
 
 
 

 
 
 

 

 
#29 Lūgt, meklēt, klaudzināt 

Mateja ev. 7:7-12 
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Ievads  
 
Kalna svētrunas ievadā Jēzus prezentēja Savas Valstības pilsoņu pazīmes, pēc tam 
svētrunas galvenajā daļā aprakstīja šo pazīmju īstenošanos ikdienas situācijās.  
Viņš uzskaita daudzus piemērus, kuros atklāj atšķirību starp krituša cilvēka un 
jaunpiedzimuša Dieva bērna sirds attieksmi. Šodienas Rakstvietā atskan šī saraksta 
pēdējais piemērs.   
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 7:7-12. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šo Rakstvietu?  
 Lai katrs izsakās.         
 Iespējams, neizpratni var radīt 12.panta šķietamā atrautība no pārējā. 

            
 
2. Kā šī Rakstvieta iekļaujas kopējā kontekstā, ieskaitot, iepriekšējos sešus pantus, kā 
arī 12.pantu? Par kādu lūgšanu un meklēšanu Jēzus šeit runā, ja iepriekšējā nodaļā 
jau intensīvi aplūkoja lūgšanas tēmu ar “Mūsu Tēvs Debesīs” piemēru?    
 Izlasām vēlreiz. Pirmie seši runā par manu attieksmi pret citiem (tiesāšana),  
 un 12.pants atkal par attiecībām ar līdzcilvēkiem. No tā varam secināt, ka  
 arī šodienas Rakstvieta nerunā tikai par manām attiecībām ar Dievu, ko var  
 radīt pirmais iespaids, bet gan par manām attiecībām ar līdzcilvēkiem.   
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3. Uzskaitām šajā Rakstvietā pieminētos personāžus. Kāda ir katras iesaistītās 
personas loma?  
 1) Cilvēks, kam ir dēls         
 2) Dēls, kurš prasa tēvam       
 3) Mēs kā tēvi, ļauni        
 4) Mūsu bērni, kuri prasa no mums      
 5) Debesu Tēvs, Kurš mums dod        
 Tātad, šeit neesam minēti tikai mēs un Dievs, bet arī citi cilvēki, kuri prasa  
 no mums. Visu šīs nodaļas pirmo divpadsmit pantu galvenā tēma ir –   
 mīlestība uz tuvāko:         
 - panti 1-6 ir noliedzošie panti (NEDARI otram sliktu);    
 - panti 7-11 ir aicinošie panti (DARI tuvākajam labu);    
 - bet 12.pants ir noslēdzošais, apkopojošais pants, atslēga visai šai daļai.  
 
4. Tad ko Jēzus mums šeit aicina lūgt un meklēt?   
 Iepriekšējie panti beidzās ar piemēru par cūkām un suņiem, uz kuriem  
 nevajag izšķiest vērtīgo, proti, Dieva Vārdu. Ir iespējams aizsniegt robežu,  
 kad tas var novest pie Dieva Vārda zaimošanas. Līdz ar to paliek jautājums – 
 kuri ir šie cūkas un suņi? Kā to noteikt un saprast?     
 Atbilde ir šodienas tekstā – lūdz, meklē un klaudzini. Tātad šeit runa ir par 
 gudrību izprast, kad un kā novilkt robežu starp patiesību un maldiem, Dieva 
 Vārda pasludināšanu un noklusēšanu.       
 
5. Kad Tu pēdējo reizi esi centies izprast patiesību vai noteikt robežu, tik ļoti, ka esi 
lūdzis, meklējis un pat klaudzinājis pie Dieva “durvīm”?  
 Mūsdienās dominē uzskats, ka studēt doktrīnu jeb Bībeles mācību nav  
 domāts “parastajam” kristietim, bet tikai teologiem. Tomēr pat par,   
 iespējams, Bībeles vissarežģītāko grāmatu – Atklāsmes grāmatu – ir teikts:  
 izlasām Atkl 1:1-3. Laimīgs jeb svētīgs, kurš lasa un ieklausās pat Atklāsmes 
 grāmatas vārdos! Meklēt gudrību un atziņu Bībelē nes svētību ikvienam,  
 piemēram, sniedzot palīdzību cīņā pret grēku – Ps 119:11 vai uzvarot Sātana 
 maldus – 1 Jņ 2:14.          
 
6. Vai Dievs vēlas, ka mēs lūdzam pēc gudrības, lai saprastu Viņu? Kādēļ Dievs nav 
visu pateicis tik skaidri, ka nav jāmeklē?  
 Viņš ir atklājis pietiekami daudz, lai varam būt droši; bet pietiekami maz,  
 lai mēs būtu atkarīgi no Viņa! Meklēšana pēc Viņa gribas ir mūsu attiecību  
 dzinējspēks. Tikai tas mums pielauj dziļas attiecības.    
 Jk 1:5 teikts, kas jādara, ja trūkst gudrība! Jāpadodas? Jāsamierinās?   
 “Pazemīgi” jāatzīst, ka tāpat nesapratīšu? Nē! Jālūdz. Padošanās ir remdena 
 cilvēka simptoms. Un no remdenības Dievs brīdina, par to turpinājumā.  
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Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām paralēlo Rakstvietu no Atkl 3:14-22.     
 
7. Vai Jēzus šos vārdus raksta cilvēkiem, kuri sevi uzskata par kristiešiem, vai 
pasaulei? Kas no tā secināms?    
 Kaut arī adresēta ir draudze, nevis individuāla persona, tomēr ir skaidrs, ka 
 Jēzus vārdi par klauvēšanu attiecas uz kristiešiem (nevis nekristiešiem kā tiek 
 plaši uzskatīts). Tas nozīmē, ka mēs varam sevi saukt par kristiešiem, un  
 tomēr atstāt Jēzu aiz durvīm! Varam saukt sevi par Jēzus sekotājiem, bet  
 nemaz nesekot Bībeles Jēzum. Tādēļ ir tik būtiski meklēt patiesību no Bībeles 
 Dieva, lasot un studējot Viņa Vārdu un lūdzot pēc gudrības – Jk 1:5.   
 Ne velti Jēzus saka, ka sekošana Viņam ir sava veida cīņa – Lk 13:24-25.  
 
8. Ko Jēzus šodienas Rakstvietā sola lūdzējiem, meklētājiem, klaudzinātājiem? 
 Izlasām 7.pantu – jums tiks dots, jūs atradīsiet, jums atvērs. Arī citur:  
 - 1 Lk 28:9 – atradīsi!        
 - Jer 29:13 – ja no visas sirds, tad atradīsi! Sirdsšķīstie.   
 - Lk 18:5-8 – pat netaisns tiesnesis piekāpjas, kā gan ne Taisnais Dievs! 
 - Jes 65:24 – pirms sauksi, jau atbildēs!     
 - Ef 3:20-21 – Viņš spēj un dara pat neizmērojami vairāk nekā lūdzam!  
 
9. Vai ir kādi nosacījumi atbildes saņemšanai?   
 1) Tev jābūt Viņa bērnam – Jņ 1:11-13!     
 Katrs cilvēks, pat tas, kurš dod labas lietas un dara labu savam tuvākajam,  
 ir ļauns cilvēks –izlasām Mt 7:11.      
 2) Tev jābūt paklausīgam bērnam – 1 Jņ 3:22.     
 3) Tev jābūt ar nesavtīgu motīvu – Jk 4:3 un Mt 7:12.    
 4) Tev jālūdz saskaņā ar Viņa gribu – 1 Jņ 5:14-15.     
 
10. Izlasām šodienas Rakstvietas 8.-11.pantu – vai Jēzus mūs šeit ceļ labā vai sliktā 
gaismā? Ko tas nozīmē?  
 No vienas puses Jēzus saka, ka mēs dodam saviem bērniem labas dāvanas.  
 Bet no otras puses Viņš 11.pantā apgalvo, ka mēs esam ļauni, pat tad, kad   
 dodam šīs labās dāvanas. Šis ir visspēcīgākais apgalvojums visā Jaunajā  
 Derībā, kur Jēzus skaidri pasaka, ka kritušais cilvēks pēc savas dabas ir  
 ļauns. Un tikai tas, kurš to apzinās, var sākt meklēt ceļu uz Glābšanu.  
 Jebkurš, kurš uzskata, ka ir “diezgan” vai “pietiekami” labs, nav sapratis 
 savu bezgala nožēlojami stāvokli Dieva priekšā. Tādēļ šie ir ļoti būtiski vārdi.  
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11. Jēzus mūs salīdzina ar Tevu, bet kā tas attiecināms uz mūsu attieksmi pret 
līdzcilvēkiem?   
 Ka mums jālīdzinās Tēvam, ja tiešām esam Viņa bērni. Bērni ne tikai līdzinās 
 vecākiem, bet arī atdara to, ko redz viņos. Ja esam Viņa bērni, mums jābūt   
 līdzīgiem – izlasām 1 Jņ 4:7 un Ef 1:5.      
 Izlasām Lk 6:31. Ja Tēvs dod, tad arī mums būs būt devējiem. Uzreiz aiz šī  
 panta seko Zelta pants – Lk 6:32. Kā devējiem? Dieva dotās gudrības un  
 atziņas devējiem.          
 
12. Šodienas Rakstvietas 12. pants jeb “Zelta likums” iesākas ar vārdiem “tā nu” 
(vecajā tulkojumā) – ko tas izsaka? 
 Tas atklāj, pirmkārt, ka panti 7-11 runā par attiecībām starp līdzcilvēkiem.  
 Otrkārt, ka Tēva dāsnums un uzticamība ļauj mums būt dāsniem pret citiem,  
 apzinoties, ka pat tad, kad atdosim otram to, ko vēlētos sev, Viņš par mums 
 parūpēsies un neatstās trūkumā. Ne fiziski, ne garīgi.      
 

Noslēgums 
 
Šodienas mācība – mūsu atbildība ir meklēt Dieva gudrību un atziņu, ko Debestēvs 
Saviem bērniem bagātīgi dos, un to tad dot tālāk tiem, kuri prasa no mums. 


