#31 Šaurie vārti un šaurais ceļš
Mateja ev. 7:13-14
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Ievads
Šodien esam sasnieguši Kalna svētrunas kalngalu – kulmināciju, kurā Jēzus pieprasa
izdarīt izvēli attiecībā uz visu iepriekš dzirdēto.

Šodienas lasījums
Izlasiet Mateja ev. 7:13-14.

Diskusijas pirmā daļa
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šo Rakstvietu?
Ļaujam katram izteikties.

2. Atskatoties uz Kalna svētrunu, kā Tu iedalītu tās uzbūvi? Kā šodienas Rakstvieta
iederas kopējā struktūrā?
Sākumā ir ievads ar Jēzus valstības pilsoņu īpašību uzskaitījumu (5:3-12).
Tad seko piemēri kā šīs īpašības darbojas ikdienas situācijās (5:13-7:12).
Un tad šodien ir aicinājums – ieiet Jēzus valstībā vai palikt ārpus tās.
Un visa atlikusī daļa (7:15-27) ir saistīta ar šo aicinājumu.
3. Ja šodienas Rakstvieta ir aicinājums, uz ko tieši Jēzus aicina?
Jēzus aicina izdarīt izvēli. Patiesībā tā pat ir pavēle, jo Dievs pavēl cilvēkam
iet pa Patiesības ceļu, bet cilvēka pusē paliek izvēles iespēja nepaklausīt

Dievam. Jau Vecajā Derībā Dievs pavēlējis izdarīt pareizo izvēli – izlasām
5 Moz 30:19, Joz 24:15 un 1 Ķn 18:21. Tātad, arī Kalna svētruna nav domāta
tikai kā iedvesmas avots labākai dzīvei, bet Jēzus pieprasa izdarīt izvēli.
4. Kādus četrus elementus Jēzus piemin šodienas Rakstvietā? Katram elementam ir
tikai divi aspekti – par ko tas liecina?
Divi vārti – šaurie un platie.
Divi ceļi – šaurais grūtais un platais vieglais.
Divi galamērķi – dzīvība un pazušana.
Divi ceļinieku grupas – daudzie un mazie.
Visiem četriem elementiem ir tikai divi aspekti, tikai divas opcijas. Tas
parāda, ka Jēzus mācītajai ticībai ir ļoti skaidra robeža – vai nu esi vienā
pusē, vai otrajā.
5. Vai sanāk, ka Jēzus visus cilvēkus un visas reliģijas iedala divās grupās? Ja jā, kādēļ
ir tik daudz reliģiju pasaulē? Un kas ir ar tiem, kuri nepieder nevienai reliģijai?
Jā, Jēzus ir ļoti melnbalts.
Viņš visus cilvēkus un visas reliģijas iedala tikai divās daļās – ir glābtie
un pazudušie, ir Dieva bērni un velna bērni, jo tos šķir ticība vienai vai otrai
reliģijai – patiesajai vai nepatiesajai, uz Dieva taisnību vai cilvēka taisnību
balstītajai. Tādēļ Jēzus Kalna svētrunā Savus principus salīdzina ar pašiem
“labākajiem” (reliģiozākajiem) cilvēkiem – rakstu mācītājiem un farizejiem,
un tad saka, ka pat ar viņu taisnību nepietiek (Mt 5:20). Un nepiederēšana
nevienai reliģijai ir arī reliģija – “sevis padarīšana par Dievu” reliģija.
6. Ja mums jāieiet pa šaurajiem vārtiem, lai piederētu pie Dieva bērniem, kas ir šie
šaurie vārti?
Tie ir vienīgais ceļš pie Dieva – izlasām Apd 4:12 un 1 Tim 2:5, tātad, Jēzus.
Viņš Kalna svētrunas gaitā ir uzskaitījis Dieva standartus, lai klausītājiem
pateiktu pavisam skaidri – “Tev ir problēma, jo Tu šos standartus nespēj
piepildīt!” Un tad Viņš piedāvā risinājumu – vārtus, kas tomēr ļauj piepildīt
Dieva standartus, kas paver ceļu pie Viņa. Un tas ir Viņš pats.
Septiņas reizes Viņš saka “ES ESMU”, katru reizi izmantojot kādu metaforu,
kas apliecina, ka Viņš ir vienīgais ceļš pie Dieva. Visas ir minētas Jāņa ev. –
izlasām šādā secībā: 14:6 – 6:48 – 8:12 – 11:25 – 15:1 – 10:11 – 10:7.
Un Jņ 10:1 Viņš saka, citu ceļu pie Dieva nav.

Paralēlā Rakstvieta
Lai tuvāk aplūkotu, ko nozīmē ieiet pa šaurajiem vārtiem, izlasām paralēlo
Rakstvietu no Lk 13:22-30.
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7. Kā Jēzus pasniedz ieiešana pa šaurajiem vārtiem – kā kaut ko vieglu vai grūtu?
Kādēļ tā ir viegla vai grūta?
Jēzus saka, ka ieiešana būs cīņa. Ir jācīnās, lai ieietu. Izmantotais grieķu
vārds ir “agōnizomai” – agonizēt, kas sastopams arī citur Jaunajā Derībā –
izlasām 1 Kor 9:25 un 1 Tim 6:12. Tātad, Jēzus saka, ka tā ir agonizējoša
cīņa, lai tiktu iekšā pa ŠV.
8. Kādēļ ir jācīnās, lai ieietu pa šaurajiem vārtiem?
Vismaz trīs iemeslu dēļ:
Pirmkārt, Jēzus saka, ka maz cilvēku atrod šauros vārtus – izlasām Mt 7:14.
Tātad, ir jāmeklē. Meklēšana ir sava veida cīņa, kas prasa laiku, piepūli un
gribasspēku.
Otrkārt, tādēļ ka šauro vārtu priekšā kāds stāv un mēģina atturēt – izlasām
nākamo pantu – Mt 7:15. Par šo detalizētāk runāsim nākamreiz, taču šis
iemesls ir cieši saistīts ar pirmo – meklēšanu. Viltus pravieši mēģina atturēt
ar savām mācībām un filozofijām. Un daudziem pietiek ar šaubu iesēšanu
par Jēzus mācības patiesumu, lai viņi atmestu pavisam ar roku un dzīvotu
ar apziņu, ka “tāpat neko nevaru pierādīt, tādēļ nav vērts meklēt.”
Treškārt, ir jācīnās ieiet pa šaurajiem vārtiem, jo tie ir tik šauri, ka vari ieiet
tikai viens pats, bez bagāžas (paštaisnības, paša nopelniem, mīlestības pret
naudu un dzīves komfortu utt.), bez līdzcilvēkiem (tas Tev var prasīt atstāt
savu “grupu” – ģimeni vai draugus), kā arī – bez grēka. Tikai Tavs jaunais
cilvēks var ieiet, vecais ir jāatstāj aiz muguras – Ef 4:22.
9. Ja Tev jāieiet bez bagāžas, par kādu cilvēku Tev jākļūst? Kuri cilvēki ir bez mantas,
bez piekrautiem koferiem, bez bagāžas?
Ubagi. Tādēļ Tev jākļūst par garā nabagu. Un te mēs atgriežamies pie
Kalna svētrunas sākuma. Jēzus sāka to ar vārdiem “laimīgi garā nabagie”,
un noslēdz to ar “ieejiet pa šaurajiem vārtiem”. Un tad jautājums ir – kā
varu ieiet? Un atbilde ir – Tev jākļūst par garā nabagu.
10. Izlasām līdzību par bagāto jaunekli – Mt 19:16-24. Kas bija šī jaunekļa divi koferi,
kuru dēļ nespēja ieiet pa šaurajiem vārtiem?
Pirmajā koferī bija nauda, bagātība, mīlestība uz pasauli un komfortu.
Otrajā bija paštaisnība – 20.pantā viņš saka, ka visus baušlus ir pildījis.

11. Izlasām turpināumu šai Rakstvietai – Mt 19:25-26. Ja ieiet pa šaurajiem vārtiem
ir tik grūti, kā ir iespējams to paveikt?
Atzīstot savu nespēku (kā ubagam), cilvēks saņem Dieva spēku. Bet kamēr
cilvēks turas pie sava spēka, Dieva spēkam nav vietas.
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Apustulis Pāvils to saka arī par sevi – izlasām Flp 4:13.

12. Visbeidzot, uz kurieni ved šie vārti?
Uz šauro ceļu, kas ir grūts. Kādēļ tas ir šaurs un grūts?
Pirmkārt, jo izejot cauri šaurajiem vārtiem, mēs Sātanam un ellei “piesakām
karu.” Tādēļ kristieši ir pakļauti vajāšanām no cilvēku puses, kā arī
kārdinājumiem no Sātana puses. Tādēļ Jēzus saka “Pasaulē jums būs bēdas”
(Jņ 16:33), mums ar to ir jārēķinās. Šādu bēdu uz platā ceļa nav.
Otrkārt, jo nokāpjot no tā, Tēvs mūs pārmāca – izlasām Ebr 12:7. Viņš to
nedara ar citiem bērniem, tikai Saviem. Platā ceļa gājējus Viņš nepārmāca,
jo tie nav Viņa bērni. Tādēļ pārmācība ir laba zīme, apliecinājms Tavai
piederībai Dieva ģimenē. Viņš pārmāca mīlestībā, jo vēlas, ka paliekam uz šī
ceļa līdz galam, lai beigās sasniegtu Tēva mājas.

Noslēgums
Pārbaudi sevi, vai Tu redzi divus vārtus. Jo tikai tad vari būt drošs, ka redzi šauros.
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