
 
 
 

 
 
 

 

#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? 
           
           

            
 
2. Kam būtu jānotiek Tavā dzīvē, lai Tu varētu tiktu brīvs no šīs zūdīšanās?   
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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? 
           
           

            
 
4. Jēzus šodienas Rakstvietā arī runā par Tēvu – izlasām Mt 6:31-32. Kāda ir tēva 
loma bērna attieksmei pret iztiku?  
           
           

            
 
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? 
           
           

            
 
6. Kas ir galvenās iemesli, kādēļ vieni cilvēki krāj sev, bet citi ir gatavi dalīties? 
           
           

            

 
Trīs fakti par naudu un Debestēvu 
 
7. Kam pieder tas, ko es nopelnu, strādājot savu darbu – man pašam, valstij, citiem 
cilvēkiem, draudzei, Dievam? 
           
           

            

 
8. Ja viss pieder Dievam, kas no tā izriet attiecībā uz manām rūpēm par naudu?  
           
           

            
 
9. Pirmais fakts ir, ka Dievam pieder viss, kāds ir otrais – izlasām 1 Lk 29:11-14? 
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10. Dievam pieder viss, Viņš kontrolē visu, bet ir vēl kāds trešais fakts – izlasām Mt 
7:9-11. Kas tas ir? 
           
           

            
 
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? 
           
           

            
 
12. Tēvs rūpējas par Saviem bērniem, bet ir kāds nosacījums – pirmkārt, Tev ir jābūt 
Viņa bērnam; bet, otrkārt – izlasām Mt 6:33? 
           
           

            
 

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


