
 

#2 Atgriezieties no grēkiem 
Mateja ev. 4:12-17 

Pirmajā nodarbībā domājām par vispārīgo attieksmi pret Jēzus pavēlēm, un uzklausījām Viņa 
pavēli "turiet Manus likumus!" Šodien domāsim par pašu pirmo Jēzus pavēli, kas uzrakstīta 
Jaunajā Derībā, un tā ir no Mateja ev. 4.nodaļas – "atgriezieties no grēkiem!"  

Lasījums 

Izlasām šodienas rakstvietu Mt 4:12-17. 

Diskusija 

1. Kādas ir jūsu pirmās pārdomas vai jautājumi par lasīto? 
 Ļaujam katram izteikties.         

            

             

2. Ko, jūsuprāt, nozīmē atgriešanās no grēkiem? Kā cilvēks līdz tai nonāk un ko tā ietver? 
 Grēks ir nelikumība jeb Dieva likumu pārkāpšana – izlasām 1 Jņ 3:4 un Rm 8:7. Tātad  
atgriešanās no grēka nozīmē atgriešanās no šīs nelikumības. Tā nav tikai grēka atzīšana, bet sava  

prāta pārveidošana, lai vairs neturpinātu staigāt pa šo nelikumības ceļu. Jūda Iskariots arī atzina savu 

grēku, tomēr pakārās, un viņa gals bija pazušana – izlasām Apd 1:24-25. Atgriezties no grēkiem un  
tikt glābtam nozīmē izmainīt visu savu domāšanas veidu, virzienu un izpratni par grēku.  

 Kā tas ir iespējams? Tas nav cilvēka paša darbs. Cilvēks nespēj pats atgriezties no grēkiem, tur 

ir nepieciešama Dieva aktīva iesaistīšanās, Debestēva "vilkšanas" spēks – izlasām Jņ 6:44, Apd 5:31 un 
11:18. Dievs dod spēju cilvēkam izvēlēties atgriešanos no grēkiem. Viņš to panāk ar pacietību un  

labestību – izlasām 2 Pt 3:9 un Rm 2:4.         

 Tādēļ cilvēks nedrīkst lepoties ar to, ka pats ir atzinis grēka eksistenci sevī, jo tā ir Dieva  

dāvana un žēlastība. Miesīgais cilvēks ir garīgi miris un nespēj saprast "grēku", viņam doma par grēku 
ir muļķība – izlasām 1 Kr 2:14.           

 Vai tādēļ mums nevajadzētu stāstīt cilvēkiem par grēku? Nē, esam aicināti atklāt cilvēka  

ļaunos darbus (jeb grēku) – izlasām Ef 5:11. Tomēr jāpatur prātā, ka miesīgs cilvēks nespēj uztvert  
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garīgus jautājumus, tādēļ jālūdz Dievs, lai Viņš atver acis cilvēkam. Tāpat jālieto Dieva Vārds, kas ir  

kā abpusgriezīgs zobens (Ebr 4:12) un spēj darboties ar cilvēku tā, kā mēs paši to nespējam. Dieva  
Vārds ir tas, kas izraisa grēka atziņu, nožēlu un cilvēka jaunpiedzimšanu – izlasām 1 Pt 1:23.   

3. Pirms Jēzus publiski deva šo pavēli atgriezties no grēkiem, Viņa priekšgājējs un ceļa 
sagatavotājs Jānis Kristītājs jau bija pacēlis šo jautājumu — izlasām Mt 3:1-12. Ko Jānis 
mācīja šiem farizejiem un saduķejiem?   
 Jāņa mācība bija, ka var ārēji tēlot atgriešanos, bet tā Dievam ļoti nepatīk. Jānis saka šiem  
vīriem, lai viņi pierāda savu "atgriešanos" ar savu dzīvi, darbiem un augļiem. Mums mācība ir, ka savu 

atgriešanos no grēkiem varam redzēt savā ikdienā. Ja sakām, ka esam atgriezušies no tiem, vai tā  

dzīvojam? Ja dzīve neparāda skaidru virzienu prom no grēka pretī svētai dzīvei, tad ir pamatots  
jautājums, vai atgriešanās no grēkiem ir tiešām notikusi.      

 Jānis vēl saka, ka neatgriešanās no grēkiem aizvedīs pie tiesas, salīdzinot to ar cirvi un vētekli. 

Tiesas diena atnesīs sekas – izlasām Sal Māc 12:13-14. Sekas ir ļoti nopietnas un tālejošas, tādēļ ir  
svarīgi pārbaudīt savu dzīvi, nevis paļauties uz kādu ārēju notikumu vai kristietības simbolu kā, piem., 

kristībām bērnībā.          

 Jānis un Jēzus pavēlēja atgriezties no grēkiem, jo tā ir Dieva lielākā un karstākā vēlēšanās  
kopš cilvēka grēkā krišanas Ēdenē. Aiz šīs pavēles stāv Dieva sirds – izlasām Ec 18:30-32. Atgriešanās 

no grēkiem ir vienīgais ceļš, kas ved pie Viņa, un Viņš cilvēkiem to pasaka priekšā, jo gaida tos.   

4. Mums ikdienā sanāk saskarties pašiem vai citu dzīvēs (t.sk. ziņās) ar dažādām 
traģēdijām – smagām slimībām, traumām, bankrotiem, vajāšanām u.c. Kā ierindot grēku 
blakus šīm nelaimēm? Ja mums būtu izvēle atteikties no kādas no tām, vai mēs izvēlētos 
grēku? Kādēļ jā vai nē?  
 Visas minētās traģēdijas ir smags sitiens katra cilvēka dzīvē. Tomēr tās ietekmē tikai laicīgo  

dzīvi un laicīgais – kā jau vārds pasaka priekšā – ir laicīgs, aizejošs. Mums nereti grēks izklausās pēc  

"mazāka ļaunuma" un, iespējams, izvēlētos labāk to nekā piedzīvot kādu no šīm nelaimēm. Tomēr  

patiesība ir tā, ka grēkam ir nesalīdzināmi tālejošākas un smagākas sekas. Svētīgi tie cilvēki, kuri to  
spēj turēt sevi acu priekšā. Tie ticības varoņi, kuri ir pacietuši traģēdijas Kristus vārda dēļ, acīmredzot, 

to ir spējuši. Viens no tiem bija Pāvils, kurš raksta, ka nekas nespēj patiesos kristiešus šķirt no  

mīlestības uz Kristu, tātad naidu pret grēku – izlasām Rm 8:37-39.     
 Arī Jēzus uzsver, ka laicīgās nelaimes ir ar mazāku svaru nekā mūžīgā nelaime – palikšana  

grēka stāvoklī – izlasām Lk 13:1-5. Šeit Viņš arī atklāj, ka ne vienmēr laicīgās traģēdijas ir sekas  

grēkam. Reizēm Dievs mūs arī pasargā caur laicīgām traģēdijām un pat nāvi – izlasām Jes 57:1-2.   

5. Izlasām 1 Jņ 2:2 un Jņ 3:16 — vai Jēzus ir nomiris par visu pasauli? Vai līdz ar to 
atgriešanās no grēkiem nav nepieciešama, jo par visiem grēkiem jau ir samaksāts?  
 Nē, Jēzus nomira faktiskā nāvē, izpērkot konkrētus cilvēkus no viņu grēkiem. Jēzus nenomira  
nāvē, kurai ir potenciāls spēks, kas būtu atkarīgs no cilvēka izvēles. Jēzus reālitātē samaksāja par  

grēkiem, apmainot Savu taisnīgumu un svētumu (pilnīgi tīro dzīvi) pret cilvēka grēcīgumu (netīro  

dzīvi). Tādēļ faktiskajā nozīmē Jēzus nenomira par visas pasaules cilvēku grēkiem, bet tikai to grēkiem, 
kuri pirms Viņa ticībā uz Dievu atgriezās no grēkiem (kā Ābrahāms u.c.) un pēc Viņa atgriezās no  

grēkiem.               

 Tomēr vienlaikus apzīmējums "pasaule" nozīmē arī neierobežotu potenciālu – tas ir, mums  
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nezināmu cilvēku skaitu un kopu. Katru dienu cilvēki atgriežas no grēkiem un nāk pie Viņa, un tas  

turpināsies līdz dienai, kad Kristus atgriezīsies. Arī mēs esam aicināti cilvēkus aicināt atgriezties no  
grēkiem un ticēt uz Viņu.           

 Secinājums – tā ir žēlastība, ka mēs esam starp tiem, kuri ir bijuši spējīgi atgriezties no  

grēkiem; vienlaikus Viņš šo žēlastību ir paredzējis vēl cilvēkiem šodien un nākotnē. Tomēr Tiesas dienā 
daudziem būs jāsaskaras ar faktu, ka par viņu grēkiem Kristus nav samaksājis, jo viņi nav bijuši starp 

tiem, kuri ir atzinuši, ka dzīvo grēkā, un atgriezušies no tā – izlasām 1 Jņ 1:10.     

6. Vai atgriešanās no grēkiem ir vienreizējs vai regulārs notikums?    
 Vienreizējs no Dieva skatpunkta, regulārs no mūsu skatpunkta. Vienreizējs Glābšanas  

kontekstā, jo piedzimstam no augšienes tikai vienu reizi. Bet regulārs mūsu svēttapšanas jeb   
"attīrīšanās" kontekstā. Jēzus sarunā ar Pēteri (Jņ 13:1-10) atklāj, ka ir vienreizēja pilnā mazgāšanās, 

bet regulāra kāju mazgāšana. Dieva acīs mēs esam pilnīgi kopš tās dienas, kad atgriezāmies no saviem 

grēkiem – izlasām Ebr 10:14 – bet tomēr katru dienu grēkojam un nožēlojam savus grēkus. Šī regulārā 

grēku nožēla ir pazīme tam, ka mums ir notikusi tā pirmreizējā grēka nožēla – izlasām 1 Jņ 1:9.   

7. Kas mainās cilvēka dzīvē pēc atgriešanās no grēkiem? Kādas pazīmes jūs redzat savā 
dzīvē? 
 Ļaujam katram izteikties.         

 Pirmkārt, mainās mūsu iekšējais cilvēks, kuram dota garīga dzīvība, kas izpaužas spējā  

stāties pretī iekārēm (kaut arī šo spēju ne vienmēr, tomēr arvien vairāk pielieto) – izlasām Ef 2:1-8. 

 Otrkārt, garīga drošība, kas izpaužas mierā un priekā. Kaut arī miesa joprojām ir pakļauta 
nāvei un virzās tai pretī, tomēr gars ir kļuvis nemirstīgs – izlasām Rm 8:10 un 1 Kr 4:16.  

 Treškārt, mainās darbi – cilvēks saprot žēlastību, kas viņam notikusi, tādēļ ir žēlīgāks pret 

citiem – izlasām Lk 3:8-14.           

8. Vai mums vajadzētu publiskā veidā iestāties par atgriešanos no grēkiem mūsu valstī?   
 No vienas puses nē, jo kritušie un miesīgie cilvēki nespēj saprast grēka nozīmi. No otras puses  
jā, jo atgriešanās no grēkiem nes arī svētību valstij un zemei – izlasām 2 Lk 7:14. Jānis Kristītājs  

norādīja Herodam uz grēku, ko viņš bija darījis – izlasām Lk 3:19 – un tika iemests cietumā. Bībele  

Jāni nenosoda par šo rīcību, jo tā  nesa svētību. Tomēr ir arī reizes, kad Dievs attur cilvēkus no kādiem 
liecināšanas darbiem, piem., Pāvilu – izlasām Apd 21:4.        

 Tādēļ lai tas ir katra kristieša sirdsapziņas izvēle – saprast, kad kā liecināt. Lai katrs lūdz  

Dievam gudrību, jo Viņš to dos bagātīgi – Jk 1:5. Bet ir jālūdz, nevis jāpaliek vienaldzīgiem.     

Noslēgums 

Ja Jēzus misija būtu apkopojama vienā pavēlē, tad tā, iespējams, būtu tieši šodienas pavēle –
 "atgriezieties no grēkiem!" Jo šīs pavēles pildīšana atver vārtus uz Debesu valstību.  


