
 
 
 

 
 
 

 

 
#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? 
           
           

            
 
2. Vai, Tavuprāt, kristieši pārāk daudz tiesā citus kristiešus un nekristiešus? Vai Tu 
jūties, ka arī Tev ir problēma ar citu tiesāšanu?   
           
           
            
 
3. Ko nozīmē tiesāt? Ko dara tiesnesis? 
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4. Vai Jēzus šeit aizliedz tiesāšanu, kas izšķir patiesību no nepatiesības?  
           
           

            
 
5. Ja tiekam aicināti tiesāt, kādu tiesāšanu Jēzus šeit aizliedz?  
           
           
            
 
6. Ja pareizā tiesāšana no nepareizās atšķiras tajā, kādus standartus pielietojam, un 
ja pareizais standarts ir Dieva Vārds, tad kurus cilvēkus mēs drīkstam tiesāt? 
           
           

            

 
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? 
           
           
            
 
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? 
           
           
            
 
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?  
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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? 
           
           
            
 
11. Izlasām šodienas Rakstvietas 6.pantu – par ko Jēzus šeit runā? Kas ir šie suņi un 
cūkas? 
           
           
            
 
12. Visbeidzot – attiecībā uz tiesāšanu, kādēļ man ir jāstudē Dieva Vārds?  
           
           
            
 

Noslēgums 
 
Tiesājiet pēc tasinīgajiem Dieva Vārda standartiem,  
lai arī jūs paši tiktu tiesāti pēc tiem.  
 


