
#1 Jēzus vara pār miesu 

Mateja ev. 8:1-17 

 
 

Šis ir mazo grupu Bībeles studiju materiāls, kas veidots paralēli Rīgas baptistu Vīlandes 
draudzes svētrunu sērijai “Jēzus vara” par Mateja evaņģēlija 8. un 9.nodaļu. Materiāls sastāv 
no vienpadsmit nodarbībām, katra piesaistīta konkrētai svētrunai, kas pieejamas audio versijā 
draudzes mājas lapā www.vilande.lv. Iesakām pirms katras nodarbības noklausīties attiecīgo 
svētrunas ierakstu. 

 
I E V A D S  
Šodienas nodarbībā aplūkosim tēmu “Jēzus vara pār miesu”, kas aprakstīta 8.nodaļas 
pirmajos 17 pantos. Jēzus tajos atklāj Savu pārdabisko spēku, dziedinot slimos.  

 
L A S Ī J U M S 
Izlasām Mt 4:23-25 un 8:1-17. Abas Rakstvietas ieskauj Kalna svētrunu (Mt 5-7), tādēļ šodienas 
teksts no Mt 8 ir tiešais turpinājums tam Jēzus darbam, kas aprakstīts Mt 4.  

 
D I S K U S I J A 
1. Tā kā šodienas tēma ir dziedināšana — padalieties ar savu pieredzi, ja esat piedzīvojuši 
savā dzīvē dziedināšanas caur mediķu rokām vai kristiešu lūgšanām. Kādas ir jūsu domas 
par dziedināšanas tēmu kristietības kontekstā kopumā? 
 Ļaujam katram izteikties.         

            

             

2. Kāds, jūsuprāt, bija iemesls, kādēļ Jēzus dziedināja tik daudzus cilvēkus? Viņš varēja 
arī nomirst pie krusta bez šiem brīnumu darbiem.  
 Ļaujam katram izteikties.         
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3. Ja Jēzus veica tik brīnumainas un masveidīgas dziedināšanas, kādēļ neredzam tās 
šodien tikpat intensīvā veidā kristiešu vidū?  
 Jēzus spēks bija īpašs, iepriekš neredzēts. Viņš dziedināja ārējus locekļus, iedzimtas slimības,  

aklumu, pat atgrieza mirušos pie dzīvības. Nekas tāds nekad nebija redzēts, un tieši to Jēzus par Sevi  

arī saka Jāņa Kristītāja mācekļiem, atbildot uz viņu jautājumu, vai Viņš tiešām ir gaidāmais Mesija –  

izlasām Lk 7:20-23.          

 Jēzus dziedināja ar tādu spēku, kāds nebija iepriekš redzēts. Cik īpašs šis spēks bija, to  

redzam Mk 5:30 – izlasām. Šajā Rakstvietā vārdam “spēks” izmantots grieķu vārds “dunamis”, no  

kura cēlies vārds “dinamīts”. Jēzus spēks bija kā dinamīts, kas uzspridzina šķērsli, nevis to lēnām  

nojauc, gabalu pa gabalam. Šodien gan Kristus dzīvo jaunpiedzimušajos kristiešos, tomēr līdz ar  

Apustuļu ēras beigām šis spēks ir lēnām samazinājies. Piemēram, Pāvils, kurš vienā dzīves posmā spēj 

dziedināt daudzus, savas dzīves beigās to vairs nespēj, tādēļ ar vēdera problēmām sirgstošo Timoteju  

nedziedina, bet iesaka lietot vīnu – izlasām 1 Tm 5:23. Citviet viņš raksta, ka atstājis aiz sevis  

darbabiedru Trofimu slimu, nevis dziedinājis – izlasām 2 Tm 4:20. Un arī šodien kristiešiem šāds šis  

“dinamīta” spēks vairs nav pieejams ikdienas lietošanai. Jēzus atsevišķos gadījumos spēj un izvēlas to  

pielietot, bet tie ir brīnumi, nevis parasta ikdienišķa parādība.        

4. Tas aizved pie jautājuma — kādēļ Jēzus parādīja šo dinamīta spēku? Ja tas Apustuļiem 
sākumā bija dots, bet vēlāk “izdzisa”, kāds bija tā mērķis?     

 Šo zīmju galvenais mērķis bija apliecināt, ka Jēzus tiešām ir Dieva sūtīts un darbojas Dieva  

spēkā — izlasām Jņ 3:2 / 5:36 / 10:25, 37-38 / 14:10-11 / 20:30-31 / Apd 2:22 / Ebr 2:4.    

 Tātad, galvenais iemesls Jēzus dziedināšanas darbiem bija, lai cilvēkiem apliecinātu, ka Viņš  

nāk Dieva vārdā. Tā arī ir būtiskā atšķirība un iemesls, kādēļ kristieši nespēj darīt to pašu šodien —  

viņiem nav jāatklāj līdzcilvēkiem, ka viņi nāk Dieva vārdā, jo šodien mums ir dots Rakstītais Dieva  

Vārds — Bībele, caur kuru iespējams pārbaudīt, vai cilvēks darbojas Dieva vārdā vai nē.  

 Protams, Jēzus veica dziedināšanas arī vēl vismaz divu citu iemeslu dēļ – (a) jo ir žēlsirdīgs  

Dievs; (b) lai dotu ieskatu Dieva valstības godībā, kas mūs sagaida nākotnē – izlasām Atkl 21:4.   

 
T R Ī S   P I E M Ē R I 
Turpinājumā aplūkosim Mateja šodienas Rakstvietā uzskaitītos trīs dziedināšanas piemērus. 
Visos trīs gadījumos Jēzus tiek konfrontēts ar jūdu sabiedrības zemāko slāni – spitālīgo, 
pagānu un sievieti. Tomēr katrs no viņiem atklāj mums kādu svarīgu mācību. 

5. Izlasām stāstu par spitālīgo – kas tajā uzrunā jūs visvairāk? Kādu attieksmi atklāj šis 
slimais vīrs?  
 Ļaujam katram izteikties.         
 Spitālība bija, iespējams, tolaik briesmīgākā Izraēlā sastopamā slimība, jo bija ļoti lipīga,  

saēda ķermeni un nervu sistēmu, un nozīmēja pilnīgu izolāciju no sabiedrības un ģimenes. Viņiem bija 

jāiet dzīvot ārpus pilsētas atsevišķās apmetnēs, un kad tuvojās kādiem cilvēkiem, jāaizklāj mute un  

skaļi jāsauc “nešķīsts, nešķīsts!” Tādēļ apbrīnojama ir šī spitālīgā vīra drosme un apņēmība, doties  
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pūlī, pakļauties cilvēku izsmieklam un konfrontēt tik pieprasīto Jēzu.     
 Bet vēl vairāk – viņš parāda pazemību Dieva priekšā, jo nometas ceļos un saka “ja vien Tu  

gribi, Tu vari mani šķīstīt.” Viņš nevis pieprasa dziedināšanu, bet atstāj to Jēzus ziņā. Tādai ir jābūt  

arī mūsu lūgšanai pēc dziedināšanai vai jebkā cita – ja Dievs vēlas, lai Viņš to dod. Jēzus tieši tā arī  

mācīja lūgt Dievu – izlasām Mt 6:7-10. Dievs jau zina, kas mums vajadzīgs, tādēļ ir svarīgi, ka mūsu  

lūgumi vienmēr ir pakļauti Viņa gribai. Jēzus to nemācīja vien teorijā, bet parādīja arī praksē –  

izlasām Mt 26:39.           

 Jēzus gribēja dziedināt spitālīgo un to arī izdarīja. Bet, pat ja Viņš nebūtu gribējis, spitālīgais 

to būtu bijis gatavs pieņēmt, kā viņa teiktais liecina.        

6. Izlasām stāstu par centurionu – kas tajā uzrunā visvairāk? Kādu attieksmi atklāj šis 
romiešu virsnieks?  
 Ļaujam katram izteikties.         
 Centurions ir sapratis to, ko mēs vēlamies saskatīt šīs svētrunu un mazo grupu nodarbību  

cikla laikā – proti, ka Jēzum ir dota Vara! Centurions lūdz Jēzum izpildīt Savu lielo varu neklātienē, lai 

neaizturētu Viņu. Centurions tic Jēzus spēkam. Un par to Jēzus brīnās! Daudzkur Jaunajā Derībā Jēzus 

brīnās par Savu mācekļu neticību, bet šeit Viņš brīnās par kāda ticību!     

 Centurions mums māca, ka ir jātic Jēzus spēkam, ja lūdzam no Viņa kaut ko. Izlasām Jk 1:6-7 

— mums ir jātic, lai saņemtu no Dieva lūgto. Tā ir pareizā attieksme.      

7. Izlasām stāstu par Pētera sievasmāti – kas tajā uzrunā visvairāk? Ko varam no viņas 
attieksmes mācīties?  
 Ļaujam katram izteikties.         
 Pētera sievasmāte tika dziedināta no drudža, kas tolaik nereti noveda arī līdz nāvei. Tātad, tā 

bija nopietna slimība. Bet tiklīdz viņa ir dziedināta, viņa pieceļas un sāk kalpot savam Kungam. Tā ir 

pareizā attieksme – kalpot Kristum ar darbiem, nevis tikai saukt sevi par Kristus sekotāju.     

8. Visbeidzot – vai un kā šie trīs stāsti mainīs Tavu attieksmi pret Jēzu?  
 Ļaujam katram izteikties.          

 
N O S L Ē G U M S 
Jēzum ir vara pār miesu, Viņš toreiz spēja dziedināt visus slimos un spēj to arī šodien. Atšķirība 
no tiem laikiem ir tā, ka šodien tas notiek caur lūgšanām un ārstu rokām biežāk nekā ar 
pārdabiskiem brīnumiem. Tomēr nemainīga paliek otra puse – mūsu attieksme pret Viņu kā 
Kungu. Šodien joprojām mūs māca spitālīgais, pagānu virsnieks un Pētera sievasmāte – 
pakļaut savu gribu Dieva gribai, ticēt Jēzus spēkam un kalpot Viņam ar savu dzīvi.  

Tā ir mūsu atbilde Kristus dziedināšanai, bet vienlaikus arī nosacījums Kristus dziedināšanai. 

 


