#10 Aizliedziet sevi
Lk ev. 9:23-25
Jēzus nāca šajā pasaulē, lai iegūtu Sev sekotājus, kuriem dot Mūžīgo dzīvību. Tomēr šai
sekošanai bija kādas obligātās sastāvdaļas, par tām šodien mācīsimies.

Lasījums
Izlasām šodienas rakstvietu Lk 9:23-25.

Diskusijas pirmā daļa
1. Kādas ir jūsu pirmās domas par šo Rakstvietu?
Ļaujam katram izteikties.

2. Nesen Latvijā atskanēja kāds skandalozs gadījums ar restorānu ķēdi, kuras
saminieciskajā darbībā atklāja krāpšanos — kases automātos bija iebūvēta programma,
kas izmainīja finanšu skaitļus, lai samazinātu apmaksājamo nodokļu summu.
Iedomājieties, ka kādu dienu atklātu firmu, kura šmauktos pretējā virzienā — mainītu
darījumus tā, lai būtu jāmaksā lielāka nodokļu summa. Šī doma šķiet smieklīga un
nereāla. Bet līdzīga ir Jēzus šodienas pavēle — aizliedz sevi. Kādēļ cilvēki ir tik gatavi
aizliegt citus, bet ne sevi? Kādi ir garīgie cēloņi?
Ļaujam katram izteikties.

3. Ko nozīmē sevi aizliegt?
Lai atbildētu uz šo jautājumu, izlasām kopā Jņ 18:15-27. Ko Pēteris šeit dara trīs reizes?
Aizliedz Jēzu. Aizliegt kādu nozīmē atzīt, ka nepazīstu viņu, ka nevēlos nekādu saistību ar viņu un
nevēlos atbalstīt viņu. Aizliegt sevi tātad nozīmē atzīt, ka nevēlos nekādu saistību ar sevi un nest sev

labumu. Pateikt, ka nepazīstu sevi.
Bet vai tas ir iespējams sevi šādi aizliegt? Jā, jo runa ir par veco cilvēku – izlasām Ef 4:22-24.
Mums ir jāaizliedz savs vecais cilvēks, kas tiecas uz sevis paša lutināšanu un apmierināšanu. Vecais
cilvēks ir jānogalina, kā Pāvils raksta Rm 6:6 – izlasām. Jaunais cilvēks ir garīgs cilvēks, kaut arī
turpina dzīvot vecajā miesā, kura vēlas tikt tāpat lutināta un apmierināta, kā vecais cilvēks. Tādēļ
Bībele mūs atkal un atkal māca staigāt Garā, nevis miesā – izlasām Gal 5:16-18, 1 Pt 1:14 un Rm
8:12-13. To nespējam savā spēkā, bet Svētā Gara spēkā, Kurš mājos mūsos.
Dievs spēj vērst sevis lutinātājus par sevis aizliedzējiem. Arī nodevēju Pēteri – izlasām Jņ
21:15-19. Jēzus tikpat reižu, cik saņēma Pētera noliegumus, paprasīja Pētera apliecinājumus, ka sevi
aizliegs un Kristu mīlēs. Kad Pēteris sevi aizliedzis, TAD Kristus viņu aicina – "seko Man!" (19.p.). Šī
doma mūs aizved pie nākamās daļas.

Teorijas daļa — trīs soļi
Šodienas tekstā minētā Jēzus pavēle patiesībā sastāv no trīs pavēlēm. Izlasiet vēlreiz šodienas
tekstu un uzskaitiet, kādas tās ir. Pēc tam aplūkosim katru tuvāk.
4. Pirmā pavēle — "aizliedz sevi!" Kādēļ tā ir sākums ceļam pie Kristus?
Izlasām notikumu, kas aizveda Jēzu pie šodienas pavēles — Mk 8:31-34. Pēteris vēlējās izlaist
šo pirmo soli – sevis aizliegšanu, kuru Jēzus rādīja pirmais, kā priekšzīmi visiem. Pēteris centās Jēzu no
tā atturēt, bet Jēzus atteica, ka tā ir sātaniska rīcība. Tātad Sātans vēlas, lai cilvēks iet pie Jēzus,
izlaižot šo soli – un vienkārši uzreiz "sekojot Viņam." Tātad ir iespējams sekot Jēzum, neaizliedzot sevi ,
bet tā ir viltus sekošana. Tādēļ vispirms nepieciešams šis solis.

5. Otrā pavēle — "ņem savu krustu!" Kas ir šis krusts?
Tā ir sava garīgā nāve, vienu reizi nomirstot kopā ar Kristu, lai pēc tam katru dienu šo nāves
instrumentu nestu sev līdzi par atgādinājumu. Tā ir Jēzus nasta un Viņa jūgs. Protams, tā arī ietver
kalpošanu citiem (kā nastu), tomēr pirmāk kārtām tā ir mana vecā cilvēka nāve. Tādēļ jaunā dzīve
Kristū ir šaurs ceļš, uz kura ir vieta tikai vienam cilvēkam, jaunajam. Vecais tur vairs nevar nākt līdzi.

6. Trešā pavēle — "seko Man!" Kā šis trešais solis iekļaujas aiz pirmiem diviem?
Cilvēki vēlas uzreiz šo soli spert, izlaižot pirmos divus. Tomēr sekošana nozīmē vispirms iziet
pirmos divus.Tas ir kā doties ceļojumā – vispirms atvadies no savējiem, tad ņem somu un dodies.
Sekošana Kristum ir līdzīga – atvadies no sava vecā "es", ņem savu krustu un seko Jēzum.
Un sekošana nozīmē turēt Viņu par Kungu, tādēļ turpmāk Viņš dos pavēles, kurām es vēlos
paklausīt kā uzticams kalps – izlasām Jņ 8:31.

Diskusijas otrā daļa
7. Ko sevis aizliegšana nozīmē man?
Esi gatavs pārbaudījumiem un ciešanām. Tās nāk katra cilvēka dzīvē, arī kristiešu. Mums,
kristiešiem, ir pat lielāka varbūtība tās piedzīvot. Bet mums ir dots brīdinājums no Jēzus, tādēļ varam
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būt tam sagatavoti. Dzīvot ar apziņu, ka es neesmu cienīgs tās nepiedzīvot, un tad, kad tās būs
jāpiedzīvo, vilšanās vietā varēsim doties tām cauri ar spēku un paļāvību uz Dievu.
Šī apziņa nozīmē dzīvot tādā pazemībā, tādā sevis aizliegšanā, ka es par grūtībām un
pārbaudījumiem nekurnu, bet tās pieņemu kā daļu no Dieva plāna. Tā ir sevis nostādīšana kalpa
pozīcijā iepretī savam kungam, Dievam, kā Jēzus to apraksta Lk 17:7-10 – izlasām kopā.
Ko šie Jēzus vārdi nozīmē jums katram, attiecībā pret jūsu Kungu, Kristu?

8. Sevis aizliegšana izklausās smaga un negatīva — vai tai ir kāds ieguvums?
Šai sevis aizliegšana, krusta nešanai un sekošanai Kristum nāk līdzi svētības, kas nav
salīdzināmas ar neko citu šajā pasaulē. Noslēsim šo nodarbību, aplūkojot dažas no tām. Izlasiet katru
kopīgi un nosauciet, kāds ir šis apsolījums Kristus sekotājiem:
a) Jņ 8:12 – nekad(!) nestaigās tumsā, tātad vairs nebūs Sātana melu varā un pazudināmi
b) Jņ 8:31-32 – zinās Patiesību un būs brīvi no Sātana melu un grēku iznīcinošās varas
c) Ef 5:1-2 – būs jauka smarža Dievam!
d) Flp 4:13 – spēks izdarīt visu, kas ir jāizdara
e) Flp 4:19 – Dievs no Saviem neierobežotajiem resursiem dos visu nepieciešamo
f) Jņ 14:27 – miers un brīvība no bailēm, kādas nav pasaules bērniem
g) 2 Tim 1:7 – Svētā Gara spēks, mīlestība un pašdisciplīna
h) Rm 10:9 – Glābšana, kas ir vislielākā dāvana

Noslēgums
Sekošana Kristum sākumā izskatās kā zaudējums, bet izvēršas par vislabāko ceļojumu dzīvē.
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