
 
 
 

 
 
 

 

#11 JŪS ESAT PASAULES GAISMA 
Mateja ev. 5:14-16 
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Ievads  
 
Kalna svētrunas ievadā Jēzus apraksta, kādi ir tie cilvēki, kuri ieiet un dzīvo Viņa 
valstībā. Tie ir laimīgie, kuriem ir astoņas pazīmes, par kurām iepriekš runājām. 
Jēzus savā ziņā saka – ja Tev ir šīs pazīmes, Tu esi Manas valstības mantinieks, un 
tad, lūk, Tavs uzdevums, dzīvojot Manā valstībā: Tu būsi zemes sāls un pasaules 
gaisma. Par sāli jau domājām iepriekšējā reizē, šodien centīsimies saprast, ko 
nozīmē būt pasaules gaismai. 

 

Šodienas lasījums 
 
Izlasiet Mateja ev. 5:13-16. 

 

Diskusijas pirmā daļa 
 
1. Atstāsti saviem vārdiem, kas ir zemes sāls, par ko runājām iepriekšējā reizē.  
 Sāls Jēzus laikos kalpoja kā konservēšanas līdzeklis, piem., ieberžot gaļā, lai  
 to saglabātu lietojamu. Tāpat mēs, kristieši, esam līdzeklis, kura dēļ Dievs 
 saglabā sabiedrību.          
 
2. Uzreiz pēc tam Jēzus sniedz nākamo salīdzinājumu – jūs esat pasaules gaisma.  
Ko, Tavuprāt, Jēzus varēja būt domājis ar vārdu “gaisma”?  
 Atsķirībā no sāls, kas ir kaut kas drīzāk pasīvs, neredzams, gaisma ir spoža 
 un nevar būt nepamanāma. Līdz ar to tiek sperts solis ārā no klusās ietekmes 
 zonas uz kādu aktīvu, ārēju, redzamu darbību. Kas tieši tā ir, noskaidrosim.   
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3. Ko Bībele māca par gaismu? Ar ko tā salīdzina gaismu? 
 - Jņ 8:12 – pats Jēzus; dzīvība       
 - 1 Jņ 1:5-10 – Dievs; svētums (tīrība no grēka)    
 - 2 Kor 4:6 – atziņa, zināšanas       
 - Rom 2:17-22 – ceļa vadonis       
 - Sal.māc. 2:23 – gudrība       
 - Sal.pam. 6:23 – bauslis, likums, mācība, zināšanas     
 - Ps 119:105 – Dieva Vārds       
 Tātad, biežākais salīdzinājums ir ar atziņu, zināšanām, mācību, Dieva  
 Vārdu. Saņemt gaismu nozīmē saņemt atziņu par Dievu.    
 
4. Ja Bībele māca, ka gaisma ir viss iepriekš minētais, un Jēzus saka, ka “jūs esat 
pasaules gaisma”, ko tas līdz ar to nozīmē? Kā tas izskaidro Viņa izvēli par teikuma 
formu – “jūs esat” (fakts), nevis “esiet pasaules gaisma” (pavēle)? 
 Ka mēs nesam visas šīs uzskaitītās lietas sevi – dzīvību, svētumu, atziņu, 
 zināšanas, gudrību, mācību, esam ceļa vadoinis un kāju gaišums citu ceļiem.  
 Tādēļ, ka mēs to visu nesam sevī, Jēzus saka, ka jau ESAM gaisma, nevis  
 tikai pavēl mums tai būt.         
 
5. Jēzus saka – “jūs esat pasaules gaisma”. Kāds pieņēmums par pasauli ir ietverts 
šajā teikumā? Vai Tu piekrīti šadam pieņēmumam? Kā tas iet kopā ar mūsu ēras 
attīstību zināšanās, informāciju tehnoloģijas un daudz kur citur? 
 Pieņēmums, ka pasaule ir tumša – ja jau tai vajadzīga gaisma.   
 Pasaule ir gan attīstījusies tehnoloģiski, mehāniski, zinātniski, bet tā nav 
 nemaz attīstījusies garīgi vai morāli. Šodien esam tehnoloģiski attīstītāki kā 
 jebkad agrāk, bet arī amoralitāte ir augstāka kā jebkad agrāk. Likumos tiek 
 attaisnoti grēki kā homoseksualitāte un aborts, ar IT attīstību pornogrāfija 
 kļuvusi par ikdienas līdzgaitnieku, laulību šķiršana notiek masveidā utt.  
 
6. Pasaulei nepieciešama gaisma, bet no kurienes nāk tā gaisma, kura mums jānes 
pasaulei?  
 Jņ 9:5 Jēzus saka, ka Viņš ir gaisma, kamēr ir pasaulē. Kad atstāja to, tad  
 stājās spēkā vārdi no Mat 5:14. Tātad, šodien gaisma ir kristieši, jo viņiem 
 vienīgajiem ir zināšanas par Dievu. Kristus ir saule, mēs – mēneši, kuri  
 atstaro Viņa gaismu.           

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām paralēlo Rakstvietu – Ef 5:1-14, kurā Pāvils salīdzina tumsas bērnus ar 
gaismas bērniem.  
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Diskusijas otrā daļa 
 
7. Kā Tu vari būt gaisma? Ko Pāvils šajā Rakstvietā atklāj?    
 Dzīvojot svētu dzīvi, atšķirīgu no pasaules, no tumsas bērnu dzīvēm. Gan  
 darbos, gan vārdos. Īpaši vārdos – un ne tikai nelietojot sliktus vārdus, bet  
 arī lietojot tādus vārdus, kādus pasaule nekad nelietos, proti, Evaņģēlija 
 pasludināšanu. Kad Tu pēdējo reizi esi kādam pasludinājis To?   
 
8. Izlasām Rom 10:13-17. Pāvils saka, ka ticība nāk caur sludināšanu. Kā Tu vari 
prakstiskā veidā būt par gaismu saviem apkārtējiem?  
 Tu vari, pirmkārt, lūgt Dievu, lai Viņš uzrunā šos cilvēkus caur dzīves   
 ikdienas apstākļiem, radot viņos slāpes pēc gaismas. Otrkārt, meklē iespējas  
 kā uzsākt sarunas, kas aizvestu līdz tēmai par Dievu. Treškārt, studē Dieva 
 Vārdu, lai Tu zinātu, ko atbildēt tiem, kuri prasa Tev apliecināt savu ticību.     
 
9. Izlasām Lk 11:33-35. Jēzus saka, ka gaisma Tevī var kļūt par tumsu. Kādā ziņā? Vai 
tas nozīmē, ka ir jābaidās, ka vari pazaudēt glābšanu, kādam Tavu gaismu izdzēšot?   
 Nē, gaisma Tevī paliks gaisma, bet Tu to vari apklāt un vizuāli padarīt par  
 tumsu. Tā vairs nebūs atšķirīga no tumsas, kaut arī pati par sevi paliks  
 gaisma. Līdz ar to glābšana paliks Tava vienmēr, bet savu liecības spēku un 
 ietekmi Tu vari pazaudēt, un Dievs vairs Tevi nelietos. Pāvils par to runā  
 1 Kor 9:27.          
 
10. Kas Tevi attur būt par gaismu, un liek uzlikt pūru uz Tava luktura? Kādēļ būt par 
sāli šķiet vieglāk? Ko Tu vari mainīt, lai noņemtu savu pūru no luktura? 
 Bailes no atstumšanas, izsmiekla, konflikta liek uzlikt pūru uz luktura, lai  
 cilvēki neredzētu manu gaismu un nebūtu par to jārunā. Būt par sāli var škist 
 vieglāk, jo darbi neprasa aktīvu runāšanu, tomēr ticība nenāk no darbiem,  
 bet no Evaņģēlija vēsts, tādēļ ir tik nepieciešama. Lai nebaidītos no sarunām, 
 ir jābūt sagatavotam Dieva Vārdā, skat. 1 Pēt 3:15.       
 
11. Oriģināltekstā, grieķu valodā, vārdam “jūs” ir izmantota galēji uzsverošā forma. 
Tādēļ pilnībā pareizs tas skan šādi – “Tikai jūs esat pasaules gaisma”. Kā tas maina 
Tavu atbildību pret gaismas nešanu apkārtējiem? 
 Jēzus savā ziņā saka – Man nav neviena cita, tikai jūs. Tas ir viss. Ja jūs 
 neiesiet, neviens neies. Un tiem, kuri ir Tev apkārt, kuriem, iespējams, Tu esi 
 vienīgais, kurš pazīst Kristu, Tu esi vienīgā cerība.     
 
12. Ko Tu mainīsi savā ikdienā, lai kļūtu par spožāku gaismu apkārtējiem? 
 Lai pēc iespējas katrs izsaka savu apņemšanos.     
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Noslēgums  
 
Jēzus saka, ka Viņam nav plāna B Savas Vēsts nešanai pasaulē. Mēs, draudze, esam 
Viņa vienīgais plāns. Mums, kristiešiem, Viņš to ir uzticējis, un Viņš uzticās mums, 
ka to arī darīsim. 


