
 

#3 Sekojiet Man 
Mateja ev. 4:18-22 

Šodien apskatīsim Jēzus pavēli, ar kuru Viņš aicināja Savus mācekļus. Tā ir pavēle, kura atskan 
katra kristieša dzīvē vismaz divas reizes. Pirmā ir aicinājums atgriezties pie Kristus, kļūstot par 
Dieva bērnu, bet otra – pavēle nodoties Viņa Valstības darbam. 

Lasījums 

Izlasām šodienas rakstvietu Mt 4:18-22. 

Diskusija 

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

            

             

2. Ko, Tavuprāt, nozīmē būt cilvēku zvejniekam? Vai Tu jūties kā cilvēku zvejnieks? 
            
            

             

3. Atstāsti šodienas tekstā rakstīto saviem vārdiem, izceļot tajā minētās personas un viņu 
savstarpējās attiecības. Kā Tu iztēlojies — kā šī notikuma sekas ietekmēja katra iesaistītā 
cilvēka nākotni? 
            

            
             

4. Vai Jēzus pavēle sekot Viņam, kļūstot par cilvēku zvejnieku, ir attiecināma arī uz mani, 
šodienas kristieti? Ja ir, cik lielā mērā?  
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5. Vai, mainot profilu no "zivju" zvejnieka uz cilvēku zvejnieku, nav risks nomirt badā? 
            

            

             

Zvejnieka darbs 

Lai labāk izprastu Jēzus metaforu ar cilvēka zvejošanu, aplūkosim trīs patiesības par parastā 
zivju zvejnieka darbu, kas pārnesamas arī uz garīgo dimensiju.  

1. Zvejnieks dodas jūrā 
Šeit uzsvars ir uz divām lietām – aktīva kustība (dodas) un mērķis (jūrā). Kā šie abi vārdi 
attiecīnāmi uz cilvēku zvejnošanu? 
            
            

             

2. Zvejnieks lieto instrumentu  
Lai dotos jūrā, zvejnieks lieto instrumentus – laivu un tīklu vai makšķeri. Kas ir cilvēka zvejnieka 
garīgie "instrumenti"? 
            

            

             

3. Zvejnieks izraisa nāvi 
Izvelkot zivi no ūdens, tā mirst. Kā to attiecināt uz garīgo zveju?  
            

            

             

Tātad cilvēka zvejnieks ir gatavs doties ārā no savas komforta zonas, lai dotos pretī 
pazudušajiem cilvēkiem. Cilvēka zvejnieks lieto Dieva instrumentu – Dieva Vārdu, lai 
pasludinātu Evaņģēliju, kas vispirms izraisa vecā cilvēka nāvi, bet pēc tam jaunā cilvēka 
piedzimšanu. Šāds cilvēks pēc tam tiek Dieva attīrīts (taisnošanai seko svēttapšana) un pats 
saņem Kristus aicinājumu – "Seko Man! Es Tevi darīšu par cilvēku zvejnieku!", kuram 
atsaucoties, kļūst par svētību desmitiem, simtiem, tūkstošiem. Par šādu cilvēku Dievs rūpējas, 
to uztur un dod tam visaugstāko apmierinājumu, jo jūtas kā Dieva lietots instruments.  
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Noslēgums 

Noslēgumā jautājums katram sev: kas ir tās "zivis" Tavā dzīvē, kuras Tu esi gatavs upurēt, lai 
zvejotu cilvēkus?  


