
 

 
 

#1 IEVADS 
Mateja ev. 5:1-2 
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Šis ir Rīgas baptistu Vīlandes draudzes svētrunu sērijas “Kalna svētruna” 
mazo grupu nodarbību materiāls. Katras nodarbības pamatā ir attiecīgā 
svētruna, kuras audio ieraksts pieejams draudzes mājas lapā www.vilande.lv.  
 

Ievads  
 
Matejs savu evaņģēliju raksta jūdiem, tādēļ Jēzu pasniedz kā Ķēniņu, kuru gaidīja 
viss Izraēls. Kad Matejs pirmajās četrās nodaļās ir pierādījis Jēzus tiesības uz Dāvida 
troni caur Jēzus ciltsrakstiem, Austrumu gudro jeb “ķēniņu iecēlēju” vizīti, valdošā 
ķēniņa Hēroda bailēm par savu troni, Ķēniņa vēstneša Jāņa Kristītāja ierašanos, 
Ķēniņa iecelšanu amatā kristībās, saņemot Tēva un Sv.Gara svētību, Ķēniņa misijas 
sagatavošanos, izturot pārbaudījumu tuksnesī, un apliecinot Savu Ķēniņa varu ar 
dziedināšanām un citiem brīnumem kalpošanas pirmajā cēlienā Galilejā... Jēzus 
nostājas kalnā, lai pirmo reizi uzrunātu tautu. Viņš prezentē Ķēniņa valstības 
manifestu – Kalna svētrunu.  
 
Tā sastāv no divām daļām. Pirmajā (5:1-12) Jēzus prezentē patiesa kristieša iekšējās 
īpašības jeb pazīmes. Otrajā (5:13-7:29) Viņš dod piemērus kā šīs īpašības 
pielietojamas darbos. Tādēļ pirmā daļa ir par iekšējām vērtībām, otrā – par ārējiem 
darbiem. Savā veidā ar to Viņš pasaka – pirms kristietis kaut ko dara, Viņam par kaut 
ko jākļūst. Pirms viņš spēj izpildīt Kalna svētrunu, viņam jākļūst par to cilvēku, kādu 
Jēzus apraksta Kalna svētrunas ievadā.  

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasām kopīgi Mateja ev. 5-7.nodaļu. 
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Diskusijas jautājumi 
 
1. Jēzus Kalna svētrunu iesāk ar apgalvojumu, ka laimīgi ir garā nabagie. Ar ko Viņš 
noslēdz Kalna svētrunu? Kā noslēgums un ievads ir savstarpēji saistīti? 
           
           
            
 
2. Vai Kalna svētrunā izteiktās Jēzus pavēles ir iespējams izpildīt?   
           
           
            
 
3. Vai Tev kādas no Jēzus minētajām īpašībām (5:3-12) šķiet neizprotamas, 
nepieņemamas vai pārspīlētas? Paskaidro, kādēļ.   
           
           
            
 
4. Vai Tev kādas no Jēzus minētajām pavēlēm pārējās svētrunas tekstā (5:13-7:29) 
šķiet neizprotamas, nepieņemamas vai pārspīlētas? Paskaidro, kādēļ.   
           
           
            
 
5. Ko Tu sagaidi no šīs Kalna svētrunas attiecībā uz savu dzīvi?  
           
           
            

 
Noslēgums 
 
Kalna svētrunas autors nav Apustulis Pāvils, Pēteris vai Jānis, bet gan pats Kungs 
Jēzus. Šeit Viņš atklāj, kas Viņam ir sirdī. Tādēļ svētīgs un laimīgs ir tas cilvēks, kurš 
ieklausās tajos un to gaismā pārbauda sevi. Lai Dievs mūs svēti, kopīgi ejot šo ceļu! 
 

 


