
 
 
 

 
 
 

 

 
#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?  
           
           
            
 
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?    
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3. Uzskaitām šajā Rakstvietā pieminētos personāžus. Kāda ir katras iesaistītās 
personas loma?  
           
           
            
 
4. Tad ko Jēzus mums šeit aicina lūgt un meklēt?   
           
           
            
 
5. Kad Tu pēdējo reizi esi centies izprast patiesību vai noteikt robežu, tik ļoti, ka esi 
lūdzis, meklējis un pat klaudzinājis pie Dieva “durvīm”?  
           
           

            
 
6. Vai Dievs vēlas, ka mēs lūdzam pēc gudrības, lai saprastu Viņu? Kādēļ Dievs nav 
visu pateicis tik skaidri, ka nav jāmeklē?  
           
           
            
 

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?    
           
           
            
 
8. Ko Jēzus šodienas Rakstvietā sola lūdzējiem, meklētājiem, klaudzinātājiem? 
           
           

            
 
9. Vai ir kādi nosacījumi atbildes saņemšanai?   
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10. Izlasām šodienas Rakstvietas 8.-11.pantu – vai Jēzus mūs šeit ceļ labā vai sliktā 
gaismā? Ko tas nozīmē?  
           
           
            
 
11. Jēzus mūs salīdzina ar Tevu, bet kā tas attiecināms uz mūsu attieksmi pret 
līdzcilvēkiem?   
           
           
            
 
12. Šodienas Rakstvietas 12. pants jeb “Zelta likums” iesākas ar vārdiem “tā nu” 
(vecajā tulkojumā) – ko tas izsaka? 
           
           
            
 

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. 


