
 
 
 

 
 
 

 

 
#32 Viltus pravieši 

Mateja ev. 7:15-16 
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Ievads  
 
Pēc Kalna svētrunas ievada, kurā Jēzus prezentēja Savas Valstības pilsoņu īpašības, 
un pēc galvenās daļas, kurā Viņš šīs īpašības izskaidroja ar piemēriem no ikdienas 
situācijām, Jēzus pieprasa izdarīt izvēli – ienākt šajā Valstībā vai palikt ārpus tās. 
Ieiet pa šaurajiem vārtiem un iet pa šauro ceļu, vai palikt uz platā ceļa. Tomēr ieiet 
nav viegli, Jēzus saka. Vienu no galvenajiem iemesliem, kādēļ to izdarīt ir tik grūti, 
aplūkosim šodienas nodarbībā. 
 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 7:15-16. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Kādas ir Tavas pirmās pārdomas par šo Rakstvietu?  
 Ļaujam katram izteikties.        
            
 
2. Kas ir pravietis, un kas ir viltus pravietis? Pēc kādiem kritērijiem ir nosakāms, ka 
cilvēks māca maldus?  
 Visi cilvēki, savas iedzimtās grēka dabas dēļ, ir pagriezuši muguru Dievam un 
 iet prom no Viņa (Rom 3:10-12). Tādēļ Dievs izraudzīja atsevišķus cilvēkus, 
 kurus pagrieza atpakaļ pret Sevi un deva Savu Vēsti, ar kuru tiem iet aicināt 
 kritušos cilvēkus atgriezties pie Dieva. Tie bija pravieši.    
 Tātad, pravietis ir Dieva iecelts. Pravietis ir tas, kurš runā Dieva Vārdā un  
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 Dieva Vārdu. Pirmais, kuru Dievs nosauca par pravieti, bija Ābrahāms –  
 izlasām 1 Moz 20:6-7.        
 Bet melu tēvs, Sātans, radīja viltojumu, lai maldinātu šos kristušos cilvēkus.  
 Viņš radīja viltus praviešus, kuri apgalvoja, ka runā Dieva Vārdu Dieva  
 Vārdā, bet Dievs viņus nebija sūtījis – izlasām Jer 14:14.    
 Tā pasaulē bija ienākuši gan pravieši, gan viltus pravieši. Tādēļ Dievs deva  
 kritērijus kā atpazīt viltus pravieti, un tas bija pavisam vienkāršs – izlasām  
 5 Moz 18:20-22. Tātad, ja nepiepildās tas, ko pravietis teicis, tad ir skaidrs,  
 ka viņš nerunā Dieva Vārdā, jo Dievs nespēj melot – 4 Moz 23:19. Un viltus 
 pravieša soda mērs (nāvessods) apliecina, cik bīstami ir maldi Dieva acīs, un 
 cik nopietni mums ir jāattiecas pret tiem.       
 
3. Vai Tu uzskati, ka šī tēma ir aktuāla mūsdienās? Ja ir, kā Tu nošķir viltus praviešus 
jeb maldu mācītājus no patiesības sludinātājiem? 
 Tā bija aktuāla tēma Vecajā Derībā, izlasām – Jes 30:10 un Jer 5:30-31.  
 Bet arī šodien cilvēki ir kūtri uzklausīt patiesību, dodot priekšroku tam, kas  
 ir viegla un glaimojoša kā Pāvils jau brīdināja – 2 Tim 4:3-4. Viltus   
 praviešiem vienmēr ir bijis un būs pieprasījums. Tādēļ Jānis aicina pārbaudīt 
 katru garu – izlasām 1 Jņ 4:1.        
 Kā pārbaudīt? Ar Dieva Vārdu kā Dievs pats saka – Jer 23:28. Dieva Vārds  
 ļauj visu pareizi saprast un atzīt – 119:66-67. Dieva Vārds ir stiprā barība,  
 kas ļauj atšķirt labu no ļauna – Ebr 5:14. Dieva Vārds ir aizsardzība pret   
 plēsīgiem vilkiem – Apd 20:29-32.       
 
4. Kādēļ Jēzus brīdina no viltus praviešiem? Kādēļ viņi ir bīstami?  
 Viņi ienes nelaimi cilvēku laicīgajā dzīvē, piemēram, izjaucot ģimenes,  
 atņemot cilvēkam Dieva paredzētās svētības vai pat aizvedot cilvēku nāvē.  
 Bet tas ne tuvu nav ļaunākais. Jo viltus pravieši spēj ietekmēt cilvēku mūžību! 
 Ar savu viltus mācību viņi nostājas priekšā šaurajiem vārtiem un neļauj  
 cilvēkam ieiet – izlasām Mat 23:13. Šos vārdus Jēzus adresē farizejiem un  
 rakstu mācītājiem, kuri jūdu acīs bija paraugs dziļi reliģiozam cilvēkam.  
 Iespējams, daudzi uz viņiem skatījās, nenojaušot, ka viņi ir viltus pravieši. 
 Un tieši tā pati bīstamība slēpjas šodienas maldu mācītājos, kuri uz pirmo 
 skatu izskatās un izklausās kristīgi, bet, dziļāk ielūkojoties, atklāj nesakritību  
 ar Kristus Vēsti. Kā tieši šī bīstamība izpaužas, aplūkosim turpinājumā.   
 
5. Jēzus viltus praviešus salīdzina ar vilkiem avju drēbēs – ko tas nozīmē? 
 Te nav teikts “pārģērbušies par avīm”, bet “avju drēbēs”. Avju drēbēs ģērbās 
 gani. Tas bija viņu izplatītākais apģērba veids.     
 Tādēļ šie viltus pravieši nav kādas avis starp pārējām avīm, bet viņi ir gani! 
 Tā kā viņi ir pārģērbušies, viņus ir grūti atklāt. Uz pirmo skatienu viņi  
 izskatās pēc laba gana, bet, ielūkojoties dziļāk, atklājas vilks. Tikai pievēršot 



	   3 

 pastiprinātu uzmanību un pārbaudot, ir iespējams ieraudzīt šo patieso dabu.  
 Tādēļ varam secināt, ka Jēzus šeit nerunā par herētiķiem, kuri pauž  
 acīmredzamus maldus, kā arī nerunā par apostātiem, kuri atklāti noraida  
 Dieva Vārda vēsti. Jo šos ir viegli atpazīt. Šeit ir runa par tiem, kuri izskatās  
 kā patiesi kristieši, runā par Kristu, par Dieva žēlastību un mīlestību. Tiem, 
 kuri nepārbauda un neiedziļinās, viņi izskatās pēc Kristus apustuļiem –  
 izlasām 2 Kor 11:13-15. Patiesība ir, ka viņi nav Dieva sūtīti, tādēļ viņu vēsts  
 nav Dieva Vārds, bet maldi. Viņi nav labsirdīgi kristieši, kuri kļūdījušies, bet 
 ļauni mācītāji, kuri ved cilvēkus prom no šaurajiem vārtiem uz plato ceļu.  
 Viņu runā ir redzamas pazīmes, kas atklāj nesakritību ar Dieva Vārda vēsti.   
 
6. Ja kāds sludina par Kristu, krustu, žēlastību, Dieva mīlestību, vai ar to pietiek, lai 
viņa vēsts saskanētu ar Dieva Vārdu? Kādas pazīmes liecina par viltus praviešiem? 
 Nē, ar to nebūt nepietiek! Pirms Jēzus aicina ieiet pa šaurajiem vārtiem, ko  
 Viņš ir teicis? Visi Kalna svētrunas runu! Sākot ar šķietami negatīvām  
 pazīmēm kā garā nabadzību, apbēdinātību par savu grēcīgo stāvokli u.c.  
 Viltus pravieši par to parasti nerunā. Viņu runā par labo, pozitīvo, priecīgo,  
 par Debesīm, svētībām, dziedināšanu. Un vaina nav tajā, ko viņi SAKA, bet 
 gan tajā, ko viņi NEPASAKA! Tajā, ko noklusē. Viņi ļoti reti runā par elli,  
 tiesu, grēku, pazemību, salauztu garu.      
 Bet Jēzus tā nedarīja, Viņš runāja par “smagajām” tēmām vairāk nekā 
 “vieglajām”. Viņš Bībelē par elli runā biežāk nekā par Debesīm. Viltus  
 pravieši cenšas nevienu neaizskart ar savu runu, bet Jēzus patiesības un 
  mīlestības vārdā aizskāra cilvēkus bieži. Citādi Viņš nemaz nebūtu nonācis  
 līdz Golgātai. Viltus pravieši runā par mieru, kad miera nav – Jer 6:14. 
 Īsi sakot – viltus praviešu runā nav šauro vārtu un šaurā ceļa.     
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasiet Jūd 1:17-25 un atrodiet trīs cilvēku grupas, kuras Jūda piemin 22.-23.pantā.  
     
7. Kas ir pirmā Jūdas pieminētā cilvēku grupa, un kā mums pret viņiem jāattiecas? 
 Pirmā grupa ir tie, kuri šaubās (22.pants). Šie ir cilvēki, kuri var vēl nebūt  
 atgriezušies, bet var arī būt kristieši, kuri ticībā ir vāji, jo nesaņem “stipro  
 barību” – veselīgu, Dieva Vārdā balstītu mācību. Pret šiem esiet žēlīgi,   
 pacietīgi pamāciet, stiprinot viņu ticību.       
 
8. Kas ir otrā cilvēku grupa? Uz ko Jūda mūs aicina attiecība uz viņiem? 
 
 Otrā grupa ir tie, kuri ir ugunī, no kuras jāizrauj (23.pants). Šie ir cilvēki,  
 kuri sevi pakļauj bīstamai mācībai, “spēlējoties ar uguni.” Viņi nešķiro, kuros
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 mācītājos klausās, viņi nespēj atšķirt patiesos ganus no vilkiem avju drēbēs. 
 Esam aicināti, ja iespējams, izraut viņus no šīs uguns, pamācot ar veselīgo   
 mācību, Dieva Vārdu. Ja viņi ir patiesi kristieši, viņi nostāsies Dieva Vārda 
 patiesības pusē.          
 
9. Jūda piemin vēl trešo cilvēku grupu – kas viņi ir un kā pret viņiem izturēties? 
 Trešā grupa ir tie, kuri ir jau tik lielos netīrumos, ka mums jāpieiet ar bailēm, 
 uzmanoties, ka paši nesasmērējamies, viņus glābjot (23.pants). Šie ir cilvēki, 
 kuri ne vien sēž zem kāda viltus pravieša, bet paši jau sludina maldus. Viņu 
 vēsts ir tik netīra, ka, mums tuvojoties un sākot diskutēt, pastāv risks, ka  
 viņi ar savu runu var mūs “sasmērēt”, sējot šaubas mūsos.    
 Mums ir jāapžēlojas par viņiem, cenšoties viņiem nest Patiesības vēsti, taču 
 ar bailēm, tātad gatavībā “glābšanas akciju” apturēt, lai pasargātu sevi. Ja  
 viņi neuzklausa mūsu vēsti, bet paši cenšas pārliecināt mūs, noliedzot Dieva 
 Vārdu, tad mums jāatstājas no viņiem. Viņi ir tie cūkas un suņi no Mt 7:6,   
 kuriem vairs nemetīsim priekšā svētumu un pērles. Viņi ir tie, kurus nevaram 
 uzņemt savā namā un pat sveicināt, citādi varam tikt “sasmērēti” jeb kļūt 
 līdzatbildīgi par viņu ļaunajiem darbiem – izlasām 2 Jņ 1:10-11.   
 
10. Izlasām 5 Moz 13:2-4 – kādēļ Dievs pieļauj viltus praviešu eksistenci? 
 Lai pārbaudītu mūs, tādējādi izsijājot patiesos no nepatiesajiem kristiešiem. 
 Viltus pravieši ienāk draudzēs un kā magnēti izvelk ārā tos, kuri ir viltus 
 kristieši – izlasām 1 Jņ 2:19 un 2 Tes 2:11-12. Caur viltus praviešiem ienāk 
 maldi, kas ļauj pārbaudīt katra cilvēku ticības patiesumu – 1 Kor 11:19.  
 Tādēļ Dievs neiznīcina tos, bet ļauj pastāvēt līdz Tiesai – Mt 13:24-30.  
 
11. Mt 7:1 Jēzus saka “Netiesājiet, lai jūs netiktu tiesāti”, bet 15 pantus vēlāk aicina 
uzmanīties no viltus praviešiem, atklājot viņu patieso dabu. Vai tā nav tiesāšana? 
 Kā jau runājām – par viltus praviešiem liecina viņu nepilnīgā vēsts. Viņi  
 necenšas mācīt skaidru doktrīnu, drīzāk abstraktas un vispārinātas domas.   
 Ar to viņi izvairās novilkt robežas. Robežas, kuras viņu ganāmpulkam ir ļoti 
 svarīgas, lai pasargātu no ienaidnieka. Tādēļ Pāvils saka, ka pats sludinājis 
 pilnu Vēsti, ir tīrs no atbildības un aicina mūs tāpat sargāt ganāmpulku –   
 izlasām Apd 20:26-30. Tātad, ar šo viltus praviešu neatmaskošanu mēs 
 uzņemamies atbildību par tiem, kuri ir ganāmpulkā. Tas īpaši attiecas uz 
 vadītājiem jeb ganiem.         
 

Noslēgums 
 
Svētīgs tas cilvēks, kurš spēj saklausīt ne vien pateikto, bet arī noklusēto.  


