
 
 
 

 
 
 

 

#26 Mantu krāšana un divi kungi 
Mateja ev. 6:19-24 
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Ievads  
 
Jēzus savā runā tikko ir noslēdzis daļu, kurā uzskaitīja trīs reliģiskas jeb garīgas 
darbības, kuras dievbijīgs cilvēks savā ikdienā veic. Viņš atkal uzsvēra, ka būtiskā 
daļa tajā ir sirds attieksme. Daudzi šīs lietas dara ar nepareizu motivāciju. Un tāpat ir 
ar laicīgajām jeb fiziskajām ikdienas darbībām, piemēram, mantas un naudas 
krāšanu. Par to runāsim šodien. 
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 6:19-24. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Izlasot šodienas Rakstvietu, kā Tu vienā teikumā apkopotu Jēzus šeit teikto? Par 
ko Viņš runā? 
 Ļaujam katram izteikties.        
 Vienā teikumā sakot – Jēzus šeit runā par mūsu attieksmi pret naudu,  
 mantu un bagātību.          
 
2. Kā Tu raksturotu materiāli bagātus cilvēkus? Vai Tu esi viens no viņiem?  
 Ja Tev ir savs bankas konts, tad Tu esi pasaules bagātāko 30% vidū. Tā kā 
 Jēzus teiktais attiecas arī uz mums – pasaules bagātajiem.    

            
 
3. Vai, Tavuprāt, mantkārība mūsdienās ir aktuāla problēma?  
 Jā, mantkārība blakus lepnumam un miesaskārei ir cilvēka trešais vājais   
 punkts – izlasām 1 Jņ 2:16. Kad Sātans kārdina cilvēku, tas notiek kādā no  
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 šiem trīs veidiem. Aplūkojam divus piemērus – 1 Moz 3:6 un Mat 4:2-11.  
 Sātans Jēzu kārdina uzreiz pēc gavēņa, un arī Kalna svētrunā Jēzus šim   
 jautājumam pieķeras uzreiz pēc gavēņa tēmas. Kur cilvēks apkaro savu  
 miesu, tur kārdinājums kļūst vēl spēcīgāks, tādēļ mums ir svarīgi gatavoties 
 aizstāvībai visās šajās trīs jomās – lepnumā, miesaskārē un mantkārībā.  
 
4. Izlasām vēlreiz Mat 6:19 – vai Jēzus aizliedz mums krāt mantas un veikt jebkādus 
naudas uzkrājumus, tai skaitā, noguldījumus pensijai? Vai Dievs ir pret bagātību? 
 Nē, Dievs bagātajam Ījabam visu atņēma un pēc tam deva vēl vairāk,   
 padarot vēl bagātāku – izlasām Īj 42:12. Tāpat Dievs neprasa cilvēkam neko 
 neturēt savā īpašumā, ja jau astotais Bauslis aizliedz zagt.    
 Dievs arī nav pret gudru ieguldīšanu savā un savu bērnu nākotnē – izlasām  
 Sak 13:22. Runa ir par ko citu – un atslēgvārds šeit ir “sev”. Ja Tu krāj sev 
 un savām kārībām, ja uzkrāj to, kas Tev lietošanai nav nepieciešams un  
 tādējādi kļūst par “luksusu”, tad tas ir grēks. Kodes nedzīvo drēbēs, kuras 
 nēsajam, bet tikai tajās, kuras “krājam” savos skapjos.”    
 Ja Tu krāj, lai dalītos, tai skaitā, Debesu valstības darbam, tad šī krāšana  
 nāk no citas sirds attieksmes, kurā vairs nedominē mantkārība.   
 Bagātība nedrīkst būt pašmērķis – izlasām Sak 23:4-5, bet tā var būt Dieva 
 dota svētība. Cilvēks var būt gatavs dalīties, un tomēr bagāts.    
 
5. Ja viss ir par sirdi, tad par ko liecina Tavi finanšu izdevumi? Vai Tavas finanses 
ietekmē to, kur ir Tava sirds? 
 Jēzus saka, ka tur, kur būs Tava manta, tur būs arī Tava sirds. Citiem vārdiem  
 sakot – tas, kur nonāk Tava nauda, parāda, kur ir Tava sirds.  Jēzus saka, ka 
 Viņa valstības pilsoņi nekrāj mantas sev, bet iegulda Debesīs. Līdz ar to Tavi 
 finanšu tēriņi liecina par to, vai tiešām esi Dieva valstībā! Šis ir nopietni!  
 
6. Kā tad ir ar Tevi – kur Tu krāj mantu un naudu vairāk, sev uz zemes vai Debesīs? 
Ko, Tavuprāt, nozīmē krāt mantas Debesīs? 
 Cik daudz no Taviem ieņēmumiem reāli aiziet pamatvajadzībām, cik izklaidei, 
 un cik aiziet Dieva valstībai? Cik bagāts esi virs zemes un cik Debesīs? 
 Krāt mantas Debesīs nenozīmē tikai uzkrāt garīgas svētības Mūžībā, bet  
 daudz vairāk – ieguldīt savus līdzekļus Dieva darbam šeit virs zemes, izlasām 
 1 Tim 6:17-19. Bagātie mantā lai ir devīgi un kļūst bagāti labos darbos.   

 
Trīs reizes pa divi 
 
Šodienas Rakstvietā Jēzus izmanto trīs piemērus, kur katrā salīdzina divus 
pretstatus: divas mantas, divi gaismekļi, divi kungi. Aplūkosim katru no tiem. 
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7. Divas mantas. Izlasām Mat 6:19-21 – vai krāt mantu Debesīs nozīmē, ka man 
jāsamierinās ar to, ka man zemes dzīvei beigās pietrūks? 
 Krāt mantu Debesīs nenozīmē atdot visu un nomirt badā, jo Dievs to   
 atmaksā – izlasām Sak 3:9-10. Tā gan nav finanšu shēma, kurā ieguldi, LAI  
 konkrētu peļņu atgūtu, jo svarīga ir sirds attieksme, proti, došana ar priecīgu 
 sirdi – izlasām 2 Kor 9:6-7. Un Dievs dod nevis skopi, bet vairāk nekā mēs  
 varam sagaidīt – izlasām Lk 6:38.       
 Savukārt tas, kurš glabā, lai sev uzkrātu, tas pats sev aptur svētības –  
 izlasām Sak 11:24-26. Kā zemniekam – daļa no pļautās sēklas ir pašam  
 jāapēd, daļa jāpārdod, bet daļa jāmet atkal zemē. Ja Tev ir problēmas ar 
 finansēm, tad vispirms aplūko, kā šīs proporcijas Tavā dzīvē izskatās!  
 
8. Divi gaismekļi. Izlasām Mat 6:22-23 – kas ir šī acs? Kā tā attiecas uz Taviem 
finanšu līdzekļiem?  
 Acs ir vienīgā vieta Tavā ķermenī, kurai Tu neļauj nevienam cilvēkam  
 pieskārties! Tā Tev ir pats svarīgākais. Ja tā pazaudē savu gaismu, viss Tavs  
 ķermenis ķļūst tumšs, ievainojams, lēns. Tāpat ir ar Tavu garīgo redzi - ja 
 Tavs fokuss ir uz mantu un naudu, tad visa Tava dzīve tai sekos. Bet ja Tavs 
 fokuss ir uz dalīšanos ar citiem, tad visa Tava dzīve ar to tiks pildīta.    
 
9. Divi kungi. Izlasām Mat 6:24 – ko nozīmē kalpot mamonam jeb naudai? Kur 
novelkama robeža starp vajadzību un izšķērdību? 
 Pirmkārt, viss šajā pasaulē pieder Dievam – izlasām Ps 24:1. Tātad, arī  
 finanšu līdzekļi, kas ienāk Tavā saimniecībā, ir Viņa doti – izlasām Hag 2:8. 
 Tādēļ jautājums, ir ko Tu dari ar VIŅA līdzekļiem?     
 Otrkārt, visu nosaka proporcijas. Tu vari tērēt sev un arī savas dzīves    
 baudīšanai, bet tam jābūt pareizajās proporcijās ne vien pret savām   
 pamatvajadzībām, bet arī pret Dieva valstības darba atbalstīšanu.    
 
10. Kādēļ Dieva acīs kalpošana mamonam jeb naudai ir grēks? 
 Kol 3:5 – elkdievība! Dieva acīs tā ir kalpošana citam dievam.   
 Vai manta ir tavs kungs? Kam tu kalpo – viņam vai viņš tev? Vai tev ir prieks 
 ņemt un žēl dot? Vai tev ir prieks ņemt un prieks dot? Liekas, ka viegli ir  
 atdot, bet grūti saņemt, bet patiesībā atdot nav viegli. Tas pat reizēm ir  
 grūtāk. Tad, kad kalpo naudas kungam mamonam.      
 
11. Divi kungi – vai vari kalpot Dievam un naudai?  
 Lielākā daļa teiktu – jā! Bet Jēzus saka, ka vai nu esi kristietis un nekalpo  
 naudai vai arī kalpo naudai, bet tad neesi kristietis. Par naudas tēmu Jēzus 
 runā piecas reizes vairāk nekā jebkuru citu tēmu, tai skaitā, Debesīm, elli  
 vai ticību, tā kā, acīmredzot, naudai ir spēks kļūt par mūsu kungu. Vai nu Tu 
 kalposi naudai, vai nauda kalpos Tev un ar to Tu citiem un Dievam.   
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12. Kā es varu padarīt naudu par savu kalpu, nevis kungu? 
 21.pantā Jēzus mums dod pārsteidzošu formulu – kur IR Tava nauda, tur  
 BŪS arī Tava sirds. Bet to ir iespējams arī pagriezt pretējā virzienā: kur Tu 
 vēlies, lai būtu Tava sirds, tur dari ko? Liec savu mantu!    
 Tātad, ja Tu vēlies, lai Tava sirds būtu kaut kur, kur tās šobrīd nav, bet kur 
 tā ir tik ļoti vajadzīga – Tavu līdzcilvēku dzīvēs, Tavā draudzē u.c. – tad  
 ieguldi tur savu naudu. Un Tu redzēsi kā Tava sirds sekos – Tu sāksi domāt  
 par to, lūgt par to, rūpēties par to.       
 Ieguldot savu naudu citos cilvēkos, viņiem caur to atrodot Kristu, viņi Tevi 
 sagaidīs pie Debesu “vārtiem” – Lk 16:9.       
 

Noslēgums  
 
Kāds vīrs nomira, un viņa kaimiņi runāja savā starpā – “nu, ko tad viņš ir atstājis?”,  
uz ko atskanēja atbilde – “visu.” Kur Tu krāj savu mantu – šeit, kur Tu visu 
pazaudēsi, vai Tur, kur Tu to iegūsi mūžam?  
 


