
 
 
 

 
 
 

 

#5 LAIMĪGI IZSALKUŠIE UN IZSLĀPUŠIE PĒC TAISNĪBAS 
Mateja ev. 5:6 
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Ievads  
 
Savas Kalna svētrunas ievadā Jēzus uzskaita īpašības, kādas ir cilvēkā, kurš ienāk un 
dzīvo Viņa valstībā. Šāds cilvēks ir laimīgs un svētīgs, Jēzus saka. Ja pēc pasaules 
standartiem laime saistās ar pašpārliecinātību, pašpietiekamību, lepnumu, 
smiekliem un piepildījumu, ceļš uz Jēzus piedāvāto laimi ved cauri pretējam – garā 
nabadzībai, apbēdinājumam un lēnprātībai jeb gatavībai atteikties no sava “es”.  
 
Šai ķēdei Jēzus pievieno vēl vienu īpašību – izsalkumu un slāpes pēc taisnības.  

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:3-6. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Atskatoties uz Jēzus pirmajiem trīs teikumiem, aprakstiet saviem vārdiem kā tajos 
minētās trīs īpašības ir savstarpēji saistītas.  
            
            
            
 
2. Šodienas Rakstvieta runā par izsalkumu un slāpēm. Pēc kā šodien cilvēki ir 
visvairāk izsalkuši un izslāpuši? Gan ticīgie, gan neticīgie? 
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3. Jēzus Kalna svētrunu sāk ar apgalvojumu, ka Viņam ir atslēga uz laimi un ir gatavs 
to atklāt cilvēkam. Kādēļ lielākā daļa cilvēku toreiz un arī šodien to nevēlas pieņemt? 
Vai tad visi nevēlas būt laimīgi?  
            
            
            
 
4. Pasaule ir izsalkusi un izslāpusi pēc laimes. Bet Jēzus saka, ka laimi aizsniedz tie, 
kuri ir izsalkuši un izslāpuši pēc kaut kā cita – pēc taisnības. Kas ir šī taisnība?  
            
            
            
 
5. Turpat Kalna svētrunā Mat 5:20 Jēzus runā par šo taisnību. Kādas trīs īpašības par 
šo taisnību vari izsecināt seit? 
            
            
            
 
6. Taisnība ir tā, kas nosaka, kurš iemantos Mūžīgo dzīvību. Ja pārnesam šo domu uz 
tiesas sēdes kontekstu, tad kā šī taisnība izpaužās tajā?   
            
            
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām kopīgi Rom 3:19-28. 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Ko Pāvils šajā Rakstvietā atklāj par Dievu kā tiesnesi? Kā cilvēks saņem taisnību 
no Dieva? Vai tādā veidā Dievs nekļūst par netaisnīgu tiesnesi, neprasot samaksu par 
cilvēka likuma pārkāpumiem?    
            
            
            
 
8. Vai šī taisnošana ir vienreizējs notikums, vai var atkārtoties	  atkal	  un	  atkal?	  
Izlasiet	  Jņ	  4:13-‐14	  - ko Jēzus saka šeit par slāpēm? Izlasiet Jņ 6:32-35 – ko Jēzus 
saka šeit par izsalkumu? 
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9. Taisnošana dara cilvēku pilnīgu Dieva priekšā, un tas ir vienreizējs notikums. 
Izlasiet Fil 3:15. Tomēr dažus pantus atpakaļ – 12.p. – Pāvils atklāj, ka papildus šai 
pilnībai pastāv kāda nepilnība. Kas tā ir? 
            
            
            
 
10. Pēteris savā vēstulē 2 Pēt 3:13-14 atklāj, ka pilnīgā taisnība mājos Mūžībā, tomēr 
līdz tai ir ejams ceļš, kurā mums jātiecas kļūt neaptraipītiem un nevainojamiem. Ko 
tas nozīmē praktiski tavai dzīvei?  
            
            
            
 
11. Kā stiprināt sevī alkas un izsalkumu pēc taisnības – pēc šīs nevēlēšanās grēkot? 
Kāds ir psalmista ieteikums – Ps 119:11? Kā tu to vari pielietot savā dzīvē? 
            
            
            
 
12. Ko Jēzus sola tiem, kuri slāpst un alkst pēc laimes? Taisnību. Ko Viņš sola tiem, 
kuri slāpst un alkst pēc taisnības? Laimi. Ja taisnība ir vienreizējs notikums, bet arī 
ikdienišķs notikums, kāda izskatās šī laime? 
            
            
            
 

Noslēgums 
 
Jēzus sola laimi tiem, kuri ir izsalkuši un izlāpuši pēc patiesās vērtības – taisnības. 
Tikai viņi tiks paēdināti ar laimi. Vienu reizi par visām reizēm Mūžībai, bet arī 
ikdienai, katru dienu no jauna caur Dieva Vārdu.  


