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I daļa
Vīrietis un Dievs
1. nodarbība

Dievs ir dzīvs!

Meklējot dzīvo Dievu
Izceļošanas (2. Mozus) 3,1-14; Psalms 19; Jāņa 14,8-14
Katehisms: 28; 205 – 206; 222 – 227
Rolands bija audzis katoļu ģimenē. Viņš apmeklēja katoļu mācību iestādes, sākot jau no bērnudārza
līdz vidusskolai, kaut gan tikai tad, kad piedzima viņa pirmais bērns, Rolands savu ticību sāka uztvert
nopietni. Viņš kļuva aktīvs savā draudzē un beidzot pat kļuva par draudzes padomes priekšnieku. Visi,
kuri viņu pazina, uzskatīja viņu par veiksminieku gan darbā, gan reliģiskajā dzīvē. Kādu vasaru Rolands
un viņa sieva devās uz rekolekcijām, ne tik daudz tādēļ, lai vairāk tuvotos Dievam, cik tādēļ, lai kādu
laiku pavadītu kopā. Šo rekolekciju laikā viņi piedalījās arī izlīguma vakarā. Klausoties svētrunu šī vakara
Sv. Misē, ar Rolandu notika kaut kas savāds. Viņš spēcīgi piedzīvoja Dieva mīlošo klātbūtni. Viss viņa
ķermenis no galvas līdz kājām trīcēja, kad Dievs caurstrāvoja ikkatru Rolanda būtnes šķiedriņu.
Rolands saprata – par spīti savai ārēji reliģiozajai uzvedībai, viņš nekad nebija juties Dieva mīlestības
cienīgs. Nekad viņš nebija lūdzies ar tādu attieksmi, ka Dievs ir reāls, dzīvs un darbīgs, un ka Dievs
ienācis un vēlas turpināt darboties arī Rolanda dzīvē. Tagad Rolands apzinājās, ka Dievs vienmēr bijis
kopā ar viņu un izpaudis Savu klātbūtni daudzos jo daudzos veidos.
1. Kādos veidos tev Dieva klātbūtne ir atklājusies tavā ikdienas dzīvē?

2. Pastāsti par kādu reizi vai reizēm savā dzīvē, kad Dieva klātbūtne tev šķita nemanāma. Kā tu tad
juties?
3. Kādos veidos mēs varam iepazīt dzīvo Dievu?
4. Pamatojoties uz Katehisma 222. – 227. paragrāfu, pārrunājiet, kas jūsu dzīvē notika, kad iepazināt
dzīvo Dievu.
5. Kāds ir lielākais šķērslis, ko esi sastapis savos Dieva meklējumos?
6. Pastāsti par viltus dieviem, kurus esi radījis vai kuriem savā dzīvē esi sekojis.
7. Cik sekmīgi tava dzīve liecina par dzīvo Dievu tevī?
Darbības plāns
Nākamās nedēļas laikā es centīšos neatlaidīgāk apzināties Dieva klātbūtni savā dzīvē:
* meklējot Dieva klātbūtni savas dzīves ikdienišķajās lietās;
* iedomājoties, ka es noraugos uz Mozu un degošo ērkšķu krūmu, un pārdomājot savas izjūtas;
* katru dienu veltot dažas minūtes, cenšoties savā dzīvē saskatīt Dievu.
* citi varianti:

2. nodarbība

Jēzus ir mūsu Kungs un Ķēniņš

Mūsu attiecības ar Jēzu
Jāņa 5,19-24; 6,35-40; 10,25-30; Efeziešiem 2,19-21; Kolosiešiem 1,15-20
Katehisms: 161; 425; 448 – 450; 669
Matīss bija uzklausījis savu draugu Ivaru, kurš viņam kādu pusstundu stāstīja par savām raizēm. Lai
gan virspusēji viņi šķita „kopā”, tomēr Ivars sirdī jutās vientuļš, bezmērķīgs un apjucis. Galu galā Ivars
brīdi paklusēja, palūkojās uz Matīsu un izgrūda: „Nu, ko lai es īsti daru?”
Matīss zināja, ka viņam jāaicina draugs pilnīgāk atdot savu dzīvi Jēzum. Viņš pavilcinājās un atbildēja:
„Domāju, tev no jauna jāuztic sava dzīve Jēzum.” Draugs vaicāja: „Kā lai es to izdaru?” Matīss pats sev
par pārsteigumu atteica: „Nezinu, bet mēs varam palūgties.”
Un viņš iesāka: „Jēzu, Ivars grib, lai Tu būtu viņa dzīves Kungs. No šīs dienas viņš pilnībā atdod savu
dzīvi Tev. Palīdzi viņam labāk Tevi iepazīt, iemīlēt un Tev kalpot. Tu esi Kungs. Tu esi viņa Glābējs. Tu
esi viņa Ķēniņš. Palīdzi viņam iepazīt Tavu gribu un vienmēr to pildīt.”
1. Raksturo savas attiecības ar Jēzu.
2. Kādos veidos tu esi atdevis savu dzīvi Jēzum? Kādos veidos tu no Viņa izvairies?
3. Kā tu vari iepazīt Jēzu dziļāk?

4. Nosauc Jēzus personiskās īpašības, kas tev šķiet vispievilcīgākās.
5. Raksturo attiecības starp Jēzu un Dievu Tēvu.
6. Kā tu vari veidot tādas pašas attiecības ar savu debesu Tēvu, kādas ar Viņu bija Jēzum šīszemes
kalpošanas laikā?
7. Kā Jēzus mīlestība izpaužas tavā dzīvē?
Darbības plāns
Nākamās nedēļas laikā es izvērtēšu savas attiecības ar Jēzu:
* lasot vienu no Evaņģēlijiem un iedomājoties sevi kopā ar Jēzu Viņa šīszemes kalpošanas laikā;
* lūdzot Jēzu dziļāk ienākt manā sirdī;
* it visu savā dzīvē uzticot Viņam.
* citi varianti:

