
#7 Jēzus vara pār veco 

Mateja ev. 9:14-17 

 
 

Iepriekšējā reizē iepazināmies ar muitnieku Mateju, kurš uz Jēzus aicinājumu sekot atbildēja ar 
paklausību. Šodienas nodarbībā Jēzus turpina demonstrēt Savu varu, šoreiz atklājot, ka Viņš 
Veco Derību spēj nomainīt pret Jaunu. Viņam ir vara pār veco. 

L A S Ī J U M S 
Izlasām Mt 9:14-17, kā arī abas paralēlās Rakstvietas – Mk 2:18-22 un Lk 5:33-39.  

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

            

             

2. Lūka savos pierakstos min, ka pie Jēzus nāk Jāņa Kristītāja un farizeju mācekļi, tomēr 
Matejs piemin tikai pirmos – kas varētu būt par iemeslu šādai atšķirībai? Vai tā ir 
vērtējama kā pretruna, kas apšauba Bībeles uzsticamību un patiesumu? 
 Ļaujam katram izteikties.         

 Bībele darbojas pēc principa, kas saukts par "Analogia Scriptura" jeb – Svēto rakstu   
kopsakarības. Tas nozīmē, ka Dieva Vārds izskaidro pats sevi, tādēļ viss Dieva Vārds jāņem kopā, un  

no kopējā konteksta jāizdara secinājumi. Šajā konkrētajā gadījumā tas nozīmē, ka Lūka paskaidroja  

pilno ainu, bet Matejs koncentrējās tikai uz to daļu, kas viņa gadījumā bija būtiska.     
 Un tā bija šī – ka, par farizejiem nav brīnuma, ka viņi nāca pie Jēzus un ik pa laikam sūdzējās 

vai uzdeva ciniskus, retoriskus jautājumus. Bet par Jāņa Kristītāja mācekļiem gan ir pārsteigums, jo 

viņu līderis bija taču tas, kurš pat kristīja Jēzu (Mt 3). Jānis, acīmredzot, tomēr nedaudz šaubījās par 

Jēzu kā Mesiju, visticamāk, Viņa spēcīgās un tik atšķirīgās Vēsts dēļ. Citā Rakstvietā Jānis sūta  
mācekļus pie Jēzus, lai uzdotu vēl daudz fundamentālāku jautājumu – izlasām Mt 11:2-6.   

 Kā Jēzus izturējās pret šādām šaubām no Sava radinieka Jāņa Kristitāja puses? Izlasām  

turpinājumu – Mt 11:7-11. Lūk, par spīti šaubām, Jēzus tomēr sauc viņu par lielāko, kas jebkad  
dzīvojis. Šaubīties ir dabiski, tomēr šajā stāvoklī nav jāpaliek – ir jāuzdod jautājumi, jāsper solis pretī  

Jēzum un jāuzdod Viņam, lai pēc tam varam dzīvot pārliecībā un drošībā. Ja Tev ir jautājumi un  

šaubas, griezies pie Viņa un Viņa mācekļiem, kristiešiem. Nepaliec viens ar tām.     

3. Kāds ir šodienas Rakstvietas galvenais notikums? Aprakstiet to vienā teikumā.  
 Ļaujam katram izteikties.        
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 Galvenais notikums ir saruna, kurā Jēzum tiek uzdots jautājums, kādēļ Viņš negavē tā kā tas  

ir pieņemts. Pēc tam seko Jēzus atbilde, kas sadalīta trīs daļās – trīs īsās līdzībās.     

4. Kāda ir Jāņa mācekļu jautājuma galvenā doma? Kāds pieņēmums par to, kādam Jēzum 
vajadzētu būt sabiedrības acīs, tajā ir iekļauts?  
 Jautājumā Jēzus rīcība tiek salīdzināta ar Jāņa mācekļu un farizeju rīcību, kas tiek uzskatīta  
par normu. Jāņa un farizeju mācekļi gavē, bet Jēzus mācekļi nē. Reliģiozs cilvēks jūdu sabiedrības acīs  

izcēlās ar reliģisku rīcību – biežām lūgšanām un regulāru gavēšanu. Tādēļ farizeji gavēja vismaz divas 

reizes nedēļā, kaut arī Dievs bija prasījis to darīt tikai vienu reizi gadā, Salīdzināšanas dienā jeb «Yom 
Kippur» – izlasām 3 Mz 16:29-31 (vecais tulkojums). Dievs to dod kā mūžīgu likumu Izraēlam kā daļu 

no ceremoniālā likuma, kas ar Kristus nāvi Golgātā tika piepildīts un uz mums vairs neattiecas –  

izlasām Kol 2:16. Farizeji šo likumu izmantoja kā veidu sava garīguma izrādīšanai. Tas bija tik  

ierasts, ka arī no Jēzus un Viņa mācekļiem to sagaidīja.          

5. Kāda ir Jēzus pirmās līdzības galvenā doma? Kurš ir tas līgavainis? 
 Jēzus ir līdzībā minētais līgavainis. Līdzības morāle ir, ka nav jēgas gavēt tad, kad ir lielas  

svinības, kurā akcents tieši ir uz ēšanu un priecāšanos. Gavēšanai ir jābūt sēru un bēdu dabiski  

izraisītai reakcijai, un tā sekos arī vēlāk, kad mācekļi piedzīvos vajāšanas – izlasām Jņ 15:20 un Jņ  
16:20. Vienpadsmit no divpadsmit Jēzus mācekļiem mira mocekļa nāvē.     

 Jēzus ir iesācis jaunu ēru cilvēces vēsturē, kura izmaina Vecās Derības likumus un   

nosacījumus. Viņš tos nevis atceļ, bet piepilda – izlasām Mt 5:17 – tādēļ tie mainās un izveidojas  

jauni likumi un nosacījumu, kurus mēs saucam par Jauno Derību. Visus cilvēkus Vecās Derības likumi  
nosodīja, jo visi ir vainīgi šī likuma priekšā, tomēr Jēzus kā pirmais un vienīgais nebija to pārkāpjis,  

tādēļ spēja to piepildīt un radīt Jauno. Jēzum vienīgajam bija vara pār Veco Derību.    

 Laiks, kamēr Jēzus bija uz zemes, līdzībā tiek salīdzināts ar svinībām, bet garīgajā ziņā arī  
šodienas laiks ir svinības, jo Viņš ir uzvarējis nosodošo likumu, kurš mūs pazudina, un Viņa taisnības  

dēļ tas dod Dzīvību mums šodien – izlasām 1 Kr 15:56-67 un 2 Kr 2:14. Viņa uzvara ir svinību cienīga  

arī šodien, tādēļ joprojām dzīvojam laikmetā, kurā tādam gavēnim, kā liekulīgie farizeji to piekopa,  
vairs nav vietas.             

 Izlasām dažas Rakstvietas par Jauno Derību starp Dievu un cilvēku – Jer 31:31-34,   

 Ebr 8:7-13 un Ebr 9:15.               

6. Kas ir galvenā doma pārējām divām līdzībām? Kādēļ jaunais ielāps neiet kopā ar 
vecajām drēbēm un jaunais vīns ar vecajiem ādas maisiem?  
 Runa ir par Vecās Derības likumiem un ar to saistītajām cilvēku izdomātajām reliģiskajām  

tradīcijām. Jēzus saka, ka vecie rituāli vairs nav nepieciešami, tie neiet vairs kopā ar jauno Jēzus  
svinību laikmetu. Kādēļ tieši šādi salīdzinājumi?        

 – Jaunas drēbes pēc mazgāšanas mēdz sarauties, vecās vairs ne. Tādēļ jaunas drēbes ielāpam  

 ir risks izplīst un ar to vēl vairāk sabojāt veco drēbi.      
 – Ādas maisi pielāgojas vīna rūgšanas procesam, tādēļ vecie ādas maisi ir jau "izturējuši" vīna  

 spēcīgo ietekmi un spiedienu, bet, ielejot tajos jaunu vīnu, šis process tiktu uzsākts no  

  jauna un liktu maisiem iet bojā. Piemērs minēts Īj 32:19.      
 Mums kā jaunpiedzimušiem kristiešiem ir dots jauns "materiāls" – mēs esam kļuvuši par  

jaunām "drēbēm" un jauniem "ādas maisiem" – izlasām 2 Kr 5:17. Tikai tādēļ mēs spējam uzņemt šo  



	   3 

jauno mācību un  dzīvot Dieva Jaunajā Derībā.        

 Ja cilvēks nav jaunpiedzimis, bet tikai ārēji cenšas izdzīvot savu kristīgo ticību, tas ir kā jauns 
ielāps uz vecām drēbēm un jauns vīns vecos maisos. Viņš vēlas izmantot Jēzus mācības saistošo daļu,  

bet nevēlas pilnībā pieņemt Viņu, nožēlojot veco dzīvesveidu, grēku, un kļūt pilnībā jauns. Pieņemt  

Viņu visu. Rezultāts šādai dzīvei ir ļoti bēdīgs – dzīves laikā vai vēlākais Tiesas dienā tiks piedzīvota  
liela vilšanās, līdzīga sāpīgai jaunā ielāpa izplīšanai vai ādas maisa saplēšanai. Tie ir tie cilvēki,  

kuriem Jēzus saka, ka viņi gan piesauca Viņu, tomēr Viņš tos nepazīst – izlasām Mt 7:22-23.     

7. Kā varētu saprast šodienas Rakstvietas noslēguma vārdus, ka "veseli paliek abi"? Ko 
simbolizē šie "abi"? 
 Abi ir – jaunais ādas maiss un jaunais vīns. Jaunais ādas maiss esam mēs, bet jaunais vīns –

 Kristus mācība, kas nes mums Glābšanu ticībā caur žēlastību.      

 Kaut arī Jēzus piepildīja Dieva Vecās Derības likumus, tas nenozīmē, ka tie bija slikti. Tādēļ  
jau lasījām Mt 5:17, ka Jēzus nevienu no tiem neatmeta, bet piepildīja līdz pat mazākajam burtam.  

Līdz ar to varam teikt, ka Dieva likumi jeb Dieva Vārds ir labi līdz pēdējam burtam, tai skaitā, Vecās  

Derības likumi. Tādēļ Jēzus vēlas, ka arī tie paliek veseli ("veseli paliek abi"). Tomēr no otras puses  
Viņš ir atnesis Jauno Derību, kas ir Glābšana mums, un arī tā paliek vesela līdz galam.   

 Tādā veidā Jēzus saka, ka jaundzimušam kristietim, jaunai radībai Kristū, Dieva paredzētais  

cēlš sastāv no šīm divām daļām – dzīves ticībā uz Kristu, uzticoties tikai Glābšanai caur Žēlastību,  
tomēr vienlaikus pildot Dieva likumus paklausībā un mīlestībā uz Dievu. Tādējādi jaunais vīns netiks  

tikai izliets "kaut kur", bet ieliets ādas maisā, mūsos. Vairs ne vecajā ādas maisā, bet jaunajā.       

8. Ko Tev nozīmē dzīvot Jaunajā Derībā? Kā Tu to vari izdzīvot savā ikdienā?  
 Ļaujam katram izteikties.         

 Būt "jaunam" nozīmē, ka nevis esi pievienojis savai vecajai dzīvei kādu jaunu aspektu, bet esi 
kļuvis pilnībā jauns. Tas tad izpaužas visā, ko dari ikdienā:      

 – Domāt par to, kas ir Dievam patīkam – Flp 4:8      

 – Darīt visus ikdienišķos darbus Dievam par godu – 1 Kr 10:31    
 – Runāt par Dievu – Kol 4:5-6        

 Ne visi šie aspekti būs redzami intensīvā formā katru dienu mūsu dzīvēs, tomēr lielais dzīves  

virziens ies uz šo pusi. Kā jauni radījumi Kristū mēs sākam arvien vairāk redzēt, dzirdēt, just un domāt 

tā kā Viņš to dara.            

 
N O S L Ē G U M S 
Kristus darbs ir atnest jauno vīnu, un Viņa darbs ir padarīt mūs par jauniem vīna maisiem.  
Bet mūsu darbs ir ļaut šo vīnu ieliet mūsos, lai to pēc tam dotu tālāk citiem.   


