
 
 
 

 
 
 

 

 
#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?  
            
            
            
 
2. Ja Tu kādam citam ieteiktu savā mazajā grupā izstudēt šo tēmu, kas būtu Tavi 
galvenie argumenti?    
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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”?    
            
            
            
 

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 
☐   Jēzus mācekļi 
 
2. Kurš grieķu vārds izmantots 
vārdiem “laimīgi” pantos 3-12? 
☐  Chara  
☐   Makarios  
☐  Mamonas  
	  
3. Ko simbolizē pantos 13-16 
minētā zemes sāls un pasaules 
gaisma? 
☐  Patiesību, jo abas ir gaišas un  
     uz tumša fona  
☐   Ietekmi – pasīvo un aktīvo  
☐  Pazemību, jo sāls ir zemē  
     nometusies, bet gaisma kalpo  
     pasaulei, to izgaismojot   
	  
4. Jēzum piepildot Vecās Derības 
bauslību, kuri likumi mums vēl ir 
spēkā, kuri nē (17.-20.p.)? 
☐  Civilais ir, morālais un  
     ceremoniālais nav  
☐  Morālais ir, civilais un  
     ceremoniālais nav  
☐  Ceremoniālais ir, morālais un  
     civilais nav  
	  
5. Pantos 21-48 Jēzus sešas 
reizes citē rabīnu mācību, bet 
viena no tām pat nebalstījās 
Mozus mācībā, kura tā ir?   
☐   Mīli savu tuvāko un nīsti savu  
     ienaidnieku 
☐   Aci pret aci un zobu pret zobu 
☐  Kas atlaiž savu sievu, lai dod  
     viņai šķiršanās rakstu 

6.nodaļa 
 
6. Pirmajos četros pantos 
aprakstīta žēlsirdības dāvanu 
došana, kurā Jēzus pavēl, lai 
kreisā roka nezina, ko dara labā, 
ko tas nozīmē?   
☐   Ka esi gatavs dot spontāni,  
     neaprēķinot zaudējumus, un  
     citiem nepamanot 
☐   Ka jādod kaimiņam, kas pie  
     labās rokas  
☐   Ka, ziedojot, jāizmanto labā  
     roka 
	  
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 
☐   Pirmās trīs par Tēvu, tad par  
     mums 
☐   Pamīšus, pa vienai Tēvam un  
     mums 
	  
8. Pantos 16-18 Jēzus aicina 
gavēt, darot ko?   
☐   Mazgājot galvu un svaidot  
     seju ar eļļu 
☐   Mazgājot galvu un seju 
☐   Svaidot galvu ar eļļu un  
     mazgājot seju 
	  
9. Nodaļas atlikušajā daļā ir runa 
par finansēm un materiālām 
rūpēm – kādu risinājumu Jēzus 
dod šo problēmu atrisināšanai?  
☐   Nepārstrādājieties tāpat kā  
     puķes pļavā 
☐   Rūpējieties par Dievam  
     svarīgajām lietām, tad  
     materiālās lietas jums tiks  
     nodrošinātas 
☐   Neveiciet uzkrājumus tāpat  
     kā putni ligzdās, lai mazinātu  
     stresu, kas bremzē  
     panākumus 
	  
	  
	  
	  

7.nodaļa 
 
10. Kādas divas lietas Jēzus māca 
mums darīt, ja redzam brāļa acī 
gruzīti?  
☐   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  
 
11. Pantos 7-12 Jēzus uzskaita 
divus piemērus, ko dēls prasa 
savam tēvam– maizi un zivi. 
Kāda trešā lieta minēta 
parelēlajā Rakstvietā? 
☐   Vīns 
☐   Ūdens 
☐   Ola  
	  
12. Jēzus saka, ka ceļš, kas ved 
uz dzīvību ir šaurs un kāds vēl? 
☐   Grūti atrodams  
☐   Garš  
☐   Bedrains 
	  
13. Pantos 21-23 sastopam 
nākotnes cilvēkus, kurus Jēzus 
nepazīs kāda iemesla dēļ? 
☐   Jo viņi pārāk lepojas ar  
     saviem darbiem  
☐   Jo viņi nav pildījuši Dieva  
     gribu    
☐   Jo viņi nesauc Jēzu par  
     glābēju 
	  
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 
☐   Abi klausījās Jēzū 
	  
15. Kā Matejs apraksta klausītāju 
reakciju uz Jēzus Kalna 
svētrunu? 
☐   Viņi ir izbrīnīti un atgriežas 
☐   Viņi ir vienaldzīgi 
☐   Viņi ir izbrīnīti 
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