
 
 
 

 
 
 

 

#13 DIEVA VĀRDA AUTORITĀTE 
Mateja ev. 5:17-20 
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Ievads  
 
Pirms 2000 gadiem pasaulē reliģiozākā tauta bija Izraēls. Un šajā tautā reliģiozākie 
cilvēki bija Rakstu mācītāji un farizeji. Visa viņu dzīve bija veltīta Dieva likumu 
skaidrošanai un turēšanai. Bet tad ieradās Jēzus. Viņš nostājas viņu priekšā un 
paziņoja, ka ar viņu reliģiozitāti un taisnību viņi ne vien neiemantos pirmās vietas 
Debesīs, bet pat netiks Debesu valstībā. Jo viņi bija pazeminājuši Dieva likumu 
standartus, lai ārišķīgi spētu tos izpildīt. Bet Dieva valstība ir tiem, kuri atzīst, ka 
nespēj izpildīt šos likumus, tādēļ uztic to izdarīt Tam, Kurš vienīgais spēj – Jēzum. 
Un tad seko Viņa paraugam, pildot vismazākos Dieva likumus, ar to iemantojot 
augstākās vietas Debesīs.  
 
Šodien centīsimies saprast, kāda loma Dieva Vārdam bija Jēzus dzīvē, un kādai tai 
vajadzētu būtu mūsu, Viņa sekotāju, dzīvēs.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:17-20. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Šodien runāsim par Bībeli jeb Dieva Vārdu. Pastāsti saviem vārdiem, kas ir Bībele, 
ar ko tā atšķiras no citām grāmatām, un kāda tai ir vieta Tavā dzīvē.  
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2. Kur šodienas Rakstvietā ir atsauce uz Dieva Vārdu? Kādu Tu raksturotu Jēzus 
attieksmi pret Dieva Vārdu?  
           
           
             
 
3. Redzot Jēzus attieksmi pret mazākajām Dieva Vārda detaļām, ko mēs varam 
secināt par Bībeles patiesumu un nemaldīgumu? Vai arī tā ir pilnībā patiesa, līdz 
pēdējai detaļai? Vai tomēr tā satur kļūdas, kas laika gaitā ir labojamas? 
           
           
             
 
4. Dievs jau no senākajām Vecās Derības grāmatām ir pierādījis, ka Viņa Vārds ir 
patiesība, iekļaujot tajās zinātniskus faktus, kurus cilvēki vēl nebija atklājuši. 
Izlasīsim dažas Rakstvietas – Īj 28:25; Īj 26:7; 3 Moz 17:11; Ebr 11:3. Kā katrā no 
šiem pantiem atklājas Dieva Vārda patiesums? 
           
           
             
 
5. 1903.gadā nomira britu filozofs Herberts Spensers, kurš neticēja Dievam. Viņš bija 
radījis teoriju, kas apgalvo, ka kāda objekta eksistences pierādīšanai tam jābūt vienā 
no šīm piecām kategorijām: laiks, spēks, kustība, telpa, matērija. Izlasiet Bībeles 
pašu pirmo pantu – 1 Moz 1:1. Kā tas saskan ar Spensera atklājumu? Ko tas liecina 
par Dieva Vārdu?    
           
           
             
 
6. Atgriežoties Kalna svētrunā – Jēzus saka, ka ne mazākais burts vai rakstu zīmīte 
zudīs, jo tas viss ir patiesība. Izlasiet Jņ 17:17. Ja Jēzus tik augstu turēja Dieva Vārdu, 
kā tas maina tā nozīmi Tavā dzīvē?  
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Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām 2 Tim 3:14-17. Pāvils raksta Timotejam, ka visi Svētie Raksti ir Dieva 
iedvesti, tādēļ noderīgi ikvienai ikdienas vajadzībai. Otrajā daļā aplūkosim piecus 
veidus kā Dieva Vārds var kļūt par avotu svētībām.  
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Izlasiet Jņ 15:10-11. Ko Jēzus šeit saka, ko Dieva likumu jeb Dieva Vārda turēšana 
nesīs cilvēkam? Vai Tev ikdienā pietrūkst šīs īpašības?   
           
           
             
 
8. Izlasiet Jņ 8:31-32. Ko Jēzus šeit apgalvo par Dieva Vārdu, ko tas spēj darīt? Vai 
Tev ikdienā pietrūkst šīs īpašības?   
           
           
             
 
9. Izlasiet Ebr 4:12. Kas šeit teikts par Dieva Vārdu – kāds tas ir? Vai Tev ikdienā 
pietrūkst šīs īpašības? 
           
           
             
 
10. Izlasiet Ps 119:105. Ko psalmists šeit saka par Dieva Vārdu? Vai Tev ikdienā 
pietrūkst šīs īpašības? 
           
           
             
11. Izlasiet 1 Pt 2:2. Ko Pēteris šeit saka par Dieva Vārdu? Vai Tev ikdienā pietrūkst 
šīs īpašības? 
           
           
             
 
12.Dieva Vārds nav tikai grāmata, burti un svītras. Vispirms izlasiet Jņ 1:1, kur 
pieminēts šis Dieva Vārds, pēc tam izlasiet Jņ 1:17 – kas ir teikts par šo Vārdu?  
Kādu atbildību tas uzliek Tev, ja vēlies sevi saukt par Kristus sekotāju? 
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Noslēgums  
 
Pāvils raksta korintiešiem 1 Kor 3:10 “Pēc man dotās Dieva žēlastības es kā gudrs 
namdaris esmu ielicis pamatus, bet cits uz tiem būvē. Un katrs pats lai raugās, kā 
viņš būvē.” Caur Kristu un pēc tam Pāvilu u.c. Dieva Vārds nāca pie mums un ielika 
mūsu ticības pamatus. Bet namu turpinām celt mēs. Un mūsu atbildība ir to celt pēc 
Dieva būvprojekta – Dieva Vārda. No tā ir atkarīgas mūsu svētības šodien un mūsu 
statuss Debesīs Mūžībā. 


