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Bailes no neveiksmēm ir mūsu ikdienas 
dzīves problēma. Ja vien mēs varētu 
dzīvot pasaulē, kurā to nav,  
tad dzīve būtu daudz labāka.

Taču ir labas ziņas par neveiksmēm. Šī 
problēma ir atrisināta.

Ja tu esi kādu pievīlis vai kāds ir pievīlis 
tevi, es gribētu tevi iepazīstināt ar kādu, 
kurš ir pārvarējis un uzvarējis mūsu 
neveiksmes. Vai tu gribētu par to uzzināt 
kaut ko vairāk un kā tas tika sasniegts? 
Šā mazā bukleta mērķis ir atklāt veidu, 
kā pārvarēt pagātnes un pat nākotnes 
neveiksmes.
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Tā ir taisnība, ka ir neveiksme, ar kuru 
katram no mums ir jāsastopas. Tas ir 
grēks. Tie nebija tikai mūsu pirmie vecāki, 
kuri piedzīvoja izgāšanos Ēdenes dārzā, 
un tādējādi arī mūsu vecāki. Arī mēs esam 
iemantojuši šo izgāšanos. Grēks ir piepil-
dījis mūsu pasauli. Grēks mūs ir atstājis 
nāves, izmisuma un maldu dārzā.

Es vēlētos jums šodien līdzdalīt to, ka šādi 
stāsts nebeidzas. Ceļš no šā dārza ārā ir 
sagatavots. 

CILVĒKI UN DRAUGI  
MŪS PIEVIĻ

Tā ir taisnība, ka cilvēki mūs pieviļ. Pat 
mūsu draugi. Kāds, uz kuru esam paļāvu-
šies, mūs atstāj. Kāds, kuru esam mīlējuši, 
ir mums licis vilties. Kādam esam piedā-
vājuši savu draudzību, bet pretī to neesam 
saņēmuši. Tas patiešām ir sirdi satraucošs 
secinājums, ka cilvēki un pat mūsu draugi 
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ir mūs pievīluši. Viņi nav sapratuši mūsu 
situāciju un stāvokli. Un bieži vien tie 
mūs pieviļ tieši tad, kad mums visvairāk ir 
bijusi vajadzīga palīdzība. Vai varat iedo-
māties, cik ļoti sāpēja Dievam, kad Viņa 
labās radības pievīla Viņu?

LIETAS MŪS PIEVIĻ

Vai esam veltījuši savu dzīvi lietu uzkrā-
šanai? Tā ir ļoti izplatīta kļūda. Mēs to 
pieļaujam pat neapzinoties. Mēs lietojam 
savu enerģiju, laiku un talantus, lai 
uzkrātu arvien vairāk un vairāk, jo esam 
iedomājušies, ka tas mums dos prieku 
un laimi. Bet tad kaut kas notiek un mēs 
saprotam, ka nekāds mantas, naudas vai 
labumu daudzums nav spējīgs mums dot 
apmierinājumu vai pārvarēt bailes un 
trauksmi. Lietas mūs pieviļ.
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VESELĪBA MŪS PIEVIĻ

Jau ir pietiekami smagi, kad draugi un 
lietas mūs pieviļ. Bet kā ir tad, kad mūs 
pieviļ veselība? Daži mēdz sacīt, ka 
galvenais ir veselība un, ja tev ir veselība, 
tad tev ir viss. Taču, kas notiek tad, kad 
veselība mūs pieviļ? Nav nekā drausmīgā-
ka, kad tev tiek uzstādīta diagnoze “vēzis” 
vai “sirdstrieka”. Pie kā mēs vēršamies pēc 
palīdzības? Kurš mums var palīdzēt tad, 
kad ārsts saka: “Mēs vairs neko nespējam 
izdarīt?” Vai ir vēl kāda cerība, kad veselī-
ba mūs pieviļ?

JĒZUS NEKAD NEPIEVIĻ

Vai zināji, ka ir kāds, kurš nekad tevi 
nepievils? Jā, draugi mūs var pievilt, lietas 
mūs var pievilt un veselība arī, 

BET…

Ir Viens, kurš nekad tevi nepievils.
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KĀ MĒS TO ZINĀM?

Mēs to zinām, jo Jēzus atrisināja mūsu 
dziļāko vajadzību. Tevi varētu pārsteigt, 
ka Viņš to izdarīja, taču tas tev palīdzēs 
pārvarēt paša neveiksmes un to, ka draugi, 
lietas un veselība pieviļ.

Iespējams, ka mēs pat neapzināmies to, 
kas ir patiesībā mūsu dziļākā vajadzība. 
Tā nav vajadzība pēc draugiem, lietām un 
veselības. Nē, mūsu dziļākā vajadzība ir 
piedošana par mūsu izgāšanos, kļūdām un 
grēkiem. Bībelē lasām: “Nav neviena, kas 
dara labu, it neviena. [..] jo visi ir grēkojuši, 
un visiem trūkst dievišķās godības.” 
(Rm 3:12b, 23)

CIK GAN  
LABS DRAUGS IR JĒZUS!

“Nevienam nav lielākas mīlestības kā šī, 
ja kāds savu dzīvību nodod par saviem 
draugiem.” (Jņ 15:13)
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Jēzus redzēja mūsu vislielāko vajadzību. 
Bībele saka: “Jo tur nav nekādas starpī-
bas; jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst 
dievišķās  godības.” (Rm  3:22b–23) Un 
tālāk lasām: “Jo mēs spriežam, ka cilvēks 
tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības 
darbiem.” (Rm 3:28)

Jēzus ir TAS, KURŠ mums atvēra izeju: 
“Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un 
tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar 
darbiem, lai neviens nelielītos.” (Ef 2:8–9)

MŪSU VISLIELĀKO VAJADZĪBU 
APMIERINA JĒZUS

Viņš apmierināja mūsu lielāko vajadzību 
ļoti savādā veidā.  
“Bet Dievs Savu mīlestību uz mums 
pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, 
kad vēl bijām grēcinieki.” (Rm 5:8)

Kā jau tika teikts, vai to apzināmies vai 
ne, mūsu dziļākā vajadzība ir grēku pie-
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došana. Un Jēzus mums to sniedz. Kā to 
varam zināt?

Viņš devās pie krusta. Šeit Viņš atbrīvoja 
mūs no tumsas un lāsta: “Viņš mūs ir 
izrāvis no tumsības varas un pārcēlis 
Sava mīļā Dēla valstībā, kurā mums dota 
pestīšana, grēku piedošana.” (Kol 1:13, 14)

KĀ VIŅŠ APMIERINĀJA MŪSU 
DZIĻĀKO VAJADZĪBU?

“To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā 
ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu 
Dieva taisnība.” (2Kor 5:21)

Jēzus devās uz Jeruzālemi, skaidri zinot, 
kas tur notiks. Viņš teica: “Neviens to 
[Manu dzīvību] nav Man atņēmis, bet Es 
to atdodu pats no Sevis.” ( Jņ 10:18)

Viņš piedzīvoja parasta noziedznieka 
ciešanas un agoniju. Viņš tika izsmiets un 
sists. Viņam galvā tika likts ērkšķu kronis. 
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Viņš pats nesa savu smago krustu uz Golgā-
tu, lai nomirtu par pasaules grēkiem.

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai ne-
viens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību.” (Jņ 3:16)

Krustā Viņš uznesa mūsu grēku nastu: 
“.. Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no 
VISIEM GRĒKIEM. Ja atzīstamies savos 
grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka 
Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no 
visas netaisnības.” (1Jņ 1:7, 9)

Viņš cieta un mira zem mūsu grēku nastas. 
Taču Viņš augšāmcēlās no mirušajiem, 
atklājot Savu uzvaru pār visiem mūsu 
ienaidniekiem! Ar Savām ciešanām un nāvi 
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VIŅŠ APMIERINĀJA MŪSU  
VISDZIĻĀKO VAJADZĪBU

Atceries, mūsu visdziļākā vajadzība mūsu 
neveiksmju dēļ ir grēku piedošana. Un, ja 
Viņš ir spējīgs apmierināt mūsu vislielāko 
vajadzību – grēku piedošanu –, vai tad Viņš 
nebūtu spējīgs apmierināt arī mazākās?

Patiešām, draugi mūs var pievilt, lietas mūs 
var pievilt, arī veselība. Bet ...

JĒZUS NEKAD NEPIEVIĻ

“.. svētīgi tie, kam pārkāpumi piedoti un grēki 
apklāti.” (Rm 4:7)

“.. priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti 
debesīs.” (Lk 10:20)

Jā, tu vari būt pārliecināts, ka 

JĒZUS NEKAD NEPIEVIĻ!
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Plāksne ar uzrakstu JĒZUS NEKAD 
NEPIEVIĻ karājās pie sienas manu 
vecāku lauku mājā Minesotā 62 viņu 
laulības gadus. Abi mani vecāki nomira 
mēneša laikā. Kad ģimenes locekļi izvēlējās 
kādu lietu paņemt no vecāku mājām, tad 
es izvēlējos paņemt šo plāksni, kura tagad 
atrodas manā birojā pie sienas. Bet pirms 
tam es to aiznesu uz tipogrāfiju, lai no tās 
pagatavotu grāmatzīmi un to pavairotu. Tā 
ir izplatīta visā pasaulē, kā arī šis buklets ir 
iztulkots daudzās valodās, lai šis vēstījums 
būtu skaidrs un saprotams.

Mācītājs Roberts Rāns,  
Luterisma mantojuma fonda dibinātājs





Draugi mūs pieviļ. Lietas mūs pieviļ.  
Veselība mūs pieviļ.

Taču ir Viens, kurš nekad nepieviļ, –  
mūsu Glābējs, Jēzus Kristus.

Pie krusta Golgātā Viņš apmierināja  
mūsu visdziļāko vajadzību – grēku piedošanu.

Izlejot Savas asinis, Jēzus mūs nepievīla.

VIŅŠ NEPIEVILS ARĪ TEVI!

Vēsts tev –
no LUTERISMA  
MANTOJUMA FONDA
A. Deglava iela 10–1
Rīga, LV-1009
www.lmf.lv


