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9:31-50; 10:1-31 

9. nodaļa 

31 jo Viņš Savus mācekļus mācīja un uz tiem sacīja: "Cilvēka Dēlu nodos cilvēku rokās, un tie Viņu nokaus, un 

nokauts Viņš pēc trim dienām celsies augšām."32 Be tie šo vārdu nesaprata un bijās Viņu jautāt.33 Un Viņš nāca 

Kapernaumā, un, mājās būdams, Viņš tiem jautāja: "Par ko jūs runājāt ceļā?"34 Bet tie cieta klusu; jo tie savā starpā 

bija sarunājušies ceļā, kurš esot lielākais.35 Un Viņš apsēdies atsauca tos divpadsmit un tiem saka: "Ja kas grib būt 

pirmais, tas lai ir no visiem pēdējais un visu kalps."36 Un Viņš ņēma kādu bērnu, to nostatīja viņu vidū un, to 

apkampis, uz tiem sacīja:37 "Ja kas vienu no šiem bērniem uzņem Manā Vārdā, tas Mani uzņem; bet, kas Mani 

uzņem, tas neuzņem Mani, bet To, kas Mani sūtījis."38 Jānis Viņam sacīja: "Mācītāj, mēs kādu redzējām Tavā Vārdā 

izdzenam ļaunus garus. Tas neturas pie mums, un mēs tam to esam lieguši, tāpēc ka tas neturas pie mums."39 Bet 

Jēzus sacīja: "Neliedziet viņam, jo neviens nedara brīnumu Manā Vārdā, kas tūdaļ par Mani varētu runāt ļaunu.40 Jo, 

kas nav pret mums, tas ir ar mums.41 Jo, ja kāds jūs dzirdinās ar kausu ūdens tāpēc, ka jūs Kristum piederat, patiesi 

Es jums saku: tam viņa alga nezudīs.42 Un, ja kāds apgrēcina kādu no šiem mazajiem, kas tic uz Mani, tam būtu 

labāk, ja tam dzirnu akmeni pie kakla piekārtu un to iemestu jūrā.43 Vai, ja tevi tava roka apgrēcina, nocērt to; tev 

labāk kā kroplim ieiet dzīvībā, nekā ar divām rokām noiet ellē, neizdzēšamā ugunī.44 Kur viņu tārps nemirst un uguns 

neizdziest.45 Un, ja tava kāja tevi apgrēcina, tad nocērt to; tev ir labāk, ka tu tizls noej dzīvībā, nekā kad tev ir divas 

kājas, un tu topi mests ellē.46 Kur viņu tārps nemirst un uguns neizdziest.47 Un, ja tava acs tevi apgrēcina, izrauj to; 

tev ir labāk ar vienu aci ieiet Dieva valstībā, nekā kad tev ir divas acis, un tu topi iemests ellē.48 Kur viņu tārps 

nemirst un uguns neizdziest.49 Jo ikviens ugunī taps sālīts.50 Sāls ir laba lieta, bet, ja sāls tapusi nesālīga, ar ko tad 

jūs to darīsit derīgu? Turiet sāli sevī un turiet mieru savā starpā." 

10. nodaļa 

1 Un, no turienes cēlies, Jēzus nāk Jūdejas robežās, gar Jordānas otru pusi; un ļaudis nāca atkal kopā pie Viņa, un 

Viņš, kā parasts, tos atkal mācīja.2 Un pienāca farizeji un,Viņu kārdinādami, jautāja Viņam: "Vai vīram atļauts no 

savas sievas šķirties?"3 Bet Viņš atbildēdams tiem sacīja: "Ko Mozus jums ir pavēlējis?"4 Bet tie sacīja: "Mozus 

atļāvis rakstīt šķiršanās rakstu un šķirties."5 Un Jēzus tiem sacīja: "Jūsu cietās sirds dēļ viņš jums šo bausli rakstījis.6 

Bet no pasaules iesākuma Dievs viņus radījis vīru un sievu.7 Tādēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti,8 un tie divi būs 

viena miesa. Tad nu tie nav vairs divi, bet viena miesa.9 Tāpēc, ko Dievs savienojis, to cilvēks lai nešķir."10 Un 

mājās Viņa mācekļi jautāja Viņam par to pašu lietu.11 Un Viņš tiem saka: "Ja kas no savas sievas šķiras un citu precē, 

tas laulību pārkāpj pret viņu.12 Un, ja sieva no sava vīra šķiras un ar citu apprecējas, tā pārkāpj laulību."13 Un tie 

atnesa bērniņus pie Jēzus, lai Viņš tos aizskartu. Bet mācekļi tos aprāja.14 Bet Jēzus, to redzēdams, apskaitās un tiem 

sacīja: "Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.15 Patiesi Es jums saku: kas 

Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā."16 Un Viņš tos apkampa, rokas tiem uzlika un tos svētīja.17 

Un, kad Viņš bija izgājis uz ceļu, tad kāds pieskrēja un, ceļos nometies, Viņu lūdza: "Labais Mācītāj, ko man būs 

darīt, lai iemantoju mūžīgu dzīvību?"18 Bet Jēzus uz to sacīja: "Kāpēc tu Mani sauc labu? Neviens nav labs kā vienīgi 

Dievs.19 Tu baušļus zini: tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; tev nebūs zagt; tev nebūs dot nepatiesu liecību; 

nelaupi; godā savu tēvu un māti."20 Bet tas Viņam teica: "Mācītāj, šo visu es esmu turējis kopš savas jaunības."21 Bet 

Jēzus, viņu uzlūkodams, iemīlēja viņu un sacīja: "Vienas lietas tev trūkst - ej, pārdod visu, kas tev ir, un dod 

nabagiem; tad tev būs manta debesīs; ņem krustu un seko Man."22 Bet tas, par šo vārdu noskumis, aizgāja bēdīgs; jo 

viņš bija ļoti bagāts.23 Un Jēzus skatījās apkārt un saka uz Saviem mācekļiem: "Cik grūti bagātie ieies Dieva 

valstībā!"24 Un mācekļi iztrūcinājās par Viņa vārdiem. Bet Jēzus atkal griežas pie tiem un saka: "Bērni, cik grūti ir 

ieiet Dieva valstībā!25 Vieglāk ir kamielim iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva valstībā."26 Bet tie vēl 
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vairāk pārbijās un sacīja savā starpā: "Kas tad var tapt glābts?"27 Jēzus, tos uzlūkodams, saka: "Cilvēkiem tas 

neiespējams, bet ne Dievam, jo Dievam visas lietas iespējamas."28 Pēteris sāka uz Viņu runāt: "Redzi, mēs visu esam 

atstājuši un Tev staigājuši pakaļ."29 Jēzus teica: "Patiesi Es jums saku: neviena nav, kas atstājis namu vai brāļus, vai 

māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus Manis un evaņģēlija dēļ,30 kas nedabūtu simtkārtīgi jau šinī laikā 

namus un brāļus, un māsas, un mātes, un bērnus, un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām, un nākošā laikā mūžīgu dzīvību. 

31 Bet daudzi, kas pirmie, būs pēdējie, un pēdējie būs pirmie." 

Jautājumi pārdomām 

1. “Visu kalps un pēdējais” Vai šie vārdi jūs izaicina? 
2. Kā jūs vienkāršākiem vārdiem paskaidrotu Mr. 9:43-48 
3. Kā saprast – cietās sirds dēļ tas ir rakstīts? Kā “mīkstināt” sirdi? 
4. Kāpēc bagātiem grūtāk ieiet debesu valstībā, un vai tas attiecas arī uz mums? 
5. Padalaties ar savām pārdomām par simtkārtīgo “atmaksu”. 
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