
 
 
 

 
 
 

 

#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? 
           
           

            
 
2. Kā Tu raksturotu materiāli bagātus cilvēkus? Vai Tu esi viens no viņiem?  
           
           

            
 
3. Vai, Tavuprāt, mantkārība mūsdienās ir aktuāla problēma?  
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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? 
           
           

            
 
5. Ja viss ir par sirdi, tad par ko liecina Tavi finanšu izdevumi? Vai Tavas finanses 
ietekmē to, kur ir Tava sirds? 
           
           

            
 
6. Kā tad ir ar Tevi – kur Tu krāj mantu un naudu vairāk, sev uz zemes vai Debesīs? 
Ko, Tavuprāt, nozīmē krāt mantas Debesīs? 
           
           

            

 
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. 

 
7. Divas mantas. Izlasām Mat 6:19-21 – vai krāt mantu Debesīs nozīmē, ka man 
jāsamierinās ar to, ka man zemes dzīvei beigās pietrūks? 
           
           

            
 
8. Divi gaismekļi. Izlasām Mat 6:22-23 – kas ir šī acs? Kā tā attiecas uz Taviem 
finanšu līdzekļiem?  
           
           

            
 
9. Divi kungi. Izlasām Mat 6:24 – ko nozīmē kalpot mamonam jeb naudai? Kur 
novelkama robeža starp vajadzību un izšķērdību? 
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10. Kādēļ Dieva acīs kalpošana mamonam jeb naudai ir grēks? 
           
           

            
 
11. Divi kungi – vai vari kalpot Dievam un naudai?  
           
           

            
 
12. Kā es varu padarīt naudu par savu kalpu, nevis kungu? 
           
           

            
 

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?  
 


