
 
 
 

 
 
 

 

#12 KRISTUS UN BAUSLĪBA 
Mateja ev. 5:17-20 
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Ievads  
 
Kristietības pirmajā svētrunā Jēzus nostājas kalnā, liela pūļa un Savu mācekļu 
priekšā, un sāk Savu runu ar pašu svarīgāko – ar nosacījumiem, kādam cilvēkam 
jākļūst, lai tas ienāktu Debesu valstībā. Tiem, kuri ienākuši Viņa valstībā, Viņš dod 
uzdevumu – dzīvot kā zemes sālim un pasaules gaismai. Un tad Viņš ķeras klāt 
prakstiskajai pusei, Kalna svētrunas otrajai daļai, kurā uzskaitīs piemēru aiz piemēra 
no ikdienas dzīves situācijām un skaidros kā tajās pastāvēt saskaņā ar Dieva gribu.  
 
Taču, lai Viņa klausītāji šos norādījumus uztvertu pareizi, Jēzum ir jāieliek pareizie 
pamati attieksmei pret šiem darbiem. Tādēļ Viņš nodefinē, ko nozīmē Bauslība un 
kāda tai ir loma Viņa valstībā.  

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:17-20. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Iztēlojieties, kāda būtu pasaule, ja tajā nebūtu likumu – gan valstī, gan sadzīvē, 
gan sportā, gan jebkurā citā līmenī? Kādas būtu sekas?  
           
           
            
 
2. Bībele māca, ka cilvēces vēsturē pirmie likumi ir Dieva desmit Baušļi. Kādēļ, 
jūsuprāt, Dievs deva šos likumus?   
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3. Noskaitiet visus 10 Baušļus. Uzskaiti, kuri no tiem attiecas uz Tavām attiecībām 
pret Dievu, un kuras pret līdzcilvēkiem. Kuru no šiem Baušļiem, jūsuprāt, cilvēki 
šodien visvairāk pārkāpj? Vai tam ir kādas redzamas sekas?  
           
           
            
 
4. Izlasiet Rom 2:12-16 – kādas pārdomas jums rodas par to kā cilvēki tiek tiesāti? 
Vai visi vienādi? Kā Dievs attiecas pret tiem, kuri nebija dzirdējuši par Bauslību?  
           
           
            
 
5. Kādas ir sekas, ja cilvēks kaut vai tikai vienu reizi pārkāpj kaut vai tikai vienu no 
Baušļiem? Vai pietiek ar cilvēka nožēlu, lai Dievs piedotu un atceltu šo pārkāpumu?  
Ja šādam vienam pārkāpumam ir tik “nāvējošas” sekas, vai Dievs vispār ir taisns?   
           
           
            
 
6. Kādēļ Jēzus Mat 5:20 velta tik skarbus vārdus Rakstu mācītājiem un farizejiem? 
           
           
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Rom 7:1-6. Pāvils šeit apraksta kā Bauslība savienojas ar Jaunās Derības 
vēsti par žēlastību.  
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Kādu nosacījumu par Bauslības spēku Pāvils dod šajā Rakstvietā? Kā tas attiecas 
uz Tevi kā kristieti?    
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8. Vai tas nozīmē, ka Tev vairs nav jāievēro Dieva dotie likumi?  
           
           
            
 
9. Jēzus Mat 5:18-19 saka, ka no Baušļu turēšanas vai neturēšanas ir atkarīgs kaut 
kas mūsu nākotnē. Kas tas ir? Kādēļ Jēzus piebilst, ka ne tikai turēšana, bet arī 
mācīšana to ietekmē? Kādos veidos Tu māci citus turēt vai neturēt Baušļus? 
           
           
            
 
10. Kā izpaužas būt lielam vai mazam Debesu valstībā?   
           
           
            
 
11. Izlasām 2 Jņ 1:8. Kā varam pazaudēt savu algu Debesīs? Vai tas nozīmē, ka varam 
pazaudēt savu glābšanu? 
           
           
            
 
12.Vai Tu esi nomiris kopā ar Jēzu? Ja Tu esi, tad Bauslībai vairs nav varas pār Tevi. 
Vai tas kaut ko maina Tavā apziņā par Tavu nākotni?  
           
           
            
 

Noslēgums  
 
Jēzus saka, ka Bauslības turēšana tagad vairs neizšķirs, vai tiksi glābts. Bet tā izšķirs, 
kāds būs Tavs statuss Debesīs. Vai pa Debesu vārtiem Tu ienāksi tukšām rokām, vai 
Tevi sagaidīs liela alga, ko Tavs Debestēvs Tev uzkrājis Debesīs. 


