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Dzīves likumi 

1. Sējas un pļaujas likums 

Tautas gudrība vēsta: “Ko sēsi, to pļausi”. Tas ir viens no galvenajiem un svarīgākajiem garīgās dzīves 
likumiem. Tas pazīstams arī ar nosaukumu: “Cēloņu un seku likums”. 

Lai ko mēs teiktu vai darītu, tas noteikti pie mums atgriezīsies. Un savādāk nemēdz būt. Ja pastāvīgi sējat 
negatīvu pret cilvēkiem, dzīvi, paši pret sevi – gaidiet to pašu ražu. Ja vēlaties laimi, mīlestību un mieru, 
nesiet to pasaulē. Un jūs noteikti to pļausiet! Bet pats brīnumainākais ir tas, ka auglis vienmēr ir lielāks 
izmērā, kā iesētās sēklas. Uzdāvinot kādam smaidu, saņemsiet labu garastāvokli visai dienai. Ja 
noziedosiet kaut centu, pie jums noteikti atgriezīsies nauda daudzkārtīgi. Tas strādā! Vienkārši ir vērts 
pārskatīt to, kādas sēklas sējat gan emocionālajā gan fiziskajā līmenī. 

2. Radīšanas likums 

«Bībeles pirmajā nodaļā ir teikts, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. (1.Mozus 1:27). Dievs 
— cilvēku radītājs. Un katrā no mums viņš ielicis spēju radīt. Sākumā jūs domās izveidojiet kaut ko, kas 
pēc tam atdzimst fiziskajā līmenī. Jūs izdomājat kaut ko, nēsājat sevī šo ideju un pēc tam to 
materializējat. Tāpēc ir ĻOTI SVARĪGI kontrolēt to, ko domājat. 

Pēc zinātnieku aprēķiniem, dienas garumā mūsu galva pazib apmēram 10 000 dažādu domu! Kuras no 
tām jūs izmantojat lai radītu ko vērtīgu sev un pasaulei? Vai arī jūs regulāri savā galvā maļat negatīvu un 
pēc tam brīnaties, kāpēc dzīvē ir vieni vienīgi kritumi un neveiksmes? Domājiet pozitīvi un saņemsiet to, 
par ko sapņojāt. 

3. Pazemības likums 

«Dievs lepniem stāv pretī – pretojas viņu vēlmēm, bet pazemīgiem dod savu žēlastību.» (Jēkaba 4:6). 
Dažkārt, lai virzītos uz priekšu, ir vienkārši jānomierinās un jāsamierinās. Bieži vien tikai mierā atrodas 
pareizais risinājums un norāde uz pareizo virzienu. 

Ļoti bieži savā skrējienā uz kādu mērķi, mēs atdodam sevi, cīnamies, ejam cauri sienām, bet rezultātā… 
sadegam fiziski, emocionāli, nesasniedzot pat simto daļu no iecerētā. Nevar sasniegt visu un vienmēr – 
tā ir lepnība un iedomība. Tādi cilvēki savā dzīvē zaudē Dievišķo atbalstu, jo nedzird to. Vienkārši 
samierinaties ar to, ka neesat visu varošs un saņemiet svētību savai dzīvei. 

4. Pateicības likums 

“Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba attiecībā uz jums.” (1. Tesaloniķiešiem 5:18). 
Jūs šodien esiet pamodušies dzīvi, veseli? Pateicieties! Jums ir kur dzīvot, ko ēst? Tas ir lieliski! Jums ir 
miljons un jūsu sapņi piepildās? Lieliski! Bet pat tad, ja viss ir ne tā, kā vēlējāties, atrodiet to, par ko 
variet būt pateicīgi. Mācieties atrast laimi sīkumos! Tas jums palīdzēs pārvarēt grūtības ar pēc iespējas 
mazākiem nervu zaudējumiem. 

5. Mīlestības likums 

«Mīliet savus ienaidniekus, svētījiet tos, kas jūs nolād, dariet labu tiem, kas jūs ienīst un lūdziet par tiem 
kas dara jums pāri un vajā.» (Mateja :5:44). 

Ooo! Tas pavisam nav viegli! Dažkārt pat šķiet, ka tas ir neiespējami! Taču jūs pat iedomāties nevarat, 
kādi brīnumi notiek tad, kad mēs patiesi cenšamies dāvāt labu tiem, kas nemaz nav to pelnījuši!  



Izstāstīšu piemēru. Dažus gadus atpakaļ vecajā darbā, kāds cilvēks pret mani kļuva ļoti rupjš un agresīvs. 
Bija nepatīkami un sāpīgi. Īpaši tāpēc, ka nebija nekādu tam redzamu iemeslu. Par cik esmu cilvēks, kurš 
cenšas dzīvot pēc Dieva likumiem, “uzkāpu uz kakla” savām emocijām un sāku par viņu lūgties, lūdzot 
Dievam lai tas dod šim cilvēkam visu to labāko! Pēc pāris dienām šis cilvēks pienāca pie manis un visa 
kolektīva priekšā publiski atvainojās. Visiem tas bija kā zibens no skaidrām debesīm un tikai es sapratu, 
kas notika. Nekrājiet sevī naidu un dusmas, atdodiet to augstākajam tiesnesim. 

6. Piedošanas likums 

«Piedodiet, tad jums taps piedots» ( Lk.6:37).  Piedošanas spēks ir viens no spēcīgākajiem. Piedodot tam, 
kurš jūs apvainojis vai ievainojis, jūs nometat nastu, kas jums pašiem traucē kustēties uz priekšu un būt 
laimīgiem. Ir tāda lieliska frāze: «Nepiedošana ir kas līdzīgs tam, ka tu esi izdzēris glāzi indes un gaidi, kad 
nomirs tavs pretinieks». Kam sliktāk? Jums vai tam, kuram nevariet piedot? Gadās taču tā, ka esat 
apvainojies uz kādu, bet viņš par to neko nezin un dzīvo laimīgi tālāk, bet jūs mokaties! Piedodiet un 
dzīvojiet arī jūs laimīgi tālāk. 

7. Ticības likums 

Vēstulē ebrejiem 11., 1. teikts tā: ,,Ticība ir stipra paļaušanās uz cerējamām, pārliecība, par neredzamām 
lietām.”.  Un tā, tas, ko jūs gaidat savā dzīvē – tam jūs arī ticiet. Tas, par ko esat pārliecināti, pat neredzot 
to – jūs tam ticiet. Ļoti vienkārši. Jūs gaidiet, ka jūs atlaidīs, būs krīze, sabruks attiecības? Apsveicu – tā ir 
jūsu ticība! Esat pārliecināti, ka jūs gaida liels bizness, labklājība, sapņi piepildīsies, jūs saņemsiet ilgi 
gaidīto atveseļošanos? Lieliski. Jūs tam ticiet. Un rakstīts “Ticīgajam viss ir iespējams!” Jūs saprotiet? 
Viss! Nav teikts “drusciņ”, bet teikts ir : “VISS!” Tā kā labāk gaidiet labo. Esiet pārliecināti, ka viss būs 
labi. Un saņemiet šo “LABI” savā dzīvē. 

Es no sirds ticu, ka jūsu dzīve mainīsies. Es novēlu, lai ikviens, kurš lasa šo rakstu, ne tikai ņemtu vērā to, 
kas šeit rakstīts, bet arī pielietotu to savā dzīvē un sāktu dzīvot pēc šiem garīgajiem likumiem. 

I. Apreļskaja 

 

 20.septembrī Baptistu Vēstnesis vēsta visai Latvijai: 

Lūgsim par mācītāju Mārci Zīvertu, kas uzsācis kalpošanu Jelgavas draudzē; 
par sludinātāju Guntaru Lašauri, kas uzsācis kalpošanu Priekules draudzē, un par viņu ģimenēm.  
Lai Dievs dod gudrību un spēku kalpojot.  

30.septembrī -TV dievkalpojums no Jelgavas draudzes 

“Sludinātāja patiesā mēraukla ir tas, ka draudze aiziet no dievkalpojuma, nevis sakot: “Cik jauks 
sprediķis!”, bet: “Es rīkošos!”” - Svētais Francis de Sales (1567-1622) 
 

 Otrā septembra svētdiena - Tēvu diena. Pateiksimies un lūgsim par tēviem, lai viņi ir 
dievbijīgi un atbildīgi par savām ģimenēm. Lai katrs bērns varētu lepoties ar savu tēvu. 

 Trešajā septembra svētdienā - draudzes svētki 

“Katra diena mums ir svarīga diena, jo tā ir Dieva dota diena. Ja dzīve mūs garlaiko, tad kaut kas nav 
kārtībā ar mūsu izpratni par Dievu un Viņa darbošanos mūsu ikdienā. Pat visgarlaicīgākās un 
neizteiksmīgākās dienas ir Dieva dotas un lietojamas Viņa godam.” - /Džerijs Bridžess/ 
 

 Sarosās dažādas partijas. Kāda būs tava izvēle? 

— «Man nav īsti saprotams, kāpēc, lai vadītu automašīnu, ir nepieciešama izziņa par psihisko veselību, 
bet pie mums ar nežēlīgu regularitāti valsti tā vienkārši vada cilvēki, kuru klīniskais neprāts ir redzams 
pat ar neapbruņotu aci?»  /Irina Hakamada/ 

 



Tētis 

Mans tētuks ir visgudrākais, 
Vismīļākais uz pasaules. 
Man daudzas lietas iemāca, 
Kas pasaulē šai noderēs. 
Kā āboli krīt rudenī, 
Un izdzīvot var putenī. 
Kā kopā salikt riteni 
Un aprēķināt virteni. 
  
Viņš bieži smejas, jokojas, 
Pat tad, kad kaimiņmājā spokojas, 
Uz viņu varu paļauties 
Un droši viņam piekļauties. 

Kintija 11gadi 

 

Tētis 

Kā visiem bērniem, arī man, 
Ir tētis liels un drosmīgs gan. 
Katru dienu solī raitā, 
Tētis dodas darba gaitā. 
No darba mājās viņu gaidu, 
Kad durvis atver, tad es smaidu. 
Lai tētis būtu labā omā, 

Man grāmatas jāsakārto somā. 
Mums patīk kopā parunāt, 
Tā daudz ko varam uzzināt, 
Par to, kas jauns un svarīgs mums, 
To nekad neuzzināt jums. 
Nieku nav, ir jēga visam, 
Jo mēs ar tēti draugi esam. 

Jānis 11 gadi 

 

Vēstule tēvam 

Sveiks, tēt! 
Šodien ir Tēva diena. 
Nerunāsim par pienākumiem. 
Parunāsim par tiesībām. 
Tev ir tiesības būt kopā ar mani. 
Tev ir tiesības atbalstīt mani. 
Tev ir tiesības saprast mani. 
Tev ir tiesības mīlēt mani. 
Es priecājos, ka Tu tās izmanto. 
Es priecājos, ka Tu man esi. 
  
P.S. Es arī Tevi mīlu. 
Tava meita. 

Una 15 gadi 

 
 

Reiz dzīvoja cilvēks… 
Viņam bija trīs sapņi: dabūt ļoti labi apmaksātu 
darbu, apprecēt skaistu sievieti un kļūt slavenam 
visā pasaulē. 

Reiz kādā aukstā ziemas dienā šis cilvēks devās 
uz darba pārrunām pazīstamā firmā. Pēkšņi viņa 
priekšā pakrita kāds padzīvojis vīrs. Cilvēks 
paskatījās uz pakritušo un galvā pazibēja doma: 
visticamākais, piedzēries. Un viņš turpināja savu 
ceļu, apmezdams līkumu pakritušajam. Tas 
palīdzēja nenokavēt tikšanos. Taču šī tikšanās 
bija neveiksmīga; darbā viņu nepieņēma. 

Kādā vasaras vakarā šis cilvēks pastaigājās pa 
pilsētu. Uz ielas uzstājās ceļojošo mākslinieku 
grupa. Viņš apstājās, lai izbaudītu skaisto 
priekšnesumu. Skatītāju nebija daudz, taču 
uzvedums bija brīnišķīgs. Pēc uzstāšanās cilvēki 
aplaudēja un pamazām izklīda. Arī mūsu cilvēks 
gatavojās doties tālāk, kad viņa plecam 
pieskārās kāda roka. Viņš pagriezās un ieraudzīja 
uzveduma galveno varoni – vecenīti-klaunu. 
Viņa tam jautāja, vai patika priekšnesums, vai 
patika aktieri. Bet cilvēks negribēja runāties, 
pagriezās un aizgāja. 

Reiz kādā lietainā vakarā cilvēks devās mājās no 
drauga jubilejas. Viņš bija piekusis un galvā 
griezās tikai viena doma: karsta, smaržīga vanna 
un silta, mīksta gulta. Pēkšņi viņš izdzirdēja 
šņukstus. Raudāja sieviete – viņa sēdēja netālu 
no cilvēka mājas. Bez lietussarga. Viena. 
Ieraudzījusi mūsu cilvēku, tā vērsās pie viņa pēc 
palīdzības. Viņas ģimenē bija notikusi nelaime. 
Un vajadzīgs viņai bija tikai dvēselisks sarunu 
biedrs. Cilvēks padomāja, galvā viņam pazibēja 
doma par karsto vannu un silto gultu un viņš 
pagāja garām sievietei, lai nokļūtu ātrāk mājās. 
Un tā viņš nodzīvoja pelēku, nelaimīgu mūžu. Un 
nomira. 

Nokļuvis debesīs, viņš satika savu draugu – 
Sargeņģeli. 
– Tu zini, viņš sūdzējās draugam, es nodzīvoju tik 
pelēku, neveiksmīgu un nelaimīgu dzīvi. Man 
bija trīs sapņi un neviens no tiem nepiepildījās. 
Cik žēl! 
– Hm… nogrozīja galvu Sargeņģelis. Mans 
draugs, es izdarīju visu, lai Tavi sapņi piepildītos, 
taču no Tevis man vajadzīgas bija tikai trīs lietas: 
Tava ROKA, Tavas ACIS un Tava SIRDS. 



– Un ko tad? 
– Atceries cilvēku, kurš ziemā uz ielas nokrita 
Tavā priekšā? Es tūliņ Tev parādīšu to bildi… Tas 
cilvēks bija tās firmas ģenerāldirektors, kurā Tu 
gribēji iekārtoties darbā. Tevi gaidīja žilbinoša 
karjera. Bet no Tevis vienīgais, kas tika prasīts, 
bija – Tava ROKA. 

Atceries veco sievieti-klaunu, kas Tev piesējās 
pēc ielu priekšnesuma ar saviem jautājumiem? 
Tā bija jauniņa skaistule-aktrise, pārģērbusies 
par vecu klaunu. Viņa Tevī iemīlējās no pirmā 
acu skatiena. Jūs gaidīja skaista nākotne – 
ģimene, bērni, nevīstoša mīlestība. Viss, kas no 
Tevis tika prasīts – Tavas ACIS. 

Atceries raudošos sievieti blakus Tavām 
namdurvīm? Bija lietains vakars, viņa bija 
caurcaurēm izmirkusi… no asarām… Tā bija 
pazīstama rakstniece. Viņas ģimenē bija notikusi 
nelaime un ļoti vajadzēja kāda cilvēka dvēselisko 
atbalstu. Ja Tu viņu būtu uzaicinājis pie sevis 
sasildīties un aprunāties, viņa uzrakstītu 
grāmatu, kurā izstāstītu šo atgadījumu. Grāmata 
iegūtu popularitāti un tās priekšvārdā būtu 
rakstīts Tavs vārds un pateicība Tev. Un 
vienīgais, kas tika prasīts no Tevis bija – Tava 
SIRDS. 

Tu biji neuzmanīgs, mans draugs! ...

 

Bībeles lasījums septembrī  

1- 2.09. – Salamana Pamācības 13; Atklāsmes 18-22 
3.09.-9.09.- Salamana Pamācības 14; 1.Timotejam 1-6 
10.09.-16.09. - Salamana Pamācības 15; Mateja 1-5 
17.09.-23.09. - Salamana Pamācības 16; Mateja 6-10 
24.09.-30.09. - Salamana Pamācības 17; Mateja 11-15 

 Sveicam mūsu mīļos Elīnu un Viesturu Lejas ar otras meitiņas ienākšanu ģimenē! 
 Sveicam mūsu skolēnus, īpaši pirmklasniekus, un skolotājus  un lūgsim par jauno mācību gadu, lai 

Dievs dod spējas un veiksmi katram skolēnam un studentam. Lai skolotāju un pasniedzēju darbs 
ir radošs un pieaug izglītības kvalitāte. 

Savās lūgšanās nesūdzies Dievam par to, ka tev ir ļoti grūti. 
Viņš var padomāt, ka tu vēl nezini, ko nozīmē patiešām grūti, un parādīs tev, kā tas ir. 

Saki Dievam, ka tev viss ir labi. 
Un tad viņš padomās: “Ak, dārgais, tu vēl nemaz nezini, kā tas ir – pa īstam labi!” 

/Autors nezināms/ 
 

Dzimšanas dienu svin: 

1.09. - Ilga Gūža 
10.09. - Spodris Liekniņš(30), Gundega Paņko (65) un Malda Ziemele 
14.09. - Ilona Pavlāviča 
19.09. - Vineta Zalcmane    28.09. - Agita Goldingere 
27.09. - Mārcis Pļaviņš(20)     30.09. - Indra Ļaudobele (50) 
 
   Kādu dienu zinātnieku pulks sanāca kopā un izlēma, ka cilvēks esot tik tālu progresējis, ka viņam Dievs 
vairs nav vajadzīgs. Viņi izvēlēja vienu no sava pulka, lai tas ietu un pateiktu Dievam, ka Viņš vairs nav vajadzīgs. 
Zinātnieks arī gāja un sacīja Dievam: “Dievs, mēs esam izlēmuši, ka varam iztikt bez Tevis. Tagad mēs spējam pat 
klonēt cilvēkus un darīt citas brīnumainas lietas. Tad kāpēc mums vēl vajag Tevis?” 
Dievs viņu pacietīgi un laipni uzklausījis, atbildēja: “Labi! Bet kā būtu, ja mēs sarīkotu sacensības, proti cilvēku 
radīšanas sacensības?” 
“Lai notiek,” atbildēja zinātnieks. 
“Bet darīsim tā, kā tas bija sendienās, kad es radīju Ādamu, ” piebilda Dievs. 
“Protams, nekādu problēmu!” atbildēja zinātnieks un noliecās, lai sagrābtu savās rokās zemi. 
“Nē! Nē!” sacīja Dievs, “Labāk ej un dabū sev pats savu zemi”. 
 zentasvara50@inbox.lv 


