuši par kristiešiem. Saraksts varētu būt daudz garāks. 
Divi saraksti, kas ir minēti Efeziešiem 4:17-32 un Kolosiešiem 3:5-15, apraksta to, ko mums 
jāiznīdē no savas dzīves. Tur ir arī pozitīvās lietas, kas mums jāattīsta. Vai tev vajadzētu 
koncentrēties uz savas uzvedības izmaiņām, vai būtu jāsāk ar savām iekšējām attieksmēm? 
Dari visu iespējamo, lai radītu izmaiņas abās sfērās. Galvenais ir sākt.  

Svētais Gars palīdzēs tev veikt šīs izmaiņas tavā dzīvē pēc tam, kad kļūsti par kristieti. 
Galatiešiem 5:22-26 apraksta šīs izmaiņas kā Svētā Gara augli. Tev ir jāļauj Svētajam Garam 
ikdienas būt atbildīgam par tavu dzīvi. Kad tu redzi šīs izmaiņas savā dzīvē, tu varēsi teikt: 
“Es zinu, ka esmu kristietis.” 
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3.nodaļa 
Manas personīgās attiecības  

ar Jēzu Kristu 
Kļūt par kristieti ir kaut kas ļoti personisks starp Dievu un tevi. Dievs neskatās uz katru 

no mums, kā uz datorizētu ierakstu ar numuru. Viņš pazīst katru no mums pēc vārda un Viņš 
mīl katru no mums ar ļoti dziļu mīlestību. Ja tu izvēlies kļūt par kristieti, tu vēlēsies iepazīt 
Jēzu Kristu personīgi. Dzīvot kristīgu dzīvi nozīmē, kļūt “par labākajiem draugiem”  
ar Jēzu Kristu.  

Tie vārdi izklausās ļoti pareizi. Bet kā ir realitātē?  

Cik viegli ir kļūt par “labākajiem draugiem ar Jēzu”?   
Kā cilvēks var iepazīt Dievu?   
Kādēļ tev būtu jātic tam, ko citi cilvēki tev stāsta par Dievu?   
Ja Dievs vēlas, lai tu kļūtu par Viņa draugu, kā tu vari izveidot tuvu draudzību ar 
kādu, kuru neredzi vai nedzirdi, vai nejūti kā tos cilvēkus, kas ir tavi draugi?   
Ar ko sākt, lai iepazītu šo neredzamo Dievu?   

Šie ir daži jautājumi, ko mēs atklāsim šajā nodaļā. 

A. Kādēļ veidot personīgas attiecības ar Jēzu? 
Ja mēs vēlamies atbildēt uz šo jautājumu, mums ir jāpārliecinās, ka ir atbildēts uz citiem 

daudziem pamatjautājumiem. Vai tu tici, ka Dievs eksistē? Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir 
Dievs? Vai tu tici, ka Jēzus Kristus samaksāja sodu par taviem grēkiem, kad Viņš nomira pie 
krusta un pēc trīs dienām augšāmcēlās no mirušajiem? Ja tu jau sev esi atbildējis uz šiem 
jautājumiem, tad mēs esam gatavi dziļāk izpētīt šo tēmu.  

1. Kādēļ Dievs tevi radīja? 
Vai Dievs radīja tevi tikai tādēļ, lai tu izaugtu, apprecētos, radītu bērnus, maksātu rēķinus, 

novecotu, ietu pensijā un tad nomirtu? Pirmās Bībeles nodaļas skaidri pasaka, ka Dievs skatās 
uz mums, kā uz visnozīmīgāko no visas Viņa radības. Mēs esam īpaši Viņam. 

Dievs radīja tevi, lai tu varētu pavadīt mūžību kopā ar Viņu, iepazītu Viņu, mīlētu Viņu. 
Jēzus skaidri norāda uz šo domu vienā no pēdējām lūgšanām, ko Viņš lūdza pirms Savas 
nāves. 

Jāņa 17:3 (tulkojums no Good News Bible) 

Un mūžīgā dzīvība nozīmē pazīt Tevi, vienīgo patieso Dievu un pazīt Jēzu Kristu, 
kuru Tu sūtīji. 
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Šī panta spēcīgā patiesība palīdz nolikt visas pārējās atbildības un dzīves spiedienus to 
pareizajās vietās. Ja tu Dieva iepazīšanu noliec galvenajā prioritātē savā dzīvē, tu sasniegsi 
visnozīmīgāko uzdevumu, kam Dievs tevi radīja. 

2. Kas dzīvē rada patiesu piepildījumu? 
Cik daudz cilvēkus tu pazīsti, kas vēl meklē piepildījuma sajūtu dzīvē? Kas nes patiesu 

apmierinājumu – nauda? Skaista sieva vai vīrs? Spēks? Laba reputācija? Garš sasniegumu 
saraksts? Cilvēki šodien un arī pagātnē ir izmēģinājuši šos un daudzus citus veidus patiesas 
dzīves jēgas meklējumos. Ķēniņš Salamans bija gudrākais cilvēks, kāds jebkad ir dzīvojis. 
Viņš bija bagāts un varens ķēniņš. Viņam bija tā retā iespēja izmēģināt visu, ko viņš vēlējās 
savā dzīvē, lai atrastu patiesu apmierinājumu. Viņš par šiem meklējumiem stāsta Salamana 
mācītāja grāmatā. Viņa galīgais secinājums norāda ceļu uz laimi, kurai nav nepieciešama 
nauda, spēks vai lielas iespējas.  

Salamans mācītājs 12:13-14 (tulkojums no Good News Bible) 

Pēc visa šī, ir tikai viena lieta, ko teikt: lai tev ir godbijība pret Dievu, un 
paklausi Viņa pavēlēm, jo šis ir viss, kam cilvēks tika radīts.  14 Dievs tiesās visu, 
ko mēs darām, vai tas ir labi, vai slikti, pat lietas, kas tiek veiktas slepeni. 

Gudrība, ko Dievs deva Salamanam, ir pierakstīta arī Salamana pamācību grāmatā.  
Dievs ļoti skaidri parāda, ka pazīt Viņu ir atslēga, lai saprastu visas citas dzīves sfēras.  

Salamana pamācības 9:10 (tulkojums no The Living Bible) 

Jo godbijība un bijība Dieva priekšā ir pamats visai gudrībai. Dieva pazīšana 
dod rezultātu ikvienā citā saprašanas veidā. 

Dieva Vārds ir skaidrs. Ja tu vēlies atrast īstu dzīvi, padari par augstu prioritāti meklēt un 
iepazīt Dievu personīgā veidā. J.I.Packers savā grāmatā „Pazīstot Dievu” (Knowing God) 
norāda Dieva ignorēšanas briesmas. “Ignorē Dieva izzināšanu un tu nolemsi sevi kritieniem 
un kļūdām visas dzīves garumā kā akls, kā tas bija, bez nekādas virziena izjūtas un sapratnes 
par to, kas ir tev apkārt. Tādā veidā tu vari izšķiest savu dzīvi un zaudēt savu dvēseli.”  

B. Kāda veida attiecības tu vari attīstīt ar Jēzu? 
Vai esi kādreiz pie sevis prātojis: “Kādu draudzību, tāds mazs cilvēks kā es, varu izveidot 

ar Dievu, šī visa visuma Radītāju?” Patiesība ir viena – Dievs noteikti vēlas būt tavs draugs. 

1. Nemeklē mistiskus piedzīvojumus 
Bībele neiedrošina mūs meklēt kādus mistiskus piedzīvojumus ar Dievu. Negaidi, ka tu 

redzēsi Dieva vīziju vai dzirdēsi Viņu runājam ar tevi no debesīm pērkona draudošā balsī. 

Dievs ir gars un tādēļ arī mūsu attiecības ar Viņu būs garīgas. Bet tajā pat laikā, Dievs 
zina, ka mēs esam fiziski cilvēki, kas dzīvo fiziskā pasaulē, kur mēs sazināmies fiziskā 
līmenī. Tādēļ Viņš sūtīja Jēzu, lai Viņš piedzimst kā cilvēks un dzīvo normālu fizisku dzīvi 
mūsu vidū. Jēzus nebija gars, kas lidinājās pa mūsu pasauli 33 gadus. Viņam bija īsta miesa 
tāpat, kā mums. Viņš nogura, izsalka un nosvīda tāpat, kā mēs. 
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Kad Viņš bija šeit uz zemes, Viņš izveidoja patiesu draudzību ar daudziem cilvēkiem. 
Tagad, kad Viņš dzīvo debesīs, Viņš vēl joprojām vēlas veidot draudzību ar tiem, kas to 
vēlas. Bet Viņš vairs nav ierobežots ar to, ka var atrasties vienlaicīgi vienā vietā, runājot ar 
vienu cilvēku vienlaicīgi. Viņš var būt tavs draugs un, tajā pat laikā, intīmi zināt, kas tajā pat 
laikā notiek 250 miljonu citu kristiešu dzīvēs.  

Iespējams tu esi domājis: “Es nekad iepriekš neesmu mēģinājis izveidot draudzību ar 
garu. Ar ko man sākt?” Tev nav jāuztraucas par Dieva atrašanu. Viņš ir atradis tevi. Viņš tevi 
meklēja jau ilgi pirms tam, kad tu izrādīji kādu interesi par Viņu. Jēzus skaidri pateica, ka 
Viņš vienmēr sāk draudzību. “Nevies nevar nākt pie manis, ja vien Tēvs, kurš sūtīja Mani, 
nevelk viņu pie Manis.” (Jāņa 6:44 tulkojums no Good News Bible). 

2. Vai man jābeidz būt man? 
Dievs nespiedīs tevi kļūt par Viņa draugu. Tev ir brīvi jāizvēlas izveidot personīgas 

attiecības ar Viņu. Kad tava draudzība ar Dievu padziļinās, tam būs galvenā ietekme uz 
tavām attieksmēm, tavām jūtām un tavu uzvedību. Tomēr Dievs nepieprasa, lai tu pārstātu 
būt tu pats un kļūtu par kādu citu. Vai Dievs prasa, lai tu mainītos? Jā. Viņš vēlas, lai tu 
izveidotu tādas attieksmes, kas bija Kristum. Tavai grēcīgai rīcībai un domām ir jāpazūd no 
tavas dzīvēs. Bet patiesais tu, kas ir dziļi tevī, tava personība, ir daļa no Dieva dāvanas tev.  

Ja tu esi ļoti iemīlējies kādā cilvēkā, tu , iespējams, vēlēsies mainīt tās savas uzvedības 
daļas, kas aizvaino tavu draugu. Tas ir normāli un piemēroti. Tas pats ir arī tad, kad tu veido 
attiecības ar Dievu. Tu vēlēsies attīstīt tās attieksmes un uzvedību, kas patīk Viņam,  
un atbrīvoties no tām, kas aizvainotu Viņu.  

3. Dievs vēlas īpašu, bet ne vienlīdzīgu draudzību ar tevi 
Mēs bieži domājam par draudzību veidošanu ar saviem vienaudžiem – tiem, kuri ir mūsu 

vecumā un vienādā līmenī ar mums. Tie bieži ir cilvēki, ar kuriem mēs apvienojamies skolā, 
darbā, draudzē vai mūsu apkārtnē. Laiku pa laikam cilvēkam rodas iespēja sadraudzēties ar 
kādu, kurš ir ļoti bagāts vai populārs. Tai īpašajai draudzībai bieži ir citādāks efekts, nekā 
tipiskai draudzībai ar cilvēku blakus durvīs.  

Dievs vēlas īpašu draudzību ar tevi. Bet Viņš ir Dievs, visa visuma Radītājs un Pārzinis. 
Viņš ir arī tas Viens, kurš nomira pie krusta, lai tu varētu piedzīvot jaunu dzīvi ar Viņu – 
mūžīgo dzīvi. Jēzus ir tavs Glābējs, tavs Vadītājs un Viņš vēlas būt arī tavs draugs.  

Tava draudzība ar Dievu ir īpaša, bet ne vienlīdzīga. Tikai tādēļ, ka tu ar Dievu esat tuvi 
draugi, nenozīmē, ka tu esi vienlīdzīgs ar Dievu. Viņš joprojām ir tavs Vadītājs un tu esi Viņa 
kalpotājs. Viņš joprojām sagaida, ka tu paklausīsi Viņa likumiem. Šī draudzība nedod tev 
brīvību izvēlēties, kuru Viņa likumu tu ignorēsi, dēļ tā, ka esi Viņa draugs.  

Jēzus lietoja gana attiecības ar savām avīm, lai attēlotu attiecības, kas mums var būt ar 
Viņu. Jāņa 10.nodaļā Jēzus aprakstīja dziļo nodošanos, kas Viņam, labajam Ganam, ir priekš 
Savām avīm.  

Jāņa 10:14-15 (tulkojums no The Living Bible) 

Es esmu Labais Gans un pazīstu Savas paša avis, un tās pazīst mani, 15 tāpat kā 
mans Tēvs pazīst mani un Es pazīstu Tēvu; un Es atdodu Savu dzīvību par avīm. 
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Gans mīl savas avis, bet viņš vēl joprojām ir gans, nevis avs. Neatkarīgi no tā, cik ļoti jērs 
mīl savu ganu, tas nekad nekļūst par ganu. Tie katrs saglabā savu identitāti un atbildību, 
tomēr viņiem ir ļoti tuva draudzība.  

Tu vari būt tuvs Dieva draugs. Bet tas nedod tev tiesības pieprasīt, lai Dievs apmierina tavas 
prasības ar taviem noteikumiem. Dievs ir brīvs darīt to, ko Viņš izvēlas, tādēļ, ka Viņš ir Dievs. 
Vecajā Derībā Ījabs pieprasīja, lai Dievs izskaidro, kādēļ visas šīs nelaimes nāca viņa dzīvē.  
Viņš vainoja Dievu par to, ka Viņš sūtīja visas šīs problēmas, ko viņš piedzīvoja. Dievs ilgu laiku 
klusēja. Pēc tam Dievs atbildēja Ījabam, bet ne klusā līdzjūtīgā veidā. Viņš stingri norāja Ījabu par 
viņa attieksmi pret Dievu. Skatīt Ījaba 38.-41.nodaļu. Dievs vēlas nodot savu mīlestību tev. Bet tev 
ir jābūt uzmanīgam, lai tu pagodinātu un cienītu Dievu.  

Trīs fāzes personīgajās attiecībās ar Jēzu 
 

 
Rakstu vietas 

 
Jēzus loma vai 
daļa šajās 
attiecībās 
 

 
Jēzus rīcība 

 
Kontakta punkts 

 
Mana loma vai 
daļa šajās 
attiecībās 

 
Mana rīcība 

 
1.Jāņa 1:9 
1.Jāņa 2:1-2 
Ap.d. 4:12 

 
Glābējs 

 
Viņš samaksāja 
manu grēku sodu. 
Viņš piedod manus 
grēkus. 
 

 
Mans grēks 

 
Grēcinieks 

 
Manu grēku 
nožēla. 
Nododu savu dzīvi 
sekošanai Jēzum. 

 
1.Jāņa 2:3 
1.Pētera 2:21 
Jāņa 16:13 
1.kor. 6:19-20 

 
Kungs, 
Kalpojošs Vadītājs 

 
Nodrošina vadību. 
Skolotājs. 
Viņa dzīve Bībelē 
dod skaidru 
piemēru. 
 

 
Dieva likumi un 
mācībās attiecībā 
uz manu rīcību 

 
Sekotājs 
Kalpotājs 
Vergs 

 
Zinu Viņa likumus. 
Paklausu Viņa 
likumiem. 
Zinu Viņa gribu. 
Daru Viņa gribu. 

 
Jāņa 15:12-14 
Jāņa 15:15 
 

 
Draugs 

 
Mīl mani. 
Atver liecināšanu. 

 
Katra manas dienas 
aktivitāte 

 
Draugs 

 
Mīlu Viņu. 
Atveros 
liecināšanai. 
 

 

C. Kā es varu mācīties par Dievu? 
Kā tad jaunais kristietis sāk veidot šo īpašo draudzību ar Dievu? Šeit iederas daudzi 

jebkuru draudzību veidošanas principi. Ja Dievs tev ir svešinieks, tad tev ir jāmācās par Viņu. 
Kad tu to dari, tava mīlestība un atzinība pret Viņu ies dziļumā.  

1. Mācies par Dievu Bībelē 
Mums Bībelē ir bagātīgs informācijas klāsts par Dievu. Ja tu vēlies mācīties par Dievu, 

lasi Bībeli. Kad tu lasi, pajautā sev, ko šī nodaļa man stāsta par Dievu? Ko Viņš darīja šo 
cilvēku dzīvēs? Vai Viņš klusēja? Kādi Dieva apsolījumi šeit tiek doti?  

Pirmās četras Jaunās Derības grāmatas – Mateja, Marka, Lūkas un Jāņa – tās dod mums 
fascinējošu ieskatu Kristus dzīvē, kad Viņš bija uz zemes. Ja tu gribi zināt, kāds ir Dievs, 
paskaties uz to, kā Jēzus rīkojās. Tieši pirms Viņa nāves, Jēzum bija Viņa pēdējā maltīte kopā 
ar Viņa mācekļiem. Filips jautāja Viņam, lai parāda viņiem Dievu Tēvu.  
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Jāņa 14:9-10 (tulkojums no New International Version) 

Jēzus atbildēja: “Vai jūs nepazīstat mani, Filip, pat kad esmu bijis ar jums tik 
ļoti ilgu laiku? Ikviens, kurš ir redzējis Mani, ir redzējis Tēvu.  Kā tu vari teikt: 
“Rādi mums Tēvu?”  10 Vai jūs neticat, ka Es esmu Tēvā un, ka Tēvs ir Manī? 
Vārdi, ko Es jums saku, nav Manis paša. Drīzāk, tas ir Tēvs, kurš dzīvo Manī, 
kurš dara Savu darbu.” 

Ja tu vēlies uzzināt kā Dievs izturas pret cilvēkiem, tad paskaties, kā Jēzus izturējās pret 
tādiem pat cilvēkiem, kā tu. Bībele mums skaidri saka, kas Dievam patīk, un, ko Viņš ienīst. 
Mēs varam atklāt to, kas iepriecina Viņu un kas apbēdina Viņu. 

Mācoties par Dievu, tev ir jānoskaidro, ko Viņš saka par Sevi. Mācies par Viņa svētumu, 
Viņa mīlestību un žēlastību, Viņa patiesumu, Viņa pacietību un Viņa taisnīgumu. Jo vairāk tu 
iemācīsies par Dievu, jo vairāk tu būsi pārsteigts par Viņa varenību. Bet tanī pat laikā,  
Viņš ļoti rūpējas par mazām lietiņām, kas notiek tavā dzīvē. 

2. Nepieņem, ka Dievs domā tāpat kā tu 
Dažreiz cilvēki mēģina uzminēt, ko Dievs dara, kad Viņš klusē. “Dievs soda to cilvēku 

par viņa grēkiem, tādēļ viņš ir slims.” Vai “Dievs šodien šķiet tik tālu, es laikam Viņam 
nepatīku.” Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, lai mēs nepazeminātu Dievu līdz mūsu līmenim 
un nepieņemtu, ka Viņš domā tāpat, kā mēs. Dievs to skaidri pateica Jesajas grāmatā.  

Jesajas 55:8-9 (tulkojums no New International Version) 

“Jo Manas domas nav jūsu domas, arī jūsu ceļi nav Mani ceļi,” atzīst Tas Kungs.  
9 “Cik debesis ir augstākas par zemi, tik Mani ceļi ir augstāki par jūsu ceļiem un 
Manas domas augstākas par jūsu domām.” 

Vai tas nozīmē, ka ir neiespējami patiešām iepazīt Dievu? Nē. Bībele skaidri pasaka, ka 
Dievs vēlas, lai mēs iepazīstam Viņu personīgi un mīlētu Viņu. Viņš neprasītu mums to darīt, 
ja tas būtu neiespējami. Bet no citas puses Dievs ir tik liels, ka mums ir neiespējami uzzināt 
visu par Dievu, ko vien var uzzināt. To pašu varētu pateikt par citu cilvēku, ar ko tu kopā 
dzīvo – tavu sievu, vīru, mammu vai tēti. Vai tu kādreiz esi sasniedzis savā dzīvē tādu 
punktu, kad tu zini visu, ko vien var zināt par to cilvēku?  

3. Zināt par Dievu vai zināt Dievu 
Iemācīties faktus par Jēzu no Bībeles automātiski nepadarīs tevi par tuvu Viņa draugu.  

Tu vari daudz ko zināt par Amerikas Savienoto Valstu prezidentu vai kādas citas valsts līderi, 
bet tas nepadara tevi par viņa draugu. Tev ir jāpavada laiks kopā ar šo cilvēku, pirms tu vari 
teikt: “Viņš vai viņa ir mans personīgais draugs.”  

Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, cilvēki tajā pasaules daļā runāja grieķu valodā. Tajā valodā 
ir divi vārdi ar nozīmi “zināt” kādu. Viens vārds nozīmē zināt par cilvēku. Otrs grieķu 
valodas vārds nozīmē, ka tu zini šo cilvēku pēc personīgas pieredzes. Daudzi cilvēki zina 
daudz par Dievu, bet nekad nav izveidojuši personīgas attiecības ar Jēzu un nav lūguši Viņu 
kļūt par viņu Glābēju un Vadītāju. Viņi pat var būt ļoti “reliģiozi” cilvēki, runāt par Dievu un 
darīt daudzas labas lietas. Jēzus par to runāja Savā populārajā sprediķī Mateja evaņģēlijā.  
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Mateja 7:21-23 (tulkojums no Good News Bible) 

“Ne ikkatrs, kurš sauc mani: ‘Kungs, Kungs’ ieies debesu Valstībā, bet tikai tie, 
kuri dara to, ko Mans Tēvs debesīs grib, lai viņi darītu.  22 Kad nāks Tiesas 
diena, daudzi Man teiks: ‘Kungs, Kungs! Tavā Vārdā mēs runājām Dieva vēsti, 
ar Tavu Vārdu mēs izdzinām daudzus dēmonus un izdarījām daudz brīnumu!’ 
23 Tad es viņiem teikšu: ‘Es nekad jūs nepazinu. Ejiet prom no manis, jūs ļaunie 
cilvēki!’ ” 

Iepazīt Jēzu personīgi nav grūti. Tu sāc ar lēmuma pieņemšanu. Vai tu vēlies personīgi 
iepazīt Viņu? Tev varbūt prātā nav skaidri visi fakti par to, kas ir Dievs, bet tu jau vari sākt 
iepazīt Viņu personīgā veidā. Jēzus šādu domu izteica Mateja 7:21, ka paklausība Dievam ir 
liels pamatsolis, attīstot personīgas attiecības ar Viņu. Tā pati doma ir izteikta 1.Jāņa 2:3.  

Tu vari vairāk iemācīties par Dievu, katru dienu studējot Bībeli un lasot teoloģijas 
grāmatas. Ja tu vairs dziļāk neiedziļinies, tad tu zaudēsi pašas svarīgākās lietas dzīvē.  
Tu vari izveidot personīgās zināšanas par Dievu, pielietojot Viņa mācības savā ikdienas 
dzīvē. Jo vairāk tu pielietosi Dieva mācības savā dzīvē, jo vairāk tu sapratīsi Dievu.  

Kolosiešiem 1:9b-10 (tulkojums no Good News Bible) 

Mēs lūdzam, lai Dievs piepilda jūs ar zināšanām par Viņa gribu, ar visu gudrību 
un sapratni, ko dod Viņa Gars. 10 Tad jūs spēsiet dzīvot tā, kā Tas Kungs vēlas 
un vienmēr darīsiet to, kas ir Viņam patīkams. Jūsu dzīves radīs visdažādākos 
labos darbus, un jūs pieaugsit savās zināšanās par Dievu. 

Bībele skaidri norāda uz atšķirību starp zināšanām par Dievu un personīgu Dieva 
pazīšanu. Tagad paskatīsimies uz konkrētām lietām, ko tu vari darīt, lai izveidotu personīgas 
attiecības ar Jēzu.  

D. Kādi ir pamatsoļi, lai izveidotu personīgas 
attiecības ar Jēzu? 

Daudzi principi, ko pielieto veidojot jebkuru draudzību, strādās arī veidojot personīgu 
draudzību ar Jēzu. Mēs negribam, lai tas šķiet sarežģīts process. Pat mazi bērni var kļūt par tuviem 
Jēzus draugiem.  

Kamēr tu atrodies šeit uz zemes, tu,  iespējams, nekad personīgi neredzēsi Jēzu. Lai kā,  
tu vari izveidot dziļas personīgas attiecības ar Viņu. Tu vari nonākt līdz brīdim, kad tu saki: 
“Jēzus ir mans labākais draugs. Es mīlu Viņu daudz vairāk nekā jebkuru citu cilvēku visā šajā 
pasaulē.”  

1. Abiem cilvēkiem ir jāvēlās šī draudzība 
Noteikti, ka viens no galvenajiem soļiem no tavas puses ir pieņemt lēmumu: “Es vēlos 

kļūt par tuvu Jēzus draugu.” Bībele skaidri saka, ka Dievs mīl tevi – Viņš to ir parādījis ar 
Savu rīcību. Skatīt Jāņa 3:16. Viņš ātri atbild katram, kurš izpauž patiesu interesi mīlēt Viņu.  

Par laimi, Dievs nav ierobežots, kā mēs. Mēs varam runāt tikai ar vienu cilvēku 
vienlaicīgi. Dievam nav problēmu uzklausīt 6 miljardus dažādu cilvēku vienlaicīgi runājot ar 
Viņu. Viņš zina visu, kas notiek tavā dzīvē visas dienas garumā. Katru reizi, kad tu pakasi 
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savu galvu un zaudē vienu vai divus matus, Viņš redz to un pārskata tavu matu skaitu uz 
galvas (skatīt Mateja 10:30). Viņš pazīst tevi tik pat tuvu, cik tuvu Viņš pazina Billiju 
Grehemu (Billy Graham). Izaicinājums, ar ko mēs katrs sastopamies, ir sākt veidot 
personīgās attiecības ar Dievu. Tas sākas ar tavu izvēli: “Dievs, es vēlos iepazīt Tevi 
personīgi.”  

Izvēles pieņemšana ir pirmais būtiskais solis, bet tad tam ir jāseko rīcībai. Padari to par 
savas dzīves galveno prioritāti. Sākumā tas var nebūt viegli, bet nepadodies. Pieturies pie 
sava lēmuma, pat tad, ja tu “nejūties” tuvu Dievam.  

2. Mācies kā komunicēt ar Jēzu 
Mēs visi zinām, cik nozīmīga ir komunikācija draudzības veidošanā. Ja nav 

komunikācijas, draudzība nomirs. Tu uzturi draudzību pie dzīvības, barojot to ar pilnvērtīgu 
komunikāciju.  

Lūgšana ir labākais veids, kā atvērt komunikāciju starp Jēzu un tevi. Ja tev ir grūti lūgt 
neredzamo Dievu, iedomājies Jēzu savā prātā, kas sēž tev blakus. Pastāsti Viņam par sevi. 
Pastāsti Viņam, ko tu gribi šodien darīt. Pasaki Viņam to, ka tu uztraucies, ko Viņš teiks par 
šiem jautājumiem.  

Tev ir jāiemācās atvērties Dievam un pastāstīt Viņam, kā tu iekšēji jūties. Viņš zina visu, 
tādēļ tu patiesībā nemaz nevari noslēpt neko no Viņa. Bet Viņš vēlas dzirdēt par tevi no 
taviem vārdiem. Pastāsti Viņam, ka vēlies iemācīties mīlēt Viņu vairāk. Kad tu dzīvo savu 
dienu, ļauj savām domām vērsties pie Viņa. Pārrunā ar Viņu situācijas, ar ko tu sastopies. 
Ķēniņš Dāvids Vecajā Derībā izveidoja  ļoti dziļu draudzību ar Dievu. Viscaur Bībelei Dievs 
atsaucas uz Dāvidu, kā Savu draugu. Izlasi Psalmus un paskaties, kā Dāvids izpauda sevi 
Dievam.  

3. Mācies izveidot uzticību un atklātību 
Nemēģini noslēpt savas problēmas, kad tu runā ar Dievu. Esi drosmīgs un atklāts.  

Ja tu esi grēkojis, tad nevaino citus par to. Uzņemies atbildību par savu rīcību un atzīsti savus 
grēkus. Lūdz Viņam, lai Viņš palīdz tev skaidri redzēt sevi. Dažreiz mēs mānam sevi un 
mums ir vajadzīga kāda cilvēka palīdzība, lai atšķirtu realitāti no maldiem. Arī Bībele var ļoti 
palīdzēt šajā jautājumā. Dievs skaidri pasaka, kas ir grēks, un kāda uzvedība Viņam patīk.  

Ja tu vēlies izveidot tuvas personīgās attiecības ar Jēzu, tev ir jāizvēlas uzticēties Viņam. 
Uzticība patiešām ir dāvana. Tu noārdi sienas, kas apņem tevi un nāc pie cita cilvēka un saki: 
“Es esmu izvēlējies uzticēties tev. Es noārdu savas sienas.” Tagad tu esi viegli ievainojams.  

Kad tu skaties uz Jēzu, vai Viņš ir tas, kuram tu vari uzticēties? Kādi pierādījumi tev ir 
tam, ka uzticēšanās Jēzum ir gudrs lēmums? Viņa raksturs stāv pāri visam grēkam. Viņš ir 
pilnībā mīlošs un patiess. Viņa godīgums ir pilnīgs. Kādēļ tev vajadzētu vilcināties uzticēties 
Jēzum? Baidies? “Viņš var mani pievilt.” Tiešām? Atrodi Bībelē piemēru, kur Jēzus apmānīja 
kādu cilvēku. Dieva raksturs ir tāds, ka katrs cilvēks, kurš patiesi novērtē Viņu, redzēs,  
ka Viņam var droši uzticēties. 

Pasaki Dievam, ka tu katru dienu vēlies iemācīties uzticēties Viņam arvien vairāk.  
Lūdz, lai Viņš palīdz labāk izprast sevi un pārvarēt bailes, kas attur tevi no lielākas 
uzticēšanās Viņam.  
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4. Mācies cienīt un mīlēt Viņu 
Bībele nevarētu vēl skaidrāk izteikt to, ka Dievs tevi mīl. Jēzus nāve pie krusta par mūsu 

grēkiem bija skaidra mīlestības atbilde. Katru dienu Jēzus palīdzēja cilvēkiem, kuriem bija 
vajadzības. Viņa motivācija bija mīlestība, nevis nauda vai egoistiskais lepnums.  

Katrai draudzībai, kura pastāvēs, ir jābūt veidotai uz mīlestības pamata. Pats svarīgākais 
Bībeles bauslis pavēl tev mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, dvēseli, prātu un spēku.  
Skatīt Marka 12:30. Jēzus negaida, ka tu būsi Viņa draugs tādēļ, ka Viņš pavēlēja tā darīt. 
Viņš ļauj tev brīvi izvēlēties mīlēt Viņu.  

Tu jau zini no tām draudzībām, ko esi izveidojis iepriekš, ka mīlestība ir jāizpauž ikdienas 
lietās. Ja tu esi precējies, tad ar to vien nepietiek, ka tu vienreiz gadā saki savai sievai vai 
vīram: “Mīļā (mīļais), es tevi esmu mīlējis(-usi) visu šo pagājušo gadu un es plānoju mīlēt 
tevi visu nākamo gadu tādēļ, lūdzu, nākamajā nedēļā nejautā man, vai es tevi vēl mīlu.” 
Dievs noteikti negaida, ka tu nopirksi Viņa mīlestību. Viņš ļoti priecājās, kad mēs izpaužam 
patiesu mīlestību savās domās, vārdos un rīcībā. Ja tu mīli Viņu, tu paklausīsi Viņam.  
Tev nav jāguļ uz naglām vai jāstaigā pa degošām oglēm, lai pārliecinātu Viņu par savu 
mīlestību. Tu vari parādīt savu mīlestību parastās situācijās, kurās tu nonāc ikdienā.  

Cita pamatsastāvdaļa dziļai personīgai draudzībai ir cieņa. Izturies pret otru cilvēku ar 
cieņu un atzinību. Nemēģini manipulēt ar Dievu ar savu draudzību. Dievs tev nekad “nav 
parādā” dēļ tā, ko tu būtu izdarījis priekš Viņa. Novērtē savu draudzību ar Dievu. Cieni Viņu. 
Cieni Viņu, atsakoties izmantot Viņa vārdu rājoties un lādot citus, kad esi dusmīgs.  

Kad tu strādā pie ciešas draudzības izveidošanas ar Jēzu, tu sāksi justies tuvāk Viņam.  
Tu, iespējams, nejutīsi kaislīgu mīlestību pret Viņu 24 stundas diennaktī, bet tā tik un tā 
nemaz nav patiesas mīlestības zīme. Ciešas draudzības veidošana ar Jēzu ir izvēle – nē, tā ir 
izvēļu sērija. Katru dienu mazos veidos mēs izvēlamies, vai novērtēt vai nenovērtēt savu 
draudzību ar Jēzu. Katru dienu mums ir daudz iespēju Viņam paklausīt. Katra no šīm reizēm 
var būt mūsu mīlestības izpausme pret Jēzu. Viņš vienmēr ievēro šīs mīlestības izpausmes 
darbos vai domās.  

E. Kādi ir Dieva personīgās pazīšanas rezultāti? 
Tas, ka tu personīgi pazīsti Dievu, neliks izzust tavām problēmām. Tomēr šī īpašā 

draudzība var atnest tādu bagātību tavā dzīvē, ko nevar sasniegt nekādā citā veidā.  
Šeit ir daži no ieguvumiem, ko vari gūt, iepazīstot Viņu.  

1. Miers 
Jēzus ir apsolījis dot Savu mieru tiem, kuri mīl Viņu un paļaujas uz Viņu.  

Skatīt Jāņa 14:27. Pajautā kādam, kuram ir cieša draudzība ar Dievu un viņi tev noteikti 
pateiks, cik ļoti viņi novērtē mieru, ko Dievs ir ielicis viņu sirdīs. Ja tev nav šāda miera,  
tad runā par to ar Dievu. Noskaidro, vai nepaklausība tavā dzīvē nozog tev šo mieru.  
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2. Apmierinājums 
Ir tikai viens veids, kā atrast patiesu apmierinājumu savā dzīvē, un tas ir caur dziļām 

personīgām attiecībām ar Jēzu. Tu nezini, ko nozīmē patiess apmierinājums, kamēr Jēzus to 
neieliek dziļi tavā sirdī. Kad reiz Viņš to ieliek tur, nekas to nespēj tev atņemt.  
Romiešiem 8:38-39 Pāvils apraksta dažādas problēmas, kas var mēģināt nozagt mums 
mīlestību un apmierinājumu, ko Kristus ir ienesis mūsu dzīvēs. Pāvils bija pārliecināts,  
ka nekas nespēj mūs šķirt no Dieva mīlestības. Tā ir patiesa drošība.  

3. Tu sajutīsi Dieva tuvumu 
Jo dziļāka kļūst tava draudzība ar Dievu, jo vairāk tu izpratīsi Dieva klātbūtni savā dzīvē. 

(Sapratīsi, ne jutīsi.) Dievs ir klātesošs katra patiesa kristieša dzīvē, bet ne katrs jūt Viņa 
klātbūtni. Jo vairāk tu iepazīsti Viņu, jo labāk tu atpazīsi Dieva klātbūtni. Varbūt paies viss 
mūžs, bet ieguldi laiku tajā, lai iemācītos klausīties klusajā Svētā Gara balsī, kad Viņš runā uz 
tevi tavā sirdī.  

4. Tu vairāk domāsi par Dievu 
Ja tu esi iemīlējies kādā, tavas domas ļoti viegli pievēršas tam cilvēkam visas dienas 

garumā. Tāpat var būt tavās attiecībās ar Dievu. Kad tu dari savus ikdienas darbus, ielaid 
Dievu savās domās. Pasaki Viņam, ko tu jūti. Runā ar Viņu par lēmumiem, kas tev ir 
jāpieņem. Iegaumē Viņa mācības un runā ar Viņu par tām. 

5. Tu gribēsi stāstīt citiem par Jēzu 
Kad tu esi iemīlējies kādā, tev ir viegli par viņu stāstīt citiem. Ja tu patiešām mīli Jēzu,  

tad tu vēlēsies, lai citi piedzīvo to pašu prieku, kas ir tev. Jēzus izaicināja Pēteri ar šādu 
jautājumu, tieši pirms Viņš atgriezās debesīs. Viņš jautāja Pēterim: “Vai tu mani mīli?” 
Pēteris atbildēja apstiprinoši. Jēzus atbildēja: ‘Tad baro manas avis.’ (Jēzus runāja par 
Saviem sekotājiem.) Mūsu attiecības ar Dievu nav mūsu privātā darīšana. Mums ir jāļauj 
citiem uzzināt, ka mēs mīlam Jēzu. 

Mācīšanās pazīt un mīlēt Dievu labāk, būs izaicinājums mūža garumā. Dievs labprāt 
veido dziļāku draudzību ar tevi. Padari to par savas dzīves galveno prioritāti un tu sasniegsi 
visnozīmīgākos iespējamos sasniegumus savā dzīvē. 
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4.nodaļa 
Ko es varu darīt ar savām šaubām  

par to, vai esmu kristietis? 
Jauna kristieša dzīve lielā mērā atšķiras no bērnu pasakām. Tajos stāstos cilvēki dzīvo 

laimīgi līdz mūža galam, kopš lielā krīze tika atrisināta. Bet realitātē, ar ko saskaras jaunie 
kristieši, ir reālas problēmas, dažreiz pat sarežģītākas nekā iepriekš. Lielākā daļa jauno 
kristiešu saskaras ar patiesām šaubām par savu lēmumu kļūt par kristieti. 

Šīm šaubām ir dažādas formas un iespaids uz cilvēkiem. Dažiem kristiešiem tās ir tikai 
īslaicīgas domas, kas ātri pazūd. Citi saskaras ar lielu ticības Dievam krīzi un sāk apšaubīt 
visu piedzīvoto un pat pašu Dievu. “Galu galā, ja Dievs ir un Viņš patiešām mīl mani, kādēļ 
man ir visas šī problēmas un šaubas? Varbūt šī visa reliģiskā lieta nav priekš manis.  
Arvien vairāk un vairāk tas viss izskatās kā milzīgs reklāmas triks, kur skan vienīgi tukši 
vārdi.” 

Vai tu esi kādreiz domājis, vai Dievs tiešām eksistē? Cik bieži tev ir jautājumi un izjūtas, 
ka “Es, iespējams, neesmu kristietis”? Nebrīnies, ja notiek nopietnas cīņas, kad tu mēģini 
sašķirot to, kas ir īsts. Tava pieredze ir ļoti izplatīta jaunu (un vecāku) kristiešu vidū. 
Iespaids, kāds šīm šaubām un jautājumiem ir uz tavu dzīvi, ir tieši saistīts ar tavu personīgo 
attiecību ar Jēzu kvalitāti.  

Varbūt tu nespēj apturēt visas šaubas, kas ienāk tavā prātā, bet tu noteikti daudz ko vari 
darīt nosakot to, kādu iespaidu šīs šaubas atstās uz tavu dzīvi. Dievs neatstāj tevi vienu ar 
tavām šaubām un nesaka, lai tu pats tās risini. Viņš ir gatavs palīdzēt, ja tu vēlies ļaut Viņam 
palīdzēt. Kad Dāvids Vecajā Derībā cīnījās ar šaubām, viņš meklēja palīdzību pie Dieva.  

Psalms 94:19 (tulkojums no The Living Bible) 

Kungs, kad šaubas piepilda manu prātu, kad mana sirds ir nemierā,  
klusini mani un dod man atjaunotu cerību un garastāvokli. 

Ķēniņš Dāvids priekšā redzēja cerību. Arī tev var būt pārliecība, ka tavas šaubas var tikt 
sakautas ar Dieva palīdzību. Šīs cīņas, kas notiek tavā prātā, var palīdzēt tev patiesi garīgi 
pieaugt savā dzīvē. Šaubu vidū tu vari justies vājš un vēlēties padoties, bet stāvi stipri uz 
Dieva Vārda apsolījumiem.  

Dievs nekad tevi neatstās un nepametīs. Bet Bībelē nekur Viņš neapsola, ka tev nebūs 
šaubas. Tev ir jāpieņem to realitāte un jātiek gala ar tām. Ignorējot šaubas, no tām vaļā 
netiksi.  
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A. Kurš tavā prātā ienes šīs šaubas? 
Ne visas šaubas ir vienādas. Dažas ir tieši saistītas ar mācībām un ticību, ar kuru tu esi 

uzaudzis. Ja tavi vecāki neticēja Dievam, tad tev var šķist, ka šīs šaubas atgriežas pie tevis: 
“Kā es varu patiesībā zināt, ka Dievs ir?” Ja miers un prieks nenāk, bet tikai vairāk 
apgrūtinājumu, tad tu vari sākt apšaubīt, vai tu tiešām esi kristietis, īpaši, ja kāds apsolīja,  
ka tu jutīsi Dieva mieru un mīlestību jau tanī pat dienā, kad kļuvi par kristieti.  

Šaubas nāks no dažādiem virzieniem. Pirms mēs skatāmies uz šaubu iemesliem un 
risinājumiem, mums ir jāapsver dažādie iemesli, kas var ienest šaubas tavā prātā.  

1. Sātans 
Ja sātans nevar tevi apturēt no kļūšanas par kristieti, viņš piepildīs tavu prātu ar šaubām 

un jautājumiem par tavu lēmumu kļūt par kristieti. Tas notiek arī ar cilvēkiem, kas ir bijuši 
kristieši ilgu laiku tāpat, kā ar jaunajiem ticīgajiem.  

Mēs varam šīs šaubas nosaukt arī par kārdinājumiem. Bībele apraksta sātanu kā melu 
tēvu. Viņš ir meistars cilvēku mānīšanā. Dievs ir apsolījis palīdzēt tev, kad nāks kārdinājumi 
tavā ceļā. Tikai atceries, kurš tagad ir tavas dzīves Vadītājs, un neklausies melos, ko sātans 
sūta tavā ceļā.  

2. Citi cilvēki 
Citi cilvēki var pateikt vai izdarīt kaut ko, kas liek tev apšaubīt Kristus realitāti vai tavu 

nodošanos Viņam. Nekristieši var ļoti viegli pārprast tavu neseno nodošanos Jēzum Kristum. 
Viņi var smieties par tavu lēmumu “kļūt reliģiskam”. Nebrīnies, kad viņi apšauba tavu ticību 
vai mēģina tevi iedzīt stūrī ar sarežģītiem teoloģiskiem jautājumiem.  

Tas ir skumji, bet tā ir patiesība, ka daži no cilvēkiem, kas sēj šaubas tavā prātā, ir tieši 
tie, kuri nodevās Kristum. “Es izmēģināju tās Jēzus lietas, bet tas nedarbojās priekš manis,” 
viņi saka. “Netici visam, ko tev saka. Tas viss nemaz nav tā, kā viņi stāsta.” Vēlāk, kad 
uzrodas problēmas, tavā prātā skan viņu vārdi: “Varbūt arī priekš manis tas nedarbosies.”  

Noskaidrosim visu uzreiz. Jēzus vēlas, lai katrs cilvēks piedzīvo Viņa pestīšanas prieku. 
Ja tas nedarbojās priekš citiem, Dievs nav jāvaino. Viņš palīdzēs tev risināt katru problēmu, 
ar kuru tu saskaries.  

Arī patiesi kristieši var izraisīt tevī šaubas. Ja viņi nāk ar dažādām mācībām par to,  
kā dzīvot kristīgu dzīvi, tu vari vēlēties uzzināt, vai kādam ir taisnība. Ja viņi saka, ka ir labi 
darīt kādas konkrētas lietas, par kurām tu domāji, ka tās ir grēks, tad tavā prātā rodas 
jautājumi. Tas notika ar jaunajiem kristiešiem Jaunās Derības laikā.  

Jeruzālemes draudzes vadītāji rakstīja vēstuli šiem kristiešiem, sakot: “Mēs esam 
dzirdējuši, ka daži no mūsu grupas ir satraukuši jūs un iesējuši šaubas jūsu prātos”  
(Ap. d. 15:24 tulkojums no New Life Bible). Vai nu tā ir viltus mācība vai grēks viņu dzīvēs, 
uzmanies, lai tu neļauj viņu problēmām iznīcināt patieso pestīšanas brīnumu, kas ir noticis 
tavā dzīvē.  

Vēl viens veids, kā kristieši var nest šaubas tavā prātā, ir tad, kad tu domā, ka viņi ir 
perfekti – nu, gandrīz perfekti. Esi ļoti uzmanīgs, salīdzinot sevi ar citiem kristiešiem. Katram 
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kristietim vēl ir vieta lielai izaugsmei. Tu vari skatīties uz citiem, kuriem šķiet, ka nekad nav 
nekādu nopietnu problēmu. Viņi vienmēr ir laimīgi un smaidīgi. Tad tu paskaties uz visām 
problēmām savā dzīvē un saki: “Es droši vien daru kaut ko nepareizu. Viss, kas man ir, 
vienas problēmas pēc otrām.” Esi pacietīgs, Dievs strādā tevī.  

3. Tu pats 
Daudzas reizes cilvēkiem ir šaubas par to, vai viņi ir vai nav kristieši, un nav neviens cits, 

kuru vainot, kā tikai sevi. Bībele skaidri un vienkārši saka tev, kā kļūt par kristieti. Tomēr 
daži cilvēki vilcinās patiesi ticēt, ka Bībele viņu labā darbosies, un tāpēc viņi sevī rada visa 
veida šaubas.  

4. Dievs 
Dievs var ielikt šaubas tavā prātā, vai tu esi vai neesi kristietis, ja tu pieņem, ka esi viens, 

kad tāds neesi. Ja tu domā, ka tu esi pilnībā nodevies Viņam, un Viņš zina, ka tu neesi,  
Viņš var ielikt šaubas tavā prātā, lai tu meklētu atbildes tā vietā, lai dzīvotu ar nepareizu 
ideju, ka tu patiešām esi kristietis.  

Tāpat šaubas var nākt tad, ja tavā dzīvē ir grēks, ko tu neesi izsūdzējis Dievam.  
Mēs bieži to saucam par pārliecību no Svētā Gara vai patiesas vainas sajūtu. Dievs turpinās 
nest spēcīgas šaubas tavā prātā, kamēr tu neizsūdzēsi savu grēku.  

Ja Dievs ieliek šaubas cilvēka prātā, parasti tas ir tādēļ, ka cilvēks dzīvo maldos. Dievs 
var lietot daudzus citus līdzekļus, lai mēģinātu izlauzties caur maldiem, kuros cilvēks dzīvo. 
Viņš disciplinē mūs tādēļ, ka Viņš mīl mūs. Bet Viņš nekad cilvēkiem neuzspiež Savu gribu. 
Ja tu sirsnīgi no visas sirds mēģini kalpot Dievam, Viņš nenesīs šaubas tavā prātā, lai tikai 
apgrūtinātu tevi.  

Viens stāsts Bībelē ilustrē situāciju, kurā ir iespējams, ka Dievs nesa šaubas kāda ticīgā 
dzīvē. Marka 10:17-22 apraksta šo vīru kā bagāto jaunekli. Viņš vēlējās uzzināt, kā saņemt 
mūžīgo dzīvību. Jēzus teica viņam par paklausību Bībeles likumiem. Cilvēks bija uzticīgi 
paklausījis Dieva likumiem jau kopš savas jaunības. Jēzus tad teica viņam, lai viņš pārdod 
visu, kas viņam piederēja un lai atdod naudu nabadzīgiem cilvēkiem un tad lai seko Jēzum. 
Saskaroties ar skaidru izvēli, jauneklis atraidīja Jēzu.  

Ja sātans jau zināja, ka vīrieša bagātība viņam bija svarīgāka nekā paklausīšana Dievam, 
tad kāpēc viņš gribētu viņa prātā likt šaubas? Viss, ko sātans varēja darīt bija – sēdēt malā un 
klusiņām uzmundrinātu cilvēku, lai viņš kļūtu bagātāks. Sātans gribēja, lai šis cilvēks domā, 
ka viņam iet labi. Šaubu radīšana viņa prātā varēja izraisīt viņā vēlmi meklēt skaidras 
atbildes, kā šis jauneklis arī darīja.  

Ticamāk liekas tas, ka Dievs bija šī cilvēka jautājumu avots. Dievs zināja šī cilvēka sirdi 
un saprata, ka, ja viņš nemainīs savu attieksmi pret savu personīgo bagātību, viņš neieies 
debesīs pēc savas nāves. Noteikti, ka Dievs vēlējās, lai šis cilvēks saprot savu kļūdu un sper 
soļus, lai mainītos. Jēzus palīdzēja bagātajam jauneklim saprast, kādēļ viņam bija jautājumi 
un šaubas. Kad tu uzzini savu šaubu iemeslu, tad tu saskaries ar izvēli – vai tu spersi 
nepieciešamos soļus, lai risinātu problēmas, kas izraisa šaubas?  
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B. Kas izraisa šīs šaubas? 
Vai kāds tev ir teicis: “Ja tu šaubies par Dievu un to, ka esi kristietis, tad ar tevi kaut kas 

nav kārtībā.” Tas izklausās pēc tā, ko Ījaba draugi teica viņam, kad viņam bija daudz ciešanu 
un sāpju. Ja tev ir šaubas, tas vienmēr nepierāda, ka tu esi grēkojis.  

Šaubām vienmēr ir iemesls. Ja tu vēlies atbrīvoties no šaubām, atrodi, kas izraisa šīs 
problēmas tavā dzīvē. Mēs varam paņemt visus šaubu iemeslus un ielikt tos kādā no trim 
grupām.  

Zināšanu trūkums 

Zināšanu trūkums var kļūt par tavu šaubu avotu. Kad tu iegūsti pareizu informāciju,  
tu vari noskaidrot problēmu un atbrīvoties no šaubām. Pieņemsim, ka tev teica, ka tiklīdz tu 
kļūsi par kristieti, tu katru dienu izjutīsi mīlestību, prieku un mieru. Kad tu nepiedzīvo šīs 
jūtas, tavā prātā rodas šaubas. Kad tu atklāj patiesību un noskaidro visus faktus, tu saproti,  
ka tas, kas tev tika teikts, nav tas, ko saka Bībele. Tu vari izdzēst šaubas no sava prāta, tādēļ 
ka tu tagad zini, ka jūtas nenorāda to, vai tu esi kristietis.  

Sapratnes trūkums 

Dažas šaubas ir rezultātas tam, ka tu zini patiesību, bet nepareizi saproti, kā tas attiecas uz 
tavu dzīvi. Daži kristieši zina, ko Bībele saka, bet viņi neredz, kā tas ir pielietojams viņu pašu 
situācijā. Viņi zina, ka Filipiešiem 4:19 saka: “un mans Dievs apmierinās katru jūsu 
vajadzību, saskaņā ar savas godības bagātību Kristū Jēzū” (tulkojums no NIV). Bet viņiem ir 
daudz vajadzību, kas nav apmierinātas. Viņi nesaprot, ko viņi dara nepareizi, kopš viņu 
vajadzības nav apmierinātas. 

Viņi lasa Jēkaba 4:7-8, ka jāstājas pretī velnam un jātuvojas Dievam. Ir skaidrs tas, kas 
viņiem jādara. Kā to izdarīt, nav tik skaidrs. Papildus informācija varētu palīdzēt. Bet dažreiz 
labāka sapratne nāk caur pieredzi. Pēc tam, kad tu esi izgājis cauri grūtai pieredzei, tu saproti, 
kādēļ Dievs pieļāva to. Kad tu atradies situācijas vidū, šķiet, ka nekāda informācija nespēja 
apmierināt.  

Rīcības trūkums 

Daudzas šaubas rodas tādēļ, ka tu nedari to, ko zini, ka tev vajadzētu darīt. Tu padodies 
kārdinājumam grēkot. Sātans nāk ar apsūdzību un saka: “Tu neesi labs kristietis. Paskaties, 
ko tu tikko izdarīji. Tas ir šausmīgi! Tev kā kristietim nekad tas neizdosies.” Dažreiz tu pats 
sev vari radīt šaubas šajā sfērā, kad tu izvirzi sev nesasniedzamus mērķus. Izaugsmes process 
no maza zīdaiņa kristieša līdz garīgi nobriedušam vadītājam nenotiek vienas vai divu nedēļu 
laikā.  

Gandrīz katrs kristietis zina vairāk Dieva patiesības, kā viņš lieto savā ikdienas dzīvē. 
Patiesais jautājums ir – vai tu dari vairāk un pieaudz katru dienu, vai tu apmierinies tikai ar 
vienkāršu patiesības uzzināšanu? Ja tu apmāni sevi ticot, ka pietiek tikai ar patiesības 
zināšanu, Dievs var ielikt šaubas tavā prātā, jo tu noteikti atrodies uz nepareizā ceļa.  

Ir daudz problēmu, kas cilvēkam liek apšaubīt to, ka viņš ir kristietis. Tālāk tiek 
uzskaitītas dažas no šīm problēmām, kas izriesa šaubas.  
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1.problēma:  kad beidzas labās sajūtas 

Iepriekš šinī grāmatā mēs runājām par vietu, kādu emocijas ieņem mūsu nodošanās 
Kristum. Daudzi cilvēki piedzīvo patiesas emocionālas izmaiņas, kad viņi kļūst par 
kristiešiem. Daži to sauc par “medusmēneša pieredzi”. Prieks un miers, kas nāk no tā,  
ka tavi grēki ir piedoti, ir tik aizraujošas pārmaiņas. Viņi zina, ka Dievs ir īsts.  

Bet tad “medusmēneša” efekts beidzas. Tu pamosties no rīta un prieks vairs nav,  
kādam tam vajadzēja būt. Tu lūdz un vispār nejūti Dieva klātbūtni. Lai padarītu situāciju vēl 
sliktāku, šķiet, ka arvien vairāk parādās vecās nejaukās dusmu un vilšanās sajūtas.  
Mazāku problēmu vietā šķiet, ka tu saskaries ar vairāk problēmām. 

Tu lasi Bībeli un tā šķiet mirusi. Tavs prāts viegli aizmaldās prom, kad tu mēģini to lasīt. 
“Kas nav kārtībā,” tu jautā sev. Šajā stāvoklī tu esi galvenais mērķis šaubām, kas nāk tavā 
prātā. 

2.problēma:  turpinot kļūdīties vai grēkot 

Jauni kristieši bieži vien atceras Dieva apsolījumus, kas doti Filipiešiem 4:13 un 
2.korintiešiem 5:17.  

Filipiešiem 4:13 (tulkojums no New International Version) 

Es varu izdarīt visu caur Viņu, kurš dod man spēku.  
 

2.korintiešiem 5:17 (tulkojums no New Living Translation) 

Ko tas nozīmē, ir tas, ka tie, kuri kļūst par kristiešiem, kļūst par jauniem 
cilvēkiem. Viņi vairs nav tie paši, vecā dzīve ir pagājusi. Ir sākusies jauna dzīve! 
 

Bet tad nāk darbs, skola, ģimene, kaimiņi, istabas biedri – daudz spiediena, daudz 
problēmu. Tā šķiet, ka kārdinājums grēkot kļūst spēcīgāks ar katru dienu. Tu esi apņēmies 
mainīties un kļūt vairāk līdzīgāks Kristum. Bet tavas vēlmes vienkārši nesaskan ar tavu 
uzvedību. Laiku pa laikam tu ātri kļūdies. Kārdinājumi tai brīdī šķiet tik pievilcīgi.  
Dievs šķiet tik tālu prom. 

 Sātans tiešām pēc katras kļūdas uzkrauj nosodījumu. Viņš turpina apsūdzēt tevi, ka esi 
pilnīga kļūda. “Tu nekad to nesasniegsi kā kristietis,” viņš saka. Tu lūdzi Dievam palīdzību, 
bet nekādi brīnumi nenotika – vienīgi vairāk problēmu.  

“Varbūt tas nav priekš manis,” tu sev saki. “Ja es nevaru uzvarēt šo grēku, tad, protams, 
es nevaru būt panākumiem bagāts kristietis.” Varbūt tev liekas, ka tu neesi pietiekami 
nodevies Kristum. Tā var būt daļa no problēmas. Bet apsver arī to, ka daži no šiem vecajiem 
grēcīgajiem ieradumiem daudzus gadus ir bijuši daļa no tava dzīvesveida. 

Dievs nekad nav apsolījis brīnumainā veidā paņemt prom visas tavas problēmas dienā, 
kad tu kļūsti par kristieti. Bieži mums nākas iemācīties jaunas attieksmes un jaunas atbildes 
reakcijas uz šīm problēmām. Tas bieži vien prasa laiku un smagu darbu. Padomā, cik daudz 
reižu bērniņš krīt, kad viņš mācās staigāt. Bet viņš turpina celties augšā. Pēc dažām nedēļām 
vai mēnešiem, viņš jau skraida visur. Tas tev var prasīt vairākas nedēļas vai mēnešus,  
lai nonāktu vietā, kur tu ar panākumiem varēsi pārvarēt šo konkrēto problēmu.  
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3.problēma:  dodot Jēzum tikai daļu savas dzīves 

Kāds jauns kristietis teica: “Es vēlos, lai Dievs palīdz man manā dzīvē. Es zinu, ka man 
daudzās sfērās ir jāpieaug. Bet Dievam nav tiesības man pateikt, ar ko man precēties.”  
Šī stāsta skumjās beigas notika dažas nedēļas vēlāk, kad šis cilvēks izvēlējās iet savu ceļu, 
nevis atdot visu savu dzīvi Kristum.  

Tu nevari paturēt sev īpašas savas dzīves sfēras. Jēzum ir jākļūst par visas tavas dzīves 
Vadītāju. Citādāk Viņš nebūs tavas dzīves Kungs vispār. Ja tu skaidri saproti, ko nodošanās 
Kristum prasa, tad tev ir jāpieņem skaidrs lēmums. Ja tu atliec malā pilnīgu savas dzīves 
nodošanu, gaidi, ka drīz nāks šaubas.  

 
4.problēma:  slepena kļūšana par kristieti 

Dažiem cilvēkiem šaubas nāk tad, kad viņi neizsaka publisku nodošanos Jēzum. Daži no 
cilvēkiem baidās no tā, ko domās viņu draugi vai ģimene. “Neviens mani nesapratīs,” viņi 
saka. Cilvēkam, kurš nevēlas publiski iestāties par Kristu, protams, nāks šaubas.  
Skatīt Filipiešiem 3:7, 1.Pētera 3:15, Efeziešiem 4:20-24, Lūkas 9:26 un Romiešiem 1:16.  

 
5.problēma:  kārdinājums 

Katrs kristietis saskarsies ar kārdinājumu grēkot. Jauni kristieši bieži vien sākumā 
nepiedzīvo konkrētus kārdinājumus. Šķiet, ka Dievs ir uzlicis viņiem apkārt neredzamu 
aizsargsienu, kamēr viņi ir spējīgi garīgi pieaugt. Bet pēc dažām nedēļām vai mēnešiem, viņi 
saprot, ka daži jauni vai veci kārdinājumi, viņiem uzbrūk. Kā plūdi, viņiem uzbrūk no visām 
pusēm. “Kas notiek ar mani?” viņi jautā. “Vai es zaudēju savas ciešās attiecības ar Jēzu?  
Vai tad man nevajadzētu būt mazāk kārdinājumiem, kad es kalpoju Jēzum?”  

Jēzus tika kārdināts grēkot, tāpat tiksi tu. Viņš bija uzticami kalpojis Dievam visu Savu 
dzīvi. Bībelē nekur nav solīts, ka mēs sasniegsim tādu brīdi savā garīgajā briedumā, kur mēs 
vairs netiksim kārdināti grēkot.  

Ja tev pēkšņi no visām pusēm uzbrūk kārdinājumi, tas norāda uz divām lietām.  
Pirmkārt, Dievs uztic tev tikt galā ar šiem kārdinājumiem ar Viņa palīdzību.  
Skatīt 1.korintiešiem 10:13. Otrkārt, tas parāda, ka sātans nav priecīgs par to, kas notiek  
tavā dzīvē. Viņš mēģina iznīcināt labo darbu, ko Dievs dara tavā dzīvē. Nebrīnies, kad 
kārdinājumi ieplūst tavā dzīvē. Nesāc apšaubīt Dievu, tā vietā ej tuvāk Viņam un stājies pretī 
velnam. Skatīt Jēkaba 4:7-8. 

 
6.problēma:  rūgtums pret citu cilvēku 

Dažas problēmas, kas izraisa šaubas, neliekas, ka būtu saistītas ar šaubām. Rūgtums ir 
viena no tām. Kad tu turi dusmas un naidu pret kādu cilvēku, tu atver sevi šaubām. Rūgtums 
tieši pārkāpj Dieva pavēli piedot tiem, kuri grēko pret tevi. Kad tu atsakies paklausīt Dievam, 
tu iekāp nepatikšanu jūrā.  

Rūgtumam ir daudz negatīvu efektu uz jebkura cilvēka dzīvi, kurš ļauj tam palikt iekšā. 
Tas iznīcinās mieru un prieku, ko Dievs grib, lai tu izbaudi. Tas nodrošina lielisku vidi 
šaubām, lai tās iesakņotos un attīstītos tavā dzīvē.  
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Ja tu esi iekritis rūgtuma slazdā, nāc pie Dieva un meklē Viņa palīdzību, lai atbrīvotos no 
tā. Kad tu iegūsti brīvību no rūgtuma, arī šaubas aizies.  

 
7.problēma:  kad tavas lūgšanas nav atbildētas 

Mums ir teikts, ka Dievs atbild uz lūgšanām. Mateja 7:7-11 iedrošina mūs lūgt Dievam 
to, ko mums vajag un Viņš atbildēs. Lielākā daļa kristiešu ir piedzīvojuši vilšanos lūgšanā, 
kad lūdz un nesaņem atbildi no Dieva. “Kas ar mani nav kārtībā?" tu saki. Vai “Kas nav 
kārtībā ar Dievu? Kādēļ Viņš neatbild uz manām lūgšanām?” Šajos brīžos ir viegli apšaubīt 
Dievu. 

Kādēļ Dievs tik bieži klusē? Kādēļ Viņš nenāk, kad mēs lūdzam pēc Viņa palīdzības? 
Vienkāršu atbilžu nav. Iespējams, ka daļa no mūsu problēmas ir tas, ka mēs sagaidām,  
ka Dievs atbildēs ar „jā” uz katru mūsu lūgšanu. Viņš varbūt saka: “Nē” vai “Pagaidi”.  

Vecajā Derībā dievbijīgs vīrs Ījabs lūdza un lūdza, bet nesaņēma atbildi visām savām 
nelaimēm, caur kurām viņš gāja. Dievam bija savi iemesli neatbildēt Ījabam. Dievam, droši 
vien, ir labs iemesls neatbildēt uz dažām tavām lūgšanām. Vēl viena iespēja ir tā, ka Dievs 
atbild uz tām, bet tu neklausies un tādēļ tu nesadzirdi to, ko Viņš saka. Neļauj sātana šaubām 
palikt tavā prātā, kad tu nesaņem atbildi uz savām lūgšanām. Mācies studēt Bībeli un dzirdēt 
no Dieva caur Viņa vārdu.  

 
8.problēma:  nevēlēšanās izlabot pagātnes kļūdu vai nepareizo 

Dievs ir ļoti norūpējies par cilvēku atjaunošanu. Pestīšana, pirmkārt, ir atjaunošanas akts 
– mūsu attiecības ar Dievu tiek no jauna atjaunotas. Grēks atdalīja tevi no Dieva. Tagad Viņš 
sauc tevi par Savu bērnu. Viņš tev ir piedevis visus tavus grēkus. Bet kā ir ar citiem 
cilvēkiem, kuri bija iesaistīti tavos pagātnes grēkos?  

Dievs mums ir piedevis, bet cilvēki, kurus mēs esam aizvainojuši, daudzas reizes nav 
mums piedevuši. Tev ir pienākums darīt visu iespējamo, kas ir tavos spēkos, lai atjaunotu 
attiecības, ko tu pagātnē sabojāji. Atjaunošana nav nekas priecīgs par ko runāt un vēl jo 
vairāk darīt. Bet Dievs to var lietot kā lielisku iespēju, lai skaidri parādītu, ka Dievs ir 
izmainījis tavu dzīvi. Ja tu atsakies klausīties Svētajā Garā, kad Viņš pārliecina tevi par 
atjaunošanu, tu atver sevi šaubām. Paļaujies uz Dieva spēku, kas palīdzēs tev un stājies pretī 
sātana mēģinājumiem aizbiedēt tevi no atjaunošanas. Skatīt Mateja 5:23-24.  

 
9.problēma:  bailes 

Bailes un šaubas iet roku rokā. Bailes lika Pēterim šaubīties pēc tam, kad viņš bija 
saņēmis Jēzus piedāvājumu staigāt pa ūdens virsmu Galilejas jūrā vētras laikā  
(Mateja 14:25-31). Mums jāuzmanās, lai mēs neļaujam apkārtējiem apstākļiem iesēt mūsos 
šaubas un bailes.  

Ir arī veselīgas bailes, kam mums jābūt. Piemēram, ir gudri baidīties no pieskaršanās 
sarkanam nokausētam metālam, vai piesardzīgi baidīties no elektrības vadiem, kas dzirksteļo. 
Šīs veselīgās bailes nesēj šaubas tavā prātā.  
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Daži cilvēki baidās, ka Dievs neatrisinās problēmu (ko tikai Viņš var atrisināt). Viņi 
uzņemas uz sevi nastas, ko Dievs nekad tā nav domājis. Šīs bailes bieži atklāj uzticības 
trūkumu pret Dievu. Bībele saka, ka Dievs nav devis Saviem bērniem bailības garu 
(2.Timotejam 1:7). Tā vietā Viņš mums ir devis spēka, mīlestības un paškontroles garu. 
Skatīt arī Salamana pamācības 3:5-6, 1.Jāņa 4:18 un Jāņa 14:27.  

 
10.problēma:  lepnums 

Lepnuma problēma ir viens no ļaunākajiem kristieša ienaidniekiem. Daudzi kristieši, 
jauni un veci, ir iesprostoti un iznīcināti dēļ šiem draudiem. Viscaur Bībelei tu redzi, kā Dievs 
brīdina savus sekotājus pazemoties un atbrīvoties no lepnuma. Mūsdienās šī problēma ir 
tikpat liela, kā 3000 gadus atpakaļ.  

Daudzi cilvēki ar lepnumu neuzmanīgi klausās Svētajā Garā. Dažreiz Dievs ienesīs 
šaubas šo cilvēku prātos, kuri domā, ka ir ļoti garīgi, bet Dieva acīs viņi ir ļoti sliktā stāvoklī. 
Viņš ļaus šīm šaubām parādīt cilvēkiem viņu ceļu kļūdas. Skatīt 2.laiku 7:14.  

Ja tev prātā ir šaubas, tas ne vienmēr nozīmē, ka tev ir viena no šīm desmit problēmām.  
Ir arī citas problēmas, kas var izraisīt šaubas. Tomēr, kad tev ir šaubas, paskaties uz savu 
dzīvi. Ja tu redzi vienu no šīm problēmām savā dzīvē, risini to.  

C. Kā tu vari atklāt to, kas izraisa tavas šaubas? 
Jēzus ir gatavs un ļoti vēlas palīdz tev atbrīvoties no šīm šaubām, kas drūzmējas tavā 

prātā. Nav vienkāršu līdzekļu, kas uz visiem laikiem atbrīvotu no šaubām.  

1. Lūdz 
Šaubu pamatā ir tavu domu problēma. Lūgšana ir saruna ar Dievu. Pasaki Viņam, ko tu 

piedzīvo. Padari Jēzu par savu domu centru. Viņam ir vara palīdzēt tev ar katrām šaubām,  
kas nāk tavā ceļā.  

2. Padomā par problēmu 
Neignorē šaubas. Nepārmet vienkārši velnam un nemēģini aizmirst šaubas. Dažreiz tas 

var nostrādāt, bet daudzas reizes nē. Mēģini atklāt to, kas izraisa šaubas.  

Iepriekš 36.lapaspusē mēs runājām par trim problēmu veidiem, kas saistās ar šaubām – 
zināšanu problēmas, sapratnes problēmas un uzvedības problēmas. Kurā grupā iederas tavas 
šaubas? Tam būs liela ietekme uz to, kurš risinājumu veids tev visvairāk palīdzēs.  

Kad tu pardomā par šīm šaubām, mēģini noteikt, kas ienes šīs šaubas tavā prātā.  
Vai tas ir sātans, draugi, nekristieši, Dievs? Vai tu esi šo šaubu iemesls?  
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3. Bībeles studijas 
Tu vari atrast skaidras atbildes uz dažām savām šaubām, iegūstot jaunu informāciju no 

Bībeles. Jo vairāk tu studē Dieva Vārdu, jo labāk tu sapratīsi, kā Viņš vēlas, lai tu dzīvotu.  
Ja tu zini, kāda problēma izraisa tavas šaubas, tad paskaties, ko Bībele saka par to.  

4. Pavadi laiku ar citiem  kristiešiem 
Tev ir jāizveido personīga draudzība ar vismaz vienu nobriedušu kristieti, kurš tev var 

palīdzēt, kad tev uzmācas šaubas. Dažreiz tikai saruna ar citu kristieti var palīdzēt attīrīt prātu 
no savu šaubu verdzības.  

Tavas šaubas var pilnībā atšķirties no tām, ko pagātnē piedzīvojis kāds cits kristietis. 
Neļauj tam tevi pārsteigt. Dievs ir gatavs palīdzēt tev pārvarēt tavas šaubas. Viņš var lietot 
kādu citu kristieti, lai palīdzētu tev. Vai arī Viņš var ļaut tev cīnīties caur šīm šaubām pašam 
ar Viņa palīdzību. Pastāvi uz pārliecību, ka Dievs nevēlas, lai šīs šaubas būtu pastāvīga tavas 
dzīves daļa. Kad tu esi ieguvis diezgan labu ideju par to, kas izraisa šaubas, meklē Dievu, lai 
Viņš tev palīdz atrast risinājumu, kas palīdzēs atbrīvoties no problēmas, kas izraisa šaubas.  

D. Kā atbrīvoties no savām šaubām 
Šaubas var tevi sakaut, vai arī ar Dieva palīdzību tās var kļūt tev par patiesu iespēju 

spēcīgāk pieaugt savās personīgajās attiecībās ar Jēzu. Ja tu Viņu savā dzīvē liec pirmajā 
vietā, šaubas nepaliks uz mūžiem.  

Tālāk sekos dažas vispārīgas vadlīnijas, kas var palīdzēt tev pārvarēt šaubas.  
Tikai īsi pieminēsim tos jautājumus, par kuriem jau runājām.  

1. Atzīsti, ka tev ir šaubas 
Dažiem cilvēkiem vienkārša šaubu atzīšana ir kā īsts trieciens viņu lepnumam.  

Viņi skatās uz to tāpat kā uz slimību. “Ja es atzīstu, ka man ir šaubas, cilvēki domās,  
ka es esmu vājš kristietis,” viņi saka.  

Šaubu atzīšana ir pirmais solis, lai atbrīvotos no tām. Dažas šaubas var vienkārši tikt 
izstumtas no tava prāta ar vienkāršu lūgšanu Dievam. Bet, ja tās atkal atgriežas, tad ir 
pienācis laiks ciešāk paskatīties uz šīm šaubām.  

2. Sāc par to runāt ar Dievu  
Ceļš uz brīvību no šaubām sākas ar Dievu. Velti laiku tam, lai pastāstītu Dievam par to, 

kas notiek tavā prātā. Viņš nebūs ne apvainots, ne pārsteigts. Nejūties pārsteigts, ja viss, ko tu 
dzirdēsi no Dieva, ir klusums (varbūt tas ir tas, kas izraisa tavas šaubas – Dievs šķiet kluss un 
tāls). Vienalga runā ar Viņu. Pasaki Viņam, kas pēc tavām domām ir iemesls. Lūdz Viņam 
gudrību, kā atrisināt šīs šaubas. Turpini runāt ar Viņu, līdz šaubas ir sakautas.  
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3. Pārbaudi savas šaubas 
Paskaties ciešāk uz tām. Mēģini noskaidrot, kāda problēma izraisa šīs šaubas. Noskaidro to 
vienu problēmu, kas iesēj šīs šaubas tavā prātā. Paskaties, ko Bībele saka par šī veida 
šaubām.  

4. Jautā Dievam kā Viņš grib, lai tu atbrīvojies no šīm 
šaubām 

Dažreiz mēs vēlamies, lai Dievs mūsu dzīvi padarītu vieglu. “Dievs, lūdzu, liec šīm 
šaubām pazust – tagad!” Ja Dievs klusē, tev var rasties vēl vairāk šaubu. Pieņem atbildību 
risināt savas šaubas.  

Studē Bībeli. Meklē konkrētus veidus, kā risināt problēmas, kas izraisa tavas šaubas.  
Kad tu uzzini problēmu, kas izraisa šaubas, bieži vispārīgais risinājuma veids jau ir skaidrs.  

Negaidi, ka Dievs vienkārši iemetīs tev klēpī perfektu tavu problēmu risinājumu.  
Meklē palīdzību pie Dieva, bet saproti, ka Viņš gaida, ka tu pildīsi savu daļu. Reiz kāds 
cilvēks izmisumā vērsās pie Jēzus pēc palīdzības. Viņa dēlam vajadzēja dziedināšanu.  
Viņš teica: “Kungs, es ticu, palīdzi manai neticībai.” Viņš zināja, ka viņam vēl bija šaubas. 
Bet viņš nesēdēja mājās un negaidīja brīnumu. Viņš ārā meklēja Jēzu, lūdzot pēc Viņa 
palīdzības.  

5. Nospraud mērķus, kas tev palīdzēs atbrīvoties no šīm 
šaubām Dieva veidā 

Dievs var dot tev gudrību, kā sakaut šaubas, kas piepilda tavu prātu. Izvirzi vienkāršus 
mērķus rīcības soļiem, ko tu spersi, lai atbrīvotos no šīm šaubām. Lūdz katru dienu. Piepildi 
savu prātu ar Dieva apsolījumiem. Tad sāc strādāt pie izmaiņām, kas atbrīvos no problēmas, 
kas izraisa šaubas. Ja rūgtums pret kādu cilvēku izraisa tevī šaubas, tad strādā pie piedošanas 
šim cilvēkam. Izveido plānu, kā tu atjaunosi attiecības.  

Ja tu mēģināsi atbrīvoties no kādas no šīm problēmām un risinājums nedarbojas – 
nepadodies. Mēģini vēlreiz. Atrod risinājumu, kas darbojas. Tev varbūt vajadzēs iet pie cita 
kristieša pēc palīdzības.  

Dari visu iespējamo, lai atbrīvotos no šaubu iemesla. Pats svarīgākais, atceries, ka tev 
vajag Dieva palīdzību, lai būtu par kristieti. Dievs var pieļaut šaubas tavā ceļā, lai pārbaudītu 
tevi un dotu tev iespēju kļūt spēcīgākam. Vai nu šaubas nāk vai iet, tu vari pastāvēt savā 
mīlestībā pret Dievu un teikt: “Jā, es zinu, ka esmu kristietis.”  
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