
#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? 
             
            

             

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

            
             

3. Kas ir apbrīnojamais šajā notikumā? Kāds pārsteiguma moments izraisa izšķirošo 
pagriezienu notikumu gaitā? 
             

            

             

4. Kā Jēzus spēj piedot grēkus, ja grēku izpirkšana notiek Viņam mirstot pie krusta 
Golgātā, kas tajā brīdī vēl nav noticis? 
             
            

             

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?  
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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? 
             

            

             

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

             

7. Atgriežoties pie šodienas teksta – kādēļ Jēzus dziedina šo vīru?  
             

            
             

8. Ar ko noslēdzas šodienas Rakstvieta? Kāda bija cilvēku reakcija uz šo brīnumu? 
             

            
             

 
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".   

  


