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SVĒTĀ GARA VADĪTA DZĪVE UN MISIJA 
 
KĀ IEMĀCĪTIES DZĪVOT SVĒTĀ GARA VADĪBĀ 
 
 
Ko mēs zinām par Svēto Garu un Viņa lomu Trīsvienībā? Kas nāk prātā, kad par to 
domājam? 
 
Lielākajā daļā evaņģēlisko draudžu Svētais Gars tiek uztverts kā Trīsvienības "mazais 
brālis". Kāpēc tas tā ir? 
 
Kas notiek ar cilvēkiem un draudzēm, kurās ir šāda attieksme pret Svēto Garu (uz vienu 
vai dažiem vadītājiem vērsta, lepna, bezspēcīga, augļus nenesoša, grēcīga, miesiska, 
tāda, kurā nav redzami Svētā Gara augļi utt.)? 
 
Kāpēc, jūsuprāt, ir tā, ka, lai arī Svētais Gars spēlē tik nozīmīgu lomu Jēzus dzīvē un 
kalpošanā un vēlāk pirmās draudzes dzīvē Apustuļu darbos, daudzi kristieši un draudžu 
vadītāji atvēl tik maz uzmanības Svētajam Garam? (Pārrunājiet šīs galējības – cilvēki, kuri 
netic Gara dāvanu esamībai mūsdienās, un harizmātiskie kristieši; kāds ir bijis 
noteicošais evaņģēlisko kristiešu skatījums – tradicionāls, konservatīvs, piesardzīgs.) 
 
Neliels ieskats (izpētes process) tajā, ko Jēzus un Pāvils saka par Svētā Gara lomu un 
Svētā Gara darbu mūsu dzīvē un kalpošanā. 
 

•  J Ā Ņ A  6 : 6 3  
•  J Ā Ņ A  1 4 : 1 5 – 2 0  
•  J Ā Ņ A  1 4 : 2 6  
•  J Ā Ņ A  1 5 : 2 6  
•  J Ā Ņ A  1 6 : 7 – 1 5  
•  J Ā Ņ A  2 0 : 1 9 – 2 3  
•  R O M I E Š I E M  8 : 5 – 1 7  ( p a p i l d u s  a p l ū k o j i e t  R o m i e š i e m  5 : 5 )  
•  1 .  K O R I N T I E Š I E M  2 : 1 0 – 1 4  
•  G A L A T I E Š I E M 5 : 1 6 – 2 6  

 
 
 
KO MĒS MĀCĀMIES NO ŠIEM PANTIEM? KĀDAS LIETAS PAMANĀM? 
 

• Lietas, kuras Svētais Gars dara mūsos un mūsu labā: palīdz, atgādina, atgādina 
par grēcīgumu, māca, vada, dod padomu, atklāj, pasludina (patiesību par Jēzu). 

 
•  Svētais Gars bieži tiek saukts arī par Patiesības Garu. Viņa vēlme ir mūs vadīt uz 

paklausību Bībeles patiesībām un dzīvot pēc Jēzus piemēra. 
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KĀ JŪS RAKSTUROTU SVĒTĀ GARA NEPĀRTRAUKTO DARBĪBU? 
 

• Balstoties uz šiem pantiem un uz to, ko mēs zinām par Svētā Gara darbu, lasot 
Rakstus, mēs varam secināt, ka Gars ir tas, kurš maina sirdis un dzīves. 

 
• Svētais Gars ir galvenais cilvēku mācekļotājs un skolotājs. Apustuļi tika aicināti 

"iet un darīt par mācekļiem" nevis paši savā spēkā, bet tikai pēc tam, kad būs 
saņēmuši Garu (Mateja 28:19–20 un Ap. d. 1:4–5). 
 
 

•  Māceklība ir Svētā Gara darbs, un tas veicams Viņa vadībā un sadarbojoties ar 
Viņu. Mums pēc iespējas jādistancējas no māceklības, kas ir cilvēku vadīta, kas 
uzskata, ka mēs esam tie, kas spēj ietekmēt izmaiņas un izaugsmi otra cilvēka 
dzīvē. 
 

 
VAI JŪS DOMĀJAT, KA JĒZUS DARĪJA JEBKO BEZ SVĒTĀ	GARA PALĪDZĪBAS UN 
VADĪBAS? PASKAIDRO SAVU ATBILDI 
 

•  Evaņģēlijos teikts, ka Jēzus bija “Gara pilns”, “staigāja Gara spēkā”, darīja 
brīnumus “Svētā Gara spēkā”. Nosauc dažus piemērus.  
 

 
VAI JUMS ŠKIET, KA MĒS SPĒJAM KAUT KO DARĪT BEZ SVĒTĀ GARA PALĪDZĪBAS? 
 

•  Aplūkojiet Jāņa 15:4–5. Mēs neko nespējam (jebko, kam ir Valstības vērtība) bez 
Svētā Gara! Kristiešiem un vadītājiem jāiemācās dzīvot, vadīt un mācekļot, esot 
pilnīgā paļāvībā uz Svēto Garu. Ja tas tā nav, tad mēs dzīvojam un vadām miesā 
un paši savā spēkā.  

 
 
KĀ DRAUDZE APUSTUĻU DARBOS IZTURAS PRET SVĒTO GARU? NOSAUCIET DAŽUS 
PIEMĒRUS. KĀDI IR JŪSU SECINĀJUMI?  
 

• Apustuļu darbu grāmatā ir daudzi piemēri par to, kā apustuļi un draudzes locekļi 
dzīvo saskaņā ar Svēto Garu. (Svētais Gars tiek pieminēts vairāk nekā 50 reizes. 
Aplūkojiet Ap. d. 15:28 – viņi izturas pret Svēto Garu tā, it kā Viņš būtu viens no 
vecajiem!) 

 
 
PĀVILS SAVĀS VĒSTULĒS MUMS SAKA, LAI 
 

• staigājam Garā, 
• dzīvojam Garā, 
• paļaujamies uz Svēto Garu, 
• esam Gara pilni, 
• dzīvojam saskaņā ar Svēto Garu, 
• mūsu prātu vada Svētais Gars. 
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Kādi jums ir jautājumi vai pārdomas sakarā ar to, ko esam tiktāl redzējuši un lasījuši? Kā 
šīs lietas attiecas uz jums personīgi, uz jūsu misionālo kopienu vai cilvēkiem, kurus 
veidojat par mācekļiem?  
 

• Galvenais aicinājums ikvienam Kristus sekotājam (ikvienam draudzes loceklim) ir 
veidot mācekļus. Svētais Gars ir galvenais mācekļu veidotājs un skolotājs. Tas 
nozīmē, ka, lai pildītu galveno aicinājumu – veidot mācekļus –, mums jādzīvo 
pilnīgā Svētā Gara vadībā. 

 
 
 
KĀ IZSKATĪTOS MŪSU UN MŪSU MISIONĀLĀS KOPIENAS DALĪBNIEKU DZĪVES, JA MĒS 
DZĪVOTU PILNĪGĀ PAĻĀVĪBĀ UZ SVĒTO GARU? 
 

• Svētā Gara augļu pārbagātība – mīlestība, prieks, miers, pacietība, labestība… 
(Galat. 5). 

• Skaidrība apjukuma, šaubu, baiļu utt. vietā. 
• Skaidrība par nākotni un to, kā mums pārvaldīt savu dzīvi:  

o kur dzīvot un strādāt, 
o kā tērēt savu laiku un naudu, 
o kā un ar ko pavadīt laiku. 

• Dzīves, kas vērstas uz un pakārtotas pēc Jēzus un Svētā Gara uzdevuma – VEIDOT 
MĀCEKĻUS. 

• Pārliecība un efektivitāte, izdzīvojot un pasludinot Evaņģēliju. 
• Mūsu un apkārtējo dzīves tiek pārveidotas un kļūst arvien līdzīgākas Jēzus dzīvei. 

 
 
KĀ TAS IZSKATĀS PRAKTISKI MŪSU DZĪVĒ, VADOT CITUS CILVĒKUS UN VEIDOJOT 
MĀCEKĻUS? 
 

• Ikdienā katru mirkli mums jālūdz Svētais Gars pēc palīdzības, idejām, gudrības, 
skaidrības, vārdiem, ko teikt, utt. Praktiski tas nozīmē – jālūdz, kā domāt, 
rīkoties un runāt VISAS dienas garumā. Tā ir Svētā Gara loma mūsu dzīvē. Un Viņš 
grib to darīt! 

 
• Mums jālūdz Svētais Gars, lai Viņš palīdz mums tādās dzīves jomās kā: 

o cilvēki, par kuriem rūpējamies un kurus veidojam par mācekļiem,  
o vadītāji, kurus apmācām, 
o grūtās sarunas – lai mūsu runa būtu patiesības un žēlastības pilna, 
o cilvēki, kuriem sniedzam padomus, 
o nekristieši, ar kuriem pavadām laiku, 
o Evaņģēlija pasludināšana, 
o lēmumi, kurus mums jāpieņem, 
o lietām, ar kurām netiekam galā, 
o  naudas un laika lietošana. 

 
 
 
 
 



RESURSU SAGATAVOJIS TODS MORRS NO “MISSIONAL MADE SIMPLE” 
VAIRĀK INFORMĀCIJAS VIETNĒ WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM 

IKDIENĀ MUMS BŪTU 
 

• jālūdz Svētā Gara palīdzība, 
• jāklausās Svētā Gara norādēs, 
• jādara tas, ko Svētais Gars mums liek. 

 
 
SADZIRDĒT SVĒTO GARU VARAM 
 

• klusumā, 
• cilvēkos/kopienā, 
• Svētajos Rakstos, 
• attiecīgajos apstākļos. 

 
 
Paklausīšana Svētajam Garam ļoti bieži nozīmēs nomiršanu sev. Viņš aicinās mūs nomirt 
sev… bieži! Viņš liks mums doties uz drūmām, nepatīkamām vietām. Viņš aicinās mūs 
darīt grūtas lietas, kas prasīs uzupurēšanos. Viņš liks mums mīlēt cilvēkus, kurus ir grūti 
mīlēt un kuri būs ļoti atšķirīgi no mums. 
 
Tas pats Gars, kurš uzmodināja Jēzu no mirušajiem, tagad mājo mūsos! Ļauj, lai Palīgs, 
kuru Jēzus mums deva kā dāvanu šim mērķim, palīdz mums ikvienu mūsu dzīves aspektu 
katru dienu piepildīt ar Viņa spēku Viņa mērķim. 
 
Svētais Gars, mēs lūdzam – palīdzi mums iemācīties arvien vairāk un vairāk dzīvot 
tavā	vadībā! 
 

 
LŪGT.  KLAUS ĪTIES.  PAKLAUS ĪT.  
 


