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Jauna dzīve Kristū
Dziļāka izpratne par 
attiecībām ar Dievu

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Kā tu aprakstītu soli, ko spēri, lai uzsāktu attiecības ar Dievu caur Jēzu?

Kā tu juties pieņemot šo lēmumu? Kā tu jūties tuvāk Dievam?

Kādas izmaiņas tu esi novērojis savā dzīvē tagad, kad esi attiecībās ar Dievu?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē…

Izlasi šo stāstu par Jēzu un Viņa sarunu ar jūdu reliģisko vadītāju vārdā Nikodēms:

Jāņa 3:1-7,16-21
1 “Bet tur bija kāds cilvēks no farizejiem, vārdā Nikodēms, jūdu valdības vīrs. 2 Tas nāca pie 

Jēzus naktī un sacīja Viņam: “Rabi, mēs zinām, ka Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis. Jo neviens 

nevar tādas zīmes darīt, kā Tu dari, ja Dievs nav ar to.” 3 Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es 

tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības.” 4 Nikodēms saka 

Viņam: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Vai tad viņš var atgriezties savas mātes miesās 

un atkal piedzimt?” 5 Jēzus atbildēja: “Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un 

Garā, netikt tam Dieva valstībā! 6 Kas no miesas dzimis, ir miesa, un, kas no Gara dzimis, ir gars. 

7 Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no augšienes. (…) Jo tik ļoti Dievs pasauli 

mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet 

dabūtu mūžīgo dzīvību, 17 jo Dievs Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet lai 

pasaule caur Viņu tiktu glābta. 18 Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu 

dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam. 19 Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma ir 

nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc ka viņu darbi bija ļauni. 

20 Jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. 

21 Bet, kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti.” 
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Šis ir viens no izcilākajiem Bībeles stāstiem. Tajā Jēzus paskaidro Nikodēmam, ko 

nozīmē attiecības Dievu. Daži no Jēzus vārdiem viņu apmulsina, jo Nikodēmam 

šķiet, ka Viņš jau pazīst Dievu, taču, izrādās, ka viņš vēl joprojām atrodas tumsā. 

Jēzus turpina un apraksta ceļu no nāves uz dzīvību. Tā kā tie, kas nedodas pa šo 

ceļu ir “nolādēti”, Nikodēms patiesi vēlējās izprast, ko Jēzus ar to domāja.

Ko Jēzus saka par to, kā 
iesākt attiecības ar Dievu? 

Jēzus saka, ka mums ir “jāpiedzimst no jauna”, lai tiktu Dieva valstībā – dzīvotu 

attiecībās ar Viņu. Nikodēms to nesaprata. Vai tu saproti?

Ko, tavuprāt, Viņš domā ar vārdiem “piedzimt no jauna”?

Kas tevī piedzima no jauna, kad tu uzticējies Jēzum?

Labs veids, kā paskaidrot “piedzimt no jauna” ir vārdi “jauna dzīve”. Jēzus saka, ka 

mēs esam jauni. Vecais dzīves veids ir beidzies. Tagad tu dzīvo jaunu dzīvi attiecībās 

ar Dievu. Šis dzīves ceļš lielā mērā atšķiras no vecā – tavas vēlmes, izvēles un 

emocijas tagad ir saistītas ar Dievu caur tavām jaunajām attiecībām ar Viņu.

Ko Jēzus saka par grēku 
un tā ietekmi?

Ikviens no mums grēko. Kad mēs grēkojam, tiekam šķirti no attiecībām ar Dievu, 

kurš negrēko. Tāpēc, ka Dievs ir pilnīgs, Viņš nevar būt attiecībās ar grēku. Mans 

grēks rada šķērsli starp mani un Dievu.

Vai tagad, kad esi sācis ticēt Jēzum un nodibinājis attiecības ar Dievu, tu vēl 

grēkosi? Jā! Taču, pateicoties Jēzum, šie grēki ir piedotu un šķērslis ir noņemts. Tas 

maina manu attieksmi pret grēku.

Pamatojoties uz Jāņa 3:17-21, pastāsti, kā cilvēki parasti reaģē uz savu grēku?
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Tagad, kad esi sācis “jaunu dzīvi”, kā tu reaģēsi uz grēku savā dzīvē?

Principā, grēks nozīmē netrāpīt perfektuma mērķī. Dievs ir pilnīgs, taču mēs neesam. 

Dzīvojot savai baudai, bez Dieva, mēs netrāpam mērķī. Vēl viens veids, kā raksturot 

grēku, ir egoisms jeb savtīgums. Tā vietā, lai dzīvotu saskaņā ar Dieva plānu, mēs 

dzīvojam paši sev.

Kāda nozīme ir ticībai?

Jāņa 3:16 teikts, ka ikvienam, kas tic Dieva Dēlam, Jēzum, ir mūžīgā dzīvība. 

Kam tu tici? Kāpēc? Saskaņā ar 16.pantu, kam mums 

ir jātic, lai iegūtu attiecības ar Dievu?

Kā tas, ka tu zini, ka “Dievs tik ļoti ir pasauli mīlējis”, palīdz tev ticēt Jēzum?

Nāve ir sods par grēku. Tāpēc, ka Dievs mūs mīl un vēlas attiecības ar mums, 

Viņš sūtīja Jēzu nomirt pie krusta un uzņemties sodu mūsu vietā. Tagad mēs 

varam iegūt mūžīgas attiecības ar Viņu. Mūsu uzticēšanās Jēzum ir līdzīga ticībai, 

kas nepieciešama, lai nolektu no degošas mājas jumta tīklā, ko izstieptu tur 

ugunsdzēsēji. Mums ir jātic, ka tīkls izturēs un vīri mani nenometīs pie zemes. Mūsu 

ticībai jābūt aktīvai – tikai nolecot no ēkas, mēs sajutīsim tīkla drošību.



Jauna dzīve Kristū 

9

Kādas ir Kristus nāves sekas?

Jāņa 3:16 Jēzus saka, ka varam iegūt mūžīgo dzīvību, 

pateicoties Viņa upurim un nāvei. Kas ir mūžīgā dzīvība?

Kādā veidā Jēzus upuris pie krusta ļauj mums iegūt mūžīgo dzīvību?

Kā tavu ikdienas dzīvi ietekmē tas, ka esi ieguvis mūžīgo dzīvību ar Jēzu?

Mūsu dzīve uz šīs zemes ir īslaicīga. Jāņa 3:16 Jēzus māca, ka, ja vien ticēsim 

Viņam, iegūsim mūžīgo dzīvību. Mūžīgā dzīvība nozīmē, ka mūsu attiecības ar Dievu 

pastāvēs vienmēr. Jēzus apsola mums grēku piedošanu un jaunas attiecības ar 

Dievu, ja vien uzticamies Viņam.

Īsumā sakot, kā mēs to redzam no šis sarunas ar Nikodēmu, Jēzus mums apsola 

grēku piedošanu un jaunu dzīvi ar Viņu, ja izvēlamies Viņam ticēt. Sperot šo pirmo 

ticības soli un uzsākot attiecības ar Viņu, mums tiek apsolīta arī mūžīgā dzīvība.
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UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Sekot Jēzum nozīmē būt attiecībās ar Dievu. Mēs esam uzsākuši neticamu 

ceļojumu, kas ļaus MUMS piedzīvot dzīvi, kādu nepazinām pirms tam.

Lūk, daži praktiski jautājumi, kas palīdzēs mums to pielietot savā ikdienā:

Kā tu zini, ka tev ir mūžīgā dzīvība?

Kas ir pamats tavām attiecībām ar Dievu?

Kā tu domā, kā tavi draugi reaģēs uz to, ka esi uzsācis attiecības ar 

Dievu? Kā ar tavu ģimeni? Kā tu atbildēsi uz viņu jautājumiem?

Ko tu darītu, ja tev rastos šaubas? Vai, ja kāds tev teiktu, ka tie visi ir 

māņi vai arī, ja tev pašam sāktu šķist, ka tas viss nav patiesība?

Uzdevumi – kopsavilkums
Nākamās nedēļas laikā atrodi laiku, lai izrādītu savu sirds ticību Kristum. 

• Pirms nākamās tikšanās reizes pastāsti par savām jaunajām 

attiecībām ar Dievu vismaz diviem cilvēkiem.

• Pirms nākamās tikšanās reizes, izdomā, kā tu varētu atzīmēt un svinēt šo 

attiecību sākumu visu atlikušo dzīvi. Piemēram, 

- atrodot, izgatavojot vai arī nopērkot kādu lietu, kas simbolizētu tavu lēmumu;

- uzrakstot īpašu vēstuli, dziesmu vai dzejoli, ko vari saglabāt;

- atzīmējot šo datumu kalendārā, lai vari to katru gadu atcerēties un pārdomāt šo 

svarīgo soli.
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Jauna dzīve Kristū | JitkaJauna dzīve Kristū | Tomáš

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Jāņa 3:16 
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, 
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”

NEDĒĻAS STUDIJAI:

Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Dieva plāns pasaulei 1. Mozus 1 
Kāds bija Dieva sākotnējais plāns?

Ko tu domā par Dieva sākotnējo plānu?

2. diena – Grēks / Cilvēka stāvoklis 1. Mozus 3 
Kas notika ar Dieva sākotnējo plānu? 

Kā Ādama un Ievas grēks ietekmē mūsu pasauli šodien?

3. diena – Jēzus – kāpēc Viņš nāca? Mateja 3 
Ko šie panti vēsta par Jēzus mērķi šeit uz zemes? 

Kā tu domā, kāds ir tavs mērķis tagad, kad pazīsti Dievu?

4. diena – Krustā sišana/

Augšāmcelšanās 
Marka 15 -16 

Kas tev personīgi no šī stāsta nozīmē visvairāk?

Kāpēc?

5. diena – Pestīšana 
Apustuļu darbi 

16:16-40 

Kas tika prasīts no šī cietumsarga, lai viņš iegūtu pestīšanu?

Kas tika prasīts no tevis, lai tu iegūtu pestīšanu?

6. diena – Mūžīgā dzīvība Jāņa 3 (īpaši 36.) 

Pamatojoties uz šo nodaļu, kā tu domā, kādās jomās tev, kā 

kristietim, nāksies pieaugt?

Kā tu domā, kāda būs tava mūžīgā dzīvība?

7. diena – Pieaugšana kā jaunam 

kristietim 
1. Pētera 2 

Pamatojoties uz šo nodaļu, kā tu domā, kādās jomās tev, kā 

kristietim, nāksies pieaugt?
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Jauns cilvēks Kristū
Tagad, kad “esi Kristū”, kas tu esi?

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Kā cilvēka identitāte ietekmē viņa attieksmi pret citiem?

Tava identitāte jeb pašvērtējums var tikt balsīts dažādās lietās. 

Kas notiku, ja tas balstītos vienīgi tajā, kā citi tevi redz, tavos 

sasniegumos, stāvoklī sabiedrībā vai ieņemamajā amatā?

Kā tu domā, vai tavas attiecības ar Dievu mainīs arī 

attiecības ar ģimeni un draugiem? Kāpēc?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē…

Jāņa 14:1-21 
“Jūsu sirdis lai neizbīstas! Ticiet Dievam un ticiet Man! 2 Mana Tēva namā ir daudz mājokļu. 

Ja tas tā nebūtu, vai Es jums tad būtu teicis: Es noeimu jums vietu sataisīt? 3 Un, kad Es būšu 

nogājis un jums vietu sataisījis, tad Es nākšu atkal un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, 

būtu arī jūs. 4 Un, kur Es noeju, to ceļu jūs zināt.” 5 Toms Viņam saka: “Kungs mēs nezinām, 

kurp Tu ej; kā lai mēs zinātu ceļu?” 6 Jēzus viņam saka: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība; 

neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani. 7 Ja jūs Mani būtu pazinuši, jūs būtu pazinuši arī 

Manu Tēvu. Jau tagad jūs Viņu pazīstat un esat Viņu redzējuši.” 8 Filips Viņam saka: “Kungs, 

rādi mums Tēvu, tad mums pietiek.” 9 Jēzus viņam saka: “Tik ilgi Es jau esmu pie jums, un tu vēl 

neesi Mani sapratis, Filip? Kas Mani ir redzējis, Tas ir redzējis Tēvu. Kā tu vari sacīt: rādi mums 

Tēvu? 10 Vai tu netici, ka Es esmu Tēvā un Tēvs ir Manī? Vārdus, ko Es jums saku, Es nerunāju 

no Sevis; bet Tēvs, kas pastāvīgi ir Manī, dara Savus darbus. 11 Ticiet Man, ka Es esmu Tēvā 

un Tēvs ir Manī; bet, ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet! 12 Patiesi, patiesi Es jums saku: kas 

Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie 

Tēva. 13 Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. 14 Ko 

jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu. 15 Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles. 16 Un Es lūgšu 

Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, 17 Patiesības Garu, ko pasaule 

nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie 

jums un mājo jūsos. 18 Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie jums. 19 Vēl tikai mazu brīdi, un 

pasaule Manis vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsit, jo Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. 20 Tanī 

dienā jūs atzīsit, ka Es esmu Tēvā un jūs Manī, un Es jūsos. 21 Kam ir Mani baušļi un kas viņus 

tur, tas Mani mīl; bet, kas Mani mīl, to Mans Tēvs mīlēs un Es to mīlēšu un tam parādīšos.”
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Šajā rakstu vietā redzam Jēzu, kurš pavada ar mācekļiem Savas pēdējās dienas 

pirms krustā sišanas. Jēzus zina, ka Viņa laiks iet uz beigām, tāpēc vēlas izskaidrot 

mācekļiem vēl ko ļoti svarīgu. Viņš tiem parāda ļoti skaidru ilustrāciju tam, kādas 

ir viņu dzīves tagad, kad tie Viņu pazīst. Uzsākot attiecības ar Jēzu, mūsos 

notiek brīnišķīgas pārmaiņas. Šajos pantos runāts par tavu jauno identitāti un tās 

sniegtajiem labumiem.

Kas un kad īsti notiek?

(Q). Kas ar tevi notiek, kad tu uzsāc attiecības ar Dievu un sāc tās 

izdzīvot ikdienā? Kā jau tu vari redzēt, šajā stāstā Jēzus bieži min 

vārdus “Man”, “Manī” (“uzticieties Man” 2. pants, “ticiet Man” 11. pants, 

“jūs esat Manī” 20. pants). Kā tu domā, ko nozīmē “būt Jēzū”?

Kad uzticamies Jēzum, varam raksturot savu identitāti kā “būt Jēzū”. Tas nozīmē, 

ka, reiz vienoti ar Viņu, varam ik dienas piedzīvot Viņa spēku, mīlestību, vadību un 

palīdzību.

Vieta tev …

No 2. līdz 3. pantam lasām, ka Jēzus sagatavos mums vietu. Kas tā ir 

par vietu? Un ko tas tev nozīmē, ka Jēzus gatavo tavu nākotni?

Vieta, ko Jēzus mums gatavo, atrodas debesīs. Viņš ir turp nogājis pirms mums, lai 

sagatavotu vietu, kur varēsim dzīvot kopā ar Viņu. Jeremijas grāmatā 29:11 lasām, 

ka Dievs zina Savus plānus attiecībā uz tevi – tās ir “miera un glābšanas domas un 

ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko jūs cerat.”

Tuvāk Dievam

No 8. līdz 10. pantam redzam sarunu starp Filipu un Jēzu, kurā viņš 

lūdz parādīt mācekļiem Tēvu. Jēzus saka: “Ikviens, kas ir redzējis 

Mani, ir redzējis Tēvu.” Kādā veidā tas, ka esi redzējis Jēzu vai arī 

tava ticība tam, ka Tēvs ir Jēzū, palīdz tev nākt tuvāk Dievam?
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Tagad, kad mēs atrodamies tuvāk Dievam, mēs arī esam saņēmuši grēku 

piedošanu. Pateicoties Kristus upurim par mūsu grēkiem, mēs varam piedzīvot 

piedošanu un būt tuvāk savam Tēvam – kā Viņa dēli un meitas.

Jebko Manā vārdā

No 12. līdz 14. pantam lasām, ka Jēzus saka, ka varam lūgt Viņa vārdā 

itin visu, un Viņš to darīs. Kā tev šķiet, ko Jēzus ar to domā? 

Tagad, kad esam “Kristū”, piedzīvojam atbildētas lūgšanas. Dievs uzklausīs mūsu 

lūgšanas, un Viņš ir apsolījis tās arī atbildēt.

Kas ir Svētais Gars?

16. un 17. pantā Jēzus saka, ka mums ir apsolīts Svētais 

Gars. Kas ir Svētais Gars un kā Viņš ir saistīts ar tevi?

Tagad, kad esam Kristū, mums ir apsolīts arī Svētais Gars. Svētais Gars mūs vieno 

ar Dievu, kamēr dzīvojam šeit, uz zemes, un palīdz mums redzēt atšķirību starp 

patiesību un meliem. Nedaudz tālāk šajā rakstu vietā (26. pantā) ir teikts, ka Svētais 

Gars mums atgādinās visu, ko Jēzus ir teicis un vadīs mūs patiesībā.

Piedzīvojot Dieva mīlestību

Kāds apsolījums dots 21. pantā tiem, kas mīl Dievu? 

Kā tu piedzīvo Dieva mīlestību savā ikdienā?

Vārds “mīlestība” šeit norāda uz mīlestību, kurai nav robežu vai nosacījumu. Dievs 

vēlas mums dot visu, kas Viņam ir, lai varam Viņu piedzīvot un justies droši Viņa 

mīlestībā. Tagad mēs spējam piedzīvot patiesu tuvību un mīlestību no Dieva un 

Jēzus.

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Šajos pantos ir minētas 6 pārmaiņas, kas, pēc Jēzus vārdiem, notiks tevī uzsākot 

attiecības ar Dievu:
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1. Vienotība ar Jēzu (Manī)

2. Nākamā dzīve – tagad tu mūžīgi būsi ar Dievu

3. Tuvība ar Dievu – kas iespējama pateicoties grēku piedošanai

4. Atbildēta lūgšana – Viņš uzklausa tevi un atbild uz tavām lūgšanām

5. Svētais Gars – Svētais Gars ir ar tevi un tevī

6. Dieva mīlestība – tu vari piedzīvot Viņa mīlestību

 

Tas viss ir iespējams tikai dēļ Dieva žēlastības. Žēlastība nozīmē, ka mēs saņemam 

ko tādu, ko neesam pelnījuši, jo kāds cits ir par to samaksājis. Tāpēc, ka Jēzus 

samaksāja lielāko samaksu atdodams Savu dzīvību par tevi, ticība Viņam dod tev 

vairāk, kā tu jebkad būtu spējis iztēloties. Šie seši punkti ir tikai sākums.

Iedziļinies šajos sešos apsolījumos, kurus nupat aplūkoji.

Par kuru no tiem tev ir vislielākais prieks?

Kuru no tiem tev ir visgrūtāk izprast vai pieņemt? Kāpēc?

Kas notiek, kad tu grēko? Kad pieļauj kļūdas? Kas notiks 

ar šiem apsolījumiem, ko Dievs tev ir devis?

Uzdevumi- kopsavilkums
Kāda jēga ir informācijai par dzīvi Kristū, ja tu to tā arī nekad nepiedzīvo?! Lūk, dažas 

idejas, kas tev varētu palīdzēt spert pirmos soļus:

Uzraksti vismaz divas lietas, kas tevi patreiz satrauc. Atceries, Jēzus saka, lai 

neuztraucamies, bet uzticamies Viņam un Viņa plānam, un spējai sakārtot mūsu 

dzīvi. Pēc tam, kad esi pierakstījis šīs divas problēmas, saki Dievam, ka vēlies tās 

pilnībā uzticēt Viņam. Tad gaidi, lai piedzīvotu Viņa mieru un darbību.

Nākamajā nedēļā velti laiku, lai padomātu par tām lietām, kas veicina tavus vecos 

ieradumus, instinktus, rīcību. Iespējams, ka kādas no tām vairs tev nepiedienas 

tagad, kad esi Kristū. Kas būtu viena no lietām, ko tu vēlētos mainīt, lai tava rīcība 

saskanētu ar tavu jauno identitāti?
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Svētais Gars, kurš tagad dzīvo tevī, sāks tev mācīt par Dievu, kā nekad iepriekš. 

Mēģini šajā nedēļā palikt atvērts un jūtīgs uz šo “iekšējo balsi”. Ja jūti Viņa vadību, 

atsaucies tai!

Jēzus apsolīja atklāt Sevi tiem, kuros Viņš dzīvo. Lūdz, lai Viņš atklāj Sevi tev kādā 

īpašā veidā, lai Tu spētu Viņu atpazīt. 

Pieraksti zemāk savu šīs nedēļas pieredzi:
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Jauns cilvēks Kristū | Tabita Jauns cilvēks Kristū | Křeszek

Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Vairs nedzīvoju es Galatiešiem 2:20 
Ko šis pants saka par nomiršanu?

Kā tu domā, kāpēc daļai no tava vecā “es” vajadzēja nomirt?

2. diena – Ieguvumi esot Kristū 
1. Efeziešiem 
1:1-10 

Izlasi šos pantus un uzskaiti visus ieguvumus, kurus tagad vari 

saņemt no Dieva.

Pieraksti tos, kas tev nozīmē visvairāk.

3. diena – Ieguvumi esot Kristū 
2. Efeziešiem 
1:11-14 

Izlasi šos pantus un uzskaiti visus ieguvumus, kurus tagad vari 

saņemt no Dieva.

Pieraksti tos, kas tev nozīmē visvairāk.

4. diena – Ieguvumi esot Kristū 
3. Efeziešiem 
1:15-23 

Pāvils šeit lūdz, lai lasītāji spētu izprast visu, ko Jēzus ir viņu labā 

darījis. Ko, no visa te minētā, tu visvairāk gribētu piedzīvot pats?

5. diena – Jauns cilvēks 
2. Korintiešiem 
5:17 

Kas tevī no vecā “es” ir nomiris, par ko tev tagad ir īpašs prieks? 

Kā tev šķiet, kas tevī ir radies no jauna?

6. diena – Brīvība un pārliecība Efeziešiem 3:12 
Vai tu varētu teikt, ka jūties brīvs un pārliecināts nākot Dieva priekšā?

Ja nē, tad kas tev traucē tā justies?

7. diena – Izglābts 
Romiešiem 
7:21-25 

Kas tavā dzīvē “karo” pret prātu un vēlmi sekot Kristum? Kāda loma 

ir Kristum uzvarot šo dzīves jomu, kas pēc tam sniedz tev patiesu 

brīvību Kristū?

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Galatiešiem 2:20 
Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī 
dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā 
uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani. 

NEDĒĻAS LAIKĀ: 
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Lūgšana
Saruna starp tevi un Dievu

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par …

Ko tu esi dzirdējis vai mācījies par lūgšanu iepriekš?

Kā tu runā ar Dievu? Kā tu Viņā klausies?

Uz kādām lūgšanām Dievs jau tev ir atbildējis? Vai 

atbildes ir bijušas citādākas, kā tu gaidīji?

Kāpēc ir jālūdz? Vai tad ir iespējams mainīt Dieva prātu vai ietekmēt Viņa plānus?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē…

Mateja 6:5-13
 “5 Un, kad jūs Dievu lūdzat, nedarait tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami 

Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Patiesi Es jums saku: tiem jau ir sava alga. 6 Bet, kad tu Dievu lūdz, 

tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu Tēvu slepenībā; un tavs Tēvs, kas 

redz slepenībā, atmaksās to tev. 7 Bet, Dievu lūdzot, nepļāpājiet kā pagāni; jo tie domā, ka tie 

savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. 8 Tad nu netopiet tiem līdzīgi; jo jūsu Tēvs jau zina, kā jums 

vajag, pirms jūs Viņu lūdzat. 

9 Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.  

10 Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.  

11 Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.  

12 Un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.  

13 Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder Valstība, spēks 

un gods mūžīgi. Āmen.”

Šis ir viens no Bībeles dižākajiem stāstiem. Tajā Jēzus skaidro Nikodēmam, ko 

nozīmē būt attiecībās ar Dievu. Daži no Jēzus vārdiem rada Nikodēmā apjukumu, 

jo viņam šķiet, ka viņš jau pazīst Dievu, taču izrādās, ka vēl joprojām atrodas tumsā. 
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Jēzus turpina un apraksta ceļu no nāves uz dzīvību. Tā kā tie, kas neiet pa šo ceļu, 

jau ir “nosodīti”, Nikodēms bija ļoti ieinteresēts izprast, ko Jēzus domāja.

Kāpēc personiska lūgšana?

Kāpēc Dievam tik īpaša ir klusa, personīga lūgšana nevis skaļa un publiska 

lūgšana? Kā, pēc tavām domām, Dievs atalgo šādu personīgu lūgšanu (6. pants)?

Kā tev tas liek justies?

Ieskaties 7. un 8. pantā – ko Jēzus saka par tavas lūgšanas 

vārdiem? Kā tu jūties, zinot, ka Dievs vairāk par rituāliem 

un tukšiem vārdiem novērtē patiesas attiecības?

Ko tu šeit redzi?

Ko tu pamani lūgšanā, kas minēta no 9. līdz 13. 

pantam? Kas tev tajā šķiet vissvarīgākais?

Cik reižu Dievs mums piedos?

Kā tu domā, cik svarīgi ir piedot citiem, kas tevi 

sāpina vai nodara tev pāri? Kāpēc?

Ko tu domā?

13. pantā Jēzus saka, lai lūdzam Dievu nevest mūs kārdināšanā, bet pasargāt 

no ļauna. No kādiem kārdinājumiem tu gribētu, lai Dievs tevi pasargā?
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Lūgšana ir saruna ar Dievu. Neticami, ka mēs tik brīvi un droši varam sarunāties ar 

izplatījuma Radītāju. Mēs varam runāt ar Viņu jebkurā laikā, jebkurā vietā, par pilnīgi 

jebko, un Viņš mūs uzklausa!

Vai nav lieliski, ka nemainīgais Dievs ļauj mums piedalīties pasaules mainīšanā caur 

mūsu lūgšanām? Šis noslēpums, kā Dievs lieto mūsu lūgšanas, lai mainītu pasauli 

mums apkārt, ir vēl viens no veidiem, kā Viņš darbojas mūsos.

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Zemāk atrodamā lūgšanas forma var tev palīdzēt tavā ikdienas lūgšanu dzīvē. Vari to 

izmantot, lai lūgtu piecpadsmit minūtes katru dienu:

Slava › Nožēla › Pateicība › Lūgums

Parunājiet par šo tabulu kopā ar grupu, un tad apņemieties 

to izmantot savās ikdienas lūgšanās:

Kārtība Fokuss 
Galvenā rakstu 

vieta 
Idejas lūgšanām

Slava Te svarīgi slavēt un pagodināt Dievu 

par to, kas Viņš ir. Tas nozīmē par to, kas Viņš ir. Tas nozīmē 

vienkārši atzīt Dievu, kāds Viņš ir,

slavēt Viņu par Viņa raksturu (Viņa 

mīlestību, žēlastību, laipnību, 

taisnīgumu, etc.).

Psalms 105:2

Psalms 34:3Psalms 34:3

Sāc slavējot Dievu par jaunu dienu!

Domā par Dieva klā tbū tni savā dzīvē un Viņ a 

apsolījumiem.

Slavē Viņu par visu labo savā dzīvē.

Nožēla Nožēlot nozīmē piekrist Dievam par 

uzrādītājiem grēkiem un pieņemt

Viņa piedošanu.

1 Jāņa  1:91 Jāņa  1:9

Psalms 66:18Psalms 66:18

Katru dienu nožēlo konkrētus grēkus.

Brīdi padomā, kā, ar Dieva palīdzību, tu varētu no šī 

grēka turpmāk izvairīties.

Nekavējoties atzīsti un nožēlo dusmas vai

sarūgtinājumu pret kādu citu.

Kā Dieva bērns, tici, ka pagātnes grēki tev ir

piedoti mirklī, kad uzticēji savu dzīvi Jēzum.

Pateicība Pateikties nozīmē izteikt pateicību

par to, ko Dievs ir izdarījis.

Efeziešiem 5:20Efeziešiem 5:20

1.Tesaloniķiešiem 1.Tesaloniķiešiem 

5:18

Saki Dievam, cik pateicīgs esi par visu, ko Viņš tev ir 

devis.

Šāda pateicība ļaus tev labāk ieraudzīt Viņa nodomus.

Pasakies par visu, kas vien tev nāk prātā.

Lūgums

Dievs vēlas, lai tu lūdz par citiem

cilvēkiem un viņu vajadzībām. Tāpat 

Viņš grib,

lai lūdz pats par savām vajadzībām.

Filipiešiem 4:6-7Filipiešiem 4:6-7

1. Jāņa 5:151. Jāņa 5:15

Vispirms lūdz par citiem, tad pats par sevi.

Lūdz, ka tu kādam šodien varētu būt par svētību.

Lūdz par savu jauniešu grupu, jauniešu vadītāju, savu 

skolu, savu ģimeni.

Lūdz par konkrētām lietām, ko vēlies redzēt notiekam.

Piemēram, lai kāds no taviem draugiem sāktu ticēt

Jēzum, vai arī, lai atrastu darbu, nokārtotu eksāmenu.
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Uzdevumi- kopsavilkums
No vienas puses skatoties, lūgšana ir nedaudz noslēpumaina. No otras puses, 

mums vajadzētu uztvert lūgšanu kā dabīgu attiecību daļu, gluži tāpat kā sarunu 

attiecībās ar cilvēkiem. Kad gribam kādu iepazīt, gribam, lai iepazīst mūs, mēs 

runājam un klausamies.

Lai arī tev vajadzētu vienmēr būt gatavam lūgt, ir noderīgi izvēlēties konkrētu laiku, ko 

pavadīt mērķtiecīgā lūgšanā. Velti laiku, lai izvērtētu, kad un kur būtu labākais brīdis 

tavās ikdienas gaitās, ko veltīt sarunai ar Dievu.

Tāpat, vari arī pierakstīt savas lūgšanu vajadzības speicālā lūgšanu žurnālā. Tas var 

būt gan datorā, parastā kladītē vai īpašā lūgšanu žurnālā. Izvēlies sev piemērotāko 

veidu un apņemies jau šajā nedēļā šo plānu īstenot (atrodi tukšu kladīti, iekārto īpašu 

lūgšanu žurnālu, etc.)

Dievs vēlas lietot mūsu lūgšanas, lai piepildītu Savus nodomus attiecībā uz šo 

pasauli. Lūdz, lai Dievs palīdz tev lūgt konkrētas lūgšanas, kas ir saskaņā ar Dieva 

gribu. Pieraksti tās, lai vēlāk vari sekot līdzi, kā Dievs lieto tavu dzīvi Savam darbam.

Neatsverama palīdzība un iedrošinājums ir lūgšana vienam par otru. Lūdz šajā 

nedēļā, lai Dievs tevi ved pie kāda cilvēka, ar kuru vari kopīgi lūgt. Kad Dievs tev 

uzrāda šo cilvēku, dodies pie viņa, un atrodiet konkrētu laiku, kad katru nedēļu varat 

tikties un aizlūgt viens par otru.

Pieraksti šeit savu šīs nedēļas pieredzi ar lūgšanām:
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Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Pienes Dievam savus lūgumus Filipiešiem 4:6-7 

Kā tev šķiet, kāda ir saistība starp savu lūgumu pienešanu 

Dievam un neraizēšanos?

Vai tu jebkad esi to darījis? Vai tas palīdz?

Ko nes miers, kuru iegūstam caur lūgšanu?

2. diena – Nodevies lūgšanai Kolosiešiem 4:2 
Kāpēc ir svarīgi nodoties lūgšanai?

Kā pateicības pilna attieksme var tevi mainīt?

3. diena – Svētais Gars lūgšanā 
Romiešiem 8:26 Romiešiem 8:26 

– 27 

Kā Svētais Gars tev palīdz lūgt?

Mēģini atsaukt atmiņā situāciju, kad nezināji, ko teikt Dievam.

4. diena – Lūgšana par citiem 
1.Jēkaba 

5:13 – 18 

Vai tev vai taviem paziņām šodien ir kādas lūgšanu vajadzības?

Uztver lūgšanu nopietni, un izveido šo vajadzību sarakstu.

5. diena – Lūgšana par citiem 
2. Efeziešiem 3:14 2. Efeziešiem 3:14 

– 19 

Kādas trīs lietas Pāvils (vēstules autors) lūdz par saviem 

draugiem?

Ko tas viņiem palīdzētu, ja viņi to zinātu?

6. diena – Nemitīga lūgšana 
1. Tesaloniķiešiem 1. Tesaloniķiešiem 

5:16-18 

Vai ir iespējams nepārtraukti lūgt?

Kā tas būtu?

7. diena – Lūdz par tiem, kas tev dara pāri Mateja 6:28 
Padomā vismaz par vienu cilvēku, kas tev dara pāri.

Ko tu varētu par viņu lūgt?

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

Lūgšana | Val Lūgšana | Andrej

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā?
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Filipiešiem 4:6-7 
Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā 
pielūgšanā un lūgšanā.
7 Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas 
Kristū Jēzū. 

NEDĒĻAS STUDIJAI:



Dieva Vārds 

23

Dieva Vārds
Kā saprast un lasīt Bībeli?

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Kad tu pirmo reizi lasīji Bībeli? Kā tu domā, kāpēc 

tāda veca grāmata joprojām ir tik svarīga?

Kā Bībele atšķiras no jebkuras citas grāmatas vai 

grāmatu apkopojuma, kas jebkad sarakstīts?

Kā tu domā, Bībeli saprast ir grūti vai viegli? Kāpēc?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē… 
BĪBELES AUTORITĀTE UN PATIESĪBA…

JĀŅA 1:43-49
“Otrā dienā Jēzus gribēja doties uz Galileju. 44 Viņš atrod Filipu un viņam saka: “Seko 

Man!” Bet Filips bija no Betsaidas, Andreja un Pētera pilsētas. 45 Filips atrod Nātānaēlu 

un saka viņam: “Mēs esam To atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši, Jēzu 

no Nacaretes, Jāzepa dēlu.” 46 Nātānaēls viņam sacīja: “Vai no Nacaretes var nākt kas 

labs?” Filips viņam atbild: “Nāc un redzi!” 47 Jēzus redzēja Nātānaēlu nākam un saka par 

viņu: “Redzi, patiesi israēlietis, kurā nav viltības!” 48 Nātānaēls sacīja Viņam: “Kā Tu mani 

pazīsti?” Jēzus atbildēja viņam: “Pirms Filips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, Es tevi 

redzēju.” 49 Nātānaēls atbildēja Viņam: “Rabi, Tu esi Dieva Dēls, Tu esi Israēla Ķēniņš!” 

Šajos pantos mēs redzam Jēzu un Viņa mācekļus sarunājamies par Veco Derību. 

Vecā Derība ir mūsu Bībeles vecākā daļa, sākot ar 1. Mozu grāmatu līdz Maleachija 

grāmatai, un to sarakstīja un saglabāja Izraēla tauta. Tā viņiem kalpoja kā vienīgais 

palīgs, lai saprast Dievu un garīgo dzīvi.
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Vecās Derības pravietojumi.

Kāpēc tam ir tik liela nozīme, ka Vecās Derības pravieši ir 

paredzējuši tik konkrētas lietas par Jēzu (45.pants)? Vai tu zini 

kādus no šiem pravietojumiem, kas piepildījās Jēzus dzīvē?

Tas, ka šie pravietojumi par Jēzu ir piepildījušies, norāda uz to, ka Bībelē ir atklāta 

patiesība un, ka tā tā ir patiesa. Vecajā Derībā ir burtiski simtiem pravietojumu, 

kurus Jēzus piepildīja. Piemēram, Mihas grāmatā, kas tika sarakstīta 500 gadu 

pirms Jēzus dzīves, ir pareģots, ka Viņš piedzims Betlēmē, Izraēla ciematā (Mihas 

5:2). Psalmu grāmatā, kuru Dāvids sarakstīja 1000 gadu pirms Jēzus, viņš norāda 

konkrētus faktus par to, kā Jēzus nomirs (Psalms 22:12-18).

Kas bija svarīgi?

Kāpēc ir tik svarīgi, ka Filips runāja par Mozu un bauslību (45.pants)?

Filips zināja, ka Vecajā Derībā ir atklāta patiesība par to, kas Jēzus ir, un, ka Vecā 

Derība tika uzskatīta par garīgās patiesības avotu.

Uzticies Bībelei.

Tādā gadījumā, ko tev šī rakstu vieta atklāj par Bībeli, 

kā uzticamu garīgās patiesības avotu?

No Filipa mēs mācamies, ka primārais veids, kā iepazīt Jēzu, ir caur Bībeli. Tas, 

kas par Jēzu bija pareģots pirms tam, bija ārkārtīgi svarīgs, un tika likts par pamatu 

skaidrojot patiesību un gudrību. Tas nozīmē, ka Bībelei ir autoritāte un tā kalpo 

kā sava veida kompass vai ceļvedis uz ko varam paļauties meklējot savas dzīves 

virzienu un pieņemot pareizus lēmumus. Tāpat tā ir atskaites punkts kaut ko 

izvērtējot. Galvenā doma, ka varam uzticēties tam, ko tā mums atklāj.

Bībeles nozīme…

Lūkas 8:4-15
 “4 Bet, kad daudz ļaužu bija sanākuši, un cilvēki no visām pilsētām pie Viņa sanāca, tad 

Viņš runāja līdzībā: 5 “Sējējs izgāja sēt savu sēklu; un sējot cita krita ceļmalā, un to samina, 

un putni gaisā to apēda. 6 Un cita krita uz akmeni, uzdīgusi tā sakalta, tāpēc ka tai nebija 
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slapjuma. 7 Un cita krita starp ērkšķiem, un ērkšķi uzauga līdz un to nomāca. 8 Bet cita 

krita labā zemē, tā uzdīga un nesa simtkārtīgus augļus.” To sacījis, Viņš sauca: “Kam 

ausis dzirdēt, tas lai dzird!” 9 Bet Viņa mācekļi Viņam vaicāja, ko šī līdzība nozīmējot? 10 

Bet Viņš sacīja: “Jums ir dots zināt Dieva valstības noslēpumus, bet pārējiem līdzībās, lai 

tie redzēdami neredz un dzirdēdami nesaprot. 11 Bet šī ir tā līdzība: sēkla ir Dieva vārds. 

12 Bet, kas ceļmalā, ir tie, kas to dzird; pēc velns nāk un ņem vārdu no viņu sirdīm, lai tie 

netic un netop izglābti. 13 Bet, kas uz akmens, ir tie, kad tie vārdu dzird, tad tie to uzņem 

ar prieku, bet tiem nav saknes; mazu brīdi tie tic un pārbaudīšanas laikā tie atkāpjas. 

14 Bet, kas starp ērkšķiem krita, ir tie, kas to dzird un tomēr noiet un iegrimst rūpēs un 

bagātībā un pasaules kārībās un noslāpst un nenes nekādus augļus. 15 Bet, kas labā zemē, 

ir tie, kas vārdu dzird un to patur labā un godīgā sirdī, augļus nesdami ar pacietību.”

Ko dara sēkla?

Jēzus saka, ka sēkla ir Dieva Vārds. Kāpēc, tavuprāt, Viņš lietoja 

šādu līdzību? Kā tu izproti to, ka Bībele ir kā sēkla?

Reakcija uz Dieva Vārdu.

Četros no trim gadījumiem, kas aprakstīti šajā stāstā, cilvēki dzird 

Dieva Vārdu, taču tas nenes augļus. Kā tev šķiet, kas pietrūkst? Kas 

mums ir jādara, lai Dieva Vārds varētu mūsos ko mainīt (15.pants)?

Šis stāsts parāda, cik lielā mērā mūsu atvērtība nosaka to, vai Dieva Vārds spēj 

iesakņoties mūsu dzīvē un nest augļus. Jēzus runā par trim šķēršļiem, kas traucē 

Dieva Vārdam: 1) Noslēgts prāts (cieta zeme), 2) virspusējs prāts (sekla augsne), un 

3) aizņemts prāts (nezāļaina augsne).

Dieva Vārda iesakņošanās.

Kā Dieva Vārds var iesakņoties tavā dzīvē?
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Fakti par Bībeli
Piemērā ar labo augsni, varam redzēt, ka Dieva Vārds spēj nest ļoti daudz augļu 

tā cilvēka dzīvē, kas tam ir atvērts un to pieņem. Šāds cilvēks ne tikai dzird Dieva 

Vārdu, bet to pieņem un pielieto savā ikdienā.

Daudziem cilvēkiem ir grūti lasīt Bībeli, jo viņi maldīgi uzskata, ka tā ir viena milzīga 

un nesaprotama grāmata. Patiesībā jau tā ir kā maza bibliotēka – pavisam kopā 

66 grāmatas. Neviens neieiet bibliotēkā un uz labu laimi neizvēlas pirmo grāmatu, 

kas pagadās pa rokai. Mēs dodamies uz attiecīgo nodaļu, jo zinām, ka vēstures 

grāmatas būs vienā zonā, zinātnes citā un pavārgrāmatas vēl citur. Tāpat ir svarīgi 

neķerties klāt Bībelei kā pagadās, bet izprast tās kārtību.

Vecā Derība PIRMS KRISTUS

1. Mozus grāmata līdz Esteres grāmatai Vēsture (īpaši jūdu)

Ījaba līdz Salamana augstajai dziesmai Dzeja un gudrība

Jesajas līdz Maleachija Pravieši

Jaunā Derība PĒC KRISTUS

Mateja līdz Jāņa evaņģēlijam Jēzus dzīve

Apustuļu darbi Agrīnās draudzes vēsture

Romiešiem līdz Jūdas vēstulei 
Vēstules (dažādām draudzēm vai atsevišķiem 

cilvēkiem

Atklāsmes grāmata Pravietojumi par pasaules nākotni

Bībele ir iedalīta divās lielās daļās, Vecajā un Jaunajā Derībā. Vecajā Derībā ir 

apkopotas grāmatas, kuras sarakstīja jūdi vēl pirms Jēzus dzimšanas. Tajās 

galvenokārt runāts par pasaules iesākumiem, kā arī Izraēla tautas vēsturi. Jaunās 

Derības grāmatas ir sarakstītas pēc Jēzus dzimšanas. Tajās runāts par Jēzu un 

agrīnās draudzes vēsturi. Šīs divas lielākās daļas ir iedalītas vēl sīkām (skatīt Bībeles 

satura rādītāju, lai paveiktu zemāk esošo uzdevumu):

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Ir ļoti svarīgi, ka Dieva Vārds kļūst par mūsu dzīves sastāvdaļu un mēs ar to 

piepildam savu prātu, lai tas spētu mūs ar savu patiesību pārmainīt. Lūk, pieci veidi, 

kā vari praktizēt patiesību savā dzīvē:

1. Saņem: KLAUSIES VĀRDU

Viens no veidiem, kā vari piepildīt savu prātu ar Dieva Vārdu ir klausīties kādu uzrunu 

draudzē, jauniešu grupā, vai arī CD formātā, kur tiek runāts par Bībeli.

Gluži kā līdzībā par sējēju, ir svarīgi klausīties ar pareizi attieksmi, lai dzirdēto varētu 

arī pielietot dzīvē.
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2. Lasi: INDIVIDUĀLA 
BĪBELES LASĪŠANA

Ikdienas Bībeles lasīšana palīdzēs tev sadzirdēt Dieva balsi; tādejādi tu spēsi palikt 

saistīts ar Viņu.

Tas ir pavisam vienkārši – pat neliels laiks, ko ikdienas velti Bībeles lasīšanai, ir 

veselīgs. Tāpat kā ar ēšanu – tas dod tev nepieciešamo garīgo enerģiju, kas tev būs 

tajā dienā vajadzīga.

3. Izpēti: BĪBELES STUDIJA

Bībeles studija ir kas vairāk par lasīšanu. Studējot ir svarīgi:

• uzdot jautājumus par izlasīto tekstu;

• pierakstīt savas pārdomas;

• lūgt par tā pielietojumu savā dzīvē.

 
4. Atceries: BĪBELES 
PANTU IEGAUMĒŠANA

Tu taču atceries to, kas ir tev svarīgs? Tāpēc, ka Dieva Vārds arī ir svarīgs, tev 

vajadzētu veltīt laiku, lai to iegaumētu.

Piemēram, katru nedēļu mēs iegaumējam kopsavilkuma pantu no attiecīgās 

nodarbības. Atceries šo pantu atkārtot kopā ar savu grupas vadītāju.
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Tēma Rakstu vieta JautājumiJautājumi

1. diena – Dieva iedvesmoti un noderīgi. II Timotejam 3:16-17 

Kādās savas dzīves jomās tu jūti nepieciešamību tikt apmācītam uz Kādās savas dzīves jomās tu jūti nepieciešamību tikt apmācītam uz 

“labiem darbiem”? Lūdz Dievam tev atklāt šo jomu un tad mācīt tev “labiem darbiem”? Lūdz Dievam tev atklāt šo jomu un tad mācīt tev 

To, ko Viņš vēlas, lai tu zinātu.To, ko Viņš vēlas, lai tu zinātu.

2. diena – Vārda noglabāšana 

(atcerēšanāš). 
Psalms 119:11 

Vai ir kāds īpašs veids, kā tu atceries to, kas tev ir svarīgs? Vai tu Vai ir kāds īpašs veids, kā tu atceries to, kas tev ir svarīgs? Vai tu 

varētu lietot šo pašu metodi, lai atcerētos Dieva Vārda patiesības?varētu lietot šo pašu metodi, lai atcerētos Dieva Vārda patiesības?

3. diena – Dieva izrunāts. II Pētera 1:20-21 
Tas pats Svētais Gars, kas palīdzēja sarakstīt Dieva Vārdu, tagad Tas pats Svētais Gars, kas palīdzēja sarakstīt Dieva Vārdu, tagad 

dzīvo tevī! Lūdz Viņam mācīt tev to, ko Viņš vēlas.dzīvo tevī! Lūdz Viņam mācīt tev to, ko Viņš vēlas.

4. diena – Vārds mīt tevī. Kolosiešiem 3:16 
Vai tevī “mīt” domas, kas būtu jāaizvieto ar Dieva Vārdu?Vai tevī “mīt” domas, kas būtu jāaizvieto ar Dieva Vārdu?

Lūdz Dievam atklāt jomas, kurās ir nepieciešama šāda apmaiņa.Lūdz Dievam atklāt jomas, kurās ir nepieciešama šāda apmaiņa.

5. diena – Vārda apdomāšana. II Timotejam 2:15 

Nopietns Bībeles students cītīgi pierakstīs visu, ko viņš izstudē un Nopietns Bībeles students cītīgi pierakstīs visu, ko viņš izstudē un 

iemācās. Ja tev vēl nav speciāla kladīte pierakstiem, atrod tāduiemācās. Ja tev vēl nav speciāla kladīte pierakstiem, atrod tādu

(šajā nedēļā) un sāc lietot.(šajā nedēļā) un sāc lietot.

6. diena – Dzīvs un aktīvs. Ebrejiem 4:12-13 

Neesi pārsteigts, ja Svētais Gars sāk salīdzināt kādas tavas dzīves Neesi pārsteigts, ja Svētais Gars sāk salīdzināt kādas tavas dzīves 

jomas ar Viņa patiesību Bībelē. Pievērs tam uzmanību un uzklausi jomas ar Viņa patiesību Bībelē. Pievērs tam uzmanību un uzklausi 

Viņa balsi.Viņa balsi.

7. diena – Gara zobens. Efeziešiem 6:17 

Dievs mācīs tev Savu Vārdu, un tev nāksies to izmantot, lai cīnītos ar Dievs mācīs tev Savu Vārdu, un tev nāksies to izmantot, lai cīnītos ar 

nepatiesību, ar kuru tu saskarsies gan sevī, gan pasaulē.nepatiesību, ar kuru tu saskarsies gan sevī, gan pasaulē.

Vai vari iedomāties kādu nepatiesību vai melus, ar kuriem tev nākas Vai vari iedomāties kādu nepatiesību vai melus, ar kuriem tev nākas 

cīnīties tieši šobrīd?cīnīties tieši šobrīd?

5. Pārdomā: MEDITĀCIJA

Dieva Vārds| Lukasz Dieva Vārds | Slađa

Meditācija ir mērķtiecīga domāšana. Izvēlies pantu un pārdomā to atkal un atkal.

Nekas nespēs pārveidot tavu dzīvi un tevi pašu līdzīgāku Jēzum kā ikdienas meditācija par Svētajiem Rakstiem.

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

2 Timotejam 3:16-17 
Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, 
audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam. 

NEDĒĻAS STUDIJAI:
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Sadraudzība
Sanākšana kopā un kalpošana draudzes vienotībā

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Kādas asocioācijas tev raisās domājot par vārdiem “kopiena”, “sadraudzība”, “ģimene” vai “draugi”.

Kā tu domā, kāpēc kristiešiem ir svarīgi sanākt kopā? Vai tas tiešām ir 

galēji nepieciešams, vai arī kristietis var dzīvoti viens pats?

Kas ir tas, ko tu vari iemācīties tuvās attiecībās, bet nekur citur?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē… 
BĪBELES AUTORITĀTE UN PATIESĪBA…

Apustuļu darbi 2:42-47
“Un tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās. 43 Visus pārņēma bailes, 

un apustuļi darīja daudz brīnumu un zīmju. 44 Bet visi ticīgie turējās kopā, un viss tiem bija kopīgs; 45 viņi 

pārdeva savus īpašumus un rocību un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. 46 Viņi mēdza ik dienas vienprātīgi 

sanākt Templī, pa mājām tie lauza maizi un baudīja barību ar gavilēm un vientiesīgu sirdi, 47 slavēdami Dievu, 

un viņi bija ieredzēti visā tautā. Bet Tas Kungs ik dienas pievienoja viņiem tos, kas tika izglābti.”

Galvenais…

Ko šie panti atklāj par Jēzus sekotāju ikdienu?

Šķiet, ka pirmajiem kristiešiem šis bija ļoti aizraujošs laiks. No šīs rakstu vietas mēs nojaušam, ka draudze bija 

vienota, un, ka viņi līdzdalīja savu dzīvi viens ar otru.
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Kopīgs laiks

Spriežot no šīs rakstu vietas, cik bieži un kādos gadījumos, ticīgie pavadīja laiku 

kopā viens ar otru? Ko tas pasaka par to, cik svarīgi kristiešiem ir būt kopā?

Esot kopā ar citiem kristiešiem, mēs varam izveidot tiešām dziļas attiecības un 

draudzību, kas palīdz sadraudzībai nonākt citā līmenī.

Nodevies

42. pantā redzam, ka šie cilvēki bija nodevušies vairākām lietām. 

Vai vari tās uzskaitīt, un, kā tu domā, kāpēc tas ir svarīgi?

Svarīgi ir ne tikai pavadīt laiku kopā, bet arī kopīgi praktizēt savu ticību. Kopīgas 

tikšanās, kopīga Dieva Vārda lasīšana un lūgšanas mūs visus iedrošina un palīdz 

augt.

Viss kopīgs

Kā tu domā, ko nozīmē šie vārdi – “viss kopīgs”, ko redzam 44. 

un 45. pantā? Kādas vajadzības tad viņi spēja apmierināt?

Patiesa sadraudzība nozīmē, ka tiek apmierinātas brāļu un māsu vajadzības. Mums 

visiem ir garīgas, personīgas un arī fiziskas vajadzības. Ir svarīgi, ka esam atvērti 

arī uz citu kristiešu vajadzībām un gatavi palīdzēt – pat, ja tas nozīmē dot no savas 

naudas, ēdiena vai laika.

Patiesa sirds

Ko, tavuprāt, nozīmē priecīgas un patiesas sirdis?

Tāpat, ikvienā sadraudzībā, ir svarīgi atvēlēt laiku un vietu pateicībai Dievam. Ir 

daudzi un dažādi veidi, kā to darīt – ar došanu, dziedāšanu, lūgšanu vai dalīšanos.
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Šajā rakstu vietā mēs redzam, kas bija draudzes pamatakmeņi pēc tam, kad Jēzus 

devās uz debesīm pie Sava Tēva. Pavadot laiku vienam ar otru, pirmie kristieši:

1. studēja Dieva Vārdu;

2. kopīgi ieturēja maltītes;

3. kopīgi lūdza;

4. rūpējās viens par otru;

5. pielūdza Dievu.

 

Šie ir daži no svarīgākajiem elementiem, kas kristiešiem nepieciešami garīgai 

sadraudzībai. Droši vien bija aizraujoši baudīt šādu sadraudzību! Labās ziņas 

ir tās, ka arī šodien mēs varam piedzīvot šādas attiecības viens ar otru. Mums 

šāda sadraudzība ir nepieciešama vairāk kā jebkad iepriekš. Ikvienam ir vajadzīgs 

iedrošinājums un palīdzība, ko varam piedzīvot esot šādās ciešās attiecībās viens ar 

otru.

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Tagad, kad esam redzējuši, kā pirmie kristieši praktizēja sadraudzību, kā mēs to 

varētu īstenot šodien?

Riks Worens savā grāmatā “Mērķtiecīga dzīve” saka: “Patiesa sadraudzība ir kas 

daudz vairāk kā tikai atrādīšanās baznīcā. Tā ļauj dalīt dzīvi. To nevar iedomāties bez 

nesavtīgas mīlestības, atklātības, praktiskas kalpošanas, upurējošas došanas un 

iejūtīgas mierināšanas.”

Lūk, daži veidi, kā arī tu vari pielietot iepriekš minēto, 
lai baudītu šādu sadraudzību savā dzīvē:

Nesavtīga mīlestība Izraugies vienu cilvēku, kuram šajā nedēļā vari parādīt 

nesavtīgu mīlestību. Tas nozīmē, ka, lai arī ko tu izvēlētos darīt, tas nekādā ziņā 

nedrīkst nest labumu tev pašam.

Atklātība Ikviens no mums var pieņemt lēmumu būt atklāts par savu dzīvi (savām 

kļūdām, vājībām un grēkiem). Kad tev ir iespēja dalīties ar citiem ticīgajiem par to, 

kas notiek tavā dzīvē, izmanto šo iespēju.

Praktiska kalpošana Jēzus dzīvoja vienmēr gatavs kalpot, un arī mums ir jādara 

tāpat. Lūdz Dievam atklāt kādu praktisku veidu, kā vari kalpot apkārtējiem. Tas 

varētu būt mājās, draudzē, skolā vai kādā īpašā kalpošanā. Apsver iespēju šādu 

kalpošanu veikt regulāri.

Upurējoša došana Kas tev ir tāds, ko tu varētu dot citiem? Tas varētu būt 

laiks, konkrētas prasmes, palīdzība vai pat nauda. Šajā nedēļā dod to, kas tev ir, 

nesagaidot neko atpakaļ. Tā būs brīnišķīga liecība tavai mainītajai sirdij. 
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Iejūtīgs mierinājums Lūdz Dievam, lai Viņš māca tev saskatīt apkārtējos, 

kam nepieciešams mierinājums. Iespējams, tev nebūs atbildes, lai atrisinātu viņu 

problēmas, bet Dievs var tev rādīt veidus, kā sniegt mierinājumu. Varbūt tā ir 

vienkārša kartīte, Bībeles pants, ziedi, uzklausīts bēdu stāsts vai lūgšana.

Pieraksti, kā tu plāno šajā nedēļā praktizēt šādu sadraudzību:

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

Sadraudzība | Mišo Sadraudzība | Laura

Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Iedrošinājums Ebrejiem 10:24 – 25 

Ko šāda rīcība no tevis prasīs?Ko šāda rīcība no tevis prasīs?

Kas tevi ir kavējis citus šādā veidā iedrošināt?Kas tevi ir kavējis citus šādā veidā iedrošināt?

Lepnums, greizsirdība, bailes, savtīgums, dusmas?Lepnums, greizsirdība, bailes, savtīgums, dusmas?

2. diena – Pazemība Jāņa 13:1-20 

Kas mūsdienās līdzinātos Jēzus rādītājai kāju mazgāšanai?Kas mūsdienās līdzinātos Jēzus rādītājai kāju mazgāšanai?

Vai tu spētu kalpot tā, kā to darīja Jēzus, mazgādams Saviem draugiem kājas?Vai tu spētu kalpot tā, kā to darīja Jēzus, mazgādams Saviem draugiem kājas?

Vai tev labāk patiktu, ja kalpotu tev?Vai tev labāk patiktu, ja kalpotu tev?

3. diena – Palīdzība Lūkas 10:29-37 
Ko Dievs vēlas ar šiem laipnības darbiem caur mums pateikt citiem? Ko Dievs vēlas ar šiem laipnības darbiem caur mums pateikt citiem? 

Kā mēs šajās situācijās varam pārvarēt savu lepnumu?Kā mēs šajās situācijās varam pārvarēt savu lepnumu?

4. diena – Žēlastība Kolosiešiem 4:6 
Kā mēs varam izteikt žēlastību citiem?Kas tev šodien palīdzētu uzmanīt savus Kā mēs varam izteikt žēlastību citiem?Kas tev šodien palīdzētu uzmanīt savus 

vārdus, lai tie būtu patīkami tiem, kas tos dzirdēs?vārdus, lai tie būtu patīkami tiem, kas tos dzirdēs?

5. diena – Mierinājums 2. Korintiešiem 1:1-7 

Atsaucoties uz šiem pantiem, kad Dievs mūs mierina?Atsaucoties uz šiem pantiem, kad Dievs mūs mierina?

Ko Dievs vēlas, lai mēs lietotu, mierinot citus?Ko Dievs vēlas, lai mēs lietotu, mierinot citus?

Vai ir kāds cilvēks, kurš patreiz piedzīvo to pašu, kam tu jau esi ticis pāri? Vai ir kāds cilvēks, kurš patreiz piedzīvo to pašu, kam tu jau esi ticis pāri? 

Kā tu varētu šo cilvēku mierināt?Kā tu varētu šo cilvēku mierināt?

6. diena – Došana 
2. Korintiešiem 

9:6-8 

Ko Dievs apsola darīt, ja mēs būsim labprātīgi devēji?Ko Dievs apsola darīt, ja mēs būsim labprātīgi devēji?

Ko tu vari “apņemties” savā sirdī dot?Ko tu vari “apņemties” savā sirdī dot?

7. diena – Mīlestība 1. Korintiešiem 13 
Kurš no šiem mīlestības raksturojumiem tev nozīmē visvairāk?Kurš no šiem mīlestības raksturojumiem tev nozīmē visvairāk?

Kurš no tiem tevī pašā visvairāk pietrūkst?Kurš no tiem tevī pašā visvairāk pietrūkst?

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Ebrejiem 10:24-25 
Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem 
darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits 
citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. 

NEDĒĻAS STUDIJAI:
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Iepazīstot Svēto Garu
Dziļāks ieskats tajā, kas ir Svētais 
Gars un ko Viņš dara mūsu dzīvē.

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Kas tev nāk prātā, izdzirdot vārdus “Svētais Gars”? Vai esi 

jau iepriekš kaut ko dzirdējis par Svēto Garu?

Ja tev būtu pieejama 24h palīdzība veidojot attiecības 

ar Dievu, ko tu vēlētos sagaidīt no šī “palīga”?

Vai esi jebkad domājis par to, cik spēcīgs ir Dievs? Kā tu justos, ja 

daļa šī spēka būtu tevī? Kā tas tev palīdzētu tavā ikdienas dzīvē?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē… 
 

Jāņa 14:16-19, 25-27 
Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mūžīgi, 17 Patiesības 

Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, 

jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. 18 Es jūs neatstāšu bāreņus, bet nākšu pie 

jums. 19 Vēl tikai mazu brīdi, un pasaule Manis vairs neredzēs, bet jūs Mani redzēsit, jo 

Es dzīvoju, un jums būs dzīvot. (…) To Es jums esmu runājis, pie jums būdams. 26 Bet 

Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās 

jums visu, ko Es jums esmu sacījis. 27 Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums 

dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas. 

Šajā rakstu vietā Jēzus stāsta Saviem mācekļiem par Svēto Garu. Svētais Gars 

nāks, kad Jēzus dosies pie Tēva. Jēzus stāsta mācekļiem, ka Svētais Gars būs 

vienmēr ar viņiem un ieņems Jēzus vietu, kad Viņš dosies prom.
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Trīsvienība

Šajā rakstu vietā, runājot par Dievu, Jēzus min trīs, atšķirīgas 

personas. Kas tās ir? Kā tās ir saistītas viena ar otru?

Tās 3 personas, kas minētas šajā rakstu vietā ir tas, ko mēs dēvējam par 

“trīsvienību”. “Trīsvienība” nozīmē, ka pastāv viens DIEVS, kurš izpaužas caur trim 

personām: Tēvu, Dēlu (Jēzus) un Svēto Garu. Reizēm Trīsvienība var šķist pārāk 

nesaprotama, tomēr ar mūžīgu Dievu tas ir arī saprotams; mēs varētu to salīdzināt ar 

ūdeni, kas pastāv (manifestējas) 3 formās (gāze, šķidrums un ledus), lai arī tā sastāvs 

nemainās (H2O). Svētais Gars ir persona, nevis “spēks”. Tas nozīmē, ka arī ar Viņu 

mums ir attiecības, tāpat kā ar Tēvu un Dēlu. Patiesībā, tās ir tās pašas attiecības.

Svētā Gara vārdi

Kādus vēl Svētā Gara vārdus tu redzi šajā rakstu 

vietā? Kā tu domā, ko tie nozīmē?

Svētā Gara vārdi izsaka Viņa uzdevumus. Piemēram, vārds Padomdevējs, burtiski 

nozīmē “tas, kurš pienāk tuvu klāt un runā uz mani”. Viņš ir gars, un pasaule Viņu 

neredz, taču Viņš ir ar ikvienu kristieti un ikvienā kristietī. “Patiesības Gars” ir vēl 

viens Svētā Gara vārds. Gars mums norāda uz patiesību. Viņš tiek dēvēts arī par 

“Mierinātāju” un “Slavas Garu”.

Ko Svētais Gars dara?

17. pantā teikts, ka Gars ir mūsos. Vai esi jutis Svēto Garu 

runājam uz tevi kopš sāki attiecības ar Dievu?

Kad uzsākam attiecības ar Dievu, Svētais Gars ir mums dots kā dāvana, lai Tas 

dzīvotu mūsos. Patiesībā, tieši Gara klātbūtne mūsos padara attiecības ar Dievu 

dzīvas un īstas. Primārais iemesls, kāpēc Gars dzīvo mūsos, ir, lai ienestu Dieva 

patiesību mūsu dzīvē. Te teikts, ka Viņš mūs mācīs un visu atgādinās. Tātad, Gars ir 

mūsu garīgā un nemitīgā saikne ar Dievu.



Iepazīstot Svēto Garu 

35

Ko vēl Gars dara?

Vada un runā ar mums Jāņa 16:13-15 
Gara vadība parāda mums Dieva “gribu” un atklāj patiesību un gudrību, ko 

mēs citādi nezinātu.

Pārliecina mūs par grēku, 

taisnību un sodu
John 16:8

Svētais Gars mūs pārliecina par:

grēku – Viņš mums atklāj grēku mūsu dzīvē un to, ka mums jāuzticas 

Jēzus pestījošajam nopelnam; taisnību – ka Viņš (Svētais Gars) ir mūsu 

jaunais skolotājs, jo Jēzus vairs nav mums blakus miesā, lai mācītu par 

taisnīgumu;

sodu – ka sātans ir sakauts un, ka mums vairs nav jābīstas no viņa spēka 

un grēka spēka mūs apsūdzēt.

Palīdz mums pieaugt paklausībā 
Galatiešiem 

5:22-25 

Svētais Gars mums palīdz pieaugt kā kristiešiem. Viņš darbojas mūsu 

dzīvē, lai darītu mūs aizvien līdzīgākus Jēzum.

Palīdz mums lūgt 
Jēkaba 5:13 

– 18 

Kad nezinām, ko lūgt, Dieva Gars mums palīdz (patiesībā Viņš saka 

Dievam to, ko mēs paši nezinām, kā pateikt).

Dod mums spēku 
Apustuļu darbi 

1:8 
Svētā Gara spēks var mūs pārveidot un dot spēku sekot Jēzum ik dienas.

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Vadība

Vai ir kas tāds, ko tu īsti nespēj izprast, un vēlētos, lai Svētais Gars tev 

par to māca? Varbūt tev jāpieņem kāds lēmums, un tev vajadzīga Dieva 

gudrība? Pieraksti to visu un lūdz Dievam konkrētu Svētā Gara vadību.

Pārliecināšana par grēku

Vai ir kas tāds, ko Dievs jau tev ir licis pie sirds, ka tas nav īsti pareizi un nesaskan 

ar Viņa patiesību? Pieraksti to un pēc tam pārrunā ar savu mazās grupas vadītāju.

Pieaugšana

Vai ir kāda dzīves joma, kurā tu vēl neesi spējis pieaugt un kas tev 

nemitīgi sagādā problēmas (piem., attiecības ar vecākiem, puišiem, 

meitenēm, problēmas ar likumu, skolā). Kad esi to noskaidrojis, lūdz, lai 

Dievs tev palīdz pieaugt Viņa patiesībā attiecībā uz šo dzīves jomu.
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Lūgšana

Vai tavā dzīvē ir kāda joma, kas, tavuprāt, ir izgājusi pilnīgi no tavas konroles 

un šķiet neatrisināma? Pieraksti to un lūdz, lai Svētais Gars runā par to 

ar Dievu un palīdz atrast risinājumu, kas ir saskaņā ar Viņa gribu.

Spēks

Vai ir kāda situācija, neveiksme vai nepārtraukta cīņa, kurā 

tu jūties bezspēcīgs, pilnīgi vājšs, sakauts vai iesprūdis? Izcel 

to kā jomu, kur vēlies piedzīvot Svētā Gara spēku.

Uzdevumi - kopsavilkums
Svētā Gara klātbūtne mūsos ir milzīgs Dieva apsolījums katram ticīgajam. Viņš ir 

nolēmis dzīvot mūsos. Tā vietā, lai pilnībā paļautos vien uz savu pašu izpratni par 

dzīvi, mēs varam saņemt IEKŠĒJUS norādījumus, pamācības un vadību. Tā vietā, 

lai justos bezspēcīgi, mēs varam justies spēcīgi. Šo spēka apjausmu dēvē par 

piepildīšanos ar Svēto Garu.

Kādā veidā mēs tiekam piepildīti? Katru dienu mums ir dota brīvība izvēlēties 

paklausīt vai nepaklausīt. Tātad, katru dienu mums VAJADZĒTU apzināties savu 

sadarbību ar Viņu. Lūk, daži konkrēti veidi:

Vēlme
 Katras dienas garumā izsaki vēlmi paklausīt un sekot Svētajam Garam.

Atzīšanās
 Atzīsti Dievam un nožēlo savu grēku vai nepatiesību, ko Svētais Gars tev ir uzrādījis.

Pakļauj
 Pakļauj sevi Dievam – esi pieejams Viņam un Viņa plāniem. Esi gatavs spert soļus, 

kas nepieciešami, lai izmainītu sliktus paradumus un tendences.

Lūdz
 Lūdz, lai Svētais Gars piepilda tevi un pārņem tavas dzīves vadību. Kad Viņš tevi 

vada Savos plānos un paver dievišķas iespējas, esi atsaucīgs.
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Cik brīnišķīgi, ka mums ir pašiem savs privātskolotājs mūsu dzīvēs! Ļauj Viņa klātbūtnei 

piepildīt tevi ar prieku un mieru, kamēr Viņš ikdienas virza tevi tuvāk brīnišķīgajam 

plānam, kāds Viņam ir priekš tavas dzīves. Tu vari lūgt Dievam to caur Svēto Garu, cik 

bieži nepieciešams – tas var būt reizi nedēļā, reizi dienā, vai pat vēl biežāk.

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

Pazīstot Svēto Garu | Elisa

Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Svētais Gars mūs māca. Jāņa 14:26 
Ko Svētais Gars lieto, lai mūs mācītu?

Kur atrast to, ko Jēzus ir teicis iepriekš?

2. diena – Svētais Gars mūs vada. Jāņa 16:13-15 

Kādā “patiesībā” tev nepieciešama vadība šodien?

Kādas “nākamās lietas” tev jāzina, lai

spētu šodien pieņemt kādus konkrētus lēmumus?

3. diena – Svētais Gars mūs pārliecina par grēku. Jāņa 16:8-11 

Vai tu joprojām jūties vainīgs par kādiem pagātnes grēkiem? 

Lūdz Svētajam Garam pārliecināt tevi, ka esi patiesi tīrs un brīvs 

no grēka.

4. diena – Svētais Gars mūs pārliecina par taisnību. Jāņa 16:8-11 
Ko Svētais Gars tev ir mācījis par to, kā Viņš gribētu, lai tu 

dzīvo? Kā tu esi uz to atsaucies un atbildējis?

5. diena – Svētais Gars mūs pārliecina par sodu. Jāņa 16:8-11 

Vai tu joprojām jūti Dieva dusmas un nosodījumu par savu dzīvi? 

Lūdz Svētajam Garam palīdzību neklausīties sātanā, bet būt

pārliecinātam par Dieva dziļo mīlestību un pilnīgu tevis 

pieņemšanu.

6. diena – Svētais Gars mums ļauj pieaugt 

paklausībā. 

Galatiešiem 

5:22-25 

Praktizē, kā pievērst uzmanību Svētā Gara nozīmei šajās 

deviņās jomās. Pieraksti, kā tev šķiet, pie kuras no šīm jomām 

Viņš strādā patreiz.

7. diena – Svētais Gars mūs stiprina. 
Efeziešiem 

3:14-21 

Kādās jomās Svētais Gars tevi stiprina? Kādi tam ir rezultāti un 

panākumi?

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Jāņa 14:26
Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums 
visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.

NEDĒĻAS STUDIJAI:
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Paklausība
Ciešāks ieskats tajā, kas ir kārdinājums, 
grēks, nožēla un piedošana…

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Padomā par vārdu “paklausība”. Vai tev tas šķiet pozitīvs vai negatīvs vārds? Kāpēc tā?

(Q). Mums visiem ir grūti katru dienu nodzīvot saskaņā ar Dieva patiesību. 

Kuras no tām tev ir visgrūtāk ieviest savā jaunajā dzīvē ar Kristu?

(Q). Kā paklausība, grēks un piedošana ir savā starpā saistīti? Kā, tavuprāt, 

jūtas Dievs, kad nedzīvojam saskaņā ar Viņa patiesību?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē… 
 
Jāņa 8:1-12 | Izprotot piedošanu… 
“1 Bet Jēzus aizgāja uz Eļļas kalnu. 2 Agri no rīta Viņš atkal gāja Templī, un visa tauta nāca pie Viņa, un Viņš apsēdās un 

mācīja viņus. 3 Bet rakstu mācītāji un farizeji atveda sievu, kas bija pienākta laulības pārkāpšanā; un, to vidū nostatījuši, 4 

tie sacīja Viņam: “Mācītāj, šī sieva pienākta laulības pārkāpšanā. 5 Un Mozus savā bauslībā mums ir pavēlējis tādas nomētāt 

akmeņiem. Ko Tu saki?” 6 Bet Jēzus, pie zemes noliecies, rakstīja ar pirkstu smiltīs. 7 Kad nu tie uzstāja Viņam ar savu 

jautāšanu, Viņš pacēla galvu un sacīja: “Kas no jums ir bez grēka, tas lai pirmais met akmeni uz viņu!” 8 Un, atkal noliecies, 

Viņš rakstīja smiltīs. 9 Bet tie, to dzirdējuši, aizgāja cits pēc cita, sākot ar vecajiem. Un Jēzus palika viens līdz ar sievu, kas 

vidū stāvēja. 10 Un Jēzus, atkal galvu pacēlis, sacīja viņai: “Sieva, kur viņi ir? Vai neviens nav tevi pazudinājis?” 11 Viņa 

atbildēja: “Neviens, Kungs!” Tad Jēzus sacīja: “Arī Es tevi nepazudinu; ej un negrēko vairs!” 12 Tad Jēzus atkal runāja uz 

viņiem, sacīdams: “ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.”
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Šajā rakstu vietā Jēzus runā ar reliģiskajiem vadītājiem, kuri uzskata, ka sieviete, kas 

tika pieķerta pārkāpjot laulību, būtu jānomētā ar akmeņiem. Jēzus viņus pārsteidz 

ar ļoti dziļu un gudru atbildi, kas aptur viņus to nolūkos. Tad Viņš vēršas pie sievietes 

un piedāvā viņai iespēju dzīvot savu dzīvi jaunā veidā – kopā ar Viņu, brīva no saviem 

grēkiem. Viņš piedāvā dzīvi, ko iezīmē atjaunošana un piedošana.

Grēks un tā sekas…

Šo sievieti pieķēra laulības pārkāpšanā. Vai tu domā, ka nāves 

sods – nomētāšana ar akmeņiem – bija pārāk bargs? Kā tu 

domā, kādām vajadzētu būt šāda grēka sekām?

Pirms Kristus, jūdu tauta ievēroja un vadījās saskaņā ar Mozus bauslību. 

Nepārprotami, šo likumu mērķis bija ne tikai sodīt cilvēkus, bet arī atjaunot viņu 

attiecības ar Dievu. Taču bauslības realitāte bija tāda, ka ikviens, kas pastrādāja ko 

“grēcīgu”, pat, ja tas nebija nekas tik smags kā laulības pārkāpšana, tika tiesāts pēc 

bauslības (Jēkaba 2:10). Lai arī mēs vairs nedzīvojam zem jūdu bauslības, grēks 

joprojām ir ļoti nopietns. Grēks vienmēr mūs aizvirza vai atšķir no Dieva un Viņa 

pilnīgajiem plāniem mūsu dzīvei.

Ko mēs varam iesākt ar savu grēku…?

7.pantā redzam, ka Jēzus uzrunā sievietes apsūdzētājus, uzdodot 

viņiem jautājumu par grēku. Kā jau vari redzēt, Viņš nerunā par kādu 

konkrētu grēku, bet par grēku vispār. Vai arī tu tici, ka ikviens no mums 

grēko vai dara to, kas ir pretrunā ar Dieva noteiktajiem ceļiem? Ko tu 

vari iesākt ar savu grēku pēc tam, kad esi kļuvis par kristieti?

Tikai tas vien, ka esam kļuvuši par kristiešiem, vēl nenozīmē, ka mēs automātiski 

dzīvojam saskaņā ar Dieva patiesību. Lai spētu pieaugt savās attiecībās ar Dievu, 

mums jāiemācās stāties pretim vēlmēm dzīvot tā, kā vēlamies mēs paši un jāļaujas 

Dievam mācīt mums Viņa ceļus. Bet tā ir nemitīga cīņa pret mūsu tieksmi dzīvot 

savtīgi un egoistiski.

Nosodījums vs. piedošana

10. pantā Jēzus vaicā sievietei, vai kāds no reliģiskajiem vadītājiem ir viņu 

pazudinājis. Kā tu domā, kāpēc neviens no viņiem to tā arī neizdarīja?
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Jēzus sniedz šai sievietei iespēju mainīties. Dievs viņu nepazudina, bet piedāvā ko 

daudz vairāk. Nosodījuma un pazudināšanas pretstats ir izlīdzināšana vai piedošana. 

Mums, kā Jēzus Kristus sekotājiem, Dievs ir piedevis visus grēkus. Ticībā mēs 

varam pieņemt, ka esam izlīdzināti ar Dievu un mums ir piedots.

Mūsu motivācija… 

Kā Jēzus motivēja šo sievieti paklausīt un atstāt savu grēcīgo dzīvi? 

Kas tevi motivē censties dzīvot saskaņā ar Dieva patiesību?

Jēzus netaisījās viņai stāstīt par grēka briesmām vai to, cik netīru tas viņu ir 

darījis. Viņš motivēja sievieti sniedzot viņai Savus žēlastību un pieņemšanu. Mūsu 

motivācijai paklausī Dieva patiesībai vienmēr vajadzētu būt Viņa mīlestībai pret 

mums, nevis mūsu bailēm no Viņa soda un pazudināšanas. Dievs deva Savu vienīgo 

Dēlu, lai Viņš cieš nāvi un pazudināšanu pie krusta mūsu vietā, lai mēs varētu dzīvot 

brīvi no šīm bailēm.

Dzīve paklausībā

Jēzus liek šai sievietei atstāt savu grēcīgo dzīvi. Ko viņa uz to Jēzum 

atbild 10. un 11. pantā? Kas viņai jādara, lai sāktu jaunu dzīvi? 

Jēzus izaicina šo sievieti atstāt savu grēcīgo dzīvi, kā arī uzsver, ka grēks joprojām 

ir svarīgs, lai arī viņai tagad ir piedots. Mēs nekad nedrīkstam ļauties domai, ka 

tagad, kad esam saņēmuši piedošanu, varam būt bezatbildīgi ar grēku un pieļaut to 

savā dzīvē. Dieva piedošanai vajadzētu mūs motivēt vēl stingrāk turēties pie Dieva 

patiesības un neļaut grēkam mūs no tās novērst.

Kopumā, šajā rakstu vietā, varam redzēt vairākus svarīgus 
elementus, kas palīdz mums labāk izprast paklausību:
 

Pirmkārt, mūsu priekšā ir divas, pilnīgi pretējas, izvēles iespējas. Varam izvēlēties 

sekot grēkam (kas nozīmē dzīvot pēc sava prāta un gribas) vai arī sekot Dievam 

(Viņa gribai un ceļiem). Izvēli sekot Dievam, mēs pieņemam ar pirmo lēmumu kļūt 

par kristieti, un, pateicoties šai izvēlei, vairs neesam nosodīti. Bet šo lēmumu mums 

nākas pieņemt arī katru dienu, kas sastopamies ar grēku vai kārdinājumu grēkot. 

Mēs izvēlamies palikt piedošanā un neļaujam grēkam rast mūsos mājvietu.

Otrkārt,paklausīt nozīmē pakļauties kāda cita autoritātei. Šajā stāstā Jēzus piedāvā 

sievietei iespēju pakļauties Viņa gribai un sekot Viņam. Dievs vienmēr mūs aicinās 
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dzīvot tuvāk Viņa patiesībai. Kad Viņš uzrāda kādu grēku, mums vajadzētu to atzīt, 

aizvērsties (nožēlot) un censties izlīdzināt savu rīcību saskaņā ar Viņa patiesību. Šis 

process turpināsies visu mūsu dzīvi.

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Kārdinājums

Kārdinājums nav grēks. Kārdinājums ir vien kā ēsma, kas mūs vilina uz grēku. 

Uzķeroties uz šo ēsmu, mēs iekrītam grēkā. Pieraksti šeit trīs kārdinājumus, ar 

kuriem sastopies visbiežāk:

Grēks

Vai tu teiktu, ka esi drīzāk vieglprātīgs attiecībā pret grēku savā dzīvē vai arī jūti, kā 

Svētais Gars palīdz tev to ienīst? Vai tev ir nepieciešama Dieva palīdzība cīņā ar 

kādu konkrētu grēku?

Nožēla

Svētais Gars mums pastāvīgi norādīs uz grēku, no kura mums jāizvairās. Velti laiku, 

lai lūgtu Dievam uzrādīt, kādā jomā tev pietrūkst paklausības. Tad pieraksti, ko Viņš 

tev atklāj un dalies ar savu mazo grupu vai vadītāju, lai saņemtu lūgšanu un atbalstu.

Piedošana

Šis ir pamats, uz kura pamatojam savu paklausību. Vai jūti, ka tev ir piedots katru 

dienu? Jeb joprojām jūties netīrs, tad tīrs, tad atkal netīrs, tad tīrs? Vai vari atpazīt un 

pierakstīt to, kas tev liek justies nepiedotam un netīram?

Uzdevumi- kopsavilkums
Protams, paklausība nav tikai atbrīvošanās no grēka. Tā nepieciešama arī, lai sekotu 

Dieva norādījumiem un dzīvotu tā, kā Viņš vēlas. Tā ir mūsu, kā kristiešu, vēlme – 

izveidot paradumus iet Dieva ceļus dienu no dienas. Svētais Gars mums palīdzēs 

pieaugt gudrībā un spēkā, kā arī paklausībā. Tomēr atceries, ka pilnīgi bez grēka 

mēs spēsim dzīvot vienīgi debesīs.

Zemāk dotajā vietā pieraksti konkrētus garīgus paradumus, ko vēlies 

ieviest savā paklausības dzīvē (ikdienas laiks lūgšanām, tikšanās ar citiem 

kristiešiem, laiks Bībeles lasīšanai, svarīgu pantu iegaumēšanai, etc.):
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Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Tavs spēks Psalms 26 

Kas ir jomas, kurās jūties spēcīgs dzīvojot Dieva patiesībā? 

Pieraksti vismaz 5 piemērus (piem., pārliecība, nesavtīgums, gudrība, 

etc.).

2. diena – Lamatas Galatiešiem 2:20-21 
Kā tu varētu izvairīties no šīm lamatām mēģināt iepatikties Dievam ar 

savu paklausību?

3. diena – Atceries Psalms 139 
Kādā praktiskā veidā tu iegaumē vai pieraksti to, ko Dievs tev māca

par pieaugšanu paklausībā?

4. diena – Šķēršļi Psalmi 1 
Vai ir kādi šķēršļi, kas tev traucē paklausīt konkrētās jomās? (piem., 

konkrēti cilvēki, paradumi, vietas)

5. diena – Kā tas notiek? 
Jāņa 16:13

Ebrejiem 4:12
Kā tu jūties, kad Svētais Gars atklāj tev kādu grēku?

6. diena – Neveiksme Psalms 32 

Kā tu tiec galā ar neveiksmēm mācoties paklausību?

Kā tu reaģē pats uz savām neveiksmēm?

(piem., bailes, šaubas, dusmas, etc.)

7. diena – Tava pieredze Jāņa 1-3 
Vai tev prātā nāk kāds notikums, kad tava grēka nožēla ir devusi 

pozitīvus rezultātus?

Paklausība | KarolinaPaklausība | Duski

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Jāņa 15:5
ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas 
nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat darīt. 

NEDĒĻAS STUDIJAI:
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Kalpošana mīlestībā
Žēlsirdīga un līdzjūtīga 
kalpošana citiem……

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Kurus no saviem līdzcilvēkiem, tu varētu uzskatīt par “cilvēkiem vajadzībās”?

Kādas tevī rodas emocijas, domājot par šiem cilvēkiem?

Kādām, tavuprāt, vajadzētu būt attiecībām starp 

draudzi un “cilvēkiem vajadzībās”?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē… 
 
Lūkas 10:25-37 
“Un redzi, kāds rakstu mācītājs piecēlās un, Viņu kārdinādams, sacīja: “Mācītāj, ko man būs 

darīt, lai iemantoju mūžīgo dzīvību?” 26 Bet Viņš uz to sacīja: “Kā stāv bauslībā rakstīts, 

kā tu tur lasi?” 27 Un tas atbildēja un sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas 

savas sirds, ar visu savu dvēseli, ar visu savu spēku un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā 

sevi pašu.” 28 Viņš tam sacīja: “Tu pareizi esi atbildējis; dari to un tu dzīvosi.” 29 Bet viņš, 

gribēdams attaisnoties, sacīja Jēzum: “Kurš tad ir mans tuvākais?” 30 Tad Jēzus atbildēja un 

sacīja: “Kāds cilvēks gāja no Jeruzālemes uz Jēriku un krita laupītāju rokās. Tie tam noplēsa 

drēbes, sasita un, atstādami viņu pusmirušu guļam, aizgāja. 31 Bet nejauši kāds priesteris 

gāja pa to pašu ceļu un, to ieraudzījis, viņš aizgāja garām. 32 Tāpat arī kāds levīts nāca gar 

to vietu, to ieraudzīja, bet aizgāja garām. 33 Bet kāds samarietis, savu ceļu iedams, tuvojās 

viņam un, viņu redzot, sirds tam iežēlojās. 34 Un piegājis viņš pārsēja viņa vātis, ieliedams 

tajās eļļu un vīnu; pēc tam viņš to cēla uz savu lopu un to aizveda mājvietā un to apkopa. 

35 Bet otrā dienā, izņēmis divus denārijus, iedeva tos saimniekam, sacīdams: kop viņu, 

un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to atdošu. 36 Kurš no šiem trim cilvēkiem 

tev šķiet tas tuvākais bijis tam, kas bija kritis laupītāju rokās?” 37 Tas atbildēja: “Tas, kas 

viņam žēlsirdību parādīja.” Tad Jēzus uz to sacīja: “Nu tad ej un dari tu arī tāpat.”“
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Šī ir viena no populārākajām Jēzus stāstītajām līdzībām. Tas ir stāsts par samāriešu 

vīru, kurš palīdzēja svešiniekam. Tajā laikā jūdi uzskatīja samāriešus par zemākiem 

un nevertīgākiem cilvēkiem dēļ viņu jautajām jūdu un pagānu asinīm. Savukārt Jēzus 

mācīja, ka mums jāizturas žēlsirdīgi un iejūtīgi pret apkārtējiem.

Kas ir mans tuvākais?

Kāds bauslības pazinējs lūdza Jēzum atbildēt uz kādu svarīgu jautājumu, 

saistītu ar mīlestību pret sevi un savu tuvāko. Viņa jautājums bija šāds – “Kas 

ir mans tuvākais?” Kāda ir Jēzus atbilde? Ko Jēzus dēvē par “tuvāko”?

Pirmajā mirklī šķiet dīvaini mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Lielākā daļa cilvēku pieliek 

lielas pūles, lai parūpēties par sevi – lai ēstu pareizu pārtiku, pietiekami izgulētos, 

nomazgātos. Mēs sevi mīlam ļoti praktiskos veidos. Jēzus mūs māca pavirzīties 

tālāk par pašu vajadzībām un parūpēties arī par citiem – pat svešiniekiem – ar tādu 

pašu uzcītību kādu veltām sev.

Reliģiozi cilvēki vs. mīloši cilvēki

Šajā stāstā mēs redzam divus “reliģiozus” cilvēkus, kas paiet garām 

piekautajam vīram. Kas samārietim bija jāupurē, lai palīzētu šim svešiniekam?

Runājot par mīlestību pret tuvāko, liela nozīme ir teicienam, ka “darbi runā skaļāk 

par vārdiem”. Jēzus grib, lai zinām, ka mīlēt citus nozīmē, ka palīdzam apmierināt 

viņu konkrētās vajadzības. Mums apkārt ir daudz cilvēku, kuri dzīvo nabadzīgi, bez 

minimālajiem iztikas līdzekļiem, cilvēki ar konkrētām vajadzībām, kā piemēram, veci 

cilvēki, cilvēki ar īpašām vajadzībām, bezdarbnieki vai bērni bez vecākiem. Dievs 

vēlas, lai mūsu rokas būtu Viņa rokas, mūsu spēks – Viņa spēks, mūsu mīlestība – 

Viņa mīlestība.

Patiess tuvākais

Ko Jēzus te cenšas pateikt? Ko nozīmē būt par patiesu tuvāko?

Tas nozīmē ieraudzīt vajadzību un kaut ko darīt lietas labā. Samārietis ne tikai 

aizlūdza par satikto vīru vai runāja laipnus vārdus. Viņš kaut ko darīja, lai palīdzētu; 

tas prasīja viņa laiku un naudu.
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Žēlastība un līdzjūtība

Šeit ir skaidri redzams, ka samārieties bija patiess tuvākais (37.pants). Viņam 

vienīgajam pietika žēlastības. Ko tas nozīmē – izrādīt kādam žēlastību?

Žēlastība un līdzjūtība mūs motivē palīdzēt tiem, kas ir vajadzībās. Tā ir emocionāla 

reakcija uz cilvēku grūtībās, kam vajadzētu realizēties praktiskā darbībā. Oriģinālais 

vārds “žēlatība”, Jēzus laikā nozīmēja ne tikai izrādīt līdzjūtību, bet arī sniegt konkrētu 

palīdzību, pat, ja otrs to nebija pelnījis.

Ir labi pajautāt – “Kas ir tie nabagie?” Māte Tereza reiz teica: “Tieši nabagajos 

mēs atrodam pašu Jēzu.” Bils Haibels raksta: “Viscaur Rakstos Dieva rūpes par 

nabagiem parādās neskaitāmas reizes. Bībeles kontekstā “nabagie” nav tikai 

tie, kam nepieder daudz naudas vai tie, kam kādu dzīves apstākļu dēļ, netiek 

nodrošinātas izdzīvošanas pamatvajadzības. Pārskatot Vecās Derības praviešu 

grāmatas, evaņģēlijus un Apustuļu darbus, redzams, ka termins “nabagie” iekļauj 

sevī izsalkušos, invalīdus, ieslodzītos, sabiedrības atstumtos. Jēzus bieži sastapās 

ar vīriešiem, sievietēm un bērniem, kuriem “labā vēsts” apmierināja ne tikai viņu 

garīgās, bet arī fiziskās vajadzības.”

Kāpēc mums vajadzētu palīdzēt nabagiem un cietējiem?

Tāpēc, ka to darīja Jēzus Tāpēc, ka Dievs mums tā liek
Jēzus pats vislabāk jutās kopā ar nabagajiem

un cietējiem – Viņš dzīvoja un mācīja starp viņiem,

kā viens no tiem. Izsūtot Savus mācekļus, Viņš teica,

lai tie nekā neņem sev līdz, jo tas iemācīs paļauties 

uz Dievu, kurš apmierina visas vajadzības.

Marka 6:8-13.

Dievs saka, ka tie, kas ignorē cilvēkus viņu vajadzībās.

cietīs no šādas rīcības sekām. Salamana Pamācībās 

tas pateikts ļoti skaidri: “Kas savas ausis aizbāž pret 

nabago, tas kādreiz pats sauks, bet neviens uz viņu

neklausīsies”

Sal.pam. 21:13.

Dēļ žēlastības Jo viņi pārstāv Jēzu
Žēlastība un līdzjūtība pret cilvēkiem vajadzībās ir 

daļa Kristus rakstura, un tāpēc tai vajadzētu būt 

klātesošai arī draudzē. Atrodoties samāriešu pilsētas 

tuvumā, Jēzus uzlūkoja šos cilvēkus, nelielu etnisko 

grupu, kurus pārējie dziļi nicināja, ar lielu līdzjūtību, jo 

tie cieta no divām lietām: apsmiekla un bezcerības.

Mateja 9:36.

Mateja 25:31–40 ir skaidri redzams, ka, kaut kādā 

noslēpumainā veidā, Jēzus iemieso tos, kas ir 

vajadzībās: ieslodzītos slimos, izsalkušos, apspiestos, 

izsalkušos un svešiniekus. Kad izrādām šiem cilvēkiem 

līdzjūtību un apmierinām viņu vajadzības, tad, savā 

ziņā, arī kalpojam pašam Jēzum Kristum.
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UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Izvērtē savu spēju būt žēlsirdīgam un līdzjūtīgam. Vai tu ļauj šādā veidā Jēzum mainīt 

savu raksturu? Pieraksti visas tās reizes, kad pēdējā mēneša laikā esi pamanījis 

kāda vajadzības un tās arī apmierinājis (ārpus savas ģimenes un tuvākajiem draugiem).

Vari sākt ar saviem tiešajiem kaimiņiem, un pielikt pūles, lai izrādītu viņiem savu 

mīlestību un rūpes. (Notīri sniegu pie viņu durvīm, palīdzi ar kādu projektu, pagatavo 

kaut ko garšīgu, uzaicini uz vakariņām, etc.)

Apņemies Dieva priekšā, ka nākamajā reizē, kad sastapsi cilvēku vajadzībā vai 

dzirdēsi “saucienu” pēc palīdzības, darīsi, ko vari, lai atsauktos.

Apvaicājies savā draudzē vai arī mēģini atrast pats, iespējas pievienoties cilvēkiem, 

kas jau strādā ar cilvēkiem vajadzībās (bērnu namos, veco ļaužu pansionātos, ar 

atraitnēm, vientuļajām mātēm, etc.)

Uzdevumi- kopsavilkums. Idejas kalpošanai mīlestībā
• Savāc atkritumus vai iestādi zāli, kokus, ziedus vietējā parkā.

• Apciemo bērnu namu un pavadi laiku ar turienes bērniem.

• Piedāvā palīdzību kādā īpašā projektā savā apkārtnē 

(krāsošana, tīrīšana, celtniecība, etc.)

• Apciemo veco ļaužu pansionātu un sadraudzējies 

ar vecmāmiņām un vectētiņiem!

• Lūgšanu pastaigas – apstaigā savu pilsētu un lūdz par to un par 

redzētajām vajadzībām. Vari to darīt kopā ar savu grupu vai arī vienatnē, 

pēc tam piedzīvoto pārrunājot ar pārējiem grupas biedriem.

• Tā vietā, lai ignorētu ubagu uz ielas, nākamreiz 

nopērc tam ēdienu vai kafijas tasi.

• Kopā ar savu mazo grupu izcepiet kūku, un aiznesiet to atraitnei, 

kādam vecākam cilvēkam un pavadiet ar viņiem laiku.

• Pavadi dienu ar bērniem uz ielas (spēlējiet spēles, uzēdiet kādu našķi, 

etc.), un lūdz Dievam atklāt tev, kā vari palīdzēt viņiem biežāk.

• Piesakies par brīvprātīgo draudzes kalpošanās: 

  — garderobē (vienu reizi mēnesī ziemas laikā);

— bērnu istabā (parūpējoties par mazuļiem, lai 

vecāki var apmeklēt dievkalpojumu);

— sagaidot baznīcas apmeklētājus pie ieejas durvīm.

• Nogādā maltīti ģimenei, kurā nesen piedzimis mazs bēbītis.

• Iztīri māju pensionāram vai cilvēkam ar īpašām vajadzībām.

• Kā jauniešu grupa, sponsorējiet un lūdziet par kādu bērnu trešās pasaules valstī.

• Labdarības projekti (piem., vācot ziemassvētku 

grāmatas nabadzīgiem vai ielu bērniem, etc.)

• Organizē apciemojumus uz slimnīcu, kur vari pavadīt laiku 

ar tiem, kas ir slimi un ilgojas pēc sabiedrības.

• Jauniešu grupas dzimšanas dienas kartiņas (izsūtiet pašu gatavotas 

apsveikuma kartiņas).hand-made birthday cards to everyone in the mail).



Kalpošana mīlestībā

47

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

Kalpošana mīlestībā | DU

Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Dieva svētība 

Salamana 

pamācības 19:17

Salamana 

pamācības 22:9

Izrādīt žēlastību nozīmē dot kādam ko tādu, ko viņi nav

pelnījuši. Vai doma, ka nabagie nav tā vērti, kādreiz ir tevi

apturējusi viņiem palīdzēt?

2. diena – Pazemīga došana Mateja 6:2-4 
Vai tu vari kaut ko darīt, lai pārliecinātos, ka palīdzi nabagajiem

pareizu iemeslu vadīts?

3. diena – Iemieso Jēzu Mateja 25:31 – 40 
Ja tu tiešām ticētu, ka nabagie iemieso Jēzu, kā tas mainītu tavu 

attieksmi pret viņiem?

4. diena – Dod priekšroku 

nabagajiem 
Lūkas 14:1-14 

Vai domā, ka esi paradis dot priekšroku skaistajiem, veselajiem, 

bagātajiem, labi ģērbtajiem, izglītotajiem un slavenajiem nevis tiem, 

kam dzīvē ir paveicies mazāk?

5. diena – Tīcība un rīcība Jēkaba 2:14-17 
Vai tev blakus ir kāds, kam ir nepieciešams ēdiens vai drēbes?

Vai vari iedomāties, kā tu varētu palīdzēt šo vajadzību apmierināt?

6. diena – Īsta kalpošana Jēkaba 1:27 
Pieraksti visus bāreņus un atraitnes, ko tu pazīsti.

Lūdz, lai Dievs parāda, kā tu vari viņiem tuvākajās dienās palīdzēt.

7. diena – Ticībā bagātie un nabagie Jēkaba 2:1-7 
Vai nauda kaut kādā veidā traucē cilvēkam būt stipram ticībā? Un, 

savukārt, vai nabadzība cilvēkam palīdz stiprināt ticību?

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Mateja 25:40 
 Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs 
esat darījuši vienam no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, 
to jūs esat Man darījuši. 

NEDĒĻAS STUDIJAI:
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Pielūgsme
Kas ir Dievs un kā mums 
uz to reaģēt?

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Ko vēl, bez Dieva, ir iespējams pielūgt? Mēģini būt godīgs un minēt ko tādu, 

ko pats reiz dzīvē esi pielūdzis (piem., mūzikas grupa, cilvēks, ēdiens, etc.)

Ko tev nozīmē vārds “pielūgsme”?

Kāpēc Dieva raksturs un tas, ko Viņš tev ir devis, liek tev Viņu pielūgt?

Kāpēc, tavuprāt, mūzika tiek uzskatīta par visizplatītāko veidu, kā 

pielūgt Dievu? Vai vari iedomāties, kā vēl cilvēks var slavēt Dievu?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē… 
 
Lūkas 1:46-55 – Marija slavē Tēvu… 
“Un Marija sacīja: “Mana dvēsele slavē To Kungu, 47 un mans gars gavilē par Dievu, manu 

Pestītāju, 48 jo Viņš ir uzlūkojis savas kalpones zemumu; redzi, no šī laika visi bērnu bērni 

mani teiks svētīgu, 49 jo Varenais lielas lietas pie manis ir darījis, un svēts ir Viņa Vārds, 50 

un Viņa žēlastība paliek uz radu radiem pie tiem, kas Viņu bīstas. 51 Viņš darījis varenus 

darbus ar Savu elkoni un izklīdinājis tos, kas ir lieli savā sirdsprātā. 52 Viņš varenos nogāzis 

no augstiem troņiem un paaugstinājis zemos. 53 Izsalkušo Viņš pildījis ar labumiem, un 

bagātos Viņš atstājis tukšus. 54 Viņš gādājis par Savu kalpu Israēlu un pieminējis Savu 

žēlastību, 55 kā viņš runājis uz mūsu tēviem, uz Ābrahāmu un viņa dzimumu mūžīgi.” 
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Šajā rakstu vietā mēs redzam, kā Marija, Jēzus māte, pielūdz Dievu. Viņa to slavē 

par izrādīto laipnību gan pret viņu pašu, gan viņas tautu. Astoņas reizes viņa min 

konkrētas lietas, ko Dievs ir darījis. Šajos pantos mēs redzam skaistu piemēru 

tam, kas ir pielūgsme. Tos lasot, pievērs uzmanību vārdiem, kurus Marija lieto, lai 

raksturotu Dievu un, kā Viņa runā ar Dievu, kā ar Tēvu.

Pagodini Dievu

Marija saka, ka viņa “pagodina Dievu”. Ko nozīmē pagodināt un slavēt Dievu?

Kāds reiz teica: “Mūsu dzīves mērķis ir pagodināt Dievu it visā, ko mēs darām.” 

Godināt nozīmē kādu atzīt, pagodināt, slavēt un novērtēt. Marija Dievam atvēl 

vislielāko godu – Viņš viņas dzīvē ir pats svarīgākais, un viņa to Viņam arī pasaka.

Dvēsele un gars

46.un 47.pantā Marija saka, ka viņas “dvēsele” slavē un Viņas “gars” gavilē. Kas 

ir mūsu dvēsele un kas ir gars? Ko tas nozīmē, kaut ko darīt ar vienu vai otru?

Tāpēc, ka Dievs ir gars, mēs esam vienoti ar Viņu savā cilvēciskajā garā (dvēsele 

un gars principā ir viens un tas pats). Mēs lūdzam ar savu garu un arī pielūdzam 

Viņu savā garā. Tas izklausās noslēpumaini, bet patiesībā nav tik sarežģīti. Mums 

vienkārši ir jāpierod lietot savu garu tā vietā, lai pielūgtu vienīgi ar savu fizisko miesu.

Gaviles

47.pantā teikts, ka Marijas gars gavilē Dievā. Kā 

šādas gaviles palīdz mums Viņu pielūgt?

Marija gavilē un sajūt lielu prieku par Dievu. Arī mums vajadzētu sajust dziļas 

emocijas, kad pielūdzam Viņu no visas sirds. Šīs emocijas atspoguļo to, ko jūtam 

pret Dievu un to, ko Viņš mūsu labā ir darījis. Tās varam izteikt dziedot, raudot, 

kliedzot, vai arī klusi apbrīnojot. Lai kā arī nebūtu, pielūgsmei ir jāizpaužas ar 

emocijām no sirds dziļumiem, ne tikai ar tukšiem vārdiem.
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Visa pamatā ir Dieva būtība…

Kādas Dieva īpašības vari atrast no 48.līdz 50.pantam?

Kā tu domā, kāpēc Marija, pielūdzot Dievu, koncentrējās uz Viņa raksturu? 

Mēs slavējam Dievu par to, kas Viņš ir. Šeit mēs redzam dažas rakstura īpašības, 

kas mūsos rada pielūgsmi (48.pants -uzticamība; 49.pants – spēks, 49.pants – 

svētums un 50.pants – žēlastība). Dievs vēlas, lai mēs ne tikai atzīstam šīs Viņa 

īpašības, bet arī kaut kā uz tām reaģējam. Viņš ir mūsu pielūgsmes centrā – Viņš ir 

pelnījis mūsu cieņu, apbrīnu, mīlestību un nodošanos.

Un visa pamatā ir tas, ko Dievs dara…

No 51.līdz 55.pantam mēs redzam, kā Marija slavē Dievu par to, ko 

Viņš ir darījis Izraēla labā. Vai pamanīji, kas tas ir? Kā tu domā, kāpēc 

ir svarīgi pielūgt Dievu un slavēt Viņu par to, ko Viņš ir izdarījis?

Marija slavēja Dievu par Viņa īpašo labvēlību pret Izraēlu (51.-55.pants). Caur dēlu 

(Jēzu), kas viņai bija jādzemdē, Dievs parādīja žēlastību Abrahāmam un Viņa 

pēcnācējiem, jo Jēzus bija viņu apsolītais Pestītājs. Marija apzinājās, ka viņas Bērna 

piedzimšana piepildīs daudzos apsolījumus Abrahāmam un Dieva tautai.

Kopsavilkums
Mēs redzam, ka pielūgsme ir virzīta uz Dievu, nāk no mūsu gara, ietver emocijas 

un koncentrējas uz to, kas Dievs ir un ko Viņš ir paveicis mūsu labā. Tā tiek izteikta 

priecājoties, pateicoties un slavējot Dievu par Viņa raksturu un darbiem.

Burtiskais “pielūgsmes” tulkojums ir “cieņpilnā noliekt galvu” vai arī “apbrīnā 

nogulties” Dieva priekšā. Pielūgsme var arī izpausties caur mūsu ķermeņa reakciju, 

sastopoties ar žēlīgo Dievu.

Pielūgsmes laikā mēs ieraugām Dievu un uz to attiecīgi reaģējam vai arī atzīstam 

Viņa klātbūtni un tai atsaucamies.

Pielūgsme nav iedomājama bez pakļaušanās un upura. Pielūgt nozīmē atdot 

Dievam sevi visu. Šo mirkli, kad pakļaujamies Dievam, var aprakstīt dažādos veidos: 
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svētīties, darīt Jēzu par savu Kungu, uzņemties savu krustu, nomirt sev, pakļauties 

Garam.

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Mēs esam radīti, lai nestu prieku Dievam. Un šo procesu sauc par “pielūgsmi”. 

Jebkas, ko tu dari un, kas nes Dievam prieku, var tikt dēvēts par pielūgsmi.

Pielūgsme ir daudz kas vairāk kā tikai mūzika. Ikviena baznīcas dievkalpojuma 

sastāvdaļa ir pielūgsme: lūgšana, rakstu lasīšana, dziedāšana, grēku nožēla, 

klusēšana, svētruna, ziedojumu došana un vakarēdiens.

Primāri, pielūgsme nav domāta tev. Tā ir Dievam… .

Mēs esam aicināti Viņu pielūgt nemitīgi. Jebkas, ko mēs darām, var pārtapt par 

pielūgsmi, ja vien to darām Dievam par slavu, godu un prieku. Kā ir iespējams visu 

darīt par godu Dievam? Visu darot tā, it kā tu to darītu Jēzum.

Pagodinot Dievu

Ar ko tu savā ikdienas dzīvē pagodini Dievu? Pieraksti, kas drīzāk pagodina 

tevi un, ka pagodina ko citu (kādu citu cilvēku, naudu, mantas, vietas).

Dvēsele un Gars

Kā jau runājām iepriekš, ir svarīgi iemācīties būt vienotiem ar Dievu caur mūsu 

dvēseli un garu. Velti šonedēļ laiku, lai mērķtiecīgi pievērstu uzmanību savai 

dvēselei un garam. Kas tev palīdz koncentrēties uz savu garu – lūgšana, mūzika, 

acu aizvēršana, meditācija vai dziedāšana? Pamēģini pielūgt Dievu ar savu garu.

Prieks

No kurienes nāk tavs prieks? Vai tu rod prieku slavējot Dievu? Lūdz, lai 

Dievs tev atklāj, kā pielūgsme var nest prieku. Pavadi laiku mērķtiecībā 

pielūgsmē un lūdz Dievam, lai Viņš ļauj tev piedzīvot Savu prieku.
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Visa pamatā ir Dieva būtība…

Nebūtu labi tikt slavētam par ko tādu, kas tu nemaz neesi! Beidzot šo nodarbību, 

izveido sarakstu ar visām Dieva īpašībām un rakstura iezīmēm, kuras jau 

esi Bībelē atklājis. Tad vari šo sarakstu lietot arī savā pielūgsmes laikā.

 Un visa pamatā ir tas, ko Dievs dara

Izveido arī daudz personiskāku sarakstu ar to, ko Dievs ir darījis tavā dzīvē 

kopš tu Viņu iepazini. Tas varētu būt kas liels, kā piem. “Viņš man ir devis 

pestīšanu” vai arī mazs – “Viņš man palīdzēja izprast vienu Bībeles pantu”.
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Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Dodot godu Dievam Psalms 29 
Kuri, no šeit minētajiem, Dieva raksturojumiem tev šķiet tik tuvi, ka tu 

varētu tos izmantot savā personīgajā pielūgsmē?

2. diena – Gars un patiesība Jāņa 4:23 
Tu zini, ka tev ir gars, bet vai tu zini patiesību par to, kas ir Dievs?

Pieraksti 5 patiesības par Dievu, kas palīdzēs tev Viņu iepazīt labāk.

3. diena – Gans Psalms 23 
Tas pats Svētais Gars, kas piedalījās Dieva Vārda rakstīšanā, tagad

dzīvo tevī! Lūdz Viņam mācīt tev visu, ko Viņš vēlas.

4. diena – Vārdi un meditācija Psalms 19 
Pievērs uzmanību vārdiem un frāzēm, kas šajā psalmā raksturo Dievu un

mēģini tos pārvērst pielūgsmē.

5. diena – Svēts, svēts, svēts Jesajas 6:1-8 
Mēģini izteikt vārdos, kā tu justos, ja būtu Jesija un stāvētu Dieva priekšā. 

Arī pielūgsmes laikā mēs stājamies Dieva troņa priekšā. Tā ir svēta vieta.

6. diena – Dziediet līksmi Psalms 33 

Vai esi kādreiz kādam dziedājis īpašu dziesmu? Tas ir kas ļoti personisks, 

taču spēcīgs pielūgsmes veids. Kas tevi varētu atturēt dziedāt dziesmas

pielūdzot Dievu?

7. diena – Pielūgsme miesā Romiešiem 12:1 Ko tu dari ar savu miesu, kas Dieva acīs netiktu uztverts kā pielūgsme?

Pielūgsme | Katka Pielūgsme | Ginta

STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

Romiešiem 12:1
Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi 
pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu 
garīgā kalpošana.

NEDĒĻAS STUDIJAI:
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Evaņģelizācija
Kā pastāstīt citiem par 
savu jauno dzīvi Kristū?

RUNĀ: Pastāsti, ko tu domā par…

Kā tu domā, kāpēc ir svarīgi citiem stāstīt par savu ticību Kristum? Kāpēc?

Vai esi jebkad iepriekš dzirdējis vārdu “misionārs”? Ko tev tas nozīmē?

Vai tu kādreiz jūties neērti runāt ar citiem par savām attiecībām ar Dievu. Kāpēc?

Kā tu liecini par savu ticību? Kā tu stāsti citiem par to, ko nozīmē sekot Jēzum?

STUDIJA: Iegrimsti Bībelē… 
 
Mateja 9:9-13, 25-38– Jēzus evaņģelizē…
 “Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, Viņš redzēja vienu cilvēku, vārdā Mateju, pie muitas 

būdas sēžam un saka uz to: “Nāc Man pakaļ.” Un tas cēlās un sekoja Viņam. 10 Un notika, 

Tam viņa namā pie galda sēžot, redzi, daudz muitnieku un grēcinieku nāca un sēdēja līdz 

ar Jēzu un Viņa mācekļiem pie galda. 11 Kad farizeji to redzēja, tie sacīja Viņa mācekļiem: 

“Kāpēc jūsu Mācītājs ēd kopā ar muitniekiem un grēciniekiem?” 12 Bet Viņš, to dzirdēdams, 

sacīja: “Ne veseliem vajag ārsta, bet slimiem. 13 Bet jūs eita un mācaities, ko tas nozīmē: Man 

patīk žēlastība un ne upuris. Jo Es neesmu nācis aicināt taisnos, bet grēciniekus.” (…) Bet, 

kad ļaužu pulku izdzina ārā, Viņš iegāja iekšā un satvēra to pie rokas, tad meitene piecēlās. 

26 Un šī slava izpaudās pa visu zemi. 27 Un, kad Jēzus no turienes aizgāja, divi akli sekoja 

Viņam, brēkdami un sacīdami: “Tu, Dāvida dēls, apžēlojies par mums!” 28 Un, Viņam namā 

ieejot, aklie Tam piegāja klāt, un Jēzus tiem saka: “Vai jūs ticat, ka Es to spēju darīt?” Tie 

Viņam atbild: “Ticam, Kungs!” 29 Tad Tas aizskāra viņu acis un sacīja: “Lai jums notiek pēc 

jūsu ticības.” 30 Un viņu acis atvērās, un Jēzus tiem piekodināja, sacīdams: “Pielūkojiet, ka 

neviens to nedabū zināt.” 31 Bet tie aizgāja un izdaudzināja Viņu pa visu to zemi. 32 Kad tie 

bija aizgājuši, redzi, pie Viņa atnesa mēmu, ļauna gara apsēstu cilvēku. 33 Un, kad ļaunais 
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gars bija izdzīts, mēmais sāka runāt. Tad ļaudis brīnījās un sacīja: “Tādas lietas Israēlā vēl 

nekad nav notikušas.” 34 Bet farizeji sacīja: “Viņš izdzen ļaunos garus ar ļauno garu virsnieka 

palīdzību.” 35 Un Jēzus apstaigāja visas pilsētas un ciemus, mācīdams viņu sinagogās un 

sludinādams Valstības evaņģēliju, un dziedinādams visas sērgas un slimības. 36 Un, kad 

Viņš ļaužu pulkus redzēja, sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija novārdzināti un atstāti 

kā avis, kam nav gana. 37 Tad Viņš saka uz Saviem mācekļiem: “Pļaujamā daudz, bet 

pļāvēju maz. 38 Tāpēc lūdziet pļaujas Kungu, lai Viņš izsūta strādniekus Savā pļaujamā.” 

Šajā rakstu vietā mēs lasām, kā Jēzus aicina Mateju Viņam sekot. Matejs strādāja 

par nodokļu ievācēju. Nodokļu iekasētāji bieži bija iesaistīti apšaubāmos darījumos, 

un jūdi viņus uzskatīja par nodevējiem. Iespējams, viņš strādāja mazā būdiņā uz ceļa, 

kas veda uz Galileju, kas nozīmē, ka cilvēkiem, kas izmantoja šo ceļu, bija jāmaksā 

nodeva. Kas Matejs būtu mūsdienās? Korumpēts varas pārstāvis, bijušais narkotiku 

tirgonis, uzņēmējs, kurš apšmauc pensionārus; cilvēks, kuram neviens neuzticas.

Mateja aicināšana

Jēzus tā arī aicināja Mateju Viņam sekot. Kā tu domā, 

kā toreiz izpaudās sekošana Jēzum (9.pants)?

Evaņģelizācija nozīmē aicināt citus sekot Jēzum. Šis termins cēlies no grieķu 

vārda “evangel”, kas nozīmē laba vēsts, evaņģēlijs. Evaņģelizēt, savukārt, nozīmē 

pasludināt jeb izrunāt labo vēsti par to, kas ir Jēzus Kristus un ko Viņš ir mūsu labā 

izdarījis.

Pavadot laiku ar saviem draugiem

Jēzus zināja, kā pavadīt laiku ar draugiem viņiem pazīstamā vidē. Ko viņi 

kopā darīja? Ko tu darītu ar saviem draugiem, kas vēl nepazīst Jēzu?

Jēzus nolēma pavakariņot kopā ar Mateju un viņa draugiem, kuri arī bija “nodokļu 

ievācēji un grēcinieki”. Mēs jau noskaidrojām, kas ir nodokļu ievācēji, bet kas ir te 

minētie “grēcinieki”? Tie bija parasti cilvēki; ikviens, kurš nebija jūds, tika uzskatīts 

par grēcinieku. Ar cilvēkiem, kuri nesekoja Dievam tradicionālā izpratnē, Jēzus 

ieturēja maltīti. Viņš zināja, kā pavadīt laiku ar parastiem cilvēkiem.

Bez kompromisiem

Iedomājies vienu no saviem neticīgajiem draugiem. Kas tev 

traucētu būt ar šo draugu kopā viņa ierastajā vidē?
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Lai būtu kopā ar šiem cilvēkiem, Jēzus neatteicās no Savas ticības un vērtībām. 

Patiesībā, tieši kopā būšana ar viņiem, arī bija Jēzus ticība un vērtība. Viņš neļāva, lai 

valdošās atšķirības, kavētu viņu draudzību. Tāpat mēs neredzam, ka Jēzus negatīvi 

ietekmētos; tā vietā Viņš atstāja pozitīvu ietekmi uz ikvienu, ar kuru kopīgi pavadīja 

laiku. Jēzum tiešām padevās mīlēt cilvēkus un būt blakus viņu ierastajā vidē. Tas ir 

ļoti labs piemērs arī mums šodien.

Mācīt un sludināt 

Kas ir daži no svarīgākajiem punktiem, ko redzam no 35.līdz 

38.pantam sludinot Labo Vēsti? Kāda bija Jēzus motivācija?

Rakstu vietas beigās Jēzus izsaka svarīgus vārdus – “Pļaujamā daudz, bet pļāvēju 

maz.” Ar to Viņš domā, ka mums apkārt ir ļoti daudz cilvēku, kuriem nav attiecību 

ar Dievu un ir pārāk maz to, kas viņiem par to varētu pastāstīt. Jēzus aicina mūs būt 

gataviem stāstīt Labo Vēsti citiem. Katram no mums ir atbildība evaņģelizēt – būt par 

draugu citiem, mīlēt viņus un stāstīt par to, ko Jēzus ir mūsu labā paveicis.

UZDEVUMI: Pielieto, piedzīvo, praktizē

Sagatavo savu sirdi:
Kāda ir tava attieksme pret saviem neticīgajiem draugiem? Ir viegli dzīvot ar 

pārliecību, ka nevēlies pavadīt laiku ar nevienu, kurš piekopj grēcīgus paradumus 

vai nepazīst Dievu. Bet Jēzus dzīve mums atklāj citādu piemēru. Tāpēc uzmani savu 

sirds attieksmi pret eim, kas vēl netic. Neļauj, ka lepnums, augstprātība vai bailes 

kavē tevi kļūt par viņu draugu. Tu viņiem esi vajadzīgs, un Dievs vēlas tevi lietot, lai 

parādītu viņiem, kādas var būt attiecības ar Viņu.

1. Sāc ar lūgšanu

Kā ar taviem draugiem un ģimenes locekļiem, kuriem nav attiecību ar Dievu?

Labākais veids, kā viņiem iepazīt Dievu, ir caur tevi.

Zemāk dotajā vietā pieraksti piecu draugu un ģimenes locekļu vārdus, 

kuriem vēl nav attiecību ar Dievu, lai tu varētu par viņiem lūgt.
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2. Tavs stāsts

Tavs personīgais stāsts ir liecība par to, kā Kristus ir mainījis tavu dzīvi. Tieši šādus 

stāstus ir uztvert vieglāk kā principus, un cilvēkiem patīk tajos klausīties. Tie noķer 

mūsu uzmanību un atceramies tos ilgāk. Labākais veids, kā sagatavoties liecināt 

pašam par savu dzīvi, ir šo liecību vispirms pierakstīt un tad, galvenos punktus, 

iemācīties no galvas. Iedali to četrās daļās:

1. Mana dzīve pirms attiecībām ar Dievu.

2. Kā es sapratu, ka man ir nepieciešamas attiecības ar Dievu?

3. Ko es darīju, lai tās uzsāktu?

4. Kādas izmaiņas Jēzus ir veicis manā dzīvē kopš tā laika?

 

Atliec laiku, lai šajā nedēļā piestrādātu pie savas liecības.

3. Dalies Labajā Vēstī

Ir svarīgi ne tikai zināt “Labo Vēsti”, bet arī prast to izteikt vārdos. Pārlasi 1.nodarbību 

un galvenos punktus pie sadaļas “Kā veidot attiecības ar Dievu”, un izmanto tos kā 

pamatu, lai izskaidrotu saviem draugiem evaņģēliju.

Evaņģelizācijas desmit izplatītākie veidi

1. Lūdz par saviem neticīgajiem draugiem, un lūdz 

pēc iespējas pastāstīt viņiem savu stāstu.

2. Izpelnies tiesības runāt ar viņiem kā labs draugs un lielisks klausītājs.

3. Daloties savā stāstā, esi iecietīgs un ieklausies arī citu teiktajā.

4. Nestāsti tikai faktus par patiesību; pastāsti, kā tu to piedzīvoji un saprati.

5. Pastāsti draugiem, kas bija galvenie pagrieziena punkti tavā dzīvē.

6. Esi modrs pret apkārtējiem, kas arī meklē 

atbildes uz saviem dzīves jautājumiem.

7. Lūdz pēc iespējām palīdzēt citiem kādā nozīmīgā veidā.

8. Esi atvērts iespējām izrādīt žēlastību tiem, kas to nav pelnījuši.

9. Esi gatavs paskaidrot, kāpēc tava rīcība ir atšķīrusies no citiem.

10. Uzaicini savus neticīgos draugus pievienoties jaunajiem draugiem 

kristiešiem, lai kopīgi baudītu jautrību un savstarpēju mīlestību.
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STĀSTS: Patiesi stāsti no Centrāleiropas un Austrumeiropas

Tēma Rakstu vieta Jautājumi

1. diena – Pasaule 
Apustuļu darbi 

16:22-34 

Kas Pāvilā un Sīlā bija tik īpašs, ka cietumsargs vēlējās tikt glābts?Kas Pāvilā un Sīlā bija tik īpašs, ka cietumsargs vēlējās tikt glābts?

Kādi bija viņu vienkāršie norādījumi pestīšanas saņemšanai?Kādi bija viņu vienkāršie norādījumi pestīšanas saņemšanai?

2. diena – Kā ar pļauju? Mateja 9:35-38 
Vai esi gatavs kļūt par pļāvēju un vest citus pie Dieva?Vai esi gatavs kļūt par pļāvēju un vest citus pie Dieva?

Kādi varētu būt pirmie soļi tuvāk šim mērķim?Kādi varētu būt pirmie soļi tuvāk šim mērķim?

3. diena – Stāsts par “Labo Vēsti” 1. Korintiešiem 15:1-8 

Kādi ir paši būtiskākie evaņģēlija punkti, kuriem jātic, lai uzsāktu Kādi ir paši būtiskākie evaņģēlija punkti, kuriem jātic, lai uzsāktu 

attiecības ar Dievu?attiecības ar Dievu?

Kas tevi tajā mulsina visvairāk?Kas tevi tajā mulsina visvairāk?

4. diena – Nokaunējies Romiešiem 1:16 – 32 
Kāda ir cilvēka sirds, kurš apspiež Dieva patiesību par viņa dzīvi? Kāds Kāda ir cilvēka sirds, kurš apspiež Dieva patiesību par viņa dzīvi? Kāds 

spēks spēj to lauzt?spēks spēj to lauzt?

5. diena – Mana reakcija 1. Pētera 3:15 Velti šodien laiku, lai piestrādātu pie sava “atbildes stāsta”.Velti šodien laiku, lai piestrādātu pie sava “atbildes stāsta”.

6. diena – Lielā Pavēle Mateja 28:18-20 

Vai ir kāds, ko tu patreiz varētu dēvēt par savu sekotāju?Vai ir kāds, ko tu patreiz varētu dēvēt par savu sekotāju?

Vai Dievs vēlas, lai tu viņus vadi pie Viņa? Kas varētu būt pirmais solis, Vai Dievs vēlas, lai tu viņus vadi pie Viņa? Kas varētu būt pirmais solis, 

lai vestu viņus tuvāk Dievam?lai vestu viņus tuvāk Dievam?

7. diena – Evaņģēlija daļas 
1. nodarbība – 

evaņģēlijs 

Pārskati evaņģelizācijas metodes, kā piemēram, “Tilts uz dzīvību” vai Pārskati evaņģelizācijas metodes, kā piemēram, “Tilts uz dzīvību” vai 

“Kā veidot attiecības ar Dievu”.“Kā veidot attiecības ar Dievu”.

Evaņģelizācija | VladoEvaņģelizācija | Filip

PARADUMI: Kādu iespaidu tas ir atstājis uz tevi šajā nedēļā? 
Nedēļas kopsavilkuma un zelta pants:

1.Pētera 3:15
Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi 
aizstāvēties pret ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos; 

NEDĒĻAS STUDIJAI:
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Vadītāja rokasgrāmata

Laipni lūgti THRIVE vadītāju rokasgrāmatā! Nekas neveicina labāku garīgo 

izaugsmi, kā spēcīga sakņošanās Kristū. “THRIVE” ir unikāls, jauns desmit nedēļu 

garš studiju materiāls, kas jaunu ticīgo aizved pie īstā avota un jau nobriedušam 

kristietim palīdz atjaunot ieradumus, kas veicina augšanu un attīstību. Tā kā 

studenti dzirdēs jauniešu liecības no visas pasaules, materiāls ir gana globāls. 

Tas ir interaktīvs, biblisks, un veidots tā, lai arī paši studenti varētu to tālāk 

pasniegt saviem draugiem. Mēs priecājamies, ka izmantosi šo materiālu, un esam 

pārliecināti, ka tas būs neatsverams palīgs darbā ar jaunajiem kristiešiem.

1 Jauna dzīve 
Kristū 2 Jauns cilvēks 

Kristū

3 Lūgšana

7 Paklausība

9 Pielūgsme

10 Evaņģelizācija
8 Kalpošana mīlestībā

4 Dieva Vārds
5 Sadraudzība

6 Iepazīstot 
Svēto Garu
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“THRIVE” materiālā ir desmit nodarbības, kas jāstudē kārtībā, kas norādīta DVD. 

Zemāk atradīsiet nodarbību sarakstu ar īsu aprakstu un Bībeles rakstu vietu:

Sākot apjaust sevi kā grupas vadītāju, lūk, 
dažas domas, ko paturēt prātā:

Izlasi 
Gatavošanos katrai nodarbībai sāc izlasot visu nedēļas materiālu. Tas tev ļaus redzēt 

vispārēju pārskatu par aplūkoto tēmu.

Pārbaudi sevi 
Uzdod sev godīgu jautājumu: “Kā ir ar mani pašu šajā jomā?” Esi godīgs pats pret 

sevi. Piemēram, nodarbībā “Dieva vārds”, ja nelasi Bībeli tik bieži kā vajadzētu, esi 

gatavs to atzīt savai grupai un kopā ar pārējiem veikt nepieciešamās izmaiņas savā 

ikdienā. Nebaidies vadīt arī no “mācekļa” perspektīvas. 

Personīgi stāsti
Pirmām kārtām, tev jānoskatās abi video stāsti, kas atrodami DVD. Tie tevi lieliski 

motivēs un iedrošinās. Gatavojoties nodarbībai, atceries, ka tevis paša piedzīvotais 

ir brīnišķīgs materiāls. Pastāsti grupai par saviem panākumiem un kļūdām attiecīgās 

nedēļas tēmas ietvaros. Tas palīdzēs tēmai atdzīvoties.

Tēma Nosaukums Apraksts Rakstu vieta

1. nodarbība Jauna dzīve Kristū Dziļāka izpratne par savām attiecībām ar Dievu Jāņa 3:1-21

2. nodarbība Jauns cilvēks Kristū Tagad, kad “esi Kristū”, kas tu esi? Jāņa14:1-21

3. nodarbība Lūgšana Saruna starp tevi un Dievu Mateja 6:5-13

4. nodarbība Dieva Vārds Kā saprast un lasīt Bībeli 
Jāņa1:45-46

Jāņa 8:4-15

5. nodarbība Sadraudzība Kopīgas tikšanās un kalpošana draudzes vienotībā Apustuļu darbi 2:42-47

6. nodarbība Svētais Gars 
Dziļāks ieskats tajā, kas ir Svētais Gars un ko Viņš dara mūsu 

dzīvē 
Jāņa14:16-19, 25-27

7. nodarbība Paklausība 
Ciešāks ieskats tajā, kas ir kārdinājums, grēks, nožēla un 

piedošana… 
Jāņa 8:1-12

8. nodarbība Kalpošana mīlestībā Žēlsirdīga un līdzjūtīga kalpošana citiem… Lūkas10:25-37

9. nodarbība Pielūgsme Kas ir Dievs, un kā mums uz to reaģēt? Lūkas 1:46-55

10. nodarbība Evaņģelizācija Kā runāt ar citiem par savu jauno dzīvi Kristū? 
Mateja 9:9-38

Mateja 28:18-20
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Lūgšana 
Gatavojoties kārtējai nodarbībai, neaizmirsti pavadīt laiku lūdzot par katru savas 

grupas dalībnieku. Dieva spēkā šīs nodarbības var nest izmaiņas cilvēku dzīvē, kas 

ilgs mūžīgi, taču sātans neļaus tam tik vienkārši notikt.

Neaizmirsti par atskatu
Pirms katras nodarbības (protams, izņemot pirmo) atceries sagatavoties atskatam 

uz pagājušas nedēļas nodarbību. Tas varētu būt Bībeles zelta pants, uzdevumi no 

“Uzdevumu” sadaļas vai praktiskais pielietojums no ikdienas Bībeles lasījumiem 

sadaļā “ieradumi”.

Neaizmirsti par ikdienas Bībeles lasījumiem
Mēs noteikti ieteiktu arī tev, kopā ar pārējo grupu, neaizmirst par ikdienas Bībeles 

lasījumiem. Tas tev palīdzēs vismaz garīgi būt kopā ar viņiem katru dienu.

Radoša plānošana
Ja neveltīsi laiku radošai plānošanai, visticamāk, tavas nodarbības būs garlaicīgas. 

Plānojot, uzdod sev jautājumus: “Vai ir kāda nozīmīga vieta, kur mēs varētu doties, 

lai padarītu šo nodarbību dzīvāku un īstāku?” “Vai ir kādi jauni, ietekmīgi cilvēki, kas 

varētu man palīzēt mācīt par šo tēmu?” “Vai ir citi veidi, kā nodot šo informāciju, kas 

pastiprinātu aplūkojamo patiesību, vai, varbūt, kādi interesanti papildus materiāli, kas 

palīdzētu atdzīvināt iknedēļas tēmu?”

Motivējoši palīglīdzekļi
Iespējams vari iegādāties katram dalībniekam savu mapīti, kurā glabāt nodarbību 

materiālus vai kladīti, kurā pierakstīt visu, ko Dievs viņiem ir mācījis, kā arī to, kā viņi 

ir mainījušies nedēļu gaitā.

Nodarbības plāns
Visas nodarbības ir veidotas pēc vienāda plāna:
Ievads jeb iepriekšējās nedēļas pārskats: šī sadaļa ir ārkārtīgi svarīga, jo ir 

jāpārbauda praktiskais pielietojums, Bībeles panti un secinājumi. Šo jautājumu 

pārskats un izvērtēšana ļaus saprast, cik efektīvs ir šis materiāls patiesībā.

Runā
Ievadā, nodarbība sākas ar atklātu sarunu par nedēļas tēmu. Ir svarīgi, ka grupa šajā 

laikā var runāt atklāti. Reizēm varētu būt noderīgi, ja arī jūs paši atbildētu uz ievada 

jautājumiem, lai palīdzētu risināt sarunu.
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Studija
Šī sadaļa domāta, lai palīdzētu grupai iedziļināties Bībelē teiktajā par attiecīgo tēmu. 

Katra nodarbība ir balstīta stāstā un mācībā no Kristus dzīves, lai varētu izpētīt, 

kā Viņš ir rīkojies konkrētajā brīdī. Šīs sadaļas laikā grupas dalībnieki pievērsīs 

uzmanību 3-4 galvenajām patiesībām. Lai kāds no grupas biedriem izlasa attiecīgos 

pantus savā dzimtajā valodā, pirms ķeraties pie jautājumiem. Pēc katras atbildes 

izdariet nelielu kopsavilkumu, izlasot papildus komentārus, kas doti zem brīvās vietas 

atbildēm.

Prasmes
Šī sadaļa koncentrēta uz praktisko pielietojumu, kurā doti konkrēti jautājumi, kas 

palīdzēs dalībniekiem pielietot apspriestās patiesības savā dzīvē. Palīdziet grupas 

dalībniekiem izprast, kā tas attiecas uz katru no viņiem personīgi. Lai viņi sajustu 

saikni ar atklātajām patiesībām, palīdziet izvēlēties vienu vai vairāku no minētajiem 

nedēļas uzdevumiem.

Stāsts
Šajā sadaļā iekļauti īsti stāsti un video, kur redzami citi kristieši no Austrumeiropas 

un Centrāleiropas, kas stāsta par Dieva darbību savā dzīvē un to, kā konkrētā tēma 

izpaužas viņu dzīvē. Stāstu video jūs atradīsiet DVD, izvēloties katrai tēmai attiecīgo 

liecību. Katrai nodarbībai ir 1 vai 2 stāsti.

Ir ļoti svarīgi, ka dalībnieki izteiktu savus komentārus par redzētajiem video. Lielākajā 

daļā video ir atsevišķi meitenes un puiša stāsts. Parasti mēs ieteiktu meitenēm 

noskatīties meitenes liecību un puišiem – puiša. Bet, ja jums ir pietiekami laika abiem 

video – dariet to!

Ieradumi
Vēl bez kopsavilkuma un Bībeles panta, ir citi panti un jautājumi, kas varētu palīdzēt 

jauniešiem piedzīvot pārrunāto patiesību savā ikdienas dzīvē visu nākamo nedēļu. 

• Ir svarīgi, ka dalībnieki iegaumē sadaļas Kopsavilkums pantus katrai 

nedēļai savā dzimtajā valodā. Jūs to varat darīt arī kopā.

• Iespējams, dalībniekiem palīdzētu, ja visas THRIVE studijas laikā viņi savas 

pārdomas par šiem Bībeles pantiem varētu pierakstīt īpašā dienasgrāmatā.

• Kā parasti, jaunieši visticamāk izpildīs praktiskos uzdevumus, ja viņi 

zinās, ka kāds par tiem apjautāsies. Tāpēc pirmajā nodarbībā vajadzētu 

parunāt par to, kā jūs plānojat šos uzdevumus pārbaudīt un pārskatīt.
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Vadītāja rokasgrāmata

Jauna dzīvība Kristū
Dziļāka izpratne par 
attiecībām ar Dievu

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir palīdzēt jauniešiem skaidrāk izprast pieņemto lēmumu par 

attiecību uzsākšanu ar Jēzu Kristu.

Sagatavošanās
Ir daudzi terminu un frāzes, ko mēs varētu lietot runājot par savu jauno dzīvi Kristū. 

Varbūt esi jau pamanījis, ka daudz lietojam frāzi “attiecības ar Dievu”. Ir ļoti svarīgi, ka 

arī tu izvēlies līdzīgus terminus vai frāzes savā runā, un lieto tās regulāri. Tas palīdzēs 

aplūkomajai tēmai kļūt vēl skaidrākai.

Tāpat, pārliecinies, ka jau laicīgi izlasi Jāņa evaņģēlija 3. nodaļu, lai pievērstu 

uzmanību ikvienai nodarbības evaņģēlija daļai. Tev būs jāizskaidro katra daļa, kā 

arī jāpastāsta, kā tā iederas kopīgajā stāstā. Vari arī izmantot “tilta” ilustrāciju, lai 

paskaidrotu evaņģēliju. To vari atrast A pielikumā šajā vadītāja rokasgrāmatā. 

Runā
Caur ievadjautājumiem mēs vēlamies panākt, lai studenti sāk runāt par savu lēmumu 

uzsākt attiecības ar Dievu. Vēlamies, lai viņi izrunā to, ka tas ir bijis nozīmīgs solis 

viņu dzīvē, kā arī atpazīst gan iekšējas, gan ārējas izmaiņas kopš šo attiecību 

sākuma. Tavs uzdevums būs palīdzēt viņiem ieraudzīt šīs pārmaiņas, lai arī cik 

nelielas tās būtu. Lūk, daži piemēri: vēlme lasīt Bībeli, laimes un/vai cerības sajūtas, 

jauna attieksme pret vecākiem vai/un vadītājiem, mierīgāks raksturs, vēlme pēc 

tīrības, šķīstības, etc.

Katrā nodarbības materiālā ir vieta, kur pierakstīt atbildes uz šiem ievadjautājmiem. 

Iespējams, saruna vedīsies raitāk, ja katrs dalībnieks pirms diskusijas var 

UZRAKSTĪT savas atbildes. Tāpēc dodiet nedaudz laika atbildēt uz šiem 

jautājumiem pirms virzieties tālāk.

Rakstu vieta: Jāņa 3:1-21
Šeit lasām par Jēzus tikšanos ar Nikodēmu. Kā skolotājs, garīgais vadītājs, jūdu 

kopienas politiskās vadības loceklis, Nikodēms reprezentēja Izraēla “krējumu”. 

Šajā rakstu vietā ir daudz runāts par “piedzimšanu no jauna” jeb piedzimšanu no 

augšas – Jēzus runā par garīgajām pārmaiņām un kas vajadzīgs, lai tās notiktu. Velti 

laiku, lai iedziļinātos tajā, kā Jēzus to izskaidro, un, ko tas nozīmē. Neuztraucies par 

papildus informāciju šajā rakstu vietā – pagaidām koncentrējies vienīgi uz garīgajām 

pārmaiņām.
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Studija – galvenie jautājumi:
Runājot par pestīšanu, ir svarīgi, ka tavas grupas dalībnieki izprot, kas īsti ir noticis. 

Ir vairāki nozīmīgi elementi par kuriem jārunā šīs tēmas sakarā. Lūk, daži no 

svarīgākajiem:

Jautājums #2
Grēks šķir neticīgo no attiecībām ar Dievu. Ir svarīgi atzīmēt, ka Kristū, mūsu grēki 

vairs nešķir mūs no Dieva. Mūsu grēks var likt MUMS virzīties prom no Dieva un Viņa 

gribas, taču no Dieva perspektīvas, mūsu grēki vienmēr ir piedoti. Tas nenozīmē, ka 

grēks kļūst labs. Tas ir ārkārtīgi ļauns, un, patiesībā, var ietekmēt mūsu spēju būt 

kopā ar Kirstu, taču, visā visumā, tas nespēj mūs šķirt no Dieva. Tātad, šī patiesība 

uzsver Kristus neatsveramo darbu, kas sniedz mums jaunu un atšķirīgu stāvokli 

ar Dievu – “Kristū”. Tā gaismā, mūsu attieksmei pret grēku, no vienas puses, ir 

jābūt ārkārtīgi nopietnai, cenšoties kļūt līdzīgākiem Kristum, un, no otras puses, arī 

pielūgsmes pilnai, jo varam baudīt neapšaubāmo stāvokli kā “tīri” Dieva priekšā. 

Jautājums #3
Ticība – mūsu pestīšanu aktivizē tikai mūsu uzticēšanās jeb ticība tam, ko Kristus 

par mums ir izdarījis. Jēzus Kristus nomira mūsu vietā (kā mūsu aizvietotājs) un 

uzņēmās sodu, ko bijām pelnījuši par saviem grēkiem. 

Jautājums #4
Kristus nāves rezultāts – mūsu lēmums sekot Kristum ir vienreizēja izvēle, kas 

izmaina mūsu attiecības ar Dievu, kā arī to, kur pavadīsim visu mūžību. Ir vēl citas 

svarīgas lietas, ko varam uzsvērt runājot par to, ko Kristus mūsu labā ir paveicis 

– varam runāt par izlīdzināšanos, par atpestīšanu, ienākšanu Dieva ģimenē. Vari 

izvēlēties vienu no šiem aspektiem. 

Tā kā mācam par šo lēmumu, par pestīšanu, kā pastāvīgu un nemainīgu, ļoti 

iespējams, ka varētu rasties jautājumi par pestīšanas pazaudēšanu. Bībele māca, 

ka, ja ticam Kristus darbam, mūsu pestīšana ir droša (Jāņa 10:9; Apustuļu darbi 

2:21; Apustuļu darbi 16:31). Sarežģīt pestīšanu nozīmētu noniecināt Jēzus Kristus 

nāves spēku un mūsu īsto stāvokli “Kristū”.

Ja vēlaties, varat izmantot tilta ilustrāciju (pielikums A), lai spilgtāk parādītu, ko tas 

nozīmē

Uzdevumi
Trīs jautājumi, šīs sadaļas sākumā, ir ļoti svarīgi. Tie veidoti, lai sagatavotu jaunos 

kristiešus iespējamiem uzbrukumiem, kas saistīti ar viņu jauno stāvokli Kristū.

Galvenā un svarīgākā patiesība ir tā, ka iegūstam pestīšanu tikai un vienīgi ticībā. 

Ja esam uzticējušies Jēzus paveiktajam, tad mums nav jāprāto vai jāšaubās par 

savu pestīšanu. Tikai dēļ savas ticības, varam bū par to pārliecināti. Ikreiz, kad 

sastopamies ar uzbrukumiem no sātana vai sava prāta, mums jāatgriežas pie šīs 

patiesības. Esmu saņēmis pestīšanu vienīgi caur savu ticību. Ne caur savu rīcību, 
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sajūtām vai kādiem citiem pierādījumiem. Tas viss var palīdzēt apjaust un nostiprināt 

pestīšanu, taču tas nav mūsu pārliecības pamats.

Šajā nodarbībā prasmju praktiskais pielietojums sastāv no divām daļām: pirmkārt, 

iedrošini jauno kristieti pastāstīt kādam par savu lēmumu sekot Kristum. Tas 

palīdzēs nostiprināt šo lēmumu, kā arī padomāt, kā izteikt savu pieredzi vārdos. 

Otrkārt, mudini jauno kristieti kaut kādā veidā atzīmēt un nosvinēt savu pestīšanu. Tā 

doma ir izdarīt ko tādu, kas gadu no gada atgādinās par šo dzīvi mainošo lēmumu. 

Nodarbības materiālā esam devuši dažas idejas, bet, iespējams, ka jūsu grupa spēs 

izdomāt ko labāku un oģinālāku. Palīdzi viņiem to pielāgot un padarīt personisku.

Stāsts
Pie šīs nodarbības ir pievienoti divi video. Viens ir par Jitku no Čehijas. Viņa kļuva par 

kristieti pēc angļu valodas nometnes. Viņa uzauga normālā ģimene, un, pateicoties 

nometnē izveidotajām attiecībām, vēlējās vairāk laika pavadīt ar kristiešiem. Otrs 

video ir par Tomašu, kurš arī ir no Čehijas. Viņš stāsta, ka visu mūžu ir tiecies pēc 

lieliem sasniegumiem caur kuriem atrast savu dzīves piepildījumu. Tāpat viņš runā 

arī par prieku un laimi, ko ir atradis kopš kļuva par kristieti. Noskaties abus video jau 

laicīgi un padomā par jautājumiem, kas palīdzēs grupai atcerēties šo nodarbību.

Kopsavilkuma pants
Jāņa 3:16 “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja, ka deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 

neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet iegūtu mūžīgo dzīvību.”

Paradumi
Nedēļas studijai – atbildes un jautājumi pēc šiem ikdienas lasījumiem var būt 

ļoti noderīgi. Varat tos arī izmantot diskusijai nākamajā nedēļā. Pievērsiet īpašu 

uzmanību šīs nedēļas 4. un 7. dienas jautājumiem.
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Jauns cilvēks Kristū
Tagad, kad “esi Kristū”, kas tu esi?

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir palīdzēt jaunajiem kristiešiem labāk izprast viņu identināti 

Kristū. Viņiem ir jāzina, KAS viņi ir Kristū un KAS viņiem ir Kristū.

Sagatavošanās
Tagad, kad mums ir attiecības ar Dievu, mūsu dzīvē ļoti daudz kas ir mainījies. Izlasi 

Jāņa ev. 14:1-21 un atzīmē visas tās izmaiņas, kas notiek cilvēka dzīvē, kad viņš 

ir Kristū. Vari ieskatīties arī vēstulē Efeziešiem 1, kur minētas vēl citas izmaiņas. Ir 

svarīgi uzsvērt studentiem, ka tagad viņu pašvērtējums vai identitāte ir mainījusies 

– tā vairs nav pamatota viņu sasniegumos vai statusos, bet gan tajā, ka viņi tagad ir 

Dieva bērni, kuriem ir brīva pieeja visiem labumiem un svētībām, kas nāk no Viņa.

Runā
Galvenā doma aiz šiem pirmajiem jautājumiem ir palīdzēt studentiem ieraudzīt, 

ka viņu pašvērtējumam un identitātei ir jābalstās uz ko stingru un nemainīgu. Ja 

viņu pašvērtējums un identitāte ir balstīta uz lietām, kas mainās, kā piemēram, 

sasniegumiem, lomām vai draugiem, tad pie mazākajiem pārmaiņu vējiem, viņi 

jutīsies pazuduši un tukši. Īsts pašvērtējums un stabilitāte ienāk, ka aptveram, ka, 

caur Kristu, Dievs vienmēr ir mūsu pusē. Mēs esam Viņa bērni, un to nekas nespēj 

vairs mainīt.

Rakstu vieta: Jāņa 14:1-21
Jēzus runā ar Saviem mācekļiem augšistabā pēc pēdējām kopīgajām vakariņām. 

Šajā rakstu vietā mēs redzam daudz kā svarīga par to, kas esam Kristū un par to, 

kas mums Kristū tiek dots.

Studija:
Galvenie jēdzieni: galvenais jēdziens aiz šīs rakstu vietas un tās dažādajiem 

jautājumiem, ir par mūsu pieņemšanu un jauno stāvokli Dieva priekšā, ko atklāj katrs 

no šīs sadaļas 6 punktiem. Šeit redzētais ir pilnīgā pretstatā ar citu pasaules reliģiju 

mācīto, ka jebkādas attiecības ar Dievu ir balstītas cilvēka darbos un nopelnos. 

Noteikti vēlreiz uzsver tieši tos punktus, kas, tavuprāt, ir svarīgi tavas grupas 

dalībniekiem.

Uzdevumi
Trīs jautājumi šīs sadaļas sākumā ir veidoti ar vienu vienīgu mērķi. Kā grēcīgi cilvēki 

mēs zinām visus labumus, kas nāk no attiecībām ar Dievu, taču nespējam tos 

pieņemt, jo jūtamies grēcīgi un nevērtīgi. Šie jautājumi palīdzēs tev, kā grupas 

vadītājam, iet nedaudz dziļāk un ieraudzīt, vai tavas grupas dalībniekiem ir grūti 
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pieņemt svētības, kas mums dotas Kristū. Ja tā ir (kas nav nekas neparasts), tad 

zini, ka tev priekšā ir vēl papildus darbs, lai palīdzētu viņiem pieņemt mīlošā Dieva 

dāvanas.

Uzdevumu kopsavilkuma praktiskajā pielietojumā ir svarīgi atcerēties runāt par 

studentu ikdienas dzīvi. Šie uzdevumi reizēm skar ļoti personiskus un pat privātus 

jautājumus, tomēr tieši tur Kristus vēlas darīt Savu darbu. Tāpēc nebaidies 

ļaut sarunai ievirzīties personiskos jautājumos. Nebaidies saskarties ar cilvēku 

skumjajiem, tumšajiem, depresīvajiem un citādi emocionālajiem stāstiem. Uzklausi 

tos ar Kristus drosmi un lūgšanu. Izmanto šādas situācijas, lai vēlreiz runātu par 

Dieva piedošanu pat saskaroties ar mūsu lielo grēcīgumu.

Tāpat ir svarīgi saprast, ka par šiem jautājumiem ir jāparunā vēlreiz, nākamjā 

tikšanās reizē. Jūs pat varat sākt jauno nodarbību ar praktiskā pielietojuma 

uzdevumiem.

Stāsts
Video par Tabitu ir lielisks priekš meitenēm. Viņa ļoti labi izstāsta savu dzīves stāstu, 

un daudzas meitenes spēj identificēties ar viņu, it īpaši, kad viņa runā par to, kā viņai 

izdevās sevi pieņemt, un, ka Dievs viņu ir radījis brīnišķīgu. Puišiem varētu patikt 

stāsts par Krzeszeku no Polijas, kurš runā par to, kā centies atrast savu identitāti 

izglītībā un zināšanās. Tāpat viņš runā par to, ka viņa drošība nāk no Kristus un, 

ka Kristus ir vienīgais, kurš spēj viņam patiesi palīdzēt un viņu mainīt. Noskaties 

abus video pirms nodarbības, un padomā par jautājumiem, kas palīdzēs grupas 

dalībniekiem labāk šo tēmu uztvert.

Kopsavilkuma pants
Galatiešiem 2:20, “Līdz ar Kristu es esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī 

dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas 

mani ir mīlējis un nodevies par mani.”

Neļaujies kārdinājumam izlaist Bībeles pantu iegaumēšanu. Dieva vārds, kas 

būs iesēts studentu prātā, būs tas, ko Svētais Gars lietos viņu atlikušajā dzīvē. 

Iespējams, viņi aizmirsīs visu nodarbībā runāto, taču, ja Dievs vārds paliks viņos, 

Dievs ir apsolījis, ka tas neaizies nepadarījis savu darbu.

Paradumi
Nedēļas studijai – visi nedēļas Bībeles lasījumi ir saistīti ar konkrētās nedēļas tēmu. 

Gan lasījumi, gan katras dienas jautājumi ir ļoti spēcīgi. Jebkurš no šiem jautājumiem 

var ievadīt nākamās nedēļas sarunu. It īpaši tie, kas minēti pie 1., 5., 6.un 7.dienas.
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Vadītāja rokasgrāmata

Lūgšana
Saruna starp tevi un Dievu

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir palīdzēt jaunajiem kristiešiem saprast, ka šīs jaunās 

attiecības ar Dievu, tāpat, kā jebkuras attiecības mūsu dzīvē, nevar pastāvēt bez 

sarunāšanās. Šī sarunāšanās un komunikācija ar Dievu notiek caur lūgšanu.

Sagatavošanās
Tikai atceries, ka, kā vadītājam, tavs uzdevums ir ne tikai mācīt par lūgšanu, bet arī 

parādīt piemēru. Nepietiek ar to, ka pasaki savai grupai, kā un kad lūgt. Protams, 

jūs lūgsiet arī kopā, kā grupa, tomēr esi gatavs atklāt arī savu privāto lūgšanu dzīvi. 

Parādi studentiem savu lūgšanu kladi. Vari arī ieplānot lūgšanu pastaigu kopā ar 

grupas dalībniekiem. Izvēlaties īpašu vietu mežā vai kādā ciematiņā, ko varat saukt 

par savas grupas lūgšanu vietu; tas varētu būt kāds dārzs, ēkas jumts vai arī pļava 

lauka vidū. Ieviesiet jaunu paradumu doties turp kopā tikai, lai pabūtu lūgšanās. 

Lūgšanu tikšanās sāciet ar slavu, atzīšanos, pateicību un lūgumiem. Vēl varat 

izvēlēties vienu studentu kā atbildīgo par grupas lūgšanu kladi, kurā pierakstīsiet 

lūgšanu vajadzības un Dieva atbildes.

Runā
Šeit doti 4 labi jautājumi, kas palīdzēs iesākt grupas diskusiju par lūgšanu. Atceries, 

ka šajā nodarbības daļā, vienīgais mērķis ir ļaut dalībniekiem domāt un runāt. 

Neuztraucies, ja viņi pasaka ko nepareizu vai dīvainu. Vienkārši klausies, izzini un 

ieraugi, ko viņi jau ir piedzīvojuši saistībā ar lūgšanu. Uzdod papildus jautājumus par 

viņu stāstīto.

Rakstu vieta: Mateja 6:5-13
Šī ir svarīgākā rakstu vieta, kur Jēzus māca Saviem mācekļiem lūgt. Bieži šī lūgšana 

tiek citēta bez īpašas nozīmes vai arī kļūst par sava veida rituālu. Izraksti šo lūgšanu 

sev pa atsevišķiem teikumiem vai frāzēm. Mēģini pats izprast vai definēt katru frāzi, 

vārdu. Piemēram, ko nozīmē piedot, kārdinājums, valstība, etc.

Studija
Jautājums #1
Tekstā nav teikts, kā Dievs mūs atalgos par šādu lūgšanu. Tāpēc iespējamas ir 

dažādas atbildes.
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Jautājums #2
Doma aiz 2. jautājuma A daļas ir, ka mums, savās sarunās ar Dievu, ir jābūt 

vienkāršiem, nevis jācenšas manipulēt ar Viņu, kā to dara pagāni un, diemžēl, arī 

daži kristieši. Tas varētu atvērt labu diskusiju par to, ka reizēm krītam kārdinājumā 

manipulēt ar Dievu, nepārtraukti Viņam čīkstot pēc kādas lietas, izpelnīties Viņa 

labvēlību aizdedzinot speciālas lūgšanu svecītes vai arī dodot Dievam absurdus 

apsolījumus, ja vien Viņš palīdzētu šo vienu vienīgu reizīti. Tie visi ir mēģinājumi 

manipulēt ar Dievu.

Otrajā daļā runa ir par mūsu sirds attieksmi Dieva priekšā. Svarīga nav ne forma, 

ne vieta, kur lūdzam, bet gan tas, kas ir mūsu sirdī. Lūgšanai vajadzētu būt īstai un 

patiesai, nevis reliģiskais un liekuļotai.

Jautājums #3: “Svētīts lai top Tavs vārds”
“Svētīts lai top Tavs vārds” – Šie vārdi apstiprina Dieva svētumu un izsaka Viņa 

diženumu.

“Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes” – Tas ir lūgums Dievam atklāt 

Savu patiesību šeit uz zemes, gluži tāpat, kā tas ir debesīs. Reiz Dieva valstība tiks 

nodibināta uz zemes un ilgs 1000 gadu, kad Jēzus atkal atgiezīsies uz šīs pasaules 

(Atklāsmes gr.20:4-6).

“Piedod mums (…) kā arī mēs piedodam (..)” – Tas nenozīmē, ka Dievs nepiedod 

mums, ja mēs nepiedodam kādam citam. Šos vārdus teica Jēzus pirms Savas 

nāves mūsu labā. Lai arī mums jau ir piedots, mūsu pienākums ir piedot citiem.

“Neieved mūs kārdināšanā” – Šādā veidā mēs sakām Dievam, ka gribam ņemt daļu 

pie patiesības, nevis ļaunuma. Mēs ilgojamies pēc Viņa; pēc tā, lai Viņš dzīvotu caur 

mums. Dievs var likt cilvēka priekšā kārdinājumu, lai pārbaudītu, kā tas notika ar 

Jēzu Mateja ev.4:1-11, taču Viņš neliek cilvēkam grēkot. Kārdinājums nav grēks.

Uzdevumi
Šie četri uzdevumi ir ļoti praktiski un vienkārši, taču, ja tu, kā vadītājs, nepalīdzēsi 

savai grupai ķerties pie darba (piem., izvēloties konkrētu vietu lūgšanai, lūgšanu 

pierakstīšana, lūgšanu partnera atrašana), tad, visticamāk, tas arī nenotiks. Pirms 

nodarbības velti nedaudz laika, lai padomātu, kā tu varētu palīdzēt katram no saviem 

grupas biedriem spert pirmos soļus. Piemēram, atzīmē sev (lai pēc tam atcerētos), 

lai apvaicātos par katra dalībnieka izvēlēto lūgšanu vietu. Varbūt nopērc katram 

studentam savu lūgšanu kladīti un ieraksti tajā kādu personīgu novēlējumu.

Stāsts
Iepērkot pārtikas produktus, Vala no Ukrainas, runā par lūgšanu. Savā video viņa 

uzsver nepieciešamību pēc lūgšanas, stāsta par to, kā viņa lūdz un, kāpēc mums 

nepieciešams lūgt. Andrejs no Slovākijas stāsta par dažādiem lūgšanas veidiem un 

to, cik ļoti atmaksājas pastāvīga un neatlaidīga lūgšana. Ja vien ir pietiekami daudz 

laika, izmanto nodarbībā abus šos video. Noskaties tos pirms tam, un padomā par 

jautājumiem, kas grupas dalībniekiem varētu palīdzēt atcerēties šo nodarbību.
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Kopsavilkuma pants: Filipiešiem 4:6-7
“Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā 

pielūgšanā un lūgšanā.

7 Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu 

domas Kristū Jēzū.”

Paradumi
Nedēļas studijai – šeit ir tik daudz tēmu, kas varētu izraisīt jautājumus. Piemēram, kā 

iespējams neraizēties, Svētā Gara loma lūgšanā, nemitīga lūgšana, kā arī daudzas 

citas. Nebaidies no šīm tēmām. Tu nevari zināt visas atbildes uz visiem jautājumiem. 

Tāpēc, nebaidies teikt: “Es nezinu, ko tas nozīmē” vai arī “Es nezinu, kā uz to 

atbildēt.” Un pēc nodarbības vari pats atrast šo atbildi vai arī pavaicāt kādam, kas to 

varētu tev pirms nākamās nodarbības izskaidrot.

Pamēģini nākamās nedēļas tikšanās laikā pavaicāt dalībnieku domas, komentārus 

par sadaļas “Paradumi” lasījumiem. Uzdod tādus jautājumus kā “Vai esi izjutis, kā 

tas ir, atdot savus uztraukumus Dievam?” Vai arī: “Kāda bija tava pieredze mēģinot 

lūgt “bez mitas”?” “Vai vari pastāstīt par kādu cilvēku, kas pret tevi nav izturējies 

īpaši labi, un par kuru tu esi apņēmies lūgt?” Ja neviens neuzdos šādus atskata 

jautājumus, tad visa šī Bībeles studija var izvērsties vien par formālu, bezvērtīgu 

darbību.
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Vadītāja rokasgrāmata

Dieva vārds
Kā saprast un lasīt Bībeli? 

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir sniegt jaunajam kristietim primāru ieskatu Bībelē.

Sagatavošanās
Pirmais nopietnais sagatavošanās solis ir pārliecināties, ka ikvienam grupas dalībniekam 

ir sava Bībele. Tas būs kļuvis skaidrs jau iepriekšējās nodarbībās, bet, iespējams, ka 

kāds no viņiem arī Bībeli aizņemas uz nodarbību laiku. Šis būtu brīnišķīgs brīdis, kad 

iedrošināt studentus iegādāties pašiem savu Bībeli. Varbūt pat varat iepirkties kopā, lai 

palīdzētu ar padomu.

Tā kā nodarbības tēma ir Dieva vārds, esi gatavs atklāt, ko Dievs vārds nozīmē personīgi 

tev. Pastāsti kādu konkrētu, nozīmīgu atgadījumu ar Bībeli. Padomā par savu mīļāko 

rakstu vietu un stāstu, un esi gatavs paskaidrot, kāpēc tev tas tik ļoti patīk. Tādejādi 

varēsi padalīties ne tikai ar sausiem faktiem, bet arī ar kādu stāstu. Nodarbības 

materiālā nav atvēlēta konkrēta vieta vadītāja personīgajai liecībai, tāpēc tev pašam 

nāksies izvērtēt, kad tas iederētos vislabāk.

Ja vēlies, izlasi pirms nodarbības vēl citas rakstu vietas – Mihas 5:2, Psalms 22:12-18. 

Tajās atrodami nozīmīgi Vecās Derības pravietojumi par Mesiju (Jēzu).

Runā
Vēlreiz, gribam atgādināt, ka šī sadaļa NAV paredzēta mācīšanai. Svarīgākais ir 

klausīties un ļaut runāt. Šoreiz svarīga ir VIŅU pieredze ar Bībeli. Jā, tiesa, iespējams šī 

pieredze ir bijusi slikta vai arī nav bijusi vispārt, taču tas nekas. Ja uzdodot šīs sadaļas 

jautājumus pretim saņem atbildes, kas parāda studentu vājās zināšanas par Bībeli, 

nekrīti kārdinājumā viņus labot vai mācīt. Tas nav nekas nenormāls. Jaunajiem ticīgajiem 

priekšā ir visa dzīve, lai iepazītu Bībeli visā tās krāšņumā. Vienkārši klausies un ļauj 

Svētajam Garam strādāt caur tevi atlikušajā nodarbības laikā.

Rakstu vieta: Jāņa 1:45-46/Jāņa 8:4-15
Šajos pantos Filips izsaka savas zināšanas un paļaušanos uz Vecās Derības 

pravietojumiem par Mesiju (kuru viņš tagad atpazīst Jēzū no Nācaretes). Velti laiku, lai 

izlasītu šos pantus.

Studija
Šajā sadaļā mēs pētam tikai pāris piepildījušos pravietojumus no Vecās Derības, kas 

palīdz pierādīt, ka Bībele ir no Dieva un, ka tai ir sava autoritāte. Šajos divos piemēros 

– Mihas 5:2 un Psalmā 22:12-18 – norādīts, ka Jēzus ir Mesija. Tāpēc, ka Vecā Derība 

precīzi runā par Jēzus dzīvi, kalpošanu un nāvi, mēs ticam, ka arī tās pārējie pareģojumi 
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ir patiesi. Protams, šis nav vienīgais pierādījums Bībeles uzticamībai un autoritātei, 

taču mūsu vēlme ir iedot jaunajiem kristiešiem tikai nojausmu par Bībeles dievišķo 

un brīnumaino dabu.

Šī tēma varētu izraisīt daudzus jautājumus par šķietamajām kļūdām un pretrunām 

Bībelē. Neizliecies, ka zini visas atbildes. Ja nezini atbildi, vienkārši saki: “Tas 

ir superīgs jautājums. Es mēģināšu noskaidrot, kā tur īsti ir!” Tad pieraksti šo 

jautājumu, un apņemies palīdzēt jaunajiem kristiešiem atrast viņus interesējošās 

atbildes. Domāju, ka tavs mācītājs, jauniešu vadītājs vai kāds cits gudrs cilvēks, 

priecāsies tev palīdzēt. Bībele ir uzticama, un atrast tam kārtējo pierādījumu ir liels 

prieks.

Fakti par Bībeli – šajā sadaļā ir sniegts Bībeles grāmatu pārskats. Izmanto to, lai 

kopā ar savu grupu apgūtu Bībeles saturu un iepazītos ar grāmatās aprakstīto 

notikumu vietām un laika periodiem.

Uzdevumi
Šī prasmju sadaļa ir veltīta tam, lai tavas grupas dalībnieki izveidotu paliekošus 

paradumus lasīt Dieva vārdu. No “Elementi” nodarbībām jūs jau katru nedēļu 

iegaumējat vienu Bībeles pantu. Iedrošini studentus neaizmirst arī par ikdienas 

Bībeles lasījumiem (no sadaļas “Paradumi”). Šie lasījumi brīnišķīgi noderēs viņu 

personīgajiem pārdomu un lūģšanu brīžiem.

Stāsts
Šajā nedēļā mums ir divi stāsti – par Lūkaszu no Polijas, kurš runā par Bībeli 

gatavojot vakariņas saviem draugiem un Sladju no Serbijas, kas par Bībeli stāsta 

dodoties savā pusdienu pārtraukumā. Abi jaunieši runā par to, kā viņi lasa, iegaumē 

un studē Bībeli. Viņi pastāsta, kā sākuši lasīt Bībeli, kā izlasīto pielieto savā ikdienas 

dzīvē, un, ko viņi dara, lai katru dienu sevi pabarotu ar Dieva vārdu. Un atkal – 

noskaties abus video jau laicīgi, un padomā par jautājumiem, kas palīdzēs grupas 

dalībniekiem atcerēties šo nodarbību.

Kopsavilkuma pants: 
2 Timotejam 3:16-17
“Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, 

audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam 

darbam.”

Paradumi
Nedēļas studijai – 7.jautājums ir viens no tiem, par kuriem noteikti vērts vēlreiz 

parunāt. Palūdziet grupas biedriem pastāstīt, kā viņi ir atbildējuši uz šo jautājumu (no 

pagājušās nedēļas) – “Vai tev prātā nāk kādi meli vai nepatiesība, ar ko esi šodien 

cīnījies?” Uzdrīksties atklāties pirmais, padalies ar savu atbildi un tad ļauj to darīt arī 

pārējiem.
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Vadītāja rokasgrāmata

Sadraudzība
Sanākšana kopā un kalpošana 
draudzes vienotībā

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir runāt par kristīgo ģimeni un draugiem, kas tagad ieņems 

lielu lomu jaunā kristieša dzīvē.

Sagatavošanās
Daudzi cilvēki pavada savu dzīvi vientulībā un cenšas izbēgt no konkrētiem 

cilvēkiem. Bieži arī jauniešiem ir grūti saprasties ar savu ģimeni vai skolas biedriem. 

Lai kā arī būtu, Dievs vēlas, lai atrodam mīlestību un pieņemtību Viņa ģimenē 

(draudzē).

Labs sākums sarunai par sadraudzību, ir grupas dalībnieku iepazīšana. Lai 

katrs students atnes kādas fotogrāfijas ar savu ģimeni, mīļākajiem vaļaspriekiem, 

mājdzīvniekiem, māju, utt. Veltiet kādas 30 minūtes (iespējams, vienā reizē varēsiet 

uzklausīt tikai vienu dalībnieku), lai varētu dziļāk iepazīt katru studentu. Uzdodiet 

daudz jautājumu un izrādiet patiesu interesi par konkrētā cilvēka dzīvi. Vai viņš dzīvo 

ar vecākiem, vai vecāki ir šķīrušies, vai ģimenē ir vēl kādi bērni, vecvecāki; kā ar 

vaļaspriekiem; kas patīk/nepatīk; mīļākā mūzika, mīļākais ēdiens, etc.

Runā
Šie jautājumi palīdzēs noskaidrot katra cilvēka izjūtas attiecībā uz sadraudzību un 

kristīgo kopību. Neesi pārsteigts, ja dzirdēsi arī negatīvus priekšstatus. Ir draudzes 

un kristiešu grupas, pat īstās ģimenes, kas nemaz nešķiet pievilcīgas un mīlošas. 

Uzmanīgi ieklausies grupas viedokļos, tad iecietīgi norādi uz Dieva patiesību 

nākamajā sadaļā.

Rakstu vieta: Apustuļu darbi 2:42 - 47
Šeit atrodams pašas pirmās kristiešu grupas apraksts. Pirms tam pastāvēja vienīgi 

Izraēla tauta un Izraēla cilvēki. Tā kā šī tauta noraidīja Jēzu kā savu Mesiju, Dievs 

nolēma Savai ģimenei pievienot vēl vienu grupu. Šajā jaunajā ģimenes grupā vairs 

nebija nepieciešams būt Izraēla tautas loceklim (jūdam). Vienīgais nosacījums bija 

ticēt Jēzus Kristus darbam (proti, Viņa dzīvei, nāvei un augšāmcelšanai, kas nes 

mūsu grēku piedošanu).

Šajos pantos redzam, kā pirmie ticīgie dzīvoja un kopīgi strādāja. Šī rakstu vieta bieži 

vien tiek lietota kā paraugs tam, kādai būtu jābūt patiesai ticīgo kopienai.
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Studija
 4.jautājumā tiek minēts jēdziens “visas lietas kopīgas”. Šie vārdi varētu šķist mulsinoši un radīt priekšstatu, ka 

pirmie kristieši bija pārdevuši savus īpašumus un dzīvoja kopā vienā vietā, kā sava veida komūnā. Precīzāks 

skaidrojums būtu tāds, ka viņi neuzskatīja savus īpašumus tikai par savējiem. Ar visu, kas tiem piederēja, šie ticīgie 

bija gatavi dalīties ar ikvienu no draudzes ģimenes. Ja brālim/māsai bija kāda vajadzība, viņi bija gatavi pārdot 

savu īpašumu, lai varētu šo vajadzību apmierināt. Tāda ir īsta sadraudzība un pareiza attieksme pret mantu un 

īpašumiem.

Uzdevumi
Šie nav nekādi vienkāršie uzdevumi! Daudzi no te minētajiem principiem ir pilnīgā pretrunā ar mūsu ierasto 

uzvedību. Varbūt laba doma būtu apvaicāties grupas biedriem, kuri pieci no šiem uzdevumiem viņiem šķiet 

visvienkāršākie un kuri visgrūtākie. Tas varētu ievadīt lielisku diskusiju.

Varat arī izplānot nākamajā nedēļā kādu kopīgu pasākumu, kura laikā praktizēt kādu no šīm prasmēm.

Stāsts
Šajā nedēļā iepazīstamies ar Lauru no Romānijas kura atpūšas kopā ar savām draudzenēm un Mišo no Slovēnijas, 

kurš brauc savā stilīgajā Renault. Lauras video noteikti uzrunās meitenes; viņa runā par to, cik neatņemama 

sadraudzības daļa ir gatavība izpalīdzēt un būt blakus. Tāpat viņa runā par nepieciešamību pēc atbildības vienam 

pret otru. Mišo, savukārt, stāsta ka, kā jauns kristietis, pirmo gadu pavadījis viens pats, nezinādams, cik svarīgi 

ir būt kopā ar citiem kristiešiem, lai piedzīvotu veselīgu garīgo izaugsmi. Kā parasti, noskaties video laicīgi, un 

sagatavo jautājumus ar ko ieinteresēt grupas dalībniekus.

Kopsavilkuma pants: Ebrejiem 10:24-25
“Un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži 

paraduši, bet cits citu paskubinādami un jo vairāk, redzot tuvojamies to dienu. ”

Paradumi
Nedēļas studijai – atceries apvaicāties, kā dalībniekiem sokas ar iepriekšējo nedēļu lasījumiem. Iespējams, ka tev 

vajadzēs kādam palīdzēt izvēlēties citu un labāku laiku vai vietu ikdienas klusajam laikam ar Dievu. Vari arī izvēlēties 

kādu no pārdomu jautājumiem no pagājušās nedēļas ikdienas lasījumiem, lai redzētu, kā viņiem ir klājies nedēļas 

laikā.
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Vadītāja rokasgrāmata

Svētais Gars
Dziļāks ieskats tajā, kas ir Svētais 
Gars un ko Viņš dara mūsu dzīvē.

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir iepazīstināt jaunos kristiešus ar Svēto Garu nenobiedējot 

viņus līdz nāvei!

Sagatavošanās
Saproti, ka jaunam kristietim doma par gariem var šķist ļoti dīvaina un pat nedaudz 

biedējoša. Atzīsti, ka cilvēka prātam ko tādu izprast tiešām nenākas viegli. Taču 

tad pastāsti par to, ka TEV Svētais Gars nav ne svešs, ne biedējošs, bet, patiesībā, 

ārkārtīgi svarīgs, personīgs un nozīmīgs.

Sagatavo kādus stāstus par to, kā Svētais Gars ir bijis nozīmīga daļa no tavas 

dzīves. Kā Viņš tevi ir vadījis, runājis uz tevi caur Bībeli vai kā citādi, pārliecinājis 

tevi par grēku, mierinājis, palīdzējis ko mainīt savā dzīvē. Tieši šie personīgie stāsti 

palīdzēs vieglāk izprast Svētā Gara uzdevumu. Centies izvairīties no vispārējiem un 

nekonkrētiem faktiem. Stāsti īstus stāstus ar īstiem notikumiem.

Runā
Šie jautājumi tev atklās, cik daudz grupas dalībnieki zina par Svēto Garu. Neesi 

pārsteigts, ja viņi neko nezina. Uzskati to par lielu godu iepazīstināt viņus ar vēl vienu 

jaunu Draugu, kas jau viņos dzīvo, darbojas, un mīl līdz izmisumam!

Rakstu vieta: Jāņa 14:16-19, 25-27
Par Svēto Garu ir ļoti daudz dažādu priekšstatu un viedokļu. Taču šajos pantos ir 

skaidri teikts, ka Svētais Gars ir apsolīts katram ticīgajam. Viņš sāk mūsos darboties, 

kad uzticamies Jēzum Kristum. Nekādi citi nosacījumi nepastāv.

Studija
 Visas šīs tēmas ir svarīgas, taču noteikti neizlaid 3.jautājumu. Dievs vēlas īstas un 

dzīvas attiecības ar mums, ne tikai tradīcijas, likumus un rituālus.
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Uzdevumi
Šie ir 5 personīgi un tomēr ļoti spēcīgi jautājumi, ko uzdot savai grupai. Pārliecinies, 

ka viņiem tiek dots pietiekami ilgs laiks tos pārdomāt. Šīs atbildes tev sniegs 

vienreizēju ieskatu tajā, kas notiek viņu pasaulē, un, kā Dievs jau strādā viņu dzīvē.

Stāsts
Šai nedēļai ir pievienots tikai viens video, taču tas ir ļoti spēcīgs. Eliza runā par 

vajadzību uzticēties Dievam (un Svētajam Garam) grūtībās. Īpaši uzrunājošs ir 

nobeigums, kurā viņa beidz savu stāstīto apsēdusies pie ezera. Atceries sagatavot 

jautājumus, kas palīdzētu vēl dziļāk izprast redzēto.

Kopsavilkuma pants: Jāņa 14:26
“Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā vārdā, tas jums visu mācīs un 

atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.”

Paradumi
Nedēļas studijai – 4.dienas jautājumi var kalpot kā labs atskats šajā sadaļā. Atceries 

iedrošināt savu grupu veltīt laiku ikdienas lasījumiem, kā arī pierakstīt savas 

pārdomas un atbildes.
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Vadītāja rokasgrāmata

Paklausība
Ciešāks ieskats tajā, kas 
ir kārdinājums, grēks, 
nožēla un piedošana…

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir veicināt pareizu paklausību.

Sagatavošanās
Tāpēc, ka mums ir attiecības ar Dievu, mums ir tā unikālā iespēja nodzīvot dzīvi 

tā, kā Dievs to ir paredzējis. Dzīvojot Viņa patiesībā, mēs varam sasniegt pilnīgu 

piepildījumu un prieku. Bet, lai izlīdzinātu savus pieradumus ar Viņa patiesību, ir 

nepieciešama paklausība.

Kā Dieva ģimenes locekļiem, paklausība, patiesībā, ir mūsu PIENĀKUMS, taču 

MĪLESTĪBA kļūst par motivāciju paklausīt. Mēs negribam kļūt par cilvēkiem, kas 

paklausa aiz briesmīgas vainas sajūtas, nebeidzamas parādnieka apziņas vai arī kā 

bezcerīgi diedelnieki, censdamies izpelnīties Dieva atzinību.

Reizēm atklāt motivāciju paklausīt nemaz nav tik viegli. Tā var būt paslēpta zem 

daudziem labu nodomu slāņiem. Vadot šo nodarbību, ieklausies cilvēku motivācijā 

un drosmīgi māci labo vēsti par mīlestības vadītu paklausību.

Runā
Šīs sadaļas pirmais jautājums palīdzēs tev izprast, vai studentu prātā paklausība 

saistās ar ko labu vai sliktu. Pievērs uzmanību viņu atbildēm. Tikpat interesantas būs 

atbildes arī uz otro jautājumu par patiesībām, kuras ir grūti ieviest ikdienā. Esi gatavs, 

ka šie būs ļoti personīgi mirkļi. Kā vadītājs, esi gatavs arī pats būt gana atvērts, un 

pastāstīt par grēkiem, ar kuriem tev nākas cīnīties.

Ceturtais jautājums – “Kā, tavuprāt, jūtas Dievs, kad mēs nedzīvojam pēc Viņa 

patiesības?” – ir ļoti dziļš. No vienas puses mēs zinām, ka Dievs ienīst jebkādu grēku 

un, ka grēks iznīcina mūsu dzīvi; un no otras puses, mēs zinām, ka tik nopietnai 

problēmai bija nepieciešams tikpat radikāls risinājums. Un šis risinājums bija Jēzus 

Kristus. Ar Savu bezgrēcīgo dzīvi un uzupurējošos nāvi, Viņš apmierināja Dieva 

taisno spriedumu pret grēku. Viņš atrisināja šo grēka problēmu starp mums un 

Dievu.

Un tā – vai grēks un nepaklausība joprojām ir nozīmīgi? Nepārprotami, JĀ! Grēks 

joprojām iznīcina mūsu dzīvi un ved prom no Dieva. Vai grēks maina Dieva attieksmi 

pret mums? Nepārprotami, NĒ! Kristus darbs pie krusta ir pilnībā pietiekošs, lai 
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apmierinātu Dieva taisno spriedumu pat par vislielāko no visiem mūsu grēkiem, un 

Viņa seja vienmēr ir vērsta mūsu virzienā.

Rakstu vieta: Jāņa 8:1-12
Šis ir brīnišķīgs stāsts, kas atklāj Jēzus un Dieva attieksmi pret tiem, kas nepaklausa. 

To izlasot, mums vajadzētu atmest vienaldzību un neuzmanību attiecībā pret grēku 

un ļaut, lai mūsu mīlestība pret piedevēju motivē uz paklausību.

Studija
 Visi 5 jautājumi ļoti labi noder, lai iedziļinātos šajā tēmā. Veltiet laiku, lai visi kopā uz 

tiem atbildētu. Neuztraucies, ja jūti nepieciešamību veltīt šai tēmai vēl vienu tikšanos. 

Šīs patiesības ir pārāk svarīgas, lai tās izskatītu ātri un pavirši. Sadaļas “Studija” 

kopsavilkumā runāts par mūsu izvēli paklausīt un nepieciešamību pēc pakļaušanās. 

Izlasi abas šīs sadaļas ļoti uzmanīgi un pievērs tām studentu uzmanību “Studijas” 

sadaļas beigās.

Uzdevumi
Arī šie ir ļoti personīgi jautājumi, kas aicina uz īstu godīgumu un atklātību. Atzīsti 

un uzslavē šīs īpašības savos grupas biedros. Šie jautājumi palīdzēs atrast ceļu uz 

veselīgu paklausību Dievam.

Tāpat, pievērs uzmanību šīs sadaļas pēdējam komentāram par nožēlu. Esi gatavs 

kopīgi ar grupas dalībniekiem iet Dieva priekšā, lai atzītu un novērstos no konkrētiem 

grēkiem. Tad, padomā, kā atzīmēt un nosvinēt šo atjaunošanos un brīvību no grēka.

Stāsts
Duški no Slovākijas runā par paklausību Dievam spēlējot bārā ar savu grupu. 

Karolina no Polijas min konkrētas izvēles, ko nācās veikt, lai ienestu paklausību savā 

ikdienas dzīvē un attiecībās. Kā ierasts, noskaties abus video pirms nodarbības, un 

sagatavo jautājumus, kas palīdzēs grupai vēl ilgi atcerēties šo nodarbību.

Kopsavilkuma pants: Jāņa 15:5
“ES ESMU vīnakoks, jūs tie zari. Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo 

bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.”

Paradumi
Nedēļas studijai – Mēs bieži runājam par paklausību ar negatīvu pieskaņu, minot 

izgāšanos un vainas sajūtu. Ievēro 1.dienas pirmo jautājumu, kas uzsver tos pozitīvos 

veidus, kā Dievs palīdz mums paklausīt.

4.dienas jautājums var izcelt gaismā kādus šķēršļus, kuru pārvarēšanai, iespējams, 

vajadzīga pārejo grupas dalībnieku palīdzība. Ir grēki, kuru iznīdēšanai ir 

nepieciešams ilgāks laiks, lūgšana un komandas darbs. Piestrādā pie tā, lai izveidotu 

komandas sajūtu, palīdzot viens otram pārvarēt konkrētus grēkus.



Kalpošana mīlestībā 

81

Vadītāja rokasgrāmata

Kalpošana mīlestībā
Žēlsirdīga un līdzjūtiga 
kalpošana citiem……

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir novirzīt grupas dalībnieku uzmanību no savām uz citu 

vajadzībām.

Sagatavošanās
Kā vadītājam, tev nāksies šai nodarbībai veltīt daudz vairāk lūgšanu un 

sagatavošanās darbu, jo tai vajadzētu noslēgties ar kādu praktisku kalpošanas 

darbu. Šādi projekti ir laicīgi jāizplāno un jānoorganizē.

Izlasi nodarbības materiālu un lūdz, lai Dievs tev dod idejas par praktiskām 

kalpošanas iespējām, ko jūs, kā grupa, varētu paveikt. Sadaļā “Uzdevumu 

kopsavilkums” ir dažas idejas, kas varētu izrādīties noderīgas.

Tāpat nepalaid garām papildus informāciju par jūdiem un samariešiem sadaļā 

“Studija”. Ja vien tev ir laiks, vari atrast vēl daudzus interesantus faktus internetā.

Varētu būt noderīgi arī atrast cilvēku grupas savā valstī un kultūrā, kuras varētu 

pielīdzināt jūdiem un samariešiem.

Runā
Šie jautājumi palīdzēs izprast, kā tava grupa redz citu vajadzības, kā arī viņu nostāju 

un attieksmi pret tiem, kas ir grūtībās.

Rakstu vieta: Lūkas 10:25-37
Šis ir šokējošs stāsts par mīlestību un laipnību. Noteikti velti laiku, lai to izstudētu.

Studija
Pievērs īpašu uzmanību otrajam jautājumam. Reliģiski cilvēki ir mums visapkārt. Šeit 

varētu izvērsties laba diskusija, lai noskaidrotu, kāda, pēc jūsu grupas domām, ir 

reliģiska uzvedība un kāda – mīloša. Tāpat, būtu interesanti uzzināt, ko dalībnieki 

paši sevī uzskata par reliģisku.

Uzdevumi
Attiecībā uz 3.jautājumu, pavaicājiet grupai, kādus “palīgā saucienus” viņi ir 

dzirdējuši pagājušo divu nedēļu laikā.

“Uzdevumu” sadaļas kopsavilkumā vari minēt grupai domu veikt kādu darbiņu, kas 
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palīdzētu apmierināt līdzcilvēku vajadzības. Pastāsti par idejām, kuras Dievs ir licis 

tavā sirdī.

Stāsts
Šajā sadaļā ir sagatavots tikai viens, taču ļoti aizkustinošs, video. Du no Romānijas 

dodas no sava dzīvokļa, lai palīdzētu kādai nabadzīgai ģimenei viņas pilsētiņā. Šī 

gājiena laikā viņa runā par to, kā mīlēt un kalpot grūtdieņiem un nabagiem. Tam 

vajadzētu iedrošināt mūs visus spert līdzīgus soļus. Pārliecinies, ka visi pamana, kā 

viņa atdod jaunajam zēnam savu mugursomu.

Kopsavilkuma pants: Mateja 25:40
“Tad Ķēniņš tiem atbildēs un sacīs: patiesi Es jums saku: ko jūs esat darījuši vienam 

no šiem Maniem vismazākajiem brāļiem, to jūs esat Man darījuši.”

Paradumi
Nedēļas studijai – šie ir ļoti personiski jautājumi, kas sasaucas ar ikdienas 

lasījumiem un mudina uz rīcību; it īpaši 5.un 6.dienas jautājumi. Esi gatavs atkārtot 

šos jautājumus nākamajā nedēļā un palīdzēt saviem grupas dalībniekiem ieviest 

paklausību savā ikdienas dzīvē.
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Vadītāja rokasgrāmata

Pielūgsme
Kas ir Dievs un kā mums 
uz to reaģēt?

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir iedrošināt savu grupu pievienoties miljoniem cilvēku un visai 

radībai dodot godu un slavu mūsu lielajam Dievam.

Sagatavošanās
Šī nodarbība neatšķiras no iepriekšējām, jo arī runājot par pielūgsmi, tāpat kā par 

visām iepriekšējām tēmām, neizpalikt bez tava piemēra. Velti nedaudz laika un 

padomā par kādiem radošiem veidiem, kā vadīt savu grupu, iespējams viņu pašā 

pirmajā, pielūgsmē. Zemāk, sadaļā “Uzdevumi” atradīsi vēl papildus informāciju. 

Varbūt tev palīdzēs, ja pirms tam palasīsi Psalmus.

Padomā arī par savu pieredzi pielūgšanā, slavēšanā, un to, kā tu varētu palīdzēt 

savai grupai pielūgt garā un patiesībā.

Tāpat, padomā, kā tu varētu ar katru no dalībniekiem parunāt par sadaļā “Paradumi” 

minēto.

Runā
No šīs sadaļas jautājumiem, divi būs īpaši aktuāli tiem, kas pilnīgi neko nezina par 

pielūgsmi. Atlikušie divi, savukārt, vairāk attiecas uz tiem, kam jau ir bijusi kāda 

pieredze. Tāpēc, ja tava grupa nespēj atbildēt uz pēdējiem diviem jautājumiem, 

neuztraucies. Izlaid tos. Sadaļā “Studija” šī tēma tiek aplūkota no pašiem pamatiem.

Rakstu vieta: Lūkas 1:46-55
Šos īpašos vārdus saka Jēzus māte, kad vēl mazais bērniņš auga viņas miesās. 

Nereti šo tekstu izmanto, lai paaugstinātu Mariju kā diženāku par citiem, parastiem 

cilvēkiem, taču pievērs uzmanību uz to, kā viņa šeit slavē Dievu un uzticas Viņa 

raksturam.

Studija
Visi šie studijas punkti ir fantastiski. 2.un 4.ir ārkārtīgi svarīgi. Jāņa 4:23 runāts par 

pielūgsmi garā un patiesībā. Šeit runa ir par mūsu garu, nevis Svēto Garu. Parasti, 

mēs neesam pieraduši sadarboties ar savu garu. Tāpēc šis aicinājums – slavēt Dievu 

ar savu garu – var šķist ļoti dīvains, taču, Dieva pielūdzējiem, ir jāiemācās pielūgt 

Viņu ar savu garu, jo Dievs ir gars.

Ir teikts, ka pielūgsmes degviela ir patiesība par Dievu. Pielūgsmes kamīns ir mūsu 
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gars. Pielūgsmes uguns ir Svētais Gars un pielūgsmes gala karstums ir cieņa, 

apbrīna, uzticība, prieks, pateicība, cerība un vēl daudz kas cits.

Laba saruna par to, kā pielūgt garā, varētu raisīties no šādiem jautājumiem: Kā 

cilvēks var izmantot savu garu? Vai mēs izmantojam garu, lai darītu vēl ko citu savā 

dzīvē? Kā tas ir, izmantot pielūgsmē savu garu?

4.jautājums vairāk aicina domāt par pielūgsmi un patiesību. No Marijas lūpām plūda 

patiesība par to, kas Dievs ir un, ko Viņš ir paveicis. Mums ir uzcītīgi jāatceras, 

jāsakrāj un jāizrunā patiesība par Dievu.

Uzdevumi
Šajā sadaļā ir brīva vieta, kur pierakstīt patiesību par Dievu. Šis varētu būt labs 

uzdevums tavai grupai – izveidot sarakstu ar patiesībām par Dievu, kas varētu 

kalpot kā pielūgsmes degviela. Tad varat veltīt nedaudz laika, lai slavētu Dievu ar šīm 

atziņām. Ja vēlies kādu ideju, palasi psalmu pirmos divus, trīs pantus. Dāvids bija 

īsts meistars šajā ziņā.

Stāsts
Abos video ir redzamas meitenes, kas runā par slavēšanu. Ginta no Latvijas lietum 

līstot dodas uz pielūgsmes koncertu un uzsver savas izjūtas slavēšanas laikā. Katka 

no Slovēnijas, kā dziedātāja un pielūgsmes vadītāja, vairāk runā par pielūgsmes 

avotu. Kā jau ierasts, noskaties abus video laicīgi, un sagatavo jautājumus, lai 

padarītu šo nodarbību neaizmirstamu.

Kopsavilkuma pants: Romiešiem 12:1
“Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, 

svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.”

Paradumi
Iespējams, visaktuālākais šī panta (Romiešiem 12:1) pielietojums ir jautājums 

no septītās dienas lasījuma – “Kas no tā visa, ko tu dari ar savu miesu, nav kā 

pielūgsme Dieva acīs?” Iespējams, ka tas ir pārāk personiski, lai to atklātu grupas 

kontekstā, taču tas ir ļoti labs jautājums, par ko katram kristietim vajadzētu padomāt. 

Atbildes varētu būt dažādas – sākot ar ēšanas traucējumiem, dzeršanu, narkotikām, 

smēķēšanu, seksuāliem grēkiem. Varbūt labāk ir uzdot šo jautājumu katram atsevišķi 

tiekoties privāti.
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Vadītāja rokasgrāmata

Evaņģelizācija
Kā pastāstīt citiem par 
savu jauno dzīvi Kristū?

Mērķis
Šīs nodarbības mērķis ir motivēt jaunos kristiešus pavadīt laiku arī ar neticīgajiem, lai 

viņiem būtu iespēja novērot, kādas ir īstas attiecības ar Dievu.

Sagatavošanās
Esi gatavs dot piemēru, ko nozīmē “dzīvot dzīvi” ar nekristiešiem. Kā tas izskatās 

praktiski? Sagatavo arī savu neticīgo cilvēku sarakstu, kā tas ieteikts sadaļā 

“Uzdevumi”.

Velti laiku arī lai padomātu par savu dzīves liecību, kā tas minēts sadaļā “Uzdevumi”.

Tāpat esi gatavs pastāstīt par to, kā esi vedis citus pie Kristus.

Runā
Šie jautājumi palīdzēs studentiem apjaust nepieciešamību runāt, kā arī stāties pretim 

savām bailēm stāstīt citiem par savām attiecībām ar Dievu.

Rakstu vieta:  
Mateja 9:9-38 / Mateja 28:18-20
Šie panti skaidri parāda, ka Jēzus aicināja cilvēkus dzīvot ar Sevi un piedzīvot Dieva 

īstenību un patiesību. Tas kalpo arī par lielisku piemēru tam, kā mums vajadzētu 

dzīvot ar neticīgajiem.

Studija
Starp jauniem ticīgajiem ir izplatīts maldīgs uzskats, ka dzīvot ar Dievu nozīmē dzīvot 

BEZ neticīgajiem. Jā, tiesa, mums nevajadzētu dzīvot TĀ, kā dzīvo neticīgie. Un 

tomēr, mēs tiekam aicināti atdarināt Jēzu arī tajā, kā Viņš dzīvoja ar neticīgajiem – 

pavadot laiku ar viņiem.

Būtu noderīgi celt šo pārpratumu gaismā, un pārrunāt ar grupu par konfliktu, ko tas 

rada viņu prātā.

Nav izslēgts, ka šiem jaunajiem kristiešiem ir veci draugi, kas asociējas ar grēcīgiem 

ieradumiem (piem., narkotikām un alkaholu), un tagad būs nepieciešams laiks un 

varbūt pat attālums, lai pietiktu spēka šos paradumus pārtraukt. Bet var būt arī tā, 

ka jaunā ticīgā vecie draugi nemaz nav saistīti ar grēcīgiem paradumiem, un viņi 

varētu ļoti daudz iegūt no šīs draudzības. Mums nekad nav attaisnojuma ilgu laiku 

izvairīties no dzīves ar nekristiešiem.
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Vēl ļoti svarīgs jautājums, dzīvojot blakus nekristiešiem, ir tas, kā mēs reaģējam uz 

grēku viņu dzīvē. Vai mums to vajadzētu ignorēt, nepārtraukti uz to norādīt vai arī 

darīt ko citu? Ir svarīgi saprast, ka cilvēkos, kuriem nav attiecību ar Dievu, nedzīvo 

Svētais Gars, kā tas ir ar kristiešiem. Tāpēc viņi nav tik jūtīgi pret grēku kā ticīgie, un 

mums nevajadzētu cerēt, ka viņi uztvers grēku tāpat, kā mēs.

Mēs arī neredzam, ka Jēzus būtu tik ļoti “bakstījis” neticīgos par viņu grēkiem. Viņš 

vienkārši dzīvoja tiem blakus un stāstīja par citu, labāku dzīves ceļu. Jo vairāk laika 

tu pavadīsi ar neticīgajiem, jo skaidrāk viņi pamanīs izmaiņas tavā dzīvē. Dievs viņu 

prātā liks jautājumus par tavu jauno dzīvi, kā arī dos tev īstos brīžus un vārdus, kā 

pastātīt par Viņu.

Uzdevumi
Šajā sadaļā ir trīs daļas. Pirmkārt, padomāt un lūgt par neticīgajiem, ar kuriem Dievs 

gribētu, lai jūs pavadītu kopā vairāk laika. šeit ir arī tukša vietiņa, kur pierakstīt viņu 

vārdus. Sagatavo arī savu sarakstu.

Otrkārt, te ir paredzēts laiks, kad vari pastāstīt pats savu liecību. Viens no 

ieteikumiem būtu ļaut, lai katrs grupas dalībnieks nolasa, ko ir pierakstījis zem katras 

no sadaļām. Vispirms dod laiku padomāt un pierakstīt, un tad katrs lai nolasa, ko ir 

atbildējis pie pirmās sadaļas – “Kāds es biju pirms uzsāku attiecības ar Dievu?” Tad 

virzaties pie otrās sadaļas, utt. Iespējams, vienas tikšanās laikā jūs nemaz nepagūtu 

pārrunāt visas sadaļas. Varat uzdot grupas dalībniekiem aizpildīt kādas no sadaļām 

mājās. Būtu arī interesanti dzirdēt katra dalībnieka dzīves liecību; iespējams, ka 

studenti savā starpā nemaz nav tik personīgi pazīstami.

Treškārt – sagatavošanās pastāstīt evaņģēlija vēsti. Šai nodarbībai esam pievienojuši 

“tilta” metodi, appendix kas ir vienkāršs veids, kā mācīt par evaņģelizāciju. 

Iepazīsties ar šo palīglīdzekli un esi gatavs mācīt savu grupu, kā to lietot ar citiem.

Stāsts
Puiši abos video spēcīgi runā par savu degsmi uz evaņģelizāciju un to, kā tas 

izpaužas viņu dzīvē. Vlado no Slovākijas runā par apzinātām sarunām ar saviem 

draugiem, lai pastāstītu viņiem par Kristu. Filips no Horvātijas piemin, cik svarīgs 

evaņģelizācijā ir attiecību aspekts. Vienkārši būdams labs draugs, viņš var uzaicināt 

savus neticīgos paziņas uz kādu pasākumu, kas atvērs durvis sarunai par Kristu. 

Noskaties video un sagatavo jautājumus savai grupai.

Kopsavilkuma pants: 1 Pētera 3:15
“Bet turiet Kungu Kristu svētu savās sirdīs, būdami arvien gatavi aizstāvēties pret 

ikvienu, kas vaicā par cerības pamatu jūsos; tomēr gan ar lēnprātību un bijību,”

Paradumi
Nedēļas studijai: Viens no 6.dienas lasījuma svarīgākajiem jautājumiem ir – “Kurš 

patreiz seko tev?” Vienmēr ir labi sev uzdot šo jautājumu. Cilvēki, kuriem Dievs 

liek mums “sekot” vai arī kuri vienkārši vēlas pavadīt ar mums savu laiku, ļoti bieži 
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ir tie, kurus Dievs licis mūsu dzīves ceļā, lai mēs viņus vestu tuvāk Viņam. Grupas dalībniekiem, iespējams, būs 

nepieciešama palīdzība ieraudzīt, kas ir šie cilvēki viņu dzīvē. Potenciālie “sekotāji” bieži vien ir jaunāki par savu 

vadītāju. Diemžēl, nereti šie “sekotāji” var šķist nogurdinoši un pat kaitinoši, taču, tieši viņus Dievs ir izvēlējies par 

mūsu sekotājiem un mācekļiem. Tad nu mums ir jāprot to ieraudzīt un pieņemt, lai spētu izpildīt šo svarīgo lomu 

viņu dzīvē.
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Pielikums

Dzīvības tilts
1. solis – Dieva mīlestība un Viņa plāns

Dievs mūs radīja Savā līdzībā, lai mēs kļūtu par 
Viņa draugiem; lai varētu piedzīvot pilnīgu dzīvi, 
pāri plūstošu ar Viņa mūžīgo mīlestību.

Jēzus teica: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” (Jāņa 10:10b)

Jēzus teica: “Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība.” 
(Jāņa 10:10b)

Ja jau Dievs ir iecerējis sniegt mums mieru un pilnasinīgu dzīvi uz šīs zemes, kāpēc 

tad tik reti kāds to arī piedzīvo?

Dievs mūs radīja Savā līdzībā, lai mēs dzīvotu pārpilnu (nozīmīgu) dzīvi. Viņš neradīja 

mūs kā robotus, kas automātiski Viņu mīlētu un paklausītu, bet deva mums brīvo 

gribu un izvēles brīvību.

Taču mēs izvēlējāmies nepaklausīt Dievam un 
dzīvot pēc sava prāta. Vēl šodien mēs izvēlamies 
to pašu. Un tā sekas ir atšķirtība no Dieva.

“Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.” 
(Romiešiem 3:23)

“Bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki 
apslēpj Viņa vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums.” 
(Jesajas 59:2)

Savā spēkā mēs nespējam iegūt pilnību, kas 
nepieciešama, lai tiktu pie Dieva, pāri atšķirtības 
aizai. Gadsimtu gaitā cilvēki to ir mēģinājuši panākt 
dažādos veidos, taču, bez panākumiem.

2. solis – Mūsu problēma 
– atšķirtība no Dieva 

Cilvēki

(Grēcīgi)

Dievs

(Svēts)
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Cilvēki

(Grēcīgi)

Dievs

(Svēts)

3. solis – Dieva 
risinājums – Krusts

Cilvēki

(Grēcīgi)

Grēks
Sacelšanās
Atšķirtība

Miers
Piedošana

Pārpilna dzīve

Dievs

(Svēts)

4. solis – Mūsu atbilde

“Dažam kāds ceļš labi patīk, bet beidzot tas viņu tomēr noved nāvē.” (Salamana pamācības 14:12)

“There is a way that seems right to a man, but in the end it leads to death.” (Proverbs 14:12)

Jēzus Kristus ir vienīgais šīs problēmas risinājums. Viņš 
nomira pie krusta un uzcēlās no kapa, samaksādams par 
mūsu grēkiem un kļūdams par tiltu starp Dievu un cilvēkiem.

“Jo arī Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs 
pievestu Dievam (..).” (1.Pētera 3:18)

“Jo ir viens Dievs, kā arī viens starpnieks starp Dievu un cilvēkiem – 
cilvēks Jēzus Kristus.” (1.Timotejam 2:5) 

“Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par 
mums miris, kad vēl bijām grēcinieki.” (Romiešiem 5:8)
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Ticēt nozīmē uzticēties un nodoties; atzīt savu grēcīgumu, 
uzticēties Kristus piedošanai un ļaut Viņam turpmāk vadīt 
savu dzīvi. Mūžīga, pārpilna dzīve ir dāvana, ko saņemam.

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka deva Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic nepazustu, bet iegūtu mūžīgo 
dzīvību.” (Jāņa 3:16)

“Patiesi, patiesi Es jums saku: kas Manus vārdus dzird un tic 
Tam, kas Mani sūtījis, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā, 
bet no nāves ir iegājis dzīvībā.” (Jāņa 5:24)

Vai ir kāds labs iemesls, kāpēc tev nebūt kopā ar 
Dievu un iegūt pārliecību par mūžīgo dzīvību?

Kā pieņemt Kristu:

1. Atzīsti savu vajadzību (es esmu grēcinieks).

2. Esi gatavs aizgriezties no sava grēka (nožēlot).

3. Tici tam, ka Jēzus Kristus nomira par tevi pie krusta un pēc tam augšāmcēlās no 

mirušajiem.

4. Lūdz, lai Jēzus Kristus ienāk tevī un vada tavu dzīvi caur Svēto Garu (pieņem Viņu 

kā savas dzīves Kungu un Pestītāju).

Kā lūgt:

Mīļais Kungs Jēzu,
Es zinu, ka esmu grēcinieks un man ir vajadzīga Tava 
piedošana. Es ticu, ka Tu nomiri par maniem grēkiem. Es gribu 
no tiem aizgriezties. Es Tevi aicinu ienākt manā sirdī un dzīvē. 
Es gribu uzticēties un sekot Tev kā savas dzīves Kungam un 
Pestītājam. Lūdzu to Tavā vārdā, Āmen.

Dieva apsolījums par mūžīgo dzīvību

Ja lūdzi šo lūgšanu un esi uzticējies Kristum, Bībele saka, ka vari būt pārliecināts par 

mūžīgo dzīvību.

“Jo ikviens, kas piesauc tā Kunga vārdu, tiks izglābts.” 
(Romiešiem 10:13)

“Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir 
Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.” (Efeziešiem 
2:8-9)
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“Kam Dēls ir, tam ir dzīvība, kam Dieva Dēla nav, tam nav 
dzīvības. To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīgā 
dzīvība, kas ticat Dieva Dēla Vārdam.” (1.Jāņa 5:12-13)

Kad pieņemam Kristu, caur Svēto Garu, kas mīt 
ikvienā ticīgajā, mēs piedzimstam Dieva ģimenē. To 
sauc par pārdzimšanu jeb “piedzimšanu no jauna”.
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Vadītāja rokasgrāmata

Mazās grupas 
diskusiju vadīšana
Labākais veids, kā mācīt par diskusiju vadīšanu, ir novadīt diskusiju par diskusiju 
vadīšanu. Tādejādi mācību metode sasaucas ar saturu. Lūk, vienkāršs piemērs:

1. Kāpēc izvēlēties diskusiju nevis 
mācīšanu, lekciju, etc.?

• Cilvēkiem ilgāk paliek atmiņā pašu sacītais;

• cilvēki atceras, ko paši ir atklājuši;

• tā ir interesantāk;

• ikvienam ir jābūt aktīvam un jādomā līdzi;

• tādā veidā ir vieglāk koncentrēties uz klausītāju vajadzībām, un 

saruna sniedz skolotājam tūlītēju atbildes reakciju.

2. No kādiem jautājumiem labāk izvairīties?

• “Lasi manu prātu” jautājumi;

• “jā” vai “nē” jautājumi;

• retoriski jautājumi;

• pārāk vienkārši jautājumi.

3. Kādus jautājumus vērts uzdot?

• Jautājumu virnke;

• atkārtoti jautājumi;

• paskaidrojoši jautājumi;

• jautājumi, kas attiecas uz tēmas praktisko pielietojumu;

• “Kāda ir bijusi jūsu pieredze” jautājumi;

• “Kāds ir jūsu viedoklis” jautājumi;

• “Kā jūs jūtaties” jautājumi;

• “Kādi ir jūsu novērojumi” jautājumi;

• sarežģīti jautājumi.
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4. Kas var palīdzēt novadīt labu diskusiju?

• Uzrunā cilvēkus personiski;

• dod laiku apdomāties;

• pārfrāzē viņu atbildi;

• reaģē uz atbildi, pamāj ar galvu, pasaki “paldies”, “labi”, nedaudz komentē;

• iesaisti cilvēku teikto sarunā;

• ieņem pretējo pusi, izmanto spriedzi, draudzīgu izaicinājumu;

• ja cilvēki uzdod jautājumu, neatbildi uz to pats – pārjautā to pārējiem grupas dalībniekiem;

• uzturi spraigumu;

• pārliecinies, ka neviens netiek pataisīts par muļķi. Atceries, ka, 

izsakot savu viedokli, cilvēki atklājas un ir viegli ievainojami;

• skaties cilvēkiem acīs, iesaisties.

5. Uzmanies no tipiskākajām problēmām

• Ko darīt, ja neviens nerunā?

• Ko darīt, ja kāds runā nepārtraukti?

• Ko darīt ar jokiem un humoru?

• Ko iesākt, ja diskusija novirzās no tēmas?

• Ko nozīmē klusums pēc tam, kad esi uzdevis jautājumu?

6. Kā sagatavoties diskusijas vadīšanai?

• Kārtīgi pārdomā galvenās domas attīstību – kāda būtu sarunas loģiska progresija?

• Rūpīgi sagatavo savus jautājumus;

• padomā, kādi jautājumi tev pašam šķiet interesanti un saistoši;

• piedomā arī par atbildēm, kuras ceri sagaidīt;

• esi gatavs vairākiem iespējamiem sarunas virzieniem. Katra 

diskusija ir “dzīva” un attīstās citādāk. Esi tam gatavs;

• sagatavo vidi, kas palīdz cilvēkiem atvērties, atslābināties un justies droši;

• atceries, ka tu radi “mācību pieredzi”, “ceļojumu, pilnu ar atklājumiem”, kurā jūs 

dosieties visi kopā. Diskusija ir kas vairāk, kā tikai informācijas nodošana.



How you can grow in Christ 

94

Vadītāja rokasgrāmata

Kā uzdot labus jautājumus?
Parasti jautājumi sākas ar vienu no šiem vārdiem:  

kurš, kas, kad, kur, kāpēc, kā…

Labi jautājumi:

1. veicina domāšanu;

2. atver jaunus pavedienus, palīdz attīstīt sarunu. Tie ir kā soļi lejup pa ceļu, nevis soļi uz strupceļu;

3. var tikt atbildēti dažādi. Saņemot vienu atbildi, vari šo pašu jautājumu pavaicāt kādam citam, un saņemsi 

pilnīgi citu atbildi;

4. ir interesanti un saistoši;

5. rada citus jautājumus;

6. ir ar konkrētu mērķi.

Vāji jautājumi:

1. var tikt atbildēti ar “jā” vai “nē”;

2. var tikt atbildēti ar vienu vārdu;

3. atbilde ir acīm redzama;

4. viena vienīga pareizā atbilde;

5. “uzmini, ko es domāju”;

6. pārāk sarežģīti;

7. nemudina uz interesantām atbildēm.

Ja pēc jautājuma uzdošanas 
studenti klusē, tad, vai nu:

1. viņi nav sapratuši jautājumu;

2. atbilde ir acīmredzama;

3. viņiem tas nešķiet saistošs;

4. jautājums ir vai nu pārāk vienkāršs vai arī pārāk sarežģīts;

5. viņi domā, un ir nepieciešams ilgāks laiks;

6. viņi nejūtas droši.






