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KĀ SAPRAST DIEVA GRIBU? 

Ko Dievs vispirms vēlas no cilvēka? 
Pāvila 1.vēstulē Timotejam mēs lasām: “(Dievs) grib, lai visi cilvēki tiktu glābti un atzīst 
patiesību.” (1 Tim. 1, 4) Jēzus saka: “..bet tā ir Mana sūtītāja griba, lai no visa, ko Viņš Man devis, 
Es nenieka nezaudētu, bet to celtu augšā - pastarā dienā.” (Jņ. 6, 39) Tātad Dieva pirmā 
vēlēšanās ir glābt cilvēku, kurš nemitīgi sevi pazaudē. Dieva griba glābt cilvēku ierindojas pat 
pirms nozīmīgā baušļa mīlēt Dievu un savu tuvāko. (Lk. 10, 27) Mēs nevaram mīlēt Dievu un 
viens otru (izpildot MĪLESTĪBAS bausli), ja Dieva Dēls mūs nav glābis. Glābšana nav atkarīga no 
mīlestības baušļa, bet gan no Dieva mīlestības, kurš sūtīja savu Dēlu Jēzu. “Dievs tik ļoti mīlēja 
pasauli, ka deva savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet iegūtu 
mūžīgo dzīvi.” (Jņ. 3, 16) Mēs nevaram mīlēt sevi, ja Dievs vispirms mūs nav mīlējis, un mēs 
nevaram mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, ja mēs nemīlam sevi. 
Ticēt vai mīlēt? Jāņa 1.vēstulē mēs lasām: Bet šis ir Viņa bauslis, lai mēs ticam Viņa Dēla Jēzus 
Kristus Vārdam un mīlam cits citu, kā Viņš mums pavēlējis.” (1 Jņ. 3,23) Labās Vēsts ziņa, kas 
atklāj, ka Dievs glābj savā Mīlestībā, bija pirms lielā mīlestības baušļa, kurš nebūtu iespējams bez 
Jēzus.  
Mūsu atbilde uz Glābjošo Mīlestību izpaužas caur mūsu „ticību” Dievam un caur to, ka „mīlam 
savu tuvāko” Svētā Gara spēkā. Un mēs esam aicināti mīlēt vienam otru un būt par tiem, kas 
apliecina „pazudušajiem”, ka Jēzus ir viņu Glābējs. 
Jēzus pats saviem mācekļiem atklāj, ka Viņa Tēva Griba nav pieprasoša vai jautājoša pēc kaut kā, 
bet gan izpaužas došanā. Vai arī, ja jums tā labpatīk, kad Dievs kaut ko jautā, Viņš to arī dod! 
Kopā ar Viņu viss ir žēlastība. Jēzum Viņa Tēva lielā Griba ir kā Viņa pirmā un svarīgākā barība. 
Jēzus saka: „Mans ēdiens ir darīt Tā gribu, kas Mani sūtījis, un pabeigt Viņa darbu.” (Jņ 4, 33). 
Jēzus lielās „slāpes” uz krusta ir Viņa Tēva lielās slāpes glābt cilvēku (1. Tim. 1, 4) un meklēt tos, 
kas „bija pazuduši”. „Cilvēka Dēls atnāca uz pasauli, lai glābtu un vestu sev līdzi tos, kuri bija 
pazuduši.” (Lk. 18, 10) 
Līdz ar to Jēzus sekotāju pirmais bauslis ir pasludināt un apliecināt šo Labo Vēsti citiem: „Un Viņš 
tiem sacīja: "Eita pa visu pasauli un pasludiniet Evaņģēliju (Glābšanas Labo Vēsti) visai radībai.” 
(Mk. 16, 15). Mēs esam aicināti glābt kopā ar Jēzu. Mēs esam sūtīti tiem, kas „nomaldījušies”. 
“Arī citām pilsētām Man jānes labā vēsts par Dieva valstību (Glābšanu), jo tam Es esmu sūtīts.” 
(Lk. 4, 43)  
I. Dievs vēlas mūs glābt; 
II. Viņš vēlas, lai mēs pieņemam Viņa glābšanu ticībā Viņa Dēlam Jēzum (Jņ. 6, 29);  
III. Viņš vēlas, lai mēs dalītos šajā priecīgajā glābšanas vēstī ar tiem, kas ir tālu no Dieva. 
Un vienīgi pēc tam, kad Dievs dāvājis mums Gribas Dāvanu, Viņš mūs aicina būt paklausīgiem 
visiem pārējiem baušļiem, pēc kā Viņš tik ļoti ilgojas. Vispirms Dievs vēlas dot, un tikai pēc tam 
Viņš vēlas sagaidīt lietas no mums, kas nozīmē, darīt Viņa Gribu. „Jo, kas dara Mana Debesu Tēva 
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prātu, tas ir Mans brālis un Mana māsa, un Mana māte.” (Mt. 12, 50). Ieskatoties Lūkasa 
Evaņģēlijā, Dieva Griba ir Viņa Vārdi: „Mana māte un Mani brāļi ir šie, kas Dieva vārdu dzird un 
dara.” (Lk 8, 21) Taču Dieva Vārds ir dāvana, kas vēlas tikt īstenota. Dievs caur Jēzu (kas ir 
iemiesotais Dieva Vārds) vēlas īstenot pats Savu Vārdu mūsos, kā Viņš to paveica caur Mariju: 
„Redzi, es esmu Tā Kunga kalpone, lai notiek ar mani pēc Tava Vārda.” (Lk. 1, 38). Mūsu 
pamatattieksmei  (JĀ vārdam) ir jāļauj Dievam īstenot Viņa Gribu caur Viņa dzīvo Vārdu un 
praktizējošu ticību.           Joseph Bastin 
 

DRAUDZES PAZIŅOJUMI 
 Šodien iesākam Svētdienas skolas 

nodarbības. Vēl joprojām var pieteikt 
bērnus, lai sagatavotos Pirmajai komūnijai.   

 „Laulāto Tikšanās" pāri atsāk ikmēneša 
tikšanās pēc vasaras brīvdienām. Tikšanās 
notiks nākamo svētdien, 23.septembrī, pēc 
Sv.Mises draudzes namā. Mīļi gaidām un 
aicinām pievienoties visus pārus, kuri ir 
piedalījušies "Laulāto Tikšanās" rekolekcijās 
vai izgājuši saderināto kursus. Pārrunāsim 
kādu laulāto dzīvēs aktuālu tēmu. Līdzi 
lūdzam paņemt groziņu kopīgam tējas 
galdam. Andris un Evija (tālr. uzziņām - 
29181215) 

 28.-30. septembrī svinēsim draudzes svētkus. Piektdien, 28.septembrī, plkst. 18.30 sv. Mise, 
29.septembrī plkst. 11.00 sv. Mise ar V.E. bīskapu Antonu Justu – Rīgas katoļu ģimnāzijas 20. 
gadadienu svinēšana. 30.septembrī plkst. 11.00 sv. Mise ar pr. Angelo no Itālijas, pēc sv. Mises 
koncerts un lekcija par sv. Terēzi no Bērna Jēzus (draudzes namā) un agape.  

 3.oktobrī mūsu draudzē uzsākam Alfas kursa nodarbības, info Ģirts tel.29614492 
 Vidzemes jauniešu dienas 2012 notiks no 21. līdz 23.septembrim Alūksnē.  Jebkurš, kurš 

vēlas iesaistīties Vidzemes Jauniešu dienu organizēšanā vai jebkādā citā veidā tās atbalstīt, var 
rakstīt uz e-pastu: vkjcentrs@gmail.com. Ietērpsimies Kunga priekā! Dalībnieki no draudzes 
var pieteikties pie pr. Pētera. 

 13. un 14.oktobrī mūsu draudzē notiks Draudzes evaņģelizācijas šūniņu seminārs.  
 Laulāto tikšanās aicina laulātos pārus uz rekolekcijām no 12. līdz 14.oktobrim Siguldā.  
 Aicinām apmeklēt grāmatu galdu - jaunais Mieram tuvu u. c. grāmatas! 
 Liels paldies par jūsu ziedojumiem! 

RKĢ 
 29.septembrī svinēsim RKĢ 20. gadadienu.  
 Trešdienās plkst. 15.00 turpinās skolotāju lūgšanu grupa. 
 Piektdienās plkst. 14.30 – 15.00 sākumskolas skolēnu adorācija. 

 Par aktuālajiem notikumiem interesēties mājas lapā: www.catholic.lv 

 Ar priesteriem Māri un Pēteri jūs vienmēr varat runāt par priesterisko kalpošanu: kristībām, 
grēksūdzi, slimnieku sakramentu, laulībām, sv. mises intencijām, kā arī par garīgām konsultācijām u.c.

 

DIEVKALPOJUMI DRAUDZĒ 
P – 10.30; 18.00 slavēšana 
       18.30; 19.00 katehēze 
O – 10.30 
T – 10.30 skola 1.-4.kl. 
C –  10.30 skola 5.-8.kl. 
P –  10.30 skola 9.-12.kl. 
        11.00 – 19.00 adorācija 
Se – 09.00 ar laudēm 
Sv – 09.30 – 10.50 adorācija+ grēksūdzes 

         11.00 draudzes sv. mise 
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