
#5 Jēzus vara pār grēku 

Mateja ev. 9:1-8 

 
 

Jēzus bija vīrs ar izcilām spējām un neizmērojamu gudrību, un varēja kļūt par meistaru jebkurā 
profesijā, iegūt atzinību savu līdzcilvēku un mūža slavu nākotnes paaudžu vidū. Tomēr Viņš 
bija paklausīgs Savam Tēvam, kurš Viņu bija sūtījis citā misijā – cīņā pret grēku. Par Jēzus varu 
pār grēku domāsim šodienas nodarbībā. 

L A S Ī J U M S 
Izlasām Mt 9:1-8.  

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

             

2. Kādas cilvēku grupas šeit satiekas, un kādu lomu katra no tām spēlē? 
 Ļaujam katram izteikties.         

 Notikumā piedalās četras cilvēku grupas:       
 1. Jēzus un Viņa mācekļi         

 2. Ļaužu pūlis          

 3. Rakstu mācītāji un farizeji        
 4. Paralizētais vīrs un viņa draugi        

 Jēzus māca ļaužu pūli un Savus mācekļus, rakstu mācītāji un farizeji klausās Viņā, tomēr ne  

lai mācītos, bet atrastu veidu kā nosodīt Viņu. Ierodas ceturtā grupa – slimnieks ar saviem kurjeriem  
un izraisa konfliktsituāciju.          

3. Kas ir apbrīnojamais šajā notikumā? Kāds pārsteiguma moments izraisa izšķirošo 
pagriezienu notikumu gaitā? 
 Notikuma sākums ir parasts, Jēzus apgalvo, ka piedod grēkus paralizētajam. Iespējams, viņa  

slimība bija saistīta ar kādu grēku, bet neatkarīgi no tā, viņam bija vajadzība pēc grēku piedošanas,  

kas ir katra cilvēka lielākā vajadzība. Visi ir grēkojuši – izlasām Rm 3:23 un 5:12-14. Kopš Ādama  
grēkā krišanas, cilvēks piedzimst ar iedzimto grēku, kas ir grēka daba, kas agrāk vai vēlāk noved katru 

cilvēku līdz grēka izdarīšanai, un grēks ir Dieva likumu pārkāpšana – izlasām 1 Jņ 3:4.   

 Rakstu mācītāji un farizeji to dzirdot, uzskatīja Jēzus vārdus par zaimošanu, neticot Viņa  

varai pār grēku. Tādēļ Jēzus piedāvā pierādīt to – kādā veidā?      
 Dziedinot paralizēto, kas būtu liels brīnums, pat neredzēts notikums Izraēlā. Kas ir vieglāk – 
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dziedināt no grēka vai no paralīzes? No neredzamā, protams! Tātad, apgalvot, ka ir dziedināts no  

grēka. Bet lai to pierādītu, Viņš izpilda grūto darbu.       
 Jēzus to izdara, bet to dara tādēļ, lai atklātu kaut  ko – izlasām šodienas teksta 6.pantu.  

Jēzus caur šo fizisko dziedināšanu atklāj, ka Viņam ir vara  dziedināt arī garīgo "slimību" – grēku.  

Patiesībā visas šajā ciklā apskatītās Jēzus varas izpausmes  atklāj to, ka Jēzum ir vara pār grēku un  
nāvi – pār neredzamo.           

4. Kā Jēzus spēj piedot grēkus, ja grēku izpirkšana notiek Viņam mirstot pie krusta 
Golgātā, kas tajā brīdī vēl nav noticis? 
 Jēzum ir vara pār grēku. Tik liela vara, ka tā nav ierobežota laikā. Dievs nedzīvo laikā. Viņam  

viena diena ir kā 1000 gadi un pretēji. Tādēļ Golgātas notikums ir spēkā tagadnē, nākotnē – un arī  

pagātnē. Visi, kuri nomirušu pirms Golgātas, un ir ticējuši, ir glābti caur Kristus izpirkšanu. Viņi ir  

glābti nevis caur bauslības turēšanu, caur ko neviens nevar tikt glābts – izlasām ... – bet caur ticību.  
Bībelē ir doti piemēri kā, piemēram, Ābrahāms – izlasām Rm 4:3, vai Dāvids – izlasām Rm 4:6-8.  

 Tātad, Jēzus ieradās šajā pasaulē, lai paklausībā Savam Tēvam, piepildītu glābšanas plānu,  

kas ir tik varens, ka ietekmē visus cilvēkus vēsturē. Ar to cilvēks tiek mazgāts no grēka paaudžu  
paaudzēs, pirms Kristus un arī vēl šodien.          

P A R A L Ē L Ā   R A K S T V I E T A 
Tomēr, ko nozīmē, ka grēks man ir piedots? Vai tam ir vēl vara pār mani? Vai arī nekad vairs 
negrēkoju? Ja tomēr grēkoju, vai atkrītu atkal no glābšanas?  

Lai atbildētu uz šiem jautājumiem un izprastu grēka būtību un varu kristiešu dzīvēs, izlasām 
notikumu, kas aprakstīts Jņ 13:1-20. 

5. Ko nozīmē būt "visam mazgātam" un "mazgāt kājas"? Kā tas attiecas uz grēka tēmu? 
 Jēzus Pēterim atklāj ļoti svarīgu patiesību – proti, ka ir divu veidu grēka piedošanas. Pirmais  

ir "glābjošais", ko Jēzus apzīmēt ar "būt visam mazgātam". Tā simbolizē cilvēka jauno stāvokli, kad  

Dievs ir nomazgājis tā grēku un padarījis visu tīru, baltu kā sniegu un vilnu (Jes 1:18). Tā ir Dieva lielā 
piedošana, ar ko Viņš adoptē cilvēku Savā ģimenē.        

 Otra piedošana ir Jēzus apzīmētā "kāju mazgāšana" jeb – ikdienas grēki. Tie atšķiras no  

lielās, "visa ķermeņa" mazgāšanas, jo vairs neietekmē manu stāvokli Dieva ģimenē. Ja esmu pilnībā  
mazgāts, tad man vairs nav jātiek mazgātam, kā Jēzus saka. Bet man ir jāmazgā kājas, savi ikdienas  

grēki, un tas, vai es to esmu gatavs darīt, apliecina, vai esmu vispār jaunpiedzimis jeb mazgāts viss –

 izlasām 1 Jņ 1:9. Tikai tie, kuri atzīstas savos grēkos ikdienā, apliecina, ka viņiem ir piedots pirmajā  

"lielajā" mazgāšanā.              
 Salīdzinot ar attiecībām starp tēvu un bērnu, lielā mazgāšana apzīmē beznosacījumu   

piedošanu, kuru tēvs dod savam bērnam, vienalga, ko tas pastrādājis. Neviens pārkāpums nebūs par  

iemeslu, lai tēvs izslēgtu bērnu no savas ģimenes. Tomēr, jebkurš pārkāpums radīs konflikta situāciju  
starp abām pusēm, un tēvs sagaidīs, kamēr bērns to nokārtos, pirms viņu attiecības var atgriezties  

ierastajās sliedēs. Tā, lūk, ir šī kāju mazgāšana.        

 Līdz ar to jaunpiedzimušam kristietim grēki ir piedoti, vienu par visām reizēm, tomēr viņš  
turpina grēkot savā ikdienā. Vairs ne tā kā agrāk, kad grēko attaisnoja, jo tagad viņš to nožēlo un  
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nokārto Dieva priekšā, diendienā "mazgājot kājas". Tomēr šie grēki viņam neliks pazaudēt savu  

glābšanu un tikt izmestam no Dieva ģimenes. Vienlaikus viņam būs nopietna, nevis viegla attieksme  
pret grēku, jo apzinās, ka tas ir nāvējošais "vīruss", no kura ir ticis attīrīts, tādēļ negrib vairs ļaut tam  

valdīt par savu dzīvi. Jēzus vara pār grēku padara šo cilvēku brīvu, un viņš vairs nepraktizē grēku kā  

dzīvesveidu. Tas ir tas, ko Jānis 1 Jņ 3:6 skaidro, rakstot, ka tie, kuri ir Kristū, vairs negrēko   
(izmantotais grieķu vārds nozīmē "praktizēt grēku).        

6. Kā Tev iet ar savu kāju "mazgāšanu"? Vai Tu jūti, ka tās ikdienas gaitās "sasmērējas"?  
 Ļaujam katram izteikties.         

            

             

7. Atgriežoties pie šodienas teksta – kādēļ Jēzus dziedina šo vīru?  
 2.pantā rakstīts "Jēzus, viņu ticību redzēdams" (daudzskaitlī), tātad paralizētā vīra draugu  

ticības dēļ. Viņi bija gatavi uzplēst sveša cilvēka mājas jumtu, tātad – bojāt citas personas īpašumu,  
lai palīdzētu savam draugam. Tajā laikā māju jumti parasti bija ar salmiem aizklāti, rūpīgi sakārtoti  

vairākās kārtās. Šādu jumtu salikt prasīja vidēji trīs dienas. Ar šo rīcību šī vīra draugi apliecināja, ka  

viņu ticība ir patiesa, jo bija gatavi nest upuri.        
 Ko tas nozīmē mums šodien? Ka līdzcilvēku dēļ Dievs var glābt cilvēku. Līdzcilvēku lūgšanu un 

ticības dēļ! Un līdzcilvēku piedošanas dēļ, kā lasījām par kāju mazgāšanu paralēlajā Rakstvietā.   

 Kā Tu vari darīt šīs trīs lietas – lūgt, ticēt, piedot – savā ikdienā par tiem cilvēkiem, kuri ir Tev 

apkārt?  Ļaujam katram izteikties.          

8. Ar ko noslēdzas šodienas Rakstvieta? Kāda bija cilvēku reakcija uz šo brīnumu? 
 8.pantā rakstīts, ka pūlis izbijās un slavēja Dievu. Izlasām Marka ev. paralēlo Rakstvietu –  

Mk 2:12. Tātad cilvēki šādu varas izpausmi nebija vēl redzējuši – kā paralizētais tiek dziedināts, bet  

arī kā Jēzus ar gudrību pierāda, ka spēj piedot grēkus. Viņi bija liecinieki neredzamam notikumam, ko 

Jēzus pierādīju caur redzamu apliecinājumu.         
 Vai, Tavuprāt, šodien cilvēki arī ticētu un slavētu Dievu vairāk, ja viņi redzētu šādas ārējas  

zīmes, un tad spētu ticēt grēka piedošanai (jeb neredzamajam)?     

 Iespējams, viena pareizā atbilde būtu "jā", jo cilvēki, redzot šādus brīnumus, iespējams,  
atsauktos Kristum. Tomēr arī otra atbilde ir pareiza – "nē". Jo Kristus ir mācījis, ka ārīšķīgas zīmes  

nav tās, kas ir izšķirošas ticībai, tieši pretēji – tās var radīt nepareizi priekšstatu par Viņu un likt nākt 

pie Viņa maldīgu motīvu vadītiem. Piemēram,        
 Jņ 20:29 neticīgajam Tomam saka "laimīgi tie, kas nav redzējuši, bet tic." Kādā ziņā viņi ir  

laimīgi, varbūt pat laimīgāki pār tiem, kuri redz?         

 Tādā ziņā, ka viņi var būt droši, ka tic pareizo iemeslu dēļ – pat ja nav nekādu brīnumu, nav  

ārēji spožu notikumu, nav šķietamu ieguvumu, un tomēr tici. Kad nekā vairs nav, viss liekas paņemts  
prom, varbūt pat grūtības nākušas klāt, un ja tad vēl joprojām tici, tad vari būt drošs, ka tici patiesi.  

Tādēļ grūtības var būt arī svētības, slimības un ciešanas var būt ieguvums man. Pat vajāšanas var būt 

prieka avots, kā Jēzus saka Mt 5:11-12 – izlasām.         
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N O S L Ē G U M S 
Jēzus atklāj Savu vāru pār visu redzamo, lai mēs būtu droši, ka Viņam ir arī vara pār 
neredzamo – grēku. Kuri caur Viņa varu ir atbrīvoti no grēka Mūžībai, to atklās arī šajā dzīvē, 
savā ikdienā "mazgājot kājas".   

  


