
 

 
 

#4 LAIMĪGI LĒNPRĀTĪGIE 
Mateja ev. 5:5 
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Ievads  
 
Matejs savā evaņģēlijā Jēzu pasniedz kā ķēniņu, un Kalna svētrunā šis Ķēniņš nodod 
Savu vēstījumu par to, kādi būs tie cilvēki, kuri drīkstēs ienākt un dzīvot Viņa 
valstībā. Tie ir garā nabagi (Mat 5:3), kuri ienāk caur šaurajiem vārtiem, uz ceļiem 
nometušies. Savas grēcīguma apziņas nospiesti uz ceļiem, viņi ir tik apbēdināti (4.p.) 
par savu stāvokli, ka raud. Šīs sirds attieksmes dēļ viņi kļūst lēnprātīgi (5.p.).  
 
Jēzus šeit atklāj ķēdi ar īpašībām un stāvokļiem, kādiem iziet cauri visi kristieši. 
Visiem kristiešiem ir šīs īpašības, visi kristieši iziet cauri visiem šiem stāvokļiem. 
Jēzus sāk Kalna svētrunu ar šiem kritērijiem, lai aicinātu katru no tās klausītājiem 
pārbaudīt – vai tie ir redzami manā dzīvē. Tikai tad, ja atbilstu šiem kritērijiem, man 
ir vērts iet tālāk un klausīties pārējo Kalna svētrunas vēsti. 

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:3-5. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Aprakstiet saviem vārdiem, kāds ir garā nabags un apbēdinātais, par kuriem Jēzus 
runāja iepriekšējos divos pantos.  
           
           
            
 
2. Kā trešo kritēriju Jēzus min lēnprātību. Kas tā ir, un kāda tā izskatās darbībā? 
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3. Vai cilvēki mēdz būt lēnprātīgi pēc dabas? Apraksti šādu cilvēku. Kādas vēl 
īpašības parasti šādam cilvēkam piemīt?  
           
           
            
 
4. Vai Jēzus šeit runā par šādu dabisku, iedzimtu raksturīpašību? Ja jā, vai tas būtu 
godīgi, ņemot vērā, ka cilvēki pēc dabas ir gan intraverti, gan ekstraverti? Kuriem no 
abiem būtu vieglāk būt lēnprātīgiem?   
           
           
            
 
5. Ja Jēzus nerunā par dabisku, iedzimtu raksturīpašību – lēnprātību, tad par kādu 
lēnprātību ir runa? Kā tā varētu atšķirties no iedzimtās īpašības lēnprātības?   
           
           
            
 
6. Jaunajā Derībā vārds praus (no grieķu valodas), kas izmantots Mat 5:5 vārdam 
lēnprātīgie, tiek lietots vēl divās vietās Mateja evaņģēlijā – 11:29 un 21:5. Izlasiet tās 
un centieties noformulēt, kāda ir šī Jēzus minētā lēnprātība.   
           
           
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām kopīgi 1 Pēt 3:1-7. 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Pēteris šīs Rakstvietas 4.pantā lieto arī šo vārda praus formu. Latviešu valodas 
tulkojumos tas ir nosaukts kā rāms (jaunajā tulk.) jeb lēns (vecajā tulk.). Vai tas šeit 
aprakstīts kā ārējs uzdevības veids vai iekšējs sirds stāvoklis? Kā tas izpaužas Tavās 
attiecībās ar Dievu? Un līdzcilvēkiem?  
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8. Pēteris šo rāmo un lēno garu apzīmē kā cilvēka patieso skaistumu. Kādēļ šāds 
cilvēks ir skaistāks par ārēji skaistu cilvēku? Kas tieši viņa ir tik pievilcīgs? Ko cilvēki 
viņā novērtē? Un ko Dievs? 
           
            
            
 
9. Vai šī sievas pakļaušanās savam vīram ir salīdzināma arī kristieša pakļaušanos 
Dievam? Kā tas saskan ar Jēzus vārdiem laimīgi lēnprātīgie? 
           
            
 
10. Kādu svētību un laimi Jēzus sola lēnprātīgajiem? Ko tas nozīmē? Vai tā ir domāta 
tikai nākotnei, vai arī šodienai? Vai to sasniedz visi lēnprātīgie, vai tikai daži? 
           
            
 
11. Kā Tu vari zināt, vai esi lēnprātīgs? Izlasiet 1 Tes 2:7 un salīdzini ar sevi – vai Tu 
redzi sevi šīs mātes lomā? Kā šī loma attiecas uz Tevi? 
           
            
 
12. Izlasiet Gal 5:23 – Gara augļu sarakstu. Viens no tiem ir lēnprātība. Jēzus vēlāk 
Kalna svētrunā saka, ka kristieti varēs atpazīt pēc viņa augļiem. Vai Tu redzi šo 
lēnprātības augli savā dzīvē?  
           
            
 

Noslēgums 
 
Jēzus lēnprātību ierindo to īpašību rindā, kāda būs jebkurā kristietī. Ja tās nav, tad 
cilvēkam jāuzdod jautājums – vai tiešām esmu Jēzus valstībā? Jo Viņa valstībā nav 
to, kuriem šīs īpašības nav. Garā nabagi, apbēdināti par savu stāvokli, kļūst 
lēnprātīgi un padevīgi Savam Kungam. Un Viņš viņus sāk pārveidot pēc Savas gribas.  


