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Piezīme
Dženiferas Haijeres pirmā grāmata par šo tēmu „Kā mācīt Bībeles stundu 
bērniem” publicēta 1986. gadā. Savukārt nesen tapusī „Bībeles stunda” aizstāj 
iepriekšējo, atspoguļo autores bagāto pieredzi un domas attīstību laika gaitā un 
ir iekļauta CEF Bērnu kalpošanas vadītāju kursos (BKVK) mācību materiālos kā 
rokasgrāmata visā Eiropā.
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Ie
va

d
s Bībeles stundu veido skolotājs. Kā jebkura radoša darba veikšanai, 

arī šim vajadzīgi noteikti rīki un prasmes, kuras jāapgūst un jāizman-
to praksē. Pats svarīgākais – materiāls, kuru liek lietā. Bībeles stun-
dās skolotājs izmanto Dieva Vārdu, kas ir unikāls un īpaši vērtīgs. 
Tādēļ vajadzīga rūpīga un cieņpilna attieksme pret to, lai „pareizi 
mācītu patiesības vārdu” (2. Timotejam 2:15). Tātad stundā atspogu-
ļota Bībeles vēsts.

Mēs varam mācīt Bībeli ar pārliecību, jo tā ir Dieva Vārds, līdz ar to ir 
patiesa un nemainīga. Bībelē lasām: „Jo Dieva vārds ir dzīvs un spē-
cīgs 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) „Jūs, kas esat atdzi-
muši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā 
Dieva vārda.” (1. Pētera 1:23)

Bībele nav salīdzināma ne ar ko citu, līdz ar to tās mācīšana nav 
līdzīga matemātikas, zinātnes vai vēstures mācīšanai. Dievs apsola 
īstenot Savus mērķus, kad tiek sludināts un mācīts Viņa Vārds: „Jo, kā 
lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav 
veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam 
un maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu Vārdu, kas iziet no Manas mutes. 
Tas neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un 
jāizpilda savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.” (Jesajas 55:10-11)

Dievs nav atklājis visu, kas piepildās ar Dieva Vārdu, bet divas lietas 
ir pilnīgi skaidras: Viņš lieto Savu Vārdu, lai nestu atdzimšanu, kā 
teikts 1. Pētera 1:23, un Viņa Vārds veicina garīgu izaugsmi – tas salī-
dzināts ar pienu un gaļu (1. Pētera 2:2; 1. Korintiešiem 3:2).

Katra Bībeles stunda veltīta nelielai Bībeles daļai. Bieži vien tas būs 
stāsts, tomēr svarīgi atcerēties, ka Bībele kopumā ir brīnišķīgs stāsts, 
kurā atklājas Dieva glābšanas jeb atpestīšanas plāns. Laika gaitā 
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bērniem vajadzētu izprast, ka Bībeles daļas ir vienotas un saderīgas, 
turklāt atsevišķie stāsti veido kopējo ainu.

Mācot Bībeli, skolotājam jāizmanto dažādi rīki un prasmes. Bībeles 
stundas mācīšanas dinamika ir atšķirīga, tomēr daudzas izglītības 
nozarē pārbaudītās idejas būs noderīgas arī mums. Ļoti iespējams, 
ka 21. gadsimtā ir daudz vairāk radošu mācīšanas un mācīšanās 
metožu nekā jebkad agrāk. Ir noteikti rīki un pamatprasmes, kas ne-
pieciešamas ikvienam skolotājam, un ir arī tādas, ko daļa skolotāju 
izmanto labi, bet kasa citiem sagādā grūtības. Pieredzējis skolotājs 
varētu izmantot metodi, kas jaunam skolotājam var izrādīties par 
grūtu. Par laimi, mūsu mācīšanas stili ir atšķirīgi.

Katrai Bībeles stundai jāatbilst četriem kritērijiem:

•	 bibliska,

•	 piesaista	bērnu	uzmanību,

•	 atklāj	Bībeles	patiesību,	

•	 iever	Bībeles	patiesības	pielietojumu.

Tie ir pamatprincipi, pēc kuriem vadoties skolotāji katrs pēc saviem 
ieskatiem var izvēlēties bērniem un tēmai piemērotākos rīkus un 
prasmes. 

Noderīgi papētīt, kā evaņģēliju mācīja Jēzus un apustuļi. Viņu kal-
pošanā redzam daudzveidību un pielāgošanos apstākļiem. Tomēr 
pats svarīgākais – viņi sludināja evaņģēliju. Tas bija ar autoritāti, un 
tā bija Dieva vēsts. 1. Korintiešiem 1:21 uzsvērts, cik liela vērtība 
ir sludināšanai. Viens no nopietnākajiem uzdevumiem aprakstīts 
Bībelē, kad Pāvils aicina Timoteju „sludināt Dieva vārdus” (2. Timo-
teja 4:1-2). Vai tam ir kāda nozīme attiecībā uz Bībeles mācīšanu 
bērniem? Tā ir milzīga privilēģija un gods „sludināt” bērnam pie-
mērotā līmenī, izmantojot labas un radošas mācību metodes. Diez 
vai izdosies sasniegt mērķi, ja Bībeles mācīšana nebūs iekļauta 
programmā. Skolotājam regulāri jāņem rokās Bībele un jāmāca no 
tās. Protams, programmu papildinās elementi, kas dažādos veidos 
palīdzēs bērnus iesaistīt. Programmas daļa, kurā skolotājs, turot 
rokās Bībeli, māca no tās, pasvītro Svēto Rakstu nozīmi un autoritāti. 
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Mūsu mērķis ir kalpošana, kuras centrā ir Bībele, un tai jāpagodina 
Dievs, saglabājot bērna izpratnei atbilstīgu apmācību. Tādēļ Bībeles 
stunda ir visa pamatā. Ja vēlamies, lai mūsu bērni apmeklētu vietējo 
evaņģēlisko draudzi, šāda veida mācīšana palīdzēs viņiem būt gata-
viem uzklausīt Dieva Vārdu dievkalpojumā.
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Stāsts ir viena no senākajām un skolotāju visbiežāk lietotajām 
mācību metodēm. Jēzus prasmīgi izmantoja visdažādākos stāstus. 
Kad Dievs vēlējās uzrunāt Savu izraudzīto ķēniņu, kurš bija nepa-
klausīgs, Viņš sūtīja Nātanu, lai izstāsta ķēniņam stāstu (2. Samuēla 
12:1-7). Kuram gan nepatīk stāsti!
Bībelē ir daudz brīnišķīgu, „Dieva iedvestu” stāstu, un mums ir tas 
gods tos izstāstīt. Turklāt labi! 

Faktu vākšana
Vairākas reizes pārlasiet Bībeles rakstu vietu, kuru plānojat mācīt, 
kā arī paralēlās rakstu vietas, ja tādas ir. Galvenais avots ir Bībele, 
bet varētu noderēt arī skolotāja grāmata (rokasgrāmata ar ieteiku-
miem un stundas pārskatu), karte, komentāri, skaidrojošā vārdnīca 
un bērnu Bībele.
Pierakstiet savas atbildes uz šādiem jautājumiem:

•	 Kāds	ir	konteksts?	Kur	tas	attēlots	Bībeles	notikumu	laika	
skalā? Kas notika neilgi pirms tam?

•	 Kas	ir	galvenie	varoņi?	Ko	varu	uzzināt	par	viņu	rīcību,	
vārdiem, attieksmi, motīviem, domām un reakcijām?

•	 Kur	tas	notika?	Vai	minēta	vēl	kāda	vieta?
•	 Vai	izprotu	šos	notikumus	un	to	secību?

Kad esat iepazinies ar Bībeles stāstu, jāizvēlas galvenais varonis, jo 
tas noteiks stāsta sižetu. Parasti ir skaidri saprotams, kurš ir galve-
nais varonis, bet, ja ir vairākas iespējas, tā izvēle noteiks, no kādas 
perspektīvas stāsts tiks atklāts. Ja mācāt bērniem jau zināmu stās-
tu, varat to pasniegt kā kāda cita personāža atstāstu, tas palīdzēs 
uzturēt viņu interesi. Sacerot stāsta sižetu, galvenajam varonim 
vajadzētu konkrētu mērķi – kaut kas, ko viņš grib sasniegt, prob-
lēma, kas jāatrisina, vai lēmums, kas jāpieņem. Stāsta turpinājumā 
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parādās šķēršļi, kas to padara noslēpumainu, tādēļ, gatavojot stundu, 
svarīgi izlemt, kādi tie būs. Kāds ir teicis, ka stāsts bez noslēpuma ir kā cī-
nītājs bez pretinieka. Tomēr padomājiet, vai šī noslēpumainības spriedze 
atbilst bērnu vecumam, jo mazi bērni netiek galā ar lielu uztraukumu.

Stāsta uzbūve
Nākamais solis ir sarakstīt notikumus tādā secībā, kādā tos piedzīvoja 
stāsta galvenais varonis. Lai īsi aprakstītu katru notikumu, izmantojiet 
lakonisku frāzi vai teikumu. Vispirms pierakstiet, kas notika sākumā, pēc 
tam pajautājiet sev: „Kas notika tālāk?” Pierakstiet atbildi un turpiniet 
jautāt. Pamanīsiet, ka nereti stāstā neizmantojat visus Bībelē aprakstītos 
notikumus, jo tas neļautu pamanīt galveno un stāsts zaudētu dinamiku. 
Bērniem patīk, ja stāstā ir daudz notikumu, kuri seko cits citam.
Tomēr notikumu aprakstā izvairieties no nevajadzīgām detaļām, katram 
notikumam vajadzētu būt saistītam ar nākamo, lai būtu skaidra „notiku-
mu attīstība”. Parasti stāstu veido seši līdz desmit notikumi.
Paraugam izmantota notikumu attīstība stāstā par Filipu un etiopieti no 
Apustuļu darbi 8. nodaļas. Šajā variantā galvenais varonis ir Filips, bet 
viņa vietā varētu izmantot arī etiopieti.

1. Vajāšanas izklīdina kristiešus. 1.−4. pants
2. Filips sludina Samarijā. 5. pants
3. Dievs sūta Filipu uz dienvidiem. 26. pants
4. Filips satiek etiopieti. 27.−31. pants
5. Filips paskaidro evaņģēliju. 31.−35. pants
6. Filips kristī etiopieti. 36.−38. pants
7. Tā Kunga Gars aizved Filipu sludināt citā pilsētā. 39.−40. pants
8. Etiopietis līksms atgriežas Āfrikā. 39. pants

Katrs teikums apkopo vairākus Bībeles pantus. Ja notikumu apraksts ir 
garš, pat vairākās Svēto Rakstu nodaļās, daļu notikumu varētu izlaist, 
ja tie nav būtiski stāsta sižetam. (Piemēram, šajā plānā nav atsauces uz 
Apustuļu darbi 8:9-25.) Jūsu ziņā izlemt, kur to papildināt ar detaļām un 
kur pietiek ar kopsavilkumu, lai atspoguļotu notikumu attīstību.
Katrā stāstā notikumu attīstība noved pie „kulminācijas”, kas ir augstā-
kais punkts, kad galvenais varonis sasniedz savu mērķi, atrisina problēmu 
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vai uzvar kaujā. Ja stāstā ir kāds noslēpums, tas atklājas kulminācijā. Šajā 
pagrieziena punktā klausītāja ziņkārei jābūt apmierinātai un viņam jāat-
brīvojas no neziņas un satraukuma, ko radījis stāsta sižets. Visi pavedieni 
jāatšķetina. Atzīmējiet kulmināciju, rakstot notikumu attīstību (dotajā 
piemērā tā ir etiopieša kristību aina), un piestrādājiet pie tā, lai sasniegtu 
vislabāko rezultātu. Parasti kulminācija ir tuvu stāsta nobeigumam, citādi 
bērnu uzmanība zūd, pārejot pacilātībai par atrisinājumu.
Kulminācijai seko „nobeigums”, kurā „jāsaliek punkti uz i”. Pārlasiet stās-
tu un padomājiet, vai tas būtu jāpapildina, lai bērni būtu apmierināti ar 
dzirdēto, jo saņēmuši atbildes uz visiem jautājumiem. Filipa stāstā nobei-
gumā vajadzētu pateikt, kas notika ar etiopieti un ko darīja Filips. Nobei-
gums nav tā vieta, kur bez mitas turpināt. Tam jābūt īsam un konkrētam, 
lai nelaupītu bērniem aizraujoša stāsta sajūtu. 
Iezīmējiet nobeigumu notikumu attīstībā un pierakstiet, ko teiksiet. Tas 
palīdzēs izstāstīt stāstu, kā ieplānots.
Nobeigums stāstam par Filipu varētu būt šāds.
Kamēr Filips sludināja par Jēzu citā pilsētā, etiopietis turpināja mājup-
ceļu. Viņš bija tik laimīgs, iepazinis Jēzu Kristu, ka nevarēja vien sagaidīt, 
kad varēs par to pastāstīt pārējiem. Filipa ceļojums uz tuksnesi nebija 
veltīgs!
Šajā posmā esat gatavs plānot sava stāsta sākumu. „Ievads” ir svarīgs, jo 
ar to tiek piesaistīta bērnu uzmanība. Padomājiet, kas varētu ieinteresēt 
mazos klausītājus. Tam jābūt kaut kam aizraujošam un bērniem nozīmī-
gam. Ievadam jābūt īsam, jo tas ir tikai stāsta sākums.
Pārdomājiet, kā sasaistīt ievadu ar stāsta turpinājumu.
Neatklājiet noslēpumu pašā sākumā un izvairieties no pārāk dramatiska 
ievada, kas radītu iespaidu, ka nekas īpašs vairs nav gaidāms.
Ir dažādi veidi, kā iesākt stāstu. Dotie piemēri ir tikai ieteikumi un to sa-
rakstu varētu turpināt.

•	 Iespējams,	ka	visvieglāk	ir	uzreiz sākt stāstīt.
 Ievadam tikai daži teikumi, lai piesaistītu uzmanību, un stāsts var 

sākties. 
 Piemēram:
 „Mums jātiek prom, te ir pārāk bīstami!” Filips piekrita. Viņa draugu 
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Stefanu nomētāja ar akmeņiem līdz nāvei par to, ka viņš bija sludi-
nājis par Jēzu. Jā, bija jādodas prom, nedrīkstēja zaudēt ne mirkli.

•	 Uzmanības	piesaistīšanai	varētu	izmantot	jautājumu. 
 Piemēram:
 „Ko tu ieliec ceļasomā, kad gatavojies ceļojumam?”
 Kad bērni dalījušies savā pieredzē, var pievērsties Bībeles stāstam, 

sakot: „Filips gatavojās doties prom, bet ne jau ceļojumā. Viņam 
vajadzēja ātri sakravāties, jo draudēja briesmas.”

 Vai arī: „Kā tu jūties, ja kāds tevi iztraucē, kad esi aizņemts un jauki 
pavadi laiku?” Jūs to varētu sasaistīt ar stāstu, sakot, ka Dievs lika 
Filipam pārtraukt iesākto un doties kādā uzdevumā. 

 Bērniem patīk tikt iesaistītiem, tādēļ uzdodiet jautājumu vairākiem 
bērniem, lai viņiem būtu iespēja pastāstīt par sevi. Tomēr raugieties, 
lai tas neprasītu pārāk daudz laika, jo ievadam jābūt īsam.

•	 Var izvēlēties kādu aizraujošu notikumu, kas iekļauts notikumu 
attīstībā. Vispirms pastāsta par to, tad atgriežas pie paša sākuma − it 
kā jūs izceltu vienu notikumu un tad pastāstītu visu stāstu.

 Piemēram: 
 Ceļinieki brauca ratos cauri tuksnesim. „Apstāsimies!” iesaucās 

viens no vīriem. „Lūk, ūdens!” Vai viņš bija izslāpis vai varbūt gribēja 
nopeldēties? – Nē! Kāpēc tad viņš tā nopriecājās? Lai uzzinātu īsto 
iemeslu, jāsāk no paša sākuma. Otrs vīrs, Filips, nebija plānojis tur 
būt...

•	 Var	izmantot kādu priekšmetu.
 Piemēram: 

 Parāda rakstu rulli un pastāsta, kādas senatnē izskatījās grāmatas, 
kā tās izgatavoja un lasīja. Tad saka: „Šīsdienas Bībeles stāstā ir par 
kādu vīru, kuram bija rakstu rullis. Taču nedaudz pacietības, jo vis-
pirms man jums jāpastāsta par kādu citu vīru vārdā Filips...”

•	 Var	izmantot skeču.
 Piemēram:
 Tims: Man apnikusi tā matemātika! Es jau stundām ilgi pildu 

mājasdarbu, bet neko nesaprotu! (Viņš nomet grāmatu zemē.)
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 Mamma: Nu, Tim, pacenties. Tu noteikti vari to atrisināt.
 Tims: Es jau mēģināju. Nekas nesanāk. Nevaru ciest matemātiku! 

(Viņš piecērt kāju un uzmet lūpu.)
 Mamma:  Paskatīsimies, varbūt varu tev palīdzēt. Tikai es neko tādu 

neesmu rēķinājusi jau kādus 20 gadus. (Viņa paceļ grāmatu, un Tims 
negribīgi parāda uzdevumu.) Jāpadomā – mēs darījām tā – šos cipa-
rus ieraksta labajā pusē un šos kreisās puses kolonnā.

 Tims: (Skaļi) Nē, mammu, mēs nerakstām nekādās kolonnās. To 
gan es zinu!

 Mamma:  Nekliedz. Varbūt ir kāds, kas var palīdzēt? Kam padodas 
matemātika?

 Tims: Netālu dzīvo Maiks. Pagājušajā gadā viņš saņēma diplomu 
matemātikā. 

 Mamma: Labi. Es piezvanīšu un pajautāšu, vai vari pie viņa aiziet. 
 Skolotājs: Drīz vien Tims atgriezās un smaidīdams paziņoja, ka 

mājasdarbs pabeigts.
 Tims: Tas ir pavisam viegli, ja tu zini, kā!
 Skolotājs:		Un	tad,	ja	kāds	palīdz	saprast.	Līdzīgi	notika	arī	stāstā	

par Filipu.
•	 Var	pastāstīt īsu stāstu, kas saistīts ar bērnu ikdienu un tematiski 

arī ar Bībeles stāstu.
 Piemēram:
 Elija apjuka – pretī pa ielu nāca Lena. Klasē neviens ar Lenu nesa-

runājās.	„Viņa	ir	dīvaina,”	visi	teica.	„Un	kādas	viņai	drēbes!	Izskatās	
novalkātas un netīras.” 

 „Viņa jocīgi runā.”
 „Nekāda gudrā jau nav.”
 Elijai nepatika šīs piezīmes, bet viņa neko neteica un tāpat kā visi 

Lenu	ignorēja.	Un	nu	viņa	tūlīt	pienāks	klāt.
 „Es varētu pētīt skatlogu un izlikties, ka Lenu neredzu. Varu pāriet 

ielas otrā pusē vai arī...”
 Starp meitenēm bija tikai metra attālums.
 „Čau, Lena!” teica Elija.
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 Lena pasmaidīja. „Sveika, Elija!” viņa kautrīgi atbildēja.
 „Vai tu te dzīvo?” jautāja Elija.
 „Tepat netālu.” 
 „Es varu iet arī pa to ceļu. Iesim kopā?” Elija bija izdarījusi drosmīgu 

izvēli.
 Arī Filipa izvēle prasīja drosmi, kad viņš nolēma iet uz Samariju, kā 

tas aprakstīts Bībelē.
Pierakstiet dažus teikumus, kurus sākumā teiksiet. Tas palīdzēs, kad būs 
jāmāca bērni. Pierakstiet arī teikumu, kas sasaistīs ievadu ar pirmo noti-
kumu Bībeles stāstā.
Stundas pārskats palīdz izšķirot, kas svarīgs un kas ne. To ir daudz vieg-
lāk atcerēties nekā garas piezīmes, kas veidotas, gatavojoties stundai. 
Stundas plāna punkti ir kā stiprinājumi, kas visu savieno, palīdzot atce-
rēties tekstu. Šo plānu var turēt savā Bībelē, lai nenovirzītos no tēmas un 
neizlaistu kādu epizodi.

Pārskats stundai par Filipu varētu būt šāds:
Ievads: „Mums jātiek prom!”
Notikumu attīstība: 

1. Vajāšanas izklīdina kristiešus.
2. Filips sludina Samarijā.
3. Dievs sūta Filipu uz dienvidiem.
4. Filips satiek etiopieti.
5. Filips paskaidro evaņģēliju.

Kulminācija: 6. Filips kristī etiopieti.
Nobeigums: 7. Tā Kunga Gars aizved Filipu sludināt citā pilsētā.

8. Etiopietis līksms atgriežas Āfrikā.
„Filipa ceļojums uz tuksnesi nebija veltīgs!”

Iztēles izmantošana
Stāsts, kas neuzrunā jūs pašus, atstās vienaldzīgus arī bērnus, kurus 
mācāt. Ir svarīgi iejusties stāstā un iztēloties, kā jutās tā varoņi. Centieties 
iepazīt galvenos varoņus, ieklausoties viņu sarunās un jūtot tiem līdzi. 
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Mēģiniet izprast viņu darbības, reakcijas un motīvus. Iedziļinieties stāstā 
un ļaujieties tā ietekmei. Tomēr nepārspīlējiet un neļaujiet savai iztēlei iz-
pušķot Bībeles stāstu tā, ka tas vairs nav atpazīstams. Tam, ko jūs stāstāt, 
jāatbilst vēsturiskajam kontekstam un Svēto Rakstu garam. Kad esat stās-
tu pabeiguši, jums vajadzētu būt apmierinātiem, ka izdevies notikumus 
attēlot patiesi. Mēs negribam mācīt neko tādu, ko vēlāk nāktos labot. 
Tādēļ izvairieties no jebkādām neprecizitātēm!

Iedziļināšanās detaļās
Reizēm nepieciešams noskaidrot vairāk informācijas, lai dotu vaļu iztēlei. 
Ja Bībelē, piemēram, Jēzus līdzībā,  notikums aprakstīts skopi, būs vaja-
dzīga ne vien teksta izpēte, bet arī sameklēt informāciju par tradīcijām, 
apģērbu, manierēm, ģeogrāfiju, vēsturi un tā laika dzīvi kopumā. Ja jūs 
gatavotos stāstīt par pazaudēto grasi, būtu svarīgi noskaidrot šīs monē-
tas vērtību, kādā ziņā tas bija svarīgi, ka tā pazuda, kādas mēbeles bija 
mājā, cik istabu tur bija, kā izskatījās lampa/svece un slota. Kad noskaid-
rotas būtiskās detaļas, centieties tās pēc iespējas labāk izmantot, papildi-
not stāstu.
Kad stāsts ir jau zināms, ir noderīgi meklēt papildu informāciju – ieguvēji 
būsiet visi, gan jūs, gan bērni. Tas atdzīvinās stāstu un padziļinās tā iz-
pratni. Gluži kā pieberot zupai garšvielas, tā iegūst jaunas garšas nianses. 

Dialoga izmantošana
Stāsta varoņi, kuri nesarunājas, ir miruši! Bībelē aprakstītie ļaudis sarunā-
jās tāpat kā mēs – brīvi, dabīgi, bieži vien aizrautīgi. Ja vēlamies, lai bērni 
viņus uztvertu kā īstus, viņiem jārunā. Sarunā cilvēks sevi atklāj, tādēļ nav 
vajadzīgi gari apraksti. Lai viņu runā parādās emocijas – dusmas, bailes, 
sarkasms vai gluži pretēji, piemēram, cieņpilna attieksme. Tāpat atkarī-
bā no sabiedriskā stāvokļa atšķirsies viņu runas maniere. Nikodēma un 
Sīmaņa Pētera runas veids būtu atšķirīgi. Lai nu kā, neatkarīgi no runātāja 
šai sarunai nevajadzētu izklausīties pārāk vienkāršotai vai naidīgai. Nav 
vajadzīgs žargons. Galvenais, lai saruna būtu nesamākslota un mūsdienu 
bērniem saprotama.
Kad kāds sarunājas pats ar sevi, tas ir monologs, bet arī tas var būt emo-
cijām bagāts. Brīnišķīgs piemērs ir Jēzus stāstītā līdzība par bagātnieku, 
kuru Dievs nosauc par bezprātīgo. (Lūkas 12:13-21) Izlasiet to skaļi un 
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uzreiz būsiet daudz uzzinājuši par šo vīru. Izmantojot šo pieeju, var „at-
dzīvoties” pat kāda stāsta varoņa domas.

Vārdu izvēle
Ļoti svarīgi, lai bērni saprastu jūsu teikto tā, kā tas bijis domāts. 
Pievērsiet uzmanību nepazīstamiem vārdiem, it īpaši Bībelē lietotajiem. 
Viens variants ir paskaidrot šo vārdu, otrs – aizstāt ar piemērotu sinonī-
mu. Atcerieties, ka bērni uztver vārdus burtiski, tādēļ labāk pielūkot, lai 
mūsu teikto nevarētu pārprast. 
Stāstu stāstīšana pilnībā saistīta ar vārdiem, un tos var prasmīgi izman-
tot. Bērniem nepatīk gari apraksti, turpretī daži prasmīgi lietoti vārdi var 
piešķirt stāstam dinamiku un krāsas. Viens ir  pateikt „viņš gāja”, bet jau 
paviam cits efekts panākams, izvēloties sinonīmus, piemēram, „viņš aiz-
skrēja”, „viņš lavījās”, „viņš lēni vilkās”, katrs no tiem uzburs citādu ainu.
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Evans gribēja izstāstīt savai vecākajai māsai stāstu, kuru bija dzirdē-
jis Bībeles pulciņā. Viņš atcerējās visus sīkumus: vadītāja vārdu, to, 
kā viņi sastājās, lai ietu apkārt Jērikai, to, kurš pūta tauri, kurš nesa 
šķirstu un ar ko atšķīrās septītā diena. „Kaut es būtu tur bijis!” viņš 
beigās noteica. „Cik žēl, ka mūsdienās Dievs nedara neko tik apbrī-
nojamu. Vai tāda Jērika vispār ir?”
Sofija bija mācījusies par Vasarsvētkiem. Viņa atcerējās, ka tas bija 
noticis Jeruzālemē, kādas mājas augšistabā. Tur bija stipra vēja pūs-
ma un uguns mēles. Viņa pasmaidīja par to, ka cilvēki dzirdēja katrs 
savu dzimto valodu. Viņu īpaši bija uzrunājusi tā stāsta daļa, kurā 
skolotāja skaidroja, ka kopš tās dienas katrā kristietī ir Svētais Gars, 
kas viņiem palīdz veltīt savu dzīvi Jēzum. Sofija bija atlikusi uz vēlā-
ku laiku lēmumu uzticēties Jēzum, jo domāja, ka nespēs dzīvot tādu 
dzīvi. Tagad viņa zināja, ka viņai ir palīgs, tāpēc bija gatava izvēlēties 
Dievam tīkamu dzīvi.
Evans bija noklausījies labi izstāstītu Bībeles stāstu, savukārt Sofija 
mācījās Bībeles stundā. Stunda ir kas vairāk nekā stāsts, tā palīdz 
iemācīt un pielietot Bībeles patiesību.

Kas ir Bībeles patiesība?
Jērika bija pirmā pilsēta, kuru Dieva tauta iekaroja Kānaānā. Jozua 
bija vadonis, un viņi maršēja apkārt pilsētai vienreiz katru dienu, tad 
septiņreiz septītajā dienā. Tie ir patiesi fakti no Bībeles. Šajā stāstīju-
mā ir arī mācība jeb doktrīna. Evans būtu varējis iemācīties, ka Dievs 
vienmēr visu dara vislabākajā veidā un ka Viņš vienmēr uzvar.
Patiesība parasti izteikta tagadnes formā, jo tā ir patiesa arī tagad, 
tāpat kā tas bija stāstā. Izņēmumi galvenokārt saistīti ar izteiku-
miem par Jēzu, gan attiecībā uz faktiem, gan doktrīnu, piemēram, 
„Kungs Jēzus nomira par grēciniekiem” vai arī „Jēzus Kristus tika 
kārdināts, bet nekad negrēkoja”.
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Tālāk dotas konkrētajos Bībeles stāstos skaidri paustās patiesības: 
•	 Cilvēku	radīšana	(1.	Mozus	2):	Dievs	radīja	cilvēkus,	lai	tie	Viņu	iepa-

zītu, mīlētu un priecātos par Viņa klātbūtni.
•	 Hagara	(1.	Mozus	16):	Dievs	ir	visuresošs	visu	laiku.
•	 Sarkanās	jūras	šķērsošana	(2.	Mozus	14):	Dievam	ir	tiesības,	spēks	

un gudrība darīt, ko vien Viņš vēlas.
•	 Caķejs	(Lūkas	19:1-10):	Jēzus	meklē	un	atrod	pazudušos.
•	 Jēzus	apsauc	vētru	(Marka	4:35-41):	Jēzum	ir	vara	pār	visu.
•	 Samariete	(Jāņa	4):	Jēzus	savā	ģimenē	pieņem	visādus	cilvēkus.	

Patiesība aptver visus gadsimtus
Bībelē aprakstītie gadsimti ir aizraujoši, bet 21. gadsimtā ir pilnīgi cits 
tradīcijas, cits dzīvesveids. Tomēr cilvēkiem, tajā skaitā bērniem, joprojām 
ir tās pašas cerības, bailes, neveiksmes un vajadzības. Dievs, kurš izlēmīgi 
rīkojās Bībeles laikos, nav mainījies, un Viņš arī šodien var apmierināt cil-
vēku vajadzības un viņu sirds ilgas. Palīdzot bērniem izprast Bībeles varo-
ņu slēptākās vajadzības un mācīties par Dievu, kurš ir tāds pats kā agrāk, 
mēs rosinām viņiem domāt par tagadni un nākotni. Līdz ar to ir mazāka 
varbūtība, ka reiz viņi pārstās lasīt Bībeli tāpat kā bērnu bilžu grāmatas.

Katrs stāsts Bībelē māca patiesību
Bībele ir unikāla, jo tajā Dievs atklāj Sevi – caur praviešiem, gudrību, 
dzeju un stāstiem. „Bībeles stāsti ir ļoti svarīgi. Tie ir pārāki par labiem 
vēsturiskiem aprakstiem. Tajos ietverta atklāsme – par Dievu, Viņa rakstu-
ru un Viņa gribu cilvēkiem.” (Denis Lane, Preach the Word [Sludiniet Vārdu], 
33. lpp.) Jo labāk izprotam pārējās Svēto Rakstu daļas, jo labāk izprotam 
stāstu, un otrādi.

Bērniem jāmācās Bībeles patiesība
Ir labi, ka bērni klausās Bībeles stāstus, bet tas vien, ka viņi zinās, ka Mo-
zus vadīja Israēla bērnus, ka Debora bija tiesnese Israēlā, ka Sauls satika 
Jēzu uz Damaskas ceļa, nepārveidos viņu dzīves. Viņiem jāmācās, ko 
Dievs dara šajos notikumos un ko vēlas caur tiem pateikt. Tā ir patiesība, 
kas viņus pārveidos: tā ir patiesība, kas dara mūs brīvus (Jāņa 8:32).
Ja vēlamies sludināt bērniem evaņģēliju, mums viņiem jāmāca patiesība, 
pretējā gadījumā tā nav evaņģelizācija. Ja vēlamies, lai bērniem būtu 
stipra ticība un viņi būtu gatavi konfrontācijai ar nežēlīgo pasauli, mums 
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jāmāca viņiem patiesība. Ja vēlamies, lai bērni nekristu pasaulīgo vērtību 
lamatās, viņiem jāmācās Bībeles patiesība.
Bērniem, kurus mācāt, jau ir savi uzskati, viņi nav kā balta lapa, uz kuras 
uzrakstīt evaņģēlija vēsti. Postmodernajā kultūrā bērni jau būs pieņēmu-
ši dažus no šiem apgalvojumiem:

•	 Pēc	savas	būtības	cilvēki	ir	labi.
•	 Es	esmu	savas	pasaules	centrs.
•	 Ja	šķiet,	ka	tā	ir	pareizi,	tā	ir	pareizi;	nav	absolūtas	patiesības.
•	 Tu	pats	izvēlies,	kas	ir	dievs.		Visas	reliģijas	ir	labas,	var	vispār	nebūt	

nevienas.
Bērniem no reliģiozām ģimenēm būs atšķirīgs pasaules uzskats. Ir svarīgi 
mēģināt saprast viņu domāšanas veidu, jo tas ietekmēs, ko un kā jūs vi-
ņiem mācīsiet. Vienīgi Bībeles patiesība var ietekmēt prātu un pārveidot 
domāšanu, aizstājot maldīgas idejas ar bibliskiem priekšstatiem.
Nav nepieciešams īss, bērniem piemērotu Bībeles patiesību saraksts; 
patiesībā lielāko daļu Bībeles patiesību iespējams mācīt bērniem vien-
kārši un saprotami. Tas ir, kā vest viņus uz patiesības okeānu. Sākumā viņi 
vizinās gar krastu, tad pamazām saņem drosmi airēt tālāk. Jūs neaizvedat 
viņus pie okeāna, lai pēc tam noteiktu ierobežojumu peldēt tikai klinšu 
ielokā.
„Vai tas gan nebūtu zaudējums un kliedzošs skandāls, ja viņiem (bēr-
niem) atņemtu Vārdu, kuru tie reizēm izprot pat daudz labāk nekā pie-
augušie? Kādēļ gan viņiem būtu jāklausās vienkāršotas teorijas, ja tiem 
dota visa evaņģēlija bagātība, lai to izprastu un mācītos, kā dzīvot?” 
(William Still, Talks to the Children [Sarunas bērniem], 10. lpp.)
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Jaunietis, saraucis pieri un ik pa laikam nopūzdamies, cītīgi studēja 
kādu Bībeles rakstu vietu. Kāds no skolotājiem to pamanīja un laipni 
apjautājās: „Vai ir kāda problēma?”
„Es mēģinu izdomāt, kas pateikts šajā rakstu vietā,” viņš atbildēja.
„Pamēģini atrast, nevis izdomāt!” ieteica skolotājs un aizgāja.
Veidojot Bībeles stundu, noslēpums ir atrast Bībeles patiesību kon-
krētajā rakstu vietā un iekļaut to savā stundā. Necentieties pielāgot 
patiesību stundai, bet gan māciet to, kas atklāts šajos Bībeles pantos. 
Ļaujiet, lai Bībele uzrunā, lai tas nav tikai citāts. Lūk, kas notika Nehe-
mijas	laikā:	„Un	viņi	lasīja	no	Dieva	bauslības	grāmatas,	izskaidrojot 
un pārliecinot, un lasītais tika saprasts.” (Nehemijas 8:8)

Kā atrast patiesību rakstu vietā
Studējot rakstu vietu, lūdziet, lai Dievs atklāj Viņa teikto. Noderīgi 
būs arī jautājumi, uz kuriem meklēsiet atbildes.
Iespējams, visnoderīgākais būtu šāds:

•	 Ko Dievs darīja šajā rakstu vietā, un ko tas mums liecina 
par Viņu?

 Pierakstiet atbildi uz jautājuma otro daļu; tā varētu būt šīs 
rakstu vietas galvenā jeb centrālā patiesība. Tā kā Bībele ir paša 
Dieva atklāsme, varam cerēt atrast atbildi uz šo jautājumu. Tas 
arī palīdzēs mums izvairīties no tendences likt centrā cilvēku, 
nevis Dievu. Varat sarakstīt notikumu attīstību lapas kreisajā 
pusē, papildinot to ar piezīmēm par to, ko var iemācīties, uzdo-
dot šo jautājumu.
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 Paraugam izmantots stāsts par Filipu un etiopieti:
Ievads:
„Mums jātiek prom!”
Notikumu attīstība:

1.   Vajāšanas izklīdina kristiešus.

2. Filips sludina Samarijā. Dievs izglāba samariešus – Dievs 
glābj visādus cilvēkus.

3. Dievs sūta Filipu uz dienvi-
diem.

Dievs deva Filipam skaidrus 
norādījumus – Dievs vada Savus 
kalpus.

4. Filips satiek etiopieti. Dievs bija ieplānojis šo tikšanos – 
Viņš ir ieinteresēts katrā cilvēkā.

5. Filips paskaidro evaņģēliju.

Kulminācija:
 6. Filips kristī etiopieti.

Dievs deva izpratni un glābšanu – 
Dievs glābj.

Nobeigums:
7. Tā Kunga Gars aizved Filipu 

sludināt citā pilsētā

Dievs aizveda Filipu – Dievs liek 
Saviem kalpiem atrasties tur, kur 
Viņš vēlas.

8. Etiopietis līksms atgriežas 
Āfrikā.

      „Filipa ceļojums uz tuksnesi 
nebija veltīgs!”

Ir vēl citi noderīgi jautājumi, kas palīdzēs atrast patiesību:
•	 Vai rakstu vietā izteikta garīga patiesība?
 Šāds piemērs ir citāts no Jesajas 53 stāstā par Filipu (Apustuļu darbi 

8:32-33). Mācot nedrīkst atstāt novārtā šī apgalvojuma nozīmi, jo 
tā varētu būt atslēga visas rakstu vietas izpratnei. Stāstā par Caķeju 
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rakstu vieta Lūkas 19:10 „Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt 
pazudušo” paskaidro visu stāstu; to vajag bērniem paskaidrot.

•	 	Ko es varu mācīties no galvenā varoņa?
 Iespējams, ka galvenā varoņa rīcība ir pamācoša. Jāzeps palika uzti-

cīgs Dievam arī grūtībās – jūs varētu mācīt, kā un kāpēc tas ir iespē-
jams arī mūsdienu bērniem. Līdzīgi var mācīties no Pētera, Nāmana 
kalpones, Dāvida, sākumā kā no gana, tad kā no ķēniņa, no Toma un 
Martas. Kad bērni iztēlojas šos cilvēkus, viņiem ir vieglāk mācīties 
no tiem. Varam viņiem palīdzēt to darīt mūsu stundās. Tomēr tas ne-
kādā ziņā nenozīmē uzkraut uz bērnu pleciem atbildību, kāda bija 
praviešiem vai Dieva svaidītajam ķēniņam.

•	  Vai citas rakstu vietas palīdz izprast stāstu?
 Lai izprastu Jāņa Kristītāja vārdus „Redzi, Dieva Jērs, kas nes pa-

saules grēku”, vajadzīga atsauce uz Veco Derību. Lai parādītu, cik 
nozīmīga ir Jēzus dzimšana, bieži stāstītais Ziemsvētku stāsts par 
to jāieliek Vecās Derības kontekstā. Bībeles stāsts no Ebrejiem 11 
palīdz izprast, kāpēc Dievam bija patīkams Ābela upuris vai kāpēc 
Mozus vecākiem vajadzēja viņu paslēpt grozā Nīlas upē.

 Nav jābrīnās, kad Vecajā Derībā mācītais aizved mūs pie Jēzus, jo 
tajā ir daudz uzvedinošu pavedienu, norāžu un Kristus aprakstu.

•			 Vai stāsts ir piemērota ilustrācija kādam citam Bībeles pantam?
 Reizēm, lasot Bībeles stāstu, prātā varētu ienākt kāda cita rakstu 

vieta. Piemēram, lasot Daniēla 1. nodaļā par Daniēla un viņa trīs 
draugu uzticību Dievam, varētu atcerēties Dieva apsolījumu, kas 
pasludināts 1. Samuēla 2:30: „Kas Mani turēs godā, to arī Es pagodi-
nāšu”. Šo patiesību varētu mācīt, izmantojot stāstu par Daniēlu un 
viņa draugiem.

 Varbūt lasot Apustuļu darbu 16. nodaļā par to, kā mainās trīs pil-
nīgi atšķirīgu cilvēku – pareģes, Lidijas un cietuma uzrauga dzīves, 
aptverat, ka tas ir kā ilustrācija Bībeles pantam „ja kas ir Kristū, tas ir 
jauns radījums” (2. Korintiešiem 5:17).

Tas varētu būt arī brīdinājums, par kuru iedomājamies, lasot kādus 
notikumus. Esteres 6. un 7. nodaļā aprakstīti ļoti atšķirīgi Bībeles varoņi – 
Mordohajs un Hamans. Pat nepieminot Dieva vārdu, šajā Bībeles grāma-
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tā attēlotie notikumi skaidri parāda, kā darbojas Dieva brīdinājums un 
apsolījums, par kuru lasām Jēkaba 4:6, – „Dievs stājas pretim lepniem, bet 
pazemīgiem dod žēlastību”.
Tādējādi skolotājs, kurš labi pārzina Dieva Vārdu, saskatīs, kurus stāstus 
Bībelē varētu izmantot, lai ilustrētu kādu Bībeles pantu, kurā izteikts solī-
jums, kāds princips vai brīdinājums.
Kad studējat Bībeles rakstu vietu, šie jautājumi jums palīdzēs atrast dažas 
vai vairākas Bībeles patiesības. Atgriežoties pie jau zināmas rakstu vie-
tas, atradīsiet patiesību, kuru agrāk nepamanījāt. Teiktajā atklājas Svēto 
Rakstu apbrīnojamā bagātība. Ieteicams pārbaudīt savus secinājumus, 
salīdzinot tos ar atzītiem Bībeles komentāriem, jo pat pieredzes bagāti 
skolotāji var novirzīties no mērķa.
Ņemot vērā visas šīs iespējas, stundas plānā par Filipu būtu daudz papil-
dinājumu.
Ievads:
„Mums jātiek prom!”
Notikumu attīstība:

1. Vajāšanas izklīdina kristiešus. Sekošana Jēzum nav viegla.

2. Filips sludina Samarijā. Dievs glābj visādus cilvēkus.

3. Dievs sūta Filipu uz dienvi-
diem.

Dievs vada Savus kalpus.
Paklausība ir ļoti svarīga.

4. Filips satiek etiopieti. Dievs ir ieinteresēts katrā cilvēkā. 

5. Filips paskaidro evaņģēliju. Paskaidro Jesajas 53:7.

Kulminācija:
 6. Filips kristī etiopieti.

Dievs glābj.
Kristības nozīme.

Nobeigums:
7. Tā Kunga Gars aizved Filipu 

sludināt citā pilsētā.

Dievs liek Saviem kalpiem atrasties 
tur, kur Viņš vēlas.
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8. Etiopietis līksms atgriežas 
Āfrikā.

     „Filipa ceļojums uz tuksnesi 
nebija veltīgs!”

Dievs iepriecina.

Reizēm skolotājs piemin visas šīs patiesības, bet tā vietā, lai tās mācītu, 
tikai pārblīvē bērnu prātus. Mācīšana ietver daudz vairāk par pateikšanu 
vai stāstīšanu.
Mācību procesā ir pieci apguves līmeņi:

1. Iekalšana. Var atkārtot tekstu, izmantojot mehānisko atmiņu, bez 
izpratnes par teksta nozīmi. Bērns var atkārtot Bībeles pantu, kādu 
frāzi vai faktus, bet nekas neliecina par izpratni.

2. Atpazīšana. Saprot vārdus un to nozīmi. Prot atrast pareizo atbildi, 
ja doti atbilžu varianti.

3. Pārveidošana. Prot paskaidrot saviem vārdiem, ko ir iemācījies, 
sasaistot ar iepriekš apgūtajām Bībeles mācībām.

4. Sakarību izpratne. Saprot, kā mācītais ir attiecas uz viņu.
5. Īstenošana jeb pielietošana. Iemācīto pielieto savā dzīvē.

(Pēc Lorensa Ričardsa „Creative Bible Teaching” – Kā radoši mācīt Bībeli.)

Ja stundā iekļausim pārāk daudz Bībeles patiesību, iespējams, bērni 
nevarēs sasniegt pat pirmo līmeni. Mums jāņem vērā mācību process, lai 
sasniegtu mērķi – pienācīgi mācīt bērnus.

Vienas patiesības izvēle
Noskaidro, kāda ir rakstu vietas galvenā jeb centrālā patiesība – pa-
rasti tieši to arī izvēlas mācīt. Labāk ir mācīt vienu patiesību, to kārtīgi 
paskaidrojot, nekā, garām ejot, pieminēt vairākas. Dažās vietās stāstā pa-
tiesība parādās vairākkārt. Stundā par Filipu patiesību „Dievs vēlas, lai visi 
dzirdētu Labo vēsti” var mācīt visu stundu. Stāstījumā tā atklāta vairākas 
reizes – Samarijā Dievs darbojas „nepiemērotu” cilvēku vidū, Dievs ieplā-
noja tikšanos ar etiopieti, Dievs sūtīja Filipu sludināt citās pilsētās, Dievs 
sūtīja izglābto vīru atpakaļ uz Etiopiju.
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Stāstā, kur Elija bēg no ķēniņienes Izebeles (1. Ķēniņu 19), Dieva pacietī-
ba izpaužas Viņa attieksmē pret šo pravieti, tāpēc patiesība, kas jāmāca, ir 
„Dievs ir pacietīgs”. Dažos stāstos patiesība atklāta pakāpeniski un pilnībā 
atklājas tikai beigās, piemēram, stāstā par Lācaru, kuru Jēzus uzmodina 
no mirušajiem, centrālā patiesība ir: „Jēzus ir varenāks par nāvi”.
Ja ir vairākas iespējas, lūdziet Dievu, lai Viņš palīdz saredzēt bērnu vaja-
dzības. Ja grupa, kuru mācāt, par Bībeli zina visai maz, izvēlieties mācīt 
pamatpatiesību. Ja bērni ir zinošāki, izmantojiet viņu iepriekšējās zināša-
nas, mācot kaut ko jaunu.

Patiesības kopsavilkums
Formulējiet patiesību, kuru gatavojaties stundā mācīt, vienā vienkāršā, 
kodolīgā un precīzā teikumā. Izmantojiet bērnam saprotamu, vienkāršu 
valodu. Tas pats attiecas uz patiesības formulējumu. Piemēram, bērniem 
labāk būs teikt „Dievam zināms viss”, nevis „Dievs ir viszinošs”. Turklāt 
labāk, lai teikums būtu īss, tad to būs vieglāk iegaumēt. 
Patiesības kopsavilkums atklāj, ko gatavojaties mācīt. Piemēram, „Svētais 
Gars” ir ļoti plaša tēma, turklāt tas nav teikums. Precīzāks izteikums būtu: 
„Katram kristietim ir Svētais Gars.” 
Izmantojot personas vietniekvārdu „tu”, pārdomājiet, vai to varētu attie-
cināt uz visu grupu. „Dievs tevi radījis” vai „Dievam par tevi ir zināms viss” 
attiecas pilnīgi uz visiem cilvēkiem, turpretī patiesība „Dievs ir tavs gans” 
ir Dieva bērnu privilēģija.
Kad formulēsiet centrālās patiesības kopsavilkumu, jūs atklāsiet, ka tas 
atbilst vienai no šīm kategorijām:

• Doktrīna, kam jātic:
 „Dievs vēlas, lai visi dzirdētu Labo vēsti” stundā par Filipu un etio-

pieti.
 „Dievs ir pacietīgs” stundā par to, kā Elija bēg no ķēniņienes Izebeles 

(1. Ķēniņu 19).
 „Jēzus ir stiprāks par nāvi” stāstā par Lācaru, kuru Jēzus uzmodina 

no mirušiem (Jāņa 11:1-44).
 Jūs atklāsiet, ka visvairāk mācīsiet centrālās patiesības tieši no šīs 

kategorijas.



25Bībeles stunda

•	 Apsolījums,	kas	jāpasludina:
 „Dievs apsola izglābt ikvienu, kurš tic Kungam Jēzum” stundā par 

filipiešu cietuma uzraugu (Apustuļu darbi 16).
 „Dievs apsola, ka viss nāks par labu tiem, kuri Viņu mīl” stundā 

par Jāzepa un viņa ģimenes atkalapvienošanos Ēģiptē (1. Mozus 
45 un 46).

• Pavēle, kam jāpaklausa:
 „Klausies un paklausi Dieva Vārdam” stāstā par gudru un muļķīgu 

rīcību, ceļot savu namu (Mateja 7:24-27).
 „Jēzus turpina aicināt: „Seko Man”” stundā par mācekļiem (Lūkas 

5:1-11).
•	 Piemērs, kam jāseko:
 „Tici Dieva apsolījumam kā Ābrāms” (1. Mozus 12:1-9).
 „Kad Dievs runā ar tevi, ieklausies, kā to darīja Samuēls” (1. Samuēla 3).
•	 Brīdinājums, kas jāņem vērā:
 „Ir muļķīgi augstprātīgi plānot nākotni bez Dieva” stundā par Bābe-

les torni (1. Mozus 11).
 „Slikta sabiedrība sabojā labu raksturu” stundā par Samsonu (Soģu 16).

Kopsavilkuma teikumu uzraksta stundas plāna sākumā – stundas mērķis 
ir mācīt un pielietot centrālo patiesību. Mācīšanas pamatprincips – katrai 
stundai ir konkrēts un sasniedzams mērķis. Paturot prātā stundas galve-
no mērķi, nenovirzīsieties no pareizā ceļa. 

Plāna papildināšana
Domājot par centrālās patiesības mācīšanu, varētu plānu papildināt ar 
vēl kādu notikumu no Bībeles rakstu vietas, ja tas palīdzētu mācīt centrā-
lo patiesību. Ievads drīzāk varētu būt saistīts ar patiesību, kuru mācīsiet, 
nevis ar stāstījumu.
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Noteiktai situācijai piemērotas stundas izvēle nav „laimes aka”. Jeb-
kura stunda nederēs visiem apstākļiem. Jāņem vērā vairāki principi.

Mūsu atbildība ir gan mācīt Labo vēsti, gan veicināt 
ticīgu bērnu garīgo izaugsmi
Evaņģēlijs, ko veido Bībeles patiesība, jāzina, jāturas pie tā un jā-
sludina. Pāvila liecība efeziešiem bija, ka viņš nav „kavējies... sludi-
nāt Dieva prātu pilnībā” (Apustuļu darbi 20:27), nekas svarīgs nav 
izlaists. Timotejam uzticēja „skaisto mantu”, kas tam bija jāglabā        
(2. Timoteja 1:13-14).
Mums jāsaprot un jāformulē evaņģēlija patiesība:

•	 Dievs	Sevi	atklājis	caur	Bībeli,	Savu	Vārdu.
•	 Dievs	ir	Radītājs,	visu	lietu	valdnieks	un	pārvaldītājs.
•	 Dievs	radīja	cilvēkus	pēc	Savas	līdzības,	Savam	godam.
•	 Dievs	ir	svēts	un	sodīs	visu	grēku.
•	 Visi	cilvēki	ir	grēcīgi.
•	 Dievs	ir	mīlošs	un	laipns	pret	grēciniekiem.
•	 Jēzus	ir	Dieva	vienpiedzimušais	Dēls,	Viņš	ir	Dievs	un	cilvēks.
•	 Dievs	uzlika	sodu	par	grēku	Jēzum,	uzcēla	Viņu	no	nāves	un	

paaugstināja Viņu Debesīs.
•	 Dievs	dod	glābšanas	dāvanu	par	brīvu	visiem,	kuri	nožēlo	

savus grēkus un tic Jēzum.
•	 Visi,	kuri	uzticas	Jēzum,	ar	Svētā	Gara	palīdzību	dzīvos	tā,	lai	

iepriecinātu Dievu.
Mēs nedrīkstam mainīt evaņģēlija vēsti, aizbildinoties ar tās vien-
kāršošanu. „Izvairieties no strukturētas pieejas, kas nereti sašaurina 
evaņģēliju, samazina tā prasības vai izlaiž galvenos Labās vēsts 
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aspektus.” (John McArthur)
Ja nodarbībās ir bērni, kuri nav glābti, mūsu pienākums ir viņus evaņģe-
lizēt. Savukārt to bērnu, kuri nodarbības apmeklē jau ilgāku laiku, zināša-
nām par evaņģēliju vajadzētu padziļināties.
Evaņģēlijs stiprinās ticīgu bērnu ticību un pārliecību, bet ne tikai. Viņiem 
vajadzīga palīdzība, kā tikt galā ar kārdinājumiem, ko darīt, kad viņi 
grēko, izprast Svētā Gara darbu savās dzīvēs, kā liecināt par Dievu, kādas 
ir Dieva īpašības, mācība par draudzi un vēl un vēl. Mācot Bībeli, mums 
viņiem jāpalīdz augt „mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un 
atziņā” (2. Pētera 3:18).

Mums jāsēj tā, lai būtu raža
Dieva Vārds ir tā sēkla, kas jāsēj. Tāpat kā dabā, sēkla jāsēj dāsni un rūpīgi. 
Neviens lauksaimnieks nevar cerēt uz bagātu ražu, ja viņš sēs skopi un 
nevērīgi. Tieši tādēļ, evaņģelizējot bērnus, garīgā sēkla jāsēj bagātīgi, 
rūpīgi un pamatīgi, un tad jāgaida raža. Ja gribat, lai bērniem būtu stipra, 
nesatricinām ticība, sējiet evaņģēliju. Tiesi tā strādā Dievs. Pareizi iesēts 
Dieva Vārds nes augļus: „Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināša-
na – no Kristus pavēles” (Romiešiem 10:17). Dievs ir suverēns un reizēm 
glābj arī tur, kur nav sēts vai ir sēts pavisam maz, taču tas neatbrīvo mūs 
no atbildības turpināt sēšanu. Kad jūsu aicinājumam atsaukusies grupa 
bērnu, kuriem nav nekādu zināšanu par Bībeli un kuri nav glābti, un jums 
viņiem sagatavota vienu stundu gara programma, jūs sējat Dieva Vārdu, 
bet negaidiet, ka tūlīt visi atgriezīsies. Arī turpmāk vēl būs vajadzīga sēša-
na. Protams, Dievs var darīt neiedomājamas lietas, tomēr rakstos uzsvērts 
pats galvenais, mācot bērnus, – tas ir pamatīgums (piemēram, 5. Mozus 
6:6-7 un Psalmi 78). Patiesas atgriešanās augļus ir vērts pagaidīt.

Mums jāpielāgojas atšķirīgām situācijām
Bērnu evaņģelizācijas pasākumi ir ļoti dažādi, un tiem visiem nederēs 
vienāda stunda. Jums būs jāizvēlas, kas labāk atbilstu konkrētajai situā-
cijai – grupai neatpestītu bērnu vienas dienas pasākumam brīvā dabā, 
bērnu dievkalpojumam evaņģēliskā baznīcā, vienas nedēļas nometnei 
pludmalē vai nedēļu ilgām aktivitātēm daudzdzīvokļu māju tuvumā.
Vienas dienas tikšanās brīvā dabā nav ideāli piemērota mācīšanai, bet tā 
ir Dieva dota iespēja. Sēt maz vienalga ir labāk nekā nesēt nemaz. Ietei-
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cams izvēlēties stundu, kurā ir vienkārša un skaidra evaņģēlija vēsts un 
kuru nav paredzēts balstīt uz iepriekšējām zināšanām. Līdz ar to jums ne-
būs iespējas aptvert visas desmit minētās patiesības – izvēlieties stundu, 
kas ir piemērota mācīšanai kā ievadstunda.

•	 Mums jāzina, kas ir Dievs 
 Rakstu vieta Bībelē noteiks, kā paskaidrot šo vajadzību; piemēram, 

stundā par pazudušo dēlu to varētu paskaidrot kā rīkošanos pēc 
sava prāta, ejot savu ceļu, turpretī stundā par Bartimeju – kā aklums 
vai tumsa.

 Svarīgi, lai bērni apzinātos šīs problēmas nopietnību. Tā lielā mērā 
ietekmē mūsu dzīves ne vien tagad, bet arī nākotnē. Visās stundās 
nebūs iespējams runāt par visām iespējamām sekām, tāpēc izvē-
lieties tās, kuras saistītas ar stundas saturu. Bērni jābrīdina, ka Dievs 
sodīs grēku, bet darīsim to ticībā un sirsnīgi.  

 Skaidrojums būtu jāsaista ar konkrētu vajadzību bērna dzīvē. Kā 
viņam saprast, ka izvēlētais ceļš nesakrīt ar Dieva prātu un ved tum-
sā? Bieži vien nepieciešams saistīt piemēru ar Dieva likumu vai ar 
Viņa raksturu, jo bērniem parasti ir cilvēku pamatoti iemesli, kāpēc 
kaut kas ir slikts vai nepareizs. Tāpat arī jāmāca, ka mēs pēc savas 
būtības esam grēcinieki, ne tikai tāpēc, ka rīkojamies tā vai citādi. 
Tas palīdzēs paskaidrot, kādēļ katrā cilvēkā vajadzīgas radikālas, 
iekšējas pārmaiņas.

•	 Dieva pestīšana Jēzū Kristū
 Māciet par Kristus personu un Viņa darbu, cik vien iespējams. Pa-

skaidrojiet, kādēļ Viņš ir unikāls. Mācot par Jēzus Kristus nāvi, izvai-
rieties no sīka fizisko ciešanu apraksta. Galvenais   – bērniem jāzina, 
ka visas Viņa ciešanas bija mūsu dēļ, bet ka pats ļaunākais bija tad, 
kad Dievs uzlika Jēzum mūsu grēku un sodīja Viņu par to. Lai viņi sa-
prastu, ka Dievs gatavojās mūs visus sodīt un ka Jēzus nāca mūs iz-
glābt. Tādēļ uzsveriet, ka Dievs bija ieplānojis glābšanu un ka Jēzus 
nāca uz zemi mīlestībā uz Savu Tēvu un mums šo plānu īstenot.

 Vispirms jāmāca, ka Dievs ir Glābējs un Kungs, un tikai pēc tam, ka 
Viņš ir Draugs. Vārdi Glābējs un Draugs nav lietojami kā sinonīmi.

 Svarīgi, lai bērni zinātu, ka Jēzus ir dzīvs un ir Valdnieks pār visu. Jo 
vairāk viņi apzināsies Jēzus Kristus majestātiskumu, jo labāk sapratīs 
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to, ka, būdams Glābējs, Viņš būs arī viņu Ķēniņš.
 Dažādās stundās izmantoti dažādi jēdzieni, lai raksturotu pestīša-

nu, – tikt izglābtam, tikt atrastam, pāriet citā valstībā, piedzimt no 
jauna, tikt šķīstītam, saņemt piedošanu, tikt pieņemtam Dieva ģi-
menē, tikt attaisnotam. Nosakiet, kurš no tiem atbilst rakstu vietai, 
un pie tā arī palieciet.

•	 Kā iegūt glābšanu
 „Viss, kas tev jādara, ir lūgt Dievu” – savā ziņā tā ir taisnība, bet to var 

iztulkot arī maldīgi. Noskaidrojiet, kurš vārds stundai ir vispiemēro-
tākais, un tad saprotami un precīzi māciet to. Tas varētu būt ticēt, 
nākt, saņemt, nožēlot grēkus, saukt vai kāds cits vārds. Paskaidrojiet, 
ka bērnam jāatsaucas Dievam ne jau jums un tas jādara savā sirdī. 
Svarīga evaņģēlija pielietojuma daļa ir skaidrojums, kā uzticēties 
Kristum, tā vietā, lai teiktu: „Ja tu gribi nākt pie Jēzus, pienāc un es 
tev pateikšu, kā.”

Kad mācāt un pielietojat evaņģēliju, dariet bērniem zināmu, ka viņi var 
jums uzdot jautājumus par mācīto. Raugieties, lai neradītu iespaidu, ka 
viņiem jārunā ar skolotāju, lai tiktu izglābti.
Centrālo patiesību ne vienmēr izdosies izteikt kā pamatotu evaņģēlija 
vēsti, tomēr daži Bībeles stāsti ir tam piemēroti:

•	 Noa	–	CP:	Tevi	var	izglābt	no	Dieva	soda.
•	 Četri	draugi	aiznes	paralizēto	draugu	pie	Jēzus	–	CP:	Jēzum	ir	vara	

piedot visus tavus grēkus.
•	 Pāvila	atgriešanās	–	CP:	Jēzus	Kristus	var	pārveidot	tevi	par	jaunu	

radījumu.
•	 Kains	un	Ābels	–	CP:	Tev	jānāk	pie	Dieva	pēc	Viņa	noteikumiem.
•	 Jēzus	nāve	–	CP:	Jēzus	bija	Dieva	lielais	pestīšanas	plāns.

Šo centrālo patiesību un to pielietojumu skaidrojums ļaus vienkārši un 
skaidri formulēt bērnu vajadzību un tās Dieva atbildi Kristū, proti, glābša-
nu.
Bībeles stāsts nav vienīgais resurss, lai sludinātu evaņģēliju. Iespējams 
izmantot arī, piemēram, Bezvārdu grāmatu. Jūs varētu veidot stundu par 
atpestīšanu, taisnošanu vai piedzimšanu no jauna. (Skat. 11. nodaļu.)
Mācot bērnus ar labām priekšzināšanām, parasti neizvēlas viņiem jau 
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zināmu Bībeles stāstu, bet drīzāk tematu, kas piesaistītu viņu uzmanī-
bu un kurā būtu pielietojums atpestītam bērnam. Šādu stundu varētu 
papildināt ar tiešu evaņģēlija aicinājumu.  Reizēm šādos apstākļos Dievs 
„tīkla izmešanai” izmanto kādu viesi, kurā klausoties  bērns, kurš draudzē 
regulāri saņemis pareizu mācību un līdz ar to viņa sirds ir labi sagatavota, 
uzticas Glābējam.
Gadījumos, kad ir iespēja organizēt piecu dienu evaņģelizācijas pasāku-
mu, visticamāk izvēlēsieties tematiskās stundas, jo ikvienā no tām pausta 
evaņģēlija vēsts, bet katru dienu pievērsīsiet uzmanību vienam Labās 
vēsts aspektam, lai apskatītu to pamatīgāk. Lai tādējādi līdz nedēļas 
beigām lielākā daļa bērnu būtu patiešām iemācījušies dažas evaņģēlija 
pamatpatiesības.
Piemēram: 
Jēzus līdzības

•	 Pazudusī	avs	–	CP:	Jēzus	ir	Labais	Gans.
•	 Kāzu	mielasts	–	CP:	Lai	Dievs	tevi	pieņemtu,	tev	vajadzīgs	Jēzus.
•	 Paslēptie	dārgumi	–	CP:	Dieva	valstība	ir	daudz	vērtīgāka	par	jebko	

citu.
•	 Pazudušais	dēls	–	CP:	Dievs	pieņem	visus,	kuri	atgriežas	pie	Viņa.
•	 Divas	lūgšanas	–	CP:	Dievs	var	pārveidot	grēciniekus.

Ceļazīmes
•	 Aizlieguma	zīme		Ādams	un	Ieva	grēko	–	CP:	Tur,	kur	ir	Dievs,	grē-

kam nav vietas.  
•	 Vienvirziena	ceļš			Lieldienu	jērs	–	CP:	Vienīgi	Dieva	Jēra	asinis	var	

tevi paglābt.
•	 Dodiet	ceļu	 Pēteris	seko	Jēzum	–	CP:	Sekot	Jēzum	nozīmē	atzīt,	

ka Viņš ir Kungs.
•	 Stāt!	 	 Saula	atgriešanās	–	CP:	Tu	nevari	ignorēt	Dieva	

Dēlu.
•	 Brīdinājuma	zīme		Jaunais	bagātnieks	–	CP:	Ja	tu	noliegsi	Jēzu,	tev	

nebūs mūžīgās dzīvības.
Mācīt bērnus katru nedēļu ir vislabākais apmācību variants. Jūs varat 
saplānot programmu tā, lai bērni mācītos evaņģēlija pamatus un gūtu 
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labu Bībeles pārskatu. Ar laiku viņu Bībeles patiesību zināšanām va-
jadzētu padziļināties un paplašināties. Pirmās deviņas nedēļas varētu 
veltīt pamatpatiesībām, kuras uzskaitītas nodaļas sākumā, tad vairākas 
stundas mācīt par Bībeles varoņiem. Katru nedēļu bērni mācītos kādu 
centrālo patiesību. Ik pa laikam būs stundas, kur centrālā patiesība ir 
ļoti tieša evaņģēlija vēsts, tā to arī mācīsiet. Tas gan nenozīmē, ka vienā 
stundā jāmāca gan „viss evaņģēlijs”, gan centrālā patiesība. Māciet, to, kas 
ir konkrētajā rakstu vietā, un paļaujieties uz Dievu, ka Viņš dos iespējas 
mācīt šos bērnus arī nākotnē. Atcerieties – jo vairāk informācijas stundā, 
jo lielāka varbūtība, ka bērni neko neiemācīsies.
Ja centrālā patiesība attiecas tikai uz atpestītu bērnu, nedomājiet, ka ne-
atpestīts bērns neko neiegūs. Dievs var to lietot, lai arī šāds bērns saskatī-
tu, kāds ieguvums ir sekot Kristum un kāda tā atbildība. Ja centrālā patie-
sība ir galvenokārt evaņģēlija patiesība, iegūs atpestīti bērni. „Evaņģēlijs 
nav mācība, kuru vienreiz apgūstam un tad nokārtojam eksāmenu, bet 
gan atbilde uz jebkuru problēmu.” (John McArthur) Protams, evaņģēlija 
pasludināšana nedrīkst būt tik primitīva vai iepriekš paredzama, ka bērni 
uztver to kā jau daudzkārt dzirdētu, tāpēc jūtas garlaikoti – drausmīgs 
lāča pakalpojums vissvarīgākajai vēstij, kāda jebkad bijusi!  
Daži skolotāji var paši izplānot programmu, atrast noderīgu papildin-
formāciju, pagatavot stundas uzskati, tomēr lielākā daļa skolotāju dod 
priekšroku jau gatavai programmai. Tas, protams, atvieglo darbu, vienīgi 
pārliecinieties, vai tās pamatā ir pārliecība, ka bērniem nepieciešams 
evaņģēlijs un ka mācībai jābūt bibliskai.

Attīstiet spēju pielāgoties
Bībeles stunda nav iepriekš sagatavota runa, kuru nemainīsiet, lai kas arī 
notiktu.	Uzdodot	jautājumus,	klausoties	bērnu	atbildēs,	lai	noteiktu,	vai	
viņi visu sapratuši un kaut ko pārpratuši, vajadzīga atbilstoša reakcija. 
Stundas vidū kāds bērns var uzdot labu jautājumu, kas it kā novirza no 
stundas tēmas, bet, ja izlemsiet uz to atbildēt, visi būs ieguvēji.
Varbūt ir ieplānotas piecu dienu nodarbības, un pirmajā dienā tiek 
mācīta ļoti vienkārša evaņģēlija stunda, bet izrādās, ka bērni neko nav 
sapratuši, jo pat nezina, ka Dievs ir. Tad nepieciešams pārveidot stundu 
atbilstoši bērnu vajadzībām un otrajā dienā mācīt par Dievu. Nākamajās 
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dienās pakāpeniski papildina mācīto.
Iespējams, ka uz pilsētas pasākumu atnākušie bērni nespēj ilgi kon-
centrēt uzmanību un ir skaidrs, ka viņi zaudēs interesi, ja stunda ilgs 16 
minūtes kā parasti. Šādā gadījumā nepieciešama ātra reakcija, saīsinot 
gan stāstu, gan patiesību. Spēja pielāgoties veidojas ar pieredzi un ar 
lūgšanu.
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Zināšanas
„Ja sāksiet, maldīdamies miglā, atstāsiet cilvēkus tumsā.” (J.C. Ryle) 
Skolotājs nevar adekvāti mācīt to, ko pats nesaprot. Svarīgi, lai jūs 
par patiesību zinātu vairāk nekā gatavojaties mācīt; tad būsiet ga-
tavi atbildēt uz jautājumiem un labāk pārvaldīsiet attiecīgo tema-
tu. Dziļas Bībeles patiesības zināšanas palīdzēs dažādot stundas, 
izvairoties no vienveidības. Jūs kā skolotājs būsiet bagātīgi svētīts, 
paplašinot savas Bībeles patiesības zināšanas.
Veltiet laiku, lai izprastu centrālo patiesību. Pārdomājiet jautājumus 
un sameklējiet bibliskas atbildes. Ja jūs mācītu stāstu par farizeju un 
muitnieku (Lūkas 18:10-15), būtu svarīgi saprast, ko nozīmē „tais-
nots”. Bieži vien jāizlasa citas rakstu vietas, lai labāk saprastu centrā-
lo patiesību. Nepietiek tikai patiesību  saprast ar prātu, tā jāsatver ar 
sirdi, lai tas, ko mācāt, nāktu no sirds, kuru ietekmējusi šī vēsts.

Vienkāršošana un skaidrojums
Nepietiek tikai mehāniski atkārtot kopsavilkumu – patiesība jāpa-
skaidro, darot to vienkārši, bet pamatīgi. Ja centrālā patiesība ir 
„Dievs ir svēts”, bērniem jāpaskaidro vārda „svēts” nozīme. Ja centrā-
lā patiesība ir „Mēs visi esam piedzimuši kā grēcinieki”, jāpaskaidro, 
kādēļ tā ir, kā tas izpaužas mūsu dzīvēs un kāda ir Dieva radikālā 
atbilde uz šo problēmu.
Noderīgi būtu formulēt jautājumus par centrālo patiesību, jo atbil-
des uz tiem būs patiesības skaidrojums, kuru izmantosiet, mācot 
stundu. Ja centrālā patiesība ir „Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem”, 
uzdodiet šādus jautājumus: Ko nozīmē „augšāmcēlās no miruša-
jiem”? Kā mēs zinām, ka Viņš augšāmcēlās? Kāpēc Viņš augšām-
cēlās? Ko tas liecina par Viņu? Ja arī neizmantosiet visas atbildes, 
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tas jums palīdzēs noteikt, kurus patiesības aspektus vajadzētu bērniem 
paskaidrot.
Ja centrālā patiesība ir brīdinājums, pavēle vai piemērs, jūs drīzāk mācī-
siet, kāda atbilde vajadzīga, nevis doktrīnu. Skaidrojot šāda veida cen-
trālo patiesību, tomēr patiesība tiks ietverta. Mācot stundu, kurā cen-
trālā patiesība ir „Tagad Jēzus aicina „Seko Man!’”, jūs paskaidrotu, kāpēc 
Viņam ir šāda vara, kā Viņš aicina un ko nozīmē Viņam sekot. Ja mācāt 
stundu par Ābrāmu, kurā centrālā patiesība ir „Tici Dieva apsolījumam kā 
Ābrāms”, jāpaskaidro, kādēļ Dievam var uzticēties. Jāpaskaidro bērniem, 
kā varam zināt, ko Dievs saka un kas līdz ar to mums jādara.  
Bērniem būs vieglāk izprast mācīto patiesību, ja skaidrojums būs saistīts 
ar viņu pieredzi. Mācot, ka Dievs ir visuresošs, pajautājiet, kādas vietas 
viņi katru dienu apmeklē, un parādiet, ka Dievs ir visās šajās vietās. Pa-
skaidrojot, ka visi esam dzimuši grēcinieki, uzsveriet, ka skolā mācāmies 
pareizi rakstīt un skaitīt, bet nevienam nav jāmāca, kā zaudēt savaldīša-
nos vai kā melot – visi to var bez mācīšanās. Kāpēc?
Protams, ja centrālā patiesība ir neatņemama Bībeles stāsta daļa, atklājot 
stāsta saturu, būs viegli to paskaidrot. Bieži vien būs jāpapildina ar citiem 
patiesību piemēriem, lai labāk paskaidrotu stundas centrālo patiesību. 
Tas ir saprātīgi, un skolotāji to parasti izmanto, mācot Bībeli. Piemēram, 
stāstā par Kainu un Ābelu varētu mācīt: „Tev jānāk pie Dieva pēc Viņa 
prāta.” Lai paskaidrotu, ko nozīmē „pēc Dieva prāta”, būs jāieskatās Jauna-
jā Derībā. Lai paskaidrotu patiesību un piešķirtu skaidrojumam autoritāti 
un autentiskumu, noderēs īsi Bībeles citāti.
Jūs nemācīsiet pilnīgi visu, ko zināt. Centieties, lai skaidrojums būtu 
vienkāršs, bet paturiet prātā, ka vienkāršs un primitīvs nav viens un tas 
pats. Izaicinājums ir ietērpt bērniem saprotamā valodā to, ko esat iemā-
cījies par konkrēto patiesību. Līdzīgi kā tulkojot kādu tekstu, uzdevums ir 
gādāt, lai tas būtu precīzs. Lai, mēģinot tekstu vienkāršot, tas netiktu fal-
sificēts. Jūsu mērķis ir atklāt patiesību tādiem vārdiem, ko nevar pārprast. 
Daudzi jēdzieni bērniem vēl nebūs zināmi, līdz ar to vajadzētu mācīt, 
lietojot bērniem pazīstamus vārdus un priekšstatus.
Tikpat svarīgi ņemt vērā to, no kādas vides ir šie bērni. Mēģiniet domāt 
tā, kā domā viņi, ieklausieties savos skaidrojumos viņu ausīm. Postmo-
dernā bērna pasaules uzskats ir citādāks nekā ticīgā ģimenē augušam 
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bērnam. Jūsu vēlme ir mācīt viņus tā, lai viņi patiešām iedziļinātos tajā, 
ko viņiem māca.
Ir tik viegli ļauties paradumam, mācot Bībeli, izteikties reliģiskos termi-
nos, bet bērniem tie var izklausīties kā svešvaloda. Pat gadījumos, kad 
bērni tos izmanto, atkārtojot mūsu teikto, tas vēl nenozīmē, ka viņi tos 
sapratuši. Noteikti jālieto tādi vārdi kā „glābšana/ pestīšana”, „mūžīgā 
dzīvība” un „ticība”, dodot tiem vienkāršu skaidrojumu. Piemēram, „mū-
žīgā dzīvība” nozīmē pazīt Dievu un piederēt Viņam uz visiem laikiem; 
„glābšana/ pestīšana” var tikt skaidrota kā atbrīvošana – Jēzus var mūs 
atbrīvot no grēka varas un no pelnītā soda. Pat vārdam „grēks” vajadzīgs 
skaidrojums. Bērniem jāzina šo vārdu nozīme, lai saprastu Bībeles tekstu, 
kad viņi to lasīs patstāvīgi.

Vieta stundas plānā
Centrālā patiesība jāuzraksta plāna sākumā. Papīra lapas kreisajā pusē 
saraksta notikumu attīstību, savukārt labajā pusē uzraksta CP pie plā-
na punktiem, kuros mācīsiet kādu centrālās patiesības aspektu. Izvēlas 
notikumus, kuri atklāj CP, un norāda, kāds aspekts tiks mācīts – parasti tie 
varētu būt trīs līdz četri notikumi.
Centrālā patiesība: Dievs vēlas, lai visi cilvēki dzirdētu par Jēzu.
Ievads:
„Mums jātiek prom!”
Notikumu attīstība:

1. Vajāšanas izklīdina kristiešus. CP   Dieva plāns sludināt evaņģē-
liju.

2. Filips sludina Samarijā. CP   Visi nozīmē visi.

3. Dievs sūta Filipu uz dienvi-
diem.

4. Filips satiek etiopieti. CP   Sludina ne vien daudziem, bet 
arī atsevišķiem cilvēkiem.

5. Filips paskaidro evaņģēliju. CP   Paskaidro evaņģēliju.
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Kulminācija:
 6. Filips kristī etiopieti.

CP   Iemesls, kādēļ Dievs vēlas, lai 
visi dzirdētu.

Nobeigums:
7. Tā Kunga Gars aizved Filipu 

sludināt citā pilsētā.

8. Etiopietis līksms atgriežas 
Āfrikā.

     „Filipa ceļojums uz tuksnesi 
nebija veltīgs!”

CP   Kopsavilkums

Ilustrācija jeb piemērs
Centrālā patiesība vai tās aspekti visbiežāk ir abstrakti jēdzieni, kurus 
bērniem grūti aptvert. Tādēļ tie jākonkretizē. Te noderēs ilustrācijas. Bieži 
vien Bībeles stāstījums ilustrē centrālo patiesību, tomēr, to sīki analizējot, 
ilustrācija palīdzēs bērniem izprast kādu no CP aspektiem.
Ilustrācija var būt piemērs no dabas, kāds atgadījums no ikdienas dzīves, 
biogrāfijām vai vēstures. Bībelē ir daudz tādu piemēru un salīdzinājumu: 
„kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā Tas Kungs apžēlojas par tiem, kas Viņu 
bīstas”; „kas paļaujas (gaida)	uz	To	KUNGU,	tie	dabū	jaunu	spēku,	tā	ka	
viņiem aug jaunas spārnu vēdas kā ērgļiem”; Dieva vārds ir kā āmurs, 
zobens, uguns; ticīgie ir zemes sāls un pasaules gaisma. Jēzus mācīja, 
izmantojot līdzības, kas ir kā ilustrācijas. To mērķis ir izgaismot. Kad lieto-
jam kādu ilustrāciju vai piemēru, mums vajadzētu uzdot sev jautājumu: 
„Vai tas sīkāk paskaidros to, ko mēģinu pateikt?” Jābūt nepārprotamai 
saistībai starp ilustrāciju un mācīto domu.
Jāizvēlas vecuma grupai piemērota ilustrācija – raugieties, lai tā nebūtu 
pārāk gara, citādi bērni to sajauks ar Bībeles stāstu. Vienā stundā nevaja-
dzētu izmantot pārāk daudz ilustrāciju.
Centrālās patiesības mācīšanai vajadzētu būt tikpat aizraujošai kā stāsta 
stāstīšanai. Līdzīgi kā pakāpeniski atklājot stāsta saturu, pārejot no viena 
notikuma pie otra, stundas gaitā tiek atklāti visi CP aspekti.
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CP kā stundas sastāvdaļa
Ja stāstāt aizraujošu Bībeles stāstu, kura nobeigumā paziņojat: „Tātad no 
šī stāsta varam mācīties to, ka...”, bērni, iespējams, zaudēs interesi, jo no-
domās – labākais ir beidzies, tagad būs sludināšana. Ieteicams patiesību 
ievīt stāstījumā, mācot to pa drusciņai. Pēc ievadteikuma dod skaidroju-
mu, kuram seko vēl viens teikums pārejai uz stāstījumu. Šim mērķim var 
izmantot salīdzinājumu, izsaukuma vai jautājuma teikumu.
Piemēri.

„Zēns ar prieku devās prom no mājām. Viņš nevarēja vien sagaidīt, kad 
varēs visu darīt pēc sava prāta. „Nu es būšu noteicējs par savu dzīvi,” 
viņš domāja. Līdzīgi arī mēs, tu un es, gribam visu darīt pēc sava prāta. 
Mums patīk būt noteicējiem. Bībelē par to teikts: „Visi novērsušies no 
Dieva un iet savus ceļus”. Šajā telpā ir 19 cilvēki. Cik no mums tagad ir 
pievērsušies savam ceļam? Mēs esam tādi paši kā šis dēls, kurš steidzās 
pamest mājas...”
„Caķejs bija pārsteigts par to, ka Jēzus zina viņa vārdu.” Kāpēc Jēzus zi-
nāja viņa vārdu? (Bērnu atbildes.) Jēzus to zināja tāpēc, ka Viņš ir Dieva 
Dēls. Dievs zina visu, Jēzus visu zina. Viņam ir zināms viss par pagātni, 
viss par to, kas tagad notiek katrā valstī, un Viņš zina, kas būs nākotnē. 
Neviens nevar Viņam pateikt neko tādu, ko Dievs nezinātu. Viņš zina 
visus svarīgos notikumus un arī sīkās lietas. Viņš zina, kā tevi sauc, tāpat 
kā Viņš zināja Caķeja vārdu...”
„Filipiešu cietuma uzraugs nomazgāja Pāvila un Sīlas brūces, aizveda 
viņus uz savām mājām un paēdināja. Kādas negaidītas pārmaiņas! 
Dievs turpina pārveidot cilvēkus, mainot viņu sirdis. Ja pērtiķis ietērp-
tos lauvas ādā un rūktu kā lauva, vai viņš būtu īsta lauva? Nē! Īsti lauvas 
ir tādi piedzimuši. Ja tu gribi būt Dieva ģimenē, tas nenotiek tāpēc 
vien, ka izpildi kādus rituālus, skaiti lūgšanas vai ej uz baznīcu. Dievam 
jāpārveido tava būtība, padarot tevi par jaunu radījumu. Bībelē mēs 
lasām: „Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, 
redzi, viss ir tapis jauns.” (2. Korintiešiem 5:17) Ikviens, kurš tic Kungam 
Jēzum, ir jauns radījums. Tas izskaidro, kāpēc cietumsargs bija tā izmai-
nījies...”

Skolotāji reizēm raizējas par to, ka šī pieeja it kā sabojā stāstu. Jā, stāsts 
tiek pārtraukts, bet to gandrīz nevar pamanīt, ja patiesība tiek pieminēta 
vispiemērotākajā stāstījuma vietā un šī atkāpe nav pārāk gara. Svarīgi 
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atcerēties, ka mūsu uzdevums nav stāstīt stāstus, bet gan mācīt stundas, 
kuras būtu pārdomātas un labi sagatavotas.
Ja stundas gaitā centrālās patiesības aspekti pieminēti trīs vai četras 
reizes, esat atkārtojuši centrālo patiesību. Var izmantot vienu un to pašu 
frāzi vai to nedaudz pamainīt, bet jaunākiem bērniem patīk atkārtot 
kopsavilkuma teikumu kopā ar skolotāju. Atkārtošanai ir būtiska nozīme 
mācību procesā. Daudzas Bībeles patiesības Svētajos Rakstos atkārtotas 
vairākkārt – mūsu Radītājs zina, kā mēs mācāmies!

Uzskate
Visdrīzāk uzskate tiks lietota stundas daļā, kurā būs stāsts, bet tikpat 
svarīgi ir ilustrēt arī patiesību. Vienkāršākais variants ir uzrakstīt to uz 
kartona un parādīt tad, kad mācāt CP. Tomēr, ja darīsiet tā katru stundu, 
tas būs monotoni un zaudēs efektivitāti. Esiet radoši! Var parādīt tikai 
atslēgas vārdus, kurus lieto saistībā ar CP, vai arī tos aizstāt ar simboliem. 
Vēl var izmantot jautājumu, kuru parāda sākumā, tad papildina ar atbilžu 
ilustrācijām. Varētu noderēt arī kāds priekšmets, kas saistīts ar centrālo 
patiesību. Piemēram, iesaiņota dāvana, no kuras izvelk atslēgas vārdus 
par mūžīgo dzīvību.
Kopumā vajadzētu ievērot šādu principu – mācīt maz, bet iemācīt to labi. 
Būs arī reizes, kad to neievērosiet. Piemēram, varētu būt stunda, kurā tiek 
atkārtotas vairākas tikko mācītas patiesības.
Reizēm saskatīsiet patiesību, kura nav stundas centrālā patiesība, bet, ja 
jums ir sajūta, ka to vajadzētu pieminēt jūsu grupas bērniem, dariet to. 
Laiku pa laikam mēs visi saskaramies ar stundām, kurās grūti atrast vienu 
centrālo patiesību, tad varētu arī ietvert divas vai trīs, veltot tām īsāku 
laiku.
Šie ir noderīgi principi, bet tas nenozīmē, ka tiem bez ierunām jāseko. 
Jums ir brīvība meklēt vispiemērotāko variantu un Svētā Gara vadību.
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Desmitgadīgi puikas izskrēja no svētdienskolas, beidzot brīvībā. 
Viņu saruna bija apmēram šāda:
„Šī bija sestā stunda par to, kāds ir Dievs, – domāju, ka nu jau mēs to 
zinām.”
„Skolotājs Bells par to runā ar tādu aizrautību – šķiet, būšu kaut ko 
palaidis garām.”
„Nu, Dievs ir visur visu laiku –”
„Visuresošs.”
„Labi, viszini, visuresošs un svēts, un Viņam ir zināms viss – ”
„Viszinošs.”
„Un	suverēns,	un	pašpietiekams!	Viņš	valda	pār	visu.”
„Jā, tas viss. –  Nu un tad?”
Tomēr kaut kā pietrūka. Zēni nesaskatīja nekādu saistību Dieva īpa-
šībām ar viņu pašu dzīvi. Pielietojums sniedz atbildi uz jautājumu 
„Nu un tad?”. Turklāt tas ir process, kurā patiesība tieši un personīgi 
uzrunā bērnus, palīdzot viņiem saprast, kā uz to reaģēt savā dzīvē.
Svarīgi palīdzēt bērniem izprast, kādu attieksmi pret Sevi Dievs 
sagaida pēc tam, kad viņi iepazīstināti ar patiesību, kam ir liela nozī-
me mūsu dzīvēs. Mudiniet bērnus pārdomāt, kā patiesība ietekmē 
mūsu vēlmes, attieksmes, uzvedību vai rīcību.
2. Timotejam 3:15-18 atklāts, kāds ir Svēto Rakstu mērķis: tie noder 
mācīšanai (lai mācītos patiesību), bet tas vēl nav viss. Mūsu dzīvēs 
tie darbojas, lai pierādītu vainu, labotu, audzinātu taisnībā un saga-
tavotu katram labam darbam.
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Pielietojuma pamatā – patiesība
Pielietojumu nosaka centrālā patiesība. Stundai, kurā māca par Dieva 
augstāko varu, būs cits pielietojums nekā stundā par Jēzus Kristus nāvi. 
Pielietojums ir kā zieds, kas raisās no patiesības saknes, sakne ir tā, kas 
nosaka, kāds būs zieds.
Veidojot kopsavilkuma teikumu, lai formulētu patiesību, papildiniet to ar 
saikli „tādēļ”, kuram seko ideja par patiesības pielietojumu.
Piemēram:

•	 Bībele	ir	Dieva	Vārds...	tādēļ...	lasi	to.
•	 Jēzus	Kristus	atkal	nāks	uz	zemi...	tādēļ...	esi	gatavs.
•	 Jēzus	Kristus	ir	dzīvs	mūžīgi...	tādēļ...	tu	vari	Viņu	iepazīt.

Ja centrālā patiesība ir pavēle, apsolījums, piemērs vai brīdinājums, tas 
norādīs uz pielietojumu šajā stundā. Neatkarīgi no tā, vai izteikta pavēle, 
piemērs vai kāda cita doma, skaidrojot centrālo patiesību, nepieciešams 
bērnus iepazīstināt ar doktrīnu, kas ir patiesības pamatā.
Mācot Bībeles stundu, parasti vispirms tiek skaidrota patiesība, tikai 
tad ar to saistīts pielietojums. Pirmoreiz pieminot centrālo patiesību, 
uzreiz neskaidrosiet tās pielietojumu, to darīsiet vēlāk stundas gaitā.

Pielietojums saistībā ar bērnu dzīvēm
Pielietojums ir kā tilts, kas savieno Bībeles patiesību ar konkrēto bērnu 
dzīvēm. Tāpēc iepazīstiet tos, kurus mācāt, lai izprastu viņu pasauli – viņu 
raizes un problēmas, priekus un bēdas, viņu nostāju, ticību un vērtības. 
Kad varat minēt piemēru tam, kā bērni izdara spiedienu uz vienaudžiem, 
vai jums izdodas atrast spēli, kura viņus aizrauj, tad esat uz pareizā ceļa 
un spēsiet bērniem palīdzēt pielietot Dieva Vārdu.

Pielietojums, kas sadala
Dievs visus cilvēkus pasaulē, ieskaitot bērnus, redz divās grupās: tos, kas 
ir Viņa Valstībā, un tos, kuri nav, – izglābtos un pazudušos. Daži bērni ir 
uzticējušies Jēzum Kristum un ir Dieva Valstībā, bet tie, kuri vēl nav, ir 
ārpus tās. Reizēm Bībeles patiesības pielietojums abām grupām sakrīt, 
tomēr bieži vien tas tā nav. Mācot bērnus, jūsu vēlme ir palīdzēt neatpes-
tītam bērnam izprast, ko Dievs sagaida no viņa, bet atpestītam bērnam 
– saprast, kā atbildēt Dievam.
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Stundā par to, kā Jēzus aicināja Savus mācekļus, centrālā patiesība varētu 
būt „Jēzus turpina aicināt cilvēkus Viņam sekot”. Pielietojums neatpestī-
tam bērnam tad būtu „tu sāc Viņam sekot, kad uzticies Jēzum kā savam 
Glābējam”, bet pielietojums atpestītam bērnam – „tu seko Jēzum katru 
dienu, dzīvojot Viņam”.
Parasti centrālā patiesība attiecas gan uz atpestītu, gan neatpestītu bēr-
nu, bet reizēm patiesība pielietojama tikai neatpestītam bērnam, necen-
tieties to pielietot abiem. Līdzīgi, ja tā attiecas tikai uz atpestītu bērnu, 
izvēlieties skaidru, nesamākslotu patiesības pielietojumu.
Kristieši iegūst no evaņģēlija, jo mūsu dzīves ir kā šīs Labās vēsts izpaus-
me, tādēļ ir labi, ja neticīgie uzzina par privilēģijām un pienākumiem, 
kādi ir tiem, kuri pieder Dieva ģimenei.
Mācot patiesības pielietojumu, norādiet, kam tas domāts. Stundā par 
Filipu varētu sacīt: „Ja esi kristietis, Dievs vēlas, lai tu kādam pastāstītu 
par Jēzu. Padomāsim, kā to labāk izdarīt...” Pielietojot patiesību neatpestī-
tam bērnam, varētu teikt: „Varbūt tu vēl nepazīsti Jēzu, bet esi atnācis uz 
Labās vēsts pulciņu. Kā tas gadījās? Dievs parūpējās par to, lai tu dzirdētu 
par Viņa Dēlu! Viņš grib, lai tu to uzzinātu un varētu ticēt.”

Stundas plāna sākumā skaidri norāda, kam domāta Bībeles patiesība un 
kāds būs tās pielietojums.

Centrālā patiesība:    Dievs grib, lai visi dzirdētu evaņģēliju.
Pielietojums atpestītam bērnam: Pastāsti kādam (iedod traktātu).
Pielietojums neatpestītam bērnam: Kad to dzirdēsi, sāc ticēt, tāpat kā   
       etiopietis.

Ja centrālā patiesība jau ietver pielietojumu, norāda, kā rīkoties tālāk.
Centrālā patiesība:    Dievs grib, lai visi dzirdētu evaņģēliju.
Pielietojums atpestītam bērnam: Lūdz Dievu, lai Viņš palīdz tev 
     izvēlēties Viņa ceļu un mainīties.
Pielietojums neatpestītam bērnam: Tev jāsāk godāt Dievu.

Vajadzētu izvairīties no tā, ka mācām bērnus tā, it kā viņi visi būtu Dieva 
Valstībā, stāstot viņiem par visiem evaņģēlija apsolījumiem un drošību 
Dievā, tādējādi radot tiem nepareizu priekšstatu, ka viss jau ir kārtībā.
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Konkrēts un atbilstošs pielietojums
Lai pielietojums būtu konkrēts un atbilstošs, noderēs šādi jautājumi:

•	 Kam?	
•	 Kādu	atbildi	Dievs	sagaida	no	bērniem?
•	 Kad?
•	 Kur?
•	 Kā?

Mācot patiesības pielietojumu, pievērsiet bērnu uzmanību šiem jautāju-
miem. Pārrunājot atbildes, palīdziet viņiem izprast patiesības nozīmi.
Ja mācāt, ka „Bībele ir Dieva Vārds”, atbildes uz jautājumiem varētu būt 
šādas:

Kam? Atpestītam un neatpestītam.
Kādu atbildi Dievs sagaida no bērniem? Lasi to! Ja tev nav Bībeles, 
varam tev to iedot, ja vecāki atļauj.
Kad? Bieži, ja iespējams, katru dienu. Ieteicams tam ieplānot noteiktu 
laiku, piemēram, pirms brokastīm vai pirms gulētiešanas.
Kur? Mājās, kādā klusā vietā. Lai bērni dalās ar savām idejām!
Kā? Lūdz, lai Dievs palīdz izprast lasīto. Sāc lasīt no Marka evaņģēlija 
un katru dienu izlasi kādu rindkopu. Atzīmē, cik tālu izlasīji, un turpini 
nākamajā dienā.

Ja mācāt stundu, kuras centrālā patiesība ir „Jēzus ir vienīgais ceļš pie 
Dieva”, atbildes varētu būt šādas:

Kam? Atpestītam un neatpestītam.
Kādu atbildi Dievs sagaida no bērniem? Neatpestītam – novērsies 
no ceļiem, pa kuriem esi gājis, un nāc pie Jēzus.

Atpestītam – Padomā par kādu, kurš izvēlējies citu ceļu, un lūdz 
Dievu, lai tev būtu izdevība viņam pastāstīt par vienīgo ceļu. Šim 
mērķim noderēs Bībeles pants Jāņa 14:6.

Kad? Neatpestītam – tagad, nodarbības laikā, vai pa ceļam uz mājām.
 Atpestītam – Lūdz par šo cilvēku šodien un runā ar viņu, kad ro-
das izdevība.

Kā? Neatpestītam – Pasaki Dievam, ka esi gājis citus ceļus un to nožē-
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lo, jo tagad zini, ka tie nekam neder. Pateicies par to, ka Jēzus ir miris 
par tavu grēku, un pasaki Viņam, ka tu paļaujies uz to, ka Viņš tevi 
aizvedīs pie Dieva.

 Atpestītam – Parādi draugam/draudzenei šīsdienas rokdarbu. Ja 
viņu tas ieinteresē, tu varētu teikt: „Mēs iemācījāmies daudz ko 
interesantu.” Ja viņš/ viņa jautā „Ko?”, atkārto Bībeles pantu, kuru 
iemācījies.

Pielietojums vienmēr ir atsaukšanās Dievam ticībā, ar attieksmi vai rīcību. 
Jūsu dotajiem piemēriem jābūt bērniem labi saprotamiem. Kad mācāt, 
ka Dievs ir pacietīgs, un pielietojums kristīgiem bērniem ir, ka arī viņiem 
jābūt pacietīgiem, viens no piemēriem varētu būt – kā būt pacietīgam 
situācijā, kad kāds no futbola komandas īsti labi nespēlē.

Realitātē balstīts pielietojums
Atzīstiet, ka bērni paliek bērni un bieži vien viņu paklausībā Dievam 
spertie soļi būs vien sīki solīši. Iedrošiniet viņus liecināt par Jēzu kādam 
draugam, neradot priekšstatu, ka viņiem jāpastāsta par Dievu visiem 
saviem klasesbiedriem. Galu galā, vai tad mēs, skolotāji, esam liecinājuši 
par Jēzu visiem saviem darbabiedriem vai kaimiņiem?
Pielietojumam ne vienmēr jābūt saistītam ar kādām darbībām, bieži vien 
tas attiecas uz uzticēšanos un ieguvumiem, kuri ir katram Dieva bērnam, 
pievienojoties Dieva ģimenei. Nesabalansējot abus šos aspektus, bērni 
var izdarīt nepareizu secinājumu, ka, lai gan esam glābti no žēlastības, 
nedzīvojam no žēlastības.

Pārdomas veicinošs pielietojums
Ja gribam, lai bērni sasniegtu augstāku mācīšanās līmeni – saskatītu sa-
karības un pielietojumu, viņiem pašiem jāiedziļinās patiesības pielietoju-
mā. Nepietiek tikai pateikt, kādu atbildi no bērniem sagaida Dievs. Vaja-
dzētu uzdot jautājumus, piemēram: „Šodien mēs mācījāmies, ko nozīmē 
Romiešiem 8:28. Ja esi kristietis un tevi nepieņemtu skolā, kurā gribēji 
mācīties, kāda būtu tava reakcija, zinot šo apsolījumu? Vai tu būtu vīlies? 
Vai tu žēlotos? Ko tu teiktu Dievam? Vai tev būtu iemesls uztraukties?”
Varētu izmantot izdomātu situāciju un personāžus un uzdot jautājumus: 
„Oskars bija apjucis. Viņa tētis un tēvocis apgalvoja, ka Dieva nav un viss 
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noticis nejaušības dēļ. Nometnē Oskars uzzināja, ka pasauli radījis Dievs, 
jo Bībeles stundās lasīja 1. Mozus grāmatu. Zēns uzdeva daudz jautāju-
mu, un viens no vadītājiem viņam atbildēja. Oskaru viņa atbildes pār-
liecināja, bet nu viņam bija jāizdara grūta izvēle. Kas varētu notikt, viņš 
ticēs Bībelei un uzticēsies Jēzum? Kādas ir neticības sekas? Vai viņš būs 
pietiekami gudrs, lai gaidītu?” Ja izmantojat šādu pieeju, bērni var paši 
pārdomāt šos jautājumus, neizjūtot spiedienu.
Vēl viens paņēmiens, kā rosināt domāt, ir paskaidrot situāciju, kurā 
pielietojumam ir liela nozīme, un tad piedāvāt trīs iespējamos variantus. 
Piemēram: Zāras māte ir kategoriska: „Zāra, negribu dzirdēt ne vārda par 
Jēzu. Tu vari iet uz baznīcu tikai svētdienās, citās dienās nē. Es ļaušu tev 
paturēt	Bībeli,	kuru	tu	nopirki,	bet	nekādu	sludināšanu.	Un	nedomā,	ka	
es iešu ar tevi uz baznīcu.” 
Zāra vēlas liecināt par Jēzu. Kurš no variantiem ir pats labākais un kāpēc?

1. Noliek kristīga satura grāmatu mammas istabā, lūdzot Dievu, lai 
viņa to izlasa.

2. Lūdz Dievu, lai būtu iespēja liecināt par Jēzu, pat nestāstot par Viņu.
3. Lūdz kādam pieaugušajam no baznīcas atnākt aprunāties ar mam-

mu, lai viņa mainītu savus uzskatus.

Personīgs pielietojums
Bieži vien, mācot patiesības pielietojumu, lietojam tādus vārdus kā „mēs”, 
„mums”, „mēs visi”, „katrs” vai „jebkurš”. Tie te iederas, taču laiku pa laikam 
ieteicams dalīties pieredzē, pastāstot bērnam par to, kā pielietota kon-
krētā patiesība, un norādot, ka tas attiecas „ne tikai uz mani, bet arī uz 
tevi”.
Pielietojums būs personīgāks, ja lietosiet vārdu „tu”. Iespējams, bērnu re-
akcija atspoguļosies viņu sejās – „Tas domāts man!” Protams, „tu” attiecas 
uz ikvienu klātesošo bērnu, ne tikai uz to vienu, uz kuru jūs paskatījāties, 
sakot „tu”!

Pielietojums kā atsaukšanās Dievam
Pielietojumam būs pavisam cits svars, ja to papildināsiet ar rakstu vietu, 
kurā atklāts, ko Dievs vēlas. Tas pasvītro, ka atsaukšanās bērna sirdī un 
dzīvē domāta Dievam, ne jau skolotājam.
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Pielietojums jāmāca tā, lai bērni saprastu, cik svarīgi ir, kā viņi rīkosies 
saskaņā ar dzirdēto. Pielietojumā jābūt maigam pamudinājumam un izaici-
nājumam, bet ne spiedienam. Mums vienmēr jācenšas novērst iespēju, 
ka bērni atsauktos spiediena rezultātā vai lai izpatiktu skolotājam.  Vienīgi 
Svētā Gara iedvesmota atbildes reakcija ir patiesais Dieva darbs. „Nav vaja-
dzības likt bērnam nožēlot grēkus, viņu piespiežot, jo patiesa grēku nožēla 
novedīs pie vēlmes to darīt, kad Tas Kungs liks sirdij atvērties, atsaucoties 
evaņģēlijam” (John McArthur).

Pielietojums stundas plānā
Tāpat kā mācot centrālo patiesību, arī pielietojums jāievij stundas plānā, 
un parasti tā vieta ir stundas beigās.
Tas tiek formulēts īsi, un stundas plānā dots atsevišķs pielietojums atpes-
tītam (A) un neatpestītam (N) bērnam.

Ievads:
„Mums jātiek prom!”
Notikumu attīstība:

1. Vajāšanas izklīdina kristiešus. CP   Dieva plāns sludināt evaņģē-
liju.

2. Filips sludina Samarijā. CP    Visi nozīmē visi.
Pielietojums A (Marka 16:15) 

3. Dievs sūta Filipu uz dienvi-
diem.

4. Filips satiek etiopieti. CP Sludina ne vien daudziem, bet 
arī atsevišķiem cilvēkiem.
Pielietojums N

5. Filips paskaidro evaņģēliju. CP Paskaidro evaņģēliju.

Kulminācija:
 6. Filips kristī etiopieti.

CP Iemesls, kādēļ Dievs vēlas, lai 
visi dzirdētu.
Pielietojums N (Romiešiem 10:13)
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Nobeigums:
7. Tā Kunga Gars aizved Filipu 

sludināt citā pilsētā.

8. Etiopietis līksms atgriežas 
Āfrikā.

     „Filipa ceļojums uz tuksnesi 
nebija veltīgs!”

CP Kopsavilkums

Tēmas izpētes aktivitātes 
Laiku pa laikam noderīgi ieplānot kādu aktivitāti, kas palīdzētu kristietim 
sākt pielietot centrālo patiesību. Varbūt mācījāt par lūgšanu un parādī-
jāt, kā šim mērķim izmantot nelielu piezīmju grāmatiņu. Bērni, kuri vēlas 
iekārtot lūgšanu dienasgrāmatu, saņem piezīmju grāmatiņas. Bībeles 
stundā par to, kā liecināt par Dievu, divi vadītāji varētu parādīt, kā iedot 
draugam traktātu. Tad izdala šo informācijas lapu ikvienam, kurš to vēlas 
saņemt. Mācot par pateicību, varētu sagatavot kartīti ar tabulu nedēļas 
dienām. Bērna uzdevums izkrāsot dienu, kurā viņš Dievam par kaut ko 
pateicās.
Bērnu iesaistīšanās ir brīvprātīga. Kaut arī šīs aktivitātes galvenokārt do-
mātas kristīgiem bērniem, nekad nesakiet, ka citi nevar vai nedrīkst tajās 
iesaistīties.
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Centīgam pavāram var būt visas garšīgam ēdienam vajadzīgās 
sastāvdaļas, bet tas vēl negarantē, ka arī rezultāts būs izcils. Līdzīgi, 
arī mācot Bībeles stundu, tā jāpasniedz atraktīvi, tai jābūt „garšīgai” 
un baudāmai.

Uzskate
Kā uzskati var izmantot priekšmetus, simbolus, materiālus un meto-
des, kas vizuāli papildina un palīdz konkretizēt domas.
Pareizi lietota uzskate nostiprinās mācīto, jo atceramies 50 % no tā, 
ko	dzirdam	un	redzam.	Uzskate	palīdz	piesaistīt	un	noturēt	bērnu	
uzmanību, padarot mācīšanos patīkamāku, kas savukārt veicina la-
bāku	uzvedību.	Uzskate	palīdz	paskaidrot	mācīto,	arī	ilustrējot	kādu	
sarežģītu domu. Mūs droši vien nepārsteigs tas, ka arī Jēzus izman-
toja uzskatāmus piemērus, kad mācīja ļaudis.
Mūsdienās pieejamas visdažādākās uzskates, daudz vairāk nekā 
agrāk. Ja sekojat mācību programmai, jūsu rīcībā jau ir sagatavotie 
materiāli. Izmantojiet to, ko uzskatāt par lietderīgu, izlaidiet lieko 
un papildiniet ar savām idejām. Nereti ikdienišķas lietas var būt 
laba uzskate. Parasti pats labākais ir tas, kas ir vienkāršs, ja uzskate ir 
pārāk sarežģīta, tā var novērst jūsu un bērnu uzmanību. Izvairieties 
no uzskates, kas novērsīs uzmanību no galvenā vai arī vienkāršos šo 
vēsti. Pat visinteresantākie materiāli kļūs apnicīgi, ja tos lietos pārāk 
bieži, neko nemainot. Izvēlētajai uzskatei jāatbilst augstiem stan-
dartiem, tā nedrīkst būt vecmodīga, noplukusi vai bojāta.
Izmantojiet grupas vecumam piemērotu uzskati! Mazi bērni labprāt 
visu aptausta, viņiem vislabāk derēs vienkārši attēli. Mācot lielākus 
bērnus, noderēs kartes un Bībeles notikumu laika skala. Raugieties, 
lai visi bērni varētu redzēt uzskati un burti būtu salasāmi.
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Lai arī kādu uzskati jūs izmantotu, svarīgi, lai to būtu ērti lietot, tādēļ 
ieteicams iepriekš pavingrināties.

Flaneļa tāfele
Bērniem patīk flaneļa tāfele. Nereti tieši skolotāji, nevis bērni, iebilst, ka 
tas ir vecmodīgi. Skolotājam mainot figūras uz flaneļa tāfeles, stāsts „at-
dzīvojas” un bērni ir pati uzmanība. 
Ja pašiem jāizgriež figūriņas, dariet to rūpīgi. Nebūtu taču labi, ja Jāze-
pam vai Esterei izrādītos nogriezti roku vai kāju pirksti. Ievērojiet kon-
tūras, neatstājot baltas malas. Attēla daļas, kuras būtu grūti izgriezt, var 
ietonēt tumšākā krāsā.
Flaneļa tāfeli novieto nedaudz ieslīpi un tā, lai to redzētu visi bērni.
Sakārto figūras tādā secībā, kādā tās paredzēts parādīt, un noliek vietā, 
no kuras tās ērti paņemt. Kad noņem figūru, kura vairs nebūs vajadzīga, 
noliek to malā. Ja tā vēl būs jāizmanto, noliek atpakaļ pie pārējām.
Satver figūras vidū vai malā, neņem aiz galvas; nestaigā apkārt, turot tās 
rokā. Piestiprinot pie flaneļa tāfeles, nevajag tās nogludināt vai „paber-
zēt”, tās tāpat turēsies.
Nesāciet sarunāties ar uzliktajām figūrām, uzrunājiet bērnus! Nav vaja-
dzīgs ar tām iepazīstināt, sakot „Tas ir Noa”. Pieliek figūru un turpina mācīt 
stundu: „Noa uzmanīgi klausījās, ko viņam teica Dievs.”
Pārdomājiet figūru izkārtojumu. Priekšplānā esošie cilvēki ir lielākās 
figūras, tās novieto tāfeles apakšējā daļā, nedaudz zem centra līnijas. (Ja 
priekšplānā ir bērnu figūriņas, tās, protams, būs mazākas par pārējām.) 
Tālumā esošie cilvēki vai lietas būs mazāki, tos novieto augšpusē. Pārbau-
da, vai attēls izskatās dabiski, vai nav tā, ka figūra lidinās gaisā vai stāv 
kādam uz galvas. Kad paredzēts šo varoņu dialogs, raugieties, lai rastos 
iespaids, ka viņiem ir acu kontakts.
Uzmana,	lai	vienlaicīgi	uz	tāfeles	nebūtu	divi	vienas	un	tās	pašas	perso-
nas attēli. Pirms uzlikt nākamo, noņem iepriekšējo.
Flaneļa tāfeles fons veicina vizuālo ietekmi, ja tas piemērots stāstījumam. 
Fonu uzliek vēl pirms stundas sākuma, to ņem vērā, uz tāfeles izkārtojot 
figūras.
Pirms mācāt, izmantojot flaneļa tāfeli, nepieciešams visu izmēģināt. Lai 
izdodas izmantot šos daudzveidīgos uzskates līdzekļus! Ja pieļausiet 
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kādu kļūdu, bērni jums to pateiks, bet viņi ir gatavi to piedot.
Ja iespējams, dodiet bērniem iespēju izmantot flaneļa tāfeli – viņiem 
patīk vēlreiz visu attēlot.
Flaneļa tāfeles figūras uzglabā aploksnēs vai mapēs, tad tās ērti lietot arī 
atkārtoti.

Attēli
Grāmatu ilustrācijas ir vieglāk izmantot, tomēr arī tam jāsagatavojas. 
Iepazīstieties ar attēliem un secību, kādā tie jārāda, lai stundā nebūtu 
slepus jāpaskatās, kas tālāk.
Attēli jātur taisni, bērnu acu augstumā. Jāuzmanās, lai plauksta vai roka 
neaizsegtu kādu attēla daļu. Ja sacītajam nav vajadzīga ilustrācija, attēlu 
noliek vai tur nolaistā rokā.
Noderīgi patrenēties pāršķirt lapas spoguļa priekšā, lai neparādītu nāka-
mo attēlu pirms laika. Ja jāatgriežas pie kāda attēla, tajā lappusē ieliek 
papīra saspraudi, lai ātrāk atrastu.
Ja paredzēts izmantot tehniku, pārliecinieties, ka tā ir lietošanas kārtībā 
un protat ar to apieties. Bērni neizceļas ar pacietību klusi sēdēt un gaidīt, 
kamēr kaut kas tiek savests kārtībā.
Uzskates	līdzekļi	tam	arī	domāti,	lai	palīdzētu	mācīt.	Paši	par	sevi	tie	ne-
veido labu stundu. Šī iemesla dēļ nav vērts pavadīt nesamērīgi ilgu laiku, 
lai tos sagatavotu, un negaidiet, ka viss izdosies tikai tādēļ vien, ka jūsu 
rīcībā ir laba, pat izcila uzskate.
Jums kā skolotājam vajadzētu atcerēties, ka, mācot bērnus, arī paši 
esat kā uzskate, jo viņi pievērš jums uzmanību. Izdzīvojiet savu stundu! 
Svarīga ir gan sejas izteiksme, gan žesti. „Labi stāstnieki, iejūtoties stāstā, 
liek lietā visu ķermeni. Acis, uzacis un mute dažādo mīmiku, atdzīvinot 
stāsta varoņus. Rokas un plaukstas ilustrē teikto. Ķermenis un kājas 
piešķir stāstam raksturu un kustību.” (Clifford Warne, Know how to Tell a 
Story [Kā stāstīt stāstu], 38. lpp.) Nepārspīlējiet ar žestiem vai kustībām, 
tie jāizmanto mērķtiecīgi – pirmajā vietā stāsta jēga, bet ķermenis tikai 
kā tās ilustrācija. Noskaidrojiet, kas vislabāk atbilst jūsu personībai, un 
izmantojiet to!
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Bērnu iesaistīšana
 Es dzirdu un es aizmirstu,
 es redzu un es atceros,
 es daru un es saprotu.
Mācīšana ir daudz vairāk nekā stāstīšana, skolotājs vada bērnus, kuri ir 
iesaistījušies un aktīvi visā piedalās. Jūsu mērķis ir viņus motivēt un iesaistīt 
mācību procesā.
Arī Jēzus to izmantoja – kaut arī šis princips nedominēja, tas bija pa-
manāms. Mācot Bībeles stundu kā programmas daļu, jāpatur tas prātā. 
Programmā kopumā būs daļas, kas vairāk veltītas aktivitātēm, taču 
Bībeles stundā bērnu iesaistīšanai ir sava vieta, kaut arī šis princips nav 
dominējošais.
Bērnu iesaistīšanai jābūt plānotai un mērķtiecīgai, bet uzdevumiem – 
izpildāmiem. Skolotājs nosaka, ar kādu mērķi dalībnieki tiks iesaistīti, jo ir 
daudz dažādu mērķu.

•	 Viens	no	visefektīvākajiem	bērnu	iesaistīšanas	veidiem	ir jautājumi. 
Izvairieties no jautājumiem, kuru atbildes var uzminēt bez iepriek-
šējām zināšanām vai norādījumiem. Labāk uzdot dažus „pārbaudes 
jautājumus”, kas prasa zināt faktus. Taču vislabākie ir „treniņjautā-
jumi”, kuros atslēgas vārdi ir „domā” vai „kāpēc”. Ja mācāt par Pāvilu 
un Sīlu Listrā, kur ļaudis pielūdza Zevu un Hermeju (Apustuļu darbi 
14), bērniem varētu jautāt: „Kāpēc neatstāt viņus, lai jau tic tai savai 
reliģijai?” Ja bērni argumentē, ka glābšana ir vienīgi caur Jēzu Kristu, 
pajautājiet: „Vai varat nosaukt Bībeles pantu, kurā tas pateikts?”

 Šāda tipa jautājumi jāsagatavo iepriekš, tiem jābūt skaidri formu-
lētiem un kodolīgiem. Atvēl laiku pārdomāt atbildes un uzmanīgi 
klausās bērnu teiktajā, reizēm uzdod papildjautājumu, lai virzītu 
viņu domāšanu. Nepieņem nepareizu atbildi par pareizu, bet cenšas 
to paskaidrot.

 Vēl var uzdot jautājumu, kuru bērni apspriež ar blakussēdētāju. 
Stundu par Dāvidu un Jonatānu varētu iesākt ar jautājumu: „Kāds ir 
labs draugs? Apspriedieties pa pāriem un nosauciet trīs lietas.”

•	 Dažās	stundās	var	izmantot	pantomīmu vai skeču. Visi bērni var 
iejusties Bartimeja lomā, kā viņš ubago naudu, vai attēlot, ko darīja 
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mācekļi laivā, kad tos pārsteidza vētra. Skolotājs varētu dot pavēles: 
„Nostipriniet tauvas!”, „Izsmeliet ūdeni!”, „Mēģiniet airēt!”, „Sauciet 
palīgā!”

 Bērniem patīk iesaistīties, demonstrējot stundas uzskati. Katram 
bērnam izdala cilvēku attēlus, un visi kopā izveido lielu pūli, lai 
attēlotu, kā cilvēki sekoja Jēzum, pirms Viņš tos paēdināja ar piecām 
maizēm un divām zivīm. Stundai no 2. Ķēniņu 4:1-7 zem katra bērna 
krēsla paliek krūzes attēlu un, kad atraitne lūdz kaimiņiem iedot tai 
traukus, bērniem tas jāpieliek pie flaneļa tāfeles.

 Mācot par Sarkanās jūras šķērsošanu, varētu sagatavot piepūstus 
zilus balonus, lai attēlotu jūru. Brīdī, kad Dievs pašķir jūras ūdeņus, 
bērni varētu paberzēt balonus matos (lai radītu statisko elektrību) 
un salikt tos pie sienas, lai attēlotu, kā veidojās viļņi. Baloni pielips!

•	 Varētu	izmantot	arī	spēli vai aktivitāti. Ja mācāt stundu par to, ka 
Bībelei var uzticēties, varētu spēlēt „Klusos telefonus”. (Skolotāja 
kaut ko pačukst pirmajam bērnam, kurš to pačukst nākamajam utt. 
Visbeidzot noskaidro, ko dzirdējis pēdējais.) Tas parādītu, ka būtu 
daudz kļūdu, ja Dievs būtu ļāvis Savam Vārdam izplatīties no mutes 
mutē, nepierakstot to.

 Var izmantot aktivitāti, kas palīdz iesaistīt bērnus stāstā. Viņu uzde-
vums izdvest skaņas, dzirdot noteiktus atslēgas vārdus. Piemēram, 
kad piemin Goliātu, skaņa varētu būt „Grrr... grrr”, bet Dāvida vārds 
tiek sveikts ar gavilēm. Vēl viens variants – bērni atkārto noteiktas 
frāzes. Stāstā par Simsonu un Delīlu (Soģu 16), ikreiz, kad viņa saka: 
„Simson, filistieši!”, bērni to atkārto.

Plānojot bērnu iesaistīšanu, vajadzētu uzdot sev vairākus jautājumus:
•	 Kāpēc	to	darīt?
 Svarīgi noteikt iemeslu bērnu iesaistīšanai un pēc tam novērtēt tās 

efektivitāti.
 Dažām bērnu grupām raksturīga ļoti nenoturīga uzmanība, tāpēc 

viņiem vajadzīgas aktivitātes. Līdz ar to jāplāno dot viņiem iespēju 
izkustēties, citādi zaudēsiet viņu uzmanību. Vēl viens iemesls būtu 
palīdzēt bērniem iztēloties šos notikumus. Parasti bērnu iesaistīšana 
palīdzēs viņiem pārdomāt un izprast Bībeles patiesību un tās pielie-
tojumu, lai sasniegtu augstāku mācīšanās līmeni.
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•	 Vai	visi	var	piedalīties?
 Reizēm mēs aicinām piedalīties dažus bērnus, piemēram, skečā vai 

citā aktivitātē, tomēr ideālā variantā vajadzētu iesaistīt pilnīgi visus. 
Bērniem ir grūti nosēdēt un noskatīties, kā citi priecājas, kaut ko 
darot. Izvēlieties bērnu vecumam piemērotu aktivitāti. Grūtāk būs 
tad, ja mācāt dažāda vecuma bērnus, jo vecākajiem aktivitāte varētu 
šķist pārāk bērnišķīga, turpretī mazākie varētu netikt galā ar izaicinā-
jumu, kas aizrautu lielākus bērnus.

•	 Cik daudz laika tas prasīs?
 Ja Bībeles stunda ilgst 15 minūtes, 8 minūšu aktivitāte būs pārāk 

gara. Aktivitātei jāpalīdz sasniegt stundas mērķi, tā nedrīkst izjaukt 
tās attīstību vai veselumu. Ja bērnu iesaistīšana ir noderīga, bet pra-
sa pārāk daudz laika, ieplānojiet to citā programmas daļā.

•	 Vai	tas	radīs	disciplīnas	problēmas?
 Dažām grupām iepriekš minētā aktivitāte ar baloniem nederētu 

stundas vidū, jo varētu rasties grūtības bērnus nomierināt un sasē-
dināt, lai turpinātu stundu. Lielāku aktivitāti varētu plānot mazākā 
grupā.

Bībeles izmantošana
Bībele ir mūsu autoritāte, tādēļ ir labi, ka bērni redz, ka mēs no tās mā-
cām. Kad vien iespējams, māciet, turot rokās atvērtu Bībeli, un atsau-
cieties uz to, sakot: „Bībelē rakstīts...” vai „Bībelē teikts...”. Mācot stundu, no 
Bībeles lasa rakstu vietu, kas attiecas uz patiesību vai tās pielietojumu, vai 
arī stāstījuma daļu. Piemēram, stāstot, ka Pēteris noliedza, ka bijis ar Jēzu, 
varētu teikt: „Pēteris pils pagalmā sildījās pie ugunskura. Viņš nesarunājās, 
cerēdams, ka neviens viņu nepazīs. Garām gāja jauna kalpone – izlasīšu no 
Bībeles,	kas	notika	tālāk:	„Un,	redzēdama	Pēteri	sildāmies,	to	uzlūkoja	un	
sacīja: „Tu arī biji ar Jēzu Nacarieti.”” Ko lai Pēteris saka? Izlasīsim, kāda bija 
viņa atbilde: „Es Viņu nepazīstu un nesaprotu, ko tu runā.” (Marka 14:66-68)
Ļoti labi, ja bērni dzird vārdus no Bībeles. Jūs varētu izlasīt vienu vai 
divus Bībeles pantus no uzskates un uzdot jautājumus. Mācot par to, kā 
Jēzus uzcēla Lācaru no mirušajiem, noderīgi būtu uzrakstīt Jāņa 11:25-
26:	„Jēzus	viņai	sacīja:	„ES	ESMU	augšāmcelšanās	un	dzīvība;	kas	Man	tic,	
dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!’” 
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Jautā bērniem: „Ko Jēzus teica par Sevi? Ko Jēzus sacīja par cilvēkiem, 
kuri Viņam tic?” Droši vien skolotājam būs jāpaskaidro, bet bērni atbildes 
meklē Dieva Vārdā.
Ja iespējams, Bībeles lasīšanā iesaistiet arī bērnus. Kad bērniem ir līdzi 
Bībeles, noteikti jādod iespēja tās izmantot. Zobena vingrinājums ir gan 
noderīgs, gan sagādā jautrību. Nav ieteicams izmantot nejaušas rakstu 
vietas, kuras bērni sameklē un izlasa skaļi, bez izpratnes par to nozīmi. 
Drīzāk vajadzētu rūpīgi izvēlēties Bībeles pantus, aicinot bērnus skaļi 
izlasīt vārdus, kuri sniedz atbildi uz kādu jautājumu. Šādā veidā viņi tiek 
virzīti pārdomāt to nozīmi.

Balss izmantošana
Izrādās, ka ikvienam ir vismaz sešas balsis, līdz ar to nav nekāda attais-
nojuma monotonai runai. Izpētiet un attīstiet savu balss diapazonu. 
Variējiet tās skaļumu, tempu un toni: lai aprakstītu darbību – skaļāk, 
radītu aizdomas – klusāk, par kaut ko aizraujošu – ātrāk, skumju – lēnāk. 
Iemācieties izmantot pauzes, klusumu vai uzsvērtus vārdus, lai panāktu 
vajadzīgo efektu.
Daži cilvēki, gan tikai nedaudzi, var atdarināt balsis, attēlojot dažādus 
raksturus. Ja jums tas nepadodas, runājot dažādu varoņu tekstu, pie-
šķiriet katram savu runas manieri. Ieklausieties, kā runā apkārtējie, tad 
pamanīsiet, cik atšķirīga ir viņu runa. Varat „aizņemties” šo cilvēku runas 
manieri, iejūtoties Bībeles varoņu lomās.
Kad mācāt Bībeles patiesību un tās pielietojumu, saglabājiet to pašu 
aizrautību un izteiksmīgumu, kāds bija, stāstot stāstu. Arī veids, kā kaut 
ko pasakāt, kaut ko liecina par jūsu teikto.
Tā kā vēlaties, lai ikviens dzirdētu katru jūsu vārdu, runājiet tik skaļi, lai jūs 
sadzirdētu arī bērni, kuri sēž vistālāk. Arī tad, kad runājat klusāk, visiem 
vajadzētu jūs dzirdēt. Bērni, kuri nevar dzirdēt, zaudē uzmanību un var 
sākt traucēt citus bērnus. 

Esi tu pats
Dievs tevi ir radījis kā unikālu personību (neskaitot grēcīgās noslieces). 
Viņš to lietos, kad ieliksi sevi Viņa rokās. Viņš apveltījis tevi ar noteiktiem 
talantiem kalpošanai. Attīsti tos un izmanto Viņam par godu! Mēs visi 
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varam mācīties no citiem cilvēkiem, tomēr atturies no kārdinājuma kādu 
atdarināt tādā mērā, ka zaudē pats savu identitāti. Dievs lieto gan eks-
travertas, gan intravertas personības, akadēmiķus un praktiķus, tos, kuri 
prot izteikties, un tos, kuriem tas sagādā grūtības, izteiksmīgos un ne tik 
emocionālos.
Dažiem cilvēkiem patīk jautrība un piemīt izteikta humora izjūta. Arī 
Bībeles stundā ir vieta humoram un rotaļīgumam, jo tas parādās Svēto 
Rakstu tekstos. Tomēr jābūt piesardzīgiem, lai vēsts netiktu vienkāršota.
Bērni spēj būt nopietni, viņiem pat patīk būt nopietniem! Tā kā Bībeles 
stundās mācām par nopietniem jautājumiem, nederēs vieglprātīga, pā-
rāk jautra attieksme. Cilvēki, kuri uzvedas muļķīgi, nav nemaz tik efektīvi, 
kā paši iedomājas, jo bērni, kaut arī atsaucas jautrībai, apzinās, ka dzīves 
svarīgākie jautājumi netiek atbildēti. Līdz ar to skolotājiem, kuri dabīgi 
daudz joko, jāievēro mēra sajūta, kā to darīja Č.H. Sperdžens. Reiz kāda 
dāma viņam pārmeta, ka viņš par daudz jokojot, un viņa atbilde bija: 
„Cienītā kundze, lūdzu, novērtējiet to, ka daudzus jokus pat neizstāstu!”
Lai jums sagādā prieku katras stundas mācīšana! Tie, kurus mācāt, sajutīs 
jūsu dedzību un ka jūs mīlat Dieva Vārdu un bērnus. Ja pieļaujat muļķīgu 
kļūdu, pasmejieties par sevi. Ja gadās kaut ko izlaist, mācieties no kļū-
dām un atstājiet to Dieva ziņā!

Iekļaušanās laikā
Parasti Bībeles stundu māca kā plašākas programmas daļu un tai ir 
atvēlēts noteikts laiks. Respektējiet to, pieļaujama tikai dažu minūšu 
novirze. Stundas garumu nosaka vairāki faktori, it īpaši bērnu spēja 
koncentrēties. Ja mācāt pirmsskolniekus, tās varētu būt 5–7 minūtes, ja 
vecākus bērnus, – 15 minūtes. Savukārt organizējot nodarbības brīvā 
dabā, pamanīsiet, ka pēc 5 minūtēm jūsu skatītāji jau iet prom. Jāpie-
bilst, ka visiem skolotājiem nav vienādas spējas noturēt bērnu uzmanī-
bu. Nav negrozāma likuma, kas būtu jāievēro attiecībā uz laika plāno-
jumu. Ja bērni ir gatavi klausīties ilgāk, veltiet stundai vairāk laika, bet, 
ja viņu uzmanības noturība ir neliela un viņi klausās nelabprāt, sadaliet 
stundu īsākās daļās visas programmas laikā.

Paļaušanās uz Dievu
Tā ir jūsu atbildība rūpīgi sagatavot Bībeles stundu, lūdzot par to Dievu. 
Mācot bērnus, jūs atdodat sevi visu. Tāpēc jums vajadzīga Dieva palīdzī-
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ba. Jēzus sacīja: „...bez Manis jūs nenieka nespējat darīt.” (Jāņa 15:5b) Pat 
stundā izdarot visu, kas ir jūsu spēkos, jūs nevarat bērniem iedot garīgu 
izpratni vai izvilināt kaut viena bērna garīgu atsaukšanos. Tas ir Dieva 
darbs. Viņš darbosies caur Savu Vārdu un tā mācīšanu. „Svētā Gara iemī-
ļota vieta ir tieši pēc evaņģēlija sludināšanas” (John Piper). Dievs darbo-
sies Savā veidā un laikā; kad tas notiek, visa pateicība un gods pienākas 
Dievam, nevis skolotājam.
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Kad Bībeles stunda „sameistarota”, tā ir pilnībā pabeigta „Bībeles 
stunda visās nozīmēs”, taču to var papildināt un nostiprināt citās 
programmas daļās. Gudrs skolotājs apsvērs, kādi elementi varētu 
veicināt mācīšanos. Tie ietver parasti izmantoto Bībeles pantu vai 
dziesmu, kas māca centrālo patiesību. Reizēm sagatavošanās pos-
mā skolotājs atrod ļoti labu ilustrāciju, bet tā pārtrauktu stāstījuma 
plūdumu. Tad ir vērts ar to papildināt kādu citu programmas daļu, 
it īpaši tad, ja stāsta vietā var izvēlēties kādu citu paņēmienu. Šīs 
programmas daļas nodrošinās iespēju izmantot dažādas radošas 
mācību metodes. Neaizmirstiet par atvēlēto laiku – bieži vien tā ir 
izvēle starp to, kas ir „labi” un „vislabāk”.
Kā nostiprināt mācīto, izmantojot citas programmas daļas:

•	 Pirms stundas sākuma iepazīstina ar kādu jaunu atslē-
gas vārdu vai jēdzienu.

 Stundai par Filipu un etiopieti vārdus „rakstu ritulis” varētu 
paskaidrot, programmas sākumā liekot katram bērnam pa-
gatavot nelielu rakstu rituli. Kad bērni mācās Bībeles pantu, 
tā teksts tiek pielīmēts pie sagatavotā papīra. Tad jau pirms 
stundas bērni zinās, kas ir rakstu ritulis un kāda sākotnēji 
bija Bībele.

 Bērni tēlo vergus, kuri saslēgti ar (papīra) ķēdēm un pieder 
bargam vergturim. Viens no vadītājiem pienāk un nopērk 
vienu vergu, noņem viņa ķēdes un pasaka, ka viņš ir brīvs. 
Šī ilustrācija iepazīstina ar jēdzienu atpestīšana (izpirkšana), 
kuru vēlāk mācīs stundā. Skaidrojot vārda nozīmi, atsaucas 
uz šo aktivitāti.

 DVD klipu par kāpura pārvēršanos par tauriņu varētu iz-
mantot, lai skaidrotu, kas ir „jauns radījums”.
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•	 Stāstījuma	radoša	izmantošana.
 Bērni var attēlot kādu stāsta daļu. Piemēram, organizē Jozua armiju, 

kas soļo apkārt Jērikas mūriem. Dekorāciju izvēle pēc vajadzības 
(maz vai daudz).

 Sadala bērnus mazās grupiņās un katrai dod savu uzdevumu, kas 
saistīts ar dažādām stāsta daļām. Stundā par Filipu un etiopieti 
viena grupa varētu būvēt ratus, otra – posties ceļam, lai atstātu 
Jeruzālemi kristiešu vajāšanu dēļ, bet trešā intervēt etiopieti pēc 
atgriešanās mājās. Vēl citā grupā viens dalībnieks varētu tēlot Filipu 
vecumdienās (ar baltu bārdu!), kurš saviem zinātkārajiem mazbēr-
niem (pārējiem dalībniekiem) stāstītu par piedzīvojumu tuksnesī.

•	 Bērni kopā pārrunā pielietojumu.
 Lai labāk izprastu pielietojumu, bērniem dod laiku to pārrunāt 

mazās grupās. Piemēram, jānoskaidro, kur patiesību vajadzētu 
pielietot, vai arī jāattēlo situācija, kurā bērns to pielieto. Viņi varētu 
vingrināties paskaidrot evaņģēliju, izmantojot traktātu vai Bezvār-
du grāmatu. Katrai mazajai grupai vajadzīgs vadītājs, kurš vada tās 
darbu  un palīdz, ja nepieciešams.

•	 Stāsta	lasīšana	skaļi.
 Reizēm programmas beigās varētu skaļi izlasīt stāstu, tādējādi do-

dot patiesības vai pielietojuma kopsavilkumu.
•	 Rokdarbs kā stāstījuma, patiesības vai pielietojuma ilustrācija.
 Bērni varētu pagatavot pie durvīm piekarināmu uzrakstu ar apsolī-

jumu, par kuru mācījušies stundā.
 Bērnu pašu pagatavota pievilcīga lūgšanu grāmatiņa iedrošinātu 

viņus pielietot stundā par lūgšanu iemācīto.
•	 Spēle – efektīvs veids, kā pateikt galveno.
 Katram bērnam izdala kāda dzīvnieka attēlu, kuru viņš nevienam 

nerāda. Tad bērni atdarina šī dzīvnieka skaņas, lai atrastu draugu 
(to pašu dzīvnieku). Kad viņi viens otru atraduši, tad ieiet „šķirstā” 
(nodalītā istabas daļā).

 Atzīmē šķēršļu joslu un sadala bērnus pa pāriem, aizsienot vienam 
acis.	Uzdevums	–	kopā	pārvarēt	šķēršļus,	„redzīgajam”	dodot	mutis-
kus norādījumus. Pēc brītiņa bērni apmainās lomām. Pēc aktivitātes 
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bērni pārrunā, kā viņi jutās un vai varēja uzticēties savam pārinie-
kam. Ja tu saņem labus norādījumus, tu vari atrast ceļu – Dieva 
pavēles ir labas, mēs pilnībā varam Viņam uzticēties.

Skolotājam, kurš māca Bībeles stundu, vienmēr vajadzētu piedalīties 
programmas veidošanā, dodot savu ieguldījumu, ja vien tas ir iespējams. 
Vislabāk, ja tas ir Bībeles skolotājs, kurš nosaka, ko vēl varētu papildināt 
un kurā vietā.
Nosakiet, ar kādu mērķi plānojat pievienot vēl kādu daļu. Kuru stundas 
daļu tas ievada, paskaidro, papildina vai nostiprina mācīto. Aktivitāte 
varētu noderēt, lai bērniem dotu iespēju izkustēties pēc tam, kad viņi 
ir kādu brīdi mierīgi sēdējuši, bet vēl labāk, ja tā tiek saistīta ar stundas 
tēmu un šī kombinācija ir jēgpilna.
Padomājiet par to, cik laika ir jūsu rīcībā (piemēram, viena stunda) – cik 
vajadzēs aktivitātei un cik varēs tai atvēlēt. Ja vajadzīgs pārāk ilgs laiks, 
aktivitāte būs jāadaptē vai jāizlaiž. Ja plānojat iepriekš, iespējams ieeko-
nomēt laiku. Piemēram, projekta pabeigšanai vajadzīgo laiku izdosies 
samazināt, sagatavojot katram bērnam rokdarbu komplektu.
Visiem bērniem vajadzētu būt ieguvējiem – padomājiet par iesaistīto 
bērnu vecuma grupām, viņu garīgo izpratni un attīstības posmu.
Pārliecinieties, vai jums būs pieejama palīdzība, lai veiksmīgi īstenotu 
programmu. Palīgiem vajadzētu zināt jau iepriekš, ko no viņiem sagaida.
Pamainiet papildelementus, lai programmā būtu arī kāds pārsteigums. 
Beigās novērtējiet, vai un kādā mērā tas palīdzēja un uzlaboja stundu.
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Ir cilvēki, kuri var runāt par Bībeles tēmām bez sagatavošanās. Vai 
tas būtu „talants”, kuru iekārot? Vai tad Jēzus mūs nemudina: „Ne-
bēdājieties, kā un ko jūs runāsit, jo tanī pašā stundā jums taps dots, 
kas jums jārunā” (Mateja 10:19)?
Bībelē skaidri pateikts, ka mācīt Dieva Vārdu ir nopietna atbildība, 
pret kuru nevar būt nevērīga attieksme. „Centies būt Dieva acīs 
krietns darbinieks, kam nav ko kaunēties un kas pareizi māca patie-
sības vārdu.” (2. Timotejam 2:15) – ir neiespējami ievērot šo pavēli 
bez Dieva Vārda studēšanas un iepriekšējas sagatavošanās.
J.B. Filips to skaidri formulē, pārfrazējot Romiešiem 12:7: „Ja mums ir 
spējas mācīt, atdosim visu, kas mums ir, mācīšanai, neļausim nolai-
dībai sabojāt mūsu darbu.”
Labs piemērs ikvienam Bībeles skolotājam ir Ezra: „Ezra bija nodevis 
savu sirdi, lai meklētu Tā Kunga bauslību, lai izpildītu un lai mācītu 
Israēlā to, kas ir likums un tiesa.” (Ezra 7:10) Viņš bija nodevies Dieva 
Vārda studijām, lai īstenotu to savā dzīvē un tad mācītu.
Mateja 10 paustā solījuma konteksts ir, ka tad, kad ticīgos „vedīs Ma-
nis dēļ valdnieku un ķēniņu priekšā” (10:18), „nekāda mierinājuma 
nebūs sludinātājiem (vai darbiniekiem, kas strādā ar bērniem), kuri ir 
vai nu pārāk slinki, vai pārāk lepni, vai arī pārāk svētulīgi, lai sagata-
votos.” (John Stott, I believe in Preaching [Es ticu sludināšanai], 212. 
lpp., citāts papildināts ar vārdiem kursīvā.)
Sagatavošanās garantē daudz ieguvumu! Gatavojoties jūs daudz 
iemācīsieties, un jūsu Bībeles zināšanas paplašināsies un padziļi-
nāsies. Jūs mācīsiet labāk, un lietotās metodes būs interesantākas. 
Līdz ar to bērni būs vairāk ieinteresēti, iespējams, pat uzlabosies 
viņu uzvedība. Būs vieglāk novērst iespējamos traucēkļus, ja būsiet 
labi sagatavojies. Daži uzskata, ka laba stunda ir 90 % gatavošanās 
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un 10 % ir tās mācīšanas. Labi sagatavota stunda – izklausās pārāk viegli. 
Tomēr, kā teicis Bendžamins Frenklins: „Ja jums neizdodas sagatavoties, 
jūs gatavojaties neveiksmei.”

Veltī tam laiku
Steigā nav iespējams neko pārdomāt. Būs vajadzīgs laiks, lai jūsu prāts 
iedziļinātos rakstu vietā, kuru plānojat mācīt, tādēļ ieteicams to lasīt visu 
nedēļu vai vismaz dažas dienas pirms stundas. Tā parasti sludināšanai 
gatavojās Dītrihs Bonhēfers, lai „mēģinātu iedziļināties rakstu vietā un 
saklausītu, kas tajā atklāts”. Laba doma ir to izlasīt katru dienu un tad 
pārdomāt izlasīto pa ceļam uz darbu, apdarot mājas darbus vai pastaigā-
joties.
Ieplāno laiku mācībām un ievēro to. Dažiem cilvēkiem patīk mācīties 
pusstundu katru dienu, citi dod priekšroku rīta vai vakara cēlienam. 
Noskaidro, kāds variants der vislabāk, un sagatavošanās laiku uzskata par 
prioritāti, tāpat kā plānotājā ierakstītu tikšanos.
Daži cilvēki ir pārāk apzinīgi un nepārtrauc gatavoties, veltot tam katru 
brīvu brītiņu, lai gan viņi jau ir cītīgi gatavojušies un viss ir pabeigts. Tas 
nebūt nenozīmē, ka stundu izdosies uzlabot, tādēļ labāk iemācīties uzti-
cēt sagatavoto stundu Dievam, nedaudz atkāpjoties no tās.
Lūdz Dievu, lai Viņš palīdz izprast Viņa Vārdu un izmantot šo stundu, lai 
pārveidotu bērnu dzīves. Lūdz Dieva vadību, lai stunda būtu bērniem 
saprotama un piemērota. „Visam sagatavošanās procesam jāsākas, jā-
turpinās un jābeidzas paļāvībā uz Dievu un lūgšanā” (Sam Doherty, You 
can Teach a Bible Lesson to Children [Jūs varat mācīt Bībeles stundu 
bērniem], 78. lpp.).

Studē Bībeli
Bībele ir vienīgais Dieva inspirētais teksts, kas jums pieejams, – izman-
tojiet to kā pirmavotu! Lasot rakstu vietu, centieties sekot šajā grāmatā 
aprakstītajiem soļiem: 

•	 Nosaka,	kādi	ir	galvenie	varoņi.

•	 Iztēlojas	stāsta	sākumu.

•	 Atrod	centrālo	patiesību.
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•	 Pārdomā	iespējamos pielietojumus – sev, atpestītiem un neatpestī-
tiem bērniem.

•	 Atver	sirdi	Dieva	Vārdam.	Ne	vienmēr	visa	uzmanība	stundā	tiks	
veltīta tam, ko Dievs ir atklājis tieši jums, studējot Bībeli, tomēr, kad 
Dievs uzrunā jūs personīgi šajā sagatavošanās posmā, tas nenolie-
dzami ietekmē to, kā jūs mācāt.

•	 Noderīgi	ieskatīties	arī	citās	grāmatās.	Ja	mācāt	pēc	programmas,	
iepazīstieties ar Skolotāja rokasgrāmatu. Lai gan tajā nav gatava 
stundas teksta, tas palīdzēs darbā un ietaupīs daudz laika. Izlemiet, 
ko izmantosiet un ko nē. Ja ieteiktā ilustrācija neder jūsu grupai, 
aizstājiet to ar piemērotāku. Tāpat noderēs grāmatas par teoloģiju 
un doktrīnu skaidrojumi. Kad mācāt Bībeles patiesību, svarīgi, lai jūs 
to vispirms pareizi definētu savā izpratnes līmenī, tad pārdomātu, 
kā to labāk paskaidrot bērniem. Var gadīties, ka mūsu definīcijas un 
patiesības skaidrojumi ir neprecīzi.

•	 Bībeles	komentāri	palīdzēs	jums	apzināties	grūtās	rakstu	vietas	un	
paskaidrot kontekstu. Bībeles vārdnīca sniegs informāciju par para-
žām, cilvēkiem, apģērbu, ēdienu un citām lietām.

•	 Laba	Bērnu	Bībele	noderēs,	lai	atdzīvinātu	stāstu,	izmantojot	tās	
idejas.

Izdara piezīmes
Kad noskaidrojat informāciju, atrodat iespējamo centrālo patiesību vai 
patiesības, kas var palīdzēt to paskaidrot, pierakstiet to. Kādā brīdī jums 
būs daudz piezīmju un vajadzēs tās sašķirot, lai pierakstos nevaldītu 
haoss. Tad veido stundas plānu, kurā sākumā minēta rakstu vieta, tad 
centrālā patiesība un īss pielietojuma apraksts. Plānā ietver arī ievadu, 
notikumu attīstību, kulmināciju un nobeigumu.
Ļoti noderīgi ir atzīmēt, kurā brīdī plāno mācīt un/vai pielietot patiesību 
un kad un kā tiks iesaistīti bērni. Daudzi skolotāji mācot izmanto šādu 
plānu. Pat ja jūs to nedarīsiet, vismaz iegūsiet skaidru stundas pārskatu.
Ja disciplinējat sevi, uzrakstot visu stundu, tas atmaksājas, jo tas liek jums 
padomāt par detaļām un to, kā paskaidrosiet un pielietosiet patiesību. 
Tāpat ļoti noderīgi ir precīzi pierakstīt, ko vēlaties pateikt.
Nav vērts mācīties no galvas visu tekstu vai mēģināt tajā ieskatīties. 
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Saīsiniet to, lai piezīmes jums palīdzētu, bet nenovērstu bērnu uzmanību. 
Galvenais ir acu kontakts ar bērniem, un pieraksti nedrīkst tam traucēt.
Ja plānojat kādus atbalsta elementus programmā vai arī jums būs va-
jadzīgi palīgi, lai iesaistītu bērnus, par to šie cilvēki iepriekš jāinformē, 
skaidri formulējot viņu uzdevumu.  

Sagatavo uzskati
Ja mācību programmu papildina uzskate, izvēlas, kas tiks izmantots. Ja 
to gatavo paši, uzskatei jābūt pievilcīgai, skaidrai un visiem saskatāmai. 
Izmanto vecuma grupai atbilstošus līdzekļus, piemēram, mazākiem bēr-
niem nederēs drukātie burti. 
„Mācību līdzekļiem jābūt precīziem, autentiskiem, reālistiskiem un izglī-
tojošiem, nevis tikai izklaidējošiem” (Elmer L. Towns, What Every Sunday 
School Teacher Should Know [Kas jāzina katram svētdienskolas skolotā-
jam], 100. lpp.).
Sakārto uzskati tādā secībā, kādā paredzēts to izmantot, lai stundas gaitā 
nebūtu jāzaudē laiks, to meklējot, citādi bērni var zaudēt interesi vai arī 
skolotājs pazaudēt domas pavedienu.
Pērkot uzskati vai ieguldot laiku tās pagatavošanā, ir vērts padomāt par 
to, kā tā tiks uzglabāta, lai varētu to lietot atkārtoti.
Vienmēr galveno vērību veltiet stundas, nevis uzskates sagatavošanai. 
Skolotāji (it īpaši tie, kuriem ir mākslinieka talants) nereti aizraujas ar 
interesantu, oriģinālu uzskates materiālu gatavošanu, pārdomātu gata-
vošanos stundai atstājot novārtā.

Izmēģina stundu
Satraukumu pirms stundas mazinās stundas izmēģināšana. Pirms mā-
cīt stundu bērniem, ieteicams to mājās izmēģināt, it īpaši, ja jums nav 
pieredzes. Tas palīdz iegaumēt un paredzēt iespējamo aizķeršanos, kā arī 
saprast, cik daudz laika vajadzēs.

Sagatavojas
Daudz vieglāk ir mācīt, kad esat garīgi un fiziski atpūties, tāpēc neva-
jadzētu palikt ilgi nomodā vairākas naktis pēc kārtas, pirms paredzēta 
stunda. Lai jūs nepārsteidz negaidītas ķibeles tieši pirms došanās uz 
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nodarbību – telefona zvans ar sliktām ziņām, niķīgs dēlēns vai meitiņa, 
kam nenāk ne prātā sadarboties, vai arī mašīna, ar kuru plānojāt braukt, 
nav atvesta atpakaļ. Sātans grib atņemt jums mieru, apgrūtinot Dieva 
Vārda mācīšanu. Esiet gatavi stāties pretī garīgai pretestībai ar lūgšanu 
un paļāvībā uz Dievu.
Stundas neatņemama sastāvdaļa ir skolotāja paša garīgā izaugsme. 
Bērniem, kuri pēc savas dabas atdarina to, ko redz, jāsaskata, kā patiesība 
tiek modelēta viņu acu priekšā. Viņi pamanīs, ka esat patiess un kon-
sekvents, tāpat viņiem nepaliks apslēpta liekulība un nekonsekvence. 
Daudzi ticīgie liecina par to, kāda bijusi viņu dievbijīgo Bībeles skolotāju 
garīgā ietekme. Robert Murray McCheyne ir sacījis: „Lielāku Dieva svētību 
saņem nevis tie, kuriem ir lielāks talants, bet gan lielāka līdzība Jēzum.”
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Ja aprobežojamies tikai ar tādu stundu mācīšanu, kuru pamatā ir 
stāsts, nepamanīsim kādas ļoti svarīgas Bībeles patiesības – pie-
mēram, kurš Bībeles stāsts vienkārši, bet arī pamatīgi māca par 
taisnošanu. Turklāt cita veida stundu izmantošana programmā no-
drošina vajadzīgo daudzveidību. Iespējams, ka reizēm jūs uzaici-
nās uz kādu īpašu pasākumu – šajā gadījumā jūsu uzruna visdrīzāk 
būs saistīta ar pasākuma tematiku. Daudzi no iepriekš aprakstīta-
jiem principiem būs noderīgi, tomēr ir arī dažas atšķirības.
Kad netiek izmantota sižeta līnija, kas piešķir stundai viengaba-
lainību un attīstību, jāatrod kāds elements, kas to saturētu kopā. 
Varat mācīt doktrīnu – konkrētās patiesības skaidrojums un attīstī-
ba padarīs stundu viengabalainu.
Vispirms jāizstrādā struktūra, virsraksti, kas īsi apraksta, kā pa-
tiesība tiks paskaidrota un pielietota.
Bībeles stundas par taisnošanu plāns varētu būt, piemēram, šāds:

•	 Dieva	standarts	–	pati	pilnība.
•	 Neviens	to	nespēj	sasniegt.
•	 Mēs	esam	nosodīti.
•	 Mēs	neko	nevaram	vērst	par	labu.
•	 Dievs	to	izdarīja		-	Jēzus	atbilst	Dieva	standartam
    -  Jēzus tika sodīts.
•	 Uzticies	Jēzus	vietnieciskajam	upurim.

Virsrakstiem vajadzētu būt maksimāli skaidriem un loģiskiem, 
nenovirzoties no patiesības, kuru gribat mācīt.
Vēl viena iespēja ir uzdot jautājumu un sniegt uz to atbildi.
Piemēram, Bībeles stunda Lieldienās varētu uzdot jautājumu „Kas 
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to izdarīja?”. Atbildes uz šo jautājumu veido stundas struktūru un dara to 
viengabalainu:

•	 Jūdu	vadītāji
•	 Jūda
•	 Poncijs	Pilāts
•	 Romiešu	kareivji
•	 Dievs
•	 Es

Stundā būs arī stāstījums, taču nebūs sižetiskās līnijas, kas caurvij stundu.
Citi jautājumi Bībeles stundai varētu būt „Kā es varu būt drošs?” vai „Kādā 
ziņā šie cilvēki ir īpaši?”.
Sarunu par Bībeli varētu veltīt kādai tēmai, ko plānots mācīt, bet nav 
piemērota stāsta. Sarunas nosaukums varētu būt „Izturēt līdz galam” vai 
„Eņģeļi”. Otrā varianta plāna punkti var būt šādi:

•	 Dievs	radīja	eņģeļus.
•	 Eņģeļi	ir	garīgas	būtnes.
•	 Daži	eņģeļi	sacēlās	pret	Dievu.
•	 Eņģeļi	ir	Dieva	vēstneši.
•	 Eņģeļi	aizsargā	Dieva	ļaudis.
•	 Eņģeļiem	ir	svinības.
•	 Eņģeļi	pielūdz	Dievu.

Ir vērts piestrādāt pie labas struktūras, jo bez tās ir gandrīz neiespējami 
sagatavot skaidru, pārliecinošu Bībeles stundu.
Vai šādās stundās ir centrālā patiesība? Lielākajā daļā stundu ir centrālā 
patiesība, kuru pielieto ticīgiem (atpestītiem), neticīgiem (neatpestītiem) 
vai gan vieniem, gan otriem.

•	 Centrālā	patiesība	stundā	par	taisnošanu	varētu	būt	„Tu	vari	būt	
taisnots Dieva priekšā”.

•	 Patiesība	„Dievs	bija	plānojis	Jēzus	nāvi”	atklātos	stundā	„Kas	to	
izdarīja?”.

•	 Stundā	par	eņģeļiem	varētu	mācīt,	ka	„Dievs	radīja	eņģeļus	ar	no-
teiktu mērķi”.
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Reizēm stundā, kuru mācāt, ir divas vai pat trīs patiesības. Varbūt no-
darbību cikls tuvojas noslēgumam, un jūs vēlaties nostiprināt iepriekš 
mācīto. Lai to īstenotu, var sagatavot stundu „bez stāsta”. Protams, ievē-
rot efektīvas mācīšanas principus ir saprātīgi, un stundas plānā ir vieta 
centrālajai patiesībai un tās pielietojumam, tomēr pieļaujama arī atkāpe 
no ierastā.

Nepietiek ar struktūru vien
Līdzīgi kā skelets bez miesas ir nedzīvs, arī stundai nepietiek ar struktū-
ru vien. Pārdomājiet, kā mācīsiet katru plāna punktu. Dažiem no tiem 
pietiks ar vienkāršu skaidrojumu bērnu līmenī. Precīzi pierakstiet, kā to 
skaidrosiet. Citiem būs vajadzīga ilustrācija. Ja tās ir vairākas, variējiet 
ilustrāciju veidus.
Ja izmantosiet pārāk daudz analoģijas vai anekdotes, tas radīs sajukumu. 
Papildiniet struktūru pakāpeniski, soli pa solim. Kad tas izdarīts, uzraksta 
ievadu un nobeigumu, ievērojot iepriekš aprakstītos principus.

Stundas plūdums
Pievērsiet uzmanību pārejai no viena plāna punkta uz nākamo, kā arī 
teikumam, kas ievada ilustrāciju. Tā kā šādā stundā nav sižeta līnijas, kas 
veido plūdumu, svarīgi pārdomāt, kā stundas daļas tiks saistītas. Labs 
rezultāts ir pūļu vērts.
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Iepriekšējās nodaļās analizēta Bībeles stundas struktūra, dažā-
das metodes, satura un pielietojuma nozīme, un, protams, visi šie 
aspekti ir svarīgi. Taču pat tad, ja viss ir pareizi un noslīpēts, mūsu 
kalpošana var nebūt auglīga. Varbūt mums ir talantīga skolotāja 
reputācija darbā ar bērniem, bet mums nav paša svarīgākā – Svētā 
Gara, kas darbotos mūsos un caur mums.
Ir jāpiestrādā pie Bībeles stundām, un šajā procesā mums vajadzīgs 
Svētais Gars. Vienīgi Viņš var mums dot garīgu izpratni, lai mēs 
spētu apjaust bērnu, kurus mācām, garīgās vajadzības. Taču Viņš 
nedarīs to, kas jādara mums. Kad lietosim tādus sarežģītus terminus 
kā taisnošana, svētdarīšana vai slavēšana, Svētais Gars pārdabiskā 
veidā tos nepaskaidros bērniem – tas ir mūsu uzdevums. Skolotājs ir 
atbildīgs par to, lai virzītu bērnus dziļākā patiesības izpratnē cilvēcī-
gā līmenī, turpretī vienīgi Svētais Gars var dot garīgu izpratni.
Jaunajā Derībā atklāts ļoti skaidrs princips – spēks nespēkā. Korin-
tieši lepojās ar savu gudrību, talantiem un sasniegumiem. Pāvils 
necentās	pārspēt	viņus	šajā	ziņā.	„Un	es	ierados	pie	jums	nespēkā,	
bailēs	un	lielā	nedrošībā.	Un	mana	runa	un	mana	sludināšana	neno-
tika pārliecinošos gudrības vārdos, bet gara un spēka izpausmē, lai 
jūsu ticība nebūtu pamatota cilvēku gudrībā, bet Dieva spēkā.” (1. 
Korintiešiem 2:3-5)
Vēlreiz Pāvils uzsver šo principu 2. vēstulē Korintiešiem: „Bet mēs 
glabājam šo mantu māla traukos, lai spēka pārpilnība būtu no Die-
va un ne no mums.” (2. Korintiešiem 4:7) Runājot par „dzeloni miesā” 
un Dieva žēlastības apsolījumu, viņš sacīja: „Tad nu daudz labāk 
lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani... Jo, kad 
esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs.” (2. Korintiešiem 12:9-10) Tas ne-
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nozīmē, ka tēlojam pazemību un noliedzam Dieva sniegtās spējas. Drīzāk 
gan mēs atzīstam, ka bērni, kuriem kalpojam, ir garīgi miruši un mūsu 
spēkos nav dot tiem dzīvību. Mēs apzināmies, ka tie, kuriem ir Dieva dzī-
vība, atpestīti bērni, nekad nepieaugs, ja vien Svētais Gars nedarbosies 
caur Dieva Vārdu. Mēs sajūtam savu lielo bezspēcību un nododam sevi 
Svētajam Garam, cerot uz Viņa palīdzību. Mēs saprotam, ka esam iesaistī-
ti garīgā cīņā un pret mums darbojas vareni spēki; mēs apzināmies savu 
vājumu, bet priecājamies, ka tas, kas ir mūsos, ir varenāks par to, kas ir 
pasaulē (1. Jāņa 4:4).
Č.H. Sperdžens ir teicis: „Labāk pateikt sešus vārdus Svētā Gara spēkā 
nekā septiņdesmit gadus teikt sprediķus bez Svētā Gara.” Varam pārvei-
dot šo teikumu, attiecinot šo principu uz kalpošanu bērniem. Diemžēl 
bieži vien mēs nesaredzam vai nepiedzīvojam spēku no augšienes. 
Iespējams, mēs pārāk paļaujamies uz savām spējām, metodēm, personī-
bu vai uzskates līdzekļiem. Mēs lepojamies ar to visu, un lepnums atņem 
mums to, kas ir visvajadzīgākais, – tikt apģērbtiem ar „spēku no augšie-
nes” (Lūkas 24:49).
Varbūt jums ir kāda vājā vieta, kas liek apšaubīt jūsu spēju mācīt bērnus. 
Tā var būt personības iezīme, fiziska problēma vai „dzelonis miesā”. Had-
sons Teilors ir pazīstams ar savu izteikumu: „Visi Dieva milži ir bijuši vārgi 
cilvēki.” Šo cilvēku vājās vietas nebija zināmas plašai publikai. Kaut arī viņi 
ar tām cīnījās, Dievs lietoja šos ļaudis varenā veidā. Piemēram, Sperdžens 
cieta no depresijas. Šāds nespēks ļauj Dieva spēkam izpausties vēl vare-
nāk!
Dievs nevilcinās apveltīt mūs ar Savu Garu, lai Tas darbotos mūsos un 
caur mums. „Ja nu jūs, ļauni būdami, zināt dot saviem bērniem labas 
dāvanas, cik daudz vairāk jūsu Tēvs no debesīm dos Svēto Garu tiem, kas 
Viņu lūdz?” (Lūkas 11:13)
Mūsu kalpošanu lielā mērā nosaka mūsu vēlme, lai Svētais Gars darbotos 
mūsos un mūsu bērnos, un mūsu paļāvība uz Viņu. Mēs atklāsim, ka nav 
tādas formulas, kas garantētu rezultātus.
Gara darbība vienmēr ir saistīta ar noslēpumainību – „Vējš pūš, kur gribē-
dams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kurp 
viņš	iet.	Tāpat	ir	ar	ikvienu,	kas	piedzimis	no	Gara.”	Un	jaunajā	tulkojumā:	
„Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi tā skaņu, bet tu nezini, no kurienes 
tas nāk un kurp iet. Tā ir ar katru, kas piedzimis no Gara.” (Jāņa 3:8) Neiz-
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darīsim spiedienu, lai bērni atsauktos evaņģēlijam vai kādam citam Bībe-
les mācības aspektam. Tāda atbilde būtu cilvēciska, tādai nav ilgs mūžs. 
Uzticēsimies	Gara	darbībai,	tad	atsaukšanās	ir	patiesa	un	garīga.	Nekri-
tīsim izmisumā, neredzot darba augļus, un neko nesasteigsim, jo augļi 
ir Svētā Gara ziņā.  Mācīsimies būt pacietīgi, uzticoties, ka Viņš turpinās 
iesākto darbu arī vēl ilgi pēc tam, kad mūsu Bībeles stunda būs galā. Šajā 
dzīvē mēs neredzēsim visus savas kalpošanas augļus, bet, redzot dažus 
no tiem, mēs apzināmies, ka tas ir Viņa darbs. Mēs esam pateicīgi, ka Viņš 
dod mums spēku un palīdz, bet tas nav mūsu nopelns, un viss gods un 
slava pienākas vienīgi Tam Kungam.
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Rakstu vietas:  Apustuļu darbi 8:1-8, 26-40.
Centrālā patiesība: Dievs vēlas, lai ikviens dzirdētu un ticētu 
                                          evaņģēlijam.
Pielietojums atpestītajiem: Pastāsti kādam!
Pielietojums neatpestītajiem: Tu esi dzirdējis, tagad tici!

Papildu uzskate
Drēbes un audums ievadam
1. Timotejam 2:4 uzdrukā uz lapas pietiekami lieliem burtiem, lai 
bērni varētu salasīt.
Israēlas karte
Āfrikas karte mūsdienās
Rakstu ritulis ar Apustuļu darbi 8:32-33 un Jesajas 53:5
Pievilcīgs evaņģēlija traktāts bērniem
Divi palīgi, ģērbušies kā Filips un afrikānis, varētu ar pantomīmu 
attēlot stāstu, kuru jūs mācāt. Tekstā doti ieteikumi, ko viņi, F un A, 
varētu darīt.

Papildelementi
Pirms Bībeles stundas un pēc tam, kad bērni mācījušies Bībeles 
pantu, viņiem dod iespēju katram pašam pagatavot rakstu rulli. A5 
ir piemērots izmērs, šo lapu ar Bībeles pantu bērni varēs nest mājās. 
Pie īsajām malām pielīmē kokteiļu salmiņus un parāda, kā lapu sa-
rullēt. To apsien ar lentu. Paskaidro, ka tā agrāk izskatījās grāmatas, 
arī Bībele.
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Ja vajadzīga spēle, lai bērni varētu atbrīvoties no sasprindzinājuma, var 
organizēt skriešanās sacensības. Sadala bērnus grupās pa trīs. Divus 
sasien kopā – tie ir zirgi (ar trim kājām). Trešais dalībnieks ir kučieris, kurš 
nostājas aiz viņiem un apliek garu auduma gabalu „zirgiem” ap vidukli, 
turēdams tā galus kā grožus.

Stundas plāns
Ievads:
„Mums jātiek prom!”
Notikumu attīstība:

1. Vajāšanas izklīdina kristiešus. CP Dieva plāns 1. Timotejam 2:4

2. Filips sludina Samarijā. CP Visi nozīmē visi.
Pielietojums A

3. Dievs sūta Filipu uz dienvi-
diem.

4. Filips satiek etiopieti. CP Ikviens ir svarīgs. 
Pielietojums A (traktāts)

5. Filips paskaidro evaņģēliju. CP Paskaidro par Jēzu no Jesajas 
53. Pielietojums N

6. Etiopietis vēlas kristīties.

Kulminācija:
 7. Filips kristī etiopieti.

CP Pielietojums N Tu esi dzirdējis, 
tici!

Nobeigums:
8.  Tā Kunga Gars aizved Filipu 

sludināt citā pilsētā.

9. Afrikānis līksms atgriežas 
Āfrikā.

     „Filipa ceļojums uz tuksnesi 
nebija veltīgs!”

Pielietojums A
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Stunda
Palīgs (vai Filips) attēlo, kā gatavojas ceļam, sasienot drēbes sainī.

„Mums jātiek prom! Palikt ir pārāk bīstami! Stefans ir nonāvēts, citi iemes-
ti cietumā, bet Sauls pieteicis karu. Vai esmu salicis visu, kas vajadzīgs? 
Laikam gan.” (Sasien pauniņu un pārliek pār plecu.) Nav ne jausmas, kur lai 
iet un kad atgriezīšos. Labi gan, ka zinām, ka Jēzus ir ar mums. (Aiziet.)

Kristieši Jeruzālemē dzīvoja nemierīgos laikos – neviens nezināja, kad pie 
durvīm	pieklauvēs	un	viņi	tiks	vesti	uz	cietumu.	Un	tas	tikai	tādēļ,	ka	viņi	
ticēja, ka Jēzus ir Dieva Dēls, kas pēc nāves ir augšāmcēlies. Vai tiešām 
nevienam vairs nevarēs sludināt evaņģēliju? Lūk, kas notika. (Izlasa no 
uzskates Apustuļu darbi 8:4 un kopā pārrunā, ko darīja kristieši.)

Dievam bija plāns – Viņš gribēja, lai visi, arī Jeruzālemes iedzīvotāji, dzir-
dētu par Jēzu. Šodien nekas nav mainījies. Dievs vēlas, lai vēl vairāk cilvē-
ku dzirdētu evaņģēliju. Izlasīsim vārdus no Bībeles! (Parāda 1. Timotejam 
2:4 – Dievs „grib, lai visi cilvēki tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas”.) 
Dievam bija plāns, kad kristieši steigā pameta Jeruzālemi.

Arī Filips bija viens no Jēzus sekotājiem. Kur lai iet? Viņš devās uz Samari-
ju. (Lūdz lielākam bērnam kartē parādīt Jeruzālemi un Samariju.) Tam bija 
vajadzīga ĻOTI liela drosme, jo jūdi – tajā laikā visi kristieši bija jūdi – un 
samarieši nesatika un nesarunājās, viņi ienīda cits citu. Tā tas bija jau 
apmēram 1000 gadus. Bībelē lasām, ka „Filips, aizgājis kādā Samarijas 
pilsētā, sludināja tiem Kristu.” (Apustuļu darbi 8:5) (F attēlo, ka sludina.) 
Dievs gribēja, lai samarieši dzirdētu par Jēzu. Tiem, kuri mīlam Kungu 
Jēzu, jāpatur prātā, ka Dievs mīl visus cilvēkus. Varbūt skolā tavā klasē vai 
kaimiņos ir cilvēki, kuri nav tādi kā pārējie – viņi ģērbjas, izskatās un runā 
citādi. Ar viņiem neviens negrib spēlēties, citi nesēž kopā ar viņiem un 
pat nesarunājas. Dievs vēlas, lai viņi uzzinātu, ko Dievs var darīt viņu labā. 
Taču, ja tu nebūsi laipns un draudzīgs pret viņiem, tev nebūs iespējas vi-
ņiem to pateikt. Varbūt tev jālūdz Dieva palīdzība, lai mainītu savu attiek-
smi. Dievam rūp šie cilvēki, tāpat kā Viņam nebija vienaldzīgi samarieši.

Filipā klausījās ļaužu pūļi. Dievs pat apveltīja Filipu ar spēju darīt brīnu-
mus par liecību samariešiem, ka viņš ir Dieva vīrs un sludina Dieva Labo 
vēsti.
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Tad notika kas pilnīgi negaidīts: „Tā Kunga eņģelis sacīja Filipam: „Celies 
un ej uz dienvidus pusi pa ceļu...” (Apustuļu darbi 8:26) Filips zināja, ka 
Dievs sūta viņu uz tuksnesi. (F izskatās apjucis.) Iespējams, viņš nodo-
māja: „Kādēļ gan? Pilsētā daudz ļaužu vēlas dzirdēt par Jēzu. Kāpēc jāiet 
uz tuksnesi, kur neviena nav?” Lai gan būdams nesaprašanā, Filips rīkojās 
gudri un paklausīja Dievam. (F aiziet, tad atgriežas. A sēž un lasa Bībe-
li, F norāda uz viņu.)

Nonācis tuksnesī, viņš pamanīja ratus (tādi bija tikai bagātniekiem). Droši 
vien Filips prātoja, kas sēdēja ratos. Tu arī varbūt brīnītos, ja gar tavu 
māju brauktu limuzīns.

„Ej pie ratiem,” pavēlēja Dievs, un Filips steidzās paklausīt. (F piesteidzas 
pie A.) Kas bija šī VIP persona, kas sēdēja ratos? Tas bija afrikānis, kurš 
bija atbildīgs par ķēniņienes naudu un dārglietām kādā Āfrikas zemē. 
(Norāda uz Nīlas augšteci mūsdienu Āfrikas kartē no Asvanas līdz Hartūmai. 
Tajā laikā tur bija Etiopija.)

Dievs sūtīja Filipu uz tuksnesi šī viena vīra dēļ. Mēs to varētu paskaidrot 
šādi – Dievs vēlas, lai šis ietekmīgais afrikānis tiktu izglābts un iepazītu 
patiesību. (Parāda 1. Timotejam 2:4.)

Tas liecina par to, cik ļoti Dievs rūpējas par katru cilvēku. Ja tu esi kristie-
tis, visticamāk tu nesludināsi lieliem ļaužu pūļiem, vismaz vēl ne, tomēr 
Dievs tevi noteikti lietos, lai tu pastāstītu par Jēzu vismaz vienam. Vai vari 
kādu iedomāties? Tad ieliec šo cilvēku vārdus Bībeles pantā: Dievs „grib, 
lai ____________tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas.” Vēlos parā-
dīt tev vienu traktātu – tajā paskaidrots, kas ir evaņģēlijs. Ja vēlies, vari 
to paņemt un iedot cilvēkam, par kuru tu tikko domāji. Dievam ikviens 
ir svarīgs, un Viņš grib, lai visi dzirdētu Dieva Vārdu. Tādēļ Filips nonāca 
tuksnesī. Tuvodamies ratiem, Filips ieraudzīja vīru, kas turēja rokās atriti-
nātu rakstu rulli, viņš skaļā balsī to lasīja.  

„Vai tu arī saproti, ko lasi?” Filips tam jautāja. (F saliek rokas, it kā skaļi 
saukdams, un A pieliek roku pie auss, it kā klausītos.)

„Kā gan to varētu, kad neviens mani nepamāca?” vīrs atbildēja. „Lūdzu, 
nāc un sēdies man līdzās.” (A māj ar roku.)

Ļoti iespējams, ka Filips nekad agrāk nebija sēdējis tādos ratos. Tā nu abi 
vīri brauca ratos un turpināja lasīt. (F un A kopā lasa rakstu rituli.) (Pa-
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ceļ rakstu rituli.) Izlasīšu priekšā, kas tur bija rakstīts. Klausies uzmanīgi, lai 
varētu man pateikt, vai šis cilvēks gatavojās precēties, varēja nomirt vai 
būt par ganu. (Izlasa Apustuļu darbi 8:32-33 no rakstu rituļa, sākot ar „Viņš 
ir kā avs...” un noskaidro, ka rakstu vieta ir par kādu, kurš mirst.)

„Par ko pravietis to saka? Par sevi pašu vai par kādu citu?” neizpratnē 
vaicāja afrikānis.

Bībelē varam izlasīt, kas notika tālāk: „Filips, ar šo vietu iesākdams, viņam 
pasludināja evaņģēliju par Jēzu.” (Apustuļu darbi 8:35) (F un A attēlo, 
ka sarunājas.) Vārdi, kas bija rakstu ritulī, bija daļa no Bībeles, un tos 
bija pierakstījis Jesaja. Tie bija par Jēzu, kaut arī bija uzrakstīti 700 ga-
dus pirms Viņa atnākšanas uz zemi. Pēc Dieva plāna, Viņa Dēlam bija 
jāmirst, un Dievs lika Jesajam pierakstīt šos vārdus. Bībelē teikts, ka Jēzus 
tika nonāvēts, bet nepretojās un cieta klusu, lai gan nebija pelnījis nāvi. 
Visticamāk, Filips afrikānim paskaidroja, kāpēc Jēzus nomira. Arī tas tur 
bija rakstīts, klausies: (Izlasa no rakstu rituļa) „Viņš bija ievainots mūsu 
pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts.” (Jesajas 53:5) Varbūt Filips 
skaidroja tālāk: „Tas nozīmē, ka Dievs sodīja Savu Dēlu par visu slikto, ko 
tu dari. Jēzus nomira par tevi.”

Dievs grib, lai arī tu to zinātu. Tāpat kā toreiz Dievs aizveda Filipu uz 
tuksnesi, lai satiktu šo vīru, Viņš tagad atveda tevi šurp. Varbūt bija atcel-
ta futbola spēle, tevi līdzi pasauca draugs vai arī tu biji piemirsis par šo 
nodarbību, bet mamma tev to atgādināja. Tā nebija nejaušība, tas bija 
Dievs, kurš atveda tevi šurp, lai tu uzzinātu par Jēzu. Viņam tu esi tikpat 
svarīgs kā šis ietekmīgais afrikāņu vīrs!

Pa ceļu braukdami, abi nonāca pie kāda ūdens. (A norāda uz ūdeni.) 
„Lūk, ūdens!” iesaucās afrikānis. „Kas mani kavē kristīties?”

Varbūt tu neesi dzirdējis šo vārdu „kristīties”. Kad cilvēks uzticējās Kun-
gam Jēzum Kristum, viņu uz brīdi iegremdēja zem ūdens par zīmi tam, 
ka nu viņš pieder Jēzum. To sauca par kristību. Afrikānis lūdza, lai viņu 
kristītu.

Filips atbildēja: „Ja tu no visas sirds tici, tad to var.”

Afrikānis sacīja: „Es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.” Filips droši vien 
izjuta lielu prieku. Izkāpuši no ratiem, viņi iebrida ūdenī, un Filips kristīja 
ticīgo vīru. (F un A attēlo kristību, tad F aiziet.)
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Šis vīrs bija izglābts un iepazina patiesību. To pašu Dievs vēl arī tev. Ne-
pietiek tikai mācīties par Jēzu. Ir no visas sirds Viņam jāuzticas, ticot, ka 
Viņš ir miris par tevi, un nododot savu dzīvi Viņam. Nedomā „Kad būšu 
vecāks” vai „Gan jau vēlāk”. Ja tu savā sirdī apzinies, ka esi uzzinājis patie-
sību, saki Kungam Jēzum, ka tu gribi, lai Viņš tev piedod, un ka tu vēlies 
dzīvot pēc Viņa prāta. Afrikānis nevilcinājās, viņš ticēja. Pagriezies, lai 
uzrunātu Filipu (A pagriežas, lai runātu ar F, un izskatās pārsteigts.), 
vīrs pamanīja, ka viņa vairs nav līdzās. Tas gan bija pārsteigums! Dievs jau 
bija Filipu aizsaucis uz citu vietu, kur ļaudīm vajadzēja dzirdēt par Jēzu.

Afrikānis nenoskuma. (A priecīgi atgriežas pie saviem ratiem.) Bībelē 
lasām, ka „viņš līksms ceļoja tālāk”. (Apustuļu darbi 8:39) Kādēļ viņš bija 
tik laimīgs? Pārrunā ar bērniem, secinot, ka viņš bija atpestīts un ka Jēzus 
bija ar viņu, viņš priecājās, ka varēs dalīties ar šo Labo vēsti, atgriezies mājās. 
Tā jūtas katrs, kurš uzticas Jēzum.

Ja tu piederi Kungam Jēzum, atceries, ka Dievs vēlas, lai tu liecinātu par 
Viņu arī citiem (Parāda atgādinājumam traktātu.).Viņš „grib, lai visi cilvēki 
tiek izglābti un nāk pie patiesības atziņas” (1. Timotejam 2:4).

Filips paklausīja Dievam un liecināja par Jēzu – viņa ceļojums uz tuksnesi 
nebija veltīgs!

(F un A atnāk atpakaļ un pamāj atvadu sveicienu.)
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