
 
 
 

 
 
 

 

#6 LAIMĪGI ŽĒLSIRDĪGIE 
Mateja ev. 5:7 
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Ievads  
 
Jēzus Kalna svētruna ir iedalāma divās daļās – pirmajā uzskaitītas kristīga cilvēka 
īpašības, otrajā – darbi, kas ir šo īpašību rezultāts. Pirmās četras Jēzus nosauktās 
īpašības apraksta cilvēka iekšējo cīņu ar sevi, ieraugot sevi spogulī, Dieva gaismas 
apspīdētu. Tā rezultātā cilvēka attieksme pret sevi tik ļoti izmainās, ka sāk ietekmēt 
citu cilvēku dzīves. Kad cilvēks iekšēji izmainījies, izmaiņas sāk parādīties ārēji.  
 
Par to runā otrās četras īpašības. Pirmā no tām ir – žēlsirdība. 

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:1-7. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Vai tu pazīsti vai zini kādu cilvēku, kuram labi atbilst vārds “žēlsirdīgs”? Kā Tu 
raksturotu šādu cilvēku? Nosauc piecas līdzīgas īpašības.   
            
            
            
 
2. Kas ir pretstats žēlsirdībai? Kuru no abām pusēm Tu vairāk redzi ikdienā, 
līdzcilvēku attiecībās sabiedrībā, skolā, darbavietā, baznīcā? 
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3. Vai žēlsirdība vienmēr ir tikai laba īpašība, vai tā var būt arī slikta īpašība? Vai 
cilvēks var būt pārāk žēlsirdīgs, tādējādi izraisot negatīvas sekas? 
            
            
            
 
4. Vai žēlsirdība ir iedzimta raksturīpašība? Vai arī tā ir spēja, kuru cilvēks saņem 
kādā dzīves posmā? Kas padara cilvēkus žēlsirdīgus?  
            
            
            

 
5. Šajā Kalna svētrunas ievadā Jēzus uzskaita cilvēka iekšējas īpašības, un arī 
žēlsirdība ir to skaitā. Kā žēlsirdība liecina par cilvēka iekšējo stāvokli? Kā tas saistīts 
ar pārējām Jēzus uzskaitītajām īpašībām jeb svētlaimēm?  
            
            
            

 
6. Ja Dievs ir žēlsirdības Dievs, kā Viņa žēlsirdība izpaužas pret cilvēku, pret Tevi? 
Kurš no visiem izpausmes veidiem ir vislielākais?  
            
            
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām kopīgi Mat 18:23-35. 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Jēzus Savā līdzībā apraksta attiecības starp kungu un kalpu. Ja tos aizstājam ar 
Dievu (kunga vietā) un Tevi (kalpa vietā), kāds izskatās šis stāsts? Atstāsti pilno 
ainu.  
            
            
            
 
8. Kāds ir gala secinājums par šo kalpu – vai viņam beigās tika piedots, vai tomēr nē? 
Par ko liecina šī kalpa reakcija pret līdzcilvēku attiecībā uz viņa saņemto piedošanu? 
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9. Līdzībai par šo kalpu ir daudz kopīga ar Jēzus Kalna svētrunas svētlaimēm. Jo 
kalpa bēdīgais stāsts jau pašā ievadā apliecina pretēju attieksmi tam, kādu Jēzus 
raksturo patiesu kristieti. Kāda ir kalpa reakcija, kad viņš tiek konfrontēts ar sodu?  
            
            
            
 
10. Kā šī līdzība par kalpu attiecas uz žēlsirdību? Kā šī žēlsirdība attiecas uz Tevi?  
            
            
            
 
11. Jēzus saka, ka žēlsirdīgo laime ir tajā, ka Dievs viņiem būs žēlsirdīgs. Vai tas 
nozīmē, ka Dievs ir tikai tad žēlsirdīgs, ja Tu vispirms esi žēlsirdīgs? Vai Tev 
jānopelna Viņa žēlsirdība?  
            
            
            
 
12. Ja kāds grēko pret Tevi, dara netaisnību pret Tevi, Tu esi labā pozīcijā. Kādēļ?  
            
            
            
 

Noslēgums 
 
Cilvēks, kuru Dievs atdzemdē kā jaunu radījumu, ar jaunu dabu, jaunai dzīvei, 
vienmēr izmainās iekšēji, izejot cauri Jēzus uzskaitītajām īpašībām. Bet nekad šīs 
izmaiņas nepaliek tikai viņā, tās sāk plūst ārā, pretī citiem cilvēkiem. Žēlsirdība ir 
pirmā no tām. 

 


