#34 Daudzi teiks – Kungs, Kungs!
Mateja ev. 7:21-23
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Ievads
Kopš Jēzus pēdējo principu izskaidrošanas (12.pantā), Jēzus uzsāka noslēguma daļu
ar aicinājumu izvēlēties visu to, ko Viņš ir prezentējis visas Kalna svētrunas gaitā.
Aicinājumu ieiet pa šaurajiem vārtiem. Un pēc tam Viņš aplūko sekas, kādas būs šai
izvēlei. Šodienas Rakstvietā dzirdēsim par cilvēkiem, kuri apgalvo, ka esot
izvēlējušies šauros vārtus, un Jēzus paskaidrojumu, kādēļ tā nav.

Šodienas lasījums
Izlasiet Mateja ev. 7:21-23.

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

2. Vai Jēzus šeit runā par kādu principu, min kādu līdzību, vai arī atklāj reālu
notikumu? Vai tas maina Tavu attieksmi pret dzirdēto?
Jēzus bieži lieto līdzības, kas var nebūt reāls notikums, jo mērķis ir ilustrēt
kādu mācību principu. Tomēr šeit Viņš to nedara, bet gan runā par kādu
reālu notikumu, cilvēce sagaida nākotnē. Atslēgvārds ir “tajā dienā”, kas
apzīmē tiesas dienu. Pāvils par “to dienu” runā 1 Kor 3:13 – izlasām.
Tātad šo cilvēku vārdi atskan Lielās Tiesas zālē.

3. Izlasām šīs Lielās Tiesas notikumu, kas aprakstīts Atkl 20:11-15 – pēc kā šie
cilvēki tiek tiesāti? Kā tas saskan ar šodienas Rakstvietas tekstu?
12.pantā ir teikts “mirušos tiesāja pēc viņu darbiem”, tātad noteicošais
tiesas sprieduma pieņemšanai ir darbi. Mūsu šodienas Rakstvietā Jēzus
sacītais sakrīt ar šo Atklāsmes grāmatas aprakstu – nevis savu vārdu dēļ
cilvēks ieies Debesīs, bet darbu dēļ – “kas DARA mana debesu Tēva gribu.”
4. Izlasām Rom 10:9-10 – kā šos vārdus savienot ar tikko izrunāto? Kas tad ir tas, kas
cilvēku glābj – vārdi vai darbi, vai vēl kaut kas cits?
Dievs nespēj melot, tādēļ arī Dieva Vārdam jābūt bez kļūdām, pretrunām un
meliem. Un tāds tas arī ir. Jo šajos pantos nav pretrunu. Gluži pretēji – ir
jāredz pilnā bilde, jāļauj Dieva Vārdam izskaidrot sevi pašam. Tādēļ atbilde
ir – ir nepieciešami abi, gan vārdi, gan darbi. Tie iet roku rokā. Darbi
apliecina vārdus, un vārdi apliecina darbus. Un tomēr tie abi nav tie, kas
glābj, jo vienīgais, kas glābj, ir Kristus taisnība. Kristus taisnošana, ko
saņemam ticībā. Tātad, ticība nāk pirmā, tai seko vārdi un darbi.
Darbi ir ķēdes pēdējā daļa, un tam, kurš apgalvo, ka nāk no ķēdes sākuma,
ir ticīgs, tam arī jābūt redzamam ķēdes pēdējam posmam – darbiem. Ticību
neviens (bez Dieva) neredz, vārdus izteikt arī ir viegli. Bet darbus darīt? Tā
ir tā grūtā daļa. Tādēļ tā arī ir apliecinājums ticībai.
5. Šīs trīs sastāvdaļas – ticība, vārdi un darbi – ir labi aprakstītas Jēzus līdzībā par
diviem brāļiem Mt 21:28-32 – kā katra no tām attiecas uz rakstu mācītājiem un
farizejiem, kurus Jēzus šeit uzrunā? Kā tās attiecas uz Tevi?
Jēzus viņus salīdzina ar dēlu, kurš pasaka “Jā”, bet nedara. Šādam cilvēkam
ir tikai 1 no 3 sastāvdaļām: viņam ir vārdi, bet nav ticības un nav darbu.
Toties otram brālim ir visas 3 sastāvdaļas: sākumā nav vārdu un darbu, bet
ir ticība, kura tomer liek mainīties vārdiem un darbiem! Beigās ir visas trīs.
Kā ir ar Tevi? Ja Tu saki, ka Tev ir ticība, tad vārdi un darbi to apliecinās.
Izlasām līdzību par desmit jaunavām, kuras atklāj atšķirību starp ārējo
(vārdi un darbi) un iekšējo (ticību).
6. Vai tad tie, kuri minēti šodienas Rakstvietā, nedarīja darbus? Kādus darbus Jēzus
sagaida no mums?
Šie cilvēki apgalvo, ka ir darījuši darbus. Un ir tikai divi iespējamie varianti:
1) Vai nu viņi tos tiešām IR darījuši, tādā gadījumā, vai nu Dievs caur viņiem
ir darbojies, neesot kristiešiem (piemēram, Jēzus krusta nāvē, kur Dieva
nodomu piepildīja neticīgi cilvēki – Apd 2:22-23), vai arī ir darījuši Sātanā
spēkā (2 Tes 2:9-10).
2) Vai arī viņi tos NAV darījuši, bet tikai tukši apgalvo.
Jebkurā gadījumā Kristus viņus atraida šajā Rakstvietā. Un iemesls ir tas, ka
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viņi nedara to, ko Dievs prasa, pat ja dara labas lietas, kuras Dievs neprasa.
Nevienu no šīm trīs lietām (pravietot, izdzīt dēmonus un darīt brīnumus)
Dievs kristiešiem nekur Jaunajā Derībā NAV pavēlējis darīt. Bet Viņš IR
pavēlējis daudz ko citu, ieskaitot, visas Kalna svētrunas pavēles, bet arī
daudzas citas, kuras aplūkosim turpinājumā. Tātad, nepietiek tikai paklausīt
savai kristietības “versijai”, bet paklausīt Kristus “versijai” jeb vārdiem –
izlasām Jņ 8:31. Pāvils brīdināja, ka var sludināt citu Jēzus 2 Kor 11:3-4.
Paklausība Viņa vārdiem ir patiesesa kristieša noteicošais kritērijs!
Un paklausība visiem vārdiem un pavēlēm, nevis tikai patīkajiem.

Nepopulāri Kristus vārdi
Turpinājumā aplūkosim dažus Kristus izteikumus, kas nav populāri, bet tie ir Viņa
vārdi. Izlasiet katru Rakstvietu un pārdomājiet, ko ar to saprotat, kādas ir pārdomas.
Jņ 6:60 daudzi Jēzus mācekļi teica “Šie vārdi ir pārāk smagi. Kas tajos var
klausīties?”, un 66.pantā par viņiem ir teikts “No tā brīža daudzi viņa mācekļi
novērsās un vairs negāja ar viņu.” Tādēļ, lasot šos Jēzus vārdus, pie sevis izvērtējiet,
vai “es esmu gatavs tos pieņemt.”
1. Mt 10:37

Vai Kristus man ir svarīgāks par maniem vismīļākajiem?

2. Mt 12:36-37

Vai apzinos, ka man būs “jānorēķinās” par maniem vārdiem?

3. Mt 12:47-50

Ja jau esmu Kristus sekotājs, vai varu teikt to pašu par sevi?

4. Mt 13:41

Vai apzinos, ka ir cilvēki “Kristus valstībā”, kuri nonāks ellē?

5. Lk 6:27-28

Vai es MĪLU un SVĒTĪJU tos, kuri man nepatīk?

6. Lk 12:51

Vai esmu gatavs atzīt, ka pastāv arī laba šķelšanās?

7. Jņ 4:14

Vai apzinos, ka neslāpt nemūžam nozīmē nezaudēt glābšanu?

8. Jņ 6:44

Vai spēju pieņemt, ka Tēva vilkšanas dēļ cilvēks tiek glābts?

9. Jn 8:43-44

Vai atzīstu, ka nav neitrālas zonas – ir Kristus un Sātana?

10. Atkl 3:15-16

Kādēļ Jēzus aicina labāk būt aukstam nekā remdenam?

Zināšana un pazīšana
Atgriežoties pie šodienas teksta – šiem cilvēkiem, kuri paši sevi uzskatīja par Jēzus
mācekļiem, Viņa atbilde bija, ka nepazīst viņus. Ko, Tavuprāt, nozīmē vārds “pazīt”?
Jēzus gan zināja šos cilvēkus, bet nepazina. Vārds “pazīt” ir izmantots, piem.,
Amosa 3:2 – izlasām. Tāpat tā pati vārda sakne izmantota vārdā “atzīt” –
izlasām 1 Moz 4:1 un 17. “Pazīt” nozīmē intīmas, personīgas un dziļas
attiecības. Šie cilvēki gan zināja Jēzu, bet viņiem nebija patiesu attiecību ar
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Viņu. Un tas bija redzams viņu attieksmē pret Jēzus vārdiem. Viņi darīja
Kristus vārdā to, ko paši vēlējās, nevis ko Kristus vēlējās. Dieva gribu.
Ir kādi, par kuriem Jēzus saka, ka Viņš viņus PAZĪST – izlasām Jņ 10:14-15.
Šie ir cilvēki, kuri DARA DIEVA GRIBU. Viņi dzīvē ir pareizie darbi.
Viņi pazīst sava Gana balsi un PAKLAUSA tai.

Noslēgums
Paklausība Kristum ir stars, kas sākas ticībā, ved cauri vārdiem un atspīd darbos.
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