
 
 
 

 
 
 

 

 
#30 Zelta likums 

Mateja ev. 7:12 
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Ievads  
 
Noslēdzot Kalna svētrunas galveno daļu, Jēzus visam iepriekš teiktajam uzliek 
zīmogu – Zelta likumu. Viss iepriekš teiktais ir apkopots šajā vienā pantā. Par to 
šodien domāsim.  
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 7: 12. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šo Rakstvietu?  
           
           
            
 
2. Kas notiktu, ja visi cilvēki pildītu šo Jēzus pavēli? Apraksti savu ikdienu šādā 
perfektā vidē.  
           
           
            
 
3. Kādēļ šāds scenārijs mūsu pasaulē nav iespējams? Kas attur cilvēkus no šādas 
rīcības?  
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Trīs līmeņi 
 
Jau pirms Jēzus cilvēki sludināja mācību, kas līdzinājās Zelta likumam. Piemēram, 5. 
gadsimtā pirms Kristus ķīniešu filozofs Konfūcijs mācīja “ko tu nevēlies sev, to 
nedari citiem.” Tomēr šai mācībai ir būtiska atšķirība no Kristus pavēles. Aplūkosim 
trīs līmeņus, kādos iedalāma šodienas Rakstvietas doma.   
 
4. Pirmkārt, izlasot vēlreiz 12.pantu – kāda ir galvenā atšķirība starp Jēzus un 
Konfūcija teikto?  
           
           
            
 
5. Otrkārt, kādā veidā Jēzus pāvēle “dari” ir pārāka pār Konfūcija aicinājumu 
“nedari”?  
           
           
            
 
6. Treškārt, kā Jēzus teiktais izslēdz Zelta likuma savtīgu lietošanu?  
           
           
            
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām paralēlo Rakstvietu no Mt 22:34-40.     
 
7. Kā šī paralēlā Rakstvieta ir saistīta ar Zelta likuma Rakstvietu? Tomēr kādu 
būtisku atšķirību varam saskatīt?   
           
           
            
 
8. Vai Zelta likumu spēj izpildīt tikai kristieši?  
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9. Izlasām Jņ 13:34-35 – kas ir šis jaunais Bauslis, ko Jēzus dod? Kā tas ir saistīts ar 
Zelta likumu?   
           
           
            
 
10. Izlasām Jk 2:8 – kā Jēkabs apzīmē šeit tuvākā mīlēšanu kā sevi pašu? Kāda tam ir 
nozīme Zelta likuma kontekstā? 
           
           
            
 
11. Kāda nozīme ir šodienas Rakstvietā minētajam vārdam “visu”? Kā šis pants 
skanētu bez šī vārda? 
           
           
            
 
12. Visbeidzot, izlasām Rom 13:8-10 – kā Zelta likums ieteikmē Tavus centienus 
izpildīt Dieva bauslību? 
           
           
            
 

Noslēgums 
 
Vai esi daļa no Dieva ķēnišķīgās ģimenes? Atbilde ir Tavā spējā darīt otram to, ko 
pats vēlies saņemt sev, pat apzinoties, ka nekad to nesaņemsi. 


