
 
 
 

 
 
 

 

#10 JŪS ESAT ZEMES SĀLS 
Mateja ev. 5:13 
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Ievads  
 
Kalna svētrunas ievadā Jēzus uzskaitīja virkni pazīmju, pēc kurām nosakāmi patiesi 
laimīgie un svētīgie cilvēki – jaundzimušie kristieši. Viņi ir garā nabagi, apbēdināti 
par savu grēcīgumu, lēnprātīgi, izsalkuši un izlāpuši pēc Dieva taisnības, žēlsirdīgi, 
sirdsšķīsti, miera nesēji starp cilvēkiem un Dievu, un gatavi taisnības dēļ tikt 
vajātiem. Kad cilvēks ir šāds, tas ir kļuvis tik ļoti atšķirīgs no pasaules, ka 
nenovēršami atstāj dziļu ietekmi uz to.  
 
Tādēļ Jēzus šo ievadu noslēdz ar diviem salīdzinājumiem – zemes sāli un pasaules 
gaismu. Šodien domāsim par pirmo no abiem. 

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:13-16. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas domas Tevī rosās, izlasot 13.pantu par zemes sāli?  
           
           
            
 
2. Kādas Tev ir asociācijas, dzirdot vārdu “sāls”? Kur tas šodien tiek izmantots?  
Vai, Tavuprāt, tas ir drīzāk simbols kaut kam pozitīvam vai negatīvam?  
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3. Kādas īpašības ir sālim? Uzskaitām visas, kas nāk prātā. 
           
           
            
 
4. Redzot šīs sāls kontrastainās īpašības, kā varētu Jēzus salīdzinājums “jūs esat 
zemes sāls” attiekties uz mums, kristiešiem? Vai Jēzus pavēl mums būt šādiem, vai 
paziņo faktu, ka mēs tādi esam? 
           
           
            
 
5. Kā Jēzus klausītāji varēja uztvert vārdos “jūs esat sāls”? Ko Vecā Derība mācīja par 
sāli un tā izmantošanu? 
           
           
            
 
6. Redzam, ka izmantošanas veidi ir dažādi, bet pamatuzdevums sālim ir tikai viens 
– kāds? Kas notiek, ja šis uzdevums netiek izpildīts? 
           
           
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Lūkas ev. 14:25-35, kur Jēzus paskaidro, ko nozīmē būt patiesam Viņa 
māceklim.  
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Ko Jēzus šajā Rakstvietā saka – nozīmē būt sālim? Kā 33.pants ir saistīts ar sāli?    
           
           
            
 
8. Kādēļ mums vispār jābūt sāļiem, kontrastainiem šajā pasaulē?  
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9. Kristieši ar savu liecību aptur pasaules trūdēšanu, un Dievs šo taisno dēļ saudzē 
pasauli. Dievs apsolīja Ābrahāmam (1 Moz 18:16-33) saudzēt visu Sodomu un 
Gomoru vien desmit taisno dēļ. Dievs saudzēs daudzus Tevis dēļ, ja nesīsi liecību, 
kas viņos iedarbosies kā sāls. Kas ir tie cilvēki Tavā dzīvē, kurem Tu vari būt sāls?   
           
           
            
 
10. Ko prakstiski nozīmē būt sāļam? Kā tas attiecas uz Tevi personīgi un kā uz 
draudzi kopumā?  
           
           
            
 
11. Izlasām Kol 4:6 - vai apkārtējie cilvēki jūt Tavu sāļumu? Ko šī Rakstvieta atklāj 
par sāļumu ikdienas dzīvē, sarunās? 
           
           
            
 
12. Noslēdzot, izlasīsim Mk 9:47-50.  Ko nozīmē Jēzus vārdi 49.pantā?  
           
           
            
 

Noslēgums  
 
Jēzus neapgalvo, ka kristietis var nebūt sāls. Tādēļ jautājums Tev nav – vai Tu esi 
sāls? Jautājums ir, vai Tu esi sāļš? Turi sāli sevī!  


