
 
 
 

 
 
 

 

 
#36 Dažādas reakcijas un noslēgums 

Mateja ev. 7:28-29 
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Ievads  
 
Kalna svētruna ir noslēgusies. Jēzus ir pateicis Savus pēdējos vārdus, un šodien 
izteiksim savus pēdējos – runāsim par mūsu reakciju uz Kalna Svētrunu. Pirms to 
darīsim, veiksim atskatu uz Kalna svētrunu, katram aizpildot nelielu testu.   
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 7:28-29. 

 

Diskusijas jautājumi  
 
1. Kas Tev ir lielākais ieguvums no Kalna svētrunas?  
 Ļaujam katram izteikties.        
            
            
 
2. Ja Tu kādam citam ieteiktu savā mazajā grupā izstudēt šo tēmu, kas būtu Tavi 
galvenie argumenti?    
 Ļaujam katram izteikties.        
            
            
 
3. Jēzus klausītāji bija izbrīnīti par Viņa mācību, kāda ir Tava reakcija? Izlasām Mk 
4:13-20 – kura no šīm četrām augsnēm vēlies būt Tu, un ko dari “lietas labad”?    
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 Pirmā augsne jeb zeme ir vienaldzība. Sātans valda pār cilvēka sirdi, tādēļ 
 tā ir cieta kā nobradāta ceļa malā un tajā nav vietas Dieva Vārda sēklai. 
 Otrā atsaucas Dieva Vārdam, tomēr pie pirmām grūtībām atsakās no tā. 
 Trešā arī uzņem Dieva Vārda sēklu, tomēr ikdienas dzīve ar tās komfortu un  
 rūpēm padara šo cilvēku remdenu pret Kristu, kas Dievam nav pieņemams  
 kā teikts draudzēm Atkl 3:16.        
 Ceturtā zeme uzņem Dieva Vārdu, noglabā savā sirdī kā psalimists Ps 119:11 
 un tas nes daudzkārtīgus augļus. Augļi ir gan Gara augļi, kas aprakstīti  
 Gal 5:22-23, gan arī citu cilvēku atgriešanās, caur kuriem Dieva Vārda  
 sēkla turpina nest augļus nākamajās paaudzēs. Tie ir tie lielie darbi, kurus 
 kristieši veic pat lielākā mērā nekā Kristus to darīja – izlasām Jņ 14:12. Tie ir 
 kā tas sinepju graudiņš, no kura izaug lielākais no kokiem – Mt 13:31-32.  
 

Noslēguma tests 
 
Lai atsvaidzinātu atmiņā Kalna svētrunas mācību, veiksim nelielu noslēguma testu. 
Katrs lai aizpilda savu lapu, Bībeli atļauts izmantot. Testam var paredzēt 15-30 
minūtes. Beigās vadītājs lai nolasa pareizās atbildes. Labāko var apbalvot.   
 
Testa jautājumi pieejami nākamajā lapā.  
 

Noslēgums 
 
Kalna svētrunas sērija ir noslēgusies, tomēr tā turpina dzīvot mūsos.  
Tagad iesim un izdzīvosim to, un mācīsim to darīt arī citus.  
 
Lai Debestēvs jūs svētī! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Noslēguma tests 
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5.nodaļa 
 
1. Kas bija Jēzus primārā mērķauditorija Kalna 
svētrunā saskaņā ar pantiem 1-2?  
 
☐  Neticīgo ļaužu pūlis 
☐   Rakstu mācītāji un farizeji 
n  Jēzus mācekļi 
 
Komentārs: “Viņa mācekļi sapulcējās ap viņu. Un 
viņš sāka tos mācīt, sacīdams…” 
	  
	  
2. Kurš grieķu vārds izmantots vārdiem 
“laimīgi” pantos 3-12? 
 
☐  Chara  
n  Makarios  
☐  Mamonas  
	  
Komentārs: Šī ir laime, kas ir neatkarīga no 
ārējiem apstākļiem. 	  
	  
	  
3. Ko simbolizē pantos 13-16 minētā zemes sāls 
un pasaules gaisma? 
 
☐  Patiesību, jo abas ir gaišas un uz tumša fona  
n  Ietekmi – pasīvo un aktīvo  
☐  Pazemību, jo sāls ir zemē nometusies, bet  
     gaisma kalpo pasaulei, to izgaismojot   
	  
Komentārs: Sāls aptur trūdēšanu (negatīvo), 
gaisma ienes patiesību un dziedināšanu (pozitīvo) 	  
	  
	  
4. Jēzum piepildot Vecās Derības bauslību, kuri 
likumi mums vēl ir spēkā, kuri nē (17.-20.p.)? 
 

☐  Civilais ir, morālais un ceremoniālais nav  
n  Morālais ir, civilais un ceremoniālais nav  
☐  Ceremoniālais ir, morālais un civilais nav  
	  
Komentārs: Civillikums attiecās uz Izraēla nāciju, 
ceremoniālais – uz Tempļa kalpošanu, tādēļ uz 
mums attiecas vairs tikai morālais likums. 	  
	  
	  
5. Pantos 21-48 Jēzus sešas reizes citē rabīnu 
mācību, bet viena no tām pat nebalstījās Mozus 
mācībā, kura tā ir?   
 

n  Mīli savu tuvāko un nīsti savu ienaidnieku 
☐   Aci pret aci un zobu pret zobu 
☐  Kas atlaiž savu sievu, lai dod viņai šķiršanās  
     rakstu 
	  
Komentārs: Pieci ir tiešām citāti no Mozus 
bauslības, taču mīlēt savu ienaidnieku Mozus 
nekad nebija pavēlējis.  	  
	  
	  
6.nodaļa 
	  
6. Pirmajos četros pantos aprakstīta žēlsirdības 
dāvanu došana, kurā Jēzus pavēl, lai kreisā roka 
nezina, ko dara labā, ko tas nozīmē?   
 

n  Ka esi gatavs dot spontāni, neaprēķinot  
      zaudējumus, un citiem nepamanot 
☐   Ka jādod kaimiņam, kas pie labās rokas  
☐   Ka, ziedojot, jāizmanto labā roka 
	  
Komentārs: “…ka tavs žēlsirdības darbs paliek 
apslēpts.”  	  
	  
	  
7. Pantos 5-15 Jēzus māca kā lūgt, prezentējot 
“Mūsu Tēvs debesīs” lūgšanu. Tajā Viņš izsaka 
sešas vēlēšanās – cik no tām ir par Dievu un cik 
par mums?   
 
☐   Pirmās trīs par mums, tad par Tēvu 
n  Pirmās trīs par Tēvu, tad par mums 
☐   Pamīšus, pa vienai Tēvam un mums 
	  
Komentārs: Jēzus uzsvaru liek vispirms uz Tēva 
pagodināšanu, tikai tad uz mūsu vajadzībām. 	  
	  



8. Pantos 16-18 Jēzus aicina gavēt, darot ko?   
 
☐   Mazgājot galvu un svaidot seju ar eļļu 
☐   Mazgājot galvu un seju 
n  Svaidot galvu ar eļļu un mazgājot seju 
	  
Komentārs: “…svaidi savu galvu ar eļļu un mazgā 
savu seju.” Šodienas izpratnē tas nozīmē – 
mazgājies un iesmaržojies, lai izskaties kā ikdienā.	  
	  
	  
9. Nodaļas atlikušajā daļā ir runa par finansēm 
un materiālām rūpēm – kādu risinājumu Jēzus 
dod šo problēmu atrisināšanai?  
 
☐   Nepārstrādājieties tāpat kā puķes pļavā 
n  Rūpējieties par Dievam svarīgajām lietām,       
      tad materiālās lietas jums tiks nodrošinātas 
☐   Neveiciet uzkrājumus tāpat kā putni ligzdās,  
      lai mazinātu stresu, kas bremzē panākumus 
	  
Komentārs: “Meklējiet vispirms Dieva valstību un 
viņa taisnību, tad jums viss pārējais tiks iedots.”	  
	  
	  
7.nodaļa 
	  
10. Kādas divas lietas Jēzus māca mums darīt, ja 
redzam brāļa acī gruzīti?  
 

n  Izņemt gruzīti no brāļa un baļķi no savas acs 
☐   Neizņemt gruzīti no brāļa acs, lai netiktu  
      kaunināts par baļķi savā acī 
☐   Izņemt baļķi no savas un brāļa acs  
	  
Komentārs: “…izņem vispirms baļķi no savas acs, 
tad redzēsi, kā izņemt gruzīti no sava brāļa acs.”	  
	  
	  
11. Pantos 7-12 Jēzus uzskaita divus piemērus, 
ko dēls prasa savam tēvam– maizi un zivi. Kāda 
trešā lieta minēta parelēlajā Rakstvietā? 
 
☐   Vīns 
☐   Ūdens 
n  Ola  
	  
Komentārs: Lk 11:12 “…ja tas lūgs olu?” 	  
	  
	  

12. Jēzus saka, ka ceļš, kas ved uz dzīvību ir 
šaurs un kāds vēl? 
 

n  Grūti atrodams  
☐   Garš  
☐   Bedrains 
	  
Komentārs: “…un tikai nedaudzi to atrod.” 	  
	  
	  
13. Pantos 21-23 sastopam nākotnes cilvēkus, 
kurus Jēzus nepazīs kāda iemesla dēļ? 
 
☐   Jo viņi pārāk lepojas ar saviem darbiem  
n  Jo viņi nav pildījuši Dieva gribu    
☐   Jo viņi nesauc Jēzu par glābēju 
	  
Komentārs: “…kas dara mana debesu Tēva gribu.” 	  
	  
	  
14. Kalna svētruna noslēdzas ar līdzību par  
diviem namu cēlējiem – kas bija kopīgs 
saprātīgajam vīram no nejēgam? 
 
☐   Abi darīja Jēzus gribu  
☐   Abi klausījās Jēzū un darīja Viņa gribu 
n  Abi klausījās Jēzū 
	  
Komentārs: par abiem ir minēts “kas šos manus 
vārdus dzird.” Atšķirība bija tajā, ka viens “dzird 
un dara”, bet otrs “dzird un nedara.”	  
	  
	  
15. Kā Matejs apraksta klausītāju reakciju uz 
Jēzus Kalna svētrunu? 
 
☐   Viņi ir izbrīnīti un atgriežas 
☐   Viņi ir vienaldzīgi 
n  Viņi ir izbrīnīti 
	  
Komentārs: “…ļaudis brīnījās par viņa mācību.”	  
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