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1.nodaļa 

Mīlestība un paklausība 
Varbūt tu atceries dienu, kad kļuvi par kristieti. Ja tas notika pēdējo dažu mēnešu laikā,  

tu viegli vari atcerēties, kāda bija tava dzīve pirms tu kļuvi par kristieti. 

Kļūt par kristieti ir kas vairāk nekā vienkārši izteikt vienkāršu lūgšanu - tas viss ir par 
ieiešanu jaunās attiecībās ar Dievu. Mēs nākam no tā, ka bijām Dieva ienaidnieki uz to,  
ka esam īpaši Dieva draugi. 

Kolosiešiem 1:21-22 (tulkojums no New Living Translation) 

Šis ietver jūs, kas kādreiz bijāt tālu prom no Dieva. Jūs bijāt Viņa ienaidnieki, 
atdalīti no Viņa savu ļauno domu un darbību dēļ, 22 bet tagad Viņš jūs ir atvedis 
atpakaļ kā Savus draugus. Viņš to ir izdarījis caur Savu nāvi pie krusta Savā paša 
cilvēka ķermenī. Tā rezultātā, Viņš ir ievedis jūs pašā Dieva klātbūtnē, un jūs esat 
svēti un nevainojami, stāvēdami Viņa priekšā bez nevienas vainas. 

Dievs grib, lai mēs saprotam cik ļoti Viņš mūs mīl. Viņš grib mūs adoptēt (pieņemt) kā 
Savus bērnus. 

Galatiešiem 3:26 (tulkojums no New International Version) 

Jūs visi esat Dieva dēli caur ticību uz Kristu Jēzu. 

Kad tu mācies šo kursu, velti laiku tam, lai rūpīgi sev pavaicātu šos jautājumus.   

Ko nozīmē būt Dieva dēlam vai meitai?   
Kā mēs izveidojam attiecības ar kādu, kuru nevaram redzēt?   
Kāda veida attiecības man ir ar Dievu? 

A. Nepieciešamība pēc jaunām attiecībām 
1. Kādas attiecības tu šodien vērtē visaugstāk? 

Dievs vēlas, lai mēs redzētu, ka būt kristietim ir kas vairāk par biļeti nokļūšanai debesīs. 
Dievs vēlas personīgas attiecības ar mums šodien. Kad mēs kļūstam par kristieti, Dievs vēlas, 
lai mēs rūpīgi paskatītos uz attiecībām mūsu dzīvē un vajadzības gadījumā sāktu tās mainīt. 

Mūsu kultūra augstu vērtē neatkarību. Kultūras vēstījumos ietilpst: “Neļaujiet nevienam 
jūs kontrolēt.” “Esiet atbildīgi par savu dzīvi.” “Ja esi pusaudzis, tev jācīnās par savu 
neatkarību.” 

Bet Dievs vēlas, lai mēs personīgās attiecības ar Viņu novērtētu augstāk par visām citām 
attiecībām. Un Viņš vēlas, lai šīs attiecības attīstītos - nobriestu. Ja tev bija zīdainis brālis vai 
māsa, vai paša bērns, tu esi redzējis kādas ir attiecības ar bērnu. Bērnam augot, jūsu attiecības 
mainās - mēs ceram! Ja viņi, būdami 20 gadus veci, joprojām rīkojas kā 2 gadus veci,  
tas vairs nav jauki - tā ir problēma. 
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Līdzīgā veidā Dievs vēlas, lai mēs izaugtu un attīstītu attiecības ar Viņu, attiecības,  
kas mainās – kas nobriest. Viņš vēlas, lai tu kļūtu par nobriedušu Viņa ģimenes locekli. 

2. Kā mēs izveidojam jaunas attiecības? 
Kļūstot par kristieti, tev rūpīgi jāraugās uz cilvēkiem, kuri ir tavu draugu lokā. Vai viņi 

palīdz tev labāk iepazīt Dievu? Vai arī viņi tevi velk atpakaļ vecajā grēcīgajā dzīvesveidā,  
ko dzīvoji pirms kļuvi par kristieti? 

Dievs vēlas, lai tev būtu draugi, kas palīdzēs tev izaugt par visu, ko Viņš tevi radīja,  
lai tu būtu. Tev, iespējams, vajadzēs izbeigt dažas attiecības, kas traucē tavām attiecībām ar 
Dievu. Bet pat attiecībā uz kristīgajiem draugiem, tev jājautā sev: “Vai šis draugs palīdz man 
tuvoties Dievam?” 

Tātad, kā tu attīstīsi dziļākas attiecības ar Dievu? Kāds ir ceļš uz briedumu?  
Šeit ir saraksts ar vairākām svarīgām tavas dzīves jomām, kas palīdzēs tev izaugt un kļūt par 
nobriedušu cilvēku, kādu Dievs vēlas, lai tu būtu. 

—mīlestība 
—paklausība Jāņa 14:15 
—atjaunot savu prātu Romiešiem 12:1-2 
—mācīties kā pretoties kārdinājumam grēkot Jēkaba 4:7-8 
—staigāt atklātībā savās attiecībās ar Dievu un cilvēkiem 
—mācīties kā būt patiesam 
—mācīties kā patiesi izbaudīt dzīvi 
—mācīties kā dzīvot brīvībā – patiesā brīvībā, neesot narkotiku, ēdiena, naudas, attiecību vai 

kā cita verdzībā. 

3. Dievs vēlas būt tavs tēvs 
Kad tu kļūsti par kristieti, tas nozīmē, ka tu lūdz Dievu būt savas dzīves Vadītājam.  

Bet Dievs nevēlas būt tikai tavs “priekšnieks” vai “diktators, kurš pārvalda tavu dzīvi”.  
Viņš vēlas daudz intīmākas attiecības. Dievs izmanto ģimenes attēlu, lai aprakstītu ciešās 
attiecības, kuras Viņš vēlas nodibināt ar tevi. 

2.korintiešiem 6:18 (tulkojums no New International Version) 
Es jums būšu Tēvs, un jūs būsiet mani dēli un meitas, saka Tas Kungs Visvarenais. 
Dievs vēlas būt mīlošais tēvs tavā dzīvē. Ja tu esi audzis mājās ar laipnu un mīlošu tēvu, 

tev var nebūt pārāk grūti saprast šo jēdzienu par Dievu, ka Viņš līdzinās tavam zemes tēvam, 
bet ir daudz labāks. 

Bet daudziem jaunajiem kristiešiem šī “tēva koncepcija” ir problēma. Salīdzināt Dievu 
Tēvu ar viņu zemes tēvu ir iemesls daudzām sāpīgām atmiņām. Daudziem viņu tēvs ir svešs. 
Citiem bija tēvs, kurš nebija klāt, vai skarbs, emocionāli atdalīts, savtīgs vai naidīgs. 

“Mana īstā tēva nebija, kad es biju ļoti jauns,” dalījās Juris. Mana mamma apprecējās 
atkārtoti, un mans patēvs mani gadiem ilgi seksuāli izmantoja. Kad viņa vardarbība beidzot 
tika atklāta, viņš tika arestēts. Man vajadzēja liecināt tiesā. Arī mana mamma bija tur,  
bet viņa nebija tur manis dēļ. Viņa sēdēja pie mana patēva.”  
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Ērikam bija tēvs, kurš nekad ar viņu nebija apmierināts. ““ Tu nekad neko nesasniegsi!”  
bija tas, ko mans tēvs teica atkal un atkal,” saka Ēriks. “Šie vārdi dziļi iegrieza manā sirdī,  
un tagad, daudzus gadus vēlāk, es joprojām jūtu sāpes katru reizi, kad atkal dzirdu tos savā 
prātā.” 

Juris un Ēriks šodien pārstāv tik daudz jaunu cilvēku, kuriem ir bijis vardarbīgs tēvs. 
Neatkarīgi no tā, vai viņiem tika darīt pāri seksuāli vai fiziski, viņu koncepts par “tēvu” ir 
bojāts. Tā vietā, lai radītu savā prātā pozitīvus tēlus, “tēvs” rada spēcīgu nodevības, 
vardarbības un sāpju ainu. 

Tātad, kā cilvēks var tikt pāri šiem sāpīgajiem “tēva” tēliem un attīstīt ciešas personiskās 
attiecības ar Dievu? Dievs ir patiesība, un mums ir jāturas pie patiesības un jādzīvo Viņa 
patiesībā, neskatoties uz problēmām, kas ir mūsu pagātnes sastāvdaļa. 

Ja tu esi viens no tiem, kam ir bijušas negatīvas attiecības ar savu tēvu, tad Dievs vēlas, 
lai tu pieredzētu, ko nozīmē, ka ir mīlošs tēvs, kāds tev nekad nav bijis. Viņš tev būs tas tēvs. 

Bībele ir pilna ar Rakstu vietām, kas apraksta personīgās attiecības, kas cilvēkiem bija ar 
Dievu. 23.psalms ir skaists Dieva kā mana gana attēls, kuru uzrakstījis Dāvids, kurš vispirms 
bija gans, pirms kļuva par ķēniņu. Šeit ir minēti vēl vairāki veidi, kā Dievs vēlas attiekties 
pret tevi. Šis saraksts varētu būt daudz garāks. 

Viņš mani mīl.  Jāņa 3:16 

Viņš pazīst mani ļoti intīmi.  Mateja 6:25-34 

Viņš rūpējas par mani.  Lūkas 12:22-28 

Viņš uzklausa mani.  Jeremijas 33:3 

Viņš izturas pret mani ar mīlošu cieņu. 

Viņš man neuzspiež paklausīt Viņam. 

Viņš vada mani.  Jāņa 14:26 

Viņš man dod spēku paklausīt Viņam.  Filipiešiem 4:13 

Viņš man palīdz, kad man ir problēmas.   1.korintiešiem 10:13 

Viņš ir maigs.  Psalm 86:15 The Living Bible tulkojums 

Viņš piedod man, kad es kļūdos.  1.Jāņa 1:9 

Viņš ir pacietīgs.  2.Pētera 3:9 

Viņš disciplinē mani, kad es Viņam nepaklausu.  Ebrejiem 12:5-11 

Attīstot šīs personīgās attiecības ar Dievu, mums ir jāstrādā, lai radītu personīgu izpratni, 
personīgas intīmas attiecības. Šīs nav divu vienādu personu attiecības. Dievs ir atbildīgs - 
Viņš ir vadītājs, mēs esam sekotāji. 
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B. Kāda vieta paklausībai ir manās attiecībās ar 
Dievu? 

Ko nozīmē veselīgas attiecības ar Dievu vai ar citiem cilvēkiem? Mūsdienu pasaulē 
šodien disfunkcionālas attiecības, šķiet, ir biežāk sastopamas nekā veselīgas. Tavas ģimenes 
fona haoss tev var šķist “normāls”. 

Kas tev palīdzēs pāriet no “parasta” savas pagātnes haosa uz ciešu personisko attiecību 
veidošanu ar Dievu? Viens no galvenajiem soļiem ir saprast robežas, likumus, ko Dievs ir 
ieviesis, lai mums palīdzētu. 

Ja tev būtu 2 gadus vecs bērns, tu uzliktu robežas, lai tavs bērns būtu drošībā. Ja tavs 
bērns gribētu iet spēlēties uz ielas, tu teiktu: “Nē!”, pat ja bērns raudātu. Tu zini briesmas, 
kaut arī bērns to nezin. 

Līdzīgā veidā Dievs ir nolicis robežas, lai mūs pasargātu. Viņa likumi mums neatņem 
brīvību, tie nodrošina drošas robežas, kurās mēs varam piedzīvot brīvību, kāda Dievam ir 
priekš mums.  

1. Dieva likumi 
Tā kā Dievs ir Vadītājs, mums jānoskaidro, kādi ir noteikumi, kurus Viņš mums ir devis, 

pēc kuriem dzīvot. Tas ir īpaši svarīgi jaunajiem kristiešiem, jo daudzi nav saņēmuši nekādu 
apmācību par to, ko Dievs no viņiem sagaida. Likumi, ko Dievs mums ir licis ievērot,  
ir skaidri uzrakstīti Bībelē.   

Daži no pazīstamākajiem ir 10 baušļi, kas atrodami 2.Mozus 20.nodaļā. Kad tu skaties uz 
šiem likumiem, kas rakstīti pirms tūkstošiem gadu, tie joprojām ir ļoti praktiski šodienai. 
“Nezodz” un “nenogalini” nav tikai kristiešiem, tie ir arī mūsu nācijas likumi. 

Apskatot pirmos 3 baušļus, tie koncentrējas uz tavām personīgajām attiecībām ar Dievu. 

Kāds ir saskaitījis visus likumus Bībelē un atradis vairāk nekā 600 likumu. Daudzi Vecās 
Derības cilvēki vienkārši koncentrējās uz likumiem, un nevis uz personiskajām attiecībām ar 
Dievu. Dievs meklē vairāk nekā “likuma turētājus”. Viņš vēlas personīgas attiecības ar tevi. 
Un viens no veidiem, kā parādīt, ka vēlies personīgas attiecības ar Dievu, ir paklausot Viņam. 

2. Dieva lielākie likumi 
Kādu dienu kāds vīrietis, kurš bija Vecās Derības likumu eksperts, piegāja pie Jēzus un 

pajautāja, kādi ir lielākie likumi Bībelē.   

Mateja 22:35-40 (tulkojums no New International Version) 
35Viens no viņiem, likumu eksperts, pārbaudīja Viņu ar šo jautājumu:  
36”Skolotāj, kurš ir vislielākais bauslis bauslībā?” 37Jēzus atbildēja:  
“Mīliet To Kungu, savu Dievu, no visas sirds un no visas savas dvēseles un ar visu 
savu prātu.” 38Šis ir pirmais un lielākais bauslis. 39Un otrais ir tāds: “Mīli savu 
tuvāko kā sevi pašu.” 40Visi likumi un pravieši stāv uz šiem diviem baušļiem.” 
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Jēzus atbilde dod mums spēcīgu ieskatu tajā, ko Dievs domā par visiem Bībeles 
likumiem. Lielākais likums ir vērsts uz personīgām attiecībām ar Viņu. Tam, ka esi 
veiksmīgs kristietis, nav nekā kopīga ar tavu bagātību vai varu, vai ģimenes attiecībām. 
Ikvienam kristietim ir potenciāls gūt panākumus no Dieva viedokļa, ievērojot lielākos Bībeles 
likumus. Vecumam vai spožumam, vai to trūkumam, nav nekā kopīga ar šo likumu.  
Tas viss ir saistīts ar mīlestību. 

Šis lielākais Bībeles likums norāda uz spēcīgajām attiecībām starp Dieva mīlēšanu un 
paklausību Dievam. 

C. Kādēļ paklausīt Dievam? 
Paklausība un mīlestība ir ļoti cieši saistītas viena ar otru. Tām abām vienai uz otru ir liela 

ietekme. Ja tu gatavojies paklausīt Dievam, tev jāiemācās mīlēt Viņu. Tikai personīgās 
attiecībās, kuru pamatā ir mīlestība uz Dievu, tu atklāsi vēlmi un spēku paklausīt Dieva 
likumiem. Mīlestība ir pamats, uz kura tiek būvēta paklausība. Jo lielāka būs tava mīlestība 
uz Dievu, jo vieglāk būs Viņam paklausīt. 

Katru reizi, kad mēs paklausām vienam no Viņa likumiem, mūsu rīcība saka Dievam:  
“Es Tevi mīlu”. Ievērojot Dieva likumus, mīlestība paliek tīra un skaista. Mīlestība bez 
paklausības kļūst piesārņota, savtīga un iznīcinoša. Mīlestība kļūst par iekāri, kad cilvēks 
nepaklausa Dievam. 

1. Dievs ir mīlestība 
Daudzi Bībeles panti runā par Dieva mīlestību. Šis mīlošais Dievs dziļi rūpējas par katru 

cilvēku, mazu vai lielu. 

Kad mēs izvēlamies paklausīt Dievam, mēs izvēlamies paklausīt mīlošajam Dievam.  
Mēs nevarējām izdarīt drošāku izvēli kā paklausīt Dievam. Viņš ir tīrs. Viņš ir ideāls. Šis 
mīlošais Dievs ir lūdzis mums viņu paklausīt. 
 

1.Jāņa 3:16 (tulkojums no New International Version) 

Mēs zinām, kas ir īsta mīlestība, jo Kristus atdeva savu dzīvību par mums. Un tāpēc 
mums vajadzētu arī atdot savas dzīves par saviem kristīgajiem brāļiem un māsām.  
 

2.korintiešiem 13:11 (tulkojums no New International Version) 

Dārgie brāļi un māsas, es noslēdzu savu vēstuli ar šiem pēdējiem vārdiem: 
Priecājieties. Mainiet savus ceļus. Iedrošiniet viens otru. Dzīvojiet harmonijā un 
mierā. Tad mīlestības un miera Dievs būs ar jums. 
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2. Dievs mīl tevi 
Jāņa 3:16 saka mums, ka Dievs mīl visu pasauli, nevis tikai dažus cilvēkus. Viņš tevi ļoti 

mīl. Tava pagātnes grēka dzīve neapstādina Viņu tevi mīlēt. Tu Viņam esi ļoti īpašs. 

Jāņa 3:16 (tulkojums no New International Version) 

Jo Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka deva savu vienīgo Dēlu, lai tie, kuri Viņam tic, 
nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību. 

3. Dievs tev teica, lai tu Viņu mīli 
Vissvarīgākais bauslis visā Bībelē ir mīlēt Dievu ar visu savu sirdi, prātu, dvēseli un 

spēku. (Skatīt Mateja 22:37 un Marka 12:30.) Citiem vārdiem sakot, mums ir pavēlēts mīlēt 
Dievu ar visu, kas mums ir. Mums ir jāmīl Dievu vairāk par jebkuru citu personu.  

Jēzus runā par šo saikni starp mīlestību un paklausību.   

Jāņa 14:15 (tulkojums no New Living Translation) 

Ja tu mīli Mani, klausi manām pavēlēm. 

Jēzus teica, ja tu mīli Viņu, tu paklausīsi Dieva likumiem. Ja tu neklausi Dievu,  
tas parāda, ka tu nemīli Dievu. Ja tu nemīli Dievu, tev liksies neiespējami paklausīt Viņa 
likumiem. 

D. Kā es varu paklausīt Dieva vislielākajam 
likumam? 

1. Kā es varu sākt mīlēt Dievu? 
Kā tu vari paklausīt Dieva lielākajam bauslim? Ko tu varētu darīt, lai parādītu Dievam,  

ka tu mīli Viņu? Pastāv daudzi praktiski veidi, kā tu vari parādīt Dievam, ka tu mīli Viņu. 
Šeit ir daži. Varbūt tu vēlēsies pievienot dažas savas idejas. Izlasi 1.korintiešiem 13, lai 
redzētu vairākus veidus, kā izpaust patiesu mīlestību. Katru dienu lasot savu Bībeli, meklē 
Bībelē piemērus cilvēkiem, kuri parāda, kā viņi caur savu paklausību mīlēja Dievu. 

1. Paklausi Dieva likumiem 
2. Paklausi principiem, kas slēpjas aiz Dieva likumiem 
3. Atdod Dievam savas personīgās tiesības 
4. Dari to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu 
5. __________________________________ 
6. __________________________________ 
7. __________________________________ 
8. __________________________________ 
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Mums jāmeklē vienkārši, praktiski veidi, kā parādīt Dievam, ka mēs Viņu mīlam,  
kad ejam caur savām ikdienas aktivitātēm. Šīs iespējas meklējiet ēdienreizēs, darbā, stundās, 
atpūtas laikā, brīvajā laikā un draudzē. 

Lūkas 6:27-38 ir vēl viens saraksts ar veidiem, kā parādīt mīlestību praktiskos veidos.  
Jūs varat apspriest, kā jūs varat sākt izmēģināt dažus no šiem veidiem savā dzīvē. Šeit ir vēl 
dažas lietas, kuras uzskaitījusi jauno kristiešu klase. 

1. Lūdz Dievam padomu. 

2. Pasakies Viņam par Viņa palīdzību. 

3. Pielūdz Viņu. 

4. Domā par Dievu, ka Viņš ir ar tevi. 

5. Parādi bībelisku attieksmi. 

6. Dod Dievam. 

Galvenais šeit ir atrast veidu, kā iemācīties mīlēt Dievu. Dziļu personisko attiecību 
veidošana ar Dievu var prasīt laiku, bet turpini pie tā strādāt. 

2. Ko darīt, ja man nav spēka paklausīt Dievam? 
Tu vari teikt: “Man nav spēka mīlēt Dievu vai paklausīt Viņa baušļiem. Es esmu pārāk 

vājš.” Dievs zina tavas vājās vietas labāk nekā tu, un Viņš joprojām tevi mīl. Un Viņš tev ir 
devis divus īpašus apsolījumus. 

2.Timotejam 1:7 (tulkojums no New International Version) 

Jo Dievs mums nav devis baiļu un kautrīguma garu, bet spēka, mīlestības un 
pašdisciplīnas. 
 

2.korintiešiem 12:9 (tulkojums no New International Version) 

Bet viņš (Dievs) man sacīja: “Mana žēlastība priekš tevis ir pietiekama,  
jo vājībā mans spēks ir pilnīgs.” Tāpēc es vēl vairāk priecāšos par savām vājībām, 
lai Kristus spēks dus uz mani. 
 

Abi šie apsolījumi tev piedāvā lielas cerības. Ja tu saki: “Es nevaru mīlēt to cilvēku” vai 
“Es nevaru mīlēt Dievu”, neuztraucies. Dievs dos tev mīlestību, lai tu varētu mīlēt Viņu un 
citus. Faktiski 2.Timotejam 1:7 to norāda kā pagātnes darbību - Dievs mums ir devis šīs 
dāvanas. 

2.korintiešiem 12:9 apsolījums runā ar tiem, kuri saskaras ar problēmām – ar tiem,  
kuri ir vāji. Dievs apsola dot mums visu nepieciešamo spēku - spēku mīlēt un spēku visās 
mūsu dzīves jomās. Bet paklausīt Dievam ir vajadzīgs vairāk nekā spēks. Tas prasa 
personisku vēlmi paklausīt - tas nāk no iekšpuses, dziļi sirdī. 
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3. Ko darīt, ja es nejūtu nekādu mīlestību pret Dievu? 
Mūsdienu pasaulē šodien mīlestību bieži raksturo kā sajūtu. Varbūt tu esi dzirdējis 

kristieti sakām: “Es vienkārši jūtu tik lielu mīlestību uz Jēzu. Man liekas, ka mana sirds 
uzsprāgs!” Vai tu vari sasaistīties ar to cilvēku? Vai arī tu esi pretējs? Tu paskaties uz to 
cilvēku un klusi pasaki sev: “Tas ir viens dīvains cilvēks!” 

Vai varbūt tu kādreiz juties patiesi tuvu Dievam, bet tagad šīs jūtas vairs nav.  
Varbūt tu pamodies vienā rītā un viss uzbudinājums bija pazudis.  

Lielākais Bībeles bauslis neliek tev just zināmu sajūtu. Mīlestība ir daudz vairāk nekā 
sajūta - tā ir apņemšanās, tā ir izvēle. Patieso mīlestību nosaka ne tik daudz tas kā tu jūties, 
bet gan tava rīcība. Patiesu mīlestību parāda mīlošas darbības, kas nāk no patiesas sirds. 

Daudzi jaunie kristieši patiešām cīnās ar ideju mīlēt Dievu, kuru viņi neredz. Iemācīties 
mīlēt Dievu ir vispirms mācīties paklausīt Dievam. Ar vienkāršām paklausības darbībām tu 
sāksi redzēt pārmaiņas savā sirdī un sāksi izjust mīlestību uz Dievu. Jūsu attiecībās tas var 
notikt ātri, vai arī lēnām var parādīties mīlestības sajūta pret Dievu. 

Bet tikai atceries, ka jūtas nāk un iet. Tas nenozīmē, ka mīlestība nāk un iet tikai tāpēc,  
ka jūtas mainās. Pat tajās dienās, kad mīlestības jūtas pret Dievu vairs nav, tu joprojām savā 
sirdī vari izvēlēties teikt: “Es izvēlos mīlēt Dievu un to parādīt ar savu rīcību.” 

Ja tu paklausi Dievam tikai tad, kad jūties paklausīgs Viņam, tad tu dodies uz 
nepatikšanām. Izvēlei paklausīt Dievam ir jānāk no sirds - dziļa sirds apņemšanās paklausīt 
Dievam neatkarīgi no tā, kā tu jūties. 

Un vēl viena lieta - kad tu kādu mīli, tu vēlies ar viņu sarunāties. Jo vairāk katru dienu tu 
runā ar Dievu, jo vairāk tu Viņu iepazīsi, un jo vairāk tu izjutīsi pieķeršanās jūtas pret Viņu. 

E. Kāda vieta motīviem ir paklausībā Dievam? 
Kad mazs bērns sāk mācīties par paklausību, viņš/viņa ir pārāk jauns, lai saprastu 

motīvus. Viņiem tiek mācīts paklausīt – tāds periods - “jo es tā teicu!” Noteikumus nosaka 
vecāki, un vecāki tos piemēro, jo viņi vēlas pasargāt savu bērnu. 

Bet, bērnam pieaugot līdz pusaudzim, ir nepieciešams jauns paklausības līmenis.  
Šim topošajam pieaugušajam ir jāapgūst dziļāki iemesli, kas slēpjas aiz noteikumiem un viņu 
reakcija uz šiem noteikumiem. Tagad pusaudzim ir izvēles iespējas, lēmumi, kas saistīti ar 
motīviem. 

Dievs vēlas, lai tu paklausi Viņam, un Viņš ir apsolījis dot tev spēku,  
kas tev nepieciešams, lai to izdarītu. Bet Viņš nepiespiedīs tevi paklausīt. Tev ir jāizvēlas. 
Kas tev palīdzēs izdarīt pareizo izvēli? Tavi motīvi. 
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1. Kas ir motīvs? 
Mēs bieži dzirdam vārdu “motīvs”, bet ko tas patiesībā nozīmē? Šeit ir dažas personiskas 

atbildes, ko snieguši citi. Varbūt tev ir kaut kas cits, ko pievienot šim sarakstam. 
1. Mērķis 
2. Galvenais iemesls, kāpēc es kaut ko daru 
3. Vēlme 
4. Spēks vai ideja, kas mudina mani kaut ko darīt 
5. Doma, kas slēpjas aiz darbības 
Cilvēkiem visās darbībās var būt dažādi motīvi, ne tikai paklausības akti. Personu var 

motivēt bailes, vaina, saistības - es jums esmu parādā - tas ir parāda atdošanas laiks vai 
manipulācija. Vai arī var būt ļoti pozitīvi motīvi: laipnība, rūpes, pienākums, mīlestība, 
līdzjūtība, atzinība vai vienkārši dāvināšanas prieks. 

2. Kāds ir mans motīvs paklausot Dievu? 
Kas tevi motivē paklausīt Dievam? Bailes no došanās uz elli? Tas varētu darboties neilgu 

laiku. Bet, lai tu turētos pie mīlestības uz Jēzu, tev ir vajadzīgs labāks motīvs nekā bailes no 
elles. 

Kas tevi nogādās vietā, kur tu saki: “Es gribu paklausīt Dievam”. Labākais motīvs,  
lai paklausītu Dievam, ir mīlestības motīvs.  

Bet kā tu zini vai kāda rīcība ir mīlestības akts vai manipulācija? Atbilde ir “tavs motīvs”. 
Darbības, kas ir mīlestības akts, pamatā vienmēr ir vēlme parādīt mīlestību. 

Divi cilvēki var darīt to pašu, bet viņiem ir dažādi motīvi. Darbība, kas vienā gadījumā ir 
mīlestības akts, citā gadījumā var būt savtīgums. Galvenā atšķirība ir cilvēka motīvs. 

Mēs katrs izvēlamies savus motīvus. Varbūt agrāk tu kaut ko darīji nepareizu iemeslu dēļ. 
Tagad ar Dieva palīdzību tu vari sākt paklausīt Dievam ar vēlmi parādīt Viņam mīlestību. 

Salamana pamācības 21:2 (tulkojums no The Living Bible)  
Mēs katrs savu darbību varam attaisnot, bet Dievs skatās uz mūsu motīviem. 
 

Salamana pamācības 20:27 (tulkojums no The Living Bible)  
Cilvēka sirdsapziņa ir Tā Kunga uzmanības centrā, atklājot viņa slēptos motīvus. 

Šie divi panti mums skaidri parāda, ka Dievs vienmēr zina mūsu motīvus. Mēs varam 
slēpt savus motīvus no citiem cilvēkiem, bet ne no Dieva. Izaicinājums, ar ko mēs šodien 
sastopamies, ir tas, kas būs mūsu jauno attiecību ar Dievu pazīme. Vai mīlestība būs mūsu 
motīvs? Vai paklausība Dievam būs mūsu sirds vēlme? 

Ir vairāk jāiepazīst Dievs, lai paklausītu Viņam. Bet tas noteikti ir viens no galvenajiem 
izejas punktiem personisko attiecību veidošanā ar Viņu. Kā mūsu attieksmes ietekmē mūsu 
spēju paklausīt Dievam? Tas ir nākamās nodaļas uzmanības centrā. 
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2.nodaļa 
Attieksmes un paklausība 

Mēs esam pārrunājuši, kādēļ mums vajadzētu klausīt Dievam. Mēs redzam, ka Dieva 
lielākais bauslis fokusējas uz mīlestību. Tagad paskatīsimies ciešāk uz to, kā mūsu attieksmes 
ietekmē mūsu uzvedību.  

Šīs nodaļas galvenais punkts ir tāds, ka mums ir jābūt paklausīgai attieksmei pret Dievu, 
ja mēs grasāmies konsekventi paklausīt Dievam. Tātad, kā tu vari zināt, vai tev ir paklausīga 
attieksme pret Dievu? 

Varētu būt vieglāk redzēt šo attieksmi, ja vispirms apskatīsi, kā tu šodien reaģē uz citiem 
cilvēkiem savā dzīvē - īpaši uz vadītājiem vai tiem, kas ieņem autoritatīvu pozīciju. Ja redzi, 
ka tu reaģē ar nepaklausīgu attieksmi pret citiem cilvēkiem, tad varbūt tev ir jāskatās tuvāk un 
jāpārbauda, vai tā ir problēma arī tavās attiecībās ar Dievu. 

Šo materiālu var vispārināt priekš visiem mūsu vadītājiem – gan Dieva, gan pasaulīgiem 
līderiem. Bet mūsu primārais fokuss ir skatīties uz to, kā mūsu attieksme pret Dieva likumiem 
ietekmē mūsu paklausību Viņa likumiem. 

A. Pārbaudi attieksmes, kas liek nepaklausīt Dievam 
Attieksme ir noteikts domāšanas veids, viedoklis, domāšanas modelis.  

Viens no iemesliem, kādēļ cilvēkiem ir grūti paklausīt Dievam, ir tas, ka viņiem ir 
nepareiza attieksme pret Viņu. Tu jautāsi: “Kāds manai attieksmei sakars ar manu spēju 
paklausīt Dievam?”  LIELS! Tas, ko tu domā par Dievu, ļoti lielā mērā ietekmēs to,  
cik daudz tu klausīsi Viņam.  

Pārbaudi, vai tev ir kāda no šīm attieksmēm. 

 Kritiska attieksme 

 Dumpīga attieksme 

 Nepateicīga attieksme 

 Slinka attieksme 

 Aizvainojoša attieksme 

 Spītīga attieksme 

Kā cilvēks parāda, ka viņam ir viena vai vairākas no šīm attieksmēm pret Dievu?  
Ir dažādi veidi - ar to, ko saki, ko dari, kā reaģē, kad Dievs tev liek kaut ko darīt, utt.  
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Mēs parādām šīs attieksmes, kad saskaramies ar situāciju, kas ietver kādu no Dieva 
likumiem. Piemēram, ja tev rodas kārdinājums kaut ko nozagt, to, kā tu reaģē, nosaka tava 
attieksme pret situāciju. 

Pieņemsim, ka veikala vadītājs tikko ir veltījis tavai mātei ļoti daudz sliktas attieksmes, 
kad viņa mēģināja saņemt palīdzību kāda noteikta produkta atrašanā. Iekšpusē tu esi ļoti 
dusmīgs uz vadītāju par to, kā viņš izturējās pret tavu māti. Pēc dažām minūtēm tu ieraugi ļoti 
sulīgus ābolus, un tev prātā ienāk doma: “Kāpēc gan lai es nepaņemu pāris no šiem un tad 
tikšu galā ar to nejauko vadītāju.” 

Ja tu ļauj aizvainojošai attieksmei noteikt savu reakciju, tad tu vari mēģināt nozagt 
ābolus. Pretēja attieksme, ar kuru vajadzētu atbildēt, būtu piedodoša attieksme pret vadītāju 
un ātri noraidīt domu par zādzību kā atriebības veidu par viņa slikto izturēšanos. 

Ķēniņš Sauls un viņa dumpīgā attieksme 
Stāsts 1.Samuēla 15 ilustrē ķēniņu Saulu un viņa dumpīgo attieksmi. Kā viņa uzvedība un 

vārdi atklāja viņa nepaklausīgo attieksmi? Dievs ļoti skaidri parāda, ko domā par 
nepaklausīgu attieksmi. 

1.Samuēla 15:22-23 (tulkojums no New Living Translation) 
22Bet Samuēls atbildēja: “Kas Tam Kungam ir patīkamāks: jūsu dedzināmie 
ziedojumi un upuri vai jūsu paklausība Viņa balsij? Paklausība ir daudz labāka 
nekā upurēšana. Klausīties uz Viņu ir daudz labāk nekā nest ziedojumam aunu 
taukus. 23Sacelšanās ir tikpat slikta kā maģijas grēks, un spītība ir tikpat slikta kā 
elku pielūgšana. Tā kā tu esi noraidījis Tā Kunga vārdu, viņš ir noraidījis tevi kā 
ķēniņu. 

Dievs dumpīgo attieksmi uztver tikpat slikti kā maģijas grēku. Viņš spītīgo attieksmi 
uztver tikpat nopietni kā elku pielūgšanu. 

Tu vari jautāt: “Kā es varu atbrīvoties no šīs attieksmes?” Atbilde ir skaidra – bet nav 
viegla. Aizvieto nepareizo attieksmi ar paklausīgu attieksmi. 

Vairāk informācijas par to, kā atbrīvoties no nepareizas attieksmes un kā attīstīt jaunu 
attieksmi, skatīt Grupu studijas jaunai dzīvei kursā, ar nosaukumu Attieksmes. 

B. Attīsti paklausīgas attieksmes 
Viena no vissvarīgākajām mācīšanās, kā paklausīt Dievam, daļām ir izveidot paklausīgu 

attieksmi. Filipiešiem 2:5 saka, ka mums vajag tādu pašu attieksmi, kāda bija Kristum.  
Viņš bija paklausīgs visu savu sāpīgo ceļu līdz nāvei pie krusta. Lasot pirmās četras Jaunās 
Derības grāmatas, tu redzi, kā Jēzus reaģē ar paklausību, kas ļoti spēcīgi runā par paklausīgo 
attieksmi, kāda Viņam bija. Viņa vēlme izpatikt Dievam bija patiesi vissvarīgākā Viņa dzīvē. 

Jāņa 5:19-20 (tulkojums no New International Version) 
19Jēzus atbildēja: “Es jums apliecinu, ka Dēls pats no Sevis neko nevar izdarīt.  
Viņš dara tikai to, ko redz Tēvu darām. To, ko dara Tēvs, to dara arī Dēls.  
20Tēvs mīl Dēlu un stāsta Viņam visu, ko Viņš dara.” 
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Kad mums ir paklausīga attieksme, ir daudz vieglāk paklausīt Dieva likumiem. 
Paklausīgas attieksmes veidošana var aizņemt laiku. Iespējams, ka visspēcīgākais veids,  
kā izveidot paklausīgu attieksmi savā dzīvē, ir iegaumēt Rakstu vietas, kas runā par šiem 
jautājumiem. 

Kāda bija paklausīgā attieksme Jēzum savā dzīvē? Tā ir tāda pati attieksme,  
kādu Viņš vēlas, lai mēs šodien attīstītu arī mūsu dzīvē. 

1. Godbijīga attieksme 

a. Kas ir godbijīga attieksme? 
l) Godbijība nozīmē cieņu, kas sajaukta ar mīlestību. Mana cieņa pret 

Dievu ir sajaukta ar mīlestību pret Viņu. 1.Pētera 2:18 

2) Apbrīna – es apbrīnoju Dievu. Es skatos uz Dievu ar cieņu.  
Es godāju Viņu. 

b. Kā es varu attīstīt godbijīgu attieksmi? 
1) Es saprotu, ka Dievs darbojas manā dzīvē caur maniem vadītājiem. 

 Ebrejiem 13:17 (tulkojums no New International Version) 

 Paklausiet saviem vadītājiem un pakļaujieties viņu autoritātei. 
Viņi uzrauga jūs kā cilvēki, kuriem jāsniedz atskaite. Paklausiet 
viņiem, lai viņu darbs būtu prieks, nevis apgrūtinājums,  
jo tas jums nebūtu nekāds ieguvums. 

2) Es apzinos, ka Dievs izmanto manus vadītājus, lai padarītu mani par 
cilvēku, kādu Viņš (Dievs) vēlas, lai es būtu.   

 Salamana pamācības 21:1 (tulkojums no New International 
Version) 

 Ķēniņa sirds ir Tā Kunga rokā; Viņš to virza kā ūdensteci,  
kur vien vēlas. 

3) Es uz saviem vadītājiem raugos kā uz “Dieva rokām”, kas mani vada 
un virza. 
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2. Kalpa attieksme 

a. Kas ir kalpa attieksme? 
l) Saprast, ka es pats neesmu savs priekšnieks. 

2) Es atzīstu, ka patiesībā kalpoju Dievam, strādājot priekš saviem 
vadītājiem.   
 
Kolosiešiem 3:23 (tulkojums no New International Version) 
 

Strādājiet smagi un priecīgi it visā, ko darāt, it kā jūs strādātu 
Tam Kungam, nevis cilvēku labā. 

3) Tas nozīmē, ka es strādāju priekš Dieva apstiprinājuma visā, ko daru, 
it īpaši paklausot Dievam un saviem vadītājiem.  

b. Kā es varu attīstīt kalpa attieksmi? 
l) Es labprāt pakļauju sevi Dievam un saviem vadītājiem un paklausu 

viņiem.   
 
1.Pētera 2:18 (tulkojums no Phillips New Testament) 
 

Jums, kalpotājiem, ar pienācīgu cieņu jāpakļaujas saviem 
skolotājiem - ne tikai labajiem un laipnajiem, bet arī 
sarežģītajiem. 

2) Es sevi nododu Dieva aizsardzībai. 

3) Es meklēju veidus, kā kādam citam gūt panākumus, īpaši maniem 
vadītājiem. Es esmu sajūsmā par to un to darot, rodu patiesu laimi. 

4) Es nemēģinu darīt Dieva darbu. Es nemēģinu uzņemties Viņa 
atbildību. 

3. Pateicīga attieksme 

a. Kas ir pateicīga attieksme? 
1) Būt pateicīgam par to, ka Dievs ir mans vadītājs. 

2) Būt patiesi laimīgam un novērtēt to, ko Dievs dara, lai padarītu mani 
par cilvēku, kādu Viņš vēlas, lai es būtu. 
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b. Kā es varu attīstīt pateicīgu attieksmi? 
l)  Man jāiemācās priecāties, ka Dievs ir mans priekšnieks. Katru dienu 

pateikties Dievam, ka esmu Viņa bērns. 

 1.tesaloniķiešiem 5:18 (tulkojums no New International Version? 

 Neatkarīgi no tā, kas notiek, vienmēr esiet pateicīgi, jo tā ir Dieva 
griba priekš tevis, kas piederi Jēzum Kristum. 

2) Katru dienu izteikt Dievam patiesu atzinību. Pateikties Viņam ikreiz, 
kad Viņš izmanto citus cilvēkus, lai man dotu padomu vai labotu 
mani.   

3) Atdot Dievam visas savas gaidas, cerības. Izveidot sarakstu ar visām 
lietām, kuras es sagaidu, ka Viņš darīs priekš manis. Tad lūgt un visas 
šīs cerības atdod Dievam.  

4. Klusa attieksme 

a. Kas ir klusa attieksme? 
l) Tas ir ļoti vienkārši – iemācīties kā būt klusam. Iemācīties būt klusam 

tajā, ko saku, divās jomās, (l) cik daudz saku un (2) cik skaļi to saku.  

2) Mācīties būt klusam gan no iekšpuses, tāpat kā no ārpuses. 

3) Mācīties būt mierā ar Dievu. 

 1.Pētera 3:4 (tulkojums no New Life Bible)  

 Jūsu skaistumam vajadzētu nākt no iekšpuses. Tam vajadzētu 
nākt no sirds. Tas ir tas, kas paliek. Jūsu skaistumam jābūt 
maigam un klusam garam. No Dieva redzespunkta, tas ir ļoti 
vērtīgi, un to nevar iegādāties ne par kādu daudzumu naudas.  

 Šis pants ir rakstīts sievām par viņu attieksmi pret saviem vīriem. 
Tomēr šis princips ir labs ikvienam cilvēkam - attīstīt klusu attieksmi. 
Dievs to uzskata par kaut ko ļoti vērtīgu. 

b. Kā es varu attīstīt klusu attieksmi? 
l) Man jāiemācās paklausīt Dievam, nepieprasot zināt visus Viņa 

iemeslus. Man jāvēlas paklausīt vienkārši tāpēc, ka man teica to darīt.  

2) Uzticēties Dievam, ka Viņš būs spējīgs darboties caur maniem 
vadītājiem, lai manā dzīvē izdarītu to, ko Viņš vēlas. Es ticu,  
ka Dievs to izdarīs, pat ja mani vadītāji kļūdās un rīkojas nepareizi.  
Tā Jēzus atbildēja. 
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 1.Pētera 2:23 (tulkojums no New International Version) 
 

Kad Viņš tika apvainots, Viņš neatriebās. Kad Viņš cieta,  
Viņš nedraudēja izlīdzināties. Viņš atstāja savu lietu Dieva rokās, 
kurš vienmēr taisnīgi spriež. 

3) Es nestrīdos ar Dievu. 

4) Es nepieprasu paskaidrojumu, kāpēc man kaut kas būtu jādara,  
pirms es paklausu.  
 

Kad tu pārbaudi Jēzus dzīvi, tu redzēsi, ka Viņš savā dzīvē attīstīja šīs paklausīgās 
attieksmes. Viņš parādīja šīs attieksmes attiecībās ar Dievu un ar saviem zemes vadītājiem. 
Šeit var uzskaitīt arī citas paklausīgas attieksmes, taču šīs dod tev labu sākumu. 

Strādājot pie šo četru paklausīgo attieksmju attīstīšanas, tev būs daudz vieglāk paklausīt 
Dievam. Tu arī atklāsi, ka, strādājot pie šo paklausīgo attieksmju izveidošanas, tu vari sākt 
nepaklausīgās attieksmes izstumt no savas dzīves. Tas ir process - nepaklausīgās attieksmes 
aizstāt ar paklausīgajām. Jautājums ir - kas ir tavā sirdī? Vai tu vēlies Viņam paklausīt?  
Ja tu patiešām vēlies Viņam paklausīt, Viņš tev palīdzēs. 

Šīs paklausīgās attieksmes runā arī par citu jautājumu - tās nozīmē saprātīgu paklausību. 
Patiesais garīgums nav akla paklausība – nedomājoša paklausība. Jēzus bija pilnīgi 
paklausīgs Dievam un Viņa likumiem. Viņš izvēlējās to darīt. Viņa dzīvi var raksturot kā 
saprātīgu paklausību. Gudri cilvēki sekos Jēzus piemēram. 
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3.nodaļa 
Kuriem likumiem man jāpaklausa? 

Ja vēlies sākt karstas debates, uzdod trīs tālāk norādītos jautājumus. Nebrīnies,  
ja kristiešiem ir ļoti atšķirīgs viedoklis par šiem trim jautājumiem. 

(1) Vai kristiešiem ir jāpaklausa visiem Dieva likumiem, kas ir Jaunajā Derībā? 

(2) Vai kristiešiem ir jāpaklausa visiem Dieva likumiem, kas ir Vecajā Derībā? 

(3) Ja kristiešiem nav jāpaklausa visiem Dieva likumiem Bībelē, kā tu izlemsi,  
kuriem likumiem jāpaklausa un kuri jāignorē? 

Šis pēdējais jautājums jo īpaši rada dažus sarežģītus jautājumus. Vai tiešām mums ir 
jāizvēlas, kuriem likumiem ir jāpaklausa? Kur Dievs saka, ka mēs varam ignorēt noteiktus 
Bībeles likumus? 

Ja tu ieņem nostāju, ka mums jāklausa visiem Dieva likumiem, tad izlasi sekojošos  
Vecās Derības likumus. Vai tu ievēro šos likumus? Ja nē, kāpēc gan ne? 

3.Mozus 11:26-27 (tulkojums no New International Version) 

Jebkurš dzīvnieks, kuram ir sadalīti, bet nešķelti nagi vai kas nesagremo, ir nešķīsts 
jums. Ja jūs pieskaraties šāda dzīvnieka mirušajam ķermenim, jūs tiksit aptraipīti 
līdz vakaram. 27No dzīvniekiem, kas staigā uz četrām, tie, kuriem ir ķepas, jums ir 
nešķīsti. Ja jūs pieskaraties šāda dzīvnieka mirušajam ķermenim, jūs tiksit 
aptraipīts līdz vakaram.  

(Tas iekļauj daudzus dzīvniekus, tai skaitā kaķus, suņus un zaķus) 
 

3.Mozus 20:9-10 (tulkojums no New Living Translation) 

Visi, kas nolād savu tēvu vai māti, ir jānogalina. Viņi ir vainīgi pamata pārkāpumā. 
10Ja vīrietis pārkāpj laulību ar cita vīrieša sievu, gan vīrietis, gan sieviete ir 
jānogalina.  
 

5.Mozus 23:12-13 (tulkojums no New Living Translation) 
 
Atzīmējiet laukumu ārpus nometnes priekš tualetes. 13Katram no jums aprīkojuma 
sastāvdaļai jābūt lāpstiņai. Ikreiz, kad jūs atvieglojat sevi, jums ir jāizrok caurums 
ar lāpstu un jāpārklāj ekskrementi. 
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A. Dieva likumu kategorijas 
Bībelē ir dažāda veida likumi. Dažus no šiem likumiem var viegli iedalīt plašās 

kategorijās. Šeit ir četras galvenās kategorijas. Tomēr daži likumi der vairāk nekā vienā 
kategorijā. 

1. Veselības likumi  

2. Izraēlas tautas civilās pārvaldes likumi 

3. Reliģiskie likumi  

4. Morāles likumi 

Šīs četras grupas šķiet samērā vienkāršas, taču patiesībā dažus likumus varētu viegli 
iedalīt divās kategorijās. Arī pēdējā grupa - morāles likumi - ir problēma. Patiesībā ar katru 
Bībeles likumu ir saistīts morāles jautājums. Šīs četras kategorijas ir cilvēku radītas.  
Tu neatradīsi Bībelē pantu, kurā šie likumi tiek sadalīti četrās kategorijās. 

Tomēr var būt noderīgi redzēt dažas no galvenajām grupām, kurās šie likumi iederas,  
kad mēs tos tuvāk aplūkosim. 

1. Veselības likumi 

2.Mozus, 3.Mozus, 4.Mozus un 5.Mozus grāmata Vecajā Derībā ir piepildītas ar 
daudziem dažādiem likumiem, kas tieši saistīti ar labas veselības uzturēšanu.  
5. Mozus 23:12-13, ko citējām iepriekš, ir viens piemērs. Daudzi no šiem likumiem sniedz arī 
sīki izstrādātus noteikumus par dažāda veida slimību ārstēšanu. Medicīnas ārsts  
S. I. McMillen ir sarakstījis izcilu grāmatu “Neviena no šīm slimībām” (None Of These 
Diseases)(Flemming H. Revell Publ. Co.). Viņš izskaidro Vecās Derības likumu medicīnisko 
precizitāti. Tu varbūt vēlies izlasīt šo grāmatu un uzzināt, kā šie likumi mūsdienās ir 
medicīniski pamatoti. 

2. Izraēlas tautas civilās pārvaldes likumi 
Daudzi likumi no 2.Mozus līdz 5.Mozus grāmatai tika doti ebrejiem, lai nodibinātu 

Izraēlas tautas juridisko kodeksu. Iespējams, no viens līdz trim miljoniem ebreju Mozus 
vadībā pameta Ēģipti. Šai bijušo vergu masai tagad bija jānodibina valdība, lai saturētu viņu 
jauno nāciju un nodrošinātu visu nepieciešamo vadību un pakalpojumus. Daudzi no šiem 
likumiem izskatīja jautājumus par strīdu risināšanu, zemes pārdošanu un nomāšanu, procentu 
iekasēšanu, bāreņu aprūpi, utt. 

3. Reliģiskie likumi  
Daudzi no Vecās Derības likumiem ir saistīti ar ebreju reliģisko praksi. Priesteru un levītu 

apmācība un pienākumi, dažāda veida dzīvnieku un pārtikas upuri, reliģiskie svētki ir daži no 
galvenajiem jautājumiem, uz kuriem attiecas šie likumi. 
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4. Morāles likumi  
Dieva morāles likumus bieži raksturo kā mūžīgos likumus, kas attiecas uz cilvēku 

attiecībām. Desmit baušļi (2. Mozus 20:1-17) un divi lielākie Bībeles likumi (Lūkas 10:27) ir 
Dieva morāles likumu piemēri. Dieva morāles likumiem var paklausīt jebkurā kultūrā, tautā, 
laika posmā, ikviens cilvēks, neatkarīgi no viņu ekonomiskā stāvokļa vai izglītības. 

Jēkaba 1:25 (tulkojums no New Life Bible) 

Bet tas, kurš turpina ieskatīties Dieva nevainojamajā likumā un to neaizmirst,  
darīs to, ko tas saka, un būs priecīgs, kad viņš to darīs. Dieva Vārds padara cilvēkus 
brīvus. 

Tā mēs esam atgriezušies pie galvenā jautājuma - kādiem Dieva likumiem kristiešiem 
šodien ir jāpaklausa? Kuriem no tiem mums šodien nav jāpaklausa? 

B. Debates par to, kuriem likumiem šodien paklausīt 
Debates par to, kuriem likumiem ir jāpaklausa, nav jauna diskusija. Pat Jēzus dienās un 

Jaunās Derības draudzē, pēc Jēzus uzcelšanās debesīs, bija atšķirīgi viedokļi. Bet ilgi pirms 
tam mēs redzam šos pretrunīgos viedokļus. Faktiski cīņa sākās ar Ādamu un Ievu Ēdenes 
dārzā, kad Ieva noticēja sātana teiktajam, ka viņa var ignorēt Dieva teikto un patiesībā kļūt 
par labāku cilvēku. 

1.Mozus 3:1-5 (tulkojums no New International Version) 
1 Tagad čūska bija daudz veiklāka nekā visi savvaļas dzīvnieki, ko Tas Kungs Dievs 
bija radījis. Viņš sacīja sievietei: “Vai tiešām Dievs teica: ‘Jūs nedrīkstat ēst no 
jebkura dārza koka’?” 2 Sieviete sacīja čūskai: “Mēs varam ēst augļus no dārzā 
esošajiem kokiem, 3 bet Dievs teica: ‘Jūs nedrīkstat ēst augļus no koka, kas atrodas 
dārza vidū, un tiem nedrīkst pieskarties, vai arī jūs mirsiet.’ ” 4 “Jūs noteikti 
nemirsiet,” čūska sacīja sievietei. 5 “Jo Dievs zina, ka, ēdot to, jūsu acis tiks atvērtas 
un jūs būsit kā Dievs, zinot labo un ļauno.” 

Atskatoties atpakaļ, mēs redzam, ka sātans maldināja Ievu, lai viņa notic meliem.  
Sekas uz visiem laikiem izmainīja pasauli. Viena no vissvarīgākajām mācībām, kas mums 
jāievēro no Ādama un Ievas pieredzes, ir tas, cik svarīgi ir paklausīt Dievam un netikt 
maldinātiem ne no sātana, ne kāda cita. 

Tad kuriem Bībeles likumiem mums šodien jāpaklausa? Pat patiesiem kristiešiem ir ļoti 
atšķirīgi viedokļi par to, kuriem likumiem kristiešiem ir šodien jāpaklausa. Šeit ir īss pārskats 
par dažiem no šiem viedokļiem. 
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1.pozīcija:  Kristiešiem šodien ir jāpaklausa visiem 
Vecās Derības likumiem 

Šis nav plaši izplatīts viedoklis, bet daži kristieši pastāv uz Jēzus vārdiem, ka Viņš nenāca 
atcelt Vecās Derības likumus, bet gan tos piepildīt.  

Mateja 5:17-19 (tulkojums no New International Version) 

17 “Nedomājiet, ka esmu nācis atcelt likumu vai praviešus; Es neesmu nācis tos 
atcelt, bet gan tos piepildīt. 18 Es jums saku patiesību, līdz debesis un zeme pazudīs, 
ne mazākais burts, ne vismazākais pildspalvas trieciens nekādā ziņā nepazudīs no 
likuma, līdz viss būs paveikts. 19 Ikviens, kurš pārkāpj vienu no vismazākajiem no 
šiem baušļiem un māca citiem rīkoties tāpat, tiks saukts vismazākais Debesu 
valstībā, bet tas, kurš praktizē un māca šos baušļus, tiks saukts par lielu Debesu 
valstībā.” 

Apustuļu darbu grāmatā mēs redzam Jaunās Derības kristiešu vadītājus cīnāmies par šo 
jautājumu, it sevišķi, kad neebreji (pagāni) kļuva par kristiešiem. Viņi beigās piekrita 
standartam, kurā pagāniem nebija jādzīvo saskaņā ar visiem Vecās Derības likumiem.  
Viņi uzrakstīja vēstuli šiem jaunajiem kristiešiem un pastāstīja viņiem, kuriem Vecās Derības 
likumiem viņiem bija jāpaklausa. Visas šīs debates ir aprakstītas Apustuļu darbu 15.nodaļā. 

Apustuļu darbi 15:28-29 (tulkojums no New International Version) 
28Svētajam Garam un mums šķita labi nepārslogot jūs ar neko citu, kas pārsniedz 
šīs sekojošās prasības: 29 Jums vajadzētu atturēties no elkiem upurētā ēdiena, 
asinīm, nožņaugto dzīvnieku gaļas un seksuālās netikumības. Jūs labi darīsiet,  
ja izvairīsities no šīm lietām.  

Vēl viens sarežģījums pozīcijai, kurā mūsdienās kristiešiem tiek prasīts ievērot visus 
Vecās Derības likumus, ir tas, ka daudzi likumi runā par nepieciešamo tempļa pielūgšanas 
reliģisko praksi, ieskaitot dzīvnieku upurus. Citos likumos noteikts, ka ražas novākšana jāveic 
noteiktos gada mēnešos, ko nevar ievērot citās pasaules daļās, kur augšanas sezona ir pilnīgi 
atšķirīga. 

Šīs pozīcijas variācija ir tāda, ka kristiešiem tiek prasīts ievērot dažus Vecās Derības 
likumus, bet ne tos visus. Tas mūs nostāda sarežģītā stāvoklī, kad mums ir jāizlemj,  
kuri likumi ir jāievēro un kuri - jāignorē. 

2.pozīcija: Kristiešiem jāpaklausa Dieva likumiem 
Jaunajā Derībā 

Cits dažu viedoklis ir tāds, ka kristiešiem ir jāievēro tikai tie likumi, kas ir Jaunajā Derībā. 
Viņi saka, ka Vecās Derības likumi kristiešiem mūsdienās nav nepieciešami. Kad Jēzus nāca 
un nomira pie krusta par mūsu grēkiem, Viņš piepildīja Vecās Derības likumu un sāka pilnīgi 
jaunas derības attiecības ar kristiešiem. 

1.Jāņa 5:3 saka: “Mīlēt Dievu nozīmē paklausīt Viņa Vārdam, un Viņa Vārdam nav grūti 
paklausīt.” (tulkojums no New Life Bible)  Jaunajā Derībā Dievs mums ir devis daudzus 
likumus, kas paskaidro to, ko Dievs grib lai mēs darām un ko lai nedarām. Skatīt Mateja 5, 6, 
un 7, Marka 12:30-31, Jāņa 13:34, Romiešiem 13:1-2, un Efeziešiem 6:1-3.   
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3.pozīcija: Kur jaunajiem kristiešiem sākt 
Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai nestrīdētos par likumiem un nepalaistu garām plašāku 

jautājumu šeit. Ja tevi patiesi interesē personisko attiecību veidošana ar Jēzu, tad fokusē savas 
prioritātes uz Viņu. Tas ir tas, ko mums liek darīt Ebrejiem 12:2: “Pievērsīsim uzmanību 
Jēzum”. 

Jēzus ne tikai meklē likuma turētājus. Viņš meklē tos, kuri vēlas Viņam paklausīt,  
jo viņi Viņu mīl. 

Paklausīšana Dieva likumiem ir viens no veidiem, kā parādīt Dievam, ka mīli Viņu. 

Kad divi cilvēki apprecas, viņi, cerams, mīl viens otru. Vai esi kādreiz dzirdējis par pāri, 
kurš visu savu medusmēnesi pavadīja, sastādot detalizētu sarakstu ar visiem likumiem,  
kas viņiem būs jāievēro tagad, kad viņi ir precējušies? 

Bet, ja tu patiesi mīli savu vīru vai sievu, tu izvēlēsies savā dzīvē noteikt robežas kā savas 
mīlestības izpausmi pret otru.  

C. Paklausīt principiem, kas ir aiz Dieva likumiem 
Ir vēl viens veids, kā iziet no šīm lielajām debatēm par to, kurus Bībeles likumus ievērot. 

Tā vietā, lai mēģinātu padarīt šīs par legālām debatēm, pārvērtiet to par patiesas mīlestības 
meklēšanu. Ja tu patiešām kādu mīli, tu vēlies izpatikt šai personai. Tu vēlies saprast šo 
cilvēku un izvairīties no lietām, kas sāpinās to cilvēku vai sabojās jūsu attiecības ar to,  
kuru mīli. 

 Tu vari izvēlēties apskatīt katru Bībeles likumu un jautāt: 

  Ko šis likums man pasaka par Dievu? 

 Kādēļ Dievs Saviem ļaudīm deva šo likumu? 

 Ko Viņš viņiem mēģināja iemācīt ar šo likumu? 

 Kāda ir šī likuma mācība vai princips, ko es šodien varu attiecināt uz savām attiecībām ar 
Dievu? 

Likumi Vecajā Derībā tika rakstīti Izraēlas tautai (jūdiem). Viņiem tika doti vairāk nekā 
600 likumi, lai palīdzētu viņiem izveidot savu valdību, veselības aizsardzības noteikumus un 
reliģisko praksi. Šie likumi tika doti, lai palīdzētu viņiem ikdienas darbībās un attiecībās 
dzīvot godprātīgu, dievbijīgu dzīvi. 

Katras Vecās Derības un Jaunās Derības likumu principi var mums dot mācību,  
ko mēs varam izmantot dažādās situācijās, ar kurām saskaramies ikdienā.  

Jēzus mācības 
Kalna sprediķī Mateja 5–7, Jēzus sniedz vairākus piemērus tam, kā Viņa dienās ebreji 

nepareizi izmantoja Vecās Derības likumus. Pēc tam viņš skaidro, kā Dievs vēlas, lai mēs 
izprastu Viņa likumus. Jēzus skaidrojumi parāda, kā likuma princips ir piemērojams daudz 
plašāk nekā likuma īpašie norādījumi. 
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Mateja 5:21-22 (tulkojums no New International Version) 

“Jūs esat dzirdējuši, ka cilvēkiem sen atpakaļ tika teikts: “Neslepkavojiet, un 
ikviens, kurš slepkavo, tiks tiesāts.” 22 Bet es jums saku, ka ikviens, kurš dusmojas 
uz savu brāli, tiks tiesāts. Atkal ikviens, kurš saka savam brālim “Raca”, ir atbildīgs 
Sanhedrin priekšā. Bet ikvienam, kurš saka: “Tu muļķis!”, tam draud briesmas no 
elles uguns.” 

Visas šīs nodaļas garumā Jēzus iziet caur vienam likumam pēc otra un paplašina tā 
piemērošanu, runājot par principu, kas ir aiz likuma.  

Pabarot govis un maksāt kalpotājiem 
Pāvils dod padomus Timotejam un draudzei, kur viņš ir mācītājs, un skaidro,  

ka mācītājiem būtu jāsaņem pienācīga alga. Lai to pamatotu, Pāvils citē Vecās Derības 
likumu par liellopu barošanu un Jēzus citātu par darbinieku algām. 

1.Timotejam 5:17-18 (tulkojums no New International Version) 
17 Vecākie, kas labi vada baznīcas lietas, ir dubultā goda cienīgi, īpaši tie, kuru darbs 
ir sludināšana un mācīšana. 18 Rakstos teikts: “Neaizsien purnu vērsim, kamēr tas 
graudus min kuļot”, [1] un “Strādnieks ir pelnījis savu algu.”[2]  

Zemteksta piezīme:  1. 5.Mozus 25:4,   2. Lūkas 10:7  

 Gan Jēzus, gan Pāvils ar piemēru parāda, ka gan Vecās Derības likumiem, gan Jaunās 
Derības likumiem ir liela vērtība priekš cilvēkiem šodien, jo principi, kas ir aiz katra Dieva 
likuma, ir saistīti ar jautājumiem, ar kuriem mēs ikdienā saskaramies. 

Ātruma ierobežojumi 
Bībelē nav īpašu likumu, kas precīzi pateiktu, kas jādara katrā situācijā, ar kuru saskaries. 

Piemēram, Bībelē nav likuma, kas teiktu: “Nebrauc ar savu automašīnu virs atļautā ātruma” 
vai “Nelieto heroīnu”. Bet Bībele mums dod principus, kurus mēs varam piemērot katrā no 
šīm situācijām. 

Bībelē Romiešiem 13:1-2 teikts, ka jums “jāpaklausa zemes vadītājiem”.  
Mūsu tautas un mūsu valsts vadītāji ir izstrādājuši likumus, kas regulē automašīnu ātrumu.  
Tāpēc Romiešu 13:1-2 noteiktā principa dēļ mums ir atbildība ievērot šos ātruma 
ierobežojumus. 

Cienīt dzīvību 
Bībele saka 1.korintiešiem 6:19-20 tulkojumā no New Life Bible, ka tava miesa ir “Dieva 

mājas, kur dzīvo Svētais Gars…. Tādēļ pagodini Dievu ar savu miesu….”  Ja tu gatavojies 
paklausīt šim Dieva principam, tu nedrīksti iznīcināt savu ķermeni, lietojot narkotikas. 
Narkotiku lietošana ir arī pretī šīs valsts likumiem. Un tādā veidā tas arī nav pareizi. 

Šī Rakstu vieta 1.korintiešiem runā arī par dzīvības godināšanas principu. Tas sniedz 
skaidru pašnāvības nedarīšanas iemeslu. Šis princips arī nostājas pret abortiem. 

Tev ir ļoti svarīgi izpētīt Bībeli, lai atrastu Dieva dzīves principus. Kad tu sāc modelēt 
savu uzvedību pēc šiem principiem, tu varēsi parādīt Dievam, ka tu Viņu mīli.  
Skatīt Mateja 23:23. 

http://www.biblegateway.com/cgi-bin/#footnote_121071346_1
http://www.biblegateway.com/cgi-bin/#footnote_121071346_2
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Svētais Gars palīdzēs tev saprast principus, kas ir aiz Dieva likumiem. Viņš arī palīdzēs 
tev redzēt, kā šos principus piemērot katrā situācijā, ar kuru saskaries. Kad savā dzīvē 
saskaries ar problēmu, pajautā sev: “Kādas Rakstu vietas Bībelē sniedz norādījumus par to, 
kā rīkoties tā, lai Dievam patiktu?” 

D. Kas ir “Dieva griba?” 
Mēs esam apskatījuši to, kā es varu parādīt Dievam, ka mīlu Viņu, paklausot Viņa 

likumiem un ievērojot principus, kas ir aiz likumiem. Vēl viens veids, kā es varu parādīt 
Dievam, ka mīlu Viņu, ir dot viņam personīgās tiesības. Vairāk informāciju par šo tēmu 
atradīsi skatoties Grupu studijas jaunai dzīvei kursu Dusmas un personīgās tiesības.   

Tagad apskatīsim citu iespēju, kā mēs varam parādīt Dievam, ka mēs Viņu mīlam.  
Es varu parādīt Dievam, ka mīlu Viņu, darot to, ko Viņš vēlas, lai es daru. Daudzas reizes to 
sauc par “Dieva gribas izpildīšanu”. Tas nozīmē - darīt to, ko Dievs vēlas, lai es daru,  
kā Viņš to man dara skaidri zināmu. 

Mēs apskatīsim dažādas lietas, ko Dievs vēlas, lai tu sāktu darīt tieši tagad - šodien! 

Dievam ir plāns tavai dzīvei, un tas ir labs plāns: 

1. Kļūt par kristieti 

   Romiešiem 10:9 
   2.Pētera 3:9 

2. Beigt grēkot 

   1.Pētera 2:11 
   1.tesaloniķiešiem 5:22 

3. Sākt darīt to, kas ir pareizs  

Romiešiem 12:1, 2, 9 

4. Veltīt laiku kristiešu darbam  

Mateja 6:19-21 

5. Reaģēt uz problēmām un pārbaudījumiem tādā veidā, kā Dievs gribētu, 
lai tu reaģē 

Jēkaba 1:2-4 

6. Mācīties reaģēt tā, kā to dara Dievs  
Romiešiem 8:29 

7. Mācīties būt jūtīgam uz citu vajadzībām  
1.korintiešiem 13:4-8 

8. Dalīties ar citiem par to, ko Kristus ir darījis priekš tevis  
1.Pētera 3:15 
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Tu vari sākt darīt visas šīs lietas tūlīt. Šīs ir lietas, ko Dievs vēlas, lai tu darītu.  
Pirms tu dari šīs lietas, tev nav jāgaida, līdz tu saņemsi īpašu zīmi no debesīm.   

Bet ir arī citi lēmumi, ar kuriem tu saskarsies savā dzīvē, kur tu vēlēsies saņemt skaidru 
apstiprinājumu, ka tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. Tādos gadījumos tu vari meklēt 
Dieva norādījumus, lasot Bībeli, lūdzot un meklējot dievbijīgu cilvēku padomu. 

Mana personīgā pārliecība no Dieva 
Personīga pārliecība ir personiska robeža no Dieva, lai tev palīdzētu un tevi pasargātu. 

Svētais Gars daudzkārt darbojas ar cilvēkiem par konkrētām lietām, ko Viņš nevēlas, lai viņi 
darītu. Piemēram, dažiem cilvēkiem ir personīga pārliecība par vīna dzeršanu, došanos uz 
filmām, noteikta veida apģērbu vai par to, kā tērēt savu naudu. Šīs personīgās pārliecības ir 
svarīga Dieva gribas sastāvdaļa šim cilvēkam. 

Vēl viens veids, kā to aprakstīt, būtu “personīgais likums” vai “personīgās robežas”,  
ko Dievs tev ir devis, kas nebūt nav Bībeles likums, ko Dievs ir devis, lai to ievērotu visa 
pasaule. Tu vari būt pārliecināts, ka visas personiskās pārliecības no Dieva tev ir stingrākas 
robežas nekā Bībelē norādītie likumi. 

Dievs nedos tev personisko pārliecību, ka ir labi nodarboties ar seksu ārpus laulības,  
ja vien tu patiešām mīli to cilvēku. Tas būtu tiešā pretrunā ar to, ko Dievs ir noteicis Bībelē. 

Uz katru personīgo pārliecību no Dieva mums ir jāskatās tāpat, kā mēs skatāmies uz katru 
no Dieva likumiem - kāds ir princips aiz šīs pārliecības, kas man palīdz saprast Dievu,  
un kāpēc Viņš vēlas, lai es šādi reaģētu? 

Tas, par ko mēs šeit runājam, ir personīga pārliecība, ko Dievs ir licis cilvēkam darīt.  
Mēs nerunājam par personīgajām interesēm, kuras cilvēks ir izvēlējies pats. 

Personīgās intereses 
Citā izvēles kategorijā ietilpst personīgās izvēles, kuras cilvēki izdara attiecībā uz savu 

dzīvesveidu. Piemēram, dažiem cilvēkiem nepatīk valkāt brūnas drēbes. Viņu personīgā 
izvēle ir valkāt citas krāsas apģērbu. Tas ir labi – bet tā ir personīga izvēle, nevis pārliecība, 
ko Dievs šai personai ir noteicis. 

Daži cilvēki izvēlas neēst noteiktus ēdienus. Var būt, ka ārsts viņiem lika ierobežot uzturu 
labākas veselības dēļ. Nolikt šo personīgo robežu savā dzīvē, ievērot ārsta ieteikumus, 
noteikti ir prātīga reakcija. Bet tā nebūt nav personīga pārliecība no Dieva. 
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Citu cilvēku personīgā pārliecība 
Mums rūpīgi jārespektē citu cilvēku personiskā pārliecība.   

Romiešiem 14:20-22 (tulkojums no New Living Translation) 
20 Nepostiet Dieva darbu ēdiena dēļ. Atcerieties, ka pašām šīm lietām nav nekā 
slikta. Bet nav pareizi ēst jebko, ja tas liek citam paklupt. 21 Neēdiet gaļu, nedzeriet 
vīnu un nedariet neko citu, ja tas var izraisīt citu kristiešu paklupšanu. 22 Iespējams, 
ka jums ir ticība ticēt, ka nav nekas slikts darīt to, ko jūs darāt, bet paturiet to savā 
un Dieva starpā. Svētīgi ir tie, kas nenosoda sevi, darot kaut ko tādu, kas viņiem 
šķiet labi. 

Tajā pašā laikā mums arī jābūt uzmanīgiem, lai neuzspiestu savu personīgo pārliecību 
citiem. Tas, ka Dievs vēlas, lai tev būtu personiska pārliecība, nenozīmē, ka visiem pārējiem 
ir jāseko tavam piemēram. 

Patiesais jautājums šeit ir - vai tu tik ļoti mīli Dievu, ka vēlies Viņam paklausīt katrā 
savas dzīves jomā? Personīgie standarti, ko tu sev uzliec, var palīdzēt uzlabot tavas uzvedības 
kvalitāti - katru dienu būt vairāk kā Jēzum. 

Skatīt arī 1.Pētera 2:16 un piezīmi kā Dieva griba ir saistīta ar Dieva likumiem. 

Savā dzīvē tu saskaries ar lieliem un maziem lēmumiem. Dievs vēlas, lai tu redzētu,  
cik svarīgi ir meklēt Viņa norādījumus, vadību. Dievam ir plāns tavai dzīvei, un tas ir labs 
plāns. Neatkarīgi no tā, vai tas attiecas uz tavu karjeru, vai izlemjot vai apprecēties vai palikt 
neprecētam - Dievam priekš tevis ir plāns. 

Jeremija 29:11 (tulkojums no New International Version) 

 “Jo es zinu plānus, kas man ir priekš tevis,” paziņo Tas Kungs,” plāni tev uzplaukt 
un tev nekaitēt, plāni dot tev cerību un nākotni.”  
 

Efeziešiem 2:10 (tulkojums no New International Version) 

Jo mēs esam Dieva meistarība, kas radīti Kristū Jēzū, lai darītu labus darbus,  
ko Dievs jau iepriekš mums bija sagatavojis.  

Tu vari ignorēt Dievu vai arī tu vari teikt: “Dievs, es gribu darīt to, ko tu vēlies,  
lai es daru. Palīdzi man redzēt, ko Tu vēlies, lai es daru.” Jēzus parādīja savu apņemšanos 
sekot Dieva plānam Viņa dzīvei. 

Jāņa 5:19-20 (tulkojums no New International Version) 

Jēzus viņiem atbildēja: “Es jums saku patiesību, Dēls pats neko no Sevis nevar 
darīt; Viņš var darīt tikai to, ko redz, ko dara Viņa Tēvs, jo to, ko dara Tēvs,  
dara arī Dēls. Jo Tēvs mīl Dēlu un rāda Viņam visu, ko Viņš dara.” 

Mēs varam sekot Jēzus piemēram un padarīt to par mūsu ikdienas mērķi darīt to, ko Dievs 
vēlas, lai mēs darītu. Jo vairāk tu to padarīsi par ikdienas lēmumu daļu, jo vairāk tu 
iemācīsies, kā to izdarīt. 
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4.nodaļa 
Rezultāti paklausīšanai Dievam 

Kas notiek, kad es paklausu Dieva likumiem? Daudzas reizes mēs neieraugām savas 
darbības sekas - mēs neapzināmies mūsu paklausīgo darbību spēcīgo ietekmi un to,  
kā tās ietekmē citus.  

Kad Mozus izveda ebreju tautu no Ēģiptes un sagatavoja viņus ieiet viņu jaunajā 
apsolītajā zemē, viņš sniedza viņiem ļoti skaidru Dieva vēstījumu.  

5.Mozus 11:26-28 (tulkojums no New International Version) 
26 Redziet, es šodien jūsu priekšā nolieku svētību un lāstu –  
27 svētību, ja jūs paklausāt Tā Kunga, sava Dieva, pavēlēm, ko es jums šodien dodu; 
28 lāstu, ja jūs nepaklausāt Tā Kunga, sava Dieva, pavēlēm un novirzāties no tā,  
ko šodien jums pavēlu, sekojot citiem dieviem, kurus jūs nezināt.  

Dievs skaidri pateica, ka, ja viņi Viņam paklausīs, viņi savās dzīvēs piedzīvos Viņa 
svētību. Tas pats attiecas uz mums šodien - ja mēs paklausām Dieva likumiem,  
mēs varam būt pārliecināti, ka Viņa svētība būs mūsu dzīvēs. 

Paklausība Dievam nenopelna tavu pestīšanu - tavu biļeti uz debesīm. Pestīšana ir vērtīga 
dāvana no Dieva. Kā tavas mīlestības pret Dievu izpausme, tava paklausība parāda,  
ka tu vēlies dzīvot ar Viņu pareizās attiecībās. Mums visiem ir vajadzīgas Viņa robežas,  
lai pasargātu mūs no postošām lietām, kas var sagraut mūsu dzīves. 

Vēl viens veids, kā aplūkot paklausības rezultātus, ir atbildēt uz šo jautājumu: 

Kā paklausība Dievam ietekmē manas attiecības ar šīm personām? 

1. Dievs 
2. Pats 
3 Mani vecāki un ģimene 
4. Mani bērni 
5. Mani draugi 
6. Tie, ar kuriem kopā strādāju 
7. Citi cilvēki, kurus es pat nezinu 

 
Tas, kā tu izvēlies paklausīt Dievam, ietekmē ne tikai tavas attiecības ar Dievu,  

bet arī ietekmē tavas attiecības ar daudziem apkārtējiem cilvēkiem. 
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Jāzeps sastopas ar grūtām izvēlēm 
Būdams jauns vīrietis, Jāzepa brāļi viņu pārdeva, un viņš nonāca Ēģiptē kā vergs Potifara 

namā. Ātri mēs redzam rezultātus paklausībai Dievam. 

1.Mozus 39:2-4 (tulkojums no New International Version) 

Tas Kungs bija kopā ar Jāzepu, un viņš uzplauka, un viņš dzīvoja sava ēģiptiešu 
saimnieka mājā. 3 Kad viņa kungs redzēja, ka Tas KUNGS ir ar viņu un ka Tas 
KUNGS viņam dod panākumus visā, ko viņš dara, 4 Jāzeps atrada labvēlību viņa 
acīs un kļuva par viņa nama pārvaldnieku. Potifars lika viņam pārvaldīt pār viņa 
mājsaimniecību, un viņš viņam uzticēja visu, kas viņam piederēja. 

Pēc kāda laika Potifara sieva mēģināja viņu savaldzināt. Jāzeps saskārās ar grūtu izvēli - 
ja viņš izvēlētos paklausīt Dievam, viņš nepatiktu Potifara sievai.  

1.Mozus 39:6-9 (tulkojums no New International Version) 

Tagad Jāzeps bija labas miesasbūves un skaists, 7 un pēc kāda laika viņa kunga sieva 
paziņoja Jāzepam un sacīja: “Nāc gulēt pie manis!” 8 Bet viņš atteicās. . . .  
9 Kā tad es varētu darīt tik ļaunu lietu un grēkot pret Dievu?” 

Tā Jāzeps izvēlējās paklausīt Dievam un drīz saskārās ar lielām problēmām.  
Potifara sieva viņu apsūdzēja, ka viņš uzmācoties, un Jāzeps nonāca cietumā. 

Var būt reizes, kad paklausīšana Dievam liek tev nonākt lielās problēmās. Bet tu vari būt 
drošs, ka tāpat kā Dievs katrā situācijā bija ar Jāzepu, Dievs palīdzēs tev stāties pretī visām 
problēmām, kas nāk tavā priekšā kā rezultāts paklausībai Viņam. 

Sadrahs, Mesahs un Abednego 
Daniēla grāmatas trešajā nodaļā mēs atrodam stāstu par trim jauniem vīriešiem,  

kuri arī nonāca sarežģītā situācijā, kad viņi izvēlējās paklausīt Dievam. Viņu pareizā izvēle 
lika viņiem nonākt smagā situācijā ar dzīvības vai nāves sekām. Viņiem tika pavēlēts 
noliekties un pielūgt jauno ķēniņa Nebukadnecara tēlu. 

Kad viņi atteicās pielūgt šo elku, viņi tika nogādāti ķēniņa priekšā. Viņš deva viņiem 
izvēli, noliekties un pielūgt to statuju vai tikt iemestiem ugunīgā ceplī. Dievs brīnumainā 
kārtā izglāba Sadrahu, Mesahu un Abednego no ievainojumiem, un viņi dzīvi iznāca no 
cepļa. Šis paklausības akts ietekmēja ķēniņu un visu tautu. 

Lielākā daļa situāciju, ar kurām tu ikdienā saskaries, nav tik dramatiskas kā tās,  
ar kurām šie 3 cilvēki saskārās tajā dienā. Neatkarīgi no tā, vai šī problēma ir liela vai maza, 
tavai izvēlei paklausīt Dievam ir ļoti liela ietekme uz tevi un apkārtējiem cilvēkiem. 

Braiena paklausības akts 
Braiens bija atbalstījis savu narkotiku ieradumu, zagdams no citiem. Pēc ierašanās  

“Teen Challenge” un atsakoties no vecā dzīvesveida, viņš drīz iemācījās, ko nozīmē 
personīgas attiecības ar Jēzu. Pēc vairākiem mēnešiem, kad viņš lūdza un lasīja Bībeli,  
viņš juta, ka Dievs runā uz viņa sirdi atgriezt no bankas nozagto naudu. 
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Viņš pabeidza “Teen Challenge” un ieguva darbu, un sāka taupīt naudu, lai atmaksātu to, 
ko bija nozadzis. Viņam radās kārdinājums vienkārši ievietot naudu tukšā aploksnē un nosūtīt 
to bankai ar piezīmi – bez paraksta. Bet savā sirdī viņš juta, ka Tas Kungs viņu pārliecina,  
ka viņam nevajadzētu izmantot šo stratēģiju. 

Galu galā viņš sakrāja naudu un piezvanīja bankas prezidentam, lai norunātu tikšanos 
naudas atdošanai. Sekretārs veica pierakstu pie prezidenta, bet atzvanīja, lai pateiktu, ka 
bankai būs jāziņo policijai par to, ko viņš plāno darīt. Tas nostādīja Braienu smagā punktā,  
jo viņam jau bija pārbaudes laiks par citu apsūdzību. Ja policija sekotu viņa rīcībai, viņš 
varētu tikt ieslodzīts cietumā paklausības Dievam dēļ. 

Dienā, kad viņš tikās ar prezidentu, lai atdotu naudu, viņš saskārās ar vairākām 
negaidītām lietām - vispirms bankas prezidents gribēja uzzināt, kāpēc viņš atdod naudu. 
Braienam tā kļuva par spēcīgu iespēju pastāstīt viņam par izmaiņām, kuras Jēzus bija paveicis 
viņa dzīvē. Saruna turpinājās 45 minūtes. 

Kad viņi izgāja no prezidenta biroja, Braiens sacīja: “Bija sajūta, ka 400 mārciņu 
(apmēram 180kg) svars tika pacelts no maniem pleciem!” Sekojošajās dienās un gados 
Braiens varēja atskatīties uz ieguvumiem, ko viņš ieguva, paklausot Dievam – nebija ko 
nožēlot, nebija vairs baiļu, vienīgi Dieva miers. 

Bet Braiena paklausības akts ietekmēja daudz vairāk cilvēku, nekā viņš paredzēja. Tam 
bija daudz lielāka ietekme uz bankas prezidentu, nekā viņš gaidīja. Un Dievs vien zina to,  
cik daudziem cilvēkiem šīs bankas prezidents stāstīja par Braiena rīcību. Un cilvēki,  
kurus Braiens nekad nebija sastapis, ir dzirdējuši par viņa paklausības aktu un arī ir tikuši 
iedrošināti paklausīt Dievam. 

Gan Bībele, gan mūsdienu piemēri, kā Braiena, runā par paklausības rezultātiem.  
Šeit ir dažas Rakstu vietas, kas stāsta par dažiem paklausības rezultātiem.  

1. 2.Mozus 19:3-6 
2. 5.Mozus 11:26-28 
3. Ījaba 36:11 
4. Salama pamācības 2:21 
5. Jeremijas 7:23 
6. Maleahijas 3:7-12 
7. Jāņa 14:15-16 
8. Jāņa 14:21, 23 

9. Jāņa 15:10,11 
10. Romiešiem 5:18-19 
11. Romiešiem 6:16 
12. Romiešiem 6:23 
13. Romiešiem 13:1-6 
14. Efeziešiem 6:1-3 
15. Ebrejiem 5:8-9 
16. 1.Pētera 2:13-17 

 

Vēl viens veids, kā tu vari sākt redzēt paklausības Dievam rezultātus, ir pierakstīt pieredzi 
ikdienas dzīvē, kur tev bija izvēle paklausīt Dievam. Kas notika? Tas var nebūt tik dramatiski 
kā Braiena piedzīvotais. 

Daudzkārt šķiet, ka mazām izvēlēm ir maza ietekme vai nav nekādas ietekmes mūsu 
dzīvēs. Bet tās mūs sagatavo lielākiem izaicinājumiem, ar kuriem mēs saskarsimies 
nākamajās dienās. Tātad patiesībā šīm mazajām paklausības darbībām ir liela ietekme mūsu 
dzīvēs, ja skatāmies ilgā laika posmā. 

Lūkas 16:10 (tulkojums no New International Version) 

Tam, kam var uzticēties ar ļoti mazu, var uzticēties arī ar lielu, un tas,  
kurš ir negodīgs ar ļoti mazu, būs arī negodīgs ar daudz. 
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5.nodaļa 
Rezultāti nepaklausībai Dievam 

Kas notiek, kad es nepaklausu? Sātans vēlas, lai tu ticētu, ka nekas slikts nenotiks ar tevi 
vai kādu citu, ja tu nepaklausīsi Dieva likumiem. Tomēr tā nav taisnība. Bībele skaidri māca, 
ka ir nepareizi nepaklausīt Dievam. 

Bībele izmanto vienkāršu piecu burtu vārdu, lai aprakstītu visu nepaklausību - GRĒKS. 
Dievs apsola, ka viss grēks tiks sodīts. Sods ne vienmēr nāk uzreiz, bet vienmēr nāks. 

A. Ko es varu mācīties no citu nepaklausības? 
Dievs Bībelē ir sniedzis ļoti godīgu cilvēku attēlu. Mēs lasām ne tikai par viņu 

panākumiem, mēs redzam arī viņu neveiksmes un viņu grēkus. Bībelē ir teikts, ka tie Bībelē 
ir ielikti, lai mums būtu piemēri - lai mēs varētu mācīties no viņu kļūdām un nepieļaut tās 
pašas kļūdas savā ikdienas dzīvē. 

Tas, ko Dievs ebrejiem teica pirms vairākiem tūkstošiem gadu, joprojām ir patiess šodien. 

5.Mozus 11:26-28 (tulkojums no New International Version) 
26 Redziet, es šodien jūsu priekšā nolieku svētību un lāstu – 27 svētību, ja jūs 
paklausāt Tā Kunga, sava Dieva, pavēlēm, ko es jums šodien dodu;  
28 lāstu, ja jūs nepaklausāt Tā Kunga, sava Dieva, pavēlēm un novirzāties no tā,  
ko šodien jums pavēlu, sekojot citiem dieviem, kurus jūs nezināt.  

Ādams un Ieva Ēdenes dārzā 
Visas nepaklausības darbības rada sekas. Ādams un Ieva to iemācījās agri Ēdenes dārzā. 

Sātans nāca ar jautājumu: “Vai Dievs tiešām teica: ‘Jūs nedrīkstat ēst no neviena dārza 
koka?’ ” 1.Mozus 3:1 (tulkojums no NIV) 

Ieva atbildēja ar Dieva norādījumiem, norādot, ka, ja viņi ēdīs augļus no koka dārza vidū, 
viņi mirs (2.-3.pants).  

Tad Ieva iekrita lamatās, ko sātans ir izmantojis tik efektīvi, arī mūsdienās - viņa noticēja 
viņa meliem. 

1.Mozus 3:4-5 (tulkojums no New International Version) 
“Jūs noteikti nenomirsit,” čūska sacīja sievietei. 5 “Jo Dievs zina, ka, ēdot to,  
jūsu acis tiks atvērtas un jūs būsiet līdzīgi Dievam, zinot labo un ļauno.” 
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Tā vietā, lai paklausītu Dievam, viņa izvēlējās ticēt sātanam un izbaudīja aizliegtā augļa 
ēšanu. Prieks ilga dažas minūtes, un Ādams rīkojās tāpat. Bet šī viena nepaklausības rīcība 
uzsāka garu postošu seku secību. Šāds “mazs” nepaklausības akts izmainīja visu pasauli un 
ienesa grēka lāstu viņas dzīves laikā un visā pasaulē. Šodien mēs joprojām ciešam no viņas 
nepaklausības sekām. 

Ķēniņš Dāvids un Batseba 
2. Samuēla 11–12 mēs atrodam stāstu par ķēniņu Dāvidu un viņa nepaklausības rīcību,  

kā arī traģiskās notikumu sērijas, kas sekoja viņa grēkam. Tas sākās kā vienkārša aizraušanās 
rīcība - viņš ieraudzīja kā sieviete mazgājas un aizsūtīja pēc viņas. Kad viņa ieradās,  
viņš gulēja ar viņu, kaut arī viņš zināja, ka viņa ir precējusies ar vienu no viņa augstākajiem 
militārajiem vadītājiem. Viņš ignorēja to, ko Dievs teica 10 baušļos – septītajā -  
“Nepārkāp  laulību.” 2. Mozus 20:14 (tulkojums no NIV). 

Ķēniņš Dāvids drīz vien nokļuva virknē seku, kas visas saistījās ar īso izpriecu laiku ar 
Batsebu. Nepagāja ilgs laiks, līdz viņa Dāvidam paziņoja, ka ir stāvoklī. Ķēniņš atveda viņas 
vīru atpakaļ no kara frontes un mēģināja viņu norīkot mājās pie sievas, lai Dāvids varētu 
apsegt savu grēku. 

Bet Ūrijs izvēlējās godpilno atbildi un teica nē, un gulēja pilī kopā ar sargiem, kamēr visi 
viņa kolēģi karavīri joprojām karoja. 

Kad Dāvida mēģinājums apsegt savu grēku neizdevās, viņš nonāca vēl vairāk grēkā.  
Viņš vēlējās nogalināt Ūriju, lai viņa armijas lojālie ģenerāļi nodod Ūriju ienaidnieka rokās, 
kā rezultātā Ūrijs nomirs. Ar katru Dāvida izdarīto nepareizo lēmumu viņa grēks ietekmēja 
vēl vairāk cilvēku. 

Pēc Ūrija nāves Dāvids apprecējās ar Batsebu un piedzima bērns. Bet Dievs nebija 
apmierināts un sūtīja savu pravieti Nātanu stāties pretī Dāvidam par viņa grēkiem.  
Bērns nomira pēc dažām dienām. Dāvids atzīst grēkus, taču joprojām saskaras ar sekām,  
kas viņu ietekmē visu atlikušo mūžu. 

Un traģiski, ka mūsdienās cilvēki joprojām izmanto Dāvida grēku ar Batsebu,  
lai attaisnotu savas neveiksmes paklausot Dievam. 

Bībelē ir daudz vairāk ilustrāciju par nepaklausības Dievam sekām. Tās katra sniedz 
saprātīgu ilustrāciju tam, kā mums nevajadzētu sekot viņu soļiem, vai arī mēs piedzīvosim 
grēka traģiskās sekas. 

Vēl viens jautājums - nav tādas lietas kā “drošs” grēks. Prezervatīvs var samazināt cilvēka 
inficēšanās risku ar noteiktu slimību, taču papildus fiziskām slimībām ir arī citas sekas.  
Katra nepaklausības rīcība atver mūs iznīcinošām sekām. 

B. Četri atslēgas vārdi, kas saistās ar nepaklausību  
Kad mēs tuvāk aplūkojam to, kas notiek mūsu dzīvē, kad nepaklausām Dievam, ir četri 

jautājumi, kas mums jāsaprot. Šie četri jautājumi - dabiskās sekas, disciplīna, sods un 
atriebība - bieži tiek pārprasti, it īpaši saistībā ar mūsu nepaklausīgo rīcību pret Dievu. 
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1. Dabiskas sekas  
Kad mēs nepaklausām Dievam, vienmēr tam ir sekas. Tas nav tas pats, kas disciplīna vai 

sodīšana. 

Vecāks bērnam saka: “Neaiztiec plīti. Tā ir karsta.” Ja bērns nepaklausa un pieskaras 
plītij, šādas nepaklausības dabiskas sekas ir tas, ka bērns sadedzinās pirkstu. 

Medicīnas ārsts S. I. Makmillen savā grāmatā None of These Diseases (“Neviena no šīm 
slimībām”) apsprieda dažas dabiskās sekas, ko rada Dieva veselības likumu ievērošana vai 
neievērošana. Tajā grāmatā var izlasīt kā mūsdienu medicīnas zinātne ir apstiprinājusi šos 
postošos rezultātus, neievērojot Dieva likumus. 

Dabiskas sekas ir tieši tādas - dabiski rezultāti, veicot konkrētu lietu. Šie rezultāti nav tas 
pats, kas disciplīna vai sodīšana. Nepaklausot Dievam, iespējams, neredzēsim sekas tūlīt, bet, 
laikam ejot, tās kļūs skaidrākas. 

Galatiešiem 6:7-10 (tulkojums no New International Version) 

Nekļūdieties: par Dievu nevar ņirgāties. Cilvēks pļauj to, ko sēj. 8 Tas, kurš sēj,  
lai izpatiktu savai grēcīgajai dabai, no šīs dabas pļaus iznīcību; tas, kurš sēj, lai 
patiktu Garam, no Gara pļaus mūžīgo dzīvību. 9 Nenogursim darot labu, jo noteiktā 
laikā mēs pļausim ražu, ja nepadosimies. 10 Tāpēc, tā kā mums ir izdevība,  
darīsim labu visiem cilvēkiem, it īpaši tiem, kas pieder ticīgo ģimenei. 

Dažreiz mēs esam akli pret šīm sekām, bet citi apkārtējie var redzēt postījumus.  
Ja neredzat savas nepaklausības Dievam sekas, iespējams, vēlēsies to pārrunāt ar 
nobriedušāku kristieti un saņemt viņa padomu. 

Lasot stāstus Bībelē par citu nepaklausību, varat arī iemācīties redzēt šīs sekas.  
Īpaši meklējiet to, kas viņu dzīvē notika viņu grēku rezultātā. 

Atbildot uz šo jautājumu, mēs varam aplūkot nepaklausības Dievam rezultātus: 

Kā nepaklausība Dievam ietekmē manas attiecības ar šīm personām? 

1. Dievs 
2. Pats 
3. Mani vecāki un ģimene 
4. Mani bērni (tagadējie, vai kas būs) 
5. Mani draugi 
6.  Citi cilvēki, pat tie, kurus es nepazīstu. 

 
Nepaklausības sekas ir daudz sliktākas, nekā mēs parasti gaidām. Patiesībā lielākajai daļai 

no mums ir tendence reaģēt līdzīgi kā Ievai, mēs skatāmies uz kārdinājumu, ignorējam Dieva 
teikto un vienkārši redzam iespēju īslaicīgai baudai. Sātans neliek brīdinājuma zīmes par 
mūsu grēku sekām. Viņš vienkārši liek mums koncentrēties uz mirkļa prieku. 

Labākais laiks, lai apsvērtu nepaklausības Dievam sekas, ir pirms mēs rīkojamies.  
Tas nenotiks dabiski. Tev būs jātrenē sevi uzdot šo jautājumu pirms rīkojies - kādas būs 
sekas, ja es izvēlēšos to darīt? Tas patiesi var ietaupīt daudz skumju un problēmu,  
ja tas palīdzēs tev izvēlēties paklausīt Dievam, nevis nepaklausīt Viņam. 
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2. Disciplīna 
Kad mēs nepaklausām Dievam, Viņš daudzkārt mūs disciplinēs. Disciplīna ir saistīta ar 

problēmas labošanu. Disciplīnas mērķis ir palīdzēt cilvēkam dzīvot pareizi - izvēlēties 
paklausīt nākamreiz, kad viņš/viņa saskaras ar citu izvēli. 

Ebrejiem 12:5-13 ir izskaidroti iemesli, kāpēc Dievs mūs disciplinē. Tomēr tev jāzina,  
ka dažos Bībeles tulkojumos šeit tiek lietots vārds “sodīt”, nevis disciplinēt. Šajos gadījumos 
tulkotājs neatšķir starpību starp sodu un disciplīnu, ko mēs darām šajā nodarbībā.  
Bībelē daudzos gadījumos vārds “sods” tiek lietots ļoti plašā nozīmē, lai ietvertu jebkāda 
veida disciplīnu vai labojumus. 

Ebrejiem 12:10-11 (tulkojums no New International Version) 

Mūsu tēvi mūs kādu laiku disciplinēja tā, kā viņi domāja vislabāk; bet Dievs mūs 
disciplinē mūsu labā, lai mēs varētu dalīties Viņa svētumā. 11 Neviena disciplīna tajā 
laikā nešķiet patīkama, bet sāpīga. Tomēr vēlāk, lai kā, tā rada taisnības un miera 
ražu tiem, kas tajā ir tikuši apmācīti. 

Dievs mūs disciplinē, jo Viņš mūs mīl un vēlas to, kas mums ir vislabākais. Ikviens Dieva 
likums ir izstrādāts, lai pasargātu mūs no lietām, kas sabojā un iznīcina mūsu dzīvi. 

Disciplīna nes sev līdzi cerības elementu. Disciplīna tiek piešķirta ar cerību, ka tā radīs 
pozitīvas pārmaiņas nepaklausīgā cilvēka dzīvē. Neatkarīgi no tā, kāda veida disciplīnu Dievs 
izmanto tavā dzīvē, tai ir potenciāls vest tevi pie labākas izpratnes par to, kāds ir pareizais 
dzīves veids. 

Viens no disciplīnas piemēriem ir likt cilvēkam veikt uzdevumu vēlreiz, šoreiz pareizajā 
veidā. Piemēram, pieņemsim, ka tev ir ļoti grūti būt ar cilvēku, kuram ir noteikta attieksme, 
kas tevi patiešām kaitina. Katru reizi, kad atrodies šī cilvēka tuvumā, tu pamani, ka reaģē ne 
tādā veidā, kā Jēzus rīkotos. Tā vietā tu ātri sāc strīdēties ar šo personu un dusmoties uz viņu. 

Dievs vēlas, lai tu iemācītos kā mīlēt šo cilvēku. “Mīlēt viņus?” Tu atbildi: “Es vēlos,  
lai viņi pazustu no manas dzīves! Ja es viņus vairs nekad neredzētu, es būtu priecīgs. 
Patiesībā viņu klātbūtne manā dzīvē ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc manas dienas 
ir tik stresainas. Es tiešām varētu izbaudīt katru dienu, ja nebūtu šis cilvēks! “ 

Dieva disciplīna varētu būt šāda veida “kaitinošu cilvēku” ievešana tavā dzīvē,  
līdz tu iemācīsies, kā uz viņiem reaģēt laipni un mīloši. Tā vietā, lai vainotu viņus par viņu 
slikto attieksmi, tev jāiemācās kā uzņemties atbildību par savu attieksmi un reakciju. 

Dievs vēlas, lai tu labotu savu izturēšanos un attieksmi pat tad, ja otrs cilvēks nekad 
nemainās. 

3. Sods 
Sodam, kā mēs šeit to definējam, ir ideja, ka nepaklausīgajai personai tiek dota sava veida 

sāpīga pieredze, lai viņu sodītu par nepaklausīgo rīcību. Sodam ir līdzi ideja,  
ka nepaklausīgajam ir jācieš par savu rīcību. 

Soda mērķis pirmkārt nav palīdzēt izlabot problēmu, jo tas ir vērsts uz to,  
lai liktu personai maksāt sodu par savu nepaklausīgo rīcību. 
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Soda ilgtermiņa mērķis ir vadīt uz izmainītu uzvedību. Bet ceļš lai to sasniegtu,  
sākas ar sāpīgu sodu. “Mēs ceram, ka soda sāpes motivēs tevi mainīties,” ir soda iemesls. 

Dievs bieži izmantos disciplīnu kā savu pirmo atbildi, lai liktu mums paklausīt.  
Tomēr daži no mums ir pārāk spītīgi, lai klausītos Viņa labojumu. Tāpēc Dievs bieži 
izmantos sodu, lai mēs redzētu, cik nopietns Viņš ir, lai mēs maināmies. 

Kad tu atkal paskaties uz ķēniņa Dāvida un Batsebas grēku 2.Samuēla 11-12, Dieva sods 
bija atņemt jaundzimušā bērna dzīvību. Tas nebija rezultāts nekam, ko izdarīja mazulis,  
bet tas bija Dāvida grēks, kas tika sodīts. Tu vari teikt: “Tas ir pārāk bargs sods. 
“ Bet Dievs vienmēr ir tikai savā disciplīnā un sodā. 

Dažiem cilvēkiem ir nepareizs uzskats par to, kā Dievs mūs disciplinē. Viņi uzlūko katru 
problēmu, kas ienāk viņu dzīvē, kā Dieva dusmu izpausmi pret viņiem. Piemēram, katru reizi, 
kad viņiem aizķeras kāja, saplīst glāze vai uzsprāgst riepa - viņi to izskaidro kā Dieva sodu. 

Ir reizes, kad Dievs izmanto apstākļus mūsu dzīvē kā līdzekli, lai mūs sodītu. Bet katru 
“slikto” lietu, kas notiek dienas laikā, nevajadzētu interpretēt kā Dieva sodu. Dievs nemeklē 
nekrietnus veidus, kā izlīdzināties ar nepaklausīgiem cilvēkiem. 

Vecā Derība satur daudz dažādu veidu piemērus, kā Dievs disciplinēja nepaklausīgus 
cilvēkus. Dažreiz Viņš ieturēja lietu, sūtīja mēra kukaiņus un citas līdzīgas lietas dabā kā 
mēģinājumu palīdzēt cilvēkiem saredzēt savu grēku, to atzīt un atgriezties pie Viņa. 

4. Atriebība 
Atriebība ir diezgan atšķirīga no pārējiem trim jautājumiem, kurus mēs apskatījām. 

Atriebība ir vērsta uz atmaksu personai, kas izdarījusi nepareizi. Ja Jānis sitīs tavu mazo brāli, 
tad tu sitīsi Jāni vai viņa mazo brāli. 

Atriebība ir pašam uzņemties atbildību sodīt personu, kas izdarījusi nepareizi.  

Atriebība ignorē autoritātes attiecības un atbildību, kas vadītājiem ir jāredz, lai personai, 
kas nepaklausījusi, tiktu piešķirta piemērota disciplīna. Romiešiem 12:17-21 saka mums,  
kas kristietim būtu jādara ar atriebību. Dievs saka: “Atstāj atriebību Man.” 

Romiešiem 12:19 (tulkojums no New International Version) 

Neatriebieties, mani draugi, bet atstājiet vietu Dieva dusmām, jo ir rakstīts:  
“Es atriebjos; Es atmaksāšu,” saka Tas Kungs. 

Bībeles mācības ļoti skaidri norāda, ka mums ar laipnību un mīlestību jāreaģē uz 
nepaklausīgajiem. Atstājiet disciplinēšanu un sodīšanu saviem vadītājiem un Dievam. 

Ne katrs nepaklausīgs cilvēks tiek nekavējoties sodīts par savu nepareizo rīcību.  
Bet Dieva vārds skaidri norāda, ka katrs cilvēks dzīves beigās sastapsies ar Dievu, lai sniegtu 
pārskatu par visām savām darbībām. Taisnība viņu dzīves laikā var nenākt, bet dienā,  
kad viņi mirst, neviens neizbēgs no Dieva taisnīguma. 

Bībele ir piepildīta ar traģiskiem nepaklausības rezultātu piemēriem. Šeit ir dažas Rakstu 
vietas, kas runā par nepaklausības rezultātiem. Apskatot katru no šiem piemēriem, apskatiet 
viņu rīcību sekas. Kā Dievs viņus disciplinēja? Vai Viņš tos sodīja - kā? Vai iesaistītie cilvēki 
centās atriebties un paši nosprieda sodu par personas nepaklausīgo rīcību? 
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1. 5.Mozus 11:26-28 
2. 1.Samuēla 13 un 14 
3. 2.Samuēla 11 un 12 
4. Ījaba 36:12 
5. Sal.pam. 2:22 
6. Sal.pam.  5:22-23 
7. Sal.pam.  6:29 
8. Sal.pam.  13:13 
9. Sal.pam.  15:9-10 
 

10. Jeremijas 12:17 
11. Maleahija 3:7-12 
12. Romiešiem 5:18-19 
13. Romiešiem 6:16 
14. Romiešiem 6:23 
15. Romiešiem 13:1-6            
16. 1.Pētera 2:13-17 
 

C. Kāda ir Dieva attieksme pret cilvēkiem,  
kuri nepaklausa Viņa likumiem? 

Daži cilvēki domā, ka Dievs uz viņiem dusmojas katru reizi, kad viņi neievēro Viņa 
likumus. Viņi tic, ka Viņš gaida, kad viņi pārkāps līniju, lai Viņš varētu viņus sodīt. 

Citi pilnīgi ignorē Dievu un nekad nedomā par to, kā jūtas Dievs par viņu rīcību. 

Kad cilvēki kļūst par kristiešiem, viņiem bieži ir lielākas bažas par to, kā Dievs jūtas 
attiecībā pret viņiem. Bībelē ir skaidri pateikts, ka Dievs mīl katru no mums - pat tad,  
kad mēs vēl dzīvojām grēkā, tālu no Viņa. 

Kāda ir Dieva attieksme pret cilvēkiem, kuri nepaklausa Viņa likumiem? 

1. Dievs ir bēdīgs, kad mēs grēkojam 
Visvairāk Dievs skumst, kad grēkojam. Kad Jēzus raudāja par Jeruzālemi, Viņš parādīja 

mīlestību un bēdas, kas Viņam bija pret nepaklausīgajiem grēciniekiem šajā pilsētā. 

Mateja 23:37-39 (tulkojums no New Living Translation) 

“Ak, Jeruzāleme, Jeruzāleme, pilsēta, kas nogalina praviešus un nomētā ar 
akmeņiem Dieva vēstnešus! Cik bieži Es esmu gribējis sapulcināt tavus bērnus kopā 
kā vista sargā savus cāļus zem saviem spārniem, bet jūs man neļautu. 38 Un tagad 
paskatieties, jūsu māja ir atstāta jums, tukša un pamesta. 39 Es jums saku, jūs nekad 
mani vairs neredzēsit, kamēr neteiksit: ‘Svētīts tas, kurš nāk Tā Kunga vārdā!’ ” 

2. Dievs ienīst grēku 
Dievs ienīst grēku, un Viņš mīl paklausību. Dievs neienīst grēciniekus, Viņš tos mīl.  

Bet Viņa mīlestība pret visiem cilvēkiem nenozīmē, ka Viņš ignorēs grēcīgu nepaklausību.  
Ja vēlies kļūt par nobriedušu, spēcīgu kristieti, tad tev būs jāiemācās izturēties pret grēku ar 
tādu pašu attieksmi kā Dievam. 

Jaunajiem kristiešiem ir jāmaina domāšanas veids par savu veco grēcīgo rīcību.  
Daudzas no šīm pagātnes grēcīgajām darbībām bija mēģinājumi rast prieku savā ikdienas 
dzīvē. Joprojām var būt spēcīgs stimuls atgriezties pie šīm darbībām. 
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Viens no spēcīgākajiem veidiem, kā apkarot šos kārdinājumus, ir jauna domāšanas 
modeļa izstrāde, ko izmantot kārdinājumu laikā. Tā vietā, lai atbalstītu kārdinājuma 
pievilcību, mums jāieņem nostāja un jāsaka: “Nē, es vairs neiešu pa šo ceļu. Es izvēlos 
paklausīt Dievam un pagriezt muguru tam kārdinājumam. Es gribu redzēt šo kārdinājumu 
tāpat kā Dievs - Viņš ienīst grēku, un tāda ir arī mana atbilde.” 

Šī attieksmes maiņa var prasīt laiku, taču, jo vairāk tu izvēlies šo atbildi, jo vieglāk būs 
pretoties kārdinājumam. 

Ja ķēniņš Dāvids būtu izmantojis šo stratēģiju naktī, kad viņš ieraudzīja Batsebu, tā varēja 
viņu pasargāt no grēka. Viņš varēja pateikt sev: “Es zinu, ka šī sieviete ir precējusies ar citu 
vīrieti, es ar viņu neveidošu attiecības. Es zinu, ka Dievs ienīst laulības pārkāpšanu, un es 
vēlos, lai man ir tāda pati attieksme pret laulības pārkāpšanu, kāda ir Dievam. Es izvēlēšos 
staigāt, paklausot Dieva likumiem.” 

3. Dievs ir pacietīgs pret grēciniekiem un 
nepaklausīgiem kristiešiem   

Tā kā Dievs mūs mīl, Viņš ir pacietīgs pret mums. 1.korintiešiem 13:4 norādīts,  
ka pacietība ir pirmā mīlestības pazīme. Dievs mums parāda savu pacietību, paturot pie sevis 
taisnīgu sodu, kuru esam pelnījuši, tūlīt pat kad grēkojam. Romiešiem 6:23 teikts:  
“Grēka alga ir nāve.” Bet lielākoties Dievs nepieprasa tūlītēju šīs algas izmaksu katru reizi, 
kad mēs grēkojam. 

2.Pētera 3:9 (tulkojums no New Living Translation) 

Tas Kungs patiesībā nevilcinās attiecībā pret savu solījumu atgriezties,  
kā daži cilvēki domā. Nē, Viņš ir pacietīgs jūsu dēļ. Viņš nevēlas, lai kāds ietu bojā, 
tāpēc Viņš dod vairāk laika, lai ikviens nožēlotu grēkus. 
 

Šis pants parāda, ka Dieva pacietība ir Viņa mīlestības pret mums izpausme un Viņa 
vēlme, lai mēs nonāktu grēku nožēlošanas vietā. 

4. Dievs ir taisnības Dievs   
Dievs katru paklausības un nepaklausības rīcību vērtē ar tīru taisnīgumu. Viņu nevar 

piekukuļot, lai Viņš nepamana noteiktus grēkus. Viņš zina visus faktus. Viņš nepieļauj 
kļūdas. Viņam nav vajadzīga nekāda palīdzība no mums, lai noteiktu, kurš ir labākais veids, 
kā labot nepaklausīgo cilvēku. 

Nekristieši bieži izvirza argumentu: “Kā mīlestības Dievs var cilvēkus, kuri nekad nav 
dzirdējuši evaņģēliju sūtīt uz elli?” Mēs varam būt pilnīgi pārliecināti, ka ikviens cilvēks 
iegūs “taisnīgu tiesu” ar Dievu. 
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5. Dievs ir žēlastības Dievs  
Daudzi no ķēniņa Dāvida rakstītajiem psalmiem runā par Dieva žēlsirdību. Psalmi 106:1 

un 107:1 apgalvo, ka Dieva žēlsirdība paliek mūžīgi. Dieva žēlsirdībai ir liela ietekme uz 
katru pasaules cilvēku. Tā kā Dievs ir žēlsirdīgs, Viņš gaida, pirms pieņem spriedumu par 
katru grēcinieku. Viņš katram cilvēkam dod iespēju kļūt par Viņa bērnu.  

Mums kā kristiešiem jābūt uzmanīgiem, ka mēs neizmantojam Dieva žēlsirdības 
priekšrocības. Tas, ka Dievs ir žēlsirdīgs, nedod mums brīvību iet un grēkot jebkurā laikā, 
kad vēlamies, un tad nākt pie Dieva, lai meklētu Viņa piedošanu. 

Lasot stāstus Bībelē, tu daudzas reizes redzēsi Dieva žēlsirdību darbībā. Dievs lika Jonam 
doties uz Ninīves pilsētu un sludināt sprieduma vēstījumu. Jona paklausīja Dievam un skaidri 
pavēstīja Dieva vēsti. 

Jonas 3:4 (tulkojums no New International Version) 

Pirmajā dienā Jona ieceļoja pilsētā. Viņš pasludināja:  
“Vēl četrdesmit dienas un Ninīve tiks nopostīta.” 

Jonas 3:8-9 (tulkojums no New International Version) 

Kad ķēniņš dzirdēja par Jonas vēsti, viņš aicināja visus atteikties no saviem 
ļaunajiem ceļiem un saukt uz Dievu. “Kas zina? Dievs vēl var atmaigt un ar 
līdzjūtību novērsties no savām niknām dusmām, lai mēs neietu bojā.” 

Kad Dievs redzēja, ka cilvēki nožēlo grēkus, Viņš atbildēja ar žēlsirdību,  
nevis taisnīgumu. 

Ja cilvēks atsakās atzīt savu grēku, tad Dieva žēlsirdība, iespējams, nemainīs Viņa 
attieksmi. 

Secinājums 
Izvēle paklausīt Dievam viennozīmīgi ir vislabākā izvēle, ko vari izdarīt. Kad tu paklausi, 

tev tiek apsolītas Dieva svētības, un skaidri tiek izteikti arī brīdinājumi par nepaklausību. 

Galatiešiem 6:7-8 (tulkojums no New Living Translation) 

Nekļūdieties. Atcerieties, ka jūs nevarat ignorēt Dievu un aizmukt no Viņa.  
Jūs vienmēr pļausit to, ko iesējāt! 8 Tie, kas dzīvo tikai tāpēc, lai piepildītu savas 
grēcīgās vēlmes, novāks sabrukuma un nāves sekas. Bet tie, kas dzīvo, lai izpatiktu 
Garam, no Gara iegūs mūžīgo dzīvi. 

Mums visiem trūkst pilnīgas paklausības Dievam, bet, kad mēs ciešam neveiksmes, 
mums nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības pie Dieva. Atzīstot savus grēkus, mēs atveramies 
Viņa žēlsirdībai un piedošanai. 

Jo vairāk mēs paklausīsim Dievam ar mīlošu sirdi pret Viņu, jo vairāk mēs savā dzīvē 
piedzīvosim Viņa svētības. Katru dienu mēs varam sastapt ar pārliecību, ka Dievs ir gatavs 
mums katrā situācijā palīdzēt atbildēt ar paklausību. Viņam ir viss mums nepieciešamais 
spēks, un Viņš vienmēr ir gatavs mums palīdzēt. 
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