
 
 
 

 
 
 

 

#21 ŽĒLSIRDĪBAS DARBI 
Mateja ev. 6:1-4 
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Ievads  
 
Kaut arī Jēzus nostājās pret grēku, Viņš mīlēja grēciniekus. Jēzus bija žēlīgs pret 
vislielākajiem grēciniekiem, tikai pret vienu cilvēku grupu Viņam bija ļoti asa 
attieksme. Un tie bija liekuļi. Tie, kuri tēloja, ka ir ticīgi, reliģiozi, taisni, bet sirdī 
tādi nebija. Un šajā sestajā nodaļā Jēzus apskata trīs veidus liekulībai – žēlsirdības 
dāvanas dodot, lūdzot Dievu un gavējot. Dāvanu došana attiecas uz līdzcilvēkiem, 
lūgšana – uz Dievu, gavēšana – uz sevi pašu, savas miesas mērdēšanu. Tātad, Jēzus 
aplūkot liekulību visās attiecību formās, pret cilvēkiem, Dievu un pašam sevi.  
 
Šodien runāsim par pirmo – žēlsirdības dāvanu sniegšanu saviem līdzcilvēkiem.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 6:1-4. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Ar kādu vārdu Jēzus uzsāk šo nodaļu? Ko šī pavēle nozīmē? Kā Tu to centies pildīt 
savā ikdienā? 
 Vārds “sargaities” norāda uz aktīvu darbību. Tātad, esot pasīvajā režīmā,  
 neko nedarot, šo pavēli izpildīt nav iespējams, tāpat kā cilvēks, kuram uzbrūk,
 nespēj sevi aizsargāt no pretinieka sitiena, stāvot nekustīgs.   
 Jēzus pavēl sargāties no liekulības, pārbaudot mūsu motīvus, kuru dēļ darām 
 labu citiem, dodam dāvanas un sniedzam palīdzību. Vai sagaidām pateicību?
 Ja to nesaņemam, vai tik un tā to darīsim vēlreiz? Vai mūsu atbilde uz kāda  
 palīdzības saucienu atšķirtos, ja neviena nav blakus, vai arī daudzi to dzird? 
 1. pantā minētais vārds “ievērot” jeb “spīdēt” oriģināltekstā ir “theaomai”,  
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 kam ir vienāda sakne ar vārdu “teātris”. Tātad, Jēzus aicina nespēlēt teātri. 
 2.pantā minētā izbazūnēšana ir saistīta ar farizeju paražu nēsāt līdzi mazas 
 sudraba trompetītes, piesietas pie jostas, kuras viņi pūta, lai sasauktu  
 ubagus un nabagus, lai viņiem izdalītu naudu. Uzskaitiet, kas ir mūsu dzīves 
 “trompetītes”, kuras mēs nēsājam sev līdzi.       
 
2. Ar kādu vārdu sākas otrais pants? Par ko tas liecina? Kādos veidos kristietis ir 
aicināts dot jeb ziedot?  
 Jēzus saka “KAD tu dod”, nevis “JA tu dod”, ar to pieņēmot, ka Tu kā   
 kristietis dosi žēlsirdības jeb mīlestības dāvanas. Izlasām Ef 2:4-5 – ja Tēvs 
 ir bagāts žēlastībā, tad arī Viņa bērni tādi būs. Pat Jēzus mācekļi turēja pie  
 sevis maku, no kura deva nabagiem – izlasām Jņ 13:29. Bībele aicina mūs  
 dot divos veidos – regulārā veidā Draudzei kā Pāvils raksta 1 Kor 16:1-3 u.c.,  
 kā arī spontānā veidā, iepriekš neplānojot, par kuru Jēzus runā šeit.   
 Izlasām 3.-4.pantu - kreisā roka nezina, ko laba izdarījusi. Tātad, tas bijis  
 spontāns darbs, ilgi nedomājot, neaprēķinot savas iespējas un konta stāvokli. 
 Šo darbu ne vien citi cilvēki neredz, bet pat daļa Tevis nav pamanījusi!  
 Tieši šādus darbus Dievs redz, jo tie nākuši no sirds, nevis kādu ārēju, sev 
 izdevību apstākļu motivēti. Kā jau visā Kalna svētrunā arī šeit Jēzus runā par 
 sirdi – un ārējie darbi apliecina Tavu sirdi, ticību – izlasām Jk 2:14-20.  
 
3. Izlasām Sak 19:17 – vai Dievam ir nepieciešama mūsu nauda? Kādēļ mums ir 
svarīgi dot citiem? Ko mēs paši no tā iegūstam? 
 Nē, Dievam nav nepieciešama mūsu nauda, Viņš bez tās jau tūkstošiem gadu 
 garumā uztur Visumu. Bet dot ir svarīgi mūsu pašu dēļ! Jo mūsu došana mūs 
 ievelk kādā aplī – izlasām 5 Moz 16:10 un 17. Mēs dodam labprātīgo  upuri 
 (10.p.) no tā, ko Dievs mums iepriekš jau devis (17.p.). Ko Dievs mums   
 devis, mēs dodam Dievam, un Dievs mums to atkal dod utt. Ja nedodam,  
 tad apturam šo svētību ciklu – izlasām Sak 11:24-25.     
 Šodienas Rakstvietā Jēzus saka to pašu – ja Tu dosi ar patiesu sirdi,   
 Tu saņemsi algu no Tēva. Tu sevi iekļausi Dieva svētību ciklā. Protams, ir arī 
 otrā galējība – Labklājības teoloģija, bet Dievs redz devēja sirds nolūku.  
 

Diskusijas otrā daļa 
 
Jaunā Derība daudz runā par došanu, tādēļ turpinājumā aplūkosim septiņus veidus, 
kādos Bībele aicina mūs, kristiešus, dot.   
 
1. Došana ir investēšana Dievā. Izlasām Lk 6:38 – kādu Tu raksturotu Dievu kā 
“sadarbības partneri” atbilstoši šajā Rakstvietā minētajam? Vai Tu esi kādreiz 
“ieguldījis” Dievā? Kāda bijusi Tava pieredze? 
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 Pasaule dod nelabprātīgi, ir sīksta un skopa. Mēs to redzam pat cepumu  
 vai “čabiņu” iepakojumos, kuri iepakojuma kastes aizpilda tikai daļēji. Bet  
 Dievs tāds nav, Viņš ne vien nešmaucas, neaizpildot visu, nē – Viņš aizpilda 
 visu līdz malām, saspiež, lai ieietu vēl, un tad vēl uzber pa virsu. Tā Bībele 
 liecina par šo Dievu. Ja Tu savā dzīvē neesi to piedzīvojis, iespējams, Tu  
 nekad neesi patiesi investējis Dievā. Kā, piem., ir ar Tavu desmito tiesu?  
 Visi resursi tāpat pieder Dievam, tie ir kā sēkla, kuru Viņš mums devis, lai 
 mēs to iesētu, jo tikai tad atkal tiksim pie ražas – izlasām 2 Kor 9:6.   
 
2. Došanai ir jābūt ar upuri. Izlasām 1 Lku 21:24-25 – kādu attieksmi šeit parāda 
Dāvids? Ko tā liecina par devēja sirdi? 
 Ja mēs teiktu “ņem šo, jo man to tāpat nevajag”, tas neliecināt par lielu  
 mīlestību. Mīlestība ir tad, kad dod to, kas Tev pašam IR vajadzīgs. Ja Tev  
 sanāk kaut ko upurēt, tad Tavai dāvanai ir vērtība. Tad tā nāk no sirds.  
 
3. Došana nav saistīta ar to, cik daudz Tev pieder. Izlasām Lk 16:10 – cik 
bagātam cilvēkam ir jābūt, lai Dievs spētu novērtēt viņa uzticamību? Vai Tu ar savu 
patreizējo konta stāvokli esi spējīgs dot žēlsirdības dāvanas? 
 Cilvēki mēdz domāt – “tad, kad būšu bagāts, TAD došu un ziedošu daudz.”  
 Dievs tā nedomā. Viņš vēro cilvēkus jau tad, kad viņiem ir maz, un no tā 
 secina, vai viņiem var dot vairāk. Būt uzticamam lielās lietās ir daudz vieglāk 
 nekā mazās. Būt uzticami mazās lietās spēj tikai tie, kuriem ir tīras sirdis.  

 
4. Došana ir cieši saistīta ar garīgo bagātību. Izlasām Lk 16:11-12 – kas šeit teikts 
par materiālu dāvanu došanu attiecībā uz cilvēka garīgo dzīvi? Kā tas attiecas uz 
Tavu dzīvi? 
 Jēzus šeit saka – ja Tu neesi uzticams ar savu naudu, tad Tu nesaņemsi  
 patiesos dārgumus – cilvēku dvēseles. Ja Tu neesi uzticams ar šo materiālo  
 daļu, tad Dievs Tev nedos atbildību par garīgo. Tātad, Tava garīgā izaugsme, 
 kalpošana un evaņģelizācijas efektivitāte ir tiešā veidā saistīta ar to kā Tu  
 attiecies pret savu naudu. Visa nauda, ko saņemam, pieder Dievam, mēs 
 esam Viņa namturi, no kuriem prasīts būt uzticamem – 1 Kor 4:2.   
 
5. Došanai ir jānāk no personīgas gribas. Izlasām 2 Kor 9:7 – pēc kā Dievs vērtē 
priecīgu devēju? Kādos gadījumos Tu dod ar priecīgu sirdi, kādos nē? 
 Pāvils raksta, ka priecīgs devējs ir tas, kuram lēmums par došanu nāk no 
 sirds – “kā iesaka sirds”. Tādēļ Dieva acīs Tu neko neiegūsti, ja dod Viņam 
 kaut ko pienākuma dēļ, nevis no sirds. Pat Desmitā tiesa ir dodama nevis  
 piespiedkārtā, bet gan no sirds. Un pie tam – tai nav jābūt 10% (Jaunajā  
 Derībā tas nav pavēlēts), bet tik %, cik Tava sirds “iesaka” dot.   
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6. Došanai ir jānotiek, atbildot uz vajadzību. Izlasām 5 Moz 15:7-8 – kā Tu vari 
noteikt, kad pastāv vajadzība? 
 Dievs Tev ir devis saprātu, acis un ausis, tādēļ Tev ir tiesības izvērtēt, kad 
 pastāv vajadzība, un kad nē. Ne visos gadījumos pastāv tiešām vajadzība,  
 un tad Tava došana var izrādīties lāča pakalpojums – izlasām 2 Tes 3:10-12. 
 Bet, kad pastāv šaubas, tad labāk izvēlēties žēlsirdības ceļu, un dot.   
 
7. Došanai ir jābūt dāsnai. Izlasām 2 Kor 9:13 – kādas sekas ir Tavam dāsnumam? 
 Dāsnums ir spēcīga liecība pasaules priekšā par Tavu Debestēvu. Pasaule 
 dod dāsni tad, kad ir ko saņemt pretī. Kristiešiem ir jādod dāsni tad, kad nav  
 ko saņemt pretī, vismaz nekā ar cilvēka aci redzama. Tomēr Debestēvs to  
 redz un atmaksā ar uzviju.          
 

Noslēgums  
 
Atgriežoties pie šodienas Kalna svētrunas Rakstvietas – trīs reizes ir pieminēta alga 
par šiem žēlsirdības darbiem. Par kādu algu katrā no tām ir runa?  
 1.pantā ir minēta alga no Dieva, kuru Tu nesaņem, jo dari savu žēlsirdības  
 darbu līdzcilvēku slavas vai pateicības dēļ.      
 2.pantā Tu saņem algu, bet tā ir līdzcilvēku alga, viņu slava un pateicība.  
 Bet 4.pantā Tu saņem Dieva algu, jo darīji darbu, kas cilvēku acīm un pat 
 Tavai kreisajai rokai nebija redzams. Dodot to spontāni, pašam par to  
 iepriekš ilgi nedomājot, un pēc tam to ātri aizmirstot, tā kļūst redzama Dieva 
 acīm. Un Viņš to atalgo – ar laicīgām un mūžīgām svētībām.      

 
Ja dosi dāvanu un aizmirsīsi par to, Dievs atcerēsies un atmaksas Tev. 
Ja dosi dāvanu un atcerēsies par to, Dievs aizmirsīs un neatmaksās Tev.  


