
#6 Otrā reakcija – paklausība 

Mateja ev. 9:9-13 

 
 

Matejs sava Evanģēlija 8. un 9.nodaļā uzskaita notikumus, ar kuriem kļūst redzama Jēzus 
autoritāte un vara. Tomēr cilvēkiem bija dažādas reakcijas uz Jēzus vārdiem un darbiem. Vienā 
nodarbībā jau redzējām pirmo reakciju – vienaldzību, šodien kārtai otrajai – paklausībai. 

L A S Ī J U M S 
Izlasām Mt 9:9-13.  

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

            

             

2. Izlasām 9.pantu un Lk 5:27-28 – kā Tu vērtē Mateja reakciju uz Jēzus aicinājumu "seko 
Man"? Kāds ir Tavs stāsts, kā Jēzus Tevi aicināja sekot Viņam? 
             

            
             

3. Par šo vīru Mateju jāizceļ vēl divas pazīmes – viņa amats ir muitnieks un viņš arī šī 
Eveņģēlija autors. To ņemot vērā, kas padara šo notikumu vēl īpašāku? 
             

            

             

4. Apbrīnojamā Mateja paklausība nebija tikai īss emociju uzplūdums, jo redzam, ka viņš 
nesa augļus – kādus viņa augļus Tu vari uzskaitīt?  
             
            

             

5. Izlasām 11. un 12.pantu – kādēļ Jēzus sniedz atbildi farizejiem, kaut gan viņu 
jautājums bija adresēts mācekļiem, nevis Viņam? Ko tas mums māca? 
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6. Izlasām 13.pantu – kādu kopsakarību varam ieraudzīt, aplūkojot abus pēdējos 
teikumus? Jēzus aicina mācīties saprast šo jautājumu – tad ko īsti nozīmē žēlsirdība un 
upuris? 
             

            
             

7. Izlasām Hoz 6:6, kuru Jēzus 13.pantā citē (ja iespējams, izlasām no Jaunā un 65.gada 
revidētā tulkojuma) – ar kādiem vārdiem tur aizstāts Jēzus minētais vārds "žēlsirdība"? 
Ko tas varētu nozīmēt? 
             

            

             

8. Kā Tu vari mācīties praksē izrādīt žēlsirdību saviem līdzcilvēkiem? Uzraksti viena 
cilvēka vārdu šajā lapā vai sava telefona kalendārā, par kuru Tu vēlies lūgt un kuram 
vienu praktisku "žēlsirdības" darbu sniegt. Lūdz arī, lai tas nepaliktu "viendienītis".  
             
            

             

 
N O S L Ē G U M S 
Mūsu Kungs Jēzus aicināja Mateju, un viņš kļuva par sekotāju, paklausīja Jēzum un izrādīja 
mīlestību un žēlsirdību pret saviem tuvākajiem – "grēciniekiem. Mūsu Kungs ir aicinājis ar mūs, 
un ja esam kļuvuši par Viņa sekotājiem, tad mūsu līdzcilvēki – "grēcinieki", izjutīs to pašu.  


