
 

#9 Uzmanieties no farizeju rauga 
Mateja ev. 16:1-12 

Šodien domāsim par nedaudz citām temām nekā ierasts, proti, par laikapstākļiem un raugu. 
Kā tās palīdzēja Jēzum izskaidrot kādas garīgas patiesības, to centīsimies noskaidrot šajā 
nodarbībā.   

Lasījums 

Izlasām šodienas rakstvietu Mt 16:1-12. 

Diskusija 

1. Kādas ir jūsu pirmās domas par šo Rakstvietu? Vai jūs esat personīgi piedzīvojuši kādas 
ārišķīgas zīmes jeb brīnumus, par kuriem esat droši, ka tie bija no Dieva?  
 Ļaujam katram izteikties.         

            

             

2. Jēzus izsaka pieņēmumu, ka Viņa laikabiedri spēj noteikt laikapstākļus — šodien mēs 
dzīvojam daudz attīstītākā laikmetā, bet vai mēs joprojām to spējam? Kā šī laikazīmju 
nolasīšana pārnesama uz garīgo sfēru? 
 Jā un nē.           

 Jā, spējam, jo zinām, ka tuvojas vētra, ja savelkas tumši mākoņi, putni sākuši lidot zemu vai ir 

neparasts klusums – "miers pirms vētras". Vienlaikus – nē, jo vairs nav nepieciešamības to darīt  
pašiem, atstājam to meteoroloģijas dienesta ziņā.        

 Ja pārnesam šo laikazīmju lasīšanu uz garīgo sfēru, tad šis "garīgais meteoroloģijas dienests"  

būtu kāda iestāde, kas mūsu vietā nolasa garīgās zīmes un notikumus mūsu vietā. Piemēram, mācītāji, 

sludinātāji, grāmatas, kristīgas filmas, mūzikas vārdi u.c. Līdz ar to pastāv risks, ka mēs paši vairs  
nevērtējam apkārt notiekošo un pakļaujamies mācībām, kas neatbilst Dieva mācībai. Iespējams,  

ārišķīgi izskatās pēc Dieva mācības (kā bija arī ar reliģiozajiem farizejiem un saduķejiem), bet  

patiesībā ir sagrozīta mācība. Bībele māca mums pašiem visu izvērtēt un pārbaudīt – izlasām 1 Ts 5:21 
un 1 Jņ 4:1. To arī šodien darīsim.          
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3. Jēzus pārmet farizejiem un saduķejiem, ka viņi meklē zīmes no Dieva — ar kādām 
cilvēku grupām Viņš viņus salīdzina? Ko tas mums šodien māca?    
 Jēzus 4.pantā saka, ka zīmes meklē "samaitāta un laulības pārkāpēju paaudze." Tātad šādu  

ārišķīgu zīmju meklēšana ir grēcīgu un samaitātu, nevis svētu cilvēku pazīme. Tā ir Dieva   

"pārbaudīšana" jeb kārdināšana un to Bībele nosoda. Šādu nostāju Jēzus atklāj arī Savā Vecās  
Derības interpretācijā, kad Viņš stājās pretī Sātana kārdinājumam – izlasām Lk 4:12 un paralēlo  

Vecās Derības pantu 5 Mz 6:16.          

 Vienlaikus Bībelē redzam arī piemērus, kad cilvēki pieprasa konkrētu "zīmi" jeb pierādījumu  
no Dieva – izlasām Apd 1:26, kas pamatots Sak 16:33. Vai arī neticīgā Toma vēlme aptaustīt Jēzus  

brūces kā pierādījumu, ka tas tiešām ir krustā sistais Kristus – izlasām Jņ 20:24-29. Jēzus atbilde ir, ka 

svētīgi ir tie, kuri neredz un tomēr tic, tātad tie, kuri neprasa un nesaņem zīmes.     

4. Vai Dievs dod zīmes? Vai farizejiem bija pamats no Jēzus prasīt zīmes?   
 Jā, Dievs dod. Tādēļ farizeji prasīja no Jēzus zīmi, jo bija skaidrs, ka Dievs nāks ar zīmēm un  
brīnumdarbiem. To arī farizejs Nikodēms apstiprina – izlasām Jņ 3:2. Dievs Vecajā Derībā Sevi  

apliecināja ar zīmēm un brīnumiem, piemēram:       

 – Mozum – izlasām 2 Mz 4:5-9 un 7:8-10,19-20       
 – Elijam – izlasām 1 Kņ 18:36-39        

 Bet vienlaikus farizejiem nebija pamata no Jēzus prasīt zīmes, jo Viņš jau bija parādījis  

daudzas zīmes, piemēram, pār dabu – izlasām Mt 4:23 un Lk 8:22–24. Šos brīnumus bez šaubām bija 

redzējuši arī farizeji, tādēļ viņu jautājums nāca ar nepatiesu, ļaunu nolūku, nevis no patiesas   
vēlēšanās pārliecināties, ka Viņš tiešām ir Dievs. Viņi prasīja zīmes, jo neticēja Jēzum.       

5. Vai bez ārišķīgām zīmēm ir iespējams ticēt? Vai šādas zīmes garantē ticību? 
 Nē, kā jau redzam to pie farizejiem vai pie Jēzus mācekļa Jūda Iskariota, kurš arī bija liecinieks 

neskaitāmiem Jēzus brīnumu. Kaut arī zīmes tika dotas, lai pierādītu, ka Tas ir Dievs, Kurš šeit  

darbojas, bija iespējams ticēt arī bez zīmēm – izlasām Jņ 10:41-42. Turpretī daudzi, kuri BIJA  
redzējuši zīmes, neticēja – izlasām Jņ 12:37. Un patiesība ir tā, ka, jo vairāk cilvēks saņem zīmes un  

tomēr paliek neticībā, jo aklāks pret šo Gaismu paliek – izlasām turpinājumu Jņ 12:38-40.    

 Pāvils papildus tam vēl atklāj, ka zīmes nav domātas ticīgajiem, bet neticīgajiem – izlasām      
1 Kr 14:22. Patiesie ticīgie dzīvo no ticības, nevis zīmēm. No iekšēja miera, kurš vairs neprasa atkal un 

atkal ārišķīgus pierādījumus, ka tiešām Dievs ir ar viņiem.       

 Kā jums ir ar šo mieru – kur jūs smeļaties spēku un pārliecību, ka Dievs jūs joprojām vada?    

6. Kas ir "Jonas zīme?" Kā Jēzus to attiecina uz Sevi?  
 No visām zīmēm, kuras Jēzus Savas dzīves laikā parādīja, vislielākā bija šī – Jonas zīme.  
Izlasām vēl paralēlo Rakstvietu par šo Jonas zīmi – Mt 12:38-41. Ko Jēzus šeit atklāj?  

 Jēzus saka, ka Jonas zīme ir paralēle kādam citam notikumam, kurā Viņš Pats ir iesaistīts, un 

ka Viņa zīme ir vēl lielāka par Jonas zīmi. Te runa ir par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos. Izlasām Jonas 
notikumu – Jon 1:15–17. Jona bija aicināts nest glābjošo vēsti niniviešiem, bet viņš nepaklausīja. Jēzus 

tika sūtīts ar glābjošu Vēsti un paklausīja. Jona nonāca trīs dienas un nakti zivs vēderā, Jēzus – kapā.  

Pēc Jonas "augšāmcelšanās" viņa tomēr vēsti aiznesa uz Ninivi, un cilvēki atgriezās – izlasām Jon 2:10. 
Pēc Jēzus vēsts pasludināšanas kādi ticēja un atgriezās, bet kādi ne, un spilgtākā šo neticīgo grupa bija 

farizeji, saduķeji un rakstu mācītāji. Viņi paši neticēja un mācīja arī citiem neticēt.      
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7. Kā šajā kontekstā iekļaujas otra metafora — farizeju raugs? Kas tas ir?  
 Šodienas teksta 12.pants atklāj, kas šis farizeju raugs ir – farizeju mācība. Tā ir šī mācība  

neticēt Dievam bez ārējām zīmēm. Tā ir šī dzīšanās pēc ārišķīgiem pierādījumiem un piedzīvojumiem,  

kas nāk no neticīgas un netīras sirds.         
 Ārēju zīmju meklēšana nāk no iekšēja tukšuma, kuru cilvēks cenšas šādi aizpildīt. Tukšums  

savukārt liecina par nesakārtotām attiecībām ar Dievu, kur ticība Viņam ir auksta un nedzīva   

reliģiozitāte, kas tiek uzturēta ar labo darbu veikšanu. Kā Jēzus minēja – šie cilvēki ir grēka pilni, jo  
Dievs viņu grēku nav nolīdzinājis. Tā, nu, zīmju meklēšana nāk no grēka stāvokļa, kas turas pie viltus  

pārliecības, ka ir glābjošās attiecībās ar Dievu, jo grēks joprojām pastāv.    

 Farizeju raugs ir reliģioza mācība, kas runā par Dievu, bet sirds dziļumos Viņam netic, Viņu  
apšauba un no Viņa prasa atkal un atkal ārējas zīmes un "piedzīvojumus".     

8. Kas šodien ir tā "farizeju mācība" un vai jūs ar to sastopaties ikdienā? Kā pret to 
aizsargāties? 
 Šodienas farizeju raugs ir to mācību piekritēji, kuri meklē ārišķīgas zīmes. Tie var būt jebkuru  

konfesiju skolotāji un sekotāji, kaut arī atsevišķās konfesijās šāda mācība ir izplatītāka kā, piemēram,  

harizmātu, bet arī Pareizticīgo un Romas katoļu baznīcā, kur cilvēki tiek iecelti Svēto statusos pēc tam, 
kad ir pierādītas vismaz divas viņu paveiktas brīnumu zīmes.      

 Zīmes nav domātas ticīgajiem, bet neticīgajiem – 1 Kr 14:22. Ticīgajiem ir domāts kas?  

Pravietošana. Šim vārdam pravietošana primārā nozīme ir "runāt kāda priekšā" jeb Dieva Vārda  

pasludināšana. Citiem vārdiem sakot, ticīgajiem nav jāmeklē zīmes, bet Dieva Vārda izpratne. 
 Vai jūs esat piedzīvojuši "garīgus tuksnešus", kad ilgāku laiku škietami Dievs ir bijis   

nepieejams? Cilvēki iet cauri šādiem dzīves periodiem, neko nedzirdot un nejūtot no Dieva. Dievs tos  

pieļauj, lai pārbaudītu viņus. Tie, kuri ir Viņā un ir stipri Dieva Vārda apsolījumos un pazīst Viņu  
tādu, kāds Viņš ir atklāts Dieva Vārdā, paliek uzticīgi. Tie, kuri savukārt prasa zīmes, tās nesaņēmuši, 

ir vīlušies Dievā un apgrēkojas.           

Noslēgums 

Svētīgi tie, kuri neredz ārējas zīmes, bet kuriem ir dota iekšēja zīme sirdī,  
kas ir paliekošs miers ar Dievu un uzticēšanās Viņam pat lielākajā klusuma periodā.  


