
 
 
 

 
 
 

 

#18 ZVĒRĒŠANA UN MELI 
Mateja ev. 5:33-37 

 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 

Ievads  
 
Kalna svētrunā Jēzus iepazīstina ar Savas valstības noteikumiem. Starp Viņa 
klausītājiem ir rakstu mācītāji un farizeji, kuri uzskatīja, ka izpilda Bauslību, jo 
neslepkavo, fiziski nepārkāpj laulību un, šķiroties no savām sievām, iesniedz 
vajadzīgos šķiršanās dokumentus. Tomēr Jēzus apgāž viņu paštaisnumu, norādot, ka 
noteicošais nav ārišķīga likumu izpilde, bet gan iekšēja sirds vēlēšanās nepārkāpt 
tos. Arī Savā ceturtajā piemērā Jēzus šo principu skaidri izceļ, ar to iepazīsimies 
šodienas nodarbībā. 
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:33-37. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šodienas Rakstvietā lasīto? Cik tēmas Tu tajā 
ieraugi? 
           
           
            
 
2. Kādēļ radās, Tavuprāt, zvērēšana? Un kas tā tāda vispār ir?   
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3. Vai cilvēki mūsdienās zvēr? Vai Tu esi kādreiz devis zvērestu?   
           
           
            
 
4. Zvērēšana radās kā pretreakcija meliem. Kas, Tavuprāt, notiktu, ja vienu dienu visi 
runātu tikai patiesību? Kas izmainītos pasaulē? 
           
           
            
 
5. Pasaule ir pilna ar visdažādākajiem melu veidiem. Kas ir lielākie un izplatītākie? 
           
           
            
 
6. Šīs pasaules grēkā krišana sākās tieši ar meliem – izlasām 1 Moz 3:1-5. Kāda ir 
Sātana taktika?  
           
           
            
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Sak 6:16-22. Šeit Dievs min septiņas lietas, kuras ienīst.  
 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Cik no šīm septiņām lietām ir saistītas ar meliem? Ko tas, Tavuprāt, varētu 
nozīmēt? Kādēļ Dievam ir tik liels naids pret meliem?   
           
           
            
 
8. Izlasiet Atkl 14:1-5. Šeit ir runa par Dieva atpirktajiem, kuru mutē nav atrasti 
meli. Viņi arī saukti par lieciniekiem. Kā meli un liecināšana ir savstarpēji saistīti? 
Kā melu klātbūtne ietekmē Tavu liecību pasaulē?  
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9. Atgriežoties pie šodienas Kalna svētrunas teksta – Jēzus nosauc četrus iemeslus, 
kādēļ labāk nezvērēt nemaz. Ko tie nozīmē? 
           
           
            
 
10. Ja Dieva priekšā viss ir redzams, un visi solījumi Viņa priekšā ir saistoši, tad kā ir 
ar “baltajiem” meliem, ar kuriem cenšamies panākt it kā labu rezultātu? Izlasiet 
Ābrahāma stāstu 1 Moz 20:1-18 – vai Ābrahāma “baltos” melus Dievs attaisno?   
           
           
            
 
11. Kā Jēzus šodienas Rakstvietas vārdi apliecina Tavu atkarību no Dieva? Cik liela 
noteikšana Tev ir par savu nākotni? 
           
           
            
 
12. Ko Tu vari mainīt praktiskā veidā savā ikdienā, lai kļūtu par uzticamāku cilvēku? 
           
           
            
 

Noslēgums  
 
Jēzus māca Saviem sekotājiem būt uzticamiem mazās lietās, lai tiem reiz uzticētu 
lielas lietas. Tavi vārdi ir šīs mazās lietas, kuras ir vai nu ceļš vai šķērslis uz lielajām. 
 
 


