
 
 
 

 
 
 

 

#9 LAIMĪGI TAISNĪBAS DĒĻ VAJĀTIE 
Mateja ev. 5:10-12 
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Ievads  
 
Kalna svētrunas ievadā Jēzus prezentē cilvēka modeli, kas pēc Viņa standartiem ir 
“laimīgs” jeb “svētīgs”, uzskaitot astoņas pazīmes. Pēdējās divas ir cieši saistītas, jo 
miera nesēji kļūst arī par vajātajiem. Nesot mieru ar Dievu, tie tiek ievesti nemierā ar 
cilvēkiem. Visas kristietības pastāvēšanas laikā tai seko vajāšanas un ciešanas, sākot 
ar Jēzus mācekļiem, no kuriem visi, izņemot Jāni, gāja mocekļu nāvē. Bet Jēzus saka, 
ka šādi cilvēki ir patiesi laimīgi. Kādēļ, to centīsimies noskaidrot šodienas pārdomās.  

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:1-12. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Atgriežoties pie pirmssākumiem – apraksti saviem vārdiem, kāds ir Jēzus 
aprakstītais laimīgais cilvēks ar tā astoņām pazīmēm, sākot ar garā nabagu.   
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2. Kādos veidos cilvēki šodien pasaulē cieš? 
            
            
            
 
3. Vai kristieši arī cieš? Ko Dievs viņiem solījis attiecībā uz ciešanām?  
            
            
            
 
4. Pāvils 2 Tim 3:12 raksta, ka visi kristieši cietīs un tiks vajāti. Kādēļ tam ir jānotiek? 
Vai Tu esi kādreiz cietis savas kristieša pārliecības dēļ?   
            
            
            

 
5. Jānis savā vēstulē apraksta šīs pasaules pašu pirmo vajāšanu. Izlasiet 1 Jņ 3:11-13. 
Kādēļ Kains noslepkavoja Ābelu? Papildus izlasiet Jņ 3:19-21 – kā šī Rakstvieta 
izskaidro Kaina naidu?  
            
            
            
            
            
            

 
6. Ja kristiešu taisnie darbi un vārdi ir iemesls viņu vajāšanām, tad ko mēs varam 
secināt par mūsu pašu dzīvēm šodien?  
            
            
            
            
            
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Jēzus saka, ka tikt vajātam ir laba zīme, jo tā apliecina atrašanos uz tā paša ceļa, pa 
kuru Jēzus gāja pirmais. Izlasām Mt 10:16-25. 
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Diskusijas otrā daļa 
 
7. Kā Jēzus vārdi, ka māceklis nav pārāks par savu kungu, attiecas uz vajāšanām?   
            
            
            
 
8. Kalna svētrunā Jēzus vajātajiem saka “priecājieties un gavilējiet”. Ko nozīmē 
gavilēt? Kādos brīžos cilvēki mēdz gavilēt? Kādēļ Jēzus aicina gavilēt vajātajiem? 
            
            
            
 
9. Ko Jēzus sola raisnības dēļ vajātajiem? Kādēļ šī svētība atkārtojas?  
            
            
            
 
10. Jēzus vēl saka, ka vajātajiem alga ir liela Debesīs. Par kādu algu ir runa? Vai tā 
attiecas uz glābšanu? Vai Debesīs būs dažādas algas?  
            
            
            
 
11. Nobeigumā Jēzus salīdzina vajātos ar praviešiem? Kādēļ?   
            
            
            
 
12. Pārdomājot vēlreiz Jēzus minēto laimīga cilvēka aprakstu, jautājums Tev –  
vai Tu vēlies šo laimi?  
            
            
            
 

Noslēgums  
 
Pāvils filipiešiem atzinās “dzīvot man nozīmē – Kristus un mirt man ir ieguvums”. 
Jēzus tāpat apraksta patiesu kristieti – garā nabags, kurš saņēmis visu žēlastībā, 
tādēļ viss ir ieguvums – pat ciešanas un nāve. 


