
 
 
 

 
 
 

 

#16 IZRAUJ ACI UN NOCĒRT ROKU 
Mateja ev. 5:29-30 
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Ievads  
 
Kad Jēzus ir iepazīstinājis ar Savas Valstības noteikumiem, Viņš dod sešus praktiskus 
piemērus no dzīves, kuros uzsver iekšējās sirds attieksmes pārāko nozīmi pār ārējo 
un redzamo darbu. Tā, nu, Viņš slepkavību salīdzina ar dusmām, vai laulības 
pārkāpšanu ar iekāri. Jēzus vēsts ir, ka nav nozīmes likuma ārišķīgai turēšanai, ja 
sirdī ir vēlēšanās to tomēr pārkāpt. Grēks nav darīšana, bet jau vēlēšanās to darīt. 
 
Un tad Jēzus sniedz norādījumus kā apspiest šo vēlēšanos grēkot. Par to šodienas 
nodarbībā.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:29-30. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Izlasot šodienas Rakstvietu, kādas domas rosās Tavā prātā?  
           
           
            
 
2. Ja Tev vienā teikumā ar saviem vārdiem jāpaskaidro, ko Jēzus šajā Rakstvietā saka, 
ko Tu teiktu?    
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3. Kādēļ Jēzus izmanto aci un roku savā ilustrācijā? Un kādēļ piemin vēl labo pusi? 
Kāda tam varētu būt nozīme?  
           
           
            
 
4. Ja Tev kāds lūgtu paskaidrot, ko nozīmē “grēks”, ko Tu teiktu?  
           
           
            
 
5. Uzskaitiet šīs pasaules mūsdienu lielākās problēmas, ar kurām cilvēce saskaras. 
Vai grēks ir šo problēmu sarakstā? Vai grēks skar visus cilvēkus?  
           
           
            
 
6. Vai grēka problēma skar visus cilvēkus? Arī tos, kuri uzskata, ka dzīvo bez grēka? 
Vai arī uz viņiem attiecas Jēzus aicinājums izraut aci un nocirst roku?    
           
           
            
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Mat 18:1-9.     
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Ar ko šeit minētā kāja atšķiras no iepriekš minētās rokas?   
           
           
            
 
8. Kādēļ šajā paralēlakā Rakstvietā Jēzus sāk ar bērniem jeb “mazākajiem”? Kā notiek 
pāreja no tiem (1.-5.pants) uz grēku apspiešanu (6.pantā)?   
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9. Kādēļ tas ir tik bīstami? Kas ir grēka alga jeb sekas?   
           
           
            
 
10. Vai Tu apzinies savus lielākos ienaidniekus? Kas tie ir?  
           
           
            
 
11. Apzinoties, ka grēks negatīvi ietekmē Tevi, kas mainītos Tavā dzīvē, ja Tu 
mazinātu grēku savā ikdienā?  
           
           
            
 
12. Kā Tu vari praktiski nocirst sev roku un izraut aci?  
           
           
            
 
 

Noslēgums  
 
Jēzus saka, ka mums labāk klibiem ieiet Debesu valstībā nekā staltiem – pazušanā. 
Labāk paliekam bez dažām mums dārgām lietām šajā dzīvē, toties Mūžībā ar Dievu, 
nekā kopā ar visām šīm lietām, bet bez Dieva. 
 
 


