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Ievads

Dariet sevi pieejamu sarunai ar bērnu
Kad stāstīsiet evaņģēliju, jūsu klasē būs bērni, kuri nekavējoties atbildēs uz aicinājumu uzticēties Jēzum. Bērni 
var jums vēlāk pateikt, ka ir uzticējušies Jēzum Kristum kā Pestītājam, bet var arī neteikt neko. Tomēr būs tādi, 
kuriem būs nepieciešama palīdzība. Iespējams, ka būs jautājumi. Šiem bērniem var  būt vajadzīga palīdzība vai 
iedrošinājums, lai zinātu, kas ir jāsaka.
Kad mācīsiet atpestītos bērnus, var gadīties, ka viņi vēlēsies saņemt padomu kādā sarežģītā situācijā. Iespējams, 
būs nepieciešams izskaidrot, kā stunda attiecas uz viņu dzīvi. Iespējams, bērni vēlēsies izstāstīt par grūtībām, lai 
jūs aizlūgtu par viņiem, īpaši, ja esat vienīgais kristietis, kas viņus atbalsta.
Šo iemeslu dēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka esat pieejams sarunai. Tāpat ir svarīgi, lai bērni zinātu, kad un kur 
jāiet, ja viņi vēlas parunāt ar jums. Visbeidzot, ir svarīgi, lai neatpestītais bērns nesajauktu nākšanu pie Glābēja 
Jēzus ar nākšanu pie jums. 
Visās stundās jums nevajadzētu darīt sevi pieejamu sarunai reizē ar aicinājumu uzticēties Jēzum, lai bērniem ne-
rastos iespaids, ka viņi nevar nākt pie Kristus, vispirms nenākot pie jums, vai ka viņi ir atpestīti, vienkārši gaidot 
uz sarunu ar jums.

Piemērs, uzrunājot neatpestītu bērnu
„Vai tu tiešām vēlies dzīvot Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es  ar prieku, izmantojot Bībeli, paskaidrošu tev, 
kā to izdarīt. Nāc un mēs parunāsimies. Atceries, es nevaru paņemt prom tavu grēku – to var tikai Jēzus, bet es 
labprāt tev palīdzēšu labāk saprast, kā tu vari nākt pie Jēzus. Atnāc un apsēdies kopā ar mani (norāda vietu).”

Piemērs, uzrunājot atpestītu bērnu
„Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam un neesi man stāstījis par to, lūdzu, dari man to zināmu. Pēc 
tikšanās beigām es būšu (norāda vietu). Es gribētu uzzināt, vai tu esi uzticējies Jēzum kā savam Kungam 
un Glābējam, lai es varētu lūgt par tevi un palīdzēt tev.”
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Bērna situācija
Kurš bērns gan savureiz nav baidījies no tumsas. Bērni pazīst šīs izjūtas un viegli var iejusties Larsa situācijā.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz, lai Jēzus ir tavas dzīves gaisma. Viņš tevi izvedīs no šīs pasaules tumsas. 

Bībeles pants

„ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” 
(Jāņa 8:12)

Īss Bībeles panta skaidrojums
Pasaule ir ieslēgta grēka, nenoteiktības un virziena trūkuma tumsā. Jēzus vārdi, ka Viņš ir pasaules gaisma, 
nozīmē, ka bez Viņa nav glābiņa no grēka tumsas. Bez Viņa tavam dzīves ceļam nav virziena, nav skaidrības 
par dzīves jēgu un mūžību.

Jēzus apsolīja, ka neviens, kurš Viņam seko, „nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma”.

Bībeles panta uzskate 
Izgriež 8. lpp. doto sveci. (Ja bērnu ir vairāk, attēlu var palielināt.) Sagriež sveci vairākās daļās un kā puzli 
jauktā kārtībā uzliek uz flaneļa tāfeles. Aicina bērnus pareizi salikt puzli, t.i., Bībeles pantu.

Bībeles panta aktivitāte
Skat. 9. lpp.

Ieteikums par dziesmām

Pēc izvēles piemērota dziesma par tēmu „Pasaules gaisma”.
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Stunda
Šlēsvigas Holšteinas krastā, Hūzuma līcī (Ziemeļvācijā) ir Ziemeļfrīzu 
salas Sulta un Fora, kā arī mazās un lielās Halligu salas. Daudzas salas 
ir smilšu un kāpu dabīgi aizsargātas no spēcīgiem viļņiem, citas ir 
nodrošinātas ar dambjiem vai aizsprostiem. Tomēr kādas ir pilnīgi 
pakļautas viļņiem. Šajās mazajās Halligu salās mājas ir celtas augstās 
vietās. 

Ziemeļjūras krastos ritmiski mainās paisums un bēgums. Bēguma laikā 
straume atkāpjas apmēram uz sešām stundām un atsedzas dubļaini 
sēkļi. Gida pavadībā var iet no salas uz salu. Dubļainos sēkļus šķērso 
dažāda garuma un dziļuma kanāli. Kad jūra atgriežas, vispirms kanāli 
piepildās ar ūdeni. Vietām tie ir ļoti dziļi, ar spēcīgu straumi, kas var 
apdraudēt dzīvību ikvienam, kurš atrodas uz dubļainajiem sēkļiem.

Šis ir stāsts par kādu patiesu notikumu 20. gadsimta vidū. Par to 
rakstisku liecību ir atstājusi kāda frīzu sieviete no Fora salas.

1. attēls

Suderogā, mazākajā no Halligu salām, bija tikai viena lauku 
saimniecība. Tajā laikā to vadīja fermeris Baudevigs, kurš tur dzīvoja 
vientuļu dzīvi. Kad savajadzējās pārtikas, viņš iejūdza ratos zirgu un 
devās pa dubļainajiem sēkļiem uz tuvāko Pelvormas salu.

Tuvojās Ziemsvētki. Fermerim Baudevigam bija ciemiņš no sauszemes, 
četrpadsmitgadīgs zēns, vārdā Larss. Viņš bija atbraucis ar pasta 
laivu, lai svinētu Ziemsvētkus kopā ar savu vientuļo radinieku. Šajā 
gadā Larss vēlējās Ziemsvētkus nosvinēt kaut kā īpaši, tāpēc doma to 
darīt Suderogā, kur ir tikai viena māja, šķita tiešām aizraujoša. Zēns 
vienmēr atcerējās veco māju Suderogā un no gliemežvākiem veidoto 
glezniņu tās priekšnamā. Glezniņā bija attēlota brīnišķīga bāka un zem 
tās maziem pelēkiem akmentiņiem izlikts Bībeles pants: „ES ESMU 
pasaules gaisma, kas seko Man, tas patiesi nestaigās tumsībā, bet tam 
būs dzīvības gaisma.” (Jāņa 8:12)

Dienu pirms Ziemsvētku vakara fermeris Baudevigs Larsam teica: 
„Šodien mēs dosimies uz Pelvormu. Tā kā tu esi šeit, mums jāsarīko 
kārtīgas svinības. Mums vajadzīga Ziemsvētku egle, pārtika no 
Liermana veikala un kaut kas no Jensena maiznīcas.”

2. attēls

Tā nu viņi sēdās ratos un devās pāri dubļainajiem sēkļiem Pelvormas 
virzienā. Viņi neko tālu nebija tikuši, kad nolaidās tik bieza migla, ka 
vairs tikai ar grūtībām varēja kaut ko saredzēt. Tāpēc viņi nolēma braukt 
atpakaļ. Taču, kolīdz viņi atgriezās mājās, laiks atkal noskaidrojās, tāpēc 
fermeris Baudevigs nolēma, lai arī ar nokavēšanos, atsākt ceļojumu. 
Piesardzības dēļ viņš piezvanīja Pelvormas veikaliem, lai atgādā preces uz 
molu. Tas ietaupītu laiku. Tu jau atceries, ka dubļainajos sēkļos drīkstēja 
uzturēties tikai ierobežotu laiku. Pirms paisuma vajadzēja tikt atpakaļ. 

Parāda kartē salas (skat. 
10. lpp.).

Norādī jums,  k ā  l ietot 
attēlus:

Lai attēlus būtu vieglāk 
pāršķirt, pirms stundas 
atveriet grāmatu pa vidu 
un uzmanīgi atlociet lapas 
atpakaļ. Tad to pašu izdariet 
arī ar citiem attēliem. Jūs 
redzēsiet, ka lapas tad ir 
daudz vieglāk pāršķirt.

Skolotājs (vai kāds bērns) 
izlasa pantu no Bībeles.
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Pirms aizbraukšanas fermeris Baudevigs logā ielika divas eļļas lampas. 
To gaisma rādītu viņiem ceļu, ja tumsa iestātos ātrāk.

Beidzot viņi atkal devās ceļā. Larss bija pārsteigts, cik labi zirgs 
zina ceļu un izvairās no dziļajiem ūdens kanāliem, rikšojot itin 
raiti. Reizēm gan augstu sķiežot ūdens šļakatas. Fermeris Baudevigs 
skubināja zirgu – ātrāk, ātrāk! 

3. attēls
Piepeši viņš strauji apstādināja pajūgu, un, norādot uz smilšaino 
krastu, teica Larsam:

„Labāk pagaidi mani tepat, atceļā no Pelvormas paņemšu tevi. Te 
tev mana lāpa un taure. Ja satumsīs ātrāk, paspīdini un gaisma rādīs 
man virzienu, kurp braukt. Ja atkal uznāk migla, pūt tauri. Tad es pēc 
skaņas varēšu noteikt, kur tu esi. Uz redzēšanos! Es braukšu tik ātri, 
cik vien iespējams.”

4. attēls
Drīz vien rati ieripoja Pelvormā. Fermeris Baudevigs bija veiksmīgi 
sasniedzis mērķi. Pasūtītās preces jau bija atgādātas uz molu. Fermeris 
Baudevigs ātri sakrāva visu ratos un grasījās jau doties atpakaļ, kad 
saskrējās ar veikalnieku Liermani, kurš izskatījās pavisam noraizējies. 
Viņš zināja, cik viltīgi un bīstami mēdz būt dubļainie sēkļi.

„Fermeri Baudevig,” viņš teica, „es tavā vietā šovakar nedotos atpakaļ 
uz Suderogu. Jūra jau atgriežas. Tu vari nakti pārlaist pie manis.”

Ja viņu negaidītu Larss, fermeris Baudevigs labprāt būtu pieņēmis 
piedāvājumu. Tagad viņam nekas cits neatlika, kā riskēt un doties 
tūlīt pat atpakaļ. Viņš uzšāva zirgam, un piekrautais pajūgs traucās uz 
priekšu kā vējš. Lai gan ceļš bija zināms, paisuma dēļ katrs metrs bija 
izšķirošs, lai izspruktu sveikā un neiegāztos dziļajos ūdens kanālos.

5. attēls

Palicis viens, zēns noskatījās, kā pajūgs attālinās, kļūstot aizvien mazāks 
un mazāks, līdz pavisam izzuda skatienam. Sāka krēslot, jūra strauji 
tuvojās. Ātri, tik ļoti ātri! Nu jau ūdens skalojās tepat pie kājām. Kanāli 
pildījās ar ūdeni. Tajā draudīgi spoguļojās tumšie mākoņi. 

„Ko tad, ja tēvocis nomaldās? Un ja nu jūra atgriežas pārāk ātri un ir 
jau tumšs?” domas galvā griezās kā karuselī. 

Larss cieši lūkojās Pelvormas virzienā, meklēdams tumšāku plankumu, 
bet bija jau pārāk tumšs. Larsu sagrāba bailes.

„Un ja nu es noslīkstu?” viņš satraukts domāja.

Gluži kā glābšanas riņķī Larss cieši iekrampējās lāpā un turpināja 
raudzīties Pelvormas virzienā. Lāpas gaisma kļuva blāvāka un blāvāka, 
līdz izdzisa pavisam. Tad viņš no visa spēka pūta savu miglas tauri. 
Tiešām, varēja dzirdēt dobju skaņu. Pamazām zēnam zuda spēki, skaņa 
kļuva klusāka un klusāka.
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Visapkārt bezgalīgs ūdens klajums. Un drausmīga vientulība. Larss 
jutās tā, it kā jau skatītos nāvei acīs.  Viņu sāka pārņemt izmisums. 
Palīdzību meklēdams, viņš skatījās visapkārt. 

6. attēls

Beidzot ziemeļu pusē, tur, kur vajadzēja atrasties Suderogai, viņš 
pamanīja vāju gaismu. Tā bija blāva, bet mirdzēja draudzīgi un 
iedrošinoši.

Larsam iešāvās prātā doma: „Vai tikai tās nav divas eļļas lampas mūsu 
mājas logā.”

Larsa baiļpilnajā sirdī atausa cerība. Lūkojoties uz gaismu, viņš 
domās sāka pārstaigāt māju no dzīvojamās istabas līdz priekšnamam. 
Priekšnamā arī bija gaisma, spoža un spēcīga, kas apgaismo visu pasauli. 
Larss skaidri redzēja glezniņu ar bāku un Bībeles pantu. Kas tur bija 
rakstīts ar gliemežvāku burtiem?

Jēzus saka: „ES ESMU pasaules gaisma; kas seko Man, tas patiesi 
nestaigās tumsībā, bet tam būs dzīvības gaisma.” (Jāņa 8:12)

Zēns atguva mieru. Protams, viņš te nav viens! Ar viņu kopā ir Pasaules 
gaisma! Kas ir Pasaules gaisma? Kungs Jēzus, Dieva Dēls. Larss tam ticēja 
no visas sirds. Viņš sāka domāt par Kungu Jēzu un saukt Viņu palīgā.

„Ja jau Kungs Jēzus ir Pasaules gaisma, tad Viņš taču redz, kādā šausmīgā 
situācijā es atrodos,” Larss domāja. „Viņš spēj mani izglābt.”

Tur, atrazdamies uz nelielā sausā laukumiņa, Larss apsolījās paļauties 
uz Kungu Jēzu un sekot Viņam visu mūžu.

Vai Dievs dzird, kad cilvēks sauc Viņu palīgā? Jā, mēs zinām, ka tā ir, jo 
Dieva Vārdā, Bībelē, teikts: „Piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu 
Tevi, un tev būs Mani godāt.” (Ps. 50:15)

Drīz vien atgriezās tēvocis. Viņš bija prom tikai īsu brīdi, bet Larsam 
minūtes bija šķitušas kā stundas. Dievs bija atvedis zirgu precīzi uz to 
vietu, kur atradās Larss, ne metru sāņus.

Fermeris Baudevigs palīdzēja izbiedētajam zēnam ietrausties ratos. 
Larss nespēkā, bet arī pateicībā, ka Kungs Jēzus viņam ir palīdzējis, 
sāka raudāt. Nu Kungs Jēzus viņus abus nogādās drošībā.

Ziemsvētku vakarā viņi abi vēl atradās piedzīvotā varā. Larss pastāstīja 
par savam bailēm un izmisumu, par to, kā atmiņā atausušais glezniņā 
attēlotais Bībeles pants bija parādījis viņam glābšanas ceļu. Vēlāk Larsam 
atļāva paņemt glezniņu mājās par piemiņu brīnišķīgajam glābiņam.

Tūlīt pēc Ziemsvētkiem Larss pasta laivā atgriezās uz cietzemi. Drīz pēc 
tam fermeris Baudevigs atstāja Suderogu un pārcēlās uz lielo Halligu 
salu, sauktu Hoge.

Vai Larss palika uzticīgs Kungam Jēzum? Vai viņš turēja solījumu sekot 
Jēzum? Jā, dubļainajos sēkļos piedzīvoto viņš atcerējās visu savu mūžu. 

Skolotājs (vai kāds bērns) 
izlasa pantu no Bībeles.
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Savā pilsētā viņš uzmeklēja draudzi, kur bieži dzirdēja par Kungu Jēzu 
Kristu, Pasaules gaismu. Tādā veidā viņa ticība tika stiprināta. Katru 
reizi, uzlūkojot glezniņu ar Bībeles pantu Jāņa 8:12, viņa sirdi pildīja 
prieks un pateicība.

Vai tu esi savu dzīvi atdevis Kungam Jēzum? Jeb tu joprojām dzīvo 
grēka tumsā? Tev nav jāgaida savā dzīvē kāds kritisks notikums, lai 
vērstos lūgšanā pie Kunga Jēzus. Tu to vari darīt jebkurā laikā. Ja vēl 
neesi Jēzu aicinājis savā dzīvē, tad patiešām atrodies kritiskā stāvoklī, 
jo grēks tevi šķir no Dieva. Tev steidzīgi jāglābjas. Vienīgi Kungs Jēzus 
tevi var izglābt no grēkiem.
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Bībeles panta uzskate
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Bībeles panta aktivitāte

Pārkopē oriģinālu uz stingrāka papīra. 
Katram bērnam izdala pa kopijai un 
aicina to izkrāsot. 
Iegriež svecē pa raustīto līniju. 
Punktu vietās izdur caurumus. Ar skavu 
sastiprina abus gabalus kopā.
 



Diena pirms Ziemsvētku vakara

10



Kā vadīt bērnu pie Kristus
Pārliecinieties, vai 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 darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?
• Brīdiniet par grūtībām!
• Jautājiet: „Vai tu gribi uzticēties Kristum tagad vai vēl gaidīt?”
• Iedrošiniet bērnu lūgt skaļi (ja viņš ir tam gatavs)!

Runājiet par pestīšanas drošību!
• Pārrunājiet iepriekš lasīto Bībeles pantu.
• Runājiet par pārveidotu dzīvi.
• Pastāstiet, par ko cilvēks, kurš patiesi uzticējies Kristum, var būt 
pārliecināts!

(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 tevi neatstāšu un tevi nepametīšu” 
(Ebrejiem 13:5)!

Nokopēt, izgriezt un ievietot Bībelē 
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