
 
 
 

 
 
 

 

#27 Pasaulīgas raizes un mazticība 
Mateja ev. 6:25-34 
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Ievads  
 
Iepriekšējā reizē mēs runājām par mantu krāšanu jeb bagātību, šodien runāsim par 
pretējo – nabadzību. Jēzus aplūko materiālisma tēmu no abiem tās galiem – kad 
cilvēkam ir pārāk daudz, liekot mantai kļūt par savu kungu; un kad viņam ir tik maz, 
ka viņš sāk uztraukties par savu esksitenci. Kāds ir teicis “Kungs, dod man 
pietiekami daudz, lai nemirstu badā un neapšaubu Tavu uzticamību, bet nedod man 
pārāk daudz, citādi aizmirsīšu Tevi.” 
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 6:25-34. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Vai Tu redzi sevi šajos Jēzus vārdos? Vai Tevi nomāc rūpes par to kā “savilksi 
galus” savā ikdienas dzīvē? 
 Ļaujam katram izteikties.       
           

            
 
2. Kam būtu jānotiek Tavā dzīvē, lai Tu varētu tiktu brīvs no šīs zūdīšanās?   
 Iespējams, vienīgais risinājums ir paaugstināt ienākumus, kļūstot pārtikušam 
 vai pat bagātam. Bet jautājums ir – vai līdz ar mūsu ienākumiem neceļas  
 arī mūsu prasības pret dzīvi? Līdz ar to naudas plūsma nav risinājums  
 šai problēmai, bet ir kāds cits risinājums – par to turpinājumā.   
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3. Izlasām Pāvila liecību par viņa raizēm attiecībā uz naudu un ikdienas izdzīvošanu 
– Flp 4:11-13. Kādu risinājumu viņš šeit min? 
 Viņš saka, ka ir mācījies iztikt visādos apstākļos – trūkumā un pārpilnībā. 
 Ir mācījies būt MIERĀ jebkurā no šiem apstākļiem. Un kā viņš to spēj?  
 “Es visu spēju viņā, kas man dod spēku.” Tātad Pāvilam risinājums ir  
 pareizās domas par divām lietām – naudu un Tēvu.      
 
4. Jēzus šodienas Rakstvietā arī runā par Tēvu – izlasām Mt 6:31-32. Kāda ir tēva 
loma bērna attieksmei pret iztiku?  
 Ļoti liela. Bērnam, kuram ir gādīgs tēvs, uzaug ar drošības sajūtu, bez  
 uztraukuma par to, ka varētu nepietikt iztikas rītdienai. Turpretī bārenim  
 šīs drošības nav. Par viņu var parūpēties bērnu nams vai kāda cita iestāde,  
 tomēr tas nav tas pats kā tēva aprūpe. Tādēļ Jaunajā Derībā esam aicināti 
 uztvert Dievu kā Debestēvu. Tas, kurš to spēj, iegūst citu drošības sajūtu 
 nekā tas, kuram Viņš ir tikai “Dievs”.        
 
5. Izlasām līdzību par bagāto muļķi, kurš tiek pretstatīts putniem – Lk 12:13-21. Ar 
ko atšķiras šis bagātais muļķis no putniem, par kuriem Jēzus min Mt 6:26? 
 1) Bagātais muļķis būvē arvien lielākus šķūņus, lai tajos noglabātu sev mantu,
 bet putni nebūvē šķūņus.        
 2) Bagātais muļķis strādā, lai iegūtu vēl, bet putni ne sēj, ne pļauj, bet uzticas
 Debestēva uzturēšanai.        
 3) Bagātais muļķis ir satraucies par savu mantu, viņa domas un sirds ir 
 piesietas tai, bet putni dzīvo mierā, bez uztraukuma par šiem jautājumiem. 
 4) Bagātais muļķis ir bagāts mantā, bet ne Dievā. Bet putni nav bagāti   
 mantā, tomēr ir bagāti Dievā, jo ar savu uzticēšanos nes Viņam slavu.   
 
6. Kas ir galvenās iemesli, kādēļ vieni cilvēki krāj sev, bet citi ir gatavi dalīties? 
 Pirmkārt, cilvēks krāj sev, jo uzskata, ka šī manta jeb nauda ir viņa īpašums. 
 Otrkārt, cilvēks krāj sev, jo nav drošs, ko nesīs nākotne.    
 Treškārt, cilvēks krāj sev, jo viņam svarīgākais dzīvē ir viņš pats.   
 Šie iemesli rodas no tā, ka cilvēkam ir nepareizs priekšstats par tām pašām 
 divām lietām, par kurām minējām saistībā ar Pāvilu – naudu un Debestēvu.  
 Tādēļ otrajā daļā aplūkosim trīs faktus par naudu un Debestēvu.    

 
Trīs fakti par naudu un Debestēvu 
 
7. Kam pieder tas, ko es nopelnu, strādājot savu darbu – man pašam, valstij, citiem 
cilvēkiem, draudzei, Dievam? 
 Izlasām Ps 24:1 – Dievam pieder VISS. Tai skaitā, Tava dzīvība, miesa,  
 laiks, spējas, pat Tavi bērni. Un arī Tava nauda. Tā ir Dieva, nevis Tava.   
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 Un ne tikai Desmitā tiesa pieder Viņam, bet VISA summa!   
 Pasaules vēsturē tikai viena tauta auga ar domu, ka viss pieder Dievam – tā    
 bija Izraēla tauta. Viņiem likums noteica, ka viss pieder Dievam. Tikai ar  
 romiešu likuma izplatīšanos pasaulē ienāca doma, ka manta pieder cilvēkam. 
 Un šī materiālisma domāšana pasauli un pat kristietību dominē šodien.  
 Bet tā nav kristīga un bibeliska domāšana.        

 
8. Ja viss pieder Dievam, kas no tā izriet attiecībā uz manām rūpēm par naudu?  
 Tas, kurš tiešām saprot, ka viss pieder Dievam, tas arī sapratīs, ka līdz ar to  
 es NEKO nevaru iegūt sev. Viss JAU pieder Dievam, tādēļ NEKAS nevar 
 piederēt kādam citam, tai skaitā, man. Un no tā izriet vēl kādas lietas:  
 1) Es iegūšu mieru – ja jau tas tāpat nav mans, tad nevaru to arī pazaudēt.  
 Man par to vairs nav jāutraucas. Jā, man ir jārūpējas par man uzticēto  
 mantu kā uzticamam namturim (1 Kor 4:2), bet man vairs nav jāuztraucas  
 par to. Ja izdaru savu daļu, tad lai Dievs par to uztraucas.     
 2) Es labprāt došu citiem. Ja jau viss ir Dieva, un Dievs aicina man dot tiem,  
 kuriem ir vajadzība pēc tā, tad es labprāt došu. Jo zinu, ka Dievs man atkal 
 dos tik, cik man nepieciešams, es nenonākšu trūkumā.    
 Pāvils ticēja, ka Dievam viss pieder, tādēļ varēja teikt “esmu mierā ar visu”.   
 
9. Pirmais fakts ir, ka Dievam pieder viss, kāds ir otrais – izlasām 1 Lk 29:11-14? 
 Dievam ne tikai pieder viss, bet Viņš arī kontrolē visu. 11.pantā teikts, ka  
 Viņam viss pieder, bet turpinājumā tiek uzskaitīts, ka Viņš valda pār VISU.  
 Noslēdzošajā 14.pantā Dāvids atzīst, ka visu, ko mēs dodam Dievam, jau nāk 
 no Viņa rokas. Viņš ir šī cikla sākumā un beigās, Viņš kontrolē visu.   
 Dan 2:17-23 Daniēls izsaka to pašu vēlreiz.       
 
10. Dievam pieder viss, Viņš kontrolē visu, bet ir vēl kāds trešais fakts – izlasām Mt 
7:9-11. Kas tas ir? 
 Dievs ir arī apgādātājs, aprūpētājs, devējs. Un kāds vēl – izlasām Lk 6:38! 
 Mums ir Debestēvs, Kurš par Saviem bērniem rūpējas. Tādēļ Jēzus mūs  
 Mt 6.nodaļā divas reizes salīdzina ar pagāniem, kuriem nav šāda Tēva –  
 izlasām 8.pantā un 31-32.pantā. Pagāni nesaprot, ka Dievam viss pieder, ka 
 Viņš visu kontrolē, un ka Viņš dod bagātīgi, tādēļ viņi lūdz aplami un  
 uztraucas par savu iztiku. Tās ir pasaulīgas raizes.      
 
11. Apzinoties, ka Dievs visu kontrolē, tai skaitā, visu manu naudu, kura jau tāpat 
pieder Viņam, ko tas maina manā attieksmē par maniem ikdienas ienākumiem un 
tēriņiem? 
 Visam pamatā ir ticība šiem faktiem par manu Tēvu, un tad sekos arī darbi: 
 1) Es beigšu uztraukties par rītdienu, jo apzinos, ka man ir gādīgs Tēvs.  
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 2) Es kļūšu par devēju, nevis krājēju, apzinoties, ka tāpat viss pieder Tēvam. 
 3) Es domāšu kā varu dot tām vajadzībām, kurām mans Tēvs gribētu dot.   

 
12. Tēvs rūpējas par Saviem bērniem, bet ir kāds nosacījums – pirmkārt, Tev ir jābūt 
Viņa bērnam; bet, otrkārt – izlasām Mt 6:33? 
 Tev ir jādzenas pēc jeb jāmeklē Dieva valstība. Bet kas ir Dieva valstība? 
 Tā ir viss tas, ko Jēzus šajā Kalna svētrunā saka. Viņš prezentē Savu valstību 
 un dzīvi tajā. Kamēr mūsu domas būs pie Dieva valstības rūpēm, mums 
 nebūs jāraizējas par laicīgajām rūpēm.      
 Ja Tevi pārņem laicīgās rūpes, ja Tev visu laiku ir naudas problēmas, ja Tu  
 nespēj iegūt mieru, pārbaudi, vai Tavas domas un Tava sirds ir tiešām pie  
 Dieva valstības rūpēm. Jo tādiem Debestēvs dod VISU, kas nepieciešams. 
 Dāvids tādēļ saka Ps 37:25: “Es biju jauns un kļuvu vecs, bet NEKAD es  
 neredzēju taisno atstātu, nedz arī viņa bērnus lūdzam maizi.”    
 

Noslēgums  
 
Pirmkārt, Dievam pieder viss. Otrkārt, Dievs visu kontrolē. Treškārt, Dievs uztur. 
Svētīgs tas cilvēks, kurš šo saprot, tic un izdzīvo.  
 


