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JĒGPILNAS, UZ EVAŅĢĒLIJU VĒRSTAS SARUNAS 
 
Pavadīt laiku ar nekristiešiem ir svarīgi. Tādējādi mēs parādām viņiem mīlestību un 
svētījam viņus taustāmā veidā, bet tā ir tikai daļa no tā, ko nozīmē būt misionālam 
un dzīvot kā Jēzus māceklim. Daļa no mūsu mācekļu identitātes ir būt par liecinieku, 
vēstnieku un Jēzus mīlestības pasludinātāju. 
 
Vai šis uzdevums domāts tikai ekstravertiem un labi apmācītiem kristiešiem? Nē! Uz 
to tiek aicināts ikviens kristietis. Vai tas ir kaut kas tāds, kas būtu jādara tikai 
periodiski, īpašos laikos un vietās? Nē! Tam būtu jānotiek bieži un jāizpaužas 
dažādos veidos mūsu ikdienas dzīvē. Tam vajadzētu notikt darbavietā, skolā, rajonā, 
trenažieru zālē, bērnu sporta nodarbībās utt.  
 
Kā tad mēs varam iemācīties paši un palīdzēt cilvēkiem draudzē iemācīties noturēt 
jēgpilnas, uz Evaņģēliju vērstas sarunas ar saviem draugiem ballītēs, pusdienu 
pārtraukumos, pavadot laiku parkā, sporta pasākumos vai koncertos? Es gribētu 
ieteikt dažas vienkāršas vadlīnijas un metodes, ar kurām, es ticu, Dievs ir devis 
ikvienam iespēju būt efektīvam un auglīgam. 
 
Šīs vadlīnijas viena otru papildina un, laikam ejot, var palīdzēt mūsu attiecībām ar 
nekristiešiem kļūt par īstām, dziļām draudzībām. Tās papildina viena otru, palīdzot 
iekļūt arvien dziļāk otra cilvēka stāstā, dziļāk Dieva stāstā, lai beigās rezultētos tajā, 
ka Jēzus ir atbilde uz ikviena cilvēka dzīves galveno vajadzību. 
 
Atceries, ka šīs lietas ar laiku papildina viena otru. Dažiem cilvēkiem šis progress 
būs lēns un dažiem, savukārt, tas būs ātrs. Svarīgi ir pastāvīgi ieguldīt citu cilvēku 
dzīvēs, mērķtiecīgi izmantot kopīgi pavadīto laiku un noturēt jēgpilnas sarunas ar 
viņiem. 
 
KALPOT/SVĒTĪT 
Veidojot arvien dziļākas attiecības ar cilvēkiem, vai nu tie būtu jauni paziņas vai seni 
kaimiņi, mums vienmēr būtu jāmeklē regulāri, taustāmi veidi, lai kalpotu un svētītu 
viņus. Tās var būt gan mazas, gan lielas lietas. Pagatavot un pienest kolēģim viņa 
iecienīto kafiju vai uzkodu. Uzsaukt brokastis kolēģim vai kaimiņam. Palīdzēt mājokļa 
labiekārtošanas projektā, uzdāvināt dāvanu dzimšanas dienā, gadadienā vai 
Ziemassvētkos, piedāvāt pieskatīt bērnus pagurušam pārim, lai viņi varētu doties 
randiņā utt. Kad pastāvīgi kalpojam šādos veidos, tas palīdz veidot savstarpēju 
uzticību un dod mums regulāras iespējas saturīgām sarunām. 
 
 
VIŅU STĀSTS 
Vai nu mums ir 5 minūtes laika pirms darba, 10 minūšu saruna pāri žogam ar 
kaimiņu, pusstunda pusdienas pārtraukumā, 20 minūtes pēc treniņa vai 90 minūtes 
mūsu bērnu futbola spēles laikā – mums vienmēr ir iespēja veidot arvien 
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padziļinātākas attiecības. Lai to darītu, mums jāmīl cilvēki tā, lai esam motivēti 
arvien vairāk uzzināt viņu dzīves stāstu. 
 
Lai to izdarītu, mums jāuzdod DAUDZI patiesi jautājumi un jābūt labiem klausītājiem. 
Kad uzdodam labus jautājumus un uzmanīgi klausāmies, mēs saklausīsim tos veidus, 
kādos varam viņiem kalpot taustāmā veidā, sapratīsim, kāds jautājums jāuzdod 
nākamais, lai arvien vairāk uzzinātu viņu stāstu, un sāksim saklausīt tos iemeslus, 
kāpēc viņi distancējas no draudzes un Dieva. 
 
MŪSU STĀSTS 
Runājot ar cilvēkiem, uzdodot labus jautājumus un uzmanīgi klausoties, mēs vienmēr 
sadzirdēsim līdzības viņu stāstā ar mūsu pašu stāstu. Šīs līdzības var izskatīties kā 
vienādas detaļas vai arī var būt	pilnīgi kontrastējošas mūsu stāstam. 
 
Kad sarunājamies ar cilvēkiem, uzdodam labus jautājumus un uzmanīgi klausāmies, 
vienmēr būs daļas no viņu stāsta, kas sasaistīsies ar mūsu stāstu. Šīs saistības būs 
vai nu kā līdzības vai kaut kas pretējs jūsu stāstam. Viņi uzauga lielpilsētā, mēs arī 
uzaugām lielpilsētā vai gluži pretēji – mazpilsētā. Viņi uzauga lielā ģimenē, mēs 
uzaugām lielā vai mazā ģimenē. Viņiem patīk sportot, mums patīk sportot vai arī nē. 
Varbūt mums ir kāds cits kopīgs/atšķirīgs hobijs. 
 
Vienmēr būs kādas līdzības vai kontrasti, kas nozīmē, ka mums VIENMĒR būs iespējas 
stāstīt savu stāstu un cilvēki rezonēs ar dzirdēto savā dzīvē. Tā rezultātā veidojas 
savstarpēja uzticība, un tas palīdz vienam otru iepazīt arvien tuvāk. Atceries, ka tas 
notiks ilgākā laika periodā un prasīs vairākas sarunas – 10 minūtes darbā, 30 minūtes 
pēc darba nākamajā nedēļā, stundu ilgā kopīgā ēdienreizē, svētdien pēc futbola 
spēles, ēdienreizē vēl pēc divām nedēļām. Visu laiku uzdodot arvien vairāk un vairāk 
jautājumu. Uzzināt viņu stāstu arvien vairāk un vairāk. Dalīties ar savu stāstu arvien 
vairāk un vairāk. 
 
 
DIEVA STĀSTS 
Jo vairāk mēs uzzināsim otra cilvēka stāstu un jo vairāk stāstīsim savējo, jo vairāk 
mums būs iespēju vai nu uzdot viņiem jautājumus vienkāršā veidā par garīgām 
lietām, vai arī sasaistīt mūsu stāstu ar garīgām lietām. Sarunu gaitā, iespējams, 
nāksies pajautāt vai runāt par mūsu iesaisti draudzē un stāstīt par lietām, kuras 
mūsu draudze vai misionālā kopiena dara, lai svētītu pilsētu, svētītu apkaimi, 
palīdzētu vientuļajām mātēm, parūpētos par trūcīgām ģimenēm, palīdzētu 
apslimušajiem utt. 
 
Mēs varam arī pajautāt, kā varam lūgt par viņiem, vai pastāstīt par lūgšanas lomu 
mūsu dzīvē, ģimenē vai ikdienas sadzīvē. Tas atspoguļos mūsu attieksmi pret darbu, 
laulību, bērnu audzināšanu, finansēm, atvaļinājumiem utt. Šādas situācijas notiks 
dziļu, drošu un uzticības pilnu attiecību kontekstā. Attiecību, kurās mīlestība ir 
tikusi demonstrēta dāsnos, taustāmos veidos. 
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GALVENAIS VARONIS – JĒZUS 
Attiecībām pieaugot un padziļinoties veidos, kas minēti iepriekš, tās vienmēr radīs 
iespējas regulāri parādīt Kristus mīlestību un būs mērķtiecīgas. Šīs iespējas, 
savukārt, veidos vidi, kurā varam runāt par Jēzu – Dieva stāsta galveno Varoni. Jums 
būs iespējas stāstīt par to, kā Jēzus izmainīja jūsu dzīvi, kāpēc šīs pārmaiņas bija 
nepieciešamas un kā Viņš var izmainīt arī viņu dzīvi. Jūs varēsiet stāstīt par to, ka 
Viņš ir atbilde uz viņu stāsta nepatīkamajām un sāpīgajām daļām, ka Viņš ir vienīgais 
ceļš, lai atgūtu atjaunotas attiecības ar Dievu, un ka Viņš ir vienīgais, kurš spēj 
nodrošināt jēgpilnu dzīvi, kuru Dievs ir iecerējis ikvienam. 
 
 
LABI JAUTĀJUMI 
Šajā brīdī jūs varētu jautāt: “Kādus jautājumus es varu regulāri uzdot cilvēkiem, lai 
uzzinātu viņu stāstu? Vai vari nosaukt piemērus?” Šeit uzskaitīti tikai daži, un esmu 
pārliecināts, ka varēsiet izdomāt vēl daudzus līdzīgus šiem. 

• Pastāsti par savu ģimeni! Kur tu uzaugi? Kādos apstākļos tu uzaugi (pilsētā, 
piepilsētā, laukos, turīgā vai trūcīgā ģimenē utt.)? 

• Kādas tev augot bija attiecības ar taviem vecākiem? Ar brāļiem/māsām? Ar 
draugiem? Ar skolotājiem? 

• Kuri cilvēki atstāja vislielāko iespaidu, tev augot? Kāpēc? 
• Kā tu pavadīji brīvo laiku augot? Ko tev vislabāk patika darīt? Kurās vietās tev 

visvairāk patika uzturēties? 
• Kādas ir tavas vislabākās atmiņas no pamatskolas/vidusskolas? 
• Kā tev gāja augstskolā? Kas bija pozitīvs un kas negatīvs? 
• Kuri notikumi tavā dzīvē ir tevi visvairāk ietekmējuši? 
• Kāda bijusi tava labākā/sliktākā darbavieta? 
• Kā tu pavadi savu brīvo laiku, nedēļas nogales, atvaļinājumu? 
• Kas ir bijušas visinteresantākās vietas, uz kurām esi ceļojis? Kāpēc? 
• Vai tev patīk lasīt grāmatas? Kādas grāmatas tev patīk lasīt? Kādas 

filmas/pārraides tev patīk skatīties? Kādu mūziku tu klausies? 
• Vai tu sporto? Kā tu uzturi veselīgu dzīvesveidu?  

 
Visbiežāk, neskatoties uz viņu atbildi, tu varēsi uzdot papildjautājumu – kāpēc viņi tā 
atbildēja. Vai arī palūdz, lai viņi pastāsta nedaudz vairāk par to: “Pastāsti vairāk” vai 
“Es gribētu uzzināt nedaudz vairāk.” Šie papildjautājumi palīdzēs jums dziļāk 
ieskatīties viņu sirdīs un labāk izprast viņu stāstu. 
 
 
KĀ STĀSTĪT PAR JĒZU 
Zemāk skatāmajā attēlā jūs redzēsiet, ka bultas iet apļveidā. Tas atspoguļo to, ka 
mūsu sarunas un attiecības ar cilvēkiem ir nepārtraukts process. Tās prasīs laiku. Ar 
laiku tās kļūs dziļākas. Mūsu attiecības ar cilvēkiem tiek veidotas no daudzām 
sarunām. Dažreiz tās ir īsas, un dažreiz tās var būt garākas. Iepazīstot otru cilvēku, 
veidojas arvien lielāka savstarpējā uzticība un dziļāka draudzība. Tas novedīs pie 
arvien biežākām sarunām par garīgumu viņu un mūsu dzīvēs. 
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Tas tiek atspoguļots apļa centrā. Pastāvīgi svētījot cilvēkus, uzturot regulāru 
kontaktu ar viņiem, uzzinot viņu stāstu, novedīs pie tā, ka šie cilvēki no paziņām kļūs 
par tuviem draugiem un, cerams, kādu dienu par Jēzus mācekļiem un draugiem. 

 
 
 
 
 
 
 

 


