
 
 
 

 
 
 

 

#19 ATRIEBĪBA UN SEVIS AIZLIEGŠANA 
Mateja ev. 5:38-42 
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Ievads  
 
Jēzum turpinot izskaidrot Kalna svētrunas ievadā aprakstītās patieso kristiešu 
īpašības ar sešiem piemēriem no ikdienas dzīves, šodien nonākam pie priekšpēdējās 
– atriebības. Centīsimies noskaidrot, kādu attieksmi šajā jautājumā mūsu Kungs 
sagaida no Saviem sekotājiem. 
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:38-42. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šajā Rakstvietā dzirdēto? 
           
           
            
 
2. Padomā, kad Tev pēdējo reizi sanācis saskarties ar atriebību, vai nu pret sevi, vai 
arī Tev pašam pret kādu citu, vai arī kādu citu cilvēku dzīvēs. Padalies ar pārējiem.  
           
           
            
 
3. Jēzus piemin no Mozus laikiem mācīto principu “aci pret aci un zobu pret zobu” – 
kā Tu to saproti? Vai Mozus ar to attaisno atriebību? Un nāvessodu slepkavām? 
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4. Izlasām tās trīs Rakstvietas Vecajā Derībā, kur Mozus dod likumu, pieminot šo 
principu “aci pret aci un zobu pret zobu”, pēc katra pārdomājot konkrētos Mozus 
nosauktos piemērus – 2 Moz 21:23-27, 3 Moz 24:17-22 un 5 Moz 19:16-21. Vai šie 
likuma panti pavēl atriebību cilvēku savstarpējās attiecībās? 
           
           
            
 
5. Ja kāds pārkāpj likumu pret Tevi, vai Tava piedošana viņu atbrīvo no likuma soda 
izpildes? Padomājiet par piemēriem, kuros tā ir un kuros nav.  
           
           
            
 
6. Kā šo likumu “aci pret aci un zobu pret zobu”, kas pats par sevi ir labs, Tu šodien 
vari pielietot savā ikdienā? Kādos gadījumos tā pat ir Tava atbildība? 
           
           
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām 1 Pēt 2:11-25.  
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Ko Pēteris šeit raksta par atriebību, atmaksu ar ļaunu un tiesu?  
           
           
            
 
8. Ko nozīmē Jēzus vārdi “nestājieties pretim ļaunumam” Tavā ikdienā? Vai Tev ir 
jāakceptē visi likuma pārkāpumi un grēki, kurus redzi sev apkārt, vai pat izciet pats?  
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9. Jēzus šodienas Kalna svētrunas Rakstvietas turpinājumā dod četrus piemērus kā 
nestāties pretī ļaunumam, neatriebt, bet tieši pretēji – atmaksāt ar labu, svētībām. 
Aplūkosim katru no tiem. Kas ir pirmais, un ko tas nozīmē?  
           
           
            
 
10. Kāds ir Jēzus otrais piemērs, un ko tas nozīmē?  
           
           
            
 
11. Trešajā piemērā Jēzus aicina noiet divas jūdzes, kad Tev ir tiesības iet tikai vienu. 
Ko tas nozīmē? 
           
           
            
 
12. Pēdējais piemērs – dod tam, kurš lūdz un vēlas aizņemties. Ko tas nozīmē Tavai 
ikdienai? Vai Tu dod labprātīgi, un kur ir tā robeža, kad izvēlies nedot? 
           
           
            
 

Noslēgums  
 
Jēzus saka, ka pasaule ļaunumu atmaksā ar ļaunu. Bet Viņa sekotāji nav no šīs 
pasaules, tādēļ viņi ir gatavi aizliegt sevi un atteikties no savām tiesībām uz cieņu, 
drošību, brīvību un īpašumu, lai atmaksātu ar svētību. Jo tāda viņu Tēva sirds. 
 
 


