
PASTĀSTI SAVU STĀSTU        
KOPĀ AR DIEVU



NEVIENS CITS TO NEVAR 
IZDARĪT LABĀK PAR TEVI

Bieži vien mēs nezinām, ko cilvēki domā par Dievu pirms neesam viņiem to 
pajautājuši. Tāpat arī viņi nevar zināt, kam ticam, ja mēs par to nestāstām.

Debates par teoloģiskiem jautājumiem var būt saistošas un tām ir sava nozīme, bet 
vairumā gadījumu tās neskar debatētājus personīgi. Neviens nevar tev atņemt tavu 
unikālo stāstu ar Dievu, neviens nevar noliegt tavu tikšanos ar Jēzu. Dalies savā pieredzē 
un izjūtās ar apkārtējiem, jo Dievs var izmantot tavu stāstu, lai pieskartos viņiem. 

 Ja to nepastāstīsi tu, tad kurš? 



TRĪS IESPĒJAS, KĀ VEIDOT STĀSTU

  Jauns sākums ar Dievu (tava liecība)
  

Vai tavs sākums ar Dievu ir kaut kādā ziņā īpašs jeb tas notika salīdzinoši nesen? 
Tad pastāsti, kā sākās tavas attiecības ar Jēzu. 

  Nozīmīga dzīves joma, kuru Dievs ir mainījis
    

Arī pēc attiecību uzsākšanas ar Dievu parasti tavā dzīvē joprojām pastāv zināmas 
problēmas, kas tev sagādā raizes vai grūtības, kas tevi nodarbina jau ilgu laiku. Atkal un 
atkal mēs mācāmies iesaistīt Dievu šo jautājumu risināšanā. Ja arī tev ir šāda pieredze, 
pastāsti.

  Stāsts par tavu ikdienu kopā ar Dievu
Vai tu jau ilgu laiku esi kopā ar Dievu? Tad pastāsti par kādu nesenu notikumu, kas 

izraisīja nozīmīgas pārmaiņas.

Kurš no tiem tev šķiet visatbilstošākais?



LASOT CITU RAKSTĪTO VIETNĒ 
MYSTORY.ME, TEV BŪS VIEGLĀK 
IZVĒLĒTIES SAVA STĀSTA TĒMU 
UN SAPRAST, KĀ TO UZRAKSTĪT

„Tu nebūsi nekas”

Tolaik nebiju pārliecināta, kam es ticu, 
nebiju pārliecināta pat, vai ticu sev.

Baiba Baikovska
MansStasts.lv/baiba-baikovska

MyStory.me/baiba-baikovska



IZVĒLIES TĒMU

Cilvēki labprāt uzklausa citu personīgo pieredzi, un vienalga, vai viņi tic Dievam vai 
nē, tava pieredze ar Dievu viņus interesē jo īpaši. Mēs bieži vien neapzināmies mūsu 
stāsta potenciālu. 

Lai gan viss tavs dzīvesstāsts ir ļoti saistošs, šoreiz tas nederēs, tādēļ izvēlies vienu 
vadošo tēmu visā stāstā un, ja vien iespējams, turies pie tās. Savas vērtības apziņa, 
mīlestība, vientulība, dzīves jēga, vainas apziņa, zaudējumi vai ilgas ir tēmas, ar kurām 
katrs var identificēties.  Ja tu spēj pastāstīt, kā Jēzus ir atbildējis uz taviem jautājumiem 
vai vajadzībām, tu esi veiksmīgi izstāstījis savu stāstu. 
  



JAUTĀJUMI, KAS TEV PALĪDZĒS IZVĒLĒTIES TĒMU:

 Kas tevi iedvesmo, pārliecina vai motivē, domājot par Jēzu Kristu, Dievu 
vai Svēto Garu? 

 Ko tu meklēji, kad pirmoreiz vērsies pie Jēzus Kristus?

 Kāda pieredze ar Dievu tevi visvairāk iedvesmoja un mainīja?

 Kurā savas dzīves jomā tu piedzīvoji Dievu, kad tava dzīve mainījās?

 Kura pieredze atstāja uz tevi tik dziļu iespaidu, ka tu vēlies, lai citi arī  
par to uzzinātu un to piedzīvotu? 



  Aborts (Abortion)
  Aizņemtība (Business) 
  Apmierinājums 
      (Satisfaction)  
  Atkarība no seksa 
      (Sexual addiction)
  Attiecības (Relationship)  
  Bailes (Fear) 
  Bēdas (Grief) 
  Brīvība (Freedom)  
  Cerība (Hope) 
  Daba (Nature) 
  Darbs (Job) 
  Depresija (Depression)  
  Dusmas (Anger) 
  Dziedināšana (Healing)  
  Dzīves jēga 
      (Purpose in Life)  
  Ezotērika (Esoteric)
  Ēšana (Eating)  
  Greizsirdība (Jealousy) 

  Ģimene (Family) 
  Identitāte (Identity)  
  Ilgas (Craving) 
  Invaliditāte (Disability)
  Izaicinājumu pārvarēšana    
      (Overcoming)  
  Izdegšana (Burnout)  
  Karš (War) 
  Laulība (Marriage)  
  Ļaunprātīga 
       izmantošana (Abuse) 
  Miers (Peace) 
  Mīlestība (Love) 
  Mobings (Mobbing) 
  Mūzika (Music) 
  Narkotiku atkarība 
      (Drug addiction) 
  Nāve (Death)
  Nauda (Money)
  Panākumi (Success) 
  Pašcieņa (Self-esteem)

  Pašnāvība (Suicide) 
  Pārdabiskais 
       (Supernatural) 
  Piedošana (Forgiveness)  
  Pieņemšana (Acceptance) 
  Pornogrāfija(Pornography) 
  Prieks (Joy) 
  Rasisms (Racism) 
  Reliģija (Religion) 
  Slimība (Disease) 
  Spēks (Strength)  
  Sports (Sports) 
  Šķiršanās (Divorce)
  Tēva trūkums 
      (Fatherlessness) 
  Traumas (Traumas)
  Uzticība (Loyalty)  
  Vaina (Guilt) 
  Vardarbība (Violence) 
  Vientulība (Loneliness) 



KAS PADARA STĀSTUS AIZRAUJOŠUS?

Gandrīz visiem aizraujošiem stāstiem, vai tā būtu pasaka, romāns, filma vai 
dzīvesstāsts, ir pārsteidzoši līdzīga uzbūve:

    I   Ievads, stāsta varonis/Kā bija? 
Ļauj otram iepazīt sevi, savas domas, jūtas, pārdzīvojumus, kaut ko tādu, kas 
lasītājam palīdzēs ‘iejusties tavā ādā’, saprast kāda bija tava dzīve. 

   II  Kritums/Kas notika?  
Sāpes, problēmas, neizdošanās... Varbūt tu sākumā 
domāji, ka ar tavu dzīvi ‘viss ir kārtībā’, bet vēlāk 
izrādījās, ka tomēr nav. Varbūt tu jau sākumā saprati, 
ka ‘kaut kas nav lāgā’, bet nezināji iemeslu. (daudzi 
stāsti sākas tieši ar šo punktu, savukārt I punkts tiek 
izlaists vai iekļauts vēlāk)

 III   Pagrieziena punkts/Kas mainījās?  
Kāds notikums, atskārsme, cilvēks, pieredze 
palīdzēja tev tuvoties Jēzum vai izpratnei, kāds ir 
Dievs? 

 IV   Rezultāts/Kā ir tagad? 
Kas ir mainījies? Pie kādiem secinājumiem tu 
nonāci? Kā tu izvēlējies rīkoties?



JAUNS SĀKUMS AR DIEVU - STĀSTA UZBŪVE

Ja vēlies rakstīt savu liecību, kā piemēru vari izmantot Pāvila stāstu (Apustuļu d. 26 nodaļa) 

    IESĀKUMS
Pāvila aizstāvības runa Ap.d. 26:1-11
Kāda bija tava dzīve pirms tu kļuvi par kristieti?

    PIEREDZE AR DIEVU
Pāvils stāsta par notikumu uz Damaskas ceļa Ap.d. 26:12-18
Kā tu kļuvi par kristieti?

    PAŠREIZĒJĀ SITUĀCIJA
Pāvils stāsta par savu uzdevumu sludināt pagāniem Ap.d. 26:19-23
Kā tava dzīve mainījās?

    AICINĀJUMS
Pāvils aicina Agripu ticet evanģēlijam  Ap.d. 26:24-32
Kā tu vari aicināt citus interesēties vairāk par Jēzu? 



IETEIKUMI STĀSTA SAGATAVOŠANAI

Mēs ceram, ka tavu stāstu lasīs gan tavi draugi un paziņas, gan “nejauši garāmgājēji” 
no visas pasaules. Tev nav jābūt lektoram, mācītājam vai priekšniekam. Tu esi Dieva 
liecinieks, kurš 3 minūtēs (apm. 400 vārdos) var  vienkāršā, bet patiesā veidā kādam 
atklāt Dieva darbu tavā dzīvē, tādejādi mudinot viņu meklēt Dievu.

 Pirms sāc rakstīt, lūdz pēc Dieva gudrības un vadības.

 Stāsts ir par tevi un Dievu.

 Izvēlies vienotu tēmu visā stāstā.

    Mērķauditorija - nekristieši. Apraksti savu pieredzi tādā veidā, lai tā būtu 
saprotama nekristiešiem, lai tā viņus uzrunātu. 

   Nelieto reliģiskus terminus, kas saprotami tikai kristiešiem. Piemēram: 
‘pestīšana’, ’atgriešanās’, ‘jaunpiedzimšana’, ‘mans personīgais Kungs un Glābējs’.



   MansStasts.lv (MyStory.me) ir starpkonfesionāla tīmekļa vietne, tādēļ, lūdzu, 
izvairies minēt konkrētu draudzi vai  organizāciju, kā arī specifiskas teoloģiskas 
nostādnes un terminus (MyStory.me tu vari izveidot savas draudzes vai 
organizācijas grupu).

 Lasītājam ir jāspēj identificēties ar tavu pieredzi. Apraksti savu pieredzi 
tā, lai lasītājam būtu viegli identificēties ar tevi, tavu situāciju, tavām jūtām, 
emocijām, domām. 

   Esi godīgs, patiess, personīgs. Jo atklātāk tu rakstīsi par savām problēmām, 
cīņām un vājībām, jo vairāk tas uzrunās meklētājus, kas klausīsies, lasīs tavu 
stāstu, vai skatīsies video. 

   Radi “intrigu”. Neveido savu stāstu kā neitrālu notikumu hronoloģisku izklāstu, 
bet raksturo savas izjūtas. Ja klausītāji spēj stādīties priekšā tevis aprakstītos 
notikumus, tie atstāj daudz spēcīgāku iespaidu. Raksti par savām domām, 
noskaņojumu vai jautājumiem. Taču pārāk neizplūsti detaļās. 

    Vēlreiz pārlasot, pajautā sev: “Vai manu stāstu nākamajā dienā atcerēsies?”, 
“Vai to ieteiks draugam?” “Par ko pastāstīt vairāk, no kā labāk atteikties?”



     Virsraksts. Izvēlies virsrakstu, kas ne tikai atspoguļo stāsta tēmu, bet arī piesaista 
lasītāju interesi. Labāk vispirms uzraksti stāstu un tikai tad izvēlies virsrakstu. 

    Pirmais teikums un rindkopa.  Stāsta iesākums izšķirs to, vai lasītājam radīsies 
interese izlasīt to līdz galam vai nē, tādēļ vislabāk ir sākt ar pagrieziena punktu 
vai stāsta kodolu.  Piemēram: “Ja vēlies vēl sastapt vectēvu dzīvu, brauc šurp 
nekavējoties!” (Bekija Arvana). 
Vari sākt arī ar kādu spilgtu domu vai notikuma aprakstu, piemēram: “Ko es 
šeit daru?  Patiesībā man riebjas šī mūzika… bum, bum, bum... Un tas ir jautri?..” 
(Dace Cīrule)

  Centrā ir Jēzus. Protams, Bībelei, draudzei un cilvēkiem ir liela nozīme, bet 
svarīgākais ir likt lasītājam saprast, ka tavu dzīvi ir mainījis Dievs.

     Stāsta nobeigums. MansStasts.lv (MyStory.me) viens no mērķiem ir dot iespēju 
turpināt dialogu un mudināt lasītāju meklēt Dievu, tādēļ pabeidz stāstu ar 
jautājumu vai domu, kas iedrošinātu lasītāju sazināties ar tevi vai uzzināt kā 
veidot attiecības ar Dievu. Piemēram: “Vai arī tu ilgojies pēc miera? Dievs vēlas, 
lai tu iepazīsti Viņa patieso būtību un veido attiecības ar Viņu, jo Viņš tevi mīl. 
Uzraksti man un pastāsti, ko tu vēlies uzzināt par Dievu!” (Debra Groff)



Cerams, ka tev jau ir radušās idejas, kā dalīties savā pieredzē un kādu 
tēmu izvēlēties. Varbūt tu jau esi sācis rakstīt.

Šobrīd ir  īstais laiks ķerties klāt.
Neatliec rakstīšanu uz rītdienu.

Sāc jau šodien.

Varbūt tu domā: “Vieglāk būtu to pastāstīt, nevis uzrakstīt.” Turpmāk seko 
ieteikumi, kā izveidot stāsta video versiju.

Ja tev ir vajadzīga palīdzība, vēlies uzdot jautājumu, nevari izvēlēties tēmu 
vai ir vajadzīgs stāsta redaktors, sazinies ar mums:

MansStasts@agape.lv



AICINI CITUS!
  Piesaki bezmaksas semināru-darbnīcu “Mans Stāsts”           

savai draudzei, jauniešiem vai mazajai grupai:
MansStasts@agape.lv    


