
Ievads:
Pēc tavām domām, kas padara cilvēku par Jēzus sekotāju? 
Īsi pastāsti, kā tu kļuvi par Jēzus sekotāju (2 - 3 min.)
Skalā no 1-10, cik pārliecināts tu esi par to, ka esi Dieva bērns un būsi ar Viņu mūžībā?

             1       2       3       4       5       6       7       8       9       10
Vai tev ir kādi jautājumi vai neskaidrība par to, kas ir Jēzus Kristus vai par tavām attiecībām ar Dievu?

Jānis uzrakstīja vēstuli, lai iedrošinātu ticīgos, kurus bija ietekmējušas maldu mācības  

Izlasi: 1. Jāņa 5:9-13
9 Ja mēs cilvēku liecību pieņemam, tad Dieva liecība ir lielāka, – un šī ir Dieva liecība, jo Viņš ir 
liecinājis par Savu Dēlu. 10 Tam, kas tic Dieva Dēlam, ir liecība sevī; kas netic Dievam, tas Viņu padara 
par meli, jo netic tai liecībai, ar kuru Dievs ir liecinājis par Savu Dēlu. 11 Un šī ir tā liecība: Dievs 
mums ir devis mūžīgo dzīvību, un šī dzīvība ir Viņa Dēlā. 12 Kam ir Dēls, tam ir dzīvība, bet, kam 
Dieva Dēla nav, tam nav dzīvības. 13 To es rakstu jums, kas ticat Dieva Dēla vārdam, lai jūs zinātu, ka 
jums ir mūžīgā dzīvība.

Ko Jānis grib, lai šīs vēstules lasītāji zinātu (13)?
Uz ko Jānis norāda, lai viņi varētu „zināt” (9-10)? 
Kas ir liecība?
Kas padara liecību uzticamu? 
Kāda atšķirība ir  starp Dieva liecību un cilvēku liecību? Ko Dievs saka, kas ir patiess? 
Cik viegli tev ir ticēt Dieva liecībai?
Kāda ir mūžīgās dzīvības atslēga? Ko nozīmē saņemt Dieva Dēlu? (Apskati Jāņa 3:16)
Kā tu domā - mūžīgā dzīvība ir kaut kas, kas būs tikai nākotnē vai arī tā ir jau tagad? (Apskati Jāņa 17:3)
Saskaņā ar šiem pantiem, kur tu esi? Kā tu vari būt pārliecināts? 
Piezīme: Šī Rakstu vieta norāda mums uz Dieva liecību (Viņa Vārdu), kurā mēs varam gūt pārliecību. 1 Jāņa 
vēstulē ir norādīts arī uz vairākām citām lietām, par kurām varam būt pārliecināti: Svētā Gara klātbūtne 
(4:1), paklausība Dievam (2:3) un mīlestība vienam pret otru (2:14).
Ko tu vēlies paturēt prātā no šīs rakstu vietas vai diskusijas? 
Kā tu to vari pielietot savā ikdienas dzīvē? 

Patiesība vai meli:
Ja esi patiess kristietis, tu vienmēr tā jūties.

Lūgšana:
Lūdz, lai Dievs tev dod dziļu pārliecību par Viņa mīlestību, cik labs Viņš ir, un palīdzētu tev uzticēties Viņa 
apsolījumiem. Lūdziet viens par otru.

Rīcība:
Šajā nedēļa pasaki vismaz trim cilvēkiem, ka esi kristietis. 
Ja tev ir grūtības pateikt citiem, ka esi kristietis, pajautā sev kāpēc tas tā ir, lūdz Dievam, lai Viņš dotu gudrību, 
kā rīkoties, kā arī nebaidies par to runāt nākamajā reizē. 

DROŠS
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Jautājums: Kā es varu zināt, vai man ir Dieva Dēls?
A. Jāņa ev. 3:16

Kādi divi iespējamie likteņi ir aprakstīti šajā pantā?
Kādu likteni Dievs vēlas mums? Kāpēc?

   

B. Romiešiem 6:23
Ko mēs esam nopelnījuši? Kā?
Ko Dievs vēlas mums dot? Kā?

C. Romiešiem 5:8
Kas rosināja Dievu atdot savu Dēlu, lai Viņš mirtu par mums?
Kāpēc Jēzum bija jāmirst?

D. Jāņa ev. 5:24
Saskaņā ar šo pantu, kāda ir mana daļa glābšanā?

Kristus nomira pie krusta, lai samaksātu sodu par mūsu grēkiem. Viņš uzcēlās no mirušajiem un tagad ir 
dzīvs kā Dzīvības Kungs. Ikviens cilvēks, kas dzird vēsti  par Viņu, novēršas no sava neatkarīgā ceļa, un tic, ka 
Jēzus Kristus ir viņa Glābējs, no nāves nonāk dzīvībā.
Vēlreiz pievērsies 1. Jāņa 5:11-13

Kur, saskaņā ar šo attēlu, atrodas cilvēks, kam ir Kristus?
Kur ir cilvēks, kam nav Kristus?
Kur šajā attēlā tu redzi sevi un kāpēc?
Tagad cik pārliecināts tu esi, ka tev ir mūžīgā dzīvība (1-10)?

Kopsavilkums
Pamatojoties uz Dieva dotajiem apsolījumiem, ikviens, kam ir Dieva Dēls, var būt pārliecināts, ka viņam ir 
mūžīgā dzīvība kopā ar Dievu.

Izpēti vairāk:
Tiem, kuri nebija pārliecināti par Jēzu un par savu ticību Viņam, Jānis uzrakstīja Jāņa evaņģēliju (Jāņa ev. 
20:30-31).

- Izlasi Jāņa evaņģēliju.
- Meklē faktus, kas liecina par to, ka Jēzus ir Dieva Dēls.
- Ko Jēzus aicina mūs darīt?

                                                      Dieva dāvana
                                                                                           Mūžīgā dzīvība

                                     Jēzus Kristus

   
          Grēka alga
                                                                                            Eternal Death

            Jāņa ev. 3:16              Romiešiem 6:23       Romiešiem 5:8         Jāņa ev. 5:24              1. Jāņa 5:11-13
     Divas beigas          Divi ceļi      Iemesls        Mūsu atbilde        Pārliecībā  
     

1. Dzirdēt
2. Ticēt

Es

Es
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Atskats:
Ko tu atceries no pagājušās reizes? 
Kam tu pateici par savām attiecībām ar Jēzu?
Skalā 1-10, cik pārliecināts tu esi, ka tev ir mūžīgā dzīvība?

Ievads:
Kad saproti, ka esi izdarījis kaut ko nepareizu, ko tu dari?
Kā tu jūties, apzinoties, ka esi pievīlis cilvēku, kurs tev nozīmē ļoti daudz? 
Kā tu justos, ja nezinātu, ka šis cilvēks tev ir piedevis?
Kāda nozīme ir apziņai, ka tev ir piedots?
Vai kādreiz tev ir bijusi sajūta, ka esi pievīlis Dievu? 

Mēs visi attiecībās pieļaujam kļūdas un mums tās ir jāatzīst, lai attiecības atjaunotu. Tāpat arī attiecībās ar 
Dievu, ir jāzina, kā rīkoties, kad esam kaut ko izdarījuši nepareizi.

Jānis rakstīja vēstuli, lai iedrošinātu ticīgos, kurus bija samulsinājuši maldu mācību sludinātāji.  Šajā nodaļā 
viņš nostājas pret nepareiziem grēka skaidrojumiem. Viņa atbildes balstās uz patiesu izpratni par to, kas ir 
Dievs un ko nozīmē veidot attiecības ar Viņu.

Izlasi: 1. Jāņa 1:5-2:2
1:5 Un šī ir vēsts, ko esam no Viņa dzirdējuši un ko jums pasludinām – ka Dievs ir gaisma un Viņā 
nemaz nav tumsas. 6 Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar Viņu, bet staigājam tumsā, tad mēs 
melojam un nedarām patiesību. 7 Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir 
sadraudzība citam ar citu un Viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no visas apgrēcības. 8 Ja sakām, ka 
mums nav grēka, tad maldinām sevi un patiesības nav mūsos. 9 Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš 
ir uzticams un taisns un mums piedod grēkus, un šķīstī mūs no visas netaisnības. 10 Ja mēs sakām, 
ka neesam grēkojuši, tad padarām Viņu par meli un Viņa vārda nav mūsos.
2:1 Mani bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un, ja arī kāds grēko, tad mums ir aizstāvis Tēva 
priekšā – Jēzus Kristus, tas taisnais. 2 Viņš ir ne tikai mūsu, bet arī visas pasaules grēku izlīdzinātājs.

Kā saprast to, ka Dievs ir gaisma?
Ko nodrošina gaisma?
Kā to pašu nodrošina Dieva raksturs? 
Ko, tavuprāt, nozīmē salīdzinājums ar staigāšanu gaismā un tumsā?
Kā mūsu dzīvesveids ietekmē mūsu attiecības ar Dievu?
Kādi apgalvojumi šeit tiek pausti? Pie kādiem rezultātiem noved šie apgalvojumi?
Kāda ir pareiza attieksme pret grēku? Pie kāda rezultāta tas novedīs?
Piezīme: Atzīties būtībā nozīmē „piekrist Dievam”.
Kas ir mūsu piedošanas pamatā (2:1-2)? Kā varam būt pārliecināti, ka tas  ir noticis?
Ko Jēzus pašlaik dara saskaņā ar 2:1? Ko tu domā par to?
Vai tu domā, ka dzīvošana gaismā nozīmē, ka tu nekad negrēkosi? Kāpēc?
Cik bieži mums būtu jānožēlo savi grēki Dieva priekšā?

Patiesība vai meli:
Ja tu nenožēlo grēkus, tie nav piedoti.

Lūgšana:
Lūdz, lai Dievs tev atklāj grēkus, no kuriem Viņš grib, lai tu atteiktos. 

Rīcība: 
Līdz nākamajai reizei iegaumē 1. Jāņa 1:9.

PIEDOTS
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Jautājums: Kā man izturēties pret grēku?
A. Kuras manas dzīves jomas bija pilnīgas,  kad es pirmoreiz pieņēmu Kristu kā savu Glābēju? 

Cik grēku man tika piedots, kad es pieņēmu Kristu?
Saskaņā ar 1.Jāņa 1:7, ko Dievs dara ar grēkiem un trūkumiem, kurus es neapzinos?

B. Saskaņā ar 1.Jāņa 1:9, kas man jādara, ja es apzināti nepaklausu Dievam un pārkāpju Viņa nospraustās 
robežas?

Atzīties nozīmē piekrist Dievam: 
- atzīt, ka esam grēkojuši. 
- piekrist, ka Dievs ir piedevis. 
- novērsties no grēka.

C. Kā laika gaitā, dzīvojot kopā ar Dievu, izmainīsies mana grēka apziņa? Kāpēc?
Saskaņā ar 1.Jāņa 2:1-2, kādai vajadzētu būt manai attieksmei pret grēku? Kāpēc? 

Kopsavilkums: Staigāt gaismā nozīmē:
- uzturēt mīlestības attiecības ar Dievu Viņa rakstura gaismā.
- atklāti piekrist Dieva attieksmei pret maniem grēkiem.
- arvien vairāk apzinoties to, kas nav Dievam patīkams, censties izvairīties no grēka.

Izpēti vairāk:
Uz lapas uzraksti visus grēkus, kurus atceries. Paturi prātā – velns vēlas tevi apsūdzēt un radīt vainas apziņu, 
kamēr Dievs vēlas, lai mēs risinātu konkrētu grēku (piem., nožēlo savu egoistisko rīcību, bet nepiekar sev 
egoista birku). Pāri šim uzskaitījumam uzraksti 1. Jāņa 1:9 un tad to iznīcini (piem., sadedzini). Pateicies 
Dievam par piedošanu. 
Pieņemot Jēzu, visi mūsu bijušie, esošie un nākamie grēki tiek piedoti (1. Pētera 3:18), jo Jēzus par tiem 
samaksāja, nomirdams pie krusta. Mūsu mūžīgās attiecības ar Dievu ir drošībā. Tomēr grēki bojā mūsu 
pašreizējās attiecības ar Dievu. Nožēlojot grēkus, tiklīdz mēs tos apzināmies, mēs varam dzīvot nepārtrauktā 
sadraudzībā ar Dievu un saņemt Viņa mīlestību un piedošanu.

   1. Jāņa 1:7

                                                      
    0% pilnīgs                                    
100% piedots

       
                                                   Nožēla 1. Jāņa 1:9
     
                                                  Tīšs grēks

Grēka apziņa

Grēka 
apziņa

Es
Es

Es
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PIEPILDĪTS
Atskats:

Ko tu atceries no pagājušās reizes? 
Norunā iegaumēto 1. Jāņa 1:9. Ko vēl tu esi sapratis attiecībā uz Dieva piedošanu?

Ievads:
Kāda ir tava pieredze dzīvojot kristīgu dzīvī? 
Kāda ir tava izpratne par Svēto Garu?
Kas ir Svētais Gars (Jāņa 14:15-21)?
Kur Viņš ir tagad? (Romiešiem 8:9-11)?

Vēstulē Efeziešiem Pāvils atgādina, kāda brīnišķīga jauna dzīve viņiem ir, pateicoties Jēzum, un kā mēs varam 
dzīvot saskaņā ar mums piešķirto žēlastību.

Izlasi: Efeziešiem 5:8-21
8 Jūs reiz bijāt tumsa, bet tagad esat gaisma Kungā; dzīvojiet kā gaismas bērni! 9 Gaismas auglis ir 
visā, kas krietns, taisnīgs un patiess. 10 Pārliecinieties, kas ir patīkams Kungam! 11 Nepiedalieties 
neauglīgos tumsības darbos, bet gan atmaskojiet tos! 12 Ko nepaklausīgie slepenībā dara, par to 
ir kauns pat runāt, 13 bet viss atmaskotais gaismā top redzams, 14 jo viss, kas gaismā redzams, ir 
gaisma. Tādēļ ir sacīts: guļošais, mosties! Celies augšā no mirušajiem, un tev atmirdzēs Kristus!           
15 Rūpīgi  raugiet,  kā jūs dzīvojat, nedzīvojiet  kā  negudri, bet kā gudri, 16 izmantojiet šo laiku, jo 
šīs dienas ir ļaunas. 17 Neesiet nesaprātīgi, bet saprotiet, kas ir Kunga griba. 18 Nepiedzerieties vīna, 
no kā rodas izlaidība, bet topiet Gara pilni, 19 kopīgi skandēdami psalmus, slavinājuma un garīgas 
dziesmas, dziedādami un spēlēdami savās sirdīs Kungam. 20 Vienmēr par visu pateicieties Dievam 
un Tēvam mūsu Kunga Jēzus Kristus vārdā. 21 Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā.

Uz kādu dzīvesveidu Pāvils mudina efeziešus saskaņā 8-17.pantu?
Kādēļ, runājot par kristīgu dzīvi, Pāvils piemin Svēto Garu?
Kādēļ Pāvils izmanto salīdzinājumu ar dzīvošanu tumsā un Svētā Gara piepildījumu?
Kādu iespaidu uz mums atstāj Svētā Gara piepildījums? 
Kādi darbības vārdi tiek izmantoti? Ko mēs varam secināt no tiem?
Ko šī rakstu vieta mums māca par Svētā Gara piepildījumu?

Piemērs: 
Izelpa – tikko esi apzinājies savu grēku, nožēlo to Dieva priekšā. Mēs apzināmies, ka grēks ir grēks, mēs 
uzticamies, ka Jēzus ir samaksājis par to, un mēs izvēlamies novērsties no grēka un pievērsties Dievam.   
Ieelpa – pakļauj savu dzīvi Kristus vadībai un ticībā paļaujies, ka Svētais Gars tevi piepildīs ar savu klātbūtni 
un spēku. Mēs lūdzam, lai Dievs atjauno vēlmi Viņu mīlēt, paklausīt un sekot Viņam.
Garīgi elpot mēs varam  nepārtraukti,  tomēr  tas  nenozīmē,  ka  vienmēr uzreiz redzēsim izmaiņas vai 
jutīsimies savādāk. Kaut arī sajūtas ir brīnišķīgas, tās tomēr neatspoguļo patiesību. Jebkurā gadījumā, 
galvenais ir paļauties uz Dieva apsolījumiem. 

Lūgšana:
Pateicies Dievam par to, ka Viņš tev ir devis Svēto Garu. Lūdz, lai Viņš tev palīdz labāk izprast Svētā Gara 
personu un Viņa darbu tavā dzīvē.

Patiesība vai meli:
Bez Svētā Gara mēs nespējam paveikt neko patiesi nozīmīgu.

Rīcība:
Izlasi Jāņa 14-16. Ko vēl Jēzus māca par Svēto Garu?
Nākamās nedēļas laikā apņemies regulāri garīgi elpot. Pavēro, vai, esot godīgam pret Dievu un pakļaujoties 
Viņam, tavā dzīve kaut kas mainās.
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Jautājums: Kāds ir Dieva plāns kristīgai dzīvei?
Izlasi: 1. Korintiešiem 2:9-3:3
Šajā tekstā ir aprakstīti  3 garīgie stāvokļi:
Dabīgais cilvēks (2:14) - cilvēks, kurš nav uzticējis savu dzīvi Dievam, tādēļ viņam nav  Svētā Gara.  
Garīgais cilvēks (2:15-16) - cilvēks, kurš ir uzticējis savu dzīvi Dievam un dzīvo Svētā Gara vadībā. 
Miesīgais cilvēks (3:1-3) - cilvēks, kurš ir uzticējis savu dzīvi Dievam, bet nedzīvo Svētā Gara vadībā. 
A. Apakšējais aplis simbolizē manu dzīvi pirms es pieņēmu Kristu. 

Kāds bija mans garīgais stāvoklis? Kādas patiesībā bija manas spējas saprast Dieva valstības lietas? Kāpēc?

B. Pieņemot Kristu, es kļuvu garīgi dzīvs un man tika dota Svētā Gara dāvana (Jāņa 7:37-39). 
No tā brīža man radās iespēja izvēlēties vienu no diviem ceļiem.  

C. Dievs vēlas, lai es pieaugtu attiecībās ar Viņu, apgūstot kristīgu dzīvesveidu un paļaujoties uz Viņa Gara 
darbu manī, kas dod man spēku un izpratni. 
Saskaņā ar Galatiešiem 5:22-23, kāds būs rezultāts?

D. Ir arī cita iespēja. Es varu atmest ar roku kristīgai izaugsmei un neizmantot Dieva spēku, ko dod Viņa Gars. 
Kāda tad būs mana dzīve?

Jāņem vērā, ka ir cilvēki, kuri paši sevi uzskata par kristiešiem, bet viņu lēmums pieņemt Kristu nav bijis 
patiess. Kristus nav ienācis viņu sirdīs, tādēļ viņi nespēj kristīgi dzīvot vai garīgi pieaugt.
Kopsavilkums
Uzsākot attiecības ar Kristu, katram arvien pieaugošā mērā ir jāpiedzīvo Svētā Gara darbība savā dzīvē, lai 
saprastu garīgās patiesības un iegūtu spēku dzīvot kristīgu dzīvi.
Dievs vēlas, lai mēs būtu Svētā Gara piepildīti (t.i., vadīti un stiprināti) un lai tas kļūtu par mūsu dzīvesveidu. 

Izpēti vairāk:
Velti laiku nopietnām pārdomām par šiem jautājumiem:

Vai es gribu pilnībā nodoties Dievam? 
Vai esmu gatavs atzīt, ka esmu grēkojis pret Dievu un mana attieksme, domas un rīcība ir bijusi aplama? 
Vai es vēlos piedzīvot Svētā Gara spēku un vadību? 
Vai es uzticos Dievam, ka Viņš mani piepildīs ar Svēto Garu, saskaņā ar Viņa apsolījumu Bībelē (1. Jāņa        
5:14-15)? 

Ja vēlies, lai tava dzīve būtu Svētā Gara vadīta un piepildīta, lūdz, lai Dievs tevi piepilda ar Svēto Garu un Viņš 
to darīs. 

                                                                             Garīgais

                                                                                             Arvien pieaugoša
                                                                                                izpratne
 
                                                                                     Miesīgais     
                                                           
                                                                                                   Bērns
                                                                                                   Kristū

                                                                                 Saprot tikai  
      Dzīve                                                                  pavisam nedaudz
    
      Nāve 
           Cilvēks bez gara = 
      dabiskais
            (neticīgais)

Es

Es

Es

Es
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DZĪVOT
Atskats:

Ko tu atceries no iepriekšējās nodarbības?
Kā tev iepriekšējā nedēļā veicās ar garīgo elpošanu?

Ievads:
Ko nozīmē dzīvot Svētā Gara vadībā?
Kāda ir atšķirība starp to, ka mums ir Svētais Gars un to, ka dzīvojam Svētā Gara vadībā?

Pāvils rakstīja šo vēstuli ticīgajiem, kuriem bija līdzīgas problēmas. Citi mudināja viņus pacensties rīkoties 
saskaņā ar bauslību - rakstītajiem likumiem, kas nosaka to, kas ir pareizi un kas - nepareizi. Bet Pāvils gribēja, 
lai viņi saprastu, ka viņiem pašiem pietrūkst spēka rīkoties pareizi vai pildīt bauslību. Tieši tāpat kā mums.

Izlasi: Galatiešiem 5:16-26
16 Bet es jums saku: dzīvojiet Garā, tad jūs neļausieties miesas iegribām. 17 Jo miesa iekāro pretēji 
Garam, bet Gars – pretēji miesai. Tādēļ ka tie abi stāv viens otram pretī, jūs nevarat darīt visu, 
ko gribat. 18 Ja Gars jūs vada, jūs neesat zem bauslības. 19 Miesas darbi ir skaidri redzami, tie ir: 
netiklība, nešķīstība, izlaidība, 20 kalpošana elkiem, pūšļošana, ienaids, ķildas, greizsirdība, dusmas, 
patmīlība, nesaticība, šķeltniecība, 21 skaudība, dzeršana, dzīrošana un tamlīdzīgas lietas, par 
kurām es jūs tagad brīdinu, tāpat kā jau iepriekš esmu jums sacījis: tie, kas tādas lietas dara, Dieva 
valstību  neiemantos. 22 Bet Gara auglis ir: mīlestība, miers, prieks, izturība, krietnums, labestība, 
uzticamība, 23 lēnprātība, savaldība. Pret tādām lietām nav bauslības. 24 Tie, kas ir Kristū, ir miesu 
krustā piesituši kopā ar kaislībām un iekārēm. 25 Ja mēs caur Garu esam dzīvi, tad, Gara vadīti, arī 
dzīvosim. 26 Nekārosim pēc tukša goda, cits citu izaicinādami un skauzdami.

Uz ko Pāvils mudina ticīgos (16) Ko viņš, tavuprāt, ar to domāja?
Kas ir „miesas kārības”?
Kā tu raksturotu attiecības starp Garu un miesas kārībām?
Kā tu to esi pieredzējis savā dzīvē?
Kādu iespaidu uz mūsu dzīvi (attiecībām ar Dievu, ar citiem) atstāj Svētais Gars un kādu - grēcīgā daba? 
Kā līdzība par „augli” palīdz mums saprast Gara darbību?
Ko pēc tavām domām nozīmē dzīvot Garā?
Kā tu saviem vārdiem apkopotu visu, ko esam mācījušies par Svēto Garu?

Patiesība vai meli:
Gara augļa veidošana ir smags darbs.

Lūgšana:
Vēlreiz pārlasi Galatiešiem 5:22. 
Kuri no Gara augļa aspektiem tev pietrūkst? Ko tu vēlētos pilnveidot? 
Lūdz, lai Dievs caur Svēto Garu palīdz tev labāk saskatīt Viņa raksturu tevī un palīdz pieaugt. 

Rīcība:
Padomā, kurās jomās tu visbiežāk jūties kārdināts apmierināt grēcīgās dabas iegribas. Kopā ar kādu uzticamu 
draugu dalies šajā kārdinājumā un lūdziet, lai Svētais Gars tev palīdz to pārvarēt un veido tevī Gara augli.
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Jautājums: Kā es rīkojos, ja nespēju “dzīvot Garā”?
Attīstoties attiecībām ar Dievu, ir iespējami divi scenāriji.
Scenārijs #1 (A): 
Kaut gan es no sirds vēlos patikt Dievam, dažreiz pamanu, ka manā dzīvē ir kāda joma (attieksme vai rīcība), 
ar kuru Viņš nav apmierināts. Mans nolūks nav nepaklausīt, bet arvien labāk iepazīstot Dievu, es arvien vairāk 
apzinos, kas ir grēks. Ko es daru? Es  pateicos Dievam, ka Viņš jau ir piedevis manus grēkus, ticībā pieņemu 
Viņa mīlestību un piedošanu, un uzticos Viņa spēkam, lai panāktu izmaiņas šajā jomā. Tad es varu no jauna 
baudīt sadraudzību ar Viņu.
Scenārijs #2 (B): 
Pieņemsim, ka es grēkoju, izvēloties nepaklausīt. Es to daru tāpēc, ka tā gribu. Kā man rīkoties? (C) Pareiza 
attieksme pret šo grēku ir nožēla Dieva priekšā un novēršanās no tā. Es atzīstu savu bezspēcību dzīvot kristīgi 
un ticībā lūdzu, lai Dieva Gars piepilda mani ar spēku.
Kas notiktu, ja es atteiktos cīnīties ar grēku? (D) Laika gaitā es, līdzīgi korintiešiem, saprastu, ka kļūstu arvien 
pasaulīgāks (1. Korintiešiem 3:1-4). Bet, cīnoties ar grēku un paļaujoties Svēto Garu (E), es garīgi nobriestu 
un piedzīvoju Gara augļus (Galatiešiem 5:22-23).

Aplūkojot šo attēlu, kur tu šajā procesā saskati sevi?

Izpēti vairāk:
Bībelē ir teikts, ka kristietim ir trīs dabiskie ienaidnieki: vecā jeb grēcīgā daba (Galatiešiem 5:17), pasaule (1. 
Jāņa 2:15-17) un velns (Jēkaba 4:7). Svētā Gara spēkā un sekojot Viņa vadībai, mēs varam stāties pretī šiem 
ienaidniekiem.

Nākamreiz, esot nopietnas izvēles priekšā, pajautā sev:
Kas pašlaik notiek? 
Kas ir īstie ienaidnieki?
Kāda reakcija šajā situācijā pagodinās Dievu? 

             Garīgā
         Grēks    eplošana

    Dzīve
    
    Nāve

Es

Es
Es

Es
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AUGT
Atskats:

Ko tu atceries no iepriekšējas reizes?
Kādus „augļus” tu esi redzējis savā dzīvē? Kā Dievs tev ir palīdzējis tikt galā ar izaicinājumiem?
Vai pēdējo nedēļu laikā esi pamanījis kādas izmaiņas savā dzīvē un attiecībās ar Dievu? Kādas? 

Dažkārt Svētā Gara darbs ir skaidri redzams, citreiz tas ir grūtāk pamanāms, tomēr tas nenozīmē, ka izmaiņas 
nenotiek.

Ievads:
Kas tev ir palīdzējis pieaugt attiecībās ar Dievu? 
Nosauc pāris aspektus no savas iepriekšējās pieredzes, kas, tavuprāt, būtu visnoderīgākie tavā kristieša 
dzīvē? 

Kristieša dzīvi raksturo izaugsme attiecībās ar Kristu un tai ir nepieciešams laiks. (1. Korintiešiem 3:6-9) 

Apustuļu darbi ir vēsturisks apraksts par pirmo kristiešu pieredzi pēc Jēzus augšāmcelšanās. Otrajā nodaļā 
Pēteris (viens no vadītājiem) uzrunā ļaužu pulku, un daudzi no šiem cilvēkiem kļūst ticīgi. Šajā rakstu vietā mēs 
lasām par šo jauno kristiešu kopu un viņu garīgo izaugsmi.

Lasi: Apustuļu darbi 2:42-47
42 Viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizes laušanai un lūgšanām. 43 Ikviena dvēsele 
pildījās ar bijību: gan daudz brīnumu, gan zīmju notika caur apustuļiem. 44 Visi ticīgie turējās kopā, 
un viss viņiem bija kopīgs. 45 Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram 
vajadzēja. 46 Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī; bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda 
līksmībā un sirds vienkāršībā, 47 slavēdami Dievu un baudīdami labvēlību tautā. Un Kungs ik dienas 
pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos.

Šajā rakstu vietā ir minētas četras augošu kristiešu pazīmes: uzticība Dieva Vārdam, sadraudzība, lūgšana 
un liecība.

Kas bija apustuļi un ko viņi mācīja (Mateja 28:18-20)?
Kā mēs šodien varam palikt uzticīgi Dieva Vārdam?
Kas, tavuprāt,  ir sadraudzība?
Kā šādas ciešas attiecības var mums palīdzēt pieaugt attiecībās ar Dievu?
Vai tu jau apmeklē kādu draudzi, vai esi par to domājis? 
Ko Jēzus sekotājiem nozīmēja maizes laušana? 
Kas ir lūgšana?
Kā mēs šodien varam pastāvēt lūgšanā?
Kāpēc cilvēki viņiem pievienojās?
Kā mēs varam liecināt citiem, ka esam Kristus sekotāji? 

Patiesība vai meli:
Mana garīgā izaugsme ir jautājums, kas attiecas tikai uz mani un Dievu. 

Lūgšana: 
Lai pieaugtu attiecības ar Dievu, ir vajadzīga garīgais izaugsmei piemērota vide. Lūdz, lai Dievs caur Svēto 
Garu dod tev arvien pieaugošu vēlmi piedalīties aktivitātēs, kas palīdz tev palikt Kristū un veidot arvien 
ciešākas attiecības ar Viņu. 

Rīcība:
Velti laiku pārdomām, kā tu vēlies garīgi pieaugt un sastādi rīcības plānu. 
Ko tu šobrīd dari, lai pilnveidotu un izbaudītu savas attiecības ar Dievu? 
Ko vēl tu labprāt darītu?
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Jautājums: Kā sasniegt kristīgu briedumu?
Iedomājies sēklu, kas ir iesēta neauglīgā augsnē ar nelielu mitrumu, pavisam maz barības vielām un saules. 

Kas no tās izaugtu? 
Kas notiktu, ja šo pašu sēklu iesētu auglīgā augsnē ar pietiekoši daudz barības vielām, ūdens un saules?

Atšķirīgā augšana ir saistīta ar vidi. 
Tas pats attiecas uz mūsu garīgo izaugsmi.
A.Žēlastība un patiesība ir svarīgākās dāvanas, ko Dievs mums piešķir, lai mēs piedzīvotu izaugsmi. Patiesība 
dod kristīgai dzīvei nepieciešamo izpratni. Žēlastība nodrošina apziņu, ka Dievs mūs pieņem un iedrošinājumu, 
kas nepieciešams, lai mēs neapstātos. Taču izaugsme nenotiek vienā mirklī. Tas ir process, kam nepieciešams 
laiks. Tāpēc izaugsmei ideāli piemērotas vides formula ir šāda:

Žēlastība + Patiesība + Laiks = Izaugsme
Tāpat kā Apustuļu darbos aprakstītie pirmkristieši, arī mēs šo formulu: “Žēlastība + Patiesība + Laiks” 
apgūstam attiecībās.
B. Augšup vērstas attiecības mums veidojas ar Dievu, un mēs tās piedzīvojam Viņa Vārdā un lūgšanās.
C. Iekšpus vērstas attiecības veidojas vienam ar otru (ticīgo starpā), un mēs tās piedzīvojam sadraudzībā.
D. Uz āru vērstas attiecības veidojas ar tiem, kuri netic Kristum. Liecinot par Kristu, mēs atstājam iespaidu 
uz viņiem.
Izstrādā rīcības plānu katram nosacījumam, kas raksturo izaugsmei labvēlīgu vidi.
Uz augšu - Dieva Vārds un lūgšanas
Piemērs: Katru rītu velti apm. 10 minūtes, lai lasītu Jāņa evaņģēliju un pārrunātu ar Dievu jaunās dienas 
gaitas.
Uz iekšu - Sadraudzība
Piemērs: Apmeklē baznīcu vai kristīgas tikšanās.
Uz āru - Liecība
Piemērs: Izvēlies vienu - divus sev tuvus cilvēkus un sāc lūgt Dievu par viņiem. Meklē atbilstošas iespējas, lai 
pastāstītu viņiem par to, kā Kristus maina tavu dzīvi.

Izpēti vairāk: 
Turpini lasīt Apustuļu darbus, lai uzzinātu, kas bija raksturīgs pirmo kristiešu garīgajai izaugsmei, kā Dievs 
caur viņiem darbojās, lai paplašinātu savu draudzi un ietekmētu pasauli. 

  Vide izaugsmei

        Žēlastības un patiesībās attiecības

                                                     Ar Dievu
 
                                           Vārds               Lūgšana

 
                                                Vienam ar otru
 

                                                  Sadraudzībā

                                                  Ar citiem 
                                                    Liecība

= Iz
aug

sme

Žēlas
tībā

 + Patie
sībā

 + Lai
ks

© 2018, Agape LV 
Pamati #5  

Šī ir testa versija. Lūdzu, sūti labojumus un 
ieteikumus uz dace.c@agape.lv



ŠĶĪSTS
Atskats: 

Ko tu atceries no iepriekšējās reizes?
Ko tu iekļāvi savas garīgas izaugsmes plānā?
Kas tev sagādās prieku? Kādu soli ticībā tu spersi?

Ievads:
Iespējams, tu zini 10 baušļus (2. Mozus 20: 3-20) – tev nebūs citus Dievus turēt, godini savu tēvu un savu māti, tev 
nebūt nokaut, laulību pārkāpt, zagt, nepatiesu liecību dot, iekārot…

Kādēļ, tavuprāt, vispār ir vajadzīgi noteikumi?
Kāda iemesla dēļ Dievs mums ir devis likumus?
Kādas ir šo likumu neievērošanas iespējamās sekas?

Dievs mūs mīl. Viņš zina to, kas ir vislabākais mums un kas var mums kaitēt. Mūsdienās viens no lielākajiem 
izaicinājumiem ir dzīvot tā, lai pagodinātu Dievu, jo teju visa pasaule cenšas mūs pārliecināt, ka melošana, 
krāpšanās un sekss ārpus laulības nav nekas īpašs.  

Pāvils palīdzēja izveidot draudzi Maķedonijas provinces galvaspilsētā Tesalonikā. Šajā vēstulē Pāvils atgādina 
savus iepriekšējos norādījumus, kas bija ļoti svarīgi.

Lasi: 1. Tesaloniķiešiem 4:1-8
1 Visbeidzot, brāļi, mēs lūdzam jūs un mudinām Kunga Jēzus vārdā; mēs esam jūs pamācījuši, kā 
jums vajadzētu dzīvot, lai jūs būtu patīkami Dievam – jūs jau tā arī dzīvojat –, un dariet tā vēl vairāk.  
2 Jūs zināt tos Jēzus Kristus mudinājumus, ko mēs jums esam devuši. 3 Tas ir Dieva nolūks, lai jūs 
taptu svēti un atturētos no netiklības, 4 lai jūs ikviens prastu valdīt pār ķermeni svētībā un godā, 5 
lai jūs nenodotos nevaldāmai kaislei, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dieva. 6 Jūs nedrīkstat nevienā 
lietā pievilt brāli vai rīkoties savtīgi, kā jau agrāk sacījām un brīdinājām – Kungs bargi tiesās visus, 
kas tā darīs. 7 Dievs jūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētumam. 8 Bet, kas visu šo atmet, neatgrūž vis 
kādu cilvēku, bet Dievu, kas jums dod Svēto Garu.

Kā klājas tesaloniķiešiem? Uz ko Pāvils viņus mudina? (uzskaiti)
Piezīme: Seksuāla izlaidība ir sekss ārpus konteksta, kam tas sākotnēji tika radīts. Dievs bija paredzējis 
seksu starp vīrieti un sievieti, kuri ir apņēmušies būt kopā uz mūžu (t.i. precēti).  
Kā izvairīties no seksuālas izlaidības? 
Kā iemācīties “valdīt pār savu miesu”? Vai tas vispār ir iespējams? 
Kā kristīgais dzīvesveids atšķiras no nekristīgā? Kādas ir šo dzīvesveidu sekas? 
Ko mēs uzzinām par šiem norādījumiem (8)? 
Vai ticam, ka Dieva nodoms ir vislabākais? Kas mūs motivē to īstenot? 

Patiesība vai meli:
Kristū mūsu rīcībā ir visi līdzekļi, lai stātos pretī kārdinājumam. 

Lūgšana: 
Dievs neatsaka piedošanu nevienam, kas to no sirds lūdz. Ja tu cīnies ar pagātnes grēkiem, lūdz, lai Dievs tev 
tos piedod un dziedina tevi. 
Atceries, ka tas, kas ir bijis, ir pagājis. Ja tu netiec gala ar kādu grēku, pārrunā to ar kādu uzticamu draugu un 
lūdziet par to kopā.  

Rīcība:
Ar kādiem kārdinājumiem tev šobrīd nākas saskarties? 
Vai grēkojot, mēs piedzīvojam Dieva mīlestību un piedošanu? 
Vai mēs paļaujamies uz Svētā Gara palīdzību, lai mainītos? 
Atceries, ka tad, ja esam uzticējušies Kristum, mūsu attiecības ar Viņu ir nodrošinātas uz mūžību. Tiem, kas 
ir Kristū, vairs nav nekādas pazudināšanas (Romiešiem 8:1). Taču, lai dienu no dienas izkoptu draudzību ar 
Dievu, mums ir jānožēlo visi apzinātie grēki.
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Jautājums: Kā man izturēties pret kārdinājumu?
Izlasi Mateja ev. 4:1-11 un Ebrejiem 4:15
Kā tu definētu kārdinājumu? 
Ar ko kārdinājums atšķiras no grēka?  

A. Mateja ev. 5: 27-28 un Mateja ev. 15:18-19
Kurā brīdī, saskaroties ar kārdinājumu, mēs varam sākt grēkot domās, vārdos, rīcībā?

B. Jēkaba 1:2-5 un Romiešiem 5:2-5
Kā pretošanās kārdinājumiem un ciešanas var ietekmēt mūsu ieradumus, raksturu, dzīvesveidu?
Ko mēs varam darīt, lai pretotos kārdinājumam?

C. Efeziešiem 4:17-32
Kā padošanās kārdinājumam laika gaitā var ietekmēt mūsu ieradumus, raksturu, dzīvesveidu?

D. Sakāmvārdi  4:23 un Efeziešiem 4:23-24
Mūsu sirds glabā mūsu vērtības, uzskatus un attieksmi.

Mūsu uzskati par Dievu, sevi, citiem un pasauli ietekmē mūsu domas, vārdus, rīcību, ieradumus, raksturu un 
dzīvesveidu. 
Pārdomā un pieraksti, kam tu patiešām domā par Dievu, sevi, citiem un pasauli? Ko Dievs par to saka? Kuras 
no dzīves jomām tev vēl aizvien ir grūti uzticēt Dievam? Ko tu vēlies un kas tev ir jāmaina? 
Filipiešiem 4:7

Izpēti vairāk:
  

Nospraud robežu jau iepriekš. Mēs katrs esam veidots savādāk, daži ir jūtīgāki, citi - mazāk jūtīgi, tādēļ 
katram pašam ir jāizvērtē, kur novilkt robežu, bet tā ir jānovelk. Ieteicams izvairīties no visa, kas rada 
seksuālu iekāri. Vislabāk nospraust robežas pirms attiecību uzsākšanas un pirms katra randiņa tās domās 
vēlreiz nostiprināt.. 
Atbildība citu priekšā. Ja tev pietrūkst gribasspēka pakļauties citiem, tev tā pietrūks arī lai pakļautos sev.
Nopietni pārdomā, kam palūgt prasīt no tevis atbildību, kad sāksi ar kādu satikties. Esi godīgs pret šo cilvēku.
Neslēp savus uzskatus. Ja otrs cilvēks nespēj cienīt tavas robežas, vai viņš/viņa spēs cienīt tevi?
Otram cilvēkam var būt grūti pieņemt tavas robežas. Taču, ja tavs draugs/draudzene tavus uzskatus un 
principus neņem nopietni, tev būs vieglāk izlemt, vai šis cilvēks ir tā vērts, lai ar viņu satiktos.
Piesardzīga draugu izvēle. Tikt pie partnera nav grūti - vajag tikai attiecīgi apģērbties, aiziet uz pāris 
naktsklubiem, ar savu izturēšanos dot attiecīgus signālus un „lielais loms” ir noķerts. Bet vai viņš/viņa ir 
tevis vērts? Pārdomā, kādas vērtības un rakstura īpašības tev ir svarīgas?
Lūdz padomu citiem un gudrību Dievam. Rozā brilles var radīt maldīgu priekšstatu. Ņem vērā draugu 
ieteikumus un esi atvērts Dieva vadībai. 
*Sagatavots pēc Džoša Makdauela grāmatas „Kāpēc gaidīt?” 335-354. lpp.
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Dzīve tumsā

Dzīve gaismā



IESAKŅOJIES
Atskats:

Kādas jaunas atziņas tu ieguvi iepriekšējā nodarbībā?
Vai tev ir kādi jautājumi?

Ievads:
Kā tu raugies uz citiem cilvēkiem?  
Kā Dievs, tavuprāt, raugās uz tevi?
Kāpēc tu tā domā?

Pāvils rakstīja šo vēstuli jaunajiem kristiešiem, kuri nebija pārliecināti par savu identitāti Kristū.    

Izlasi: 2. Korintiešiem 5:15-21
15 Viņš ir miris par visiem, lai tie, kas dzīvi, nedzīvotu vairs sev, bet Tam, kas par viņiem ir miris 
un augšāmcēlies. 16 Tā ka no šā brīža mēs nevienu nepazīstam miesīgi; ja arī mēs Kristu pazinām 
miesīgi, tagad vairs nepazīstam. 17 Tādēļ tas, kas ir Kristū, ir jauns radījums; viss vecais ir pagājis, 
un redzi – viss tapis jauns. 18 Viss ir no Dieva, kas mūs ar sevi caur Kristu ir samierinājis un ir 
uzdevis mums šai izlīgšanai kalpot. 19 Tādējādi Dievs Kristū pasauli samierina ar sevi un nepieskaita 
cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos Viņš ir ielicis izlīguma vēsti. 20 Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it 
kā Dievs sauktu caur mums: Kristus dēļ mēs lūdzam – saņemiet šo izlīgumu ar Dievu! 21 Viņu, kas 
grēku nepazina, Viņš mūsu dēļ padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību.

Kā mainījās Pāvila attieksme pret citiem (16)? Ko tas nozīmē?
Vai esi domājis par cilvēkiem no „pasaulīga redzes viedokļa”?
Ko tu domāji par Jēzu pirms sastapies ar Viņu? 
Kādu paziņojumu Pāvils izsaka par visiem kristiešiem? Ko tas nozīmē?
Vai tu vari to attiecināt uz sevi? Nosauc dažas „jaunās” un „vecās” lietas savā dzīvē.
Piezīme: “Kristū”, Pāvils to attiecina uz kristiešiem, kuriem ir adresētas viņa vēstules. Pieņemot Kristu, 
mēs tiekam savienoti ar Viņu un piedzīvojam Viņa klātbūtni (Svēto Garu), kas darbojas mūsos un caur 
mums.
Kā tu raksturotu mūsu identitāti, balstoties uz iepriekš minēto? Kas dara šīs izmaiņas iespējamas?
Ko nozīmē Pāvila vārdi „izlīguma vēsts” (18.p)?

Svētīgā apmaiņa: Jēzus ir vienīgais taisnīgais cilvēks pasaulē. Viņš bija bez grēka, bet, mirstot pie krusta, 
uzņēmās mūsu grēkus. Pieņemot Kristu, mūsu grēki tiek paņemti prom un to vietā mēs saņemam Kristus 
taisnību, tā kļūstot par jauniem cilvēkiem.

Patiesība vai meli:
Dievs ne tikai mīl mani, bet arī priecājas par mani.

Lūgšana:
Pateicies Dievam par savu jauno identitāti Kristū. Lūdz, lai Viņš savā žēlastībā palīdz tev dzīvot kristieša 
cienīgu dzīvi. Lūdz, lai Viņš tev palīdz saklausīt Viņa balsi cauri šīs pasaules trokšņiem un traucēkļiem, kas 
cenšas to apslāpēt.

Rīcība:
Iegaumē 2. Korintiešiem 5:17
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Jautājums: Kāda ir mana pozīcija Kristū?
A. Vertikālā ass ir taisnīgums Dieva priekšā un horizontālā – mūsu dzīves laiks.
Mūsu pozīcija:
B. Pirms iepazinām Kristu:

Lasi: Efeziešiem 2:1-3 (un Romiešiem 5:12-19)
Kāds bija mūsu stāvoklis Ādamā pirms Kristus? 

Kad Kristus ienāca mūsu dzīvē: 
C.  Lasi:  Efeziešiem 2:4-7

Kas lika Dievam rīkoties mūsu labā? 
Ko Dievs darīja mūsu labā, piešķirot pestīšanas iespēju? 
Kāds bija viņa rīcības pamatojums? (žēlastība!)
Ko, glābjot mūs, Dievs parāda pasaulei? 

Tagad, kad esam Kristū: 
Kāda ir mūsu pozīcija tagad, kad esam Kristū? 

D.  Lasi:  Romiešiem 5:1-2, Ebrejiem 10:11-18, 2. Korintiešiem 5:21 
Mūsu nemainīgā pozīcija:
E. Jēzus darbs ir darīt mūs arvien līdzīgākus sev. Mēs vēlamies iet uz priekšu savā kristīgajā izaugsmē, lai 
mūsu dzīve šajā pasaulē arvien vairāk līdzinātos mūsu pozīcijai Kristū. Dievs vēlas, lai mēs uz sevi raugāmies 
kā uz tādiem, kas ir Kristū un koncentrējamies uz savu pozīciju un nevis uz savas šī brīža izaugsmes pakāpi. 
Dieva mīlestība pret mums vienmēr ir bijusi un būs balstīta uz žēlastbību. Dievs mūs pieņem, balstoties uz 
Kristus taisnību, nevis uz mūsu pašu taisnību vai darbiem. Mēs pastāvam žēlastībā un paļaujamies uz savu 
pozīciju Kristū. 

Nosauc dažus piemērus, kā tu centies nopelnīt Dieva labvēlību? 
Kad tu šaubies par to, vai Dievs tevi mīl un pieņem?
Kā tu esi piedzīvojis, ka Dievs tevi maina šajā ziņā? 

Kādas atziņas tu esi ieguvis šajā nodarbībā? 
Kas, tavuprāt, bija visvērtīgākais? 
Kāda šonedēļ būs tava atbildes reakcija? 

Izpēti vairāk:
Izlasi papildus materiālu „Kristū” 
Laiku pa laikam atgādini sev, kas tu esi Kristū, īpaši, ja tev ir grūtības pieņemt savu jauno identitāti. 
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IET
Atskats:

Kādas jaunas atziņas tu ieguvi iepriekšējā nodarbībā? 
Ko no visa iepriekš pārrunātā tu gribētu paturēt sev? Kas tev paliks prātā?  
Vai tev ir vēl kādi jautājumi?

Ievads:
Kādēļ, tavuprāt, Dievs mūs uzreiz nepaņem pie Sevis, kad kļūstam par Kristus sekotājiem?
Ko, tavuprāt, Dievs vēlas, lai mēs darītu Viņa pasaulē?

Vissvarīgākie ir vārdi, ko sakām pirms dodamies prom. Jēzus deva pēdējos norādījumus Saviem mācekļiem. 

Izlasi: Mateja 28:16-20
16 Viņa vienpadsmit mācekļi devās uz Galileju, uz to kalnu, ko Jēzus tiem bija norādījis. 17 Un tie, viņu 
ieraudzījuši, pielūdza Viņu, taču daži šaubījās. 18 Jēzus, piegājis klāt, tiem sacīja: “Man ir dota visa 
vara debesīs un virs zemes, 19 tādēļ ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, 
Dēla un Svētā Gara Vārdā, 20 tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis; un, redzi, Es esmu 
ar jums ik dienas līdz laiku beigām.”

Raksturo šī notikuma apstākļus: kad, kur, kas tur piedalās?
Kāpēc Jēzus Lielo uzdevumu sāk ar „Man ir dota visa vara”? 
Kāpēc vārds „ejiet” ir tik īpašs?
Kā tu raksturotu  mācekli? 
Ko praktiski nozīmē vārdi „dariet par mācekļiem”? Kādas norādes mēs varam atrast šajos pantos?
Kur ģeogrāfiski atrodas vieta, kurā Jēzus deva Lielo uzdevumu?
Vai tu kādreiz esi stāstījis evaņģēliju kādam ārpus sava draugu loka? Ārpus savas ikdienas vides?
Kas tevi aizrauj un kas baida, domājot par līdzdalību Lielajā uzdevumā?
Ko Jēzus apsola Saviem mācekļiem? Kā tas var mūs iedrošināt?
Ko tu vēlies paturēt prātā no šīs rakstu vietas vai diskusijas? 
Kā tu to vari pielietot savā ikdienas dzīvē? 

Patiesība vai meli:
Ja tu nedari citus par mācekļiem, tu nepiedalies Lielā uzdevuma īstenošanā.

Lūgšana:
Kuru cilvēku garīgais stāvoklis tev rūp? Izvēlies 2-3 sev nozīmīgus cilvēkus un sāc par viņiem lūgt. 
Meklē iespējas pastāstīt citiem, kā Kristus ir mainījis tavu dzīvi. 

Rīcība: 
Izpēti materiālus, kas varētu tev palīdzēt uzrunāt citus ar evaņģēlija vēsti. Piemēram: aplikācija „GodTools”, 
The Four.lv, buklets „Kā veidot personīgas attiecības ar Dievu”,  „Refleksijas” kartiņas, „Perspektīvas kartiņas”, 
MansStasts.lv, IepazītDievu.lv, AgapeStudenti.lv
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Jautājums: Kas ir tava pasaule? 
Izlasi Apustuļu d. 1:8
A. Kas ir tava Jeruzāleme -  tava „pilsēta”?
Tie ir cilvēki, kas atrodas tev vistuvāk – ģimene, draugi, kursabiedri, kolēģi, kaimiņi, kuri nav dzirdējuši par 
to, kā Dievs ir mainījis tavu dzīvi.
Ģimene             Draugi              Kursabiedri            Kolēģi            Paziņas             Tavs tuvākais

B. Kas ir tava Jūdeja – tava „valsts”? 
Tie ir tavas vides cilvēki - studenti tavā universitātē, „interešu klubs” un brīvā laika aktivitātes, nejauši satikti 
svešinieki, taksometra šoferis, friziere, pārdevēja, sen aizmirsti draugi. 
Kur vēl tu vari satikt cilvēkus? 
 

C. Kas ir tava Samarija – cilvēki ārpus tavas komforta zonas? 
Tie ir cilvēki, pie kuriem ir jādodas ārpus „tavas pasaules” – studenti citās universitātēs, dažādas cilvēku 
grupas gan Latvijā, gan ārpus tās. 
Kas ir tie cilvēki, kuriem ir jādzird vēsts par Jēzu, bet tāpat vien tu pie viņiem neietu? Kādā veidā tu varētu viņiem 
palīdzēt?
 

D. Kas ir tavi pasaules gali? Tas, ko var paveikt vienīgi Dievs, bet Viņš aicina tevi iesaistītes. 
Lūdz, lai Dievs atklāj, kāds ir Viņa plāns tavai dzīvei. Kas tev sagādā prieku?  Pēc kā tava sirds tiecas?

Piezīme: Dievs var lietot ikvienu Savam godam (1. Samuēla 16:7, Jeremijas 1:6-8, Jozua 1:9) – tu esi tā cienīgs.
Ar Dievu nekas nav neiespējams (Mateja 19:26) – nebaidies lolot lielus sapņus. 
Esi uzticams tajā, kas tev ir (Lūkas 16:10) -  Dievs var uzticēt tev to, ko varētu darīt „ikviens” (piem. mazgāt 
traukus), bet Viņš var tev uzticēt arī to, ko vari izdarīt „tikai” tu (atstāt garīgu iespaidu uz simtiem un 
tūkstošiem cilvēku).

Izpēti vairāk:
Pārlasi izveidoto sarakstu.
Kas tevi uzrunā?  Kas tevi baida?
Sastādi 3-5 soļu plānu:

      
Pasaules gals

    Samarija
 
       Jūdeja
 

 Jeruzāleme
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