
#3 Jēzus vara pār dabu 

Mateja ev. 8:23-27 

 
 

Iepriekšējās nodarbībās runājām par pirmo Jēzus varas veidu – varu pār slimībām, kā arī par 
pirmo reakciju pret Jēzu – vienaldzību. Šodien aplūkosim Jēzus varu pār dabu.  

L A S Ī J U M S 
Izlasām Mt 8:23-27.  

D I S K U S I J A 
1. Kādas ir jūsu pirmās pārdomas vai jautājumi par šo Rakstvietu? 
 Ļaujam katram izteikties.         

            

             

2. Ja jūs ticat, ka Dievs ir radījis šo pasauli, kā vērtējat plaši pieņemto evolūcijas teoriju? 
 Ļaujam katram izteikties.        
 Evolūcijas teorija ir balstīta uz varbūtības pamata, pārbaudot kaut ko, kas varētu būt patiess, 

pat jau tam nav būtisku pierādījumu. Līdzīgi kā iesūdzēt tiesā jebkuru no mums par to, ka mēs varētu 

būt veikuši kādu noziegumu, kas ir pilnīgi nerealistiks (piem., vakar Āfrikā apzaguši māju). Pie tam 
pastāv vairākas desmit evolūcijas teorijas, kas izslēdz viena otru.       

 Vēl pastāv uzskats, ka Dieva radīšanas stāsts ir tā pati evolūcijas teorija, Dievam radot  

pasauli nevis septiņās dienās, bet miljoniem gadu garumā. Pret to liecina vismaz divi fakti – pirmkārt, 
evolūcijas teorijas pamatā ir nāve, caur kuru atkrīt vājie un tālāk attīstas stiprie, taču nāve ienāca  

tikai grēkā krišanas brīdī ("Jo alga par grēku ir nāve" – Rm 6:23), tātad tikai pēc radīšanas procesa.  

Otrkārt, radīšanas stāstā ir skaidri pateikts, ka runa ir par diennakti – izlasām 1 Mz 1:5. Un šie paši  

termini tiek izmantoti Bībeles turpinājumā, kad runa ir par reālu dienu un nakti.         
 Tādēļ ticam, ka Dievs pasauli ir radījis burtiskās septiņās diennaktīs.     

3. Kā jūs pamatotu savu ticību Radītājam, ja evolūcijas teorijas piekritējs to prasītu no 
jums? Kas ir tas, kas apliecina Dieva "pirksta" iesaistīšanos pasaules radīšanā, jūsuprāt?     
 Pirmkārt, viss, ko redzam sev apkārt – daba, Visums, cilvēka ķermenis, utt. – liecina par  

apbrīnojami gudru prātu un augstu inteliģenci. Daba pati sevi uztur, Visums ir sabalansēts līdz  

mazākajai detaļai, minūtei, centimetram, bet cilvēka ķermenis ir īsts meistardarbs – mums ir   
iestrādātas "fīčas", kādas mūsdienu dizaina un tehnoloģijas produktos atrodamas:    

 – Lietotāja ērtums, piem., ar mīkstajiem "spilveniem" zem muguras;    

 – Drošības ierīces, piem., baltie asinsķermenīši, kas kā policija ierodas pušuma vietā, lai  
apkarotu uzbrūkošās baktērijas;         
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 – Brīdinājuma signāli, piem., dažadās škidruma krāsas, kur no vismazāk trauksmainajām līdz 

visbīstamākajām mainās krāsa – siekalas un asaras, kas ir redzamas sejā, ir baltas; urīns ir dzeltens;  
asinis, kas ir vitāli svarīgas – sarkanas;        

 – Māksliniecisks dizains, piem., simetrija mūsu ķērmeņa ārpusē, bet ergonomija iekšpusē, kur 

vairs simetrijai nav nozīmes. Tas apliecina, ka šim visam ir kāds Autors.     
 Bet otrs nozīmīgs fakts ir Dieva Vārds. Ja Dievs apgalvo, ka ir radījis visu, tad to ir salīdzinoši  

vienkārši pārbaudīt, jo Dievam tad bija jāzina patiesība par Savu radījumu jau tad, kad cilvēki to vēl  

nezināja un ticēja nepareizām teorijām. Un tā arī ir:      

 – Izlasām Īj 26:7 – Zeme brīvi pārvietojas sfērā, nevis kā cilvēki ticēja – ka zeme stāv fiksētā  
vietā (to Nikolajs Koperniks 1530.gadā tikai atklāja);      

 – Izlasām Īj 28:25 – Gaisam ir svars (Galileo Galilejs 1630.g. atklāja);   

 - Izlasām 3 Mz 17:11 – asinis ir dzīvībai svarīgas, nevis kā agrāk ticēja ārsti, ka slimniekam  
jānolaiž asinis, lai izārstētu (Viljams Harvijs 1615.g. atklāja);     

 – Jon 2:6 – Okeāna dziļumos ir ielejas un kalni, nevis kā ticēja, ka okeāna dibens ir gluds  

(Džons Murijs 1912.g. atklāja). U.c.         
 Dievs zināja patiesību par Zemi, kad cilvēki vēl nenojauta to. Ījabs, Jona u.c. to nerakstīja  

paši no sevis, bet Dieva inspirēti. Tādēļ varam būt droši, ka Dievs ir Dieva Vārda autors.     

4. Mācekļi ar Jēzu dodas Galilejas jūrā un saceļas vērta – kādas "vētras" jums ir un ir 
bijušas pēdējos gados, kurās esat piedzīvojuši Dieva vadību?   
 Ļaujam katram izteikties.        

            

             

5. Izlasām šodienas teksta paralēlo Rakstvietu no Mk 4:35-41 – kā mācekļi uzrunā Jēzu? 
Vai tas ir raksturīgi arī mums šodien?    
 Mācekļi modina Jēzu, sakot "Skolotāj, vai tev nerūp, ka ejam bojā?" Ar šo jautājumu viņi  
apšauba Jēzus rūpes par viņu drošību. Nereti arī mēs līdzīgi reaģējam, kad sākas kāda dzīves "vētra", 

vispirms jautādami Dievam, kādēļ Viņš to pieļauj.        

 Kā jūs ar to cīnāties savā dzīvē? Ļaujam katram izteikties.       

6. Ko jums izsaka Jēzus atbilde "Kādēļ esat tik bailīgi, jūs mazticīgie"? Kā tā saskan ar 
Jēzus kopējo misiju? Kāda ir Tava misija dzīvē?   
 Jēzus atbilde ir par bailēm un mazticību, ka viss varētu pēkšņi beigties – visi noslīkt. Savā ziņā 
Jēzus saka – "jūs tiešām ticat, ka šādi viss beigsies?" Jēzus bija aicinājis viņus doties uz otru krastu –  

izlasām Mk 4:35. Tātad – aicinājums pārcelties uz otru krastu, uz konkrētu mērķi, nevis pazust kaut  

kur pa vidu. Deivids Džeremijs ir teicis "Dieva cilvēks, dzīvodams pēc Dieva gribas, ir nemirstīgs, kamēr 
viņa darbs nav pabeigts." Kamēr esam Kristus misijā un darām Viņa gribu, esam nemirstīgi, līdz tā ir  

pabeigta. Tas ir būtisks iedrošinājums, kas var vairot mūsu ticību un aizdzīt bailes.      

7. Kas ir mazticība?   
 Dieva spēka vai mīlestības apšaubīšana. Dievs mīl mūs un spēj mūs glābt, bet mazticība saka 

– Viņš nespēj mani glābt, vai – Viņam nerūpu. Varbūt reizēm tā ir kombinācija no viena vai otra,  
piemēram: Viņš gribēju mani glābt, bet nespēj – vai arī Viņš spēj mani glābt, bet negrib, jo nerūpu  
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Viņam. Tādēļ mazticība ir grēks.          

 Jēzus jautājumā "Kādēļ esat tik bailīgi" vārds "bailīgi" nozīmē – mazdūšīgi, gļēvi. Tas pats  
vārds izmantots Atkl 21:6-8 – izlasām. Tātad, šādas bailes ir grēks. Dievs aicina ticēt Viņa spēkam un 

mīlestībai, kas ir nemainīgi. Vienmēr mīlēs mani un spēs mani glābt, pat ja reizēm izvēlas to nedarīt – 

bet arī tas tad ir man uz labu. Tā, lūk, ir patiesā ticība.         

8. Kāda bija cilvēku reakcija uz Jēzus brīnumu – vetras apklusināšanu?   
 Brīnījās un viņiem bija bail. Bijība Dieva priekšā ir patiess radītājs, vai tici, ka šis vīrs tiešām  
ir Dievs. Ja Kristus ir mans kungs un ticu, ka Viņš ir Dievs, tad man būs bijība. Kā tas var kļūt redzams 

mūsu dzīvēs?             

 
N O S L Ē G U M S 
Ja esam Kristus sekotāji un mācekļi, tad spējam pārvarēt jebkuru dzīves vētru, jo Kristus Pats 
ir mūsu laivā. Dievs ir mūsu laivā – lai tas ir par iedrošinājumu mums katram.  


