
 
 
 

 
 
 

 

#8 LAIMĪGI MIERA NESĒJI 
Mateja ev. 5:9 

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

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?  
           
           
            
 
2. Par kādu mieru Jēzus runā šeit? Kas ir šis “miera nesējs”? 
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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?  
           
           
            
 
4. Kāda ir atšķirība starp mieru un pamieru?  
           
           
            

 
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?  
           
           
            

 
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? 
           
           
            

 
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?  
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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? 
           
           
            
 
9. Ko Jēzus sola miera nesējiem? Ko tas nozīmē?  
           
           
            
 
10. Kas Tavā dzīvē liecina par to, ka Tu esi Dieva bērns? Kā pasaule redz, no kuras 
“ģimenes” Tu esi?   
           
           
            
 
11. Rom 12:18 ir teikts, ka mums jātur miers ar citiem cilvēkiem. Cik tālu miers ir 
miers, un kad tas kļūst par “pamieru”?  
           
           
            
 
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?  
           
           
            
 

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. 

 


