
 
 
 

 
 
 

 

 
#32 Viltus pravieši 

Mateja ev. 7:15-16 

 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
 

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?  
           
           
            
 
2. Kas ir pravietis, un kas ir viltus pravietis? Pēc kādiem kritērijiem ir nosakāms, ka 
cilvēks māca maldus?  
           
           
            
 



	   2 

3. Vai Tu uzskati, ka šī tēma ir aktuāla mūsdienās? Ja ir, kā Tu nošķir viltus praviešus 
jeb maldu mācītājus no patiesības sludinātājiem? 
           
           
            
 
4. Kādēļ Jēzus brīdina no viltus praviešiem? Kādēļ viņi ir bīstami?  
           
           
            
 
5. Jēzus viltus praviešus salīdzina ar vilkiem avju drēbēs – ko tas nozīmē? 
           
           
            
 
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? 
           
           
            
 

Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasiet Jūd 1:17-25 un atrodiet trīs cilvēku grupas, kuras Jūda piemin.  
     
7. Kas ir pirmā Jūdas pieminētā cilvēku grupa, un kā mums pret viņiem jāattiecas? 
           
           
            
 
8. Kas ir otrā cilvēku grupa? Uz ko Jūda mūs aicina attiecība uz viņiem? 
           
           
            
 
9. Jūda piemin vēl trešo cilvēku grupu – kas viņi ir un kā pret viņiem izturēties? 
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10. Izlasām 5 Moz 13:2-4 – kādēļ Dievs pieļauj viltus praviešu eksistenci? 
           
           
            
 
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? 
           
           
            
 

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


