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1.tēma      28.marts – 3.aprīlis

Mīlestība
Sabata pēcpusdienai

Nedēļas pētījuMieM: 
Jes.53; Mat.22:37-39; 1.Kor.13; 1.Jāņa 3; 1.Jāņa 4

atMiņas paNts: 
„Tā nu paliek ticība, cerība, mīlestība, šās trīs; bet lielākā no tām ir mīles-

tība.” (1.Kor.13:13)

Uzsākot kristīgās ticības galveno ideju tuvāku izpēti, mīlestība ir atbilstoša 
pirmā tēma. Apustulis Pāvils norāda – lai cik nozīmīga būtu ticība, cerība 

un citi kristietības elementi, viss sākas ar mīlestību. Viņa vārdiem runājot, bez 
mīlestības mēs neesam „nekas” (1.Kor.13:2).

Apmēram piecus gadsimtus pirms Kristus piedzimšanas grieķu filosofs So-
fokls sacīja: „Viens vārds spēj mūs atbrīvot no visām dzīves grūtībām un sāpēm. 
Šis vārds ir mīlestība.” Lai gan šie vārdi bija patiesi, Sofokls nespēja iedomāties 
un aptvert mūsu Glābēja sludinātās un parādītās mīlestības dziļumu.

Dievs ir mīlestība. Dieva būtība, viss, ko Viņš ir darījis, dara un darīs, ir Viņa 
mīlestības atklāsme. Šī mīlestība, lai gan grūti aptverama, sniedz mierinājumu. 
Dieva mīlestība tūkstoškārt pārsniedz to, ko cilvēki mēdz dēvēt par mīlestību, 
kas bieži vien ir tikai savtīga un mantkārīga virspusēja aizraušanās. Dievam ne 
tikai piemīt mīlestība, Viņš ne tikai parāda mīlestību, bet Viņš ir mīlestība.

Nedēļa īsuMā: 
Dieva mīlestība pret cilvēci atklāta neskaitāmos veidos, spilgtākais no tiem 

ir Golgāta. Mēs, Kristus sekotāji, Viņa mīlestībai atbildam, mīlot citus tā, kā 
Viņš mūs ir mīlējis.

* Lūdzu, iepazīstieties ar šīs nedēļas tēmu, lai sagatavotos Bībeles studijām 
4.aprīlī.



6

S v ē t d i e n a       2 9 . m a r t s

Mīlestība – dzīves būtība
Lai izdzīvotu, mums ir jāēd un jādzer. Ilgstoši nedzerot vai neēdot, cilvēks 

mirst. Bet, lai dzīvotu šī vārda īstajā nozīmē, cilvēkam jāmīl. Dzīve bez mīlestības 
ir vienkārši eksistēšana. Mūsos iestrādāta nepieciešamība saņemt mīlestību. 
Mums nepieciešams izjust vecāku mīlestību, izjust ģimenes un draugu sniegto 
mīlestību. Mūsos ir vajadzība būt daļai no mīlošas sabiedrības. Tomēr tikpat lielā 
mērā, kā mums nepieciešams saņemt mīlestību, mums nepieciešams mīlestību 
sniegt arī citiem. Ja cilvēks nespēj mīlēt, viņš nav cilvēks. Tomēr būsim godīgi: 
patiesa mīlestība nesākas mūsos. Spēju mīlēt mūsos iestrādājis pats Radītājs 
(skat. 1.Moz.1:26 un Jāņa 3:16).

Cik liela loma mīlestībai ir Kristus sekotāja dzīvē? Mat.22:37-39; 1.Kor.13:1-3; 
1.Jāņa 3:14._______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Dieva mīlestība vienmēr ir lielāka par mūsu mīlestību. To atcerēties ir ļoti 
svarīgi. „Mīlestība nav impulsīva; tas ir dievišķs princips, pastāvīgs spēks. Ne-
svētījusies sirds to nespēj ne radīt, ne dzīvē pielietot. Tā atrodama vienīgi sirdī, 
kurā valda Jēzus. ‘Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis.’ [1.Jāņa 4:19] Die-
višķās žēlastības atjaunotā sirdī mīlestība ir visu rīcību virzošais pamatlikums.” 
(Elena Vaita, „Apustuļu darbi”, 337.lpp.) 

Slavenais autors K.S.Lūiss, lai iezīmētu atšķirības starp Dieva mīlestību un 
cilvēku mīlestības veidiem, lieto terminus „mīlestība-dāvana” un „mīlestība-
nepieciešamība”. Lai gan Dievs mūsu mīlestību vēlas vairāk par visu, Viņam 
mūsu mīlestība nav nepieciešama tā, kā mums nepieciešama Viņa un līdzcil-
vēku mīlestība. „Patiesais Visuma sākums ir mīlestība, mīlestība kā dievišķa 
enerģija. Šī sākotnējā mīlestība ir mīlestība-dāvana. Dievam nav alku, kuras 
nepieciešams piepildīt, Viņā mājo vienīgi nesavtīga vēlme dot.” (K.S.Lūiss, 
„Četras mīlestības”, 121.lpp.) Dievišķajai mīlestībai jāizmaina mūsu cilvēciskā 
mīlestība, lai mēs, turpinot ilgoties saņemt mīlestību no citiem, spētu sniegt 
mīlestību patiesi kristīgā veidā.

Balstoties uz personīgo pieredzi, kā cilvēciskā mīlestība atšķiras no Dieva mīles-
tības? Kurš cilvēciskās mīlestības veids vislabāk ataino Dieva mīlestību? Kā ikdienas 
dzīvē iespējams veiksmīgāk paust Dieva mīlestību?  _______________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
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Vecās derības dievs –  
mīlestības dievs

Bieži tiek uzskatīts, ka Dieva mīlestība skaidri pausta vienīgi Jaunajā De-
rībā, bet „Vecās Derības Dievs” ir taisnības Dievs un dusmīgs Dievs. Tomēr 
rūpīga visas Bībeles izpēte rāda, ka Dievam nav šāda personības dalīšanās. Lai 
gan Dieva mīlestība pilnā mērā izpaudās Kristū (kā atainots Jaunajā Derībā), 
tikpat lielā mērā arī Vecajā Derībā aprakstītajam Dievam piemīt visaugstākā 
mīlestība. Dievs nemainās (Jēk.1:17). Viņš no dusmīga, tiesājoša Dieva pa-
kāpeniski nepārtop par mīlestības Dievu. Dievs ir mūžīgs. Vārdi – „Es tevi 
mīlēju ar mūžīgu mīlestību” (Jer.31:3), kurus Viņš savai tautai sacīja Vecajā 
Derībā, – attiecas uz visiem laikmetiem.

Balstoties uz šo sarakstu, aplūkojiet vairākus būtiskus pierādījumus Dieva mī-
lestībai Vecās Derības laikā. Ja izdodas, atrodiet arī citus skaidrus Viņa mīlestības 
pierādījumus Vecajā Derībā.

Dieva mīlestība izpaužas Radīšanā. (1.Moz.1:26-31) ____________________ 
________________________________________________________________

Risinājums grēka problēmai. (1.Moz.3:15; 22:8; Jes.53) __________________ 
________________________________________________________________

Sabata dāvana. (2.Moz.31:12-17) ___________________________________ 
________________________________________________________________

Pravieša gara nepārtrauktā dāvana. (Āmosa 3:7) ______________________ 
________________________________________________________________

Vecajā Derībā atrodami stāsti un apgalvojumi, kas, vismaz pavirši raugo-
ties, ir grūti saprotami. Jā, tur rakstīts par asinsizliešanu un kariem. Tomēr 
jāpatur prātā, ka Dievs vienmēr atainots kā derības Dievs, kas aicina cilvēkus 
pie sevis un, neskatoties uz to, ka tie, iespējams, izvēlas atkal un atkal no Viņa 
novērsties, Viņš tos nepamet.

Kāda būtu jūsu atbilde jautājumiem attiecībā uz Vecajā Derībā aprakstītajiem 
kariem un asinsizliešanu? Kā jūs savienotu dievišķās pavēles iznīcināt tautas (pie-
mēram, Izraēla tauta pārņem Kāanānas zemi) ar ideju par Dievu kā mīlestības 
iemiesojumu? _____________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
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jaunās derības dievs – 
mīlestības dievs

Kādēļ Jēzus Kristus nāca uz šo pasauli? Kādēļ Viņam bija jācieš? Vai Viņa 
nāve pie krusta bija nepieciešama? Kādēļ Viņš vēlreiz atgriezīsies un atjaunos šo 
pasauli tās sākotnējā, nevainojamajā stāvoklī? Vai citu variantu nebija? Ja atbilde 
ir “nē”, tad kādēļ nepieciešams tik ilgs laiks, līdz pilnībā tiek atrisināta grēka 
problēma? Mēs nespējam atbildēt uz šiem jautājumiem. Savā nebeidzamajā 
gudrībā Dievs radīja plānu, lai grēka problēmu atrisinātu vislabākajā veidā. Tā 
kā Viņš ir svēts Dievs, Viņš nevarēja ignorēt sacelšanos pret Viņa nevainoja-
majiem likumiem; tā kā Viņš ir mīlestība, Viņš nevarēja mierīgi, nedarot visu 
iespējamo, lai Savas radības glābtu, noraudzīties to pilnīgā iznīcībā.

„Dieva svētums izpaužas Viņa majestātiskajā šķīstībā, kas necieš morālu 
ļaunumu. Dieva mīlestība ir pretimnākoša un maiga grēcinieka apskaušana. 
Dieva svētums ir Viņa nošķirtība no tā, kas nešķīsts un pasaulīgs. Dieva mīles-
tība ir Viņa vēlme izprast tos, kas ir nešķīsti, lai spētu tiem palīdzēt. (..) [Tomēr] 
Dieva dusmas ir pārejošas, turpretī Viņa mīlestība – mūžīga.” (Donalds Blošs, 
„Visuvarenais Dievs: vara, gudrība, svētums, mīlestība”, 140.-143.lpp.)

Ko šīs rakstvietas liecina par Dieva mīlestību, kāda tā atainota Jaunajā Derībā?
Dieva dāvana – Viņa Dēls (Jāņa 3:16) _______________________________ 

________________________________________________________________
Dēla gatavība pilnībā ziedot sevi visu (Fil.2:5-8) _______________________
Svētā Gara dāvana (Jāņa 14:15-18; Ap.d.2:1-4) ________________________
Gara dāvanu pieejamība (Efez.4:11-13) ______________________________
Glābšanas apziņa (1.Jāņa 3:1-3) ____________________________________ 

________________________________________________________________
Mūžīga nākotne mīlestības gaisotnē (2.Pēt.3:13) _______________________ 

________________________________________________________________

Kā jūs īsumā raksturotu Dieva mīlestības vēsti Jaunajā Derībā? __________ 
________________________________________________________________

Kā trīs eņģeļu vēstis, kas aprakstītas Atklāsmes 14:6-12, saskan ar Jaunajā Derībā 
valdošo dievišķās mīlestības tēmu? Elena Vaita trešā eņģeļa vēsti dēvē par patieso 
labo vēsti par taisnošanu ticībā. Kā tas saskan ar mūsu tēmu par Dieva mīlestību 
pret cilvēci? ______________________________________________________
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atbilde mīlestībai
Traģiskā patiesība par šo pasauli ir sevis mīlēšana, aklas ambīcijas, naids, 

sāncensība, korupcija un karš. Kamēr šīs pasaules pilsoņi apzināti vai neapzināti 
pakļausies tumsas valdnieka principiem, mīlestībai nebūs izredžu uzplaukt. 
Māte Terēze reiz teikusi: „Tiesājot cilvēkus, jums neatliek laika viņus mīlēt.” 

Ja esam patiesi atgriezušies un kļuvuši par Kunga kalpiem, mūsu dzīvē 
valdīs mīlestības princips. Lai kādas būtu mūsu vājības, mēs nešaubīgi pieaug-
sim mīlestībā uz Dievu un citiem cilvēkiem. Atgriešanās ir pārorientācija šī 
vārda burtiskā nozīmē – tā ir attālināšanās no sevis mīlēšanas un tuvināšanās 
mīlestībai uz Dievu un apkārtējiem.

Kādu būtisku principu vajadzētu saskatīt, pētot Dieva dotos norādījumus? Vai 
šis princips ir mainījies kopš Kristus dienām? 5.Moz.6:5,6; Mat.22:37-40. ______ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________

Ja Jēzus Kristus mūs ir patiesi pārmainījis, mūsu attiecības ar citiem raksturos 
Viņa mīlestība. Lai gan var gadīties cilvēki, kas mums pārāk nepatīk, mēs esam 
aicināti mīlēt visus, pat lielākos ienaidniekus. Tas nāks par labu ne tikai tiem, 
ar kuriem kontaktējamies, bet kļūs par neaprakstāmu svētību mums pašiem. 
Cilvēkiem, kurus sastopat, sniedziet mīlestību un beznosacījumu pieņemšanu, 
un pavērojiet, kas notiks tālāk.

Kā mīlestība izpaužas tajā, ko sakām un darām? Mat.5:44, 25:31-46; 
1.Pēt.1:22. ________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

„Ja draudzes locekļi atteiksies no sevis pielūgsmes un sirdī pieņems tādu 
mīlestību pret Dievu un cilvēkiem, kas pildīja Kristus sirdi, mūsu Debesu Tēvs 
caur tiem vienmēr izrādīs savu varenību. Lai Viņa ļaudis vieno dievišķās mī-
lestības stīgas! Tad visa pasaule atzīs Dieva brīnumaino spēku un to, ka Dievs 
ir Spēks un Palīgs Viņa likumus ievērojošajai tautai.” (Elena Vaita, Komentāri, 
„SDA Bībeles Komentāri”, 7.sēj., 940.lpp.)

Vai jūs pēc dabas esat mīloši vai arī egoistiski un vērsti uz sevi? Kāda būtu 
praktiska rīcība, lai atvirzītos no sevis un parādītu mīlestību citiem? __________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
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iemiesot mīlestību
Jēzus Kristus ir mūsu galvenais paraugs. Ja prātojam, kādām vajadzētu būt 

mūsu dzīvēm, pietiks skatīties tikai uz mūsu Glābēju. Viņā rodams nevainojams 
piemērs. Cilvēcīgi runājot, Kristum bija neskaitāmi iemesli izjust nepatiku, pat 
naidu pret vairākiem cilvēkiem. Garīgie vadītāji tik ļoti apskauda Viņa panā-
kumus, ka nepārtraukti Viņu vajāja un galu galā nolēma Viņu iznīcināt. Kādēļ 
Viņam šie cilvēki būtu jāmīl? Brīžiem pat Viņa ģimene šķita noskaņoti pret 
Viņu skeptiski. Viņa mācekļi bieži strīdējās savā starpā un nebija klāt brīžos, 
kad tas bija nepieciešams visvairāk. Kā Viņš spēja tos mīlēt arī tad, kad tie bija 
pilnībā no Viņa novērsušies?

Bez tam Jēzus mīlestību izrādīja arī tām šķirām, kuras Viņa laika garīgie lī-
deri neatzina par vērā ņemamām, – sievietēm (tostarp prostitūtām), lepras slim-
niekiem, samariešiem, okupācijas režīma pārstāvjiem, kā arī muitniekiem.

Tālāk uzskaitīti vairāki konkrēti piemēri, kā Jēzus izrādīja nesavtīgu mīlestību 
apstākļos, kas daudziem šķistu neiespējami.

Lūkas 17:12-19 _________________________________________________ 
________________________________________________________________

Jāņa 13:1-17 ___________________________________________________ 
________________________________________________________________

Jāņa 19:25-27 __________________________________________________ 
________________________________________________________________

Kā dievišķās mīlestības atklāsme Jēzus kalpošanā ietekmē katra personīgo kal-
pošanu? 2.Kor.5:14; Fil.2:2. __________________________________________ 
________________________________________________________________

Apustulis Pāvils ir teicis: „Kristus mīlestība mūs vada.” (2.Kor.5:14) Oriģināl-
valodā (t.i., grieķu) teicienu „Kristus mīlestība” varētu tulkot arī kā „mīlestība, 
kas nāk no Kristus” vai „mīlestība, ko izjūtam pret Kristu”. Abi šie varianti ir 
gan gramatiski, gan teoloģiski pareizi. Aizgūstot kaut sīku daļiņu no Kristus 
nepārspējamās mīlestības, cilvēkā radīsies mīloša atbilde, un tas savukārt vei-
cinās nepārvaramu vēlmi dalīties šajā mīlestībā ar citiem.

Jēzus mīlēja arī tos, kurus lielākā daļa sabiedrības ienīda vai nicināja un kuri 
tika uzskatīti par praktiski nemīlamiem. Viņš darīja visu, lai arī šie cilvēki izjustu 
Viņa mīlestību. Kā katrs no mums varētu izrādīt mīlestību bezpajumtniekiem, 
sabiedrības atstumtajiem un tiem, kuru vērtības ir pretējas jūsējām?
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turpMākieM pētījuMieM: 
Elenas Vaitas grāmatā „Ceļš pie Kristus” izlasiet nodaļu par Dieva mīlestī-

bu pret cilvēku; grāmatā „Laikmetu ilgas” izlasiet nodaļas „Golgāta” un „Viss 
piepildīts!”, kur aplūkoti Kristus zemes dzīves pēdējie brīži. K.S. Lūisa grāmata 
„Četras mīlestības” ir iedvesmojoša eseja par dažādiem cilvēciskās un dievišķās 
mīlestības veidiem.

jautājuMi pārruNāM:
1.Vienmēr rodas jautājums: „Kādēļ?” Ja Dievs ir mīlestība, kādēļ pasaulē ir 

tik daudz ciešanu? Cilvēki Dieva mīlestību apšauba ne tikai lielo ciešanu dēļ, bet 
arī tādēļ, ka tik daudz ciešanu skar tieši nevainīgus cilvēkus, un tik daudz no 
tā visa šķiet bezjēdzīgi. Kādai vajadzētu būt adventistu nostājai šajā jautājumā? 
Kā izpratne par lielo cīņu palīdz izprast šo sarežģīto tēmu?

2. Kā iespējams mīlēt vardarbīgus vecākus, sērijveida slepkavu vai absolūti 
savtīgu cilvēku? Kā Jēzus varēja mīlēt nemīlamus cilvēkus?

3. Kā var turpināt mīlēt, ja nav pretmīlestības? Kā Jēzus var mīlēt tos, kas 
nekad nemīlēs Viņu?

4.Kas jūsu sabiedrībā ir atstumtie, nicinātie un nonievātie? Kāda kalpošana 
jūsu draudzē paredzēta darbam ar šiem ļaudīm? Kas būtu jādara, lai jūs un 
jūsu draudze iesaistītos šādā kalpošanā?

5.Patiesa mīlestība nozīmē atteikšanos no sevis, gatavību citu vajadzības 
nostādīt pāri savām vajadzībām. Kādi lēmumi jāpieņem, lai varētu piedzīvot 
šādu atteikšanos no sevis?

6.Kādos veidos, ieskaitot Krustu, atspoguļota Dieva mīlestība pret cilvē-
ci?

kopsaVilkuMs: 
Dievs ir mīlestība. Mīlestība ir Dieva būtības un rīcības pamats. Šis mīlo-

šais Dievs atklāts jau Vecajā Derībā, tomēr Viņa mīlestība vispilnīgākajā tās 
formā atspoguļota Viņa Dēla Jēzus Kristus dāvanā, sagādājot mums glābšanu. 
Šī dievišķā mīlestība atbildi rod kristiešu pretmīlestībā. Ja apgalvojam, ka esam 
Kunga Jēzus Kristus mācekļi, mūsu dzīvi raksturos beznosacījumu mīlestība 
uz mūsu Radītāju un nesavtīga mīlestība pret līdzcilvēkiem.


