#6 Dzirdiet
Mateja ev. 13:3-9, 18-23
Šodienas tēma ir Jēzus pavēle – "kam ausis dzirdēt, tas lai dzird!" Šo īpašo izteicienu varam
atrast 14 reizes Jaunajā Derībā (kaut ar minimālām atšķirībām), un visām autors ir Kungs
Jēzus. Acīmredzot, Viņš vēlas uzsvērt, ka no visa tā, ko Viņš ir pavēlējis un mācījies, šīs ir tās
mācību stundas, kas ir īpaši svarīgas.
No šīm 14 Rakstvietām trīs ir par vienu un to pašu tēmu – līdzību par sējēju. Pie tās arī
apstāsimies šodienas nodarbībā.

Lasījums
Izlasām šodienas rakstvietu Mt 13:3-9, 18-23.

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

2. Marka evaņģēlija pierakstos ir iekļauta vēl viena svarīga nianse — izlasām Mk 4:13. Ko
šis Jēzus jautājums atklāj par šo līdzību?
Jēzus Saviem mācekļiem jautā, kā viņi sapratīs visas pārējās līdzības, ja šo līdzību par sējēju
nesaprot. Tātad šī līdzība tiešām ir svarīga, iespējams, pat svarīgākā no visām. Ja šo nesaprotam, tad,
acīmredzot, mums būs grūtības saprast visas pārējās līdzības.
Kā jums šķiet – kas šajā līdzībā ir tik īpašs? Ļaujam katram izteikties?
Īpašais ir tas, ka šī līdzība atklāj visu veidu cilvēkus – tos, kuri noraida Kristus vēsti, kā arī
tos, kuri pieņem to, bet arī tos iedalot pakāpēs. Tātad, šī līdzība palīdz mums orientēties kristiešu
"pūļa" vidū. Noteicošais faktors katra cilvēka stāvokļa noteikšanai ir tā dzīves augļu vērošana –
izlasām Lk 6:44-45. Tieši šie augļi ir arī galvenais kvalitātes kritērijs līdzībā par sējēju.

3. Ko simbolizē sēkla šajā līdzībā? Apzinoties, ka tā ir metafora — kā šis simbols attiecas
uz mūsu ikdienas dzīvi?
Sēkla ir Dieva Vārds – izlasām Mk 4:14. Vārds ir tā viela, kas izraisa cilvēka atgriešanos un
jaunpiedzimšanu – izlasām Jk 1:18. Šai sēklai ir kāds spēks, kas ir citādāks par cilvēku vārdu spēku, jo
šī sēkla ir neiznīcīga – izlasām 1 Pt 1:23. Tā ir neiznīcīgs spēks, kas pat spētu darboties pats par sevi,
bez cilvēku iesaistīšanās – izlasām Ebr 4:12. Tādēļ reizēm cilvēki atgriežas pie Dieva bez cilvēku
iesaistīšanās, tikai caur fiziskas grāmatas – Bībeles – lasīšanu. Tai nav spēks pašai sevī, savās
fiziskajās lapās, bet saturā, kas nāk no avotiem, kas ir pārdabiski, un pēc sava darba izpildīšanas
atgriežas atpakaļ šajā pašā avotā – izlasām Jes 55:11.
Šajā sēklā iekļautais spēks ir Svētais Gars, Kurš darbojas klusām un nemanāmi cilvēka mirušā
gara atdzivināšanā – izlasām fragmentu no Jēzus sarunas ar Nikodēmu Jņ 3:3-5. Tātad, jāpiedzimst
no ūdens un Gara. Kas ir šis ūdens? Cilvēki mēdz teikt, ka kristība, bet tajā laikā kristība nebija
iestādīta, tātad Nikodēms to nebūtu spējis saprast. Tas, ko viņš būtu iedomājies, dzirdot vārdu
"ūdens", visticamāk, būtu bijis viens no vispopulārākajiem pravietojumiem, ko zināja katrs rakstu
mācītājs, it īpaši Sinedrija loceklis Nikodēms – pravietojums no Ech 36:25-27. Tas runā par akmens
sirds pārvēršanu caur Garu un ūdeni, kas ir Dieva likumi. Šie likumi sāks mājot cilvēka sirdīs. Tātad
jaunpiedzimšanai ir kritiski nepieciešamas šīs divas sastāvdaļas – Gars un Dieva Vārds. Tā ir šī sēkla,
kas darbojas četra veida augsnēs.
Bet šis Vārds, šī sēkla sastāv no divām komponentēm – rūgto un saldo vēsti. Izlasām Rm 5:20
– rūgtā ir bauslība, kas ir dota, lai cilvēks justos slikti, vainīgs, izmisis. Bauslība vairo grēka apziņu.
Tikai tad, kad ir iegūta rūgtā garša, otra sastāvdaļa liksies salda – tā ir žēlastība. Tur, kuri ir grēka
apziņa, sekot žēlastības prieks. Tātad, Vārdam ir jāsastāv no šīm abām daļām. Vēsti, kas nesatur
bauslību, mēs saucam par "lēto žēlastību". Vēstu, kas nesatur žēlastību, bet tikai bauslību, mēs
nesaucam par Evaņģēliju. Tātad, jābūt abām daļām, un šāda sēkla mums jāsēj citu cilvēku dzīvēs.

4. Kurš šajā līdzībā ir sējējs?
Sējējs ir gan Jēzus, Kurš atnesa šo sēklu jeb Vēsti cilvēcei, jo pats ir Dieva Vārds – izlasām Jņ
1:1 un 1:14. Bet tāpat arī katrs Jēzus sekotājs (grieķu valodā "sekotājs" var tikt tulkots arī kā
"imitētājs") imitē Jēzus darbību un kļūst par sējēju. Patiesība ir tā, ka katrs kaut ko sēj, jautājums ir
tikai ko. Katrs, kurš sevi sauc par kristieti, sēj kādu sēklu, bet svētīgs ir tas, kas sēj pareizo sēklu, Dieva
Vārdu, nevis sevis paša saražotu sēklas atdarinājumu, kas beigās izrādās bezspēcīgs un iznīkstošs. Tas
mums uzliek atbildību rūpēties par to, kādas kvalitātes sēklu mēs nēsājam sev līdzi, un tas ir daudz
svarīgāk par to, kādas markas somā šo sēklu turam, kāds mums kā sējējiem ir apģērbs vai kādā
tehnikā metam sēklu. Sēklas kvalitāte ir izšķirošā.

5. Ar ko atšķiras pirmā augsne no pārējām trīs?
Pirmā augsne ir vienīgā, kas neuzņem sēklu. Tā pat neieurbjas zemē un neuzdīgst. Tā uzreiz
tiek paņemta prom. Šāda augsne ir cieta un akmeņaina, cilvēku kāju nobradāta. Tie ir cilvēki, kuriem
adresēti vārdi vēstulē ebrejiem 3:15 – izlasām.
Kādēļ cilvēki apcietina sirdis neticībā? Tam var būt daudzi iemesli – negatīva pieredze ar
kristiešiem; negatīva liecība no kristiešiem; kādi lieli sarūgtinājumi un traģēdijas dzīvē, kas neziņā
likušas pārmest Dievam neiejūtību; bet visvairāk no visiem iemesliem šis – lūgšanu trūkums no
apkārtējo cilvēku puses. Lūgšanas ir tas spēks, kas spēj uzart šo zemi. Tā ir veids kā varam palīdzēt
sagatavot zemi, kurā plānojam sēt sēklu – Dieva Vārdu.

2

6. Ar ko atšķiras pēdējā augsne no pārējām trīs?
Pēdējā ir vienīgā, kurai redzam to rezultātu, kādu meklējam katras iesētas sēklas gadījumā –
labus un daudzus augļus. Tā ir vienīgā zeme, kas nes paliekošus augļus, dodot zemei atpakaļ no tā, ko
pati saņēmusi. Nevis tikai izsūc spēku no zemes sevis pašas izaudzēšanai.
Ceturtā augsne ir tā, ko bībliskā valodā varam saukt par jaundzimušiem kristiešiem, kuru
augļi iedalāmi trīs aspektos:
1) Augļi citu celšanai. Augļus, ko ābele izaudzē savos zaros, tā pati neapēd, bet dod lietošanai
citiem. Tāpat ir ar jebkuru citu augli. Izlasām 1 Pt 4:10 – kam esam aicināti kalpot ar savām
dāvanām? Citiem. Neviena Gara dāvana nav dota sevis celšanai, bet visas citu celšanai. Tie ir augļi,
pēc kuriem patiesos kristiešus var atpazīt.
2) Rakstura un uzvedības augļi, kas aprakstīti Gal 5:22-23. Tie kļūst redzami ceturtās augsnes
cilvēka dzīvē.
3) Pastāvības augļi. Augļi, kas tiek saražoti trīsdesmit, sešdesmit vai simtkārt, netiek saražoti
visi vienā metienā, bet atkārtotos, regulāros metienos. Atkal un atkal. Tā ir pastāvība. Un tā liek
ceturtajai augsnei atšķirties no otrās un trešās, par ko vairāk nākamajā jautājumā.

7. Izlasām Lk 8:6-8 — ar ko atšķiras pēdējā augsne no otrās un trešās?
Kā jau pieminējām – ceturtajai augsnei augļi ir pastāvīgi, kamēr otrajai un trešajai to nav
nemaz. Šīm divām gan kāds neliels asns izaug, kas var būt maldinošs priekšstats apkārtējiem,
uzskatot, ka šis cilvēks ir kristietis, jo ir atsaucies Dieva Vārda vēstij (vismaz nav to noraidījis kā pirmā
augsne). Tomēr tās nenes augļus, tās nav pastāvīgas, tās kādā brīdī atkrīt – izlasam 1 Jņ 2:19. Atkrīt
nevis no patiesās atgriešanās, bet no nepatiesās, nepilnīgās, seklās. Iespējams, tādēļ, ka kāds sējis
nepilnīgu, nekvalitatīvu "lētās žēlastības" sēklu.
Iespējams, tieši šīs realitātes – ka blakus aug patiesie un nepatiesi augi – pareiza izprašana
un apzināšanās ir iemesls, kādēļ Jēzus šo līdzību sauc par vissvarīgāko. Pretējā gadījumā cilvēku ir
viegli izšaubīt no ticības, jo apkārt redz tik daudzus "kristiešus", kuri nenes augļus, tādējādi radot
nepareizi priekšstatu par Kristus Vēsti. Lai šo domu pastiprinātu savā apziņā, izlasām vēl vienu
līdzību, kuras beigās Jēzus arī saka šos vārdus "kam ausis dzirdēt, tas lai dzird": līdzība par nezālēm –
Mt 13:24-30, 36-43.

8. Vai mums jāvērtē citu cilvēku augļi, vai tikai savējie?
Mums jāvērtē citu cilvēku sludinātā vēsts (jeb sēkla) pēc viņu augļiem. Tātad, citu sludinātāju
un mācītāju vēsti apstiprinās vai noraidīs viņu dzīves augļi. Citādi par to, vai kāds cilvēks ir glābts vai
nav, mums nav jāspriež, lai neapgrēcinamies tajā, no kā Jēzus brīdināja Mt 5:22 – izlasām.
Savukārt mums pašiem sava dzīve gan ir jāvērtē pēc augļiem. Nevis kāds pagātnes notikums
būs liecība par mūsu augsni, bet šodienas augļi. Vai mana dzīve nes augļus – Labā Vēsts sēklu citu
cilvēku dzīvē, rakstura izmaiņas, pastāvību Kristū?

Noslēgums
Ja Dievs bijis man žēlīgs un uzaris manu augsni, padarot to auglīgu, tad man ir ausis dzirdēt.
Un tad lai mani augļi kļūst par sēklu citām augsnēm, no paaudzes uz paaudzi!
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