
English to Latvian translation: For God so Loved the 
World; The following is word for word translation which 
needs a final proofreading. 

 
 

Dievs tik ļoti pasauli mīlēja, 

ka Viņš atdeva Savu vienpiedzimušo Dēlu, 

 

 

 

lai ikviens, kas Viņam tic  

nepazustu, bet 

būtu mūžīgā dzīvība. 

Jāņa ev. 3:16 

 

Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja 

 

Bībele saka ikvienam, kurš lasa šo brošūru, ka Dievs jūs mīl. Nav svarīgi, 
kāds ir tavs vecums, dzimums, bagātība, stāvoklis dzīvē, kur tu dzīvo vai 
kāda ir tava izcelsme, Dievs tevi mīl. Tas ir ļoti iepriecinoši zināt, ka 
Visuma Radītājs jūs mīl. Ar visu neticamo spēku, kas Dievam kā 
Radītājam piemīt, Bībelē ir teikts, ka Dievs savā būtībā ir mīlestība. Tā 
kā Dievs ir mīlestība, Viņš ir ļoti ieinteresēts mīlestības attiecībās ar 
jums. 



 

1. Jāņa 4:8 Kas nemīl, tas nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. 
 

Dievs mūs ir radījis pēc sava tēla un līdzības. Tas nozīmē, ka, tā kā Dievs 
ir mīlestība, Viņš mūs ir radījis, lai mēs saņemtu un dotu Viņa mīlestību. 
Mūsu iekšējā būtībā ir vieta, kas ir radīta Dieva mīlestībai. 

 

Ir trīs lietas, kas mums ir fiziski nepieciešamas, lai dzīvotu, un tās ir 
gaiss, ūdens un ēdiens. Bez gaisa mēs mirstam dažu minūšu laikā, bez 
ūdens - dažu dienu laikā un bez pārtikas - mēneša laikā. Tas pats 
attiecas arī uz garīgo dzīvi. Lai dzīvotu garīgi, mums ir vajadzīga 
mīlestība, ticība un cerība. Bez mīlestības cilvēki var būt naidīgi, nežēlīgi, 
neizrādīt žēlsirdību un bezjūtību, slepkavas un tie, kas izjūt nepatiku 
pret Dievu. Šādi cilvēki ir garīgi miruši, bet Dieva mīlestības piepildīti 
cilvēki ir pilni miera, prieka, žēlsirdības un labestības. 

 

Kādas tieši ir tās mīlestības attiecības, ko Dievs vēlas ar mums? Šīs 
attiecības ir tādas, kādas ir mīlošam tēvam ar saviem pavisam maziem 
bērniem. Tās ir ļoti maigas, kad bērni viņu sauc par tēti jeb ebreju 
valodā "Abba". Šī mīlestība ir dziļa un spēcīga, un Abba Tēvs nekad 
nepamet vai neatstāj savus mazos bērnus! 

 

Romiešiem 8:15 Jo jūs neesat saņēmuši atkal bailēm verdzības garu, bet 
jūs esat saņēmuši adopcijas Garu, ar kuru mēs saucam: Abba, Tēvs! 

 

Kā jūs varat būt pārliecināti, ka Dievs jūs mīl? Vārdi ir viegli izrunājami 
bez īstas nozīmes. Ir profesionāli meliski cilvēki, kas ar vārdiem spēj jūs 



viegli apmānīt. Vārdi paši par sevi bez pārbaudes ir maz ticami. Labākais 
veids, kā pārbaudīt kāda cilvēka vārdu, ir vērot viņa rīcību. Tā ir rīcība, 
kas parāda patieso cilvēku. Pārbaudot Dieva rīcību, mēs varam pilnībā 
uzticēties Viņa vārdam. Galīgais pierādījums ir tas, ka Dievs sūtīja Jēzu 
Kristu, Savu vienpiedzimušo Dēlu, mirt pie krusta, lai samaksātu sodu 
par jūsu grēkiem. Lielāka pierādījuma par šo nevar būt! 

 

1.Jāņa 4:9 Tajā izpaudās Dieva mīlestība pret mums, ka Dievs sūtīja 
pasaulē savu vienpiedzimušo Dēlu, lai mēs dzīvotu caur Viņu. 

 

Tas, ka Viņš ir devis Savu vienpiedzimušo Dēlu 

 

Romiešiem 5:8 Bet Dievs apliecināja Savu mīlestību pret mums ar to, ka 
Kristus par mums nomira, kad mēs vēl bijām grēcinieki.  

 

Iemesls, kādēļ Dievs sūtīja Jēzu Kristu uz šo vārdu, bija tas, ka Viņš 
nomira pie krusta un izlēja Savas asinis, lai samaksātu sodu par mūsu 
grēkiem. Dievs ir svēts, un Viņa svētums neļaus mums nokļūt debesīs, ja 
nebūs samaksāts sods par grēku. Sods ir nošķiršana no Dieva vietā, ko 
sauc par elli. Lai gan Dievs ir svēts, tomēr savas mīlestības dēļ caur Jēzu 
Kristu Viņš samaksāja sodu par mūsu grēku. Tagad mēs varam būt droši 
par mūžīgo dzīvi debesīs kopā ar Abba Tēvu.  

 

Romiešiem 6:23 Jo grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā 
dzīvība caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu.  

 



Ikvienam, kas Viņam tic, nav jāiet pazušanā, bet ir mūžīgā dzīvība. 

 

Bībelē ir piemērs, kas patiešām parāda, ka ikvienam, kas piesauc Jēzu, 
būs mūžīgā dzīvība. Ceļa malā sēdēja akls ubags vārdā Bartimejs. Viņam 
nebija ne darba, ne dzīvesvietas. Viņa izdzīvošana bija atkarīga no 
ubagošanas. Kādu dienu viņš sadzirdēja lielu satraukumu un jautāja, kas 
notiek. Viņam teica, ka garām iet Jēzus no Nācaretes. Viņš sauca uz 
Jēzu, bet pūlis viņam lika klusēt. Viņš sauca skaļāk, saucot Jēzu par 
Mesiju, Glābēju. Jēzus apstājās un lika Bartimeju atvest pie Viņa. Tad 
Jēzus dziedināja viņa acis un sacīja, ka tava ticība tevi ir izglābusi! Dieva 
mīlestība bija uz aklo ubagu, un līdz ar viņa atzīšanu nāca mūžīgā 
dzīvība! Ja Dieva mīlestība varēja aizsniegt Bartimaju, tad tā noteikti var 
aizsniegt arī jūs. 

 

Lūkas ev. 18:42 Un Jēzus viņam sacīja: Pieņem savu redzi, tava ticība 
tevi ir izglābusi. 

 

Mūžīgā dzīvība 

 

Bībele saka, ka Dievs mīl pasauli, bet tikai tas, kurš tic Jēzum kā 
Glābējam, būs debesīs. Atklāsmes grāmatā ir pants, kurā ir teikts, kāpēc 
cilvēki ir debesīs. Viņi ticēja, ka Jēzus nomira un izlēja savas asinis par 
viņiem! Šie cilvēki ir no visām ciltīm, valodām, visām tautām un visām 
tautām. Tas ir tāpēc, ka Dievs mīl visu pasauli. 

 

Atklāsmes grāmatā 5:9 ... jo tu esi nokauts un ar savām asinīm esi mūs 
izpircis Dievam no visām ciltīm, valodām, tautām un tautām; 



 

Lai saņemtu Dieva mīlestību un pārliecību par mūžīgo dzīvību, ir 
vajadzīga šāda lūgšana:  

 

"Dievs, es nožēloju grēkus un atgriežos pie Jēzus Kristus. Es ticu, ka Tu 
mīlestībā esi sūtījis Jēzu mirt pie krusta un izlietas Viņa asinis, lai 
samaksātu par manu grēku. Es arī ticu, ka Viņš augšāmcēlās no 
mirušajiem. Tagad es apliecinu Jēzu Kristu kā savu Kungu un Glābēju. Tā 
kā Jēzus ir mans Glābējs, man tagad ir mūžīgā dzīvība, un Tu tagad esi 
mans Abba Tēvs. Pateicos tev Jēzus vārdā." 

 

Tēvs, Tu arī esi sūtījis Jēzu, lai Viņš dziedinātu salauztās sirdis. Es lūdzu 
Tevi dziedināt visus lasītājus, kas lasa par salauztu sirdi: sirdi, kas 
salauzta no mīļotā cilvēka aiziešanas, vardarbības, pilna baiļu un 
depresijas, salauztu ģimeni, tiek uzmākusies vai pakļauta traumām. 
Lūdzu, atbrīvo visus prātus, kas ir grēka cietokšņu verdzībā. Tēvs, 
atbrīvo visus, kas ir velna apspiesti un mocīti. Un ar savu lielo mīlestību 
atbrīvo ikvienu, kas domā par pašnāvību vai ir atkarīgs no narkotikām. 
Lai ikviens piedzīvo Tavu lielo mīlestību, prieku un mieru. 

 

Romiešiem 8:32 Kas nav žēlojis savu Dēlu, bet izdevis Viņu par mums 
visiem, kā gan Viņš mums nedos ar Viņu visu par velti? 


