
1 

Kristīgā mammu tikšanās  16.12.2011.   DUSMAS 

1.  Īsa ievada lūgšana  

2. 3 labas lietas, kas notikušas jūsu dzīvē pēdējo 2 nedēļu laikā ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

3.  Tēma  - Dusmas 

Dusmas - īslaicīgs emocionāls stāvoklis, ko izraisa frustrācija (spēcīgs sasprindzinājuma stāvoklis, 

kad cilvēkam šķiet, ka viņš nespēs sasniegt sev nozīmīgu mērķi vai apmierināt savas vajadzības).  

• Dieva dusmas 

Ec. 36:18  

Tad Es izlēju Savas dusmas pār viņiem to asiņu dēļ, ko 

tie ir izlējuši tai zemē, un viņu elkdievības dēļ, ar ko 

viņi to sagānījuši. 

Hoz. 14:5   

Es griezīšu par labu viņu atkrišanu, Es viņus labprāt 

mīlēšu, jo Manas dusmas pret viņiem izzudīs. 

Cah.8:2  

Tā saka Tas Kungs Cebaots: Man sirds kvēlo pret Ciānu 

dziļā mīlestībā, un Es esmu iededzies pret to arī bargās 

dusmās! 

Rom.2:7  

Tiem, kas neatlaidīgi dara labu un meklē godu un 

atzinību Dieva priekšā un to, kas neiznīkst, Viņš dos 

mūžīgu dzīvību.  

8 Bet pār tiem, kas ir spītīgi un neklausa patiesībai, bet 

seko netaisnībai - dusmas un bardzība! 

Ef.5:6  

Neviens lai jūs nepieviļ tukšām runām, jo šādu lietu dēļ 

Dieva dusmas nāk pār nepaklausības bērniem. 

 

• Cilvēka svētās un taisnās dusmas 

VD Mozus dusmas par tautas apgrēkošanos 

Ap.d.17:16  

Kamēr Pāvils Atēnās viņus gaidīja, viņa gars iedegās 

dusmās, redzot, ka pilsēta ir pilna elku. 

 

• Cilvēciskās dusmas, veido apgrēkošanos 

Gal.5:19  

Bet zināmi ir miesas darbi: tie ir netiklība, nešķīstība, 

izlaidība,  

20 elku kalpība, buršana, ienaids, strīdi, nenovīdība, 

dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība,  

21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, 

par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis: 

tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. 

Ef.4:25  

Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar 

savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi.  

26 Dusmās neapgrēkojieties: lai saule nenoriet, jums 

dusmojoties,  

27 un nedodiet vietu velnam. 

Ef.4:31  

Katrs rūgtums, ātrsirdība, dusmas, bāršanās un zaimi, 

vispār katra ļaunprātība lai ir tālu no jums. 

Kol.3:5  

Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei: netiklību, 

nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mantkārību; tā ir elku 

kalpība.  

6 Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem,  

7 kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl 

tanīs dzīvojāt.  

8 Bet tagad visu to atmetiet: dusmas, ātrsirdību, 

ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu 

mutē. 

Jēk.1-19-20 

19 Zinait, mani mīļie brāļi: lai ikviens cilvēks ir čakls 

klausīties, kūtrs runāt, kūtrs dusmoties,  

20 jo cilvēka dusmas nesagādā Dieva taisnību. 

 

Ar kādiem garīgiem instrumentiem cīnīties pret 

dusmām? 

• Lūgšana un aizlūgšana par pretiniekiem 

Lk.6:28 „svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par 

tiem, kas jūs kaitina” 

• Izlīgšana ar Dievu un ar tiem, ar ko ir 

konfliktsituācija 

• Garīgo tikumu attīstīšana – samierināšanās, 

vienkāršība, pazemība, mīlestība, paļāvība uz 

Dievu u.c. 

4. Lūgšana ar Tēvreizi 

5. Atvadas


