
 
 
 

 
 
 

 

#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.  
            
           
            
 
2. Uzreiz pēc tam Jēzus sniedz nākamo salīdzinājumu – jūs esat pasaules gaisma.  
Ko, Tavuprāt, Jēzus varēja būt domājis ar vārdu “gaisma”?  
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3. Ko Bībele māca par gaismu? Ar ko tā salīdzina gaismu? 
            
           
            
 
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)? 
            
           
            
 
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? 
            
           
            
 
6. Pasaulei nepieciešama gaisma, bet no kurienes nāk tā gaisma, kura mums jānes 
pasaulei?  
            
           
            

 
Paralēlā Rakstvieta 
 
Izlasām paralēlo Rakstvietu – Ef 5:1-14, kurā Pāvils salīdzina tumsas bērnus ar 
gaismas bērniem.  

 
Diskusijas otrā daļa 
 
7. Kā Tu vari būt gaisma? Ko Pāvils šajā Rakstvietā atklāj?    
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8. Izlasām Rom 10:13-17. Pāvils saka, ka ticība nāk caur sludināšanu. Kā Tu vari 
prakstiskā veidā būt par gaismu saviem apkārtējiem?  
            
           
            
 
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?   
            
           
            
 
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? 
            
           
            
 
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? 
            
           
            
 
12. Ko Tu mainīsi savā ikdienā, lai kļūtu par spožāku gaismu apkārtējiem? 
            
           
            

 
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. 


