
 

 
 

#2 LAIMĪGI GARĀ NABAGIE 
Mateja ev. 5:3 
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Ievads  
 
Kad Jēzus uzkāpj kalnā netālu no Kapernaumas, Viņš sapulcina ap Sevi lielu pūli, 
kuru centrā ir Viņa mācekļi, un sāk sludināt Debesu valstības vēsti. 
 
Tā ir adresēta, galvenokārt, mācekļiem jeb kristiešiem. To izpildīt spēj tikai 
jaunpiedzimuši kristieši. Lai to izskaidrotu, Jēzus sāk ar astoņām svētlaimēm jeb 
īpašībām, kas ir uzskaitītas secībā, kādā tās atklājas jaunpiedzimušā cilvēkā. Tādēļ 
pirmā īpašība – būt garā nabagam – ir pats sākums atgriešanās ceļam pie Dieva. 

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasām kopīgi Mateja ev. 5:1-12. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Jēzus pirmie vārdi ir par “laimi”. Kas Tevi padara laimīgu? 
           
           
            
 
2. Ja Tu neticīgam cilvēkam pateiktu šos Jēzus vārdus – “Tu esi laimīgs, ja esi nabags 
garā”, kādu reakciju, Tavuprāt, saņemtu? 
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3. Kāda ir Tava attieksme pret nabagiem un ubagiem? Nosauc pāris viņiem 
piemītošās īpašības. 
           
           
            
 
4. Kādēļ, Tavuprāt, Jēzum ir tik svarīgi, ka cilvēks ir garā nabags? 
           
           
            
 
5. Centies noformulēt vienā teikumā, ko nozīmē būt garā nabagam. 
           
           
            
 
6. Kas varētu būt pretējā īpašība garā nabagam? Kāda tā izskatās dzīvē? 
           
           
            
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām kopīgi Lūkas ev. 6:20-26. 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Kas ir šie “Vai!”, kurus Jēzus nostāda pretī “laimei”? Kādā formā tie ir izteikti – kā 
novēlējums vai fakts? Ko tas nozīmē? 
           
           
            
 
8. Kādēļ garā bagātais ir jau ieguvis iepriecinājumu? Kādēļ Jēzus to min kā negatīvu 
faktu? 
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9. Kādēļ laime ir garā nabago, nevis garā bagāto pusē? 
           
           
            
 
10. Vai Tu esi laimīgs? 
           
           
            
 
11. Kā Tu vari kļūt par garā nabagu?  
           
           
            
 
12. Garā nabagiem ir apsolīta Debesu valstība. Kas tā ir? Kāda tā izskatās Tavā 
ikdienā? 
           
           
           
     

Noslēgums 
 
Garā nabagie ir patiesi laimīgie. Grieķu valodā pilnīgākais tulkojums šai Rakstvietai 
būtu, ka “tikai garā nabagie ir laimīgi”. Tikai šādi cilvēki ir laimīgi, jo tikai viņi ir tie, 
kuri atrod šauros vārtus un pa tiem ieiet Ķēniņa Jēzus valstībā. Tikai viņi ir spējīgi 
izdzīvot visu to, ko Jēzus min Kalna svētrunā.  
 
Garā nabago laime meklējama tajā, ka viņi kā ubagi atzīst savu nespēju nopelnīt 
Dieva labvēlību, tādēļ izstiepj roku cerībā saņemt žēlastības dāvanu. Tikai atzīstot 
savu nespēju, viņi kļūst spējīgi saņemt šo Dieva dāvanu.   

 


