
 
 
 

 
 
 

 

#7 LAIMĪGI SIRDSŠĶĪSTIE 
Mateja ev. 5:8 
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Ievads  
 
Kad Jēzus netālu no Kapernaumas nostājās kalna virsotnē, ap Viņu bija sapulcējies 
liels cilvēku pūlis. Viņi sagaidīja, ka Jēzus viņiem sniegs norādes kā darīt lietas tā, lai 
tie kļūtu laimīgi. Kā rīkoties, lai atbrīvotos no Romas okupācijas jūga; kā rīkoties, lai 
atvieglotu nodokļu nastu; kā rīkoties, lai kopā ar Jēzus nodibinātu Dieva valstību virs 
zemes. Bet tā vietā Jēzus viņiem sāka uzskaitīt iekšējas cilvēka kvalitātes jeb 
īpašības, kas ļauj atšķirt tos, kuri jau patlaban ir laimīgi, jo jau patlaban dzīvo Dieva 
valstībā. Šīs īpašības ir apraksts kā izskatās patiesais kristietis pēc Jēzus standartiem. 
 
Pirmās četras īpašības redzamas tikai cilvēka iekšienē, bet otrās četras jau ir vērstas 
uz ārieni – pretī līdzcilvēkiem. Šodien runāsim par sirdsšķīstību. 

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:1-8. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Apraksti saviem vārdiem kā veidojas šī Jēzus uzskaitīto īpašību ķēde cilvēkā, sākot 
no garā nabadzības līdz žēlsirdībai.  
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2. Nākamā īpašība ir sirdsšķīstība. No kādiem diviem vārdiem tā sastāv? Ko Tev 
izsaka abi vārdi? 
           
           
            
 
3. Kā Tu pats redzi sevi – vai Tava sirds ir laba vai ļauna, salīdzinot ar citiem 
cilvēkiem sabiedrībā, pasaulē? Ja Tev tā jānovērtē 10 baļļu sistēmā, cik Tu dotu?   
           
           
            
 
4. Ko Dieva Vārds saka par cilvēka sirdi? Izlasām Jer 17:9 – pret ko sirds ir 
ļaunprātīgi lokana? Ko nozīmē būt viltīgam? 
           
           
            

 
5. Ja sirds ir ļaunprātīgi lokana pret “visu”, cik balles šādai sirdij Tu dotu? Vai Tava 
sirds ietilpst šajā kategorijā?  
           
           
            

 
6. Bet cilvēki tomēr dara labu, arī tie, kuri netic Dievam. Kā tas ir iespējams, ja sirds 
ir galēji ļauna? Kas Tev liek darīt labus darbus, mīlestības darbus?  
           
           
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām kopīgi Atkl 21:21-27. 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Aprakstot Jauno Jeruzālemi jeb Debesis, Jānis saka, ka tajā nekad neieies tas, kas ir 
nešķīsts. Kā tas attiecas uz Jēzus vārdiem “laimīgi sirdsšķīstie”? Kādēļ viņi ir laimīgi?  
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8. Cik šķistu sirdi Dievs pieprasa? Izlasām Tit 1:15 – ko Pāvils saka par šķīstajiem? 
Ko tas nozīmē cilvēka netīrajai, melnajai sirdij? 
           
           
            
 
9. Viena no sirds pilnīgas šķīstīšanas sekām ir aprakstīta Jēzus sarunā ar farizejiem, 
skat. Mt 22:34-38. Ko Jēzus saka – ar kādu sirdi jāmīl Dievs? Ja tas ir lielākais no 
baušļiem, tad to pildīt ir vissvarīgāk, bet kuri cilvēki to spēj tikai darīt?  
           
           
            
 
10. Vai Tu mīli Dievu? Vai Viņš Tev ir viss? Vai Tava ikdiena to apliecina? Cik daudz 
laika Tu ikdienā velti Tam, Kurš Tev ir “viss”? Ja Viņš Tev nav “viss”, vai tad Tu pildi 
pirmo un lielāko bausli?   
           
           
            
 
11. Ko Jēzus sola sirdsšķīstajiem? Kā Tu gatavojies tai dienai? Kam no tā, ko šodien 
dari, tajā dienā būs nozīme? Ko Tu vari mainīt savā ikdienā, lai darītu to, par ko Tev 
Dieva vaiga priekšā nebūtu jākaunās?  
           
           
            
 
12. Kā sirds šķīstība izpaužas kontaktā ar citiem cilvēkiem?  
           
           
            
 

Noslēgums  
 
Cilvēka sirds ir melna, bet tikai balta tā redzēs Dievu. To mazgāt spēj tikai Kristus 
asinis. Dieva Vārds apgaismo sirdi, tikai tas liek cilvēkam ieraudzīt vajadzību tikt 
mazgātam. Šķīstīta sirds nesīs līdzi šķīstus augļus – vārdus un darbus. 

 


