
PASTĀSTI SAVU PIEREDZI 
KOPĀ AR DIEVU

...jūs būsiet mani liecinieki 
…līdz pat pasaules galam.”

(Apustuļu d. 1:8)



“Tad sieviete atstāja savu ūdens trauku, nogāja pilsētā un sacīja ļaudīm: 
“Nāciet, skatiet cilvēku, kas man ir sacījis visu, ko es esmu darījusi! Vai tikai tas 
nav Kristus?”” (Jāņa 4:28-29)

“Vīrs, no kura dēmoni bija izgājuši, lūdza ļaut tam palikt kopā ar viņu, bet 
viņš to raidīja prom, sacīdams: “Atgriezies savās mājās un stāsti, ko Dievs tev 
ir darījis.” Un tas aizgāja un izdaudzināja pa visu pilsētu, ko Jēzus viņam bija 
darījis.” (Lūkas 8:38-39)

“Filips atrada Natanaēlu un viņam sacīja:”Mēs esam atraduši to, par kuru 
Mozus rakstījis bauslībā un par kuru rakstījuši arī pravieši, – Jēzu, Jāzepa dēlu, 
no Nācaretes.” Bet Natanaēls viņam jautāja:”Vai no Nācaretes var būt kas labs?” 
Filips tam atbildēja:”Nāc un paskaties!””(Jāņa 1:45-46)

Šie un daudzi citi bija vienkārši cilvēki, bet, sastopot 
Jēzu, viņu dzīve radikāli mainījās. Savukārt viņu 
stāstītais mainīja neskaitāmu citu cilvēku dzīvi.  



ARĪ TEV IR UNIKĀLS STĀSTS 
KOPĀ AR DIEVU!

“Atvadas, no kurām es baidījos”

Atvadoties, vectēvs notupās man blakus un teica: 
“Lai arī dzīvojam tik tālu viens no otra, savās 
sirdīs mēs vienmēr būsim kopā!” 

Bekija Arvana 
MansStasts.lv/becky-arvan

MyStory.me/becky-arvan



TAVS STĀSTS IR SVARĪGS
Dievs kopā ar tevi ir uzrakstījis unikālu stāstu. Neslēp sveci zem pūra, 

pastāsti to vienkāršā un mūsdienīgā veidā.

Šis apmācības materiāls palīdzēs tev uzrakstīt savu stāstu kopā ar Dievu atbilstošā 
un intriģējošā veidā. Tava personīgā pieredze ar Dievu ir svarīga, tā var atstāt izšķirošu 
iespaidu uz tiem, kurus tu satiec ikdienā. Mēs esam pārliecināti, ka caur šiem stāstiem 
Dievs var uzrunāt cilvēkus un sastapt viņus personīgi. 

„Kāda tam visam ir jēga?” 
  

Iepazīstot šos cilvēkus tuvāk, es sapratu, ka viņiem tā 
nav tikai teorija – attiecības ar Dievu bija mainījušas viņu 
dzīvi. Viņi nebija perfekti, tomēr Dievs viņus mīlēja.

Dace Cīrule
MansStasts.lv/dace

MyStory.me/dace



MansStasts.lv (MyStory.me) ir globāla tīmekļa vietne, kurā reģistrējoties, tu 
vari ievietot savu stāstu (tekstu un video) dažādās valodās, dodot iespēju 
gan saviem draugiem un paziņām, gan “nejaušiem garāmgājējiem” no visas 
pasaules uzzināt par tavu pieredzi kopā ar Dievu.

  
Izveido savu profilu vietnē MansStasts.lv (MyStory.me)

Pastāsti savu stāstu video versijā un teksta versijā

Pasūti savas personalizētās MansStasts.lv (MyStory.me) kartiņas

Dod iespēju apkārtējiem un ikvienam pasaulē uzzināt                 
savu pieredzi kopā ar Dievu. 

1.
2.
3.
4.



REĢISTRĀCIJA
 

Viens no MansStasts.lv (MyStory.me) mērķiem ir apkopot stāstus par to kā Bībeles 
Dievs ir mainījis cilvēku dzīvēs. MansStasts.lv (MyStory.me)var pievienoties ikviens, 
kurš vēlas pastāstīt savu pieredzi kopā ar Dievu Jēzus Kristus personā.

Pirms profila izveides sagatavojies, ka tev būs:
•    Jāievieto sava  bilde (bildi vēlāk var nomainīt, iesākumā var arī būt dabas skats).
• Jānorāda vecums (diena, mēnesis, gads) 
• Vari norādīt Facebook, Twitter, Google konti (nav obligāti).
• Jāizdomā savs URL (lapas interneta adrese) – tas var būt vārds, vārds un uzvārds, 

uzvārds u.c. (piem. MyStory.me/viktors; MyStory.me/baiba-baikovska).   
      URL vēlāk nebūs iespējams mainīt. 

Tu vari izmantot gan MyStory.me/segvārds, gan MansStasts.lv/segvārds
(MansStasts.lv automātiski pāradresēsies uz MyStory.me)



Nepieciešama palīdzība, jautājumi, 
komentāri, ieteikumi... 

 MansStasts@agape.lv  


