
 
 
 

 
 
 

 

#16 IZRAUJ ACI UN NOCĒRT ROKU 
Mateja ev. 5:29-30 
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Ievads  
 
Kad Jēzus ir iepazīstinājis ar Savas Valstības noteikumiem, Viņš dod sešus praktiskus 
piemērus no dzīves, kuros uzsver iekšējās sirds attieksmes pārāko nozīmi pār ārējo 
un redzamo darbu. Tā, nu, Viņš slepkavību salīdzina ar dusmām, vai laulības 
pārkāpšanu ar iekāri. Jēzus vēsts ir, ka nav nozīmes likuma ārišķīgai turēšanai, ja 
sirdī ir vēlēšanās to tomēr pārkāpt. Grēks nav darīšana, bet jau vēlēšanās to darīt. 
 
Un tad Jēzus sniedz norādījumus kā apspiest šo vēlēšanos grēkot. Par to šodienas 
nodarbībā.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:29-30. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Izlasot šodienas Rakstvietu, kādas domas rosās Tavā prātā?  
 Lai katrs atbild, nosaucot to, ko nesaprot vai kas izbrīna Jēzus teiktajā.  
 Bet atbildes vēl nesniedzam, tās meklēsim nodarbības laikā.   
           
 
2. Ja Tev vienā teikumā ar saviem vārdiem jāpaskaidro, ko Jēzus šajā Rakstvietā saka, 
ko Tu teiktu?    
 Izlasām iepriekšējos abus pantus – 28. un 29., lai redzam pilno domas  
 gājienu. Jēzus saka, ka to, kas Tev liek grēkot, labāk ir izraut vai nocirst un    
 aizmest prom nekā ļaut tam samaitāt visu dzīvi, un pat Mūžību.   
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3. Kādēļ Jēzus izmanto aci un roku savā ilustrācijā? Un kādēļ piemin vēl labo pusi? 
Kāda tam varētu būt nozīme?  
 Caur acīm ienāk kārdinājums, bet caur roku tas iziet kā grēks. Tomēr pa vidu 
 ir “filtrs”, kas nosaka, vai kārdinājumu laidīs tālāk, lai tas kļūtu par grēku.  
 Un tā ir sirds. Par kuru Jēzus runā iekārošanas piemērā.    
 Acs un roka mums ir vienas no dārgākajām ķermeņa daļām. Un labā puse 
 tolaik tika vērtēta augstāk par kreiso. Līdz ar to Jēzus saka – izrauj un nocērt 
 to, caur ko Tavā dzīvē ienāk grēks, pat ja tas Tev ir ļoti dārgs. Tā var būt  
 vide un sabiedrība, kurā dzīvo; dators; izklaides izvēles; profesionālā  
 nodarbošanās u.c. Runa nav par fizisku ķermeņa sakropļošanu, bet par 
 savas laicīgās dzīves attīrīšanu mūžīgās dzīves labā.     
 
4. Ja Tev kāds lūgtu paskaidrot, ko nozīmē “grēks”, ko Tu teiktu?  
 Izlasām 1 Jņ 3:4 – Jānis saka, ka grēks ir likuma pārkāpšana. Tas savukārt 
 nozīmē, ka ir kāds likums. Kas bija pirmais likums, ko Dievs deva? Jau Ēdenē, 
 izlasām – 1 Moz 2:15-17. Ādams un Ieva pārkāpa šo likumu. Vai visi cilvēki  
 būtu to izdarījuši? Jā, kā piemēru varam minēt Noa, caur kuru Dievs pasaulei 
 deva “restartu”, bet šodien esam atkal grēku pārpludinātā pasaulē.    
 
5. Uzskaitiet šīs pasaules mūsdienu lielākās problēmas, ar kurām cilvēce saskaras. 
Vai grēks ir šo problēmu sarakstā? Vai grēks skar visus cilvēkus?  
 Kā lielākās problēmas tiek uzskaitītas – kari un nemieri, ekonomikas krīzes, 
 terorisms, atomieroči, slimību epidēmijas, dabasresursu izsmelšana, globālā 
 sasilšana, pasaules pārapdzīvotība, nabadzība, bads u.c.    
 Taču lielākā problēma ir grēks, kas ir visu iepriekš minēto problēmu cēlonis.  
 
6. Vai grēka problēma skar visus cilvēkus? Arī tos, kuri uzskata, ka dzīvo bez grēka? 
Vai arī uz viņiem attiecas Jēzus aicinājums izraut aci un nocirst roku?    
 Jā, jo visi ir piedzimuši jau ar grēka dabu – Ps 51:7 un Rom 5:12. Tādēļ visi 
 ir pakļauti grēka lāstam, pirms pat izdarījuši pirmo grēku. Par cilvēkiem, kuri 
 apgalvo, ka viņos nav grēka, Jānis raksta 1 Jņ 1:8. Tātad, ja visi ir grēkojuši,  
 tad Jēzus aicinājums izraut aci un nocirst roku  attiecas uz visiem. Tomēr  
 daudzi, pat kristieši, to nav gatavi darīt.      
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Mat 18:1-9.     
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Ar ko šeit minētā kāja atšķiras no iepriekš minētās rokas?   
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 Līdzīgi kā roka arī kāja simbolizē instrumentu, caur kuru tiek izpildīts grēks. 
 Taču kāja to spēj veikt jau lielākā mērogā, jo tā Tevi izved ārpus savas klusās, 
 slēptās vietas tur, kur citi jau redz. Tas jau ir daudz publiskāks grēks.   
 
8. Kādēļ šajā paralēlakā Rakstvietā Jēzus sāk ar bērniem jeb “mazākajiem”? Kā notiek 
pāreja no tiem (1.-5.pants) uz grēku apspiešanu (6.pantā)?   
 Ar to Jēzus parāda, ka grēks nav tikai manis paša darīšana, bet tas ietekmē  
 citus. Ar to es piedalos citu apgrēcināšanā, jo īpaši to, kuri ir vēl vāji ticībā! 
 Jo ar to es nesu nepatiesu liecību par Kristu, kas citos iesēj šaubas par Kristu. 
 To darīja Jūdas, kurš apgrēcināja daudzus, nododot Jēzu publiskā veidā. 
 Mūsu grēki ir līdzīgs darbs. Tādēļ labāk nocērt to, kas Tev liek grēkot, lai Tu 
 nenestu lāstu ne vien sev pašam, bet arī citiem!     
 
9. Kādēļ tas ir tik bīstami? Kas ir grēka alga jeb sekas?   
 Jau lasījām 1 Moz 2:17. To pašu saka Pāvils – Rom 6:23. Grēka alga ir nāve.  
 Gan garīgā jeb mūžīgā nāve, gan arī fiziskā jeb laicīgā nāve. Bībele to sauc  
 par pirmo un otro nāvi. Izlasām Atkl 20:14. Visi piedzīvos pirmo nāvi, bet ne  
 visi otro. Tomēr grēka alga ir abas nāves! Tādēļ cilvēks grēka dēļ ne tikai  
 nopelna mūžīgo dzīvi bez Dieva, bet ir arī pelnījis laicīgo nāvi. Ja esi grēkojis, 
 Tu esi pelnījis fizisku nāvu. Tā ir Dieva žēlastība, ka šodien vēl dzīvo!    
 
10. Vai Tu apzinies savus lielākos ienaidniekus? Kas tie ir?  
 Protams, Sātans. Bet patiesībā Sātans ir tikai gars, kurš nav visu laiku Tev  
 blakus, jo viņš nav visspēcīgs un visurklātesošs. Bet ir kāds, kas ir visu laiku  
 Tev blakus, un tā ir Tava miesa! Izlasām Rom 8:5-7. Tādēļ Tavs uzdevums ir 
 kontrolēt savu miesu, apkarot to kā ienaidnieku. Pāvils to darīja – izlasām  
 1 Kor 9:27. Kontrolē savu miesu, nevis ļauj tai kontrolēt sevi!    
 
11. Apzinoties, ka grēks negatīvi ietekmē Tevi, kas mainītos Tavā dzīvē, ja Tu 
mazinātu grēku savā ikdienā?  
 Jēzus to saka Kalna svētrunā, nedaudz uz priekšu. Izlasām Mat 6:33. Meklēt 
 Dieva Valstību nozīmē darīt to, ko Jēzus šeit aicina – apkarot grēku, kas ir  
 ienaidā ar Dievu. Ja tieksies uz svētu dzīvi, lietas Tavā dzīvē sāks kārtoties!  
 
12. Kā Tu vari praktiski nocirst sev roku un izraut aci?  
 Pirmkārt, noslēdzot derību ar acīm. Izlasām Īj 31:1.    
 Otrkārt, ņemot zobenu rokā un ejot karā pret grēku! Izlasām Ef 6:17.  
 Treškārt, ņemot palīgus blakus, taisnus cilvēkus, kuriem izsūdzēt grēkus.  
 Izlasām Jk 5:16. Izsūdzēt ir sāpīgi, tādēļ no tā baidāmies. Bet arī izraut aci un
 nocirst roku ir sāpīgi, un tomēr Jēzus uz to aicina, jo tas mums nāks par labu.  
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Noslēgums  
 
Jēzus saka, ka mums labāk klibiem ieiet Debesu valstībā nekā staltiem – pazušanā. 
Labāk paliekam bez dažām mums dārgām lietām šajā dzīvē, toties Mūžībā ar Dievu, 
nekā kopā ar visām šīm lietām, bet bez Dieva. 
 
 


