
Brīvība un miers Kristū. 

Jums viss ir piedots dēļ Kristus paveiktā darba pie krusta. Punkts!  
Jūs esat brīvi, jūs esat attaisnoti caur Viņa žēlastību, Dievs ir jūs atguvis caur Savu Dēlu 
Jēzu Kristu un jums ir miers ar Dievu caur Kristu, kas ir patiesība. (Rom.3:24). 

Jums ir piedots ne tāpēc, ka darāt dažādas reliģiskas izdarības un ne tāpēc, ka cenšaties vai 
esat labi. Jūs esat brīvi no grēka, vainas, lāsta, nosodījuma un visiem ļaunumiem, lai kādi tie 
arī būtu, tikai Viņā un caur Viņu - Dieva izvēlēto un sūtīto Kristu. 

Dievs pasniedza Kristu kā galējo un pēdējo upuri par visu cilvēku grēkiem, izlejot Viņa asinis, 
tādējādi izpērkot mūs no grēka un ļaunā varas, attaisnojot mūs Savās acīs caur Kristu, kas kā 
dārga davana ir pieņemama caur ticību. (Rom.3:25).  

Nepastāv upuris, ko vēl varētu upurēt par grēkiem. (Ebr.10:26).  Tas nozīmē, ka, ja 
grēkojam, tur vairs nav nekā, kas var mums sniegt piedošanu.  

Kristu, kas grēku nepazina, Dievs mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs Viņā (Kristū) taptu 
par Dieva taisnību (2.Kor.5:21). Jūs esat svēti un nevainīgi Dieva acīs caur Jēzu Kristu. Jums 
ir miers ar Dievu, kas devis izlīgumu Kristū caur Viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu 
savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus, un brīvus no jebkāda 
nosodījuma, ja vien paliekat ticībā, kas likta uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, 
kas ir Evaņģēlijā (Kol. 1:22-23). 

Tieciet vaļā no vecā rauga; no aizspriedumiem, vecām tradīcijām, tukšiem reliģiskiem 
izdarījumiem. Topiet kā jauna neraudzēta mīkla, kādi jūs jau esat - brīvi, attaisnoti, svēti un 
nevainīgi. Jo Pashas Jērs ir upurēts un cits upuris vairs nav atlicis (1.Kor.5:7). Tieciet vaļā 
no vecās domāšanas; tieciet vaļā no vainas apziņas un mēģinājumiem būt labākiem un dzīvot 
svētāk. Tas nav jūsu spēkos. Tieciet vaļā no vecās reliģijas un mācieties jauno Dieva dāvāto 
dzīves veidu. 

Apzinieties, ka ne jau ar iznīcīgo – ar zeltu vai sudrabu – jūs esat izpirkti no savas nīcīgās 
dzīves, ko esat mantojuši no tēviem, bet ar dārgajām asinīm, ko izlēja Kristus – nevainīgais 
un neaptraipītais Jērs (1.Pēt.1:18-19). 

Viņš mūsu grēkus savā miesā labprātīgi uznesa pie krusta, lai mēs, miruši grēkiem, sāktu 
dzīvot taisnu dzīvi; ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. (1.Pēt.2:24). 

Nav ne lietas, ne vārda, ne darba, ko jūs varētu darīt, lai saņemtu piedošanu un 
brīvību. Viss jau ir izdarīts jūsu labā! Nav ne lietas, ne vārda, ne darba, ko jūs varētu darīt 
kārtībā, lai padarītu sevi labāku Dieva priekšā. Tas jau ir izdarīts un jūs jau esat Dieva 
pieņemti, attaisnoti un padarīti svēti! 

Visa pasaule ir Sātana rokās un tāpēc sliktas lietas notiek ar labiem cilvēkiem (1.Jn.vēst.5:19; 
Lk.ev.4:6). Bet Dievs sūtīja savu Izredzēto un pasludināja mieru visiem (Jes.gr.61:1). Tagad 
caur Mesiju jūs esat izrauti no Sātana valstības ļaunajiem valgiem, un esat ievesti Dieva 
valstībā. Jūs vairāk neesat zem ļaunā varas, bet gan Dieva (Rom.8:2). Tagad jūs jau esat 
nosēdināti debesu valstībā caur Kristu (Efez.2:6). Jūs esat brīvi no vainas un jebkādiem 
spaidiem un nosodījuma (Gal.5:1).  

Tiecieties uz patiesību, ziniet patiesību un patiesība jūs padarīs brīvus. (Jņ.ev.8:32). 

Paldies Kristum, kas nodevis Sevi par mūsu grēkiem, lai pēc Dieva, mūsu Tēva, gribas izrautu 
mūs no šā ļaunā laika. Viņam lai gods mūžu mūžos! Āmen! (Gal.1:4-5).  



Dievs sūta neskaitāmus SOS signālus un sauc arvien skaļāk un skaļāk. Tikai sadzirdiet!  

Evaņģēlijs sludina brīvību, ko reliģija cenšas nozagt un Dievs nav reliģijā. 

Dzirdot Evaņģēliju mēs saņemam iespēju būt mierā ar sevi, ar to, kas esam un būt mierā ar 
Dievu. Ne viss, ko redzam, jūtam, zinām un saprotam, sniedz mieru. Dzirdot evaņģēliju mēs 
varam tapt brīvi no daudzām dzīves grūtībām. Depresija un neziņa, šaubas un vainas apziņa, 
dzīves jēgas meklēšana un neizskaidrojamas dvēseles ilgas pazūd, kad tiek atrasta patiesība 
par dzīves vērtībām, no kurienes nākam un uz kurieni dodamies. Patiesība ir atrodama 
Kristus evaņģēlijā. Kristus evaņģēlijs ir pielicis punktu reliģijai.  

Kristū un caur Viņu ir iegūstama patiesa brīvība, miers, prieks, laime un visas pārējās 
dzīves svētības. Ne Dieva Vārdos, ne Dieva darbos nav atrodama reliģija. Tikai pāriplūstoša 
mīlestība un dzīve. 

 


