
 
 
 

 
 
 

 

#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? 
           
           
            
 
2. Ar kādu vārdu sākas otrais pants? Par ko tas liecina? Kādos veidos kristietis ir 
aicināts dot jeb ziedot?  
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3. Izlasām Sak 19:17 – vai Dievam ir nepieciešama mūsu nauda? Kādēļ mums ir 
svarīgi dot citiem? Ko mēs paši no tā iegūstam? 
           
           
            
 

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? 
 
           
           
            
 
2. Došanai ir jābūt ar upuri. Izlasām 1 Lku 21:24-25 – kādu attieksmi šeit parāda 
Dāvids? Ko tā liecina par devēja sirdi? 
           
           
            
 
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? 
           
           
            

 
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? 
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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? 
           
           
            
 
6. Došanai ir jānotiek, atbildot uz vajadzību. Izlasām 5 Moz 15:7-8 – kā Tu vari 
noteikt, kad pastāv vajadzība? 
           
           
            
 
7. Došanai ir jābūt dāsnai. Izlasām 2 Kor 9:13 – kādas sekas ir Tavam dāsnumam? 
           
           
            

 
Noslēgums  
 
Atgriežoties pie šodienas Kalna svētrunas Rakstvietas – trīs reizes ir pieminēta alga 
par šiem žēlsirdības darbiem. Par kādu algu katrā no tām ir runa?  
           
           
             

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


