
#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? 
             

            

             

2. Kāds, jūsuprāt, bija iemesls, kādēļ Jēzus dziedināja tik daudzus cilvēkus? Viņš varēja 
arī nomirst pie krusta bez šiem brīnumu darbiem.  
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3. Ja Jēzus veica tik brīnumainas un masveidīgas dziedināšanas, kādēļ neredzam tās 
šodien tikpat intensīvā veidā kristiešu vidū?  
             

            

             

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

            

             

 
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?  
             

            

             

6. Izlasām stāstu par centurionu – kas tajā uzrunā visvairāk? Kādu attieksmi atklāj šis 
romiešu virsnieks?  
             

            

             

7. Izlasām stāstu par Pētera sievasmāti – kas tajā uzrunā visvairāk? Ko varam no viņas 
attieksmes mācīties?  
             

            

             

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

            

             



 3 

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. 

 


