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Ievads

Mēs lūdzam Dievu, lai šīs stundas palīdzētu bērniem sekot Žana Kalvina piemēram – ka viņi iemācītos 
uzticēties Dieva vadībai, pieņemot lēmumus, un nezaudētu savu ticību, neskatoties uz apstākļiem.

Laiks diskusijai
Katrai stundai doti daži jautājumi diskusijai. Tos varat izmantot pēc nodarbības, lai nostiprinātu mācīto, 
kā arī lai dotu bērniem iespēju pārrunāt situācijas, ar kurām viņi paši saskaras dzīvē.

Esiet pieejami, lai dotu padomu
Kad stāstīsiet Evaņģēlija vēsti, būs bērni, kas tai atsauksies paši. Iespējams, ka vēlāk viņi jums par to pateiks, 
bet varbūt jūs neuzzināsiet, ka viņi uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam glābējam. Būs arī tādi 
bērni, kuriem būs vajadzīga jūsu palīdzība. Varbūt viņi uzdos jautājumus, varbūt būs vajadzīga jūsu palīdzība 
un iedrošinājums, lai bērni zinātu, ko teikt.

Kad mācīsiet atpestītus bērnus, jums varbūt būs jādod padoms kādā grūtā situācijā vai arī sīkāk jāpaskaidro, 
kā stundā mācītais attiecināms uz viņu dzīvi. Iespējams, viņi vēlēsies noskaidrot, kā vajadzētu rīkoties saskaņā 
ar Bībelē rakstīto. Varbūt bērni būs gatavi pastāstīt par savām problēmām, lai jūs varētu par viņiem lūgt 
Dievu, it īpaši tad, ja jūs esat vienīgais kristietis, kas var viņus atbalstīt.

šī iemesla dēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka viņi var ar jums aprunāties. Viņiem būtu jāzina, kur un kad 
jūs sameklēt, lai aprunātos. Visbeidzot, ir svarīgi, lai neatpestīti bērni nesajauktu nākšanu pie Kunga Jēzus 
ar nākšanu pie jums. 

Līdz ar to jums nevajadzētu aicināt bērnus uz sarunu tad, kad sludināt Evaņģēliju, lai viņiem nerastos 
nepareizs priekšstats, it kā viņi bez jums nevarētu nākt pie Jēzus Kristus vai arī ka, aprunājušies ar jums, 
viņi to jau izdarījuši. 

Piemērs sarunai ar neatpestītu bērnu

„Vai tu patiesi vēlies veltīt savu dzīvi Kungam Jēzum Kristum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es tev labprāt 
paskaidrošu, kas par to teikts Bībelē. Pienāc pie manis nodarbības beigās – es stāvēšu (norāda vietu). Atceries, 
es nevaru atbrīvot tevi no grēkiem, vienīgi Kungs Jēzus to var izdarīt. Priecāšos, ja varēšu tev palīdzēt labāk 
saprast, kā tu vari nākt pie Viņa.”   

Piemērs sarunai ar atpestītu bērnu   

„Ja tu esi uzticējies/uzticējusies Kungam Jēzum kā savam glābējam, bet neesi man par to pateicis/pateikusi, 
lūdzu, dari to! Kad nodarbība būs beigusies, es stāvēšu (norāda vietu). Es gribētu zināt, vai arī tu esi uzticējies/
uzticējusies Kungam Jēzum kā savam Kungam un glābējam, lai es varētu lūgt Dievu par tevi un tev palīdzēt.”
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1. stunda
Kalvins uzticas Jēzum

1. attēls
Ir agrs rīts – pulksten četri.

„Laiks celties!”

Žans Kalvins bija apmēram četrpadsmit gadu vecs. Viņš studēja 
Monteņas koledžā Francijā. Katru darbdienu viņš cēlās vēl pirms 
rītausmas. nebija ne runas par gulēšanu ilgāk. Tu varbūt domā, ka 
tad jau viņš varēja nosnausties pēcpusdienā pēc lekcijām, bet skolotāji 
uzdeva tik daudz, ka Žans un pārējie studenti bija nodarbināti no rīta 
līdz vakaram. Žans nesūdzējās, jo bija pieradis cītīgi strādāt. Viņš jau 
jaunībā iemācījās smagi strādāt un paveikt visu pēc labākās sirdsapziņas. 

Karte (skat. 14. lpp.)
Žans piedzima 1509. gada 10. jūlijā noionā Francijas ziemeļdaļā. Viņa 
māte nomira, viņam vēl jaunam esot. Viņa tēvs strādāja pie Romas 
katoļu baznīcas bīskapa. Protams, mazais Žans un viņa brāļi mācījās par 
Dievu, Visuma Radītāju, kurš ir svēts un taisnīgs. Viņi ticēja, ka Dievs 
atzinīgi viņus vērtēs vien tad, ja viņi būs paklausīgi Dieva likumiem. 
Romas katoļu baznīca sludināja, ka cilvēkam jādara noteiktas lietas, lai 
viņš tiktu izglābts: svētdienās jāiet uz baznīcu, jābūt kristītam bērnībā, 
jāizsūdz grēki priesterim utt. Kalvina ģimene ievēroja šos likumus.   

Kalvina portrets
Kad Žans pabeidza koledžu, viņš studēja jurisprudenci, lai izpatiktu 
tēvam, bet pēc tēva nāves nolēma doties uz Parīzi. Viņš jau sen bija 
sapņojis par antīko valodu studijām, jo ebreju un grieķu valodā bija 
sarakstīta Bībele. Kalvins daudz laika veltīja Bībeles studijām. Tad viņš 
atklāja „reformatoru” jeb „protestantu” sarakstītus rakstus. Mārtiņš 
Luters un viņa sekotāji mācīja, ka cilvēks nesaņem glābšanu savu labo 
darbu dēļ, bet gan uzticoties Kungam Jēzum, Dieva Dēlam. 

Mēs visi pārkāpjam Dieva likumus un esam pelnījuši būt šķirti no 
Dieva. Bet Dievs tik ļoti mīlēja pasauli, ka Viņš sūtīja Savu Dēlu Jēzu 
nomirt pie krusta un izciest to sodu, ko bijām pelnījuši mēs. Jēzus 
augšāmcēlās no mirušajiem un nu ir dzīvs. Tas, ko Viņš izdarīja pirms 
diviem tūkstošiem gadu, ir pietiekami, lai tevi glābtu. Vienīgais, kas 
tev jādara, ir ticēt Viņam. Bībelē teikts: „Tici Kungam Jēzum Kristum 
un tiksi glābts...” (Apustuļu darbi 16:31) nav neviena cita nosacījuma! 
Kad Kalvins to saprata, viņš uzticējās Kungam Jēzum.   

2. attēls
Viņam vajadzēja tikt prom no Parīzes. Arī pārējie studenti universitātē 

Izlasiet pats (vai kāds 
no bērniem) pantu no 
Bībeles!
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ticēja tāpat kā Kalvins un atklāti par to runāja. Koledžas vadība un 
amatpersonas bija nepatīkami pārsteigti un dusmīgi. Viņiem bija 
jāatrod veids, kā šo jauno mācību apturēt. Kalvinu un viņa draugus 
varēja apcietināt kuru katru brīdi. Kā lai nepamanīti pamet Parīzi? 
Kalvins pārģērbās par zemnieku un pagāja garām sardzei, neradot 
nekādas aizdomas.

3. attēls
Vajāšanas neatturēja protestantus turpināt sludināt Labo vēsti. Daži 
no viņiem nolēma pagatavot plakātus, ar kuriem iedrošināja pārējos 
uzticēties Jēzum. 1534. gada 18. oktobra rītā Parīzes iedzīvotāji visur 
ieraudzīja šos plakātus. Pat uz karaļa Fransuā I guļamistabas sienas 
parādījās viens no tiem. Karalis tā pārskaitās, ka pavēlēja apcietināt 
200 kristiešus, divdesmit tika sodīti ar nāvi. 

4. attēls
Žans Kalvins apzinājās, cik bīstami viņam un viņa draugiem ir palikt 
Francijā. Viņš kopā ar savu istabas biedru nolēma bēgt uz Bāzeli, pilsētu 
robežas tuvumā. Viņi paņēma divus kalpotājus un zirga mugurā devās 
ceļā uz šveici.

Viņiem priekšā bija tāls ceļš, bija jāapstājas, lai atpūstos un pabarotu 
zirgus. Pa ceļam uz Bāzeli bija jāpapildina pārtikas krājumi. Viens no 
kalpotājiem aizbēga. Kāpēc? Viņš droši vien bija nobijies. Viņš ne vien 
paņēma labāko zirgu, bet arī nozaga viņu naudu. Ko lai iesāk? Kā lai 
nonāk drošībā? Franču kareivji varēja viņus panākt kuru katru brīdi. 
Par laimi, otrs kalpotājs bija palicis un laipni aizdeva viņiem naudu 
ceļam un istabas īrei Bāzelē.

Laiks diskusijai
1. Kā tu vari tapt izglābts no saviem grēkiem?

2. Ir cilvēki, kuri apgalvo, ka glābšana jānopelna. Ko tu par to sacītu? 
Vai vari pateikt rakstu vietu Bībelē, kas pamato tevis teikto?
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Albuma vāks
Žans Kalvins bija apmeties Bāzelē. Viņš nu bija drošībā, tomēr daudzi 
protestanti bija pakļauti vajāšanām savas ticības dēļ. Daži pat tika 
nogalināti vai sadedzināti dzīvi. Žans nevēlējās būt gļēvulis, kas aizbēg 
un paslēpjas, neko nedarot to kristiešu labā, kuri iestājās par savu ticību. 

Divdesmit sešu gadu vecumā viņš nolēma uzrakstīt grāmatu, kurā būtu 
skaidri un vienkārši aprakstīts, kam tic reformatori. Tālab viņš rūpīgi 
studēja Bībeli un centās aprakstīt Dieva brīnišķo plānu glābt vīriešus, 
sievietes un bērnus. grāmatas nosaukums bija „Kristīgās reliģijas 
institūcijas”. To Kalvins veltīja Francijas karalim Fransuā I.

5. attēls
Žanam Kalvinam patika rakstīt. Viņš vēlējās atrast kādu klusāku vietu, 
kur neviens viņu netraucētu. Tā nu viņš nolēma aizbraukt no Bāzeles uz 
Ženēvu, skaistu pilsētu ezera krastā. Ženēva bija kļuvusi par neatkarīgu 
teritoriju, kas vairs neatradās Katoļu baznīcas pakļautībā. Tomēr pilsētā 
bija daudz problēmu. Ļaudīm bija vajadzīgi likumi, kas atturētu viņus 
darīt ļaunu, sāpinot citam citu. Viņiem bija jāizskaidro, kas ir slikti 
Dieva skatījumā.

Viljams Farels, kurš bija mācītājs vietējā baznīcā, uzzinājis par Kalvina 
ierašanos, steidzās pie viņa ar lūgumu palikt Ženēvā un palīdzēt 
mācītājam kalpošanā. Farels viens netika galā, jo bija daudz darba. 

Kad Kalvins paskaidroja, ka viņam vajadzīgs miers rakstīšanai, Farels 
sacīja: „Ja tu mūs atstāsi brīdī, kad mums tik ļoti vajadzīga palīdzība, 
vien tāpēc, ka vēlies mazliet miera un klusuma, Dievs nesvētīs tavu 
mieru. Tu to neatradīsi.”

Kalvins runātājā saklausīja Dieva balsi, kas norādīja viņam palikt. 
Reizēm tu prāto, ko tev vajadzētu darīt skolā, mājās vai spēlējoties, kur 
vajadzētu iet, ko uzklausīt, kā uzvesties. Dievs var izmantot kristīgu 
draugu, lai skaidri tev pateiktu, ko Viņš vēlas. Kalvins paklausīja 
Farelam un palika Ženēvā.

6. attēls
Būt par mācītāju nebija viegli. Daudz ļaužu apmeklēja dievkalpojumu, 
bet viņi ne vienmēr uzvedās labi. Bieži vien tie trokšņoja un rupji 
izturējās. Bija pat jāizsauc policija. 

Kalvina pārliecība bija, ka baznīcā jāizturas ar cieņu pret pārējiem un 
it īpaši pret Dievu. Baznīca ir Dieva nams, kur nākam, lai parādītu 

2. stunda
Kalvins meklē Dieva gribu
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savu mīlestību pret Dievu, lai Viņu pielūgtu, lai klausītos Viņa Vārdu 
un saņemtu Viņa vadību. 

Žans skaidroja ļaudīm, ka viņi nevar iet pie Dievgalda, ja nāk uz baznīcu 
tikai papļāpāt un trokšņot. Tas attiecās uz ikvienu – gan bagātu, gan 
nabagu. 

7. attēls
nezinu, kā tev, bet nav viegli uzklausīt kritiku un saņemt norādījumus, 
ko darīt. Var kaitināt, ka jāmaina savi ieradumi un jāklausa kādam, ko 
Dievs iecēlis būt augstākam par tevi. Tomēr Žans zināja, ka noteikumi, 
kurus viņš ieviesa baznīcā, bija pareizi un Dievam tīkami. 

Daži ieklausījās Kalvinā un paklausīja, turpretī citi bija dusmīgi un 
ienīda viņu. Lai izrādītu savu necieņu, viņi nosauca savus suņus Kalvina 
vārdā. Kad reformators gāja pa ielu, viņš varēja dzirdēt kādu klaigājam: 
„Ei, Kalvin, stulbais suns, nāc šurp!”

Tas nekādā mērā neatturēja viņu pildīt Dieva gribu.

8. attēls
Ietekmīgi ļaudis sāka sūdzēties Ženēvas pilsētas domei par Kalvinu un 
Farelu. „Kāpēc mēs nevaram darīt, ko gribam?” viņi žēlojās. 

Valde aicināja mācītājus mainīt šos noteikumus, bet viņi atteicās to 
darīt, vēlēdamies patikt Dievam, nevis cilvēkiem. 1538. gada 23. aprīlī 
Kalvinam un Farelam tika paziņots, ka viņiem ir trīs dienas laika, lai 
atstātu pilsētu. Droši vien viņi bija noskumuši, ka pēc šiem pūliņiem 
palīdzēt Ženēvas iedzīvotājiem kalpot Dievam tiek izraidīti! Cik gan 
nepateicīgi bija šie ļaudis! 

Kāpēc Dievs pieļāva, ka Farelu un Kalvinu padzen? ne vienmēr ir viegli 
izprast Dieva nodomus mūsu dzīvē. Viņš var pieļaut grūtības, bet Viņš 
zina labāk! Mums jāturpina uzticēties Viņam arī sarežģītās situācijās. 
„Paļaujies uz Kungu no visas sirds – uz paša sapratni vien nepalaidies! 
Zinies Viņu visos savos ceļos, un Viņš iztaisnos tavas takas” (Salamana 
pamācības 3:5-6).

Kalvinam un Farelam nebija ne jausmas, ko Dievs bija viņiem paredzējis 
nākotnē. Kur lai iet? Viņi nolēma atgriezties Bāzelē. nonākuši tur, viņi 
saprata, ka Dievs jau bija sagatavojis ceļu. Abus lūdza palīdzēt. Farelu 
lūdza kalpot par mācītāju kādā baznīcā šveicē, bet Kalvinu – Strasbūrā, 
Francijā, kas tad bija brīva republika. 

Žans baidījās, ka jaunajā baznīcā viņam varētu būt tādas pašas grūtības 
kā Ženēvā, bet tur pavadītais laiks bija ļoti laimīgs. 

9. attēls
Žans priecājās, ka Strasbūrā ļaudis respektēja Dieva namu. Viņi bija 
kristieši, kas bija paglābušies no vajāšanām Francijā un mīlēja To 
Kungu.
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Tomēr viņa draugi uzskatīja, ka Kalvinam vajadzīgs kāds, kas rūpētos 
par viņu un mīlētu viņu. Jā! Viņam bija vajadzīga sieva. Viņiem bija 
daudz ieteikumu, viņi minēja vairāku Kalvinam zināmu kristīgu 
sieviešu vārdus. Bet kā gan Kalvins varēja zināt, kura ir tā, kuru Dievs 
bija viņam paredzējis? 

Kādu dienu varbūt arī tu uzdosi šo jautājumu. Iespējams, tu gudrosi, 
ko tev vajadzētu apprecēt vai kādu darbu vajadzētu darīt. Dievs var 
vadīt tevi, dodot mieru un pārliecību, ka tas ir ceļš, pa kuru jāiet. 

Kad kāds ieminējās par Ideletti, pēc ilgās lūgšanās pavadīta laika Kalvins 
zināja, ka viņa ir īstā. Viņa bija kristiete, atraitne ar diviem bērniem. 
Žans bija bieži viesojies viņas mājā, lai kopā studētu Bībeli. 1540. gadā 
viņi apprecējās.

Laiks diskusijai
1. Kādus svarīgus lēmumus tev vajadzēs pieņemt savā dzīvē?

2. Kā tu noskaidrosi, ko Dievs vēlas, lai tu darītu?

3. Kā Dievs var parādīt tev Savu gribu?
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10. attēls
Idelette un Žans bija ļoti laimīgi. Viņi palīdzēja viens otram un atbalstīja 
viens otru. Žans varēja vairāk laika veltīt grāmatām, rakstot komentārus 
par atsevišķām Bībeles daļām. Viņš kļuva par nozīmīgu reformācijas 
laika darbinieku. Viņu aicināja piedalīties sanāksmēs Vācijā. Ceļā 
pagāja vairāki mēneši. Mūsdienās var aizlidot dažās stundās, bet tajā 
laikā ceļinieki jāja ar zirgu, gāja kājām vai brauca ar laivu. Kalvinam 
vajadzēja braukt pa Danubes upi uz augšu līdz Regensburgai. Tas droši 
vien bija ļoti ilgs un nogurdinošs ceļojums. upe bija gandrīz aizsalusi. 
Beidzot viņš sasniedza ceļamērķi. Taču pēc dažām dienām Kalvins 
saņēma ziņu no savas sievas Idelettes. 

„Strasbūrā izcēlies mēris. Daudzi jau miruši, arī divi studenti, kas 
dzīvoja mūsu mājā. Mēs esam pārcēlušies pie radiem.”

Kalvins droši vien bija ļoti noraizējies par savu ģimeni. Viņš bija tik 
tālu no viņiem! Kā lai palīdz? Viņam neatlika nekas cits, kā lūgt Dievu 
un ticēt, ka Dievs pasargās. 

Beidzot sanāksmes bija beigušās un Žans varēja atgriezties mājās. Dievs 
bija sargājis viņa sievu un bērnus. Viņš bija tik pateicīgs!

Daudzi bija zaudējuši savus mīļos. Žans centās sniegt viņiem 
mierinājumu. 

11. attēls
Drīz pēc tam Kalvins saņēma vēstuli no Ženēvas. Baznīcai bija vajadzīgs 
labs vadītājs, un kristieši lūdza palīdzību. Atcerējies tur pavadītos 
grūtību un sāpju pilnos gadus, Žans nevēlējās atgriezties. Draugi uzstāja, 
ka viņam turp jādodas, bet kā aizmirst izsmieklu un apvainojumus? 
Tad viņš atskārta, ka tā ir Dieva griba, lai viņš turp brauktu.

„Es dodu savu sirdi kā upuri,” Kalvins teica un aizbrauca uz Ženēvu. 

Pilsētas dome ierādīja viņam jaunu skaistu namiņu, kur abi ar sievu 
uzņēma viesus – daudzus, kuri bija izglābušies no vajāšanām. Kalvins 
nekad nestāstīja par to, cik ļoti viņš bija cietis. 

gatavojoties sprediķim, viņš sāka tieši no tās vietas, līdz kurai bija ticis 
pirms trim gadiem. Viņš bija piedevis šiem ļaudīm. 

Tavā dzīvē var būt sarežģīti un sāpīgi notikumi. Iet kopā ar Dievu 
nenozīmē, ka viss būs viegli. Varbūt tev būs jāšķiras no saviem 
draugiem. Varbūt satiksi cilvēkus, kuri sāpinās vai kritizēs tevi. Tāpat kā 
Kalvins par katru cenu paklausi Dievam! Viņš dos tev spēku un mieru 
pārciest grūtus laikus. Viņš svētīs tevi un palīdzēs tev piedot. Tad tu 

3. stunda
Kalvins pastāv pārbaudījumos
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varēsi sacīt: „Mana palīdzība no Kunga” (Psalms 121:2).

12. attēls
Idelette un Žans atbalstīja viens otru, it īpaši grūtībās. nomira viņu 
dēlēns Žaks. Vecākus tas ļoti sāpināja, tomēr viņi spēja pateikt: „Dievs, 
mūsu Tēvs, zina labāk.”

1549. gada 19. martā Kalvinu gaidīja vēl viens smags pārbaudījums – 
viņa mīļā sieva, vislabākais draugs, kāds jebkad viņam bija bijis, nomira 
pēc ilgas slimības. Idelette nu bija pie Dieva. Viņš būtu varējis sacelties, 
sakot: „Man pietiek! Esmu pietiekami cietis, negribu Tev vairāk kalpot, 
tas man ir par grūtu!” Bet Žans nepagrieza Dievam muguru. Viņš atrada 
patvērumu Dievā, vienīgajā, kurš varēja saprast un mierināt viņu bēdu 
laikā. Arī Idelettes abi bērni varēja paļauties uz savu patēvu, ka viņš 
parūpēsies par viņiem. 

Ženēvas akadēmijas fotogrāfija  
Kalvins bija pārliecināts, ka cilvēkiem vairāk jāstudē Bībele, lai to 
izprastu un izlasīto liktu lietā. nedēļu pēc nedēļas viņš sludināja Dieva 
Vārdu baznīcā, un Ženēva pārvērtās par labāku vietu, kur dzīvot. 

Tāda pati vajadzība bija visā Eiropā – cilvēkiem jāmāca Dieva Vārds. 
Tādēļ Kalvins dibināja vienu no pirmajām protestantu koledžām 
pasaulē, kur arī pats mācīja studentus. Ženēvas akadēmija dibināta 
1559. gadā, to absolvējuši simtiem nākamo mācītāju un evaņģēlistu. 
Viņi atgriezās savās dzimtajās zemēs, lai mācītu tik vērtīgo Dieva Vārdu. 
Daudzi no viņiem tika arestēti vai pat nogalināti, bet šie pārbaudījumi 
neatturēja protestantus turpināt sludināt Labo vēsti par Jēzu Kristu. 

13. attēls
Žans veltīja visas savas pūles tam, lai mācītu, sludinātu un rakstītu 
grāmatas. Dažreiz viņš bija tā iegrimis darbā, ka aizmirsa par ēšanu. 
Iedomājies, ja tev būtu tikai viena ēdienreize dienā! ārstam nācās 
pārliecināt viņu parūpēties pašam par sevi. ārsts zināja, ka Kalvins ir ļoti 
slims un zaudējis spēkus. Viņu mocīja sāpes krūtīs un briesmīgs klepus. 
naktīs pamostoties, viņu kratīja drudzis un klāja sviedri.  Reizēm viņš 
gultā pavadīja visu dienu. Tomēr tas neatturēja Kalvinu no darbu, jo 
viņš uzticējās Dievam kā sava spēka avotam.

Žana draugi mēdza sacīt: „Tev vajadzētu mest mieru un atpūsties! 
nestrādā tik daudz! Parūpējies taču par sevi!”

Viņš tiem atbildēja: „Ko? Vai gribat, lai Tas Kungs mani atrod 
bezdarbībā, kad Viņš atnāks?”

1564. gada februārī klepus bija tik stiprs, ka neļāva Kalvinam pabeigt 
sprediķi Ženēvas baznīcā. Viņš apzinājās, ka nav vairs atlicis daudz 
laika, ko dzīvot. 
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nākamajā svētdienā viņš uzstāja, ka vēlas doties uz baznīcu, bet pats 
vairs paiet nevarēja, tāpēc viņu aiznesa uz turieni krēslā.  

14. attēls
Žans Kalvins pavadīja savas pēdējās mūža dienas, dodot padomu tiem, 
kuri gatavojās pārņemt viņa pienākumus, un iedrošinot vadītājus 
nezaudēt ticību. Viņš turpināja rakstīt vēstules draugiem tālumā. 

Viljams Farels, uzzinājis par drauga slimību, nolēma viņu vēl pēdējo 
reizi apciemot. Pats būdams septiņdesmit piecus gadus vecs, viņš tomēr 
devās 120 km tālajā ceļā, kaut attālums bija pārāk liels, vienalga zirga 
mugurā vai braucot ar ratiem. Abi draugi kopā pavadīja vien dažus 
mirkļus. 

1564. gada 27. maijā piecdesmit piecu gadu vecumā Kalvins aizgāja 
mūžībā pie sava glābēja un Kunga. Daudzi sēroja un viņu apraudāja. 
Viņiem bija liegta iespēja mācīties no viņa sludināšanas un mīlestības uz 
Dieva Vārdu. Bērēs liels ļaužu pulks bija atnācis atvadīties no Kalvina. 
Viņu apglabāja kapsētā Ženēvas tuvumā, bet kapa vietu neiezīmēja 
kapakmens, jo viņš nevēlējās, lai cilvēki pārvērstu viņa kapu par 
pieminekli. 

„Reformācijas sienas” attēls
Arī mūsdienās Ženēvā nevar atrast Kalvina kapa vietu, tomēr viņu 
atceras kā dedzīgu Dieva Vārda sludinātāju, kurš tā mīlēja Dievu.

„Reformācijas sienā” Ženēvā attēloti četri reformatori: Žans Kalvins, 
Viljams Farels, Džons nokss un Teodors Beza. uzraksts pie šīm 
statujām vēsta: „Post tenebras lux”, kas nozīmē „Pēc tumsas gaisma”.

Patiesi, Jēzus Kristus, Dieva Dēls, nācis, lai būtu „pasaules gaisma” 
(Jāņa 8:12). Ja tu tici Viņam, Viņš tev palīdzēs staigāt pa gaismas un 
patiesības ceļu, kas ved pie mūsu Debesu Tēva. 

Laiks diskusijai
1. Vai Dievs apsolīja Saviem bērniem, ka dzīve būs viegla?

2. Ar kādām problēmām tu varētu saskarties?

3. Ko vajadzētu darīt, ejot cauri grūtībām?
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Padomdošanas soļi bērnam, 
kurš vēlas nākt pie Kristus

Pārliecinieties, ko bērns saprot  par
Dievu

Kas ir Dievs? Dievs mūs ir radījis. Viņš runā uz mums ar Bībeles 
palīdzību. Dievs ir svēts un nevainojams. Viņš mūs mīl. 

Grēku
Kas ir grēks? 
Grēks ir nepaklausība Dieva pavēlēm. Tas ir pret Dievu.
Runājiet par konkrētiem grēkiem! Bērns ir grēcinieks pēc dabas un 
darbu dēļ. (Mēs grēkojam tādēļ, ka esam grēcinieki.)
Par grēku ir jāsaņem sods.

Glābēju
Kurš vienīgais var atbrīvot tevi no grēka? 
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ. 
Kungs Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem. 
Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt glābtam!
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs Viņš!
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Apustuļu darbi 
16:31; Romiešiem 6:23 vai 10:13)!
Ko Tas Kungs grib, lai tu darītu?
Ko darīs Viņš?
Brīdiniet par grūtībām!
Jautājiet: „Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?” Iedrošiniet 
bērnu lūgt skaļi (ja viņš ir tam gatavs)! 

Runājiet par pestīšanas drošību!
Pārrunājiet izlasīto(s) Bībeles pantu(s)!
Runājiet par pārveidotu dzīvi!
Pastāstiet, ko var zināt cilvēks, kurš patiesi uzticējies Kristum!

(Vēlāk) dodiet dažus padomus par kristīgu dzīvi:
Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē!
Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu!
Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā!
Lūdz Dievam piedošanu, kad esi grēkojis!
Satiecies ar citiem kristiešiem!
Atceries Dieva apsolījumu: „Es nekad tevi neatstāšu” (Ebrejiem 13:5).

Nokopē, izgriez un ieliec savā Bībelē 
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