
 
 
 

 
 
 

 

#20 MĪLESTĪBA PRET IENAIDNIEKIEM 
Mateja ev. 5:43-48 
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Ievads  
 
Sešos piemēros Jēzus izlabo Rakstu mācītāju un farizeju nepilnīgo Dieva likumu 
interpretāciju, pierādot, ka Dievam svarīga ir iekšējā sirds attieksme, nevis ārējā 
burtu kalpība. Šodien esam tikuši pie pēdējā, kurā Jēzus runā par mīlestību pret 
ienaidniekiem. Ja pēc Apustuļa Pāvila vārdiem mīlestība ir lielākais dzīvē, tad mīlēt 
ienaidnieku ir lielākais, ko mīlestība spēj izdarīt.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:43-48. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šajā Rakstvietā dzirdēto? 
           
           
            
 
2. Rakstu mācītāji un farizeji mācīja, ka jāmīl savs tuvākais, jo to mācīja Mozus 
likums – izlasām 3 Moz 19:18. Ko viņi noklusēja, un kādēļ tas ir būtiski?  
           
           
            
 
3. Kādos veidos Tu mīli sevi? Uzskaiti piemērus, kādas labas lietas Tu dari sev, kuras 
nedari citiem. Kā Tava dzīve izskatītos, ja Tu šīs lietas dotu citiem tāpat kā sev? 
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4. Izlasām Lk 10:25-37. Ko šī līdzība atklāj par to, kurš ir Tavs tuvākais? Atrodi trīs 
pazīmes, pēc kurām arī Tu vari noteikt, kurš Tev ir tuvākais.  
           
           
            
 
5. Kādēļ Rakstu mācītāji un farizeji mācīja, ka ienaidnieks ir jāienīst. Vai tā ir 
bībeliska mācība? Vai Tev ir ienaidnieki?  
           
           
            
 
6. Ja ir tik grūti mīlēt pat savu tuvāko, savu draugu, savu brāli – kādēļ Jēzus prasa 
mīlēt ienaidniekus? Vai tā ir simboliska prasība vai tomēr izpildāms uzdevums? 
           
           
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām Jņ 15:9-17. 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Cik reižu šajā Rakstvietā ir pieminēta vārda “mīlestība” forma? Visos gadījumos 
Jānis lieto vārdu “agape”, kas ir dievišķā mīlestība, nevis cilvēciskā “filia”. Ar ko šie 
abi mīlestības veidi atšķiras? Kā tie ietekmē spēju mīlēt ienaidnieku? 
           
           
            
 
8. Jēzus 10.pantā saka, ka esam “agape” mīlestībā, ja esam Viņā. Ja mums šī 
mīlestības forma ir pieejama, tad kā spējam izpildīt 12.pantā minēto pavēli? 
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9. Cik liela ir “agape” mīlestība? Cik liela tā bija Jēzus dzīvē, un cik liela tā var būt 
kristieša dzīvē saskaņā ar 13.pantu? 
           
           
            
 
10. Atgriežoties Kalna svētrunas Rakstvietā, kādēļ Jēzus pavēl lūgt par saviem 
ienaidniekiem? Ko lūgšana izmaina šajā konflikta situācijā? 
           
           
            
 
11. Izlasām 45-47.pantu – kādu liecību mūsu attieksme pret tiem, kuri nav pelnījuši 
mūsu mīlestību, sniedz pasaulei par mums pašiem?  
           
           
            
 
12. Kā saprast Jēzus pavēli “esiet pilnīgi”? Vai tā ir simboliska prasība, vai tomēr 
Viņš to domā nopietni? Vai Tu esi pilnīgs? 
           
           
            
 

Noslēgums  
 
Jēzus šajos sešos piemēros atklāj, ka cilvēkam ir liela problēma. Bet tad Viņš dod 
risinājumu – Sevi. Tikai Viņa pilnību saņemot, mēs varēsim redzēt Dievu vaigu 
vaigā. Kļuvuši pilnīgi Dieva acīs, mums ir dota spēja arī ikdienā tiekties uz pilnību. 
 
 


