
 
 
 

 
 
 

 

#8 LAIMĪGI MIERA NESĒJI 
Mateja ev. 5:9 
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Ievads  
 
Kalna svētrunas ievadā Jēzus uzskaita astoņas pazīmes, kas raksturo “laimīgos” jeb 
patiesos kristiešus. Priekšpēdējā no tām ir – “miera nesēji”. Visticamāk, šie vārdi 
Jēzus klausītājos izraisīja neizpratni, jo no vienas puses Viņš miera nesējus apzīmē 
kā laimīgus jeb svētīgus, no otras puses tās pašas Kalna svētrunas laikā vairākas 
reizes mutiski uzbrūk farizejiem un rakstu mācītājiem, tādējādi, šķietami nesot 
nemieru, nevis mieru.  
 
Par kādu mieru Jēzus runā, centīsimies noskaidrot šodienas pārdomās. 

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:1-9. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Ko Tev nozīmē vārds "miers"? Starp kādām pusēm var pastāvēt miers un nemiers?  
 Starp valstīm, uzņēmumiem, politiskajām partijām, cilvēkiem – kaimiņiem,  
 vīru un sievu, brāļiem un māsām, darbiniekiem utt.    
 Vai Tu piekrīti, ka starp šīm pusēm bieži valda nemiers? Mini piemērus.  
 
2. Par kādu mieru Jēzus runā šeit? Kas ir šis “miera nesējs”? 
 Runa ir par mieru starp cilvēku un Dievu. Kopš grēkā krišanas cilvēks  
 ir ievedis sevi konflikta stāvoklī ar Dievu, un miers nav iespējams, kamēr 
 šķērslis – grēks, kas šķir abas puses, netiek paņemts prom.     
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3. Apraksti saviem vārdiem, kāds ir veids kā šis konflikts starp cilvēku un Dievu tiek 
atrisināts. Kādi līdzekļi ir obligāti izmantojami, lai šķērslis – grēks – tiktu aizvākts?  
 Pirmkārt, cilvēkam nepieciešams atzīt savu grēcīgumu (1 Jņ 1:8,10). Atziņa  
 nāk caur Dieva Vārda pasludināšanu (Ebr 4:12). Pēc atziņas (informācijas)  
  seko nožēla (emocijas). Atzītus un nožēlotus grēkus Dievs piedod (1 Jņ 1:9).  
 
4. Kāda ir atšķirība starp mieru un pamieru?  
 Kāds ir teicis "Pamiers ir, kad abas puses pārtrauc šaut, lai pārlādētu  
 ieročus." Miers ir, kad abas puses atrisina konfliktu un noliek ieročus.  
 Starp Dievu un cilvēkiem pamiera neeksistē, jo konflikts neatrisinās.   

 
5. Daudzi cilvēki, t.sk. kristieši, baidās no konflikta situācijām ar cilvēkiem, baidās 
aizskart viņus, baidās pateikt ko tādu, kas izraisīs negatīvu reakciju. Jēzus bija 
pretējs – Viņš gan tika saukts par Miera Valdnieku (Jes 9:5), tomēr gandrīz visur, kur 
gāja, Viņš atnesa konfliktu. Kā tas ir iespējams?  
 Jēzus bija gatavs iet uz konfliktu ar cilvēkiem, lai tiem atnestu mieru ar Dievu.  
 Bet cilvēki baidās iet uz konfliktu ar citiem, un tādēļ neatnes mieru ar Dievu.  
 Pamiera dēļ viņi neaizsniedz Dieva patieso mieru.     

 
6. Kā ir ar Tevi – vai Tu esi gatavs iziet no savas komforta zonas, lai ievestu citus 
“komforta zonā” ar Dievu? Kas Tevi attur no tā? 
 Izejot no savas komforta zonas, nereti sanāk izvest arī otru no viņa komforta 
 zonas, rezultātā saņemot negatīvu reakciju un pat vajāšanas, par ko Jēzus  
 runās pēdējā svētlaimē. Bet tā ir patiesa kristieša pazīme – Viņš cilvēku redz 
 Mūžības kontekstā, tādēļ ir gatavs uz īslaicīgām ciešanām (2 Kor 4:17-18).   

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Kalna svētrunas svētlaimju ķēdē "miera nesējs" seko aiz sirdsšķīstajiem un 
izsalkušajiem un izslāpušajiem pēc taisnības. Tam ir iemesls. Izlasām kopīgi trīs 
Rakstvietas: Jēk 3:17, Ebr 12:14, Ps 85:11. 
 

Diskusijas otrā daļa 
 
7. Ko šīs trīs Rakstvietas pasaka par patieso Mieru?  
 Ka tas vienmēr iet kopā ar Dieva taisību un ar šķīstību – tikai Dieva taisnotie  
 un sirdsšķīstie ir tie, kuri ieiet mierā ar Dievu:      
 Jēk 3:17 - "...vispirms ir šķīsta, PĒC TAM miermīlīga..."    
 Ebr 12:14 - "...mieru UN svētumu..."        
 Ps 85:11 - "...taisnība skūpstīs mieru..."      
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8. Kā Tu vari būt miera nesējs? Vai Tev ir cilvēki apkārt, kuri nav mierā ar Dievu? Kā 
Jēzus piemērs var Tev palīdzēt nest mieru viņu dzīvēs? 
 Citus cilvēkus ievedot mierā ar Dievu, pat ja ceļš uz to ved cauri "nemieram" 
 ar cilvēkiem. Pastāvēt par patiesību un runāt skaidri par grēku ir vienīgais  
 ceļš, kas cilvēkam ļaus atzīt un nožēlot grēku – tātad, novākt šķērsli mieram  
 ar Dievu. Jēzus tam bija labākais piemērs – nemiers ar cilvēkiem kulminēja  
 nāvē pie krusta, kas atnesa mieru cilvēkiem ar Dievu.     
 
9. Ko Jēzus sola miera nesējiem? Ko tas nozīmē?  
 Viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Kristieši Bībelē ir nosaukti daudzos  
 vārdos – svētie, kalpi, sekotāji, mācekļi, draugi u.c., bet “bērni” ir pats   
 intīmākais statuss. Kungs savu kalpu var aizraidīt prom, skolotājs savu  
 mācekli var aizraidīt prom, bet tēvs savus bērnus nekad neaizraidīs.    
 
10. Kas Tavā dzīvē liecina par to, ka Tu esi Dieva bērns? Kā pasaule redz, no kuras 
“ģimenes” Tu esi?   
 Pirmkārt, ka saucam Dievu par “Tēvu” (Rom 8:15). Vēlāk Jēzus mācīs kā  
 lūgt Dievu, un uzruna būs “Tēvs”, nevis “Dievs”. Otrkārt, caur mūsu   
 vārdiem un darbiem, kas nes citiem cilvēkiem mieru ar Dievu.     
 
11. Rom 12:18 ir teikts, ka mums jātur miers ar citiem cilvēkiem. Cik tālu miers ir 
miers, un kad tas kļūst par “pamieru”?  
 Kā šīs Rakstvietas iesākums apliecina (“Cik iespējams…”), ir kāda robeža,  
 kur miers vairs nav obligāts kritērijs. Robeža ir grēks, kas jāsauc īstajā   
 vārdā, jo tikai tad iespējams patiesais miers ar Dievu, kas ir svarīgāks par   
 mieru ar cilvēkiem. Bet līdz šai robežai jātur miers.          
 
12. Miers ir viens no deviņiem Gara augļiem, kas aprakstīti Gal 5:22. Kā tas izpaužas 
Tavā ikdienā? Tavā attieksmē pret dzīvi, darbu, finansēm, attiecībām ar cilvēkiem?  
 Mieram vispirms jāienāk iekšēji, pirms tas var parādīties ārēji. Jēzus   
 aprakstītais “laimīgais” cilvēks ir garā nabags, apbēdināts par grēku, kļuvis  
 lēnprātīgs, izsalcis un izslāpis pēc Dieva taisnības, saņēmis žēlsirdību un 
 gatavs to dot citiem, mazgājis savu sirdi šķīstu – un tad saņēmis mieru.  
 No šāda cilvēka miers plūdīs visās viņa dzīves jomās.       
 

Noslēgums  
 
Jēzus vārdam “miers” iedod jaunu definīciju – ārēja miera vietā Viņš prioritāti iedod 
iekšējam mieram starp cilvēku un Dievu. Šī miera ienešanai citu cilvēku dzīvēs ir 
jābūt katra kristieša prioritātei. 

 


