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Džons Veslijs (John Wesley) – uzrakstīti 1738. gada 25. decembrī.

Mūsu kopā sanākšanas mērķis ir – paklausība Dieva pavēlei:
„Atzīstieties cits citam savos grēkos un aizlūdziet viens par otru, ka topat dziedināti...”
(Jēkaba v. 5:16)

Šī mērķa dēļ mēs:
1. Satiekamies vismaz vienu reizi nedēļā.
2. Ierodamies precīzi noteiktajā laikā, ja tam netraucē neplānota apstākļu

sagadīšanās.
3. Iesākam noteiktajā laikā ar lūgšanu vai dziedāšanu.
4. Patiesi, brīvi un brīvprātīgi pastāstām viens otram savas dvēseles stāvokli;

runājam par grēkiem, kurus esam pielaiduši domās, vārdos vai rīcībā; runājam
par kārdinājumiem, kurus esam piedzīvojuši, sākot no mūsu pēdējās tikšanās
reizes.

5. Vēlams, lai viens no klātesošajiem (atbildīgais vai vecākais) sākumā pastāstītu par savas dvēseles stāvokli, bet pēc tam
pārējiem pa vienam tiek uzdoti nepieciešamais skaits jautājumu par viņu dvēseles stāvokli, grēkiem un kārdinājumiem.

6. Katru tikšanās reizi nobeidzam ar lūgšanu, kura ir saistībā ar klātesošo ļaužu vajadzībām.

Daži no jautājumiem, kurus nepieciešams uzdot cilvēkam pirms viņa uzņemšanas mūsu grupā:
1. Vai tavi grēki ir tev piedoti?
2. Vai tev ir miers ar Dievu caur Jēzu Kristu, kurš ir mūsu Kungs?
3. Vai tev ir Dieva Gara liecība tavam garam, ka tu esi Dieva bērns?
4. Vai tavā sirdī ir izlējusies Dieva mīlestība?
5. Vai pār tevi vēl valda kāds iekšējais vai ārējais grēks?
6. Vai tu gribi uzklausīt vainas uzrādīšanu un pamācību par savu rīcību?
7. Vai tu gribi dzirdēt skaidru un personīgu pamācību par visām savām kļūdām un pārkāpumiem?
8. Vai tu vēlies, lai katrs no mums laiku pa laikam sacītu tev par to, kas ir mūsu sirdī attiecībā pret tevi?
9. Padomā, vai tu gribi, lai mēs sacītu visu, ko mēs domājam, par ko baidāmies, ko dzirdam attiecībā uz tevi?
10. Vai tu gribi, lai to darot, mēs izmeklētu un pārbaudītu tavu sirdi?
11. Vai tā ir tava griba un nodoms būt pastāvīgi atvērtam, lai runātu visu, kas tev ir uz sirds, bez noklusēšanas un nožēlas,

ka esi to pateicis?

Ikviens no iepriekš nosauktajiem jautājumiem var tikt uzdots tik bieži, cik tas ir nepieciešams; katru no sekojošiem četriem
jautājumiem jāuzdod katrā tikšanās reizē:

1. Kādus tev zināmus grēkus tu izdarīji kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes?
2. Ar kādiem kārdinājumiem tu sastapies?
3. Kādā veidā tev izdevās šos kārdinājumus uzvarēt?
4. Vai tev sanāca nodomāt, izteikt vai izdarīt kaut ko tādu, par ko tu nebiji pārliecināts, vai tas bija grēks vai nebija?
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