
 
 
 

 
 
 

 

 
#28 Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti 

Mateja ev. 7:1-6 
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Ievads  
 
Kad Jēzus ir aplūkojis visas mūsu ikdienas sfēras, Jēzus vēršas pie klausītājiem ar 
skaidru norādi, ka dzirdētais mums ir jāvērtē katram pašam savā dzīvē, nevis citos 
cilvēkos. Kā stāties pretī kārdinājumam tiesāt savu tuvāko? Par to šodien domāsim. 
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 7:1-6. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šo Rakstvietu? 
 Ļaujam katram izteikties.        
           

            
 
2. Vai, Tavuprāt, kristieši pārāk daudz tiesā citus kristiešus un nekristiešus? Vai Tu 
jūties, ka arī Tev ir problēma ar citu tiesāšanu?   
 Ļaujam katram izteikties.       
 Par kristiešiem nereti tiek pausts priekšstats, ka viņi ir pašgudri un paštaisni, 
 jo viņi pārmetot citiem par grēkiem; uzskatot, ka patiesība ir viņu pusē; un  
 pat domājot, ka vienīgie zina Dieva prātu.       
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3. Ko nozīmē tiesāt? Ko dara tiesnesis? 
 Tiesāt nozīmē izšķirt patiesību no nepatiesības. Tā ir skaidras robežas 
 novilkšanu starp divām vērtībām, morālajā ziņā – starp labu un ļaunu. 
 Tiesneša lēmums ne tikai izšķir šo patiesības faktu, bet tam ir arī tālejošas 
 sekas nākotnē. Tāpat kā sports, arī cilvēku mierpilna sabiedriskā sadzīve bez  
 tiesāšanas nebūtu iespējama. Un tāpat ir ar garīgo dzīvi – tiesāšana to    
 saglabā un ļauj tai eksistēt.        
 
4. Vai Jēzus šeit aizliedz tiesāšanu, kas izšķir patiesību no nepatiesības?  
 Nē, Jēzus nenostājas pret tiesāšanu, kas izškir patiesību no maldiem, vai  
 svētumu no grēka. Citur Jēzus mums pat pavēl spriest tiesu – izlasām Jņ 7:24.
 Tāpat Pāvils 1 Kor 5:6-7 aicina izmēzt grēku no mūsu vidus. Ebr 5:14 aicina  
 kļūt pieaugušam, lai spētu izšķirt labu no ļauna. Tāpat Ef 4:14 Pāvils runā  
 par bērna riskanto statusu, nespējot atšķirt labo no ļaunā. Kristiešiem ir  
 jātiesā mācības, lai atpazītu maldus, kā arī jātiesā brāļi un māsas, kuri dzīvo 
  grēkā, lai neļautu Draudzi ar to piesārņot.     
 Mūsdienās ir nepopulāri iestāties par patiesības izšķiršanu, norakstot to uz 
 Draudzes šķelšanu, nemīlošu attieksmi un sevis paaugstināšanu. Rezultātā  
 “ej un negrēko” ir ticis aizstāts ar “netiesā.” Bet tāda nebija Jēzus doma  
 šajā Rakstvietā.         
 
5. Ja tiekam aicināti tiesāt, kādu tiesāšanu Jēzus šeit aizliedz?  
 Jēzus aizliedz kritizēt. Jeb tiesāt pēc SAVIEM, nevis Dieva standartiem.  
 Un Dieva standarti ir Dieva Vārds.       
 Bībele daudz brīdina par nepareizu tiesāšanu, uzskaitīsim dažus no veidiem:  
 - Atriebīga tiesāšana – Mt 5:38-39;       
 - Pārsteidzīga tiesāšana – Sak 18:13;      
 - Nepamatota tiesāšana – Kol 2:16-17;     
 - Negodīga tiesāšana – Amosa 5:12 (kukuļņemšana).     
 
6. Ja pareizā tiesāšana no nepareizās atšķiras tajā, kādus standartus pielietojam, un 
ja pareizais standarts ir Dieva Vārds, tad kurus cilvēkus mēs drīkstam tiesāt? 
 Tie, kuriem Dieva Vārds nav standarts, mūsu pamatotā tiesāšana neko  
 neizteiks, viņi to uztvers kā tiesāšanu. Tādēļ tiesāt esam aicināti tikai savus 
 brāļus un māsas – kristiešus, jo viņi kā Kristus sekotāji pakļauj sevi Dieva 
 Vārdam. Tādēļ Pāvils aicina tiesāt tos, kuri ir “iekšā”, tas ir, Draudzē –  
 izlasām 1 Kor 5:12. Un Jēzus saka, ka BRĀLIS, kura dzīvē ir redzams grēks,  
 ir jākonfrontē ar to – izlasām Mt 18:15-17. Tā, nu, mums savi brāļi un  
 māsas ir jātiesā pēc Dieva Vārda standartiem,  lai attīrītos no grēka.   
 Ja to nedarām, tad ne vien nepildām savu atbildību, bet pat uzņemamies uz  
 sevi viņu vainu – 3 Moz 19:17!        
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Tiesāšana kā liecība 
 
Nepareiza tiesāšana apliecina, ka man ir nepareizs priekšstats par Dievu, par 
līdzcilvēkiem, kurus tiesāju, kā arī par sevi pašu. Tos aplūkosim turpinājumā. 
 
7. Izlasām šodienas Rakstvietas 1.pantu – kur šajā teikumā ir redzama Dieva loma? 
Kāda tā ir? 
 Dievs ir Lielais Tiesnesis, un tiesa pieder Viņam – izlasām Jņ 5:26-27.  Ja Tu 
 nostājies un sāc tiesāt savu tuvāko ne pēc Dieva, bet saviem standartiem, Tu  
 patiesībā ieņem Viņa vietu, jo kļūsti pats par tiesnesi – izlasām Jk 4:11-12!  
 Bet tas, kurš tiesā tikai pēc Dieva standartiem, ar to uztic Dievam tiesneša 
 lomu. Un Dieva  standarti tiesāšanai ir aprakstīti Bībelē – ir jābūt iesaistītam 
 grēkam un 2-3 lieciniekiem (Mt 18:15-17).     
 Pāvilam bija pareizas domas par Dievu kā tiesnesi – izlasām 1 Kor 4:3-5.  
 
8. Nepamatoti tiesājot citus, apliecinu, ka man ir ne tikai nepareizs priekšstats par 
Dievu, bet arī par līdzcilvēkiem – izlasām šodienas Rakstvietas 2.pantu. Kā šeit 
atspoguļojas Tavas domas par līdzcilvēkiem? 
 Tu domā, ka otrs ir zemāks vai sliktāks par Tevi, tādēļ met viņa virzienā  
 kritiku un apsūdzību, bet mestais kļūst par bumerangu, un atnāk atpakaļ  
 pie Tevis. Jo ja Tu tiesā pēc saviem standartiem, tad atzīsti, ka Tu pats šos 
 standartus pildi, un tādēļ arī tiksi pēc tiem tiesāts. Taču Tu neesi labāks par  
 otru, tādēļ beigās nenotiesā otru, bet gan pats sevi – izlasām Rom 2:1.   
 
9. Ja tiesā pēc saviem standartiem, ar to apliecini ne tikai savus nepatiesos uzskatus 
par Dievu un līdzcilvēkiem, bet arī pašam par sevi – izlasām šodienas Rakstvietas 3.-
4. pantu. Kas ir tas baļķis Tavā acī?  
 Baļķis ir tas vienīgais grēks, kas neļauj palīdzēt otram – tā ir paštaisnība.  
 Tikai paštaisnība sevi tur augstāk par citiem, tādēļ neļauj palīdzēt viņiem.  
 Visur Bībelē Jēzus nosoda grēku, bet ne grēcinieku, izņemot vienam grēkam – 
 paštaisnībai! Tai Viņš nosoda grēku un grēcinieku, jo grēcinieks sevi ieliek 
 Dieva vietā. Tādēļ Jēzus Kalna svētrunā nosoda paštaisnos rakstu mācītājus  
 un farizejus – izlasām Mt 5:20.      
 Tādēļ tas, kurš patiesi slāpst pēc taisnības, tās deficītu visvairāk sajutīs sevī  
 pašā, pirms ieraudzīs to citos. Šī iemesla dēļ ir tik svarīgi saprast Kalna 
 svētrunas ievada vārdus “laimīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības.”  
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No viena grāvja otrā 
 
Zinot, ka aicinājums netiesāt var aizvest pie galējības, ka kristietis vairs negribēs 
nevienam neko aizrādīt, Jēzus pēdējos divos pantos sniedz palīdz iegūt pareizo 
līdzsvaru. Vispirms Viņš apskata piemēru ar grēku, pēc tam – maldiem. 
 
10. Izlasām šodienas Rakstvietas 5.pantu – ko Jēzus iesaka darīt, un šeit kāds ir 
galējais mērķis? 
 Galējais mērķis ir palīdzēt izvilkt brālim gruzīti no acs. Gruzītis simbolizē  
 grēku, tāpat kā baļķis – paštaisnības grēku. Tātad, mērķis ir palīdzēt arī  
 viņam atbrīvoties no grēka, nevis noklusēt to, ļaujot brālim turpināt dzīvot  
 tajā. Bet, pirms varu palīdzēt viņam, man vispirms pašam ir jātiek brīvam no 
 baļķa, kas ne tikai neļauj man pilnvērtīgi redzēt brāļa gruzīti, bet neļauj pat 
 pienākt viņam tuvu klāt!        
 Kā atbrīvoties no baļķa? Pirmkārt, Tev ir “jāpamana” (4.p.) savs baļķis, Tev  
 ir jāpamana un jāredz grēks savā dzīvē. Tikai pēc tam Tu no tā varēsi tikt  
 brīvs, izsūdzot savus grēkus Dievam. Un tikai pēc tam Tu būsi spējīgs palīdzēt
 savam brālim. Dāvids to saka līdzīgi – izlasām Ps 51:9 un pēc tam 9:15.  
 
11. Izlasām šodienas Rakstvietas 6.pantu – par ko Jēzus šeit runā? Kas ir šie suņi un 
cūkas? 
 Lai atbildētu uz šo jautājumu, izlasīsim visu 2 Pēt 2.nodaļu.    
 Suņi un un cūkas ir cilvēki, kuri reiz konfrontēti ar Patiesību, Evaņģēliju, tam 
 pagriezuši muguru un atgriezušies savos “vēmekļos” un “dubļos.” Tie ir gan  
 pasaulīgās miesas kārībās iegrimušie, gan maldu mācību sludinātāji.    
 Evaņģēlijs viņiem ir tikai iemesls izsmieklam vai pat dusmām un vardarbībai. 
 Šādiem cilvēkiem dot Dieva Vārdu reizēm ir kā svētuma došana suņiem un  
 pērles cūkām, ko neviens cilvēks normāli nedarītu. Tā, nu, arī mums ir reizes,  
 kad ir sasniegta robeža, kur turpināt dot Dieva Vārdu var novest tikai pie  
 Tā zaimošanas. Tā ir robeža, lai apstātos. Tālāk Dievs lai tiesā.  
 Arī Jēzus mācekļiem tas bija reizēm jādara – izlasām Apd 18:6 un 19:9.     
 
12. Visbeidzot – attiecībā uz tiesāšanu, kādēļ man ir jāstudē Dieva Vārds?  
 Lai saprastu robežu, kur sākas mana atbildība par brāļa grēkiem, un kur  
 beidzas mana atbildība par Dieva Vārda pasludināšanu. Bez tā neesmu   
 noteikt šīs robežas, un pakļauju sevi riskam tiesāt pēc saviem standartiem.  
 

Noslēgums 
 
Tiesājiet pēc tasinīgajiem Dieva Vārda standartiem,  
jo arī jūs paši vēlaties tikt tiesāti pēc tiem.  


