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PRIEKŠVĀRDS

Vienā no savām grāmatām Korija raksta par to, kā viņa un viņas draugs misionārs apceļoja ļoti nabadzīgu 
rajonu Korejā. Nejauši viņi izdzirdēja pazīstamas dziesmas vārdus. Piestājuši malā un izslēguši motoru, 
misionāri ieklausījās. Korejiešu sieviete dziedāja: „Tur, kur Jēzus, tur ir Debesis.” Sieviete bija ļoti nabadzīga, 
bet viņas Glābējs Kungs Jēzus Kristus bija kopā ar viņu, un tas pārvērta viņas dzīvi.

Dieva klātbūtne izmainīja arī Korijas dzīvi:

•	 kad	viņa	auga	Holandē;

•	 kad	sāka	savu	kalpošanu	Dievam;

•	 kad	viņa	bija	ieslodzīta	Ravensbrukā;

•	 kad	viņa	apceļoja	visu	pasauli,	kalpojot	savam	Kungam.

Mēs lūdzam par to, lai šīs stundas palīdzētu zēniem un meitenēm iepazīt Dievu un Viņa svētības ikdienas 
dzīvē. Patiesa laime nav atkarīga no apstākļiem, tā ir atkarīga no mūsu personīgajām attiecībām ar Kungu 
Jēzu Kristu. Dievs apsola mums, kas ticam Viņam: „Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu” (Ebr.13:5).

KORIJAS TEN BŪMAS NOZĪMĪGĀKIE DZĪVES FAKTI

1892	 		 Korijas	dzimšana	Holandē,	Hārlemā

1897  5 gadu vecumā saņem glābšanu

1921  Korijas mātes nāve

1926–1940  Darbs ar meiteņu grupām

1940	 	 Vācu	armija	ienāk	Holandē

1942   „Lielās pagrīdes” sākums

1944	 		 Ieslodzīšana	koncentrācijas	nometnē;	Korijas	tēva	nāve,	pēc	tam	arī	māsas	Betsijas	nāve

1945	 		 Holandes	atbrīvošana

1949   Korija sāk  ceļot,  mācot Dieva Vārdu

1983  Korija mirst pirms savas 91. dzimšanas dienas (15. aprīlī)
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1. nodaļa
LABAIS GANS

Stundas mērķis: Palīdzēt bērnam pārvarēt  bailes, paļaujoties 
uz Dievu.

Psalms 46:3. Tāpēc mēs nebīsimies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā 
jūras vidū nogrimtu.

„Skaties,	Holij!	Tur	aiz	 loga	 ir	kāds	briesmonis.	Es	redzu	to	tumsā	
ļoti skaidri.” Protams, patiesībā tur nekāda briesmoņa nebija, bet 
četrgadīgā	meitenīte	spēja	viegli	iztēloties,	ka	tur	kaut	kas	ir!	Par	laimi	
Korijai,	viņas	māsa	Hollija	(kurai	toreiz	bija	seši	gadi)	gulēja	ar	viņu	
vienā	gultiņā.	„Vai	es	varu	 turēties	pie	 tavas	pidžamas,	Hollij?	Tad	
man	nebūs	bail,”	teica	Korija.	Taču,	kad	Hollija	gribēja	pagriezties	uz	
otriem sāniem, viņa to nespēja, jo mazās Korijas rociņas cieši turēja 
pidžamu.	Tā	gulēt	nav	viegli.	Tāpēc	nākošajā	naktī	Hollija	teica	savai	
mazajai māsiņai: „Man ir grūti gulēt, kad tu turies pie manas pidžamas, 
Korij.	Labāk	turies	pie	savas	lelles	pidžamas,	gan	tas	palīdzēs!”	Hollijai	
izrādījās taisnība. 

Kad Korija nākošajā rītā pamodās, mājas dzīve jau ritēja pilnā sparā. 
Betsija, otra Korijas māsa, palīdzēja viņai apģērbties. Varēja dzirdēt, 
kā pirmajā stāvā dzied māmiņa, kā Viljams (Korijas vecākais brālis) 
meklē savas tīrās zeķes. Bija dzirdams, ka savā starpā pļāpā trīs tantiņas, 
kuras dzīvoja šajā namā. Brokastīm mamma bija uzvārījusi tēju, bet 
Annas tante sagriezusi maizi. Tēvs jau bija sameklējis Bībelē Psalmu, 
kuru viņš gribēja  izlasīt ģimenei.

Mazā Korija vairs nesaprata, kāpēc bija tik ļoti baidījusies. Drīz brālis 
un māsas aizgāja uz skolu, un Korija palīdzēja tantei Annai mājas 
darbos. Annas tante pārvācās pie viņiem dzīvot, jo mamma bieži 
slimoja un nespēja vadīt saimniecību tā, kā viņa to vēlētos. Annas 
tante mizoja kartupeļus, bet Korija lika tos ūdenī. Viņa centās pārāk 
nešļakstīties. Kad Annas tante cepa kaut ko garšīgu, Korija pacentās 
izlaizīt trauciņu. Protams, viņas daudz sarunājās, un tante Anna stāstīja 
atgadījumus no „vecajiem laikiem”.

„Kad tu bija maza mazītiņa, tu visu laiku raudāji. Tad es tevi ietinu 
savā lielajā lakatā un uzsēju sev uz muguras. Tas tūdaļ tevi apklusināja.”

„Es	toreiz	biju	ĻOTI	maziņa,	vai	ne?”

„Jā, taisnība. Tagad es tevi nevarētu uzsiet sev uz muguras, tu esi 
krietni paaugusies.” 

„Lūdzu,	Annas	tant,	pastāsti	man	par	vecajiem	labajiem	laikiem!”

Annas tante nebija vienīgais cilvēks, kurš prata stāstīt brīnišķīgus 
stāstus.	Arī	mamma	to	prata!	Par	visu	visvairāk	Korijai	patika	Bībeles	
stāsti. Mamma viņai pastāstīja stāstu par labo ganu, kuram bija 100 
aitas. Gans ļoti rūpējās par savām aitām. Aitas un jēri  atradās drošībā ar 
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tādu ganu. Viņas nekad ne par ko nebaidījās, jo zināja, ka tiek sargātas. 
Taču reiz viena aitiņa pazuda. Kā gan mazā aitiņa bija nobijusies viena 
pati	tumsā!	Vai	tu	zini,	ko	izdarīja	gans,	kad	pamanīja,	ka	vienas	aitas	
trūkst?	Viņš	devās	to	meklēt	un	nepārtrauca	meklējumus,	līdz	atrada	
aitiņu. Laimīgs viņs uzlika to plecos un nesa uz mājām. Kungs Jēzus 
teica: „ES ESMU labais gans.” Viņš grib rūpēties par tevi tieši tāpat kā 
gans rūpējās par savām aitām. Tālāk Jēzus turpina: „Labais gans atdod 
savu dzīvību par savām avīm.” Jēzus nomira pie krusta par tevi un pēc 
tam augšāmcēlās. Viņš uzņēmās to sodu, kuru biji pelnījis tu savu grēku 
dēļ. Bībele saka: „Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz 
savu ceļu, bet Tas Kungs uzkrāva visus mūsu grēkus viņam” (Jes.53:6). 
Kungs Jēzus, Labais Gans, tevi mīl. Ja tu Viņam lūgsi sevi glābt, Jēzus 
piedos tev grēkus un pieņems tevi par Savu bērnu, par Savu jēriņu.

Korijai	ļoti	patika	ŠIS	stāsts!	Mammai	nācās	to	stāstīt	atkal	un	atkal.	

Korijai bija tikai pieci gadi, kad viņa lūdza Jēzu Kristu piedot viņas 
grēkus un ienākt viņas dzīvē. Viņa zināja, ka Jēzus ir viņas Draugs, ka 
Viņš vienmēr ir kopā ar viņu, pat tumsā. Viņai vairs nebija bail naktī 
gulēt	savā	gultā.	Viņai	vairs	nevajadzēja	turēties	pie	Hollijas	vai	lelles	
pidžamas. Tagad vakarā viņa sarunājās ar Kungu Jēzu. Viņa runājās ar 
Jēzu par visu. Tu nevari redzēt Jēzu, bet Viņš tevi redz un dzird visu,  
ko tu stāsti Viņam. Nav svarīgi, cik skaļi tu runā.

Pasaulē ir daudz cilvēku, kuriem ir kādas vajadzības. Ja tu esi kristietis, 
tu vari lūgt par viņiem un censties viņiem palīdzēt. Blakus Korijas 
mājai  bija Kalēju iela. Tajā dzīvoja daudz dzērāju. Viņi bieži lamājās 
un kāvās. Korija neieredzēja kautiņus. Katru reizi, redzot cilvēkus, kas 
kāvās, viņa raudādama skrēja mājās. Kad notika lielāki kautiņi, ieradās 
policija un aizveda kaušļus uz policiju. Reiz Korija redzēja policistus, 
kuri aizturēja vairākus vīrus. „Tos cilvēkus ieslodzīs cietumā, aukstās 
kamerās,” viņa domāja, „droši vien viņi bēdāsies.” Vai Korija varēja 
kaut	ko	darīt	šo	cilvēku	labā?

Tikai Dievs spēja izmainīt viņu sirdis. Taču Korija varēja lūgt par 
viņiem. Vakaros pirms gulētiešanas viņa mēdza pastāstīt Dievam visu, 
kas bija noticis šajā dienā. Viņa nobeidza lūgšanu ar šādiem vārdiem: 
„Dievs,	lūdzu,	glāb	šos	cilvēkus	Kalēju	ielā!”

Pēc vairākiem gadiem, kad Korija izauga, viņa aizbrauca uz nometni 
kopā ar meiteņu grupu.  Reiz vakarā, kad Korija stāstīja meitenēm par 
Jēzu, viena meitene teica viņai: „Es dzīvoju jums gandrīz kaimiņos. Es 
dzīvoju Kalēju ielā, kas ir blakus jūsu mājai.”

„Es arī,” teica otra meitene.

„Mana mamma arī kādreiz tur dzīvoja,” piebilda trešā meitene.

Arī pārējām meitenēm nu bija kas sakāms.  Viņas stāstīja, ka vai nu 
viņu mammas, vai tēti, vai vecvecāki kādreiz ir dzīvojuši Kalēju ielā. 
Tagad šīm meitenēm Korija mācīja par Jēzu Kristu. Vairākas no viņām 
lūdza Jēzu kļūt par viņu Glābēju. Dievs atbildēja uz Korijas bērnības 

Attēls 1–3



7

Korija Ten Būma

lūgšanām:	„Kungs,	lūdzu,	glāb	cilvēkus,	kas	dzīvo	Kalēju	ielā!”

Todien Korija atgriezās mājās bāla kā palags. Uzskrējusi savā istabā, 
meitene piespiedās skapim. Viņai bija slikti. Acīs bija asaras. Kas bija 
noticis?	Nupat	 viņa	kopā	 ar	mammu	un	Holliju	bija	 apciemojušas	
kādus ļoti, ļoti nabadzīgus cilvēkus. Viņi dzīvoja vecas mājas bēniņos, 
visi vienā istabiņā. Tajā viņi gulēja, gatavoja ēdienu, mazgāja drēbes – 
vienu vārdu sakot, darīja visu. Ne tas šausmināja Koriju. Jā, tur bija 
kaut kas briesmīgs. Nesen piedzimušais mazulis bija  miris. Kad Korija, 
viņas	mamma	un	Hollija	 iegāja	 šajā	 istabā,	 viņas	 ieraudzīja	mirušo	
mazuli guļam šūpulītī. Meitenes  pieskārās mirušā bērna ķermenītim, 
bet, kad Korija sajuta, ka tas ir auksts, viņa tik ļoti izbijās, ka aizbēga 
pie mammas un paslēpa galvu  viņai padusē. Tajā brīdī Korija skaidri 
saprata, kas ir nāve un ka reiz visi mirs – tētis, mamma, Betsija, Viljams, 
Hollija	un	viņa	pati.	Tikai	domājot	par	to	vien,	ka	visi	viņi	nomirs	un	
viņa paliks viena...

„Korija!	Nāc	lejā!”	uzkliedza	Hollija.		Korija	lēni	kāpa	lejā.	Viņa	apsēdās	
kopā ar visiem pie ovālā galda. Meitene neapjēdza, ka ir vakariņu laiks.

„Korija, mīļā, ieēd taču kaut ko, tu vēl neko neesi ēdusi.” Korija lēni 
košļāja savu sviestmaizi. Viņa skatījās uz radiniekiem un pie sevis 
domāja: „Reiz...”

Es domāju, ka Korijas mamma saprata, kāpēc viņa ir tik bāla, bet 
pati Korija nevarēja pateikt ne vārda. Varbūt arī tu izjūti to pašu, 
ko Korija, –  kaut kas rada tevī nemieru, bet tu nespēj par to runāt.

Kad vakariņas bija galā, tētis atvēra savu Bībeli. Viņš sāka lasīt 46. 
psalmu. Trešajā pantā tur bija rakstīts: „Mēs nebīstamies, kaut arī zeme 
zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu.” Šajā brīdī Korija atzina, ka, 
lai arī kas notiktu, Dievs vienmēr būs ar Saviem bērniem. Ļoti klusi, 
tā ka tikai Kungs Jēzus varēja to dzirdēt, viņa lūdza: „Jēzu, es zinu, ka 
Tu vienmēr esi šeit. Lūdzu, ļauj maniem tuviniekiem vēl ilgi būt kopā 
ar mani. Es nevaru dzīvot bez viņiem.”

Kad Korija vakarā  apgūlās savā gultā, tētis pienāca viņu apsegt. Viņš 
to darīja katru vakaru. Tagad, esot divatā ar tēti, meitene saņēma dūšu 
pastāstīt, kas viņu bija izbiedējis. „Tēt, es tik ļoti baidos, ka jūs visi 
nomirsiet un es palikšu pilnīgi viena.”

Tēvs maigi papliķēja Korijai pa vaigu un teica: „Korij, ja tu gatavojies 
kaut	kur	doties	ar	vilcienu,	kad	es	tev	dodu	naudu	biļetei?	Vai	divas	
nedēļas	iepriekš?”

„Nē, protams, nē. Tieši pirms braukšanas.”

„Mūsu Tēvs Debesīs tieši tāpat rīkojas ar mums. Kad mammai, man vai 
tantēm būs jāmirst, tad Dievs dos tev spēku pārciest bēdas. Vēl nekas 
tāds nenotiek, tāpēc tev tagad nav jābaidās.”

Tas pārliecināja Koriju. Nekad dzīvē, arī jau pieaugusi, Korija 
neaizmirsa tēva teikto.

Varbūt tu baidies, ka ar tevi arī var notikt kaut kas slikts, lai gan tu tici 
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Jēzum Kristum. Varbūt tu uztraucies, ka varētu nomirt kāds, kuru tu 
ļoti mīli, vai tavu māju varētu apzagt, vai kāds tev uzbruktu ceļā  uz 
skolu.	Nekaunies	par	to!	Pastāsti	Jēzum	par	savām	bailēm,	un	Viņš	
palīdzēs tev. Viņš dos tev drosmi pat vislielākajās problēmās. Taču, 
kamēr tas nav noticis, tev nav jābaidās.

(Skolotāj, daudzus bērnus māc bailes. Iepazīstinot bērnus ar Korijas dzīvi, 
jūs varat pārrunāt arī to, kas baida viņus.)

Maza meitenīte stāvēja uz pakāpieniem. Viņa bija ģērbta tīrā kleitiņā, 
melnās zeķēs un augstos zābaciņos. Tā tajos laikos meitenes ģērbās. 
Meitenes sejā varēja redzēt, ka viņa bija ļoti satraukta un nobijusies. 
Viņa bija kā iemieta zemē un ar rokām cieši turējās pie margām.

„Es	negribu	iet	uz	skolu...	Es	negribu	iet	uz	skolu.	Es	palikšu	mājās!”

„Korij, skolā tev jāiemācās lasīt.”

„Es	jau	protu	lasīt!”	

„Mums jāmācās matemātika...”

„Tētis	var	man	mācīt	matemātiku!”	

„Vai	tiešām	tu	negribi	kopā	ar	citiem	rotaļāties?”

„Nē,	negribu!	Man	jāpalīdz	Annas	tantei	un	jārūpējas	par	savu	lelli	
Kasparīnu.”

„Kas	par	lietu?”	painteresējās	tētis.	Viņš	gribēja	zināt,	kas	notiek.

„Korija negrib iet uz skolu.”

„Visi	sešgadnieki	iet	uz	skolu.	Tev	ir	jāmācās!”

„Es gribu palikt mājās, es baidos iet uz skolu.”

„Vai	patiesi?	Tev	bail	iet	uz	skolu?	Labi,	tad	iesim	visi	kopā!”

Korijas tētis paņēma mēteli un cepuri un pasniedza Korijai roku. 
Korija, cik spēka, iekrampējās margās. Tēta pirksti bija stiprāki, un 
viņš atbrīvoja katru no Korijas desmit pirkstiņiem no margām. Tad, 
cieši paņēmis meitu pie rokas, tēvs devās uz skolu. Tu vari iedomāties 
viņus	abus	ejam	pa	ielu?	Liela	auguma,	labi	ģērbies	kungs	ved	pie	rokas	
savu mazo meitiņu. Korijas seja piesarka, viņas acis pildījās ar asarām. 
Viņa	raudāja:	„Es	negribu,	es	negribu	iet	uz	skolu!”

Taču tētis bija stiprs un mērķtiecīgs. Aizvedis meitu uz skolu, viņš uz 
atvadām to nobučoja uz vaiga un teica: „Korij, mīļā, kad divpadsmitos 
beigsies	nodarbības,	es	atnākšu	tev	pakaļ	un	gaidīšu	tevi!”

Tā tas turpinājās trīs dienas, līdz trešajā dienā Korija ieraudzīja citu 
tēti,	kas	pie	rokas	veda	raudošu	zēnu.	„Ak,	cik	žēl!”	domāja	Korija.	
Viņa	saprata,	ka	ir	uzvedusies	tieši	tāpat!	Pārsteigta	par	to,	viņa	pārstāja	
raudāt.

Tētim vairs nevajadzēja ar varu vest meitu uz skolu. Viņa devās uz 
skolu	kopā	ar	Holliju.	Viņa	atklāja,	ka	skolā	nemaz	nav	tik	slikti!	Bija	
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tik lieliska sajūta, kad varēja atrisināt kādu matemātikas uzdevumu, 
kad	zināja	atbildi	uz	grūtu	jautājumu	un	skolotājs	uzslavēja:	„Teicami!”

Korijas māsīca Dota bija tikpat veca kā viņa. Kopā viņas rotaļājās 
lielajā	Hārlemas	baznīcā.	Dotas	tētis	bija	baznīcas	sargs	un	neiebilda,	
kad meitenes tur spēlējās. Kādu vakaru jau pustumsā Korija skatījās uz 
vakara gaismas atspīdumu spēli krāsainajos stiklos. Tas viņai atgādināja, 
ka Jēzus ir pasaules Gaisma. Viņa jutās laimīga.

„Korij,	ejam	mājās,	es	baidos!”	teica	Dota.

„Baidies?”	nesaprata	Korija.	„Kā	tu	vari	baidīties,	kad	Kungs	Jēzus	ir	
tieši	te	kopā	ar	mani	un	tevi?”
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2. nodaļa
LAIMĪGĀ ĢIMENE

Mācīšanas mērķis: Parādīt, cik svarīgi ir kalpot Dievam jau 
no bērnības. 

Psalms 1:1,3. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, 
nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā. Tāds ir 

līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā 
laikā un kam lapas nenovīst.

„Korij,	vai	esi	gatava?	Ejam!”

Korijas tēvs bija pulksteņmeistars: viņš remontēja sienas un rokas 
pulksteņus. Viņam bieži bija jādodas uz Amsterdamu pirkt detaļas.

Tētis gaidīja Koriju lejā. Augšstāvā Betsija ar ziepēm mazgāja Korijas 
seju un palīdzēja viņai uzvilkt tīru kleitu. Kad viņa brauca kopā ar 
tēti uz Amsterdamu, viņai bija jābūt labi ģērbtai.

„Korija,	mīļā,	 šodien	 tu	 izskaties	 vienkārši	 brīnišķīgi!”	 teica	 tētis.	
„Dod	roku	un	ejam!”

Viņi brauca ar vilcienu. Korija drīkstēja sēdēt pie loga. Tur bija tik 
daudz,	ko	redzēt!	Vispirms	bija	pilsētas	mājas,	tad	bagātnieku	rajons,	
pēc tam pļavas, kurās ganījās govis un aitas. Pēc pusstundas viņi 
ieraudzīja Amsterdamas mājas. Amsterdamas centrālā stacija atradās 
tuvu jūras krastam. To rajonu sauc Igreka. Zvanu tornī uz  jumta 
bija garš masts, tā kā to varēja redzēt cilvēki no kuģiem. Mastā bija 
uzstādītas divas kustīgas „rokas”. Tās norādīja uz augšu, bet tieši 
pusdienlaikā	(un	ne	sekundi	vēlāk!)	šīs	„rokas”	nolaidās	uz	leju.	Ja	
tev izdodas atrast piemērotu vietu Centrālajā stacijā, tad tu varētu to 
visu redzēt arī no turienes. Vēlāk, kad Korija un viņas tēvs pabeidza 
iepirkties, t.i., nopirka detaļas pulksteņiem, viņi devās uz zvanu torni.

Tētis bija sapircies visu nepieciešamo pulksteņu remontam. Gandrīz 
visi pircēji, kas iepirkās šajos veikalos, bija ebreji un labi Korijas tēva 
draugi. Viņiem vienmēr bija arī kāda konfekte meitenītei. Ten Būmu 
ģimenei nebija naudas saldumiem, tāpēc Korija ļoti novērtēja tādu 
uzmanību. Meitenei un viņas tēvam bija jāatgriežas Centrālajā stacijā 
pusdienlaikā. Ten Būmu mājās bija pulksteņi, kas rādīja laiku ļoti 
precīzi. Visus pulksteņus, kurus remontēja tēvs, noregulēja pēc šiem 
pulksteņiem. Amsterdamas pulkstenis bija vēl precīzāks. Divas „rokas” 
nolaidās tieši pusdienlaikā. Korijas tēvs stāvēja uz pirkstgaliem, lai 
nepalaistu	garām	svarīgo	brīdi.	Bam!	Tās	nolaidās!	Tēvs	ātri	paskatījās	
savā pulkstenī. „Divas sekundes ātrāk,” viņš pierakstīja savā piezīmju 

Skolotāj, paskaidrojiet, ka 
holandiešu valodā  vārdu „koks” 
izrunā „būm”.  Tāds līdzīgs „būm...”. 
Šie vārdi bija liels mierinājums 
Ten Būmu ģimenei, uzzinot, ka 
Betsija un Korija ir aizvestas 
uz koncentrācijas nometni 
Ravensbrukā.
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grāmatiņā. Kad viņi atgriezīsies mājās, viņš pieregulēs mājas precīzo 
pulksteni par divām sekundēm.

Atceļā Korija ar tēvu vilcienā sarunājās. Korija par visu izjautāja tēvu, 
jo tuvumā nebija viņas tantes. Viņas tēvs nekad neuzskatīja nevienu 
Korijas jautājumu par dīvainu un vienmēr atbildēja. Dažkārt viņš 
domāja, ka Korija ir pārāk maza, lai zinātu visu lietu skaidrojumu. 
Tad viņš teica apmēram tā: „Korij, vai tu varētu nest šo smago portfeli, 
pilnu	ar	pulksteņiem?”

„Nē, tēt,” atbildēja Korija, „tas man ir par smagu.”

„Pareizi, Korij. Tagad tu esi vēl par mazu, es nesīšu portfeli. Tā arī 
dzīvē ir kaut kas, ko zināt tev vēl ir par agru. Pietiek, ka to zina tētis 
un māmiņa.”

Korija ļoti mīlēja savu tēvu. Korijai viņš atgādināja kādu citu Tēvu. 
Viņš atgādināja viņai Dievu, Kunga Jēzus Tēvu. Viņš bija arī viņas 
Tēvs, jo viņa piederēja Kungam Jēzum. Korija ticēja Jēzum, viņa 
zināja, ka Viņš nomira un augšāmcēlās. Viņa lūdza Jēzu glābt viņu no 
grēkiem. Varbūt tavs tēvs ir miris vai nedzīvo kopā ar tevi... Atceries, 
Dievs rūpējas par tevi, mierina, kad tev ir slikti. Viņš nekad nesmejas 
par tevi. Ja tu piederi Jēzum Kristum, Dievs vienmēr būs kopā ar tevi. 
Viņš tevi nekad nepametīs nelaimē.

Kad viņi pārbrauca mājās, Annas tantei jau bija gatavas pusdienas. 
Viņa tās gatavoja tik garšīgi, cik vien spēja. Pagatavot pusdienas 
desmit cilvēkiem nav viegli, ja tev ir tikai puskilograms gaļas, nedaudz 
dārzeņu un kartupeļu.

Annas tante nestrādāja Ten Būmu ģimenē pilnīgi par velti. Katru 
nedēļu tēvs deva viņai guldeni. Tā bija diezgan ievērojama summa 
tajos laikos, 20. gadsimta sākumā. Bieži gadījās, ka trešdienās, kad 
bija jāmaksā maizniekam, miesniekam un dārzeņu tirgotājam, naudas 
vairs pāri nepalika. Tad tēvs devās pie tantes Annas un čukstus jautāja: 
„Anna,	vai	tev	vēl	ir	palicis	tas	guldenis?”

Guldenis vienmēr bija savā vietā. Es nedomāju, ka Annas tante kādreiz 
tērētu šo guldeni savām vajadzībām.

Es jau teicu, ka mājās dažkārt bija vairāk nekā desmit cilvēki. Ten 
Būmu ģimene ar prieku uzņēma ciemiņus. Tas bija īpašs brīdis. Uz 
galda stāvēja neliela krājkasīte, kur iemeta naudu. Katru reizi, kad 
notika kaut kas īpašs,  misis Ten Būma iemeta viena centa monētu 
šajā mazajā kastītē. Viņa to sauca par „svētību kastīti”. Tajā vakarā 
viņi uzņēma divus viesus, un tas bija labs iemesls, lai iemestu kaut 
ko svētību kastītē. Patiesību sakot, Annas tante nebija rēķinājusies 
ar divu ciemiņu ierašanos. Tāpēc viņa mazliet atšķaidīja zupu un 
pielika vēl mazliet kartupeļu. Viesi neiebilda  pret zupu ar maziem 
gaļas gabaliņiem.

Pusdienojot valdīja sirsnīga atmosfēra, taču viesi juta, kad ir laiks 
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doties mājās. Visvairāk viņi novērtēja to, ka Kungs Jēzus ir svarīgs katram 
mājas iemītniekam un ka Viņš ir klāt visās sarunās. Abi viesi pārdomāja 
dzirdēto, ko tēvs pusdienu beigās izlasīja no Bībeles. Vienam no ciemiņiem 
bija kāda problēma, un viņš par to gribēja runāt ar tēvu vienatnē. „Ieiesim 
darbnīcā,” aicināja tēvs.

Pēc sarunas viņi lūdza Dievu. Tēvs zināja, ka Dievs var atrisināt visas 
problēmas.	Vai	tiešām	viņi	paši	nenonāca		problēmās?	Ja	tēvs	nezināja,	kā	
saremontēt pulksteni... Ja mamma saslima... Ja tētim nebija vairs naudas 
tāpēc, ka viņu kāds apmānījis... Šādos un līdzīgos gadījumos viņi zināja, 
ka Jēzum vienmēr ir risinājums. Vēl jo vairāk – Dievs dod prieku pat tad, 
kad mēs ejam cauri smagiem pārbaudījumiem.

Varbūt tu domā, ka dzīve ir skaista tikai tad, kad tev ir daudz naudas un 
dārgs apģērbs, vari nopirkt jebkuru rotaļlietu un pavadīt lieliskas brīvdienas 
tālās zemēs. Tas ir  brīnišķīgi, bet tas nevar tevi mierināt, kad tev ir bēdas. 
Tāpat var  pienākt brīdis, tad tu zaudēsi visu. Visas šīs lietas tevi nevar 
darīt patiesi laimīgu. Ja tavai ģimenei nav pietiekoši daudz naudas, lai 
darītu	to,	kas	prasa	lielus	izdevumus,	nebēdājies	par	to!	Dievs	nevēlas,	lai	
tu  apskaustu citus bērnus par to, ka viņi var to darīt. Esi pateicīgs par to, 
kas	tev	ir!	Pats	galvenais	dzīvē		ir	tas,	ka	tu	piederi	Jēzum	Kristum.	Viņš	
nomira, augšāmcēlās un atgriezās Debesīs. Viņš vēlas dzīvot tavā sirdī un 
tavā dzīvē. Viņš vēlas tev piedot grēkus un darīt tevi tādu, lai tu varētu 
reiz būt kopā ar Viņu uz visiem laikiem. Tu vari piesaukt Viņu tūdaļ. Saki 
Viņam: „Mīļais Kungs Jēzu, es esmu darījis daudz slikta. Paldies Tev par 
Tavu nāvi pie krusta manis dēļ. Lūdzu, piedod man grēkus un vadi manu 
dzīvi!”	Viņš	apsola	ienākt	mūsu	dzīvē,	ja	mēs	to	Viņam	lūdzam	(Atkl.	3:20).	
Viņš dos tev prieku un mieru, ko neviens cits tev nevar dot.

Bez Annas tantes mājā dzīvoja vēl divas citas tantes – tante Beta un tante 
Džeina. Bērni ne īpaši mīlēja tanti Betu. Agrāk viņa bija strādājusi par 
guvernanti bagātnieku ģimenēs. Protams, bērni šajās ģimenēs bija nerātni 
kā visi citi bērni, bet tante Beta nekad to neatcerējās.

Kad Korija un Betsija  nokavēja pusdienas, tante Beta teica: „Volleru bērni 
gan nekad nekavēja.”  Kad Korija nošļūca lejā pa margām, tante teica, ka 
arī to Volleru bērni nekad neesot darījuši. Šķita, ka viņiem nekad netecēja 
deguns,	rokas	un	zābaciņi	vienmēr	bija	tīri.	Vai	tu	tam	tici?

Patiesībā tantei Betai nebija viegla dzīve.  Bagāto ģimeņu ļaudis pret viņu 
neizturējās īpaši labi. Tāpēc viņa bija kļuvusi kašķīga. Ten Būma kundze 
vienmēr centās labvēlīgi izturēties pret tanti Betu, lai viņa nekašķētos.

Tante Džeina bija precējusies ar garīdznieku. Viņa bija ļoti laimīgs cilvēks, 
bet, kad viņai vēl nebija pat četrdesmit, viņas vīrs nomira un tante pārcēlās 
pie Ten Būmiem. Viņa strādāja, rokas nesalikusi: rakstīja grāmatas, dzejoļus 
un bija jaunā sieviešu žurnāla redaktore. Tante Džeina katru mēnesi 
saņēma nelielu atraitnes pensiju. To viņa nepaturēja sev, bet pirka apģērbu 
meitenēm.	Bija	tik	patīkami	saņemt	pa	reizei	kādu	jaunu	apģērba	gabalu!	
Diemžēl	attiecībā	uz	apģērbu	tantei	Džeinai	bija	sava	gaume.	Hollijai	un	
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Betsijai ne sevišķi patika, kad tante pārnesa mājās drūmi pelēkās kleitas 
vai tik briesmīgu cepuri, kādu nevalkāja neviena meitene. (Tajos 
laikos meitenes nēsāja cepures.) Vienīgā, kas tik stipri neprotestēja, 
bija Korija. Tāpēc tante Džeina visvairāk lietu dāvināja Korijai. 

Dažreiz tante Džeina atnesa mājās kaut ko patīkamu, piemēram, 
pīrādziņus, lai gan nevienam nebija dzimšanas diena. Vēlāk, kad 
Korija izauga, viņa par tanti Džeinu rakstīja: „Manuprāt, viņa bija 
pats bagātākais cilvēks, kādu es jebkad esmu satikusi, jo viņai patika 
darīt labu citiem cilvēkiem.”

Mazajā	Holandes	pilsētiņā	Hārlemā	bija	izvietotas	armijas	kazarmas.	
Tāpēc tur bija daudz karavīru. Reiz, kad tante Džeina pastaigājās pa 
pilsētu, viņa novēroja, ka karavīri bezmērķīgi klīst pa ielām. „Tas nav 
labi,” viņa domāja. „Karavīri nav nodarbināti un garlaikojas. Tas var 
radīt	nepatikšanas.	Kaut	ko	vajadzētu	darīt	viņu	labā.	Bet	ko?”

Negaidīti tantei Džeinai radās ideja. Kāpēc gan nenoorganizēt klubu 
karavīriem, kur viņi varētu sanākt savā brīvajā laikā. Vēl vairāk, šajā 
klubā viņi varētu arī dzirdēt par Jēzu Kristu.

Drīz tantes iekārtotajā istabā sāka pulcēties karavīri. Viņiem patika 
ar kaut ko nodarboties. Viens seržants, ar kuru tante Džeina 
iepazinās tramvajā, ieraudzījis mazās ērģelītes istabas stūrī, lūdza 
atļauju uzspēlēt. „Protams,” atbildēja tante, un drīz māju piepildīja 
mūzikas skaņas. Neviens Ten Būmu ģimenē neprata spēlēt tik labi. 
Tante Džeina klausījās ar lielu sajūsmu. Kad seržants beidza spēlēt, 
viņa jautāja: „Vai tu nevarētu mācīt spēlēt ērģeles divām manām 
radiniecēm?”

„Protams,”	atbildēja	seržants.	Korijai	un	Holijai	šī	ideja	ļoti	patika.	
Drīz vien meitenes jau spēlēja tik labi, ka prata sacerēt dziesmām 
pavadījumu.

Pagāja laiks. Tantes Džeinas istabā pulcējās tik daudz karavīru, ka 
kļuva jau pārāk šauri. Taču tantei Džeinai, kā vienmēr, bija savs 
risinājums... Viņa nolēma veikt istabā ģenerāltīrīšanu. Vajadzēja 
notīrīt sudrablietas, lai viss spīdētu un laistītos, un parūpēties, lai  
viss būtu kārtībā, jo tajā vakarā bija jāierodas nevis karavīriem, bet 
aristokrātiem. Sievietes kāpa augšā pa šaurajām trepēm uz Džeinas 
istabu. Viss bija sagatavots, un namamāte aicināja viešņas pie galda. 
Pēc tam Džeina sāka savu stāstu. Viņa pastāstīja par karavīriem, kas 
bezmērķīgi	 klīst	 pa	Hārlemas	 ielām.	Viņiem	 vajadzīga	 vieta,	 kur	
sapulcēties un pavadīt laiku. Tā istaba, kur viņi pulcējas, ir par mazu. 
Taisnību sakot, būtu vajadzīgs atpūtas centrs, kur viņi varētu justies, 
kā mājās.

Sievietēm patika šī doma, un viņas iedeva naudu karavīru atpūtas 
centra celtniecībai. Kad centrs bija uzcelts, tante Džeina tur divas 
reizes	nedēļā	pasniedza	Bībeles	stundas.	Holija	un	Korija	gāja	viņai	
līdzi, lai spēlētu ērģeles un dziedātu. Tā jau bērnībā viņas sāka kalpot 
Dievam. Vēlāk dzīvē Korija ļoti daudziem cilvēkiem pastāstīs par 
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Kungu Jēzu. Kā bērns viņa vēl to nezināja, bet Dievs jau to zināja. 
Kad viņa bija vēl pavisam jauna, Dievs viņu vadīja, centrā viņa varēja 
mācīties, kā sarunāties ar cilvēkiem par Glābēju. 

Dievam ir plāns arī tavai dzīvei – gan šim, gan vēlākam laikam, kad 
būsi pieaudzis. Padomā, jau tagad tu vari sākt kaut ko darīt Kunga 
Jēzus labā. Viss, ko tu tagad darīsi Jēzum, sagatavos tevi tam, ko tu 
varēsi darīt vēlāk. 

(Šī ir laba iespēja pastāstīt bērniem par to, ko viņi tagad var darīt 
Kungam Jēzum. Ja nekas netiek darīts Jēzum par godu, tā ir vājuma 
pazīme.)
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3. nodaļa
DIEVA SKOLĀ

Mācīšanas mērķis: Paskaidrot bērniem, ka Dievs cilvēku māca 
visu viņa dzīvi, lai viņi ņemtu to vērā un mācītos.

Psalms 32:8. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā.

Vai	tu	būtu	priecīgs,	ja	tev	vairs	nevajadzētu	iet	skolā?	Tas	gan	būtu	
labi,	vai	ne?	Tad	tu	varētu	spēlēties	visu	dienu.	Taču	tu	neiemācītos	ne	
lasīt, ne rakstīt un nekad pa īstam nevarētu priecāties par interesantu 
grāmatu. Tu nemācētu arī skaitīt un nevarētu pat saskaitīt, cik naudas esi 
jau sakrājis skeitborda dēlim. Patīk tev skola vai ne, bet tur tu iemācies 
to, kas tev pašlaik ir vajadzīgs un būs noderīgs nākotnē.

Ir arī cita „skola”, kuru apmeklē visi kristieši līdz laikam, kad viņi nonāks 
Debesīs pie Jēzus Kristus. Arī tu esi šajā „skolā”, ja esi pieņēmis Jēzu par 
savu Glābēju. Dievs ir mūsu skolotājs šajā „skolā”. Tā nav tāda skola, 
kādu mēs parasti iedomājamies, – ar skolotājiem klases priekšā. Dievs 
māca mūs ar Bībeles palīdzību, caur citiem kristiešiem un notikumiem 
mūsu dzīvē – gan priecīgiem, gan bēdīgiem.

Arī Korija mācījās šajā Dieva skolā. Jau būdama maza meitene, viņa 
uzzināja, ka nevajag baidīties no tumsas, jo ar viņu vienmēr kopā ir 
Jēzus. Korija iemācījās mīlēt nabadzīgus cilvēkus un lūgt par tiem. Viņa 
arī zināja, ka jāklausās un jāmācās viss par Kungu Jēzu.

Dieva skolā viņa labāk saprata to, ko pati bija pieredzējusi. Reiz, kad 
Korija jau bija mazliet vecāka, viņa saslima un devās pie ārsta. Izmeklējis 
slimnieci, ārsts teica: „Korij, tev ir tuberkuloze. Ej mājās un liecies gultā. 
Tikai miers var tevi izārstēt.”

Tajā laikā tuberkuloze bija ļoti izplatīta un bīstama slimība. Zāles tās 
ārstēšanai vēl nebija atrastas. Daudzi cilvēki mira no tuberkulozes.

Šī diagnoze bija smags trieciens Korijai. Viņa pārgāja mājās un tūdaļ 
likās gultā. Daudzi draugi nāca viņu apraudzīt... sākumā. Bet Korija 
slimoja ilgi, un ciemiņi pārstāja nākt. Viņa gulēja gultā un domāja, 
kāpēc Dievs ir pieļāvis, ka viņa ir tik vientuļa un slima. Korija dusmojās 
uz	Dievu.	Taču	Dievs	mācīja	viņai	atzīt	faktu,	ka	viņa	ir	slima.	Kāpēc?	
Šajā Dieva skolā Korija iemācījās teikt: „Paldies, Tev Dievs.” Tomēr 
viņa skuma un jutās vientuļa.

Kādu dienu Korija sajuta sāpes vēderā. Izsauca ārstu, un viņš izmeklēja 
Koriju. Izrādījās, ka tuberkuloze ir nepareiza diagnoze, patiesībā viņai 
bija apendicīts. Koriju nekavējoties aizveda uz slimnīcu. Pēc operācijas 
viņa atkal bija pilnīgi vesela.
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Betsija, Korijas vecākā māsa, mācīja svētdienskolā. Reiz viņa piedāvāja: 
„Korij, kāpēc gan tev neatnākt nākošajā reizē un neizstāstīt Bībeles 
stāstu	par	5000	paēdināšanu?”

Korija neiebilda. Viņa zināja šo stāstu pietiekami labi, tāpēc nolēma, ka 
varēs to pastāstīt bērniem. Bērni skolā klausījās ļoti uzmanīgi. Vai tante 
Korija	varēs	mācīt	tikpat	labi,	kā	to	darīja	tante	Betsija?	Kad	Betsija	
stāstīja kādu stāstu, tad klausītāji it kā kļuva par stāsta dalībniekiem.

Pēc piecām minūtēm Korija pabeidza savu stāstu. Bērni  bija pārsteigti: 
tik	ātri!	Korija	bezpalīdzīgi	skatījās	uz	Betsiju.	Viņa	nezināja,	ko	vēl	
teikt. Tad Betsija pārņēma stafeti  no Korijas un vēlreiz izstāstīja visu 
stāstu.

„Es vairs nekad to nedarīšu,” teica Korija, kad viņas pārnāca mājās. 
„Nu,	nu,”	teica	Betsija.	„Nedomā	tik	slikti	par	sevi!	Tas	nav	tik	svarīgi,	
ka tev pirmajā reizē neiznāca. Ar laiku tu iemācīsies.” Par laimi, Korija 
nepadevās. Viena no viņas draudzenēm bija skolotāja kristīgā skolā, 
Korija palūdza atļauju stāstīt Bībeles stāstu kādās viņas nodarbībās. 
Draudzene viņai palīdzēja. Korija iemācījās stāstīt tik labi, ka visiem 
bērniem patika klausīties. Korija saņēma pat speciālu atļauju mācīt 
reliģijas stundas skolā. Pirms sākt darbu skolā, viņa lūdza Dievam 
parādīt, ko Viņš gribētu, lai viņa māca bērniem.

Vienā no skolām, kuru viņa apmeklēja, bija nodarbības garīgi 
atpalikušiem bērniem. Daži no viņiem pat nespēja atcerēties, ko 
mācījušies iepriekšējā stundā. Taču viņi saprata Bībeles stāstus, kurus 
viņiem stāstīja Korija. Stāsti bija par Jēzu Kristu, un bērni iemīlēja 
Viņu. Šie bērni neprata rēķināt, nesaprata ģeogrāfiju, bet viņi atcerējās, 
ka Dievam nepatīk slikta rīcība, ka Jēzus Kristus nomira par viņiem 
pie krusta, lai samierinātu viņus ar Dievu. Vai tas bija tāpēc, ka tante 
Korija	tik	labi	stāstīja	Bībeles	stāstus?	Nē!	Tas	bija	tāpēc,	ka	viņi	ticēja	
Jēzum Kristum. Svētais Gars viņu sirdīs darīja saprotamas Bībeles 
grūtāk saprotamās vietas. Svētais Gars to pašu dara tavā sirdī, ja tu 
piederi Kungam Jēzum. Daudzas vietas Bībelē ir tik grūti saprotamas, 
ka pat profesori tās nesaprot. Tikai Svētais Gars šīs vietas var darīt 
saprotamas pat mazam bērnam vai bērnam ar garīgu atpalicību.

Arī draudzē Korija nodarbojās ar garīgi atpalikušiem cilvēkiem. Šie 
cilvēki nesaprata parasto dievkalpojumu un kā pieaugušie nevarēja 
apmeklēt svētdienskolu bērniem. Daudzi garīgi atpalikušie cilvēki 
iepazina Kungu Jēzu. Pat veselie cilvēki bija pārsteigti, cik ļoti viņi 
mīlēja Jēzu.

Korija gribēja darīt daudzko. Reiz viņa teica tēvam: „Es vēlos kļūt 
par pulksteņmeistari.”

„Labi,” teica tēvs, „es domāju, ka tu varētu kļūt par labāku meistaru 
nekā	 es.”	Cik	 labi,	ka	 tētis	 tā	 teica!	Viņš	bija	 viens	no	 labākajiem	
pulksteņmeistariem	Holandē,	un	diez	vai	Korija	varētu	pārspēt	tēvu	
meistarībā. Viņa daudz strādāja un ieguva pulksteņmeistara diplomu. 
Korija	bija	pirmā	sieviete	Holandē,	kas	ieguva	šādu	dokumentu.	
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Pulksteņu remonts bija laba sagatavošanās Dieva darbam. Tas bija 
sarežģīts un prasīja lielu pacietību. Ja tu vēlies strādāt Dieva darbu, 
tev jābūt ļoti pacietīgam. Korija to iemācījās, remontējot pulksteņus. 
Pulksteņa detaļas bija ļoti sīkas, darbā rokas nedrīkstēja drebēt. Tad 
Korija	lūdza:	„Kungs	Jēzu,	vai	Tu	neuzliktu	Savu	roku	uz	manējās?”	
Pēc tam viņas roka vairs nedrebēja. 

Pagāja gadi. Ten Būmu ģimenē daudz kas bija mainījies. Visas trīs 
tantes novecoja un nomira. Mamma ilgi slimoja un arī aizgāja mūžībā 
pie	Dieva,	Holija	un	Viljams	apprecējās,	un	viņiem	piedzima	bērni.	
Tikai	Korija,	Betsija	un	tēvs	tagad	dzīvoja	ģimenes	mājā	Hārlemā.

Tas	nebija	uz	ilgu	laiku!	Reiz	kādā	vakarā	pie	viņiem	ciemojās	Viljams.	
Viņš pastāstīja par dažiem misionāriem, kuri gatavojās doties uz 
Indonēziju un nevarēja ņemt sev līdzi bērnus, jo viņiem bija jāiet 
skolā.	Tāpēc	zēns	Hardijs	un	divas	meitenītes	pārcēlās	uz	dzīvi	Ten	
Būmu ģimenē. Viņi bija sajūsmā par Bi-Dži. Tā viņi nodēvēja Ten 
Būmu māju. Tā nu viņi nebija vientuļi. Vēl citas meitenes sāka dzīvot 
Ten Būmu ģimenē. Drīz māja bija pilna ar bērniem. Tā bija viena 
liela laimīga ģimene.

Betsija gatavoja ēdienu un rūpējās par apģērbu. Kad viņa šuva kleitu 
vienai no meitenēm, viņa uzrakstīja vēstuli tās vecākiem un ielika 
aploksnē arī mazu gabaliņu auduma, lai viņi redzētu, kāda būs kleita. 
Misionāri nevarēja atļauties maksāt par savu bērnu uzturēšanu. 
Ģimene paļāvās uz Dievu, ka Viņš parūpēsies par viņu vajadzībām. 
Ja bija nepieciešams jauns apģērbs vai apavi, viņi lūdza par to. Kad 
Korija atnāca ar vēsti, ka viņa ir pārdevusi dārgu pulksteni, viņi visi ļoti 
priecājās.	„Tagad	man	būs	jauna	kleita!”	iesaucās	viena	no	meitenēm.	
„Man	būs	jauni	zābaciņi!”	iesaucās	otra.

Vectētiņš ļoti lepojās ar bērniem savā mājā. „Viņi ir tik mīļi un 
paklausīgi,” viņš teica kādam apmeklētājam. „Viņi nekad nestrīdas.”

Korija	smaidīja.	„Ak,	tēt,	mīlestība	 ir	akla!”	viņa	pie	sevis	noteica.	
Viņai nupat bija jāsūta Paka augšā par to, ka viņa teica: „Es nevaru 
ciest	Tīnu!”	Tīna	bija	viena	no	meitenēm,	kas	dzīvoja	viņu	mājā.	Vēlāk	
vakarā Korija uzgāja augšā pie Pakas aprunāties.

„Paka, tu zini, ka ir slikti kādu neieredzēt. Tas ir tikpat slikti kā 
nogalināt. Kungs Jēzus teica, ka mums jāmīl pat savi ienaidnieki.”

„Es nespēju Tīnu mīlēt.”

„Ja tu piederi Kungam Jēzum, Viņa mīlestība ienāk tavā sirdī. Ar šo 
mīlestību tu vari mīlēt Tīnu. Kāpēc tu nedod Dievam iespēju palīdzēt 
tev	mīlēt?”

Viņas kopā pielūdza Dievu. Paka izstāstīja Dievam, ka izturējusies 
negodīgi pret Tīnu. Viņa lūdza Dievam piedošanu un lai palīdz mīlēt 
Tīnu. Pēc tam meitenes kļuva draudzenes.

Pēc vairākiem gadiem, kad Paka bija Indonēzijā, viņu ieslodzīja japāņu 
koncentrācijas nometnē. Sargi bija ļoti nežēlīgi. Bija tik ļoti grūti tādus 
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cilvēkus mīlēt. Protams, viņai bija vajadzīga Dieva palīdzība. Tā bija 
laba	mācība,	ko	Paka	reiz	bija	guvusi	Bi-Dži.	Vai	tu	ienīsti	kādu?	Vai	
tu	esi	iemācījies	mīlēt	un	piedot?

Tagad tu jau saproti, ka kopā ar Koriju šajā mājā neviens negarlaikojās. 
Korija	noorganizēja	Hārlemas	meiteņu	klubu.	Tur	varēja	nodarboties	
ar daudzām lietām. Piemēram, mūziku, rokdarbiem, vingrošanu. 
Visās grupās meitenes dzirdēja par Kungu Jēzu. Daudzas meitenes 
nāca nevis, klausīties stāstus par Dievu, bet tikai izklaidēties. Viena 
no tādām meitenēm bija Enija. Viņa kļuva par kora, vingrošanas un 
angļu valodas grupas biedri. Korija arī bija vingrošanas grupā, bet 
ne tāpēc, ka būtu atlētiski attīstīta. Reizēm viņa pat nespēja nolēkt 
no vingrošanas riņķiem un meitenēm vajadzēja viņai palīdzēt. 
Nodarbības vidū Korija nosvilpās. Visas meitenes apsēdās aplī ap viņu, 
un Korija stāstīja viņām par Jēzu. Pēc tam nodarbība turpinājās. Tā 
Enija pirmo reizi dzirdēja par Jēzu.

Reiz viņa ļoti sadusmojās uz vingrošanas skolotāju. Lai atriebtos viņai, 
Enija sasēja viņas vingrošanas tērpu un ielēja apavos ūdeni. Korija 
bija ļoti dusmīga un aizliedza Enijai nākt uz klubu trīs nedēļas. Enija 
neizturēja un atnāca jau nākošajā nedēļā. Korija neko neteica.

Vasarā notika nometne meitenēm. Bi-Dži (ģimenes mājas) bērni 
brauca palīdzēt. Tā arī viņiem bija brīvdienas. Viņi daudz iemācījās 
šajā nometnē. Pēc tam viņi paši noorganizēja klubu. Meitenēm, 
protams, ļoti patika nometnēs, bet dažkārt viņas uzvedās slikti. 
Viena meitene naktī miegā staigāja. Korija ļoti uztraucās par viņu 
un vienmēr atveda atpakaļ „mēnessērdzīgo” uz gultu. Tad kādā rītā 
noskaidrojās, ka tai meitenei bija lieliska apetīte, viņa naktī bija 
apēdusi visu šokolādi.

Vakarā visas sēdēja ap ugunskuru un bija ļoti nopietnas. Viņas kopā 
dziedāja un runāja par Dievu. Enija, meitene, par kuru nupat jau 
stāstīju, arī bija nometnē. Viņa bija ļoti skumīga un nomākta, jo 
tikko kā bija sastrīdējusies ar savu draugu. Reiz tumšā vakarā, sēžot 
pie ugunskura, Korija stāstīja: „Kad tu esi nepatikšanās un nezini 
izeju, pastāsti par to Dievam. Viņš Savās rokās tur gan tavu pagātni, 
gan tagadni, gan nākotni.”

Tieši tur un tajā brīdī Enija uzticējās Kristum kā savam Kungam un 
Glābējam. Viņa vienmēr atcerējās, ko teica Korija tad, kad viņa bija 
bēdīga	un	nospiesta.	Tas	viņai	palīdzēja.	Vai	tu	kādreiz	esi	bēdīgs?	
Atceries, ja tu esi uzticējies Kungam Jēzum, Viņš tur Savās rokās tavu 
pagātni,	tagadni	un	nākotni!

1939.	gadā	sakās	Otrais	pasaules	karš.	Arī	Holande	tika	ierauta	šajā	
karā. Klubus, līdzīgus tiem, kādus vadīja Korija,  aizliedza. Slepeni 
Korija satikās ar dažām meitenēm vēl vienu reizi. Dziedot valsts 
himnu, meitenes sāka raudāt.

„Meitenes, jums nav jāraud,” teica Korija, „jums ir bijis daudz prieka, 
bet pats galvenais, jūs dzirdējāt par Kungu Jēzu. Viņš Savās rokās 
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tur pagātni, tagadni un nākotni pat šajā laikā, kad plosās karš.” Tas 
bija ļoti grūts laiks Korijai un  meitenēm, bet viņas ieguva mācību 
Dieva skolā.

Dievs zina, ka ir kādas svarīgas lietas, kuras var iemācīties, tikai izejot 
cauri pārbaudījumiem un grūtībām. Tādās grūtībās mēs iemācāmies 
vairāk uzticēties un ticēt Dievam, pakļauties Viņa gribai. Vai tev 
pēdējā	laikā	ir	bijušas	grūtības?	Vai	tu	iemācījies	kaut	ko	no	tā,	ko	
Dievs	tev	gribēja	iemācīt?	Klausies	Dieva	Vārdu!	Dari	to,	ko	Tas	saka!	
Vienmēr	paļaujies	uz	Dievu!
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4. nodaļa
JĒZUS IR UZVARĒTĀJS
Mācīšanas mērķis: Palīdzēt bērniem atzīt, ka Dievs ir kopā ar 
Saviem bērniem neatkarīgi no tā, kur viņi atrodas.

Romiešiem 8:38,39. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, 
ne eņģeļi, ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, 

ne dziļumi, ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva 
mīlestības, kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā.

Korija ar tēvu pastaigājās pa ielu. Pēkšņi Ten Būma kungs Korijai 
norādīja uz veikala vitrīnu. Skatlogā bija neliels uzraksts. Acīs saskrēja 
asaras. Zīmītē bija rakstīts: „Ebrejus neapkalpojam” (ebreji  ir Abrahāma 
pēcteči – Dieva izredzētā tauta).

„Ak, Korij,” teica tēvs, „tas ir kaut kas briesmīgs, kas tagad notiek 
Hārlemā!”

Visā	Hārlemā	un	visā	Holandē	varēja	redzēt	šādas	zīmītes.	Ebrejiem	
aizliedza braukt tramvajā, iet uz teātri, apmeklēt parkus. Ebrejiem 
vajadzēja nēsāt lielu dzeltenu zvaigzni ar uzrakstu „Ebrejs,” lai visi 
uzreiz redzētu, ka šis cilvēks ir ebrejs.

Kā	 tas	 varēja	 notikt?	Vācijā	 pie	 varas	 bija	 nācis	 briesmīgs	 cilvēks	 –
Ādolfs	Hitlers.	Viņa	armija	iekaroja	Eiropu	–	Austriju,	Poliju,	Dāniju,	
Norvēģiju	un	daudzas	citas	zemes,	tajā	skaitā	arī	Holandi,	kur	dzīvoja	
Korija	un	viņas	ģimene.	Nacisti,	tā	sauca	Hitlera	sekotājus,	pastrādāja	
daudz noziegumu. Viņi centās iznīcināt Dieva izredzēto tautu – ebrejus.

Ten Būmu ģimene ļoti cienīja ebrejus. Viņi Bībelē lasīja par šo tautu. 
Jēzus Kristus arī piedzima ebreju ģimenē. Dievs modināja Ten Būmu 
ģimenē mīlestību uz Savu tautu.

Pēc brīža viņi ar asarām acīs nolūkojās, kā vācu karavīri sasēdināja 
cilvēkus	policijas	mašīnās.	Vai	šie	cilvēki	bija	noziedznieki?	Nē,	viņi	
bija ebreji un viņus ieslodzīja koncentrācijas nometnēs Vācijā un Polijā. 
Pēc tam viņus nošāva.

„Korij,” teica tēvs, „es domāju, ka Dievs sodīs šos cilvēkus par to, ko 
viņi dara. Viņi  aizskar Dieva izredzētos.” Korija lūdzās: „Kungs, es 
vēlos darīt visu, kas manos spēkos, lai palīdzētu Tavai tautai.”

Notika kaut kas dīvains. Ten Būmu mājā (Bi-Dži) sāka nākt daudz 
cilvēku. Likās, visi vēlas labot pulksteņus tieši pie viņiem. Tu tur redzētu 
arī daudz pusaudžu. Vai viņiem bija tik  daudz naudas, lai iegādātos 
pulksteņus?	Korija	stāvēja	pie	kases	aparāta.	Viens	no	cilvēkiem	rindā	
izvilka sieviešu pulksteni. „Mana sieva vēlas zināt, vai var salabot šo 
pulksteni. Tas neiet.” Tā bija parole. Tāds paziņojums nozīmēja, ka ir 
kāds ebrejs, kuram ir nepieciešams paslēpties. 
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Bam!	Aizsitās	darbnīcas	durvis.	Aizgāja	pēdējais	 klients.	Tagad	 viņi	
veikalā palika divatā. 

„Tā	ir	jauna	sieviete,”	čukstēja	viņš.	„Mums	ir	vieta	Horingenē,”	čukstus	
atbildēja Korija. „Saki viņai, lai ir gatava un gaida dārza mājiņā.”

Viņi vēl čukstus norunāja, kas šai sievietei jādara. Pēc tam viņi nolieca 
galvas un Korija lūdza: „Kungs Jēzus, svētī mūsu glābšanas plānu šai 
sievietei	no	Tavas	tautas!	Āmen.”

Kad apmeklētājs aizgāja, viņš ielika pulksteni kabatā. Pēc tam iezvanījās 
telefons. Balss klausulē teica: „Vīriešu pulksteņus jūs varat pārbaudīt 
rūpnīcā.	Tos	tur	salabos.”	Vai	zini,	ko	tas	nozīmēja?	Tas	nozīmēja:	„Mēs	
atradām adresi, kur var paslēpt ebrejus.”

Vai nu saproti, kāpēc tik daudz cilvēku nāca uz Ten Būmu (Bi-Dži) 
māju?	Vairāki	vīrieši	un	sievietes,	pat	pusaudži	palīdzēja	slēpt	Korijai	
ebrejus citu cilvēku mājās. Tā kā strādāt vajadzēja slepeni, to sauca par 
„pagrīdes darbu”. Korija visus, kas viņai palīdzēja, sauca par „Dieva 
pagrīdniekiem”. Viņi to darīja, jo mīlēja Kungu Jēzu un Viņa tautu.

„Pusdienas	gatavas!”	sauca	Betsija.

Galds bija klāts desmit personām. Viņi sanāca no dažādām vietām: 
Korija no veikala, tēvs no darbnīcas, bet citi mājā dzīvoja slepeni. Šos 
cilvēkus sauca par „slepenajiem cilvēkiem”. Trīs no viņiem bija jaunieši, 
kas negribēja, ka viņus noķer un nosūta darbos Vācijas kara rūpnīcās. 
Trīs citi bija „pulksteņi” – viņi bija ebreji: divas sievietes, Marija un 
Zija, un vīrietis Uzi.

Viņi priecīgi pļāpāja pusdienojot. Katru reizi, kad Uzi jokoja, visiem 
bija	jāsmejas.	Pēkšņi	pa	visu	māju	noskanēja	spalgs	zvans.	Trauksme!	
Visi izklīda. „Slepenie cilvēki” ar visām mantām aizskrēja uz Korijas 
istabu. Aiz viņas istabas bija slēptuve. Pa lūku viņi ielīda mazā istabiņā, 
kas nebija platāka par metru. Tur, sirdīm dauzoties, viņi sēdēja ļoti 
klusu.	Viņi	nedrīkstēja	ne	klepot,	ne	šķaudīt.	„Kāpiet	lejā!”	Pēc	brīža	
kāda balss viņus pasauca. Tā nebija īsta gestapo (slepenpolicijas) 
pārbaude. Tas bija tikai treniņš. Korija palīdzēja Marijai izlīst pa lūku. 
Uzi atkal jokoja: 

„Es	domāju,	ka	mēs	sen	neesam	ēduši	kūciņas	ar	krēmu!”

„Ceru, ka mums nekad nebūs jāpiedzīvo īsta kratīšana,” piezīmēja Zija.

Treniņi bija vajadzīgi tāpēc, lai gadījumā, ja nu gestapovieši pārmeklētu 
māju, visi  paspētu ātri paslēpties. Māja izskatījās tā, it kā tajā dzīvotu 
tikai cilvēks gados un divas viņa neprecējušās meitas. Tā kā treniņi 
neradīja nekādu prieku un notika pašos nepiemērotākajos brīžos, Betsija 
pēc tiem visus uzcienāja ar krēma kūciņām.

„Apsveicu!”	priecīgi	teica	Korija,	turot	rokās	hronometru.	„Jūs	uzstādījāt	
rekordu. Desmit sekundes ātrāk nekā pagājušo reizi.” Visi vēl mazliet 
atvilka elpu un turpināja pusdienas.

Pēc tam tēvs paņēma Bībeli.

Attēls 4–3



25

Korija Ten Būma

„Šodien mēs lasīsim 91. psalmu,” viņš teica. „Kas dzīvo Visaugstākā 
patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā... jo Viņš sūtīs tev Savus eņģeļus 
tevi pasargāt visos tavos ceļos.”

„Paldies, Kungs Jēzu, ka Tu esi mūsu patvērums,” Korija pateicās 
savā sirdī.

Uzi uz brīdi iegrima domās par savu sievu un mazuli, kuri bija paslēpti 
kaut kur citur. Viņš nezināja, kur. Ap Bi-Dži  (Ten Būmu) māju bija 
eņģeļi. Uzi lūdza, lai Dievs sūta Savus eņģeļus arī pie sievas un bērniņa. 

Reiz atkal mājās iezvanījās zvans. Tā nebija mācību trauksme. Kāds bija 
pastāstījis gestapo, ka Korija savā mājā slēpj ebrejus. Seši „pagrīdnieki” 
paspēja ļoti ātri paslēpties. Viņiem slēpnī bija jāpavada četras dienas. 
Holandes	policija	deva	 iespēju	pagrīdniekiem	paslēpties	 citā	vietā.	
Meklējot slēptuvi, gestapo izvandīja visu māju, bet neko neatrada. 
Visus mājas iedzīvotājus aizveda uz policiju un pēc tam uz cietumu.

Desmitajā dienā pēc aresta Ten Būma kungs nomira. Viņš devās uz 
Debesīm pie Jēzus. Debesīs nav bēdu. Tur tu redzēsi cilvēkus, kas 
ticēja Kungam Jēzum un tam, ka Viņš pie krusta izcieta sodu par visu 
cilvēku grēkiem. Ten Būma kungs ticēja Jēzum. Viņš mīlēja Glābēju 
ļoti stipri un katram stāstīja par Viņu. Viņš uzskatīja par goda lietu 
glābt ebrejus no gestapo. Dievs pieļāva, ka viņš cieta Dieva izredzētās 
ebreju tautas vārdā.

Tas ir liels gods, ja Dievs izvēlas tevi vai mani, lai mēs ciestu Kristus 
vārdā. Piemēram, kad tu stāsti citiem bērniem, ka esi kristietis, tad 
viņi var sākt tevi apsmiet. Tu ej svētdienās uz baznīcu, nevis kopā ar 
savu komandu spēlē futbolu. Tavs treneris nebūs par to priecīgs.

Mums var nepatikt ciešanas, bet Dievs tās pieļauj mūsu dzīvē, lai mēs 
kļūtu līdzīgāki Kungam Jēzum. Tās var mūs kādu laiku ietekmēt, bet 
kad mēs reiz nonāksim Debesīs, tad atklāsim, ka tās nelielās ciešanas 
uz zemes nav nekas, salīdzinot ar prieku un godu, kas sagaida mūs 
Debesīs.

Visi arestētie pēc diviem mēnešiem tika atbrīvoti, izņemot Betsiju  un 
Koriju.	Ja	Jēzus	nebūtu	kopā	ar	viņām,	vai	viņas	spētu	to	izturēt?	Kopā	
ar tūkstošiem citu sieviešu viņas iedzina lopu vagonos un aizveda uz 
Vāciju. Pēc briesmīgā vairāku dienu ceļojuma viņas nonāca sieviešu 
koncentrācijas nometnē Ravensbrukā. Viņas drīkstēja paņemt sev 
līdzi	no	Holandes	tikai	dažas	 lietas,	bet	tās	bija	 ļoti	svarīgas	 lietas:	
zils vilnas džemperis, kuru nēsāja Betsija, jo bija ļoti slima, vitamīnu 
pudelīte un pati svarīgākā lieta – maza Bībelīte.

Reģistrācijā pie ieejas barakā viņas ar šausmām atklāja, ka sievietēm 
atņem pilnīgi visu.

Kā	būs	 ar	 viņu	 vitamīnu	pudelīti,	 zilo	 džemperi	 un	Bībeli?	 „Ak,	
Dievs,” klusi lūdzās Korija, „mums tik ļoti ir nepieciešams Tavs Vārds 
šajā briesmīgajā vietā. Tas ir vajadzīgs mums un arī visiem pārējiem, 
kas šeit atrodas. Atļauj mums to paturēt.” Betsijas seja savilkās sāpēs: 
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„Korij, man vajag uz tualeti.”

„Kungs,” cik vien laipni spēja, Korija uzrunāja sargu, „mana māsa 
vairs nevar izturēt.” Vīrietis neko neteica, bet norādīja uz kādām 
durvīm. Korija atvēra durvis, bet neredzēja tualeti.

„Kungs,	vai	jūs	varat	pateikt,	kur	šeit	ir	tualete?”	viņa	jautāja	citam	
sargam.

„Re,	tur,	lops!”	viņš	dusmīgi	uzkliedza	viņai	un	aizcirta	aiz	viņām	
durvis. Tagad tikai viņas abas bija dušas telpā. Korija apjauta, ka 
viņas šeit atgriezīsies vēlāk, lai kopā ar citām sievietēm nomazgātos 
un apģērbtos cietumnieku drēbēs.  „Betsij,” čukstēja Korija, „ātri 
velc	nost	džemperi!	Ātri!”	Korija	džemperī	ietina	vitamīnu	pudelīti	
un Bībeli un paslēpa sainīti zem lāviņas. Pēc tam viņas atgriezās 
reģistrācijas telpā. 

Dievs nekad neatstāj tevi vienu. Vēlāk, kad Korija un Betsija izgāja no 
dušas telpas, visām sievietēm bija cietuma apģērbs no plāna auduma 
un pāris zābaku, Korijai mazā somiņā, kuru viņa nēsāja iekārtu kaklā, 
bija Bībele un vitamīni. Ap vidu viņai bija apsiets Betsijas džemperis. 
Visas sievietes pārbaudīja trīs reizes, lai pārliecinātos, ka viņas neko 
nav slepeni paņēmušas līdzi. Katru reizi pārbaudīja arī Betsiju, bet 
Koriju nepārbaudīja. 

Varbūt Korija tad atcerējās savu sarunu ar tēvu bērnībā: „Tēt, es 
baidos, ka jūs visi nomirsiet.”

„Korij,” toreiz viņai teica tēvs, „ja tu gatavojies kaut kur doties ar 
vilcienu,	kad	es	tev	dodu	naudu	biļetei?”

„Pirms braukšanas, protams,” atbildēja Korija. Tad tēvs teica: „Ja 
Debesu Tēvs pieļauj, ka kaut kas slikts notiek ar mums, Viņš dod 
mums	spēku	to	izturēt.	Nebaidies,	vēl	nekas	nav	noticis!”

Kungs Jēzus šajā briesmīgajā nometnē palīdzēja viņām izturēt 
daudzus smagus pārbaudījumus un grūtības. Viņš deva arī iespēju 
redzēt brīnumus. Viņas jau bija redzējušas vienu no tiem (sargi 
neatņēma Bībeli, džemperi un vitamīnus), bet citi brīnumi vēl bija 
priekšā.

28. barakā iedzina Koriju un Betsiju, un vēl apmēram 1400 citas 
sievietes. Tā bija briesmīgi netīra baraka. Netīrāku pat nevar 
iedomāties. Kad viņas ienāca  iekšā, uzreiz  ievēroja, ka visur mudžēja 
blaktis. Uz brīdi Korija atcerējās Bi-Dži, kur viss bija tīrs un kārtīgs. 
Korija	teica:	„Betsij,	mēs	nevaram	samierināties	ar	tādu	netīrību!”	
Un Betsija lūdza: „Dievs,  parādi, ko mēs te varam darīt.” Pēc tam 
viņa teica: „Korij, vai tu atceries, ko mēs no rīta lasījām.” „Par visu 
pateicieties, – mums jāpateicas par visu Dievam, arī par tām blaktīm.”

„Betsij, es vēlos pateikties par visu, tikai ne par blaktīm.”

„Korij,	Bībelē	rakstīts:	„Par	visu	esiet	pateicīgi!”	Tas	nozīmē,	ka	ne	
tikai par labo, bet arī par to, kas nav tik labs.”
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Pēc tam viņas kopīgi pateicās Dievam, ka ir varējušas palikt kopā un 
tagad varēs mācīt evaņģēliju tik daudzām sievietēm. Betsija pateicās 
arī par blaktīm. Korija nevarēja pievienoties Betsijai  un pateikties 
Dievam par blaktīm. Ja tu esi kristietis, tev jāiemācās pateikties par 
katru	situāciju.	Tik	brīnišķīgi,	ka	Dievs	ir	ar	mums	visu	laiku!	Bībelē	
teikts, ka „visas lietas nāk par labu” (Rom. 8:28) – arī pašas grūtākās. 
Tāpēc mēs varam pateikties par katru situāciju.

Vakarā viņas sēdēja barakas stūrī pie mazas lampiņas. Korija lasīja 
Bībeli. Viņām apkārt sēdēja sievietes. Visu dienu viņas strādāja kā 
verdzenes uzraudžu vadībā un tagad uzmanīgi klausījās, kad Korija 
lasīja	Bībeli:	 	 „Kas	mūs	 šķirs	 no	Kristus	mīlestības?	Vai	 ciešanas,	
izbailes,	vajāšanas,	bads,	plikums,	briesmas	vai	zobens?”	(Rom.	8:35)	

Šķita, ka šie vārdi ir uzrakstīti īpaši situācijai Ravensbrukā. Sievietes 
iegaumēja katru vārdu, ko izlasīja Bībelē. Korija turpināja lasīt: „Nē, 
visās šinīs lietās mēs pārpārim paliekam uzvarētāji Tā spēkā, kas mūs 
mīlējis. Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, 
ne varas, ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne 
dziļumi, ne cita kāda lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības, kas 
atklājusies Kristū Jēzū.” (Rom. 8: 37–39)

Sieviešu sejās parādījās prieks. Visās šajās ciešanās viņas iemācījās 
kaut ko par Debesīm. Sievietes sāka klusi dziedāt, tikai ļoti klusām. 
Ja sardze dzirdētu, kas notiek, tad ienāktu un būtu lielas nepatikšanas. 
Nometnes sargi Bībeli sauca par melu grāmatu. Jebkurš ieslodzītais, 
pie kura atrastu Bībeli, tiktu bargi sodīts. Likās dīvaini, ka neviena no 
sardzes ne reizi neienāca barakā. Citur viņas vienmēr bija tuvumā. Reiz 
kāda ieslodzītā kaut kāda iemesla dēļ pasauca uzraudzi, bet viņa atteicās 
nākt	uz	baraku.	„Ko?	Uz	28.	baraku?”	viņa	teica.	„Es	tur	neiešu.	Tur	
pilns	ar	blaktīm.”	Tad	tāpēc	viņas	varēja	lasīt	Bībeli	tik	brīvi!	Tagad	
arī Korija spēja pateikties Dievam par blaktīm.

Kādā	naktī	Betsija	pamodināja	Koriju.	„Kāpēc	tu	neļauj	man	gulēt?	
Tu	zini,	cik	ļoti	es	esmu	nogurusi!”	norūca	Korija.	Viņa	bija	ārkārtīgi	
neapmierināta.

„Korij, Dievs man kaut ko atklāja. Man tas tev tagad jāizstāsta, citādi 
es aizmirsīšu.”

Korija atvainojās par saviem skarbajiem vārdiem. Viņas pārvilka pāri 
galvām mēteli, ko izmantoja par segu, un Betsija sāka stāstīt.

„Korija, šī nometne ir izveidota, lai nošautu ieslodzītos. Pēc kara 
mums jācenšas nokļūt  tādā nometnē un to pilnīgi atjaunot. Ēkas 
jānokrāso un jāiestāda daudz, daudz puķu. Tad to varētu izmantot, 
lai dotu pajumti tiem cilvēkiem, kas kara laikā zaudējuši savas mājas. 
Holandē	ir	jāatrod	kāda	ļoti	skaista	māja.	Mums	jāizmanto	tā	māja	to	
cilvēku labā, kas tik daudz cietuši koncentrācijas nometnēs. Lai viņi 
izdziedētu ciešanas sirdī un prātā.”

„Vai	mēs	 arī	 dzīvosim	 tajā	mājā?”	 jautāja	Korija.	 „Pēc	 drūmās	 un	
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netīrās dzīves koncentrācijas nometnē būtu jauki dzīvot skaistā mājā, 
ko ieskauj puķu dārzs.”

„Tikai mazliet, Korij. Pēc tam mums būs jāapceļo visa pasaule, lai 
visiem cilvēkiem pastāstītu, ka Dievs ir lielāks par vislielākajām 
ciešanām. Viņi mums ticēs, jo mēs pašas būsim to pārdzīvojušas.”

Korija gribēja vēl parunāt, bet Betsija aizmiga. Pēc dažām dienām 
Betsija nomira. Kungs Jēzus paņēma viņu pie Sevis daudz skaistākā 
mājā, Sava Debesu Tēva namā.

Bet	Korija?	Nometnes	administrācija	kļūdījās.	Nejauši	viņi	atbrīvoja	
sievieti, kuru nemaz nevajadzēja atbrīvot. Kad viņi to konstatēja, 
šī	 sieviete	 jau	bija	Hārlemā.	Tā	bija	Korija.	 Ja	 viņa	būtu	palikusi	
nometnē, tad tur būtu nomirusi. Dievs gribēja, lai Korija darītu 
to, ko Betsija bija teikusi. Dieva griba ir jāpilda. Korijai un Betsijai 
atrašanās koncentrācijas nometnē bija ļoti smags laiks. Tomēr Dievs 
bija kopā ar viņām, un tas visu izmainīja. Cik labi ir zināt, ka Dievs 
ir	apsolījis	būt	kopā	ar	Saviem	bērniem	visur!	Viņš	teica:	„Es	esmu	
pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” Nekas nevarēs mūs šķirt no 
Dieva mīlestības.
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5. nodaļa
CEĻOJUMI DIEVA VĀRDĀ

Mācīšanas mērķis: Mācīt bērniem, cik svarīgi sekot Dieva 
vadībai.

Mateja 28:19,20. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas... 
Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.

„Kundze, vai jūs varat man pārdot biļetes uz šādām pilsētām: 
Honkongu,	 Sidneju,	Oklendu	 un	 tad	 atpakaļ	 uz	 Sidneju,	 no	
turienes taisni uz Keiptaunu, pēc tam uz Telavivu un visbeidzot uz 
Amsterdamu?”

Meitene Taivānas tūrisma birojā pārsteigta skatījās uz padzīvojušo 
sievieti, kura pasūtīja biļetes uz tik daudzām pilsētām. Vai viņa bija 
nodomājusi	apciemot	visus	savus	mazbērnus?

„Vai	jūs	man	varētu	nosaukt	jūsu	ceļojuma	galamērķi?”	laipni	jautāja	
meitene.

„Mans galamērķis ir Debesis,” atbildēja sieviete.

„Atvainojiet, kundze, sakiet šo nosaukumu pa burtiem.”

„D.E.B.E.S.I.S,” sieviete lēni pa burtiem nosauca  vārdu.

Kad meitene paskatījās, ko bija uzrakstījusi, viņa sāka smaidīt.

„Bet tas nav tas, ko es biju domājusi,” viņa teica.

„Bet es tieši to domāju,” ar smaidu atbildēja sieviete. „Taču biļete uz 
Debesīm man jau ir.”

„Biļete	uz	Debesīm?”	meitene	bija	pārsteigta.	Sieviete	to	ievēroja	un	
bija gatava tuvāk paskaidrot, ko viņa ar to bija domājusi.

„Pirms apmēram 2000 gadiem Kāds par mani samaksāja, lai es varētu 
nokļūt Debesīs. Viņa vārds ir Jēzus, Viņš samaksāja par to, kad nomira 
pie krusta par maniem grēkiem.”

„Šai sievietei ir taisnība,” viņu pārtrauca vīrieša balss. Tas bija ķīniešu 
kalpotājs, kurš nupat bija ienācis tūrisma biroja telpā.

Sieviete	pagriezās	un	jautāja:	„Vai	jums	ir	biļete	uz	Debesīm?”

„Jā, ir,” viņš smejoties atbildēja. „Kad es biju bērns un dzīvoju Ķīnā, 
es pieņemu Jēzu kā savu Glābēju no grēka.”

„Tagad klausieties,” teica Korija (jo padzīvojusī sieviete bija viņa), 
pievērsusies meitenei pie galda. „Pārliecinieties, vai jums arī ir biļete 
uz	Debesīm!	Ja	jūs	mēģināsiet	iekāpt	lidmašīnā	bez	biļetes,	nonāksiet	
lielās nepatikšanās. Ja vēlaties nokļūt Debesīs bez  biļetes, jums būs 
vēl	lielākas	problēmas.	Parunājiet	ar	šo	jauno	cilvēku!	Viņš	zina	ceļu	
uz Debesīm.” Korija atvadījās un atgriezās viesnīcā.
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Vai tu esi gatavs kādu dienu nokļūt Debesīs, lai būtu kopā ar Kungu 
Jēzu?	Ir	tikai	viens	ceļš.	Tev	ir	jānāk	pie	Kristus	un	jālūdz	Viņu	glābt	
tevi no grēka. Viņš nomira par visiem grēciniekiem, tādiem  kā tu un 
es, un pēc tam augšāmcēlās. Bībelē teikts, ka ikviens, kas tic Jēzum, 
saņems	grēku	piedošanu	(Ap.d.	10:43).	Vai	tu	tici,	ka	Jēzus	glābs	tevi?	

Varbūt	tu	jautāsi:	„Kā	Korija	nokļuva	Taivānā?	Kā	viņai	izdevās	sakrāt	
tik	daudz	naudas,	 lai	 samaksātu	par	 tik	garu	ceļojumu?”	Tas	 ir	 ļoti	
garš stāsts.

Atceries, ka iepriekšējā nodarbībā mēs runājām par to, ka Korija un 
viņas māsa Betsija bija koncentrācijas nometnē. Reiz kādu nakti Dievs 
atklāja Betsijai, kas  jādara, lai palīdzētu citiem ieslodzītajiem. Viņa 
pamodināja Koriju, lai pastāstītu par to. Kad viņas būs atbrīvotas 
no nometnes un karš būs beidzies, viņas atradīs māju un  rūpēsies 
par cilvēkiem, kas tāpat kā viņas ir bijuši koncentrācijas nometnēs. 
Tad viņas abas brauks pa pasauli un stāstīs cilvēkiem par Jēzu Kristu. 
Protams, tas maksās daudz naudas, bet par to viņām nav jārūpējas, jo 
Debesu Tēvam pieder „visi kustoņi pa tūkstošiem kalnos” (Ps. 50:10). 
Tāpēc, ja viņām būs nepieciešama nauda, Debesu Tēvs vienkārši pārdos 
vienu no savām govīm. Korijai vienmēr pietika naudas, lai izpildītu 
galvenos uzdevumus. Kristieši deva Korijai naudu, kaut arī viņa to 
nemaz nelūdza.

Betsija domāja, ka viņas drīz atbrīvos, tāpēc teica: „Mēs abas līdz 
Jaunajam gadam būsim brīvas.” Tas piepildījās, bet ne tā, kā Betsija 
bija domājusi. Dievs aicināja Betsiju pie Sevis Debesīs. Tur viņai vairs 
nebija jāslimo, tur vienmēr viņa būs kopā Jēzu Kristu, par kuru viņa 
paspēja tik daudziem pastāstīt.

Korija tika atbrīvota no koncentrācijas nometnes. Cilvēki varēja 
padomāt, ka tā bija sagadīšanās, bet visu to vadīja Dievs.

Korija atbrauca no Ravensbrukas ar parastu vilcienu. Atgriezusies 
viņa deva Dievam solījumu. Viņa apsolīja, ka viņas dzīve no šī brīža 
uz visiem laikiem pilnībā piederēs Dievam. Korija vai tante Korija, kā 
daudzi viņu sauca, turēja doto vārdu. Ar draugu palīdzību viņa noīrēja 
māju, un tūdaļ pēc kara māja bija pilna ar bijušajiem koncentrācijas 
nometņu ieslodzītajiem. Nu viņiem palīdzēja atkal atgriezties dzīvē. 
Un tas nebija viegli.

Vai	zini,	ko	bija	visgrūtāk	iemācīties?	Piedot	cilvēkiem,	kas	viņiem	bija	
darījuši tik daudz slikta. Es domāju, ka mums visiem ir grūti piedot, 
bet Kungs Jēzus vēlas mums palīdzēt. Tu iemācīsies piedot tiem, kas 
ir tev darījuši pāri.

Kad mājā parādījās ļaudis, kas spēja to vadīt Korijas vietā, viņa sāka ceļot 
un sludināt Dieva Vārdu.  Viņa sevi dēvēja par „ceļotāju Dieva vārdā”.

Vispirms viņa devās uz ASV. Baznīcās viņa stāstīja cilvēkiem, ka naudu 
un skaistas mājas var pazaudēt. Taču, reiz ieaicinājuši Jēzu Kristu 
savā sirdī, jūs to nekad nevarēsiet pazaudēt. Lai arī cik liela būtu 
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tava problēma vai grūtības, tu vari būt drošs, ka Dievs tevi tur Savās 
mūžīgajās rokās. Viņa to iepazina koncentrācijas nometnē Ravensbrukā. 
Šīs patiesības bija svarīgas Amerikas kristiešiem.  Tās ir svarīgas arī tev 
un man. 

Pēc	tam	Korija	devās	uz	Havannu	Kubā.	Tolaik	tur	valdīja	komunisti.	
Viņa ciemojās kādā ļoti stingrā meiteņu skolā. Pat ciemiņiem bija 
jāievēro stingrie noteikumi. Kādu rītu, kad Korija kopā ar meitenēm 
brokastoja, viņa paņēma sev priekšā nolikto krūzīti ar karsto ūdeni. 
„Vai	man	būtu	jādzer	šis	karstais	ūdens?”	nodomāja	Korija.	Pēc	tam	
viņa saprata, kāpēc pasniegts tikai karsts ūdens. Tējas maisiņš tika dots 
pa apli, un katrs cilvēks to drīkstēja turēt savā krūzītē trīs sekundes. 
Korija šajā ķēdē bija beidzamā, tāpēc viņa drīkstēja to turēt savā krūzītē 
ilgāk. Tu droši vien vari iedomāties, cik vāja bija šī tēja. Tai nebija 
nekādas garšas.

Tajā vakarā tantei Korijai bija atļauts runāt ar meitenēm precīzi piecas 
minūtes. Viņa pajautāja vecākajai audzinātājai: „Vai es drīkstu runāt 
mazliet	ilgāk?	Es	vēlos	meitenēm	izstāstīt	kaut	ko	ļoti	svarīgu.”

„Nē, tas nav iespējams,” atbildēja audzinātāja. „Meitenēm ir ļoti daudz 
mājas darbu. Es nevaru jums atļaut runāt vairāk kā piecas minūtes. 
Galu galā viņām ir SVARĪGĀKAS LIETAS.”

Tā nu Korija sagatavojās piecu minūšu runai. Viņa pastāstīja par 
cilvēkiem, kuri viņai kara laikā palīdzēja slēpt ebreju bērnus. Korija jau 
bija runājusi četras minūtes, kad piepeši notika avārija elektrotīklos. 
Istabā iestājās nodzisa gaisma.

„Turpiniet runāt,” teica vecākā audzinātāja. „Vienalga meitenes 
nevar pildīt mājas darbus tumsā.” Korija turpināja stāstīt par saviem 
ceļojumiem un bērniem, kurus viņa bija satikusi. Viņa stāstīja par savu 
pieredzi – gan priecīgo, gan bēdīgo. Viņa pastāstīja arī par savu vareno 
Draugu Kungu Jēzu Kristu, kurš vēlas dzīvot arī šo meiteņu sirdīs.

Meitenes klausījās ar asarām acīs. Tanī vakarā elektriķi tik ātri nevarēja 
novērst ķibeles ar elektrību. Pēc stundas atkal iedegās gaisma. Meitenēm 
bija jāiet un jāpilda savi mājas darbi. Promejot viena no meitenēm 
apskāva Koriju un iečukstēja viņai ausī: „Es ticu tam, ka Jēzus izdarīja 
tā, ka nodzisa gaisma, lai tu mums varētu pastāstīt par Viņu.”

Korija braukāja pa visu pasauli, bet bija viena vieta, kur viņai bija grūti 
atgriezties. Tā bija zeme, kur viņu ieslodzīja koncentrācijas nometnē.

Vai atceries, kā sešgadīgā Korija bija ieķērusies margās un negribēja 
iet	uz	 skolu?	Ko	darīja	viņas	 tēvs?	Viņš	pa	vienam	atbrīvoja	meitas	
pirkstiņus un veda viņu uz skolu. Nu Debesu Tēvs teica viņai: „Korij, 
Es gribu, ka tu brauktu uz Vāciju.”

Vācu tauta sagaidīja viņu ar lielu labestību un mīlestību. Viņa runāja 
baznīcās, bijušajās koncentrācijas nometnēs, kuras bija pārveidotas 
par bēgļu mītnēm, un citās vietās. Viņa stāstīja par Dieva mīlestību kā 

(Parādiet attēlu 1–6!)

Attēls 5–4
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par okeānu, kurā Dievs iemet visus mūsu grēkus, bet pēc tam uzliek 
zīmīti:	„MAKŠĶERĒT	AIZLIEGTS!”	„Tas	nozīmē,”	viņa	teica,	„ja	
Dievs piedod grēkus, tad Viņš tos vairs nepiemin.”

Reiz viņu uzaicināja uz kādu draudzi Minhenē. Pēc dievkalpojuma 
pie viņas pienāca kāds cilvēks. Viņa to acumirklī pazina un sākumā 
nobijās. Tas bija viens no uzraugiem Ravensbrukā, un tagad viņš 
nāca tieši pie Korijas. Viņa nevarēja izlikties, ka nav ievērojusi viņu. 
Sākumā viņš nepazina Koriju, jo koncentrācijas nometnē bija ļoti 
daudz sieviešu.

„Ten Būma kundze,” viņš iesāka, „es pieņēmu Kungu Jēzu par savu 
Glābēju. Jūs runājāt par Dieva mīlestības okeānu un to, ka mani 
grēki atrodas tur. Es vēlos lūgt piedošanu tai, kas bija tajā nometnē.”

Viņš pastiepa savu roku un jautāja: „Vai jūs man piedosiet, Ten Būma 
kundze?”

Sākumā Korija nespēja paspiest viņa roku. Kā gan lai viņa spētu 
piedot?	Taču	Bībelē	 teikts,	 ja	mēs	 nepiedodam	 citiem,	 tad	Dievs	
nepiedos arī mums.

„Kungs	Jēzu,”	viņa	lūdza	savā	sirdī,	„palīdzi	man	piedot		šim	cilvēkam!”	
Tūdaļ pēc tam notika brīnums. Jēzus Kristus mīlestība nolija pār 
viņu. Viņa satvēra pasniegto roku, saspieda to un teica: „Es piedodu 
tev, brāl.” Pēc tam viņa bieži atgriezās Vācijā un pat gaidīja izdevību 
tur atkal pabūt.

Tev un man nav bijuši cietuma uzraugi, mēs neesam bijuši tuvu nāvei 
no bada, bet mēs varam lūgt Dievu palīdzēt mums piedot tiem, kas 
mums dara pāri, pat mīlēt tos, kas mums visvairāk nepatīk.

Korija bija Āfrikā, Amerikā, Krievijā, Indijā, Korejā un daudzās citās 
valstīs. Viņa arī ieradās Taivānā, ko minēju stāsta iesākumā.

Korija lūdza Dievu vadīt viņu uz tām vietām, kur Viņš vēlējās, lai 
viņa brauktu. Dažreiz Dievs atvēra cietuma durvis, lai tur stāstītu par 
Jēzu. Cietums vienmēr ir bijusi slikta vieta. Viens tāds cietums bija 
Ruandā. Sliktāku cietumu Korija nebija redzējusi. Tur bija tik daudz 
ieslodzīto, ka visi vienlaicīgi nevarēja saiet telpās. Tāpēc puse ieslodzīto 
nakti pavadīja pagalmā, otra puse – telpās. Kad Korija un vēl viena 
misionāre  ieradās, lija lietus. Ieslodzītie sēdēja pagalma dubļos. Viņi 
uzlūkoja Koriju naidīgām sejām. Korija tik tikko spēja ticēt savām 
acīm.	Kā	viņa	spēs	šiem	nabaga	ļaudīm	pastāstīt	evaņģēliju?	Viņa	to	
nespēja saviem spēkiem, bet to spēja Svētais Gars. Viņa klusi lūdza: 
„Dievs, lūdzu, dod man tik daudz Tava prieka, lai es varētu iepriecināt 
katru	no	šiem	cilvēkiem!”	Dievs	atbildēja	uz	viņas	lūgšanu.

Korija pastāstīja šiem cilvēkiem par Kungu Jēzu, kurš mīl viņus tik 
stipri, ka nekad nepametīs viņus vienus. Ieslodzītie droši vien domāja: 
„Viņai par to viegli runāt. Pēc dažām minūtēm viņa atstās šo cietumu, 
bet mēs paliksim te...”

Attēls 5–5
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Tad Korija teica: „Arī es biju cietumā, un tas bija vēl sliktāks. Tur bija 
ieslodzītas 95 000 sievietes. Viena no tām bija mana māsa. Taču tajā 
ellē zemes virsū mēs izjutām, ka Dievs mūs nepamet.”

Kad viņa pateica šos vārdus, Dievs piepildīja viņas sirdi ar mieru un 
prieku. Un ne tikai viņu. „Kungs Jēzus var ienākt arī tavā sirdī un tavā 
dzīvē. Viņš ir teicis: „Es stāvu durvju priekšā un klaudzinu.” Kurš no 
jums	vēlas,	lai	Kungs	Jēzus	ienāk	jūsu	dzīvē?”

Visi ieslodzītie un pat sargi pacēla rokas. Tās pašas sejas, kas pirms 
brīža bija naidīgas, tagad bija līksmas.

Viņas tur palika ilgāku laiku. Kad pienāca laiks doties prom, ieslodzītie 
un sargi pavadīja viņas aiz vārtiem. Neviens pat nedomāja bēgt. Viņi 
stāvēja ap automašīnu un vienā balsī lūdza: „Lūdzu, atbrauciet vēlreiz 
un	pastāstiet	mums	par	Kristu!”

Tante Korija nevarēja atgriezties, bet uz turieni atgriezās otra 
misionāre. No tā laika viņa brauca uz cietumu katru nedēļu. Viņa 
rakstīja Korijai: „Svētki turpinās. Katru reizi atkal jauni cilvēki nāk 
pie ticības.” Vēl daudzi citi ieslodzītie pieņēma Glābēju.

Vairāk nekā trīsdesmit gadus Korija ceļoja pa pasauli. Viņa sauca sevi 
par „ceļotāju Dieva vārdā”. Viņa uzrakstīja arī daudzas grāmatas, kas 
ir tulkotas vairākās valodās. 

Kad Korija kļuva par vecu, lai ceļotu, Dievs deva viņai māju ASV. To 
viņa nosauca par „Šalom,” kas nozīmē „miers”. Korija dzīvoja kopā ar 
Pamelu, sievieti, kas palika pie viņas līdz mūža galam. Korija priecājās 
par skaisto dārzu, kurā bija viņas iemīļotās puķes. 

Tad Korija saslima... Viņa bija tik slima, ka nevarēja vairs runāt. 
Savas dzīves beigās viņa nevarēja pat piecelties no gultas, bet viņa 
vēl joprojām spēja mīlēt Kungu Jēzu Kristu un citus cilvēkus. 91 
gada vecumā Korija devās savā pēdējā ceļojumā. Tas bija ceļojums 
uz Debesīm. Viņa varēja turp doties, jo bija tam gatava. Viņai bija 
„biļete uz Debesīm”. Kungs Jēzus samaksāja par šo „biļeti”, nomirstot 
pie krusta. 

Vai	tu	esi	gatavs	doties	uz	Debesīm?	Vai	tu	tici,	ka	Kungs	Jēzus	ir	
samaksājis	par	 tevi?	Vai	 tu	vēlies	novērsties	no	saviem	grēkiem	un	
uzticēties	Jēzum?	Bībele	saka:	„Kas	tic	Dēlam,	tam	ir	mūžīgā	dzīvība.”	
(Jāņa 3:36)

Atkārtošanas jautājumi
1. nodaļas atkārtošanas jautājumi
1.		 No	kā	Korija	baidījās,	kad	bija	pavisam	maza?

 (No tumsas rēgiem, no iešanas uz skolu, no nāves.)

2.		 Kurš	Bībeles	stāsts	Korijai	patika	vislabāk?

 (Par labo ganu.)

Attēls 5–6

Piezīme skolotājam

Esiet gatavs bērniem paskaidrot 
glābšanas ceļu! Jūs varat izmantot 
Bezvārdu grāmatiņu vai citu veidu, 
kā pastāstīt evaņģēlija vēsti. Esiet 
gatavs padomdošanai tiem bērniem, 
kuriem nepieciešama palīdzība, 
izdarot izvēli nākt pie Kristus!
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3.		Kas	ir	Labais	Gans?

 (Kungs Jēzus.)

4.		 Kā	tu	vari	piederēt	Labajam	Ganam,	Kungam	Jēzum?

 (Lūgt Jēzu, lai Viņš tevi glābj.)

5.		Ko	darīja	Korija,	kad	redzēja	cilvēkus	Kalēju	ielā?

 (Viņa lūdza par viņiem.)

6.		Kāpēc	mums	nav	jābaidās	par	to,	kas	vēl	nav	noticis?

 (Tāpēc, ka mēs ticam Jēzum Kristum, kas mums dos spēku

  paciest grūtības, kad pienāks laiks.)

7.		 Ko	darīja	Korijas	tētis,	kad	meita	negribēja	iet	uz	skolu?

 (Viņš pats meitu aizveda uz skolu.)

8.	 	Ja	mēs	esam	kristieši,	kas	novērš	mūsu	bailes?

 (Apziņa, ka Kungs Jēzus vienmēr ir kopā ar mums.)

2. nodaļas atkārtošanas jautājumi
1.		 Ko	Korija	ar	savu	tēvu	darīja	Amsterdamā?

 (Viņi brauca iepirkties uz specializētiem veikaliem, kuros pārdeva 
pulksteņu detaļas; viņi aplūkoja pulksteni pie stacijas.)

2.		 Kāpēc	Korijai	tik	ļoti	patika	ceļot	kopā	ar	tēvu?

 (Tāpēc, ka varēja ar viņu runāt par visu.)

3.		 Kā	tu	uzzināji,	ka	viņu	ģimene	bija	nabadzīga?

 (Viņi nevarēja samaksāt Annas tantei par darbu; viņiem bija ļoti 
maz naudas pārtikas iegādei.)

4.		 Kā	ģimene	izrādīja	Dieva	mīlestību	citiem	cilvēkiem?

 (Viņu mājās bieži bija ciemiņi.)

5.		 Ko	īpašu	ievēroja	cilvēki,	kas	ciemojās	Ten	Būmu	ģimenē?

 (Viņi mīlēja Dievu, un Viņš bija klāt visās viņu sarunās.)

6.		 Ko	Džeinas	tante	noorganizēja	karavīriem?

 (Viņa noorganizēja klubu, kur viņiem satikties; Džeina vadīja 
viņiem Bībeles nodarbības.)

7.		 Kā	tante	Džeina	iesaistīja	Koriju	un	Holiju	šajā	darbā?

 (Viņas spēlēja ērģeles un dziedāja.)

8.	Ko	tu	tagad	vari	darīt	Dievam?

 (Uzaicināt kādu bērnu pie sevis ciemos; apciemot slimo skolas  biedru; 
lūgt par misionāriem; aicināt citus bērnus uz Labās  vēsts pulciņu.)
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3. nodaļas atkārtošanas jautājumi
1.		 Kapēc	bērniem	jāiet	skolā?

 (Mācīties to, kas nepieciešams dzīvei, – lasīt, rakstīt, rēķināt, 
ģeogrāfiju utt.)

2.		 Kas	iet	„Dieva	skolā”?

 (Visi, kas tic Kungam Jēzum Kristum.)

3.		 Ko	Korija	uzzināja	Dieva	skolā,	kad	ilgi	slimoja?

 (Ka viņai jāpieņem fakts, ka ir slima; jāmācās teikt „paldies” Dievam 
par visu.)

4.  Ko atklāja Korija, kad viņa sāka mācīt garīgi atpalikušos 

					 bērnus?	

 (Viņi saprot Bībeles stundas un mīl Jēzu.)

5.  Kas atnāca dzīvot uz Ten Būmu māju, kad tur dzīvoja vairs tikai 
Korija,	Betsija	un	tēvs?

 (Bērni, kas nevarēja būt kopā ar saviem vecākiem.)

6.		 Ko	Paka,	meitene,	kas	neieredzēja	Tīnu,	iemācījās	Dieva	skolā?

 (Mīlēt pat savus ienaidniekus.)

7.		 Ar	kādu	mērķi	Korija	noorganizēja	Hārlemā	meiteņu	klubu?

 (Lai meitenēm būtu iespēja dzirdēt par Kungu Jēzu.)

8.  Kāpēc Dievs pieļauj, ka mēs nonākam grūtībās un

			 pārbaudījumos?

(Šados brīžos mēs mācāmies uzticēties Dievam un pakļauties Viņa 
gribai.)

4. nodaļas atkārtošanas jautājumi
1.				Ko	ļoti	briesmīgu	pastrādāja	nacisti?

 (Viņi iznīcināja Dievs izredzēto tautu, ebrejus.)

2.		 No	kādas	tautas	ir	nācis	Jēzus	Kristus?

 (No ebreju.)

3.		 Kā	Korija	un	viņas	ģimene	palīdzēja	ebrejiem?

 (Viņi slēpa ebrejus savā mājā un citās vietās, lai glābtu viņus no 
nacistiem.)

4.		 Kas	bija	jādara	„slepenajiem	cilvēkiem”,	kad	mājā	nozvanīja	zvans?

 (Jānoslēpjas, cik ātri vien iespējams, slēpnī.)

5.		 Kāpēc	gestapo	nevarēja	atrast	slēpni?

     (Dievs sargāja „slepenos cilvēkus”.)
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6.			Kāpēc	Dievs	pieļauj	ciešanas	mūsu	dzīvē?

      (Lai darītu mūs līdzīgākus Jēzum Kristum.)

7.   Kādu brīnumu piedzīvoja Korija un Betsija, kad nonāca

						koncentrācijas	nometnē?

     (Dievs deva iespēju Korijai paņemt līdzi Bībeli, džemperi 

     un vitamīnu pudelīti.)

8.			Kā	Koriju	un	Betsiju	atbrīvoja	no	koncentrācijas	nometnes?

      (Dievs paņēma Betsiju pie Sevis, un Koriju atbrīvoja „kļūdas” dēļ.)

5. nodaļas atkārtošanas jautājumi
1.			Korija	teica,	ka	viņai	ir	biļete	uz	Debesīm.	Ko	viņa	ar	to	domāja?

 (Dievs ir piedevis viņas grēkus un sagatavojis uz tikšanos

  Debesīs.)

2.		 Par	ko	Betsija	pastāstīja	Korijai	pirms	savas	nāves?

 (Viņām ir jārūpējas par cilvēkiem, kuri cietuši koncentrācijas 
nometnēs; jāceļo pa pasauli, lai stāstītu  citiem par Kungu Jēzu.)

3.  Kā Dievs izkārtoja, ka Korijai atļāva runāt meiteņu skolā Kubā 
vairāk	par	paredzētajām	5	minūtēm?

 (Notika avārija elektrotīklos, istabā bija tumšs gandrīz veselu 
stundu.)

4.		 Uz	kādu	zemi	Korijai	negribējās	braukt?

 (Uz Vāciju.)

5.		 Kāpēc	viņa	tomēr	aizbrauca	uz	Vāciju?

 (Dievs gribēja, ka viņa tur brauktu.)

6.		 Kas	notika,	kad	Vācijā	viņa	satikās	ar	sargu	no	Ravensbrukas?

 (Viņš prasīja piedošanu, un Dievs palīdzēja Korijai piedot.)

7.		 Kas	notika	Ruandas	cietumā,	kad	tur	ciemojās	Korija?

 (Svētais Gars palīdzēja uzrunāt ieslodzītos, un visi klausītāji sāka 
ticēt Jēzum Kristum kā savam Glābējam.)

8.  Ko vienmēr varēja darīt Korija, pat tad, kad nevarēja runāt un 

					 piecelties	no	gultas?

 (Viņa varēja mīlēt Dievu un citus cilvēkus.)
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Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas 
nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot  
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 mirušiem. 
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 balsī (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 kristīgo 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! 


	Saturs
	PRIEKŠVĀRDS
	KORIJAS TEN BŪMAS NOZĪMĪGĀKIE DZĪVES FAKTI
	1. nodaļa: LABAIS GANS
	2. nodaļa: LAIMĪGĀ ĢIMENE
	3. nodaļa: DIEVA SKOLĀ
	4. nodaļa: JĒZUS IR UZVARĒTĀJS
	5. nodaļa: CEĻOJUMI DIEVA VĀRDĀ
	Atkārtošanas jautājumi
	Literatūra
	Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus



