Sieviešu vakars “Sirdsdārzs” 29.01.2022.
Tēma “Sagatavota sirds – augsne pārmaiņām”
DARBA LAPA
Lūgšana
Mīļais Dievs, paldies, ka Tu mani esi brīnišķi radījis. Paldies, ka Tu esi paredzējis, ka mana dzīve
ir auglīga un nes augļus Tavam godam. Palīdzi man ieraudzīt, kura dzīves joma manā dzīvē
nesaskan ar Tavu gribu. Atklāj tos iemeslus, kas traucē Tavam Vārdam augt manā sirdī. Palīdzi
man dzirdēt to Vārdu, ko Tu man dod par nepieciešamajām pārmaiņām manā dzīvē.Vadi un
sagatavo mani, lai mans sirdsdārzs kļūtu auglīgāks. Jēzus Vārdā, Āmen.
Dievs mūs ir aicinājis kopt un sargāt savu sirdsdārzu – kaplēt, ravēt nezāles, irdināt
sirds augsni, lai nesacietē, laistīt ar Dieva vārdu tīro ūdeni un slacināt ar Svētā Gara straumēm.
Tas ir nopietns darbs. Nevērība un dīkā sēdēšana aizaudzē dārzu, ka tur nav ražas, labu augļu.
To, ko esam izaudzējuši – nepieciešams sargāt, lai atkal nepārņem nezāles. Tas ir intensīvs
darbs, par visu jāmaksā cena. Lai kaut ko vērtīgu iegūtu, jābūt pastāvīgām rūpēm par to.
(Jes.5:1-7) /Palīgmācītāja Anita Ozola/
“Tad Kungs dos labu, un mūsu zeme dos savu ražu” (Ps 85:13). Pārmaiņas var uzplaukt
tikai tādā sirdī, kas pastāvīgi tiek sagatavota labajām un dārgajām patiesības sēklām. Mūsu
lielākais Atbalstītājs šajā procesā ir Dievs – mūsu sirdsdārza uzticamais Saimnieks un
Dārznieks.
Jēzus līdzība par sējēju atklāj to, ka Viņš pats ir Labās sēklas sējējs. Šī sēkla ir evaņģēlija
vārdi, labā vēsts, no kuras izaug dzīvība. Tas, vai sēkla atnes augļus, ir atkarīgs no tā, kādā
augsnē tā tiek sēta. “Tad nu klausaities līdzību par sējēju. Ja kas vārdu par Valstību dzird un
nesaprot, tad nāk ļaunais un paņem to, kas viņa sirdī sēts. Šis ir tas, kas sēts ceļmalā; bet, kas
uz akmenāju sēts, ir tas, kas vārdu dzird un tūdaļ to ar prieku uzņem; bet viņam nav saknes
sevī, un viņš ir nepastāvīgs. Kad uziet bēdas vai vajāšanas vārda dēļ, tad viņš tūdaļ apgrēkojas;
bet, kas sēts ērkšķos, ir tas, kas vārdu dzird, un šīs pasaules zūdīšanās un bagātības viltība
nomāc vārdu, un viņš nenes augļus; bet, kas sēts labā zemē, ir tas, kas vārdu dzird un saprot,
tas tad nes augļus, cits simtkārtīgus un cits sešdesmitkārtīgus, un cits trīsdesmitkārtīgus."
(Mat.ev.13:18-23)
1.Ieraksti:
Tavuprāt, kura dzīves joma Tev…
ir visauglīgākā un
izkoptākā?

ir gana labi kopta un
auglīga?

ir vismazāk auglīga
un kopta?

2.Ielūkojies savas sirds augsnes šķērsgriezumā.
“Tāpēc sējiet taisnību, tad jūs pļausit mīlestību; uzplēsiet jaunu atziņas līdumu, jo vēl ir laiks
meklēt To Kungu, tiekams Viņš nāktu un liktu nolīt pār jums Savai taisnībai. (Hozejas 10:12)
1) Kādu Tu redzi savu sirds augsni šķērsgriezumā tajā dzīves jomā, kura ir vismazāk auglīga
un kopta?

2) Kas ir tās lietas, kas veicina neauglību, traucē nest augļus?
(apcietināta sirds, lepnums, rūgtums, nospiestība, bailes, trauksme,
kauns, grēks, elkkalpība, pašpaļāvība, egoisms, šaubas, vienaldzība,
pašapmierinātība, apātija, novilcināšanās, apjukums)

3) Kādas darbības veiksi, lai Tu sagatavotu savu sirds
augsni pārmaiņām?

3. Dieva Vārds ir dārga un patiesa sēkla, kura spēj mainīt cilvēka sirdi un dzīvi.
“Jo Dieva vārds ir dzīvs un spēcīgs un asāks par katru abās pusēs griezīgu zobenu un spiežas
dziļi iekšā, līdz kamēr pāršķir dvēseli un garu, locekļus un smadzenes, un ir domu un sirds prāta
tiesnesis” (Ebrejiem 4:12)
1) Vai Tu dzirdi to Vārdu, ko Dievs Tev runā par pārmaiņām tajā jomā, kura ir
vismazāk auglīga un kopta? (atbildi ieraksti sēklas attēlā)
Jā- Kāds Tas ir? Kādu Vārdu par pārmaiņām Tu sēsi savā sirdī?
Nē- Ko Tu vari darīt, lai dzirdētu To?

2) Kā palīdzēsi Tam augt savā sirdī?

PALDIES PAR DARBU! SVĒTĪBAS!

MĀJAS DARBS
Novērtē no 1 līdz 10 , cik apmierināta Tu esi savā dzīvē katrā no šīm jomām?(ievelc
X)
1
1. Garīgā sfēra (attiecības
ar Dievu, garīgais
briedums u.c.)
2. Kalpošana Dievam
(aicinājums,liecināšana
u.c.)
3. Laulība
4. Es kā māte
5. Sociālā sfēra (attiecības
ar citiem,sociālie kontakti)
6. Izaugsme / izglītība
(prasmes, zināšanas)
7. Veselība/fiziskā
labsajūta
8. Es kā sieviete /
sievišķība
9.Darbs/nodarbošanās
10. Mana apkārtējā vide
(mājas)
11. Identitāte (kas es
esmu, sevis pieņemšana)
12.Laiks sev/
atpūta/hobiji
13.Emocionālā sfēra
(stress, nomāktība,
emociju regulēšana u.c.)
14. Finanses/ Mantiskās
vērtības
15. Laika plānošana
16. Cits.....................
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Dzīves joma, kurā būtu nepieciešamas
pārmaiņas:_________________________________________________

1.Kā šobrīd šī
dzīves joma
izskatās Tavā
dzīvē? Kas Tevi
apmierina un kas
neapmierina?

2.Kādas
pārmaiņas Tu
vēlies redzēt?

3.Kas traucē
pārmaiņām?
(iekšējie
faktori,
ārējie faktori)

4.Kādas
darbības Tev
palīdzētu
sasniegt šīs
pārmaiņas?

5.Kādi varētu būt
pirmie soļi, lai sāktu
iet uz šīm
pārmaiņām?

1.

2.

3.

SIRDSDĀRZS
Mūsu garā- dziļi sirdī ir vieta, kur Dievs ar mums grib sastapties un runāt. Atnāk
Dieva Gars, lai atklātu Dievu Tēvu un Jēzu Kristu. Dievs grib mūs vadīt, iedrošināt, dot
kādus norādījumus, parādīt dzīves virzienu. Sal.pam. 4:23 ir teikts “Pāri visam, kas
jāsargā, sargā savu sirdi, jo no turienes rosās dzīvība.” Tā ir sirds sadraudzības vieta ar
Radītāju, svētnīca, kur varam ar savu Kungu runāt vaigu vaigā. Taču šī tuvība ir
jāsaudzē. Dāvids uz laiku grēka dēļ to pazaudēja un smagi no tā cieta.
Katrs labs dārznieks rūpējas par savu dārzu, to uzrok, izrauj nezāļu saknes, sēj
sēklas, laista, dod labu mēslojumu un ravē. Rezultātā var priecāties par bagātīgu ražu.
Tāpat ir jārūpējas par garīgo sirdsdārzu, tas ir rūpīgi jākopj, citādi aizaug ar rūgtuma
saknēm, nepiedošanas un dusmu nezālēm. Kad šī vieta, no kurienes rosās dzīvība, tiek
uzturēta kārtībā, tad tā kļūst par miera un atdusas vietu no pasaules trokšņiem un
steigas. Tur ir Dzīvības Centrs, kur mājo Miera Ķēniņš, valda Svētā Gara klātbūtne.
Katru reizi, kad zaudējam mieru, mums jāatgriežas pie Viņa atpakaļ, lai nomierinātos
un atgūtu dvēseles mieru un līdzsvaru. Tā ir paslēptuve un miera osta Viņā. Tā ir tā
dziļā Aka, Avots mūsos, no kura varam izsmelt Viņa gudrību un padomu, skaidrību un
lietu sapratni Viņa gaismā.
Kad atnākam pie Kristus, Svētais Gars tūlīt sāk mūsu sirds pārveidošanas,
šķīstīšanas darbu. Mūsu sirdsdārza kopšana notiek pakāpeniski no virskārtas,
sniedzoties dziļāk līdz pašām apslēptākajām mūsu būtības daļām, kas saistās ar
lepnību, egoismu un mūsu lielā “es” atmaskošanu. Miesas darbiem jātiek atmestiem
un noliktiem. Cik reižu atskan Dieva Vārds- “Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar
Manu Garu!” – saka tas Kungs Cebaots. /Cakar.4:6/ Tā arvien atklājas jaunas nezāles,
kuras liekas tik mazas un nenozīmīgas, bet, kad nāk Dieva vārda spožā gaisma un mēs
ieraugām patiesību, tad citreiz pārsteigumā varam iesaukties: “No kurienes man tas
rodas?!” Tas ir tāpēc, ka mūsu Labais Dārznieks rūpējas par savu īpašumu un vēlas ar
mums sadarboties un tāpat, kā Ādamam un Ievai, liek kopt un sargāt dārzu. Tā ir katras
dienas un brīža grēknožēla, kad Svētais Gars izgaismo un uzrāda mūsu sirds netīrību .
Neļausim mūsu sirdij apcietināties ar grēka viltību un netaisnību! Tas apbēdina
un apslāpē Svēto Garu. Kristus grib mājot mūsu sirdīs kā Kungs, Saimnieks un
Valdnieks. Tas prasa no mums pilnīgu paklausību, pakļaušanos Viņa autoritātei.
Garīgas uzvaras varam saņemt tikai tad, kad pildam Dieva vārdu :”Padodieties
Dievam!”. Tikai tad varēsim stāties pretim velnam un viņš bēgs no mums. /Jēk.4:7/.
Dārza kopējs – Debesu Tēvs mūs aicina kā zariem palikt cieši pie Vīna koka. Jēzus saka:
”Kas manī paliek un Es viņā pašā, tas nes daudz augļus, jo bez Manis jūs nenieka
nespējat.” /Jāņa 15:5/ “Tikai vienīgi tai Kungā pašā- tā liecinās- ir man pilnvērtīga
taisnība un spēks.” /Jes.45:24/ “Es viņam būšu kā zaļjoša egle, kā zaļojoša ciprese.
Tikai Manī tev jāatrod savi īstie augļi.” /Hoz.14:9/ Ārpus viņa mēs nevaram iegūt Svētā
Gara augļus, jo tie ir dievišķi un nenāk no mums pašiem, bet no Viņa dabas, kuri
veidojas
no
ciešas
sadraudzības
un
savienības
ar
Viņu
Pašu.
(Palīgmācītāja Anita Ozola)

