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Ievads

Ir	daudz	vārdu,	 ar	 kuriem	varētu	 raksturot	 laiku,	 kad	dzīvoja	pirmie	kristieši.	 Iespējams,	 ka	visbiežāk	
lietotie	apzīmējumi	būtu	„aizraujoši”	un	„bīstami”.	Ceram,	ka,	mācoties	šīs	stundas,	bērni	gūs	priekšstatu	
par	pirmo	kristiešu	dzīvi	un	sapratīs	vēsti,	kuru	viņi	nodod	cilvēkiem	mūsdienās.	Neatpestītam	bērnam	
jāzina,	kādas	izmaiņas	var	notikt	viņa	dzīvē	tāpēc,	ka	Kungs	Jēzus	ir	augšāmcēlies;	viņam	jāzina,	ka	viņa	
lielākā	vajadzība	ir	grēku	piedošana	un	Jēzus	ir	vienīgais,	kas	var	apmierināt	šo	vajadzību.	Kristīgam	bērnam	
nepieciešams	uzzināt,	ka	Svētais	Gars	ir	kopā	ar	viņu	un,	sastopoties	ar	grūtībām	un	vajāšanām,	Svētais	
Gars	nekad	neatstās	viņu.	Lai	Dievs	lieto	jūs,	kad	mācīsiet	šīs	stundas,	un	parāda	bērniem,	kā	Viņš	var	
piepildīt	visas	viņu	vajadzības!

Esiet pieejams padomdošanai
Iepazīstinot	bērnus	ar	Evaņģēliju,	būs	kādi,	kas	nekavējoties	atsauksies.	Iespējams,	ka	viņi	pateiks	jums	
par	savu	izvēli,	bet	varbūt	arī	nepateiks.	Citiem	būs	nepieciešama	palīdzība.	Viņiem	būs	jautājumi	un	būs	
nepieciešams	stiprinājums.	

Atpestītiem	bērniem,	mācoties	šīs	stundas,	var	būt	kādas	īpašas	vajadzības:	jūsu	padoms	kādā	grūtā	situācijā;	
kādi	paskaidrojumi,	kā	konkrētā	bērna	dzīvē	lietot	stundā	mācīto;	bērns	var	justies	apjucis,	jo	nezina,	kur	
Bībelē	atrast	viņa	situācijai	atbilstošu	padomu;	bērnam	ir	kāda	problēma,	par	kuru	viņš	jums	vēlas	pastāstīt,	
lai	jūs	varētu	aizlūgt.	Īpaši	svarīgi	tas	ir	bērniem,	kuriem	nav	pazīstami	citi	kristieši.

Tādēļ	bērniem	ir	svarīgi	zināt,	ka	jūs	esat	ieinteresēts	sniegt	viņiem	padomu.	Ļoti	svarīgi	ir	paskaidrot,	kad	
un	kur	viņi	var	nākt,	ja	vēlas	parunāt.	Ļoti,	ļoti	svarīgi	ir	neradīt	iespaidu,	ka	bērni	Kristus	aicinājumam	
var	atsaukties,	nākot	pie	jums.

Piemērus,	kā	uzrunāt	bērnus,	kuriem	nepieciešama	palīdzība,	jūs	atradīsiet	2.,3.,	5.	un	6.	stundas	tekstos.	
Šie	piemēri	atzīmēti	ar	frāzi	“Dariet	sevi	pieejamu”.	2.	un	6.	stundā	ir	doti	piemēri,	kā	darīt	sevi	pieejamu	
kristīgam	bērnam,	un	3.	un	5.	stundā	dots	aicinājums	saņemt	padomdošanu	neatpestītam	bērnam.
1.	un	4.	stundā	padomdošanas	aicinājums	tiek	izteikts	citā	programmas	daļā.

Nekādā	gadījumā	nedariet	 sevi	pieejamu	padomdošanai	vienlaicīgi	 ar	 aicinājumu	atsaukties	Evaņģēlija	
vēstij,	lai	bērniem	nerastos	priekšstats,	ka	viņi	nevar	nākt	pie	Kristus	bez	jūsu	starpniecības.

Piemērs, kā darīt sevi pieejamu padomdošanai neatpestītam bērnam
“Vai	tu	no	sirds	vēlies	dzīvi	veltīt	Jēzum	Kristum,	bet	nezini,	kā	to	izdarīt?	Es	labprāt	parādīšu	tev,	ko	
Bībele	māca	par	to.	Pēc	sanāksmes	es	būšu	(norāda	vietu).	Atceries,	es	nevaru	tevi	atbrīvot	no	grēka,	to	
var	tikai	Kungs	Jēzus,	taču	es	labprāt	tev	palīdzēšu	labāk	saprast,	kā	tu	vari	nākt	pie	Kristus.”

Piemērs, ka darīt sevi pieejamu padomdošanai atpestītam bērnam
“Es	labprāt	zinātu,	ja	tu	esi	uzņēmis	Kungu	Jēzu	kā	Glābēju,	bet	neesi	pastāstījis	par	to	man.	Es	vēlos	lūgt	
par	tevi	un	palīdzēt,	ja	tev	nepieciešama	palīdzība.	Pēc	sanāksmes	es	būšu	(norāda	vietu).”
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Māciet un pielietojiet centrālo patiesību
Neapmierinieties	tikai	ar	Bībeles	stāstu	stāstīšanu	bērniem.	Ir	 ļoti	svarīgi	bērniem	mācīt	 tās	patiesības,	
kas	ir	Bībeles	stāstā,	izskaidrot	un	parādīt,	kā	tās	attiecas	uz	bērnu	dzīvi.	Protams,	ka	nav	iespējams	visas	
Bībeles	patiesības,	kas	ir	stāstā,	mācīt	vienā	stundā.	Izvēlieties	vienu,	rūpīgi	izskaidrojiet	un	piemērojiet	
to	bērna	dzīvei.	

Esam	sagatavojuši	īsu	katras	stundas	uzmetumu,	kurā	redzams,	kurā	brīdī	mācīt	un	lietot	patiesību.	“CP”	
nozīmē	mācīt	centrālo	patiesību,	“CPA”	norāda,	kurā	brīdī	tā		attiecināma		uz		atpestītajiem,		“CPN”	–	kurā	
uz	neatpestītajiem	bērniem.	Arī	ievadfrāzes,	piemēram,	“Kristieti,	tu...”	vai		“Ja	tu	vēl	neesi	uzticējis	savu	
dzīvi	Jēzum...”,	palīdz	noteikt,	kurai	bērnu	grupai	pielietojums	domāts.	Teksta	malās	redzams	apzīmējums,	
kas	palīdz	atpazīt	vietas,	kur	centrālā	patiesība	tiek	mācīta	un	lietota.	Nebaidieties	pielietojumu	piemērot	
savai	situācijai.	Piemēram,	pielietojumā	minēti	zēnu	vārdi,	bet	ieradušās	tikai	meitenes.	Vai	varbūt	dotais	
pielietojums	vairāk	piemērots	vecākiem	bērniem,	bet	jūsējie	ir	mazi.	Izdariet	vajadzīgās	izmaiņas.
Vissvarīgākais	ir	tas,	ka	Dieva	Vārds	ietekmē	bērnu	dzīves.

Kā bērni mācās
Bērni	(arī	pieaugušie)	atceras	visai	maz	no	tā,	ko	viņi	ir	dzirdējuši,	–	apmēram	10%.	Ja	viņi	redz	un	dzird,	tad	
atceras	apmēram	50%.	Stāstot,	jūs	sasniegsiet	lielāku	efektivitāti,	ja	lietosiet	attēlus un	vārdu kartītes.	Lai	
sasniegtu	vēl	labāku	rezultātu	–	atcerētos	70%	–,	bērniem	ir	jādara,	jāredz	un	jādzird.	Uzdodot	jautājumus 
(katrā	stundā	doti	piemēri),	jūs	bērnus	iesaistiet	darbībā.	Vecākiem	bērniem	var	uzdot	lasīt Bībeles	pantu	
skaļi.	Lai	papildinātu	mācīto	patiesību,	katrai	stundai	sagatavotas	mācību aktivitātes.	Šo	aktivitāšu	laikā	
jums	 ir	 iespēja	 pārrunāt	 to,	 kas	 tika	mācīts.	Atkārtošanas jautājumi,	 kas	 pievienoti	 stundu	 tekstam,	
palīdzēs	sagatavot	mācītā	atkārtojumu	(skat.	Atkārtošanas	spēles).

Bībeles panti
Katrai	Bībeles	stundai	ir	Bībeles	pants,	kuru	bērni	nodarbībā	mācās	no	galvas.	Ja	mācāt	visas	sešas	nodarbības	
pēc	kārtas,	tad	labāk	izvēlēties	divus	vai	trīs	pantus	un	tos	rūpīgi	iemācīt	bērniem.	Ja	mācīsiet	visus	sešus	
pantus,	viņi	nevienu	no	tiem	nezinās	ļoti	labi.	

Papildu uzskate
Uzrakstiet	katras	stundas	centrālo	patiesību.	Minot	to	pirmo	reizi,	novietojiet	uz	tāfeles	centrālās	patiesības	
kartīti.
Bērnu	kristīgās	izglītības	apvienība		(BKIA)	ir	sagatavojusi	papildmateriālus	katrai	šī	cikla	Bībeles	stundai.	
Bībeles	stundu	attēli	un	papildmateriālu	komplekti		pieejami		BKIA	ofisā.		Tā	adrese	atroda	šī	materiāla	
titullapā.

Padomi vārdu kartīšu sagatavošanai
Vārdus	uzrakstiet	pietiekami	lielus,	lai	būtu	viegli	izlasīt.	Tekstu	rakstiet	ar	mazajiem	burtiem,	lielos	sākuma	
burtus	izmantojiet	tikai	tur,	kur	tas	nepieciešams.	Skatieties,	lai	burti	nav	pārāk	tuvu	viens	otram.

Ja	iespējams,	ievadiet	tekstu	datorā	un	pēc	tam	izdrukājiet.	Izvēloties	burtu	stilu,	ņemiet	vērā,	ka	tekstu	
lasīs	mazi	bērni,	tādēļ	tam	jābūt	viegli	lasāmām.

Praktizējieties flanelogrāfa lietošanā
Praktizējieties	attēlu	un	fonu	lietošanā	jau	pirms	nodarbības.	Iepazīstiet	visas	figūras,	kā	un	kad	stundas	
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gaitā	tās	jāizmanto.	Šajās	stundās	nepieciešamos	fonus	var	nopirkt.	Mēs	dodam	attiecīgus	ieteikumus,	bet	
tie	nav	obligāti.	Mācīšanai	var	izmantot	vienkāršu	flaneli.

Papildu palīdzība
Teksta	malās	dota	papildinformācija,	ieteikumi	un	idejas,	kuras	varat	izmantot,	lai	vairāk	ieinteresētu	par	
stundā	mācīto.

Idejas	noderēs,	mācot	bērnus	ar	dažāda	veida	uztveri.	Vieni	bērni	labāk	apgūst	mācīto,	ja	redz	vai	raksta,	
citiem	nepieciešams	dzirdēt	un	runāt,	vēl	citiem	aktīvi	jāpiedalās	un	jāļauj	lietas	aptaustīt.

Piemērojiet	to,	kas	vislabāk	noder	jūsu	grupai.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai	stundai	ir	doti	daži	atkārtošanas	jautājumi,	kurus	var	izmantot	nākošajā	stundā	pirms	Bībeles	stun-
das	mācīšanas.
Atkārtošanas	laiks,	ja	tas	pareizi	organizēts,	dod	jums	iespēju	interesantā	veidā	nostiprināt	mācīto,	atgādinot	
bērniem	galveno	no	iepriekšējās	stundas,	pirms	mācīt	viņiem	jauno	stundu.	Šajā	laikā	jums	ir	iespēja:

1)	 atklāt,	ko	bērni	nav	sapratuši	un	cik	daudz	viņi	atceras	no	mācītā,
2)	 uzzināt,	kas	turpmāk	mācot	jums	vairāk	jāuzsver,
3)	 iesaistīt	visu	grupu	interesantā	aktivitātē.	Bērni	gaida	šo	brīdi,	taču	tā	ir	vairāk	nekā	spēle,	tas	ir	

laiks,	kurā	viņi	mācās.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Liecinieki

Marka	16:1-15
Lūkas	23:47-24:12
Lūkas	24:36-53
Jāņa	19:38-20:23
Ap.d.	1:1-11

Kungs	Jēzus	
Kristus	ir	
augšāmcēlies

Neatpestītajiem:	 Viņš	var	izglābt	tevi.

Atpestītajiem:	Viņš	vienmēr	ir	ar	tevi.

“Cilvēka	Dēlam	būs	tapt	nodotam	
grēcinieku	rokās	un	krustā	sistam,	un		
trešajā	dienā	augšāmcelties.”	Lūkas		24:7

vai

Jāņa	20:31.

Dieva	spēks	
kristiešiem

Ap.	d.	2:1-41

Dieva	Svētais	Gars	
dzīvo	katrā	kristietī

Neatpestītajiem:	 Uzticies	Kungam	
Jēzum	kā	savam	Glābējam,	
tad	Svētais	Gars	dzīvos	tevī!

Atpestītajiem:	 Viņš	palīdzēs	tev	
dzīvot	tā,	kā	Dievs	vēlas!

“Bet	jūs	dabūsit	spēku,	kad	Svētais	
Gars	būs	nācis	pār	jums,	un	būsit	Mani	
liecinieki...”	Apustuļu	darbi	1:8

Dievs	darbojas	
caur	Saviem	
bērniem

Ap.d.	3:1-16

Kungs	Jēzus	
Kristus	spēj	
apmierināt	tavu	
lielāko	vajadzību

Neatpestītajiem:	 Kungs	Jēzus	ir	
vienīgais,	kurš	var	atņemt	
tavus	grēkus.	Uzticies	Viņam!

Atpestītajiem:	 Stāsti	citiem,	ka	
Kungs	Jēzus	var	apmierināt	
viņu	lielākās	vajadzības.

“Nožēlojiet	savus	grēkus	un	
atgriezieties,	lai	jūsu	grēki	tiek						
izdeldēti	...”	Apustuļu	darbi	3:19

vai	Psalms	66:2.

Dievu	nevar	
apmānīt

Ap.d.	4:32	-	5:11
Ap.d.	8:9-24

Dievs	zina	visu 	Neatpestītajiem:		1.	daļā::	Tu	nevari	noslēpt	
grēku	no	Dieva.

	 					2.	daļā:	Tu	nevari	apmānīt	
Dievu,	izliekoties	par	
kristieti.

Atpestītajiem:	Tu	nevari	Dievam	pierādīt,	ka	
tava	kristieša	dzīve	ir	labāka	nekā	
tā	ir	īstenībā.

“Dievs	..	taču	zina	siržu	noslēpumus.”	
Psalms	44:22

vai

Psalms	51:8

Dieva	vēsts	ir	
domāta	ikvienam

Ap.d.	10:1-48

Dievs	vēlas,	lai	
ikviens	dzirdētu	
evaņģēlija	vēsti

Neatpestītajiem:	 Tu	esi	dzirdējis	
evaņģēliju.	Tici	tam!

Atpestītajiem:	 Dievs	vēlas,	lai	tu	
stāstītu	Labo	Vēsti.

“Bet	šis	ir	Viņa	bauslis,	lai	mēs	ticam	
Viņa	Dēla	Jēzus	Kristus	Vārdam	un	
mīlam	cits	citu...”	1.	Jāņa	3:23

Dieva	bērni	tiek	
vajāti

Ap.d.	4:1-31
Ap.d.	5:17-7:60

Dieva	bērni	cieš	
Viņa	dēļ

Atpestītajiem:	Sastopoties	ar	ciešanām,	
lūdz	Dieva	palīdzību	un	
atceries,	ka	Dievs	vienmēr	ir	
kopā	ar	tevi.

“Es	tevi	neatstāšu	un	tevi	nepametīšu.”	
Ebrejiem	13:5

vai

Romiešiem	12:14
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Rakstu vietas
Marka	16:1-15;

Lūkas	23:47-24:12;

Lūkas	24:36-53;

Jāņa	19:38-20:23;

Apustuļu	darbi	1:1-11.

Centrālā patiesība
Kungs	Jēzus	Kristus	ir	augšāmcēlies.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Viņš	var	izglābt	tevi.	

Atpestītajiem:	Viņš	vienmēr	ir	ar	tevi.

Darīt sevi pieejamu
Šajā	stundā	nav	norādīts,	kur	darīt	sevi	pieejamu	bēr-
nam,	kas	vēlas	uzzināt,	kā	iespējams	kļūt	par	kristieti.	
To	jūs	varat	darīt	citā	nodarbības	daļā,	piemēram,	
Bībeles	panta	mācīšanas	laikā.	

Jūs	varat	teikt	apmēram	tā:	“Ja	tu	atzīsti,	ka	Jēzus	
tika	krustā	sists	par	taviem	grēkiem,	un	vēlies	lūgt	
piedošanu	par	tiem,	tu	to	vari	darīt	šodien.	Tu	vari	
lūgt	 pie	 sevis	 kādā	 klusā	 vietā	mājās	 vai,	 ja	 neesi	
pārliecināts,	kā	to	darīt,	vari	pēc	nodarbības	pagaidīt	
un	parunāt	par	to	ar	mani,	kad	citi	būs	aizgājuši.”

Bībeles pants
Lūkas	 24:7:	 “Cilvēka	Dēlam	 būs	 tapt	 nodotam	
grēcinieku	rokās	un	krustā	sistam,	un	trešajā	dienā	
augšāmcelties.”

vai

Jāņa	20:31:	“Bet	šīs	ir	rakstītas,	lai	jūs	ticētu,	ka	Jēzus	
ir	Kristus,	Dieva	Dēls,	un	lai	jūs,	pie	ticības	nākuši,	
dzīvību	iegūtu	Viņa	Vārdā.”

Šo	pantu	būtu	labi	mācīt	pēc	Bībeles	stundas.	Tad	
būs	vieglāk	mācīt	kontekstā	ar	Bībeles	stundā	mācīto.	
Šos	vārdus	teica	pats	Jēzus	Kristus	pirms	Savas	nā-
ves	(Lūkas	18:31-33),	to	pašu	eņģeļi	pie	tukšā	kapa	
atkārtoja	sievietēm.

Uzskate
	 Flanelogrāfa	figūras	1A-3,	1A-4,	1A-5,	1A-6,	

1A-7,	1A-15	un	1A-16.		

	 Citi	 attēli,	 ja	 jums	 ir	Bībeles	 stundu	 cikla	
“Jēzus	Kristus	dzīve”	4.	daļas	albums,	–	49	
un	50	 (mācekļi),	45	 (Jēzus),	48	 (Jēzus	 tiek	
uzņemts	 debesīs)	 un	 51	 (vīrietis	 baltā).	 Ja	
jums	ir	krāsaino	attēlu	albums,	izmantojiet	
ainas	6-4,	6-5	un	6-6.	

	 Centrālās	 patiesības	 uzskate	 –	 teksts	 uz-
rakstīts	uz	kartītes.	Parādiet	kartīti	katru	reizi,	
kad	mācāt	centrālo	patiesību.

	 Citas	noderīgas	vārdu	kartītes:	mācekļi,	lie-
cinieks,	kristietis,	Marija	Magdalēna,	Pēteris	
un	Jānis.	

	 Lai	pastiprinātu	stundas	noslēgumā	 izteik-
to	aicinājumu,	 lieto	 lielu	 jautājuma	zīmi	ar	
tekstu	“Vai	Jēzus	vienmēr	ir	kopā	ar	tevi?”.

	 Lai	 izceltu	 Jēzus	Kristus	 augšāmcelšanās	
nozīmi,	 varat	 izmantot	 vārdu	 kartītes,	 kas	
sagatavotas	 lietošanai	 uz	 flaneļa	 tāfeles.	
Vārdu	kartītēm	varat	arī	 izmantot	tāfeli	ar	
kabatiņām	vai	likt	tās	uz	magnētiskās	tāfeles.

Tāpēc,	ka	Kungs	Jēzus	ir	augšāmcēlies,	mēs	zinām,	
ka:

					Dievs	ir	pieņēmis	Kunga	Jēzus	upuri;

				Jēzus	ir	uzņēmies	visus	mūsu	grēkus;

				Kungs	Jēzus	ir	pilnībā	samaksājis	sodu	par	
grēku;

			Mums	nekas	vairs	nav	jāmaksā.

1. stunda
Liecinieki
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Stundas vadlīnijas

Ievads

Mācekļu	skumjas	un	bēdas.

Notikumu attīstība

1.	 Ierodas	Marija	ar	jaunām	ziņām.																																			CP
2.	 Ierodas	citas	sievietes.																																						CPN/CPA
3.	 Pēteris	un	Jānis	dodas	uz	kapa	vietu.	              CPN/CPA
4.	 Marija	atgriežas	dārzā.																							                       CPA
5.	 Jēzus	parādās	mācekļiem	telpā	aiz	slēgtām	durvīm.

6.	 Jēzus	parādās	cilvēkiem	vairākas	reizes.

Kulminācija

Jēzus	atgriežas	Debesīs.																						                                 CPN

Noslēgums

Mācekļi	vairs	nebēdājas.
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Stunda
Jēzus	Kristus	mācekļi	 bija	 ļoti	 bēdīgi.	 Jēzus	 bija	 viņiem	 ļoti	 tuvs	
draugs,	bet	tagad	Viņš	bija	miris.	Kungu	Jēzu	piesita	krustā	un	pēc	
tam	apglabāja.
Novieto krustu 1A-15 un kapu 1A-16.

Nu	Jēzus	mācekļi	bija	bēdīgi,	jo	viņi	domāja,	ka	nekad	vairs	neredzēs	
Jēzu.	Viņi	arī	bija	ļoti	nobijušies,	jo	domāja,	ka	tiks	arestēti	un	sodīti	vai	
pat	nogalināti	tāpēc,	ka	draudzējās	ar	Jēzu.	Tā	nu	viņi	sanāca	kopā	kādā	
istabā,	aizslēdza	durvis	un,	noskumuši	un	bailīgi,	gaidīja,	kas	notiks.	
Noņem krustu 1A-15 un kapu 1A-16. Uzliek mācekļus 1A-3, 1A-4 un 1A-5.

Es	domāju,	ka	tajā	svētdienas	rītā	istabā	bija	ļoti	kluss.	Tad	ieskrēja	
Marija	Magdalēna	ar	jaunām	ziņām.
Novieto Mariju Magdalēnu 1A-6.

Klausieties,	ko	viņa	pavēstīja	mācekļiem.
Izlasa no Bībeles Jāņa 20:2.

“Viņi	To	Kungu	no	kapa	paņēmuši,	un	mēs	nezinām,	kur	viņi	To	
nolikuši.”	

Marija	un	vēl	kādas	citas	sievietes	bija	bijušas	pie	kapa,	kur	Jāzeps	
no	Arimatijas	un	Nikodēms	bija	apglabājuši	Jēzu	piektdienas	vakarā.	
Tovakar	bija	pārāk	vēls,	 lai	apkoptu	mirušā	ķermeni	ar	smaržīgām	
zālēm,	kā	to	parasti	darīja.	Nākošā	diena	bija	sabata	diena,	kad	visi,	
paklausot	Dieva	likumam,	atpūtās.	Tā	nu	agri,	jo	agri	svētdienas	rītā	
sievietes	steidzās	uz	kapu.	

Kā	jūs	domājat,	kā	jutās	sievietes,	atklājot,	ka	Kungs	Jēzus	tur	nav?	
Lai bērni atbild. Iespējamās atbildes: bēdīgas, pārsteigtas, noskumušas.

Marija	tūdaļ	steidzās	pie	mācekļiem.

Marija,	mācekļi	un	visi	Jēzus	draugi	bija	aizmirsuši,	ko	Jēzus	bija	tei-
cis.	Tāpēc	viņi	bija	tik	noskumuši	un	bēdīgi.	Tādēļ	arī	Marija	tik	ļoti	
bēdājās,	redzot,	ka	Kunga	Jēzus	ķermenis	nebija	kapā.	Viņi	nebūtu	
bēdājušies,	ja	atcerētos,	ko	Jēzus	bija	teicis.	Jēzus	bija	teicis,	ka	Viņš	
celsies	 augšām	no	nāves,	bet	viņi	nebija	 sapratuši,	 ko	 tas	nozīmē.	
Varbūt	arī	tu	šobrīd	nesaproti,	kādēļ	tev	svarīgi	apzināties,	ka	Jēzus	
ir	augšāmcēlies.	Ieklausies,	ko	mācekļi	iemācījās,	un	arī	tu	sapratīsi.

Tad	ieradās	Johanna,	Salome,	Jēkaba	māte	Marija	un	citas	sievietes,	
kas	bija	bijušas	pie	Jēzus	kapa,	ar	pārsteidzošām	ziņām.	Esmu	pār-
liecināts,	ka	viņas	runāja,	viena	otru	pārtraukdamas.	Ikviena	gribēja	
pastāstīt	fantastiskos	jaunumus.	Vai	varat	iedomāties,	kā	tas	izklausījās?	

Pamēģiniet nodemonstrēt troksni, ko rada grupa satrauktu sieviešu, kas cenšas pastāstīt 
par piedzīvoto.

“Akmens	ir	novelts!”

Marija Magdalēna ir 
sieviete, no kuras izdzina 
septiņus dēmonus (Lūkas 
8:2 un Marka 16:9).

Jūdu sabats sākās piekt-
dienas vakarā.

Pārrunājiet, ko sievietes 
varētu just un domāt. 
Izspēlējiet lomu spēlē, ko 
viņas varētu sacīt.

Mazie bērni tēlo, ka ir 
satraukti.

CP
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“Jēzus	ķermeņa	nav	kapā!”

“Tur	bija	eņģeļi.”

“Viņi	bija	tērpti	spožās	drēbēs.”

“Mēs	aiz	pārsteiguma	nokritām	zemē,	jo	spožums	bija	tik	liels.”

“Jēzus	ir	dzīvs.	Eņģelis	mums	to	pavēstīja.”

“Jēzus	ir	augšāmcēlies!”	 
Vai	tu	domā,	ka	mācekļi	tam	ticēja?
Lai bērni atbild.

Bībelē	rakstīts,	ko	mācekļi	domāja	šīm	ziņām.
Izlasa no Bībeles Lūkas 24:11.

“Un	šie	vārdi	tiem	izlikās	kā	pasaka,	un	tie	viņām	neticēja.”

Tas	viņiem	šķita	neiespējami.	Viņi	nespēja	noticēt	sieviešu	stāstītajam.

Arī	šodien	ir	daudz	cilvēku,	kas	netic	šo	sieviešu	liecībai.	Daži	cilvēki,	
kas	sevi	sauc	par	kristiešiem,	netic,	ka	Jēzus	ir	augšāmcēlies	no	nāves,	
taču	Dievs	ļoti	skaidri	Savā	Vārdā	norāda,	ka	“Kristus	ir	miris	par	
mūsu	grēkiem..	Viņš	aprakts	un	trešajā	dienā	augšāmcēlies.”	(1.	Ko-
rintiešiem	15:3-4.)	Ja	Jēzus	nebūtu	miris	un	augšāmcēlies,	tad	mums	
nebūtu	iespējams	atbrīvoties	no	soda	par	grēku.	Ar	Jēzus	augšāmcel-
šanos	Dievs	apstiprina,	ka	Viņš	ir	pieņēmis	Jēzus	Kristus	upuri.	Viņš	
rāda,	ka	viss	sods,	kas	pienāktos	mums,	tika	uzlikts	Jēzum	pie	krusta.	
Viņš	pie	krusta	pilnībā	ir	samaksājis	par	mūsu	grēkiem.	Mums	vairs	
pašiem	nekas	nav	jāmaksā.	Ja	tu	netici,	ka	Jēzus	ir	augšāmcēlies	no	
nāves,	tu	arī	nevari	ticēt,	ka	Viņš	uz	Sevis	ir	uzņēmies	visu	sodu	par	
taviem	grēkiem.	

Ja	tu	tici,	ka	Jēzus	ir	augšāmcēlies	no	nāves,	un	tici,	ka	Viņš	piedos	
tavus	grēkus,	tad	tev	nav	jābaidās	no	Dieva	soda	pēc	nāves.	Tāpēc,	
ka	Dievs	augšāmcēla	Kungu	Jēzu	no	nāves,	tu	vari	būt	pārliecināts,	
ka	tev	pašam	nekas	nav	jāmaksā	par	grēkiem,	jo	Jēzus	uzņēmās	visu	
sodu,	ko	tu	biji	pelnījis.	Vai	tu	tici,	ka	Jēzus	ir	augšāmcēlies	no	nāves?

Mācekļi	vēl	neticēja.	Pēteris	un	Jānis	izskrēja	no	istabas	un	steidzās	
uz	kapa	vietu.
Noņem Pēteri un Jāni 1A-3, un pēc tam visas pārējās figūras.

Ja	 kāds	 viņus	uz	 ceļa	būtu	 saticis,	 viņš	būtu	 izbrīnīts,	 kur	 šie	divi	
pieaugušie	vīri	tik	ļoti	steidzas.
Uzliek kapu 1A-16.

Jānis	bija	ātrāks	par	Pēteri.	Viņš	pirmais	sasniedza	mērķi.	Viņš	apstājās	
pie	ieejas,	noliecās	un	ielūkojās	kapā.	Viņš	ieraudzīja	auduma	saites,	
kurās	 Jēzus	ķermenis	bija	 ietīts,	bet	paša	ķermeņa	 tur	nebija.	Tad	
pieskrēja	Pēteris,	iespējams,	smagi	elsdams,	pagāja	garām	Jānim	un	
devās	kapā	iekšā.	Arī	viņš	ieraudzīja	tikai	audumu,	bet	Jēzus	ķermeņa	

Lai bērni nosauc, kas ir 
grēks.

CPN

Pirmsskolniekiem patiks 
tēlot, kā Pēteris un Jānis 
skrien.

CPA
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tur	nebija.	Paklausieties,	kas	rakstīts	Jāņa	20:6-7,	un	paceliet	rokas,	ja	
jūs	varat	man	pastāstīt,	ko	ievēroja	Pēteris.	
Izlasa skaļi pantus no Bībeles un ļauj bērniem atbildēt.

Jā,	Pēteris	ievēroja,	ka	drēbes	gabals,	kas	bija	aptīts	ap	Jēzus	galvu,	ir	
salocīts	un	nolikts	atsevišķi	no	citiem	auduma	gabaliem,	kuros	bija	
ietīts	mirušā	ķermenis.	Tad	arī	Jānis,	sekodams	Pēterim,	ienāca	kapā	un	
redzēja	to	visu	pats	savām	acīm.	Drēbes	bija	šeit,	bet	Jēzus	tur	nebija.

Vai	kāds	būtu	Jēzus	ķermeni	nozadzis?	Nē,	nevienam	zaglim	nebūtu	
tik	daudz	laika,	lai	iztītu	ķermeni	un	auduma	gabalus	kārtīgi	salocītu.	
Bez	tam	kaps	tika	apsargāts.	Pēteris	un	Jānis	pārliecinājās,	ka	sievietes	
ir	teikušas	taisnību.	Kāpēc	Jēzus	ķermeņa	tur	nebija?	Kāpēc	tur	bija	
tikai	līķauti?

Mēs	zinām,	kāpēc	Jēzus	Kristus	ķermeņa	tur	nebija,	vai	ne?
Lai bērni atbild.

Jā,	tāpēc,	ka	Kungs	Jēzus	bija	uzmodies	no	mirušajiem,	lai	Viņš	varētu	
glābt	tevi	no	soda	par	taviem	grēkiem.	Mirušais	nevar	palīdzēt	citiem.	
Kungs	Jēzus	var	piedot	tev	grēkus,	jo	Viņš	ir	dzīvs.	Vai	tu	dažkārt	
jūti,	cik	grūti	ir	cīnīties	ar	grēku?	Tu	centies	to	uzvarēt	un	pats	būt	
tik	labs,	lai	varētu	ieiet	Debesīs,	bet	grēks	vienmēr	uzvar.	Piemēram,	
tu,	tāpat	kā	Andris,	nolem	nelietot	rupjus	vārdus,	jo	domā,	ka	tā	kļūsi	
par	patīkamāku	cilvēku,	kuru	Dievs	ielaidīs	Debesīs.	Bet,	kad	kļūsti	
dusmīgs,	 tev	 pasprūk	 lamuvārdi,	 pirms	 spēj	 savadīties.	Tu	nespēj	
pārstāt	grēkot,	bet	Jēzus,	augšāmceļoties	no	nāves,	parādīja,	ka	Viņš	
vienreiz	par	visām	reizēm	ir	uzvarējis	cīņu	ar	grēku.	Tāpēc,	ka	Viņš	
ir	dzīvs,	Viņš	var	tev	piedot	grēkus,	ja	tu	pilnībā	Viņam	uzticies.	Viņš	
izmainīs	 tevi	un	būs	 ar	 tevi,	palīdzēs	 sacīt	 “nē”	grēkam,	kad	 tiksi	
kārdināts	grēkot.

Kā	mēs	varam	zināt,	ka	Jēzus	ir	uzvarējis	cīņu	ar	grēku?
Ļauj bērniem atbildēt.

Mēs	zinām,	ka	Viņš	uzvarēja	grēku,	jo	Viņš	augšāmcēlās	no	nāves,	bet	
Viņa	draugi	to	vēl	nesaprata.	Viņi	nebija	pārliecināti,	ka	Jēzus	ir	dzīvs.

Marija	Magdalēna	atgriezās	dārzā.
Uzliek Mariju Magdalēnu 1A-6.

Varbūt	viņa	lēnām	bija	sekojusi	Pēterim	un	Jānim.	Viņi	jau	bija	prom,	
un	Marija	stāvēja	pie	kapa	un	raudāja.	Viņa	nevarēja	aptvert,	kas	bija	
noticis.	Viņa	joprojām	domāja,	ka	Jēzus	ķermeni	kāds	ir	paņēmis	un	
aiznesis.	Marija	pieliecās,	lai	vēlreiz	palūkotos	kapā,	un	ieraudzīja	divus	
eņģeļus.	Viens	sēdēja	tur,	kur	bija	atradušās	Jēzus	kājas,	otrs	–	galvgalī.
Izlasa no Bībeles Jāņa 20:13.

“Sieva,	ko	raudi?”	

Viņa	tiem	saka:	“Viņi	manu	Kungu	paņēmuši,	un	es	nezinu,	kur	viņi	
To	likuši.”	

Parādiet lina audumu. 
Ļaujiet bērniem to 
pataustīt.
.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

CPNA
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Marija	aizgriezās.	Varbūt	viņa	vienkārši	nespēja	skatīties	tukšajā	kapā.	
Kad	viņa	pagriezās,	kāds	cits	viņu	uzrunāja.
Uzliek Jēzu 1A-7. Izlasa no Bībeles Jāņa 20:15.

“Sieva,	ko	tu	raudi?	Ko	tu	meklē?”	

Marija,	domādama,	ka	tas	ir	dārznieks,	saka	Viņam:	“Kungs,	ja	tu	Viņu	
esi	aiznesis,	tad	pasaki	man,	kur	tu	Viņu	esi	licis,	lai	es	Viņu	dabūtu!”

“Marija,”	svešinieks	uzrunāja.	

Tagad	Marija	pazina	Viņu.	Tas	bija	Jēzus!	Viņš	bija	dzīvs!	Marija	bija	
neizsakāmi	priecīga,	 jo	pati	 savām	acīm	bija	 redzējusi	 Jēzu	dzīvu!	
Tas	bija	ļoti	īpašs	brīdis,	Bībelē	par	to	rakstīts:	“Bet,	uzcēlies	pirmajā	
nedēļas	dienā	rīta	agrumā,	Jēzus	parādījās	papriekš	Marijai	Magdalē-
nai,	no	kuras	Viņš	septiņus	ļaunus	garus	bija	izdzinis.”	(Marka	16:9)

Marija	Magdalēna	bija	pirmais	 cilvēks,	kas	 redzēja	 Jēzu	dzīvu	pēc	
augšāmcelšanās.

Kā	izmainījās	viņas	noskaņojums,	zinot,	ka	Jēzus	ir	dzīvs?	Pirms	tam	
viņa	bija	noskumusi,	jo	domāja,	ka	nekad	vairs	neredzēs	Jēzu,	bet	nu	
viņa	bija	laimīga,	jo	redzēja	Jēzu	dzīvu.

Arī	šodien	Jēzus	ir	dzīvs	un	tāds	būs	vienmēr.	Kungs	Jēzus	nekad	
vairs	nemirs.	Ieklausies,	ko	Jēzus	apsolīja	Saviem	sekotājiem.	
Izlasa no Bībeles Mateja 28:20.

“..Es	esmu	pie	jums	ik	dienas	līdz	pasaules	galam.”	Viņš	to	spēj,	jo	
Viņš	ir	mūžīgi	dzīvs.	Ja	tu	esi	kristietis,	Viņš	ir	apsolījis	būt	kopā	ar	
tevi.	Varbūt	 kāds	 izsmej	 tevi,	 jo	 tu	 esi	 kristietis.	Atceries,	 Jēzus	 ir	
kopā	ar	tevi,	uzticies	Viņam.	Varbūt,	ka,	ejot	gulēt,	tumsā	tev	ir	baisi.	
Atceries,	ka	Jēzus	ir	ar	tevi	un	tu	vari	vienmēr	sarunāties	ar	Viņu.	
Kad	tu	tiec	kārdināts	rīkoties	slikti,	atceries,	Jēzus	ir	ar	tevi.	Tas	dos	
tev	spēku	teikt	“nē”.	Pēc	tam	kad	Andris	bija	kļuvis	par	kristieti,	viņš	
pārstāja	lietot	rupjus	vārdus.	Viņš	bieži	lūdza	Kunga	Jēzus	palīdzību,	
lai	nepateiktu	kaut	ko	rupju.	Viņš	zināja,	ka	viņa	Glābējs	vienmēr	ir	
kopā	ar	viņu	un	slikta	rīcība	Jēzu	apbēdinātu.	Andris	nevēlējās	sāpināt	
Jēzu,	jo	apzinājās,	cik	ļoti	Viņš	cieta	pie	krusta.	Zināšanas,	ka	Jēzus	
ir	kopā	ar	viņu,	darīja	lielas	izmaiņas.

Redzot	Jēzu	dzīvu,	Marija	izmainījās.
Noņem Jēzu 1A-7 un kapu 1A-16.

Viņa	vēlreiz	devās	pie	mācekļiem,	kas	sēroja	un	apraudāja	Jēzus	nāvi.	
Novieto mācekļus 1A-3, 1A-4 un 1A-5.

Marija	nu	priecīgi	un	saraukti	stāstīja,	ka	redzējusi	Jēzu	dzīvu.	Kaut	
gan	viņa	stāstīja	to,	ko	pati	bija	redzējusi,	viņai	neviens	neticēja.
Noņem Mariju Magdalēnu 1A-6.

Tās	pašas	dienas	vakarā	mācekļi	joprojām	sēdēja	istabā	aiz	slēgtām	
durvīm.	Visi	turpināja	skumt.	Piepeši	Jēzus	nostājās	viņu	vidū!

CPA
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Novieto Jēzu 1A-7. 

Izlasa no Bībeles Jāņa 20:19.

“Miers	ar	jums!”	Viņš	teica.

Viņš	rādīja	mācekļiem	Savas	rokas	un	sānu.	Tagad	mācekļi	redzēja	
savām	acīm	un	ticēja,	ka	Jēzus	ir	dzīvs.	Bēdas	un	asaras	nomainīja	
prieks.	Jēzus	bija	augšāmcēlies!	Tas	patiesi	bija	noticis.

Pēc	tam	Kungs	Jēzus	vairākas	reizes	parādījās	cilvēkiem.	Reiz	Viņš	
parādījās	500	cilvēkiem	vienlaicīgi	(1.	Korintiešiem	15:6).	Viņš	pavadīja	
laiku	kopā	ar	mācekļiem,	mācīja	viņus	un	palīdzēja	viņiem	saprast,	
kas	bija	noticis	pie	krusta.

Četrdesmit	 dienas	 pēc	 augšāmcelšanās	Kungs	 Jēzus	 bija	 kopā	 ar	
Saviem	mācekļiem.

Viņš	 lika	mācekļiem	palikt	 Jeruzālemē,	 līdz	 Svētais	Gars	 palīdzēs	
viņiem	mācīt	 citus	par	 Jēzu.	Tad	mācekļi	 nolūkojās,	 kā	 Jēzus	 tika	
uzņemts	Debesīs.
Noņem Jēzu 1A-7.

Viņi	nolūkojās	mākoņos,	 līdz	Jēzus	 izzuda	skatieniem.	Piepeši	pa-
rādījās	divi	vīri	baltās	drēbēs	(eņģeļi)	un	nostājās	mācekļu	priekšā.	
Izlasa no Bībeles Apustuļu d. 1:11.

“Galilieši,	ko	jūs	stāvat,	skatīdamies	uz	debesīm?	Šis	Jēzus,	kas	uz-
ņemts	prom	no	jums	debesīs,	tāpat	nāks,	kā	jūs	Viņu	redzējuši	debesīs	
aizejam.”

Vai	Jēzus	atkal	nomira?
Lai bērni atbild.

Nē,	Viņš	tika	dzīvs	pacelts	Debesīs.	Mācekļi	vairs	nebija	noskumuši,	jo	
zināja,	ka	viņi	kādu	dienu	būs	kopā	ar	Jēzu	Debesīs.	Jēzus	bija	apsolījis,	
ka	Viņa	Gars	nāks	un	būs	kopā	ar	viņiem.	Vai	Jēzus	ir	vienmēr	kopā	
ar	tevi?	Vai	tu	esi	uzticējies	Viņam	kā	savam	Glābējam?	

Ja	tava	atbilde	uz	šiem	jautājumiem	ir	“nē”,	padomā	ļoti	nopietni	par	
to,	ko	es	tev	teikšu.	Kungs	Kad	Jēzus	nomira	pie	krusta,	Viņš	uzņēmās	
sodu,	kas	pienāktos	tev.	Viņš	var	piedot	tev	tavus	grēkus	šodien,	jo	
Viņš	nomira	par	tevi	un	augšāmcēlās.	Ja	tu	atzīsti	to,	ka	esi	viens	no	
tiem,	kas	ir	pelnījis	sodu,	pateicies	Kungam	Jēzum,	ka	Viņš	uzņēmās	
sodu	tavā	vietā,	un	lūdz	Viņam	piedošanu	un	atbrīvošanu	no	soda.	
Dieva	Vārdā	teikts:	“Jo	ikviens,	kas	piesauc	Tā	Kunga	Vārdu,	tiks	
izglābts.”	(Romiešiem	10:13)	Ja	tu	piesauksi	Kungu	Jēzu	ticībā,	ka	
Viņš	var	izglābt	tevi,	tad	zini,	ka	Dievs	tur	Savus	solījumus.	Dzīvais	
Glābējs	Jēzus	vienmēr	būs	kopā	ar	tevi.
Noņem visas figūras.

Ja ir flaneļa tāfeles figūras 
no Bībeles stundu cikla 
“Jēzus Kristus dzīve”. 4. 
daļa, tad izmanto figūras  
“mācekļi”, “Jēzus”, “Jēzus 
tiek uzņemts Debesīs”, 
“Vīri baltās drēbēs”. Ja 
jums ir šīs pašas stundu 
sērijas attēlu albums, tad 
izmantojiet  6-4, 6-6 un 
6-6 ainu.

CPN
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Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kāpēc	mācekļi	bija	bēdīgi?	(Viņi bēdājās par to, ka Jēzus bija 

nomiris, un baidījās no aresta un soda.)

2.	 Ko	Marija	Magdalēna	pavēstīja	mācekļiem?	(Ka Jēzus ķermenis 
ir paņemts no kapa.)

3.	 Arī	citas	sievietes	atnāca	un	apstiprināja	šo	vēsti.	Ko	par	to	
domāja	mācekļi?	(Viņi neticēja sievietēm.)

4.	 Kāpēc	ir	tik	svarīgi	ticēt,	ka	Jēzus	ir	augšāmcēlies	no	nāves?	
(Ja Viņš nebūtu augšāmcēlies, Viņš nevarētu mums piedot grēkus.)

5.	 Ko	 tu	 teiktu	 kādam,	 kas	 nolemtu	 vairs	 negrēkot	 un	 darīt	
tikai	labu,	lai	nokļūtu	Debesīs	pie	Dieva?	(Saviem spēkiem nav 
iespējams  nokļūt pie Dieva.)

6.	 Kad	Marija	Magdalēna	 otro	 reizi	 devās	 pie	 kapa,	 ko	 viņa	
redzēja? (Divus eņģeļus.)

7.	 Kas	 pārliecināja	Mariju,	 ka	 cilvēks,	 kurš	 uzrunāja	 viņu,	 ir	
Jēzus?	(Viņš uzrunāja Mariju vārdā.)

8.	 Kādas	 izmaiņas	notiek	kristietī,	kad	viņš	apzinās,	ka	 Jēzus	
vienmēr	ir	kopā	ar	viņu?	(Tas dod drosmi, palīdz kārdināšanās.)

9.	 Kad	mācekļi	beidzot	noticēja,	ka	Jēzus	ir	augšāmcēlies?	(Kad 
Jēzus viņiem parādījās.)

10.	Kas	notika	40	dienas	pēc	Jēzus	augšāmcelšanās?	(Jēzus tika 
uzņemts Debesīs.)

Aktivitāte garīgai izaugsmei 
Jēzus ir augšāmcēlies

Katram	bērnam	sagādā	vienu	kopiju	ar	kapu	un	akmeni.	(Skat.	kopiju	
63.	lpp.)	Kopijām	izmanto	gaišu	papīru.	Papildus	nepieciešama	gara	
papīra	sloksnīte.	

Bērni	paši	var	pagatavot	šo	rokdarbu	atbilstoši	savām	prasmēm.	Ja	
maz	laika,	tad	sagataves	pagatavo	pirms	nodarbības.

Izgriež	kapu	un	akmeni,	izdara	divus	iegriezumus	norādītās	vietās	(a	
un	b),	lai	varētu	cauri	izvilkt	papīra	sloksnīti	ar	galā	pielīmēto	akmeni.	
Akmenim	jāaizsedz	kapa	ieeja.	Pavelkot	aiz	sloksnītes	gala,	akmens	
tiek	“novelts”	un	var	izlasīt	tekstu.	

Rokdarbu	var	izkrāsot	ar	zīmuļiem	vai	krītiņiem.

Atkārtošanas 
spēle

Augšāmcelšanās 
liecinieki
Sadaliet grupu divās 
komandās un pa kārtai 
uzdodiet atkārtošanas 
jautājumus.

Katru reizi, kad komanda 
atbild pareizi, uz koman-
das lapas pierakstiet 
vienu no Kristus augšām-
celšanās lieciniekiem.

Augšāmcelšanās liecinieki 
ir:

Marija (Jāņa 20:1); Jānis 
(Jāņa 20:5); Pēteris (Jāņa 
20:6); citi mācekļi (Jāņa 
20:19); vairāk nekā 500 
cilvēku (1. Korintiešiem 
15:6).

Komanda, kurai garāks 
Kristus augšāmcelšanās 
liecinieku saraksts, ir 
uzvarētāja. 
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Aktivitāte garīgai izaugsmei
Liecināšanas instrumenti (1. daļa)

Paskaidrojiet	bērniem,	ka	šo	Bībeles	stundu	laikā	viņi	izgatavos,	izde-
korēs	un	krās	liecināšanas	instrumentus.	Cikla	beigās	būs	pilna	kurpju	
kaste	ar	materiāliem,	kas	palīdzēs	viņiem	liecināt	par	Jēzu.	

Pirmais	instruments	ir	lūgšanu	grāmatiņa.	Izgatavojiet	katram	bēr-
nam	astoņu	lapu	biezu	lūgšanu	grāmatiņu.	Var	izmantot	gan	krāsainu	
papīru,	gan	līniju	papīra	lapas.	

Uz	pirmās	 lapas	bērni	uzraksta:	“Mana	lūgšanu	grāmatiņa.”	Otrās	
lapas	augšā	uzraksta:	“Ģimene.”	Bez	vārda	“Ģimene”	katrs	bērns	
uzraksta	to	savas	ģimenes	locekļu	vārdus,	par	kuru	glābšanu	viņi	lūgs.

Iedrošiniet	bērnus	ņemt	šo	grāmatiņu	līdzi	uz	mājām,	ielikt	savā	lie-
cināšanas	instrumentu	kastē	un	katru	dienu	lūgt.	Aiciniet	uz	nākošo	
nodarbību	to	paņemt	līdzi.

Aktivitāte garīgai izaugsmei
Personīgā liecība

Pastāstiet	bērniem,	kā	kļuvāt	par	kristieti.	Paskaidrojiet,	ka,	to	stāstot,	
tu	liecini	par	to,	ko	Jēzus	ir	izdarījis	tavā	labā.

Palūdziet,	lai	kāds	no	bērniem	pastāsta	savu	liecību.	Ar	viņu	atļauju	
pierakstiet	šīs	liecības	un	pievienojiet	saviem	liecināšanas	instrumen-
tiem.
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2. stunda
Dieva spēks kristiešiem 

Rakstu vieta
Apustuļu	darbi:	2:1-41.

Centrālā patiesība
Dieva	Svētais	Gars	dzīvo	katrā	kristietī.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Uzticies	Kungam	 Jēzum	 kā	

savam	Glābējam,	 tad	 Svētais	Gars	
dzīvos	tevī!

Atpestītajiem:	Viņš	 palīdzēs	 tev	 dzīvot	 tā,	 kā	
Dievs	vēlas.

Bībeles pants
Apustuļu	darbi	1:8:	“Bet	jūs	dabūsit	spēku,	kad	
Svētais	Gars	būs	nācis	pār	jums,	un	būsit	Mani	
liecinieki...”

Uzskate
	 Flaneļa	figūras: 1A-11,1A-12,1A-13,1A-14,	

1A-15,	1A-16,	1A-17,	1A-30,	1A-34	un	
1A-38.

	 Centrālā	patiesība	uz	apaļas	kartītes.

	 Parādiet	katru	reizi,	kad	tiek	mācīta	centrā-
lā	patiesība.

	 Noderēs	arī	vārdu kartītes:	“Svētais	
Gars”,	“mācekļi”,	“ticīgie”,	“Jeruzāleme”,	
“atgriezties”.

	 Lai	izceltu	mācīto	par	Svēto	Garu,	jūs	
varat	izmantot	vārdu	kartītes.

Kristieti,	Svētais	Gars	palīdzēs	tev:

	 patikt	Dievam,

	 zināt,	kas	ir	labs,	kas	ir	slikts,

	 saprast	Dieva	Vārdu,

	 zināt,	ka	piederi	Jēzum,

	 kļūt	līdzīgākam	Jēzum	Kristum.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Gaidīt,	ka	kāds	turēs	savu	solījumu.

Notikumu attīstība

1.	Ticīgie	gaida,	ka	Jēzus	turēs	Savu	solījumu.	
                                                 CP

2.	Nāk	Svētais	Gars.	          CPA
3.	Ticīgie	runā	dažādās	valodās.	            CPA             

4.	Pēteris	sludina.	 	 	

5.	“Kas	mums	jādara?”																														CP                             
Kulminācija

3000	ir	glābti.

Noslēgums

Viņi	tic	Svētā	Gara	apsolījumam.								CPA/CPN
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants  

Apustuļu	darbi	1:8

“Bet	jūs	dabūsit	spēku,	kad	Svētais	Gars	būs	nācis	pār	jums,	un	būsit	
Mani	liecinieki…”	

Ievads

Priekšmetu stunda.	Skudra	un	kūka.

Maza	melna	skudriņa	uz	galda	atrada	kūku.	Tā	nogaršoja	saldumu.	
M-m-m!	Kas	par	lielisku	kūku!	Nevēlēdamās	būt	savtīga,	skudriņa	
veikli	norāpās	no	galda	un	 tecēja	pie	draudzenēm.	Drīz	vien	gara	
skudru	rinda	sekoja	mazajai	melnajai	skudriņai.	Viņas	visas	devās	pie	
lieliskā	saldā	atraduma.	Ja	tu	pazīsti	Kungu	Jēzu	kā	savu	Glābēju,	tev	
vajadzētu	rīkoties	līdzīgi	mazajai	skudriņai	–	iet	un	liecināt	draugiem	
par	to,	ko	esi	atklājis.	Ved	viņus	sev	līdzi,	lai	arī	viņi	dzirdētu	un	mā-
cītos,	ko	Dieva	Vārds	māca.	Bībeles	pants,	kuru	šodien	mācīsimies,	
iedrošinās	liecināt.	

Iepazīstināšana 

Izlasiet pantu no Bībeles un kopā ar bērniem atkārtojiet pantu, lasot to no 
uzskate. 

Paskaidrojumi 

Bet jūs –	Jēzus	uzrunā	tos,	kas	ticēja	Viņam	un	bija	glābti.		

Dabūsit spēku –	saņems	spējas,	drosmi	un	spēku	no	Dieva	darīt	to,	
ko	Viņš	vēlas.

kad Svētais Gars būs nācis pār jums	–	Svētais	Gars	ir	Dieva	Gars.	Dieva	
Gara	 spēks	 ienāks	 tevi	 brīdī,	 kad	 tu	 uzticēsies	 Jēzum	Kristum	kā	
Glābējam	no	grēka.	

un būsit Mani liecinieki – tie,	kas	tic	Kungam	Jēzum,	stāstot	citiem	par	
Jēzu,	ir	Viņa	liecinieki.	

Pielietojums

Atpestītajiem:	Ja	esi	kristietis,	Dievs	vēlas,	lai	tu	liecinātu.	Svētais	Gars	
dod	tev	spējas,	drosmi	un	spēku	to	darīt.	Tu	vari	paļauties	uz	Viņu,	
jo	Dievs	vienmēr	tur	Savus	solījumus.	

Neatpestītajiem:	Pirms	tu	kādam	stāsti	par	Jēzu,	tev	vispirms	ir	jālūdz	
Kungs	Jēzus,	lai	Viņš	ir	tavs	Glābējs	no	grēka.	Nodarbības	laikā	tu	
dzirdēsi,	kā	tu	vari	būt	glābts.	Tu	tāds	vari	būt	jau	šodien.		

Atkārtošana

Plaukšķini izlaistā vārda vietā 

Divas	 reizes	 atkārtojiet	 pantu	 un	 tad	 izvēlēties	 vienu	bērnu,	 kurš	
nostājas	aiz	uzskates	ar	muguru	pret	klasi.	Kāds	cits	bērns	uzskatē	
parāda,	kurš	vārds	tiks	izlaists.	Vārdu	aizklāj	ar	lapiņu,	un	bērni	citē	

Panta sākumā un beigās 
nosauciet Bībeles panta 
adresi.

Palīdziet bērniem, kā 
pantu sameklēt Jaunajā 
Derībā. Apustuļu darbi ir 
nākošā grāmata aiz Jāņa 
evaņģēlija. Apustuļu dar-
bos aprakstīts, ko ticīgie 
darīja pēc tam, kad Jēzus 
atgriezās Debesīs.



Pirmie kristieši

19

pantu,	aizklāto	vārdu	noklusē	un	sasit	plaukstas.	Bērnam,	kurš	stāv	
ar	muguru	pret	klasi,	jāuzmin	nepateiktais	vārds.	Izvēlas	citus	bērnus	
un	turpina	atkārtošanu.	



Pirmie kristieši

20

Stunda
Vai	 tu	 esi	 kādreiz	 gaidījis	 uz	 kādu,	 lai	 viņš	 turētu	 savu	 solījumu?	
Varbūt	tavi	vecvecāki	ir	apsolījuši	svētdien	aizvest	tevi	uz	parku	vai	
rotaļlaukumu,	vai	uz	McDonaldu.	Kā	tu	juties	svētdienas	rītā?	Varbūt	
tu	jau	no	agra	rīta	stāvēji	pie	loga	un	gaidīji	viņus;	varbūt	tu	centies	
skatīties	televizoru	vai	spēlēties,	tomēr	visu	laiku	uzmanīgi	klausījies,	
kad	atskanēs	durvju	zvans.	Ir	tik	satraucoši	gaidīt	patīkamus	notiku-
mus.	Mēs	vēlamies,	lai	tas	notiktu	pēc	iespējas	ātrāk.

Es	 domāju,	 ka	 tā	 jutās	 arī	 Jēzus	mācekļi	 pēc	 tam,	 kad	 Jēzus	 tika	
uzņemts	Debesīs.	Jēzus	bija	devis	mācekļiem	solījumu,	pirms	Viņš	
devās	prom.	Viņi	palika	Jeruzālemē	un	gaidīja	Kādu,	kas	nāks.	Vai	tu	
atceries	no	pagājušās	nedēļas	nodarbības	(vai no šīsdienas Bībeles panta),	
kas	tas	bija?	

Ļauj bērniem atbildēt. 

Uzliek pilsētu 1A-11.  

	Jā,	tas	bija	Svētais	Gars,	ko	Jēzus	apsolīja	sūtīt.

Vai	tu	zini,	kas	ir	Svētais	Gars?	

Uzklausa dažu bērnu atbildes.

Viņš	ir	Dievs,	tāpat	kā	Kungs	Jēzus	ir	Dievs.	Ir	tikai	viens	Dievs,	bet	
Viņš	ir	viens	Dievs	trīs	personās:	Dievs	Tēvs,	Dievs	Dēls	un	Dievs	
Svētais	Gars.	To	mums	ir	ļoti	grūti	saprast,	bet	mēs	tam	ticam,	jo	to	
māca	Bībele.	

Svētajam	Garam	nav	ķermeņa.	Viņš	ir	gars	un	nav	redzams.	Kā	tad	
mācekļi	varēs	zināt,	ka	Viņš	ir	atnācis?

Mācekļi	un	citi	ticīgie	gaidīja	Jeruzālemē,	kā	to	Jēzus	bija	norādījis.	
Tajā	laikā	Jeruzālemē	notika	gatavošanās	Vasarsvētku	svinībām,	kas	
ir	jūdu	pļaujas	svētki.	Jūdi	un	citu	tautību	cilvēki,	kas	pielūdz	dzīvo,	
patieso	Dievu,	ieradās	Jeruzālemes	Templī	no	dažādām	zemēm,	lai	
svinētu	svētkus.	Daudzi	bija	palikuši	šeit	kopš	ebreju	Lieldienām,	kas	
bija	pirms	50	dienām,	kad	Jēzus	tika	nonāvēts.	Daži	no	viņiem	droši	
vien	bija	to	visu	redzējuši.

Mācekļi	un	vēl	gandrīz	120	ticīgo	kādā	no	Jeruzālemes	mājām	gaidīja,	
kad	Svētais	Gars	nāks.	Viņi	tika	saukti	par	ticīgajiem,	jo	viņi	ticēja,	
ka	Jēzus	ir	Tas,	kurš	atbrīvos	cilvēkus	no	grēka.	Tagad	viņi	gaidīja,	
kad	Jēzus	sūtīs	Svēto	Garu.	Un	notika	brīnumainas	lietas!	Klausieties	
uzmanīgi,	ko	Dieva	Vārdā	mēs	par	to	lasām.	

Izlasa Apustuļu darbus 2:2-3.

“Un	piepeši	no	debesīm	nāca	rūkoņa,	it	kā	stiprs	vējš	pūstu,	un	piepil-
dīja	visu	namu,	kur	tie	sēdēja,	un	viņiem	parādījās	it	kā	uguns	mēles,	
kas	sadalījās	un	nolaidās	uz	ikvienu	no	tiem.”	Svētais	Gars	nolaidās	
pār	ticīgajiem	un	iemājoja	viņos.	Vēja	troksni	un	uguni	Dievs	sūtīja,	

“Svētais Gars” = Dievs 
Svētais Gars ir vienlīdzīgs 
ar Tēvu un Dēlu.

“Trīsvienības dziesma” 
jums palīdzēs izskaidrot 
trīsvienīgo Dievu.

“Vasarsvētki” = Jūdu ra-
žas svētki, kurus svinēja 
50 dienas pēc Pashas. 
Skat. 3. Mozus 23:15-22, 
kur ir informācija par šiem 
svētkiem. 

Piezīmējiet, ka Bībelē 
rakstīts, ka bija dzirdama 
stipra vēja pūsma. Tas 
liek domāt, ka vēja dar-
bība nebija redzama vai 
sajūtam, bet tikai sadzir-
dama.

CP



Pirmie kristieši

21

lai	varētu	redzēt,	kā	Svētais	Gars	nāk.	Viņi	neredzēja	Svēto	Garu,	bet		
zināja,	ka	Viņš	ir	nācis,	jo	redzēja	šīs	zīmes.	Kur	tagad	ir	Svētais	Gars?	

Ļauj bērniem atbildēt.

Viņš	dzīvo	katrā	cilvēkā,	kas	tic	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam.	Ja	
tu	esi	novērsies	no	grēka	un	lūdzis	Jēzum	piedošanu	par	tiem,	Svētais	
Gars	dzīvo	tevī.	Viņš	ir	šeit,	lai	palīdzētu	tev	dzīvot	Dievam	patīkamu	
dzīvi.	Viņš	tev	liek	justies	slikti,	ja	tu	rīkojies	nelāgi.	Viņš	tev	palīdz	
saprast	Dieva	Vārdu,	kad	tu	 to	 lasi	mājās	vai	klausies	baznīcā,	vai	
Labās	Vēsts	pulciņā.	Viņš	palīdz	tev	būt	pārliecinātam,	ka	tu	piederi	
Jēzum	Kristum.	Viņš	 izmaina	 tevi,	 lai	 tu	 kļūtu	 līdzīgāks	Kungam	
Jēzum.	Varbūt	tu	bija	savtīgs,	bet,	kopš	uzticēji	dzīvi	Jēzum,	tu	esi	
iemācījies	būt	devīgāks.	Svētais	Gars	tevi	maina	un	palīdz	tev	dzīvot	
tā,	kā	Dievam	patīk.	Vai	tas	nav	jauki,	ka	Dievs	mums	ir	devis	Svēto	
Garu,	kas	dzīvo	katrā	ticīgajā?

Kad	Svētais	Gars	nāca	todien,	Dievs	parādīja	citiem	ļoti	īpašā	veidā,	
ka	Viņš	dzīvo	katrā,	kas	ir	uzticējies	Jēzum	Kristum.	Cilvēki	mājas	
tuvumā	dzirdēja	vēja	brāzmai	līdzīgu	skaņu.	Pūlis	lūkojās,	no	kurienes	
nāk	šī	skaņa.

Noņem pilsētu 1A-11. Uzliek 1A-12, 1A-17,1A- 30,1A- 34, 1A-38 pūli un divus 
mācekļus 1A-13 un 1A-14.

Viņi	bija	pārsteigti,	kad	izdzirdēja	ticīgos	runājam.	Atceraties,	Jeruzā-
lemē	bija	sapulcējušies	cilvēki	no	dažādām	zemēm.	Katrs	cilvēks	pūlī	
dzirdēja,	kā	ticīgie	runāja	viņiem	saprotamā	valodā.	Dievs	bija	rīkojies	
īpaši,	lai	parādītu,	ka	Svētais	Gars	dzīvo	katrā,	kas	tic	Jēzum.	Svētais	
Gars	palīdzēja	ticīgiem	runāt	valodās,	kuras	līdz	tam	viņi	nezināja.

Kādas	lielas	pārmaiņas	bija	notikušas!	Pēc	tam	kad	Jēzus	nomira	un	
pirms	viņi	uzzināja,	ka	Jēzus	 ir	augšāmcēlies,	viņi	slēpās	 istabā	aiz	
aizslēgtām	durvīm,	baidīdamies	no	aresta.	Tagad	viņi	runāja	par	Jēzu	
ielās	visiem,	kas	vēlējās	to	dzirdēt!	

Kas	radīja	šādas	izmaiņas!	Tas	bija	Svētais	Gars,	kas	dzīvoja	mācek-
ļos	un	deva	viņiem	drosmi	runāt	par	Kungu	Jēzu. Kristieti,	vai	tev	ir	
grūti	runāt	par	Jēzu	ar	saviem	draugiem?	Varbūt	kādi	no	viņiem	lieto	
Jēzus	vārdu	necienīgā	veidā	un	tu	apzinies,	ka	tev	būtu	jāpaskaidro	
viņiem,	kāpēc	tas	ir	slikti.	Lūdz	Dievu,	lai	Viņš	tev	dod	drosmi	un	
caur	Svēto	Garu	palīdz	tev.

Uz	 brīdi	 padomāsim	par	 Sāru.	Viņa	 ir	 kristiete,	 bet	 viņas	 skolas	
draugi	ne.	Sāra	vēlas	paklausīt	Dievam	un	pastāstīt	saviem	draugiem	
par	Dievu.	Sāras	draugi	bieži	lieto	vārdu	Dievs,	lamājoties	un	citos	
necienīgos	veidos.	

Iesaista bērnus. Uzdod viņiem jautājumus.

Kas,	jūsuprāt,	būtu	jādara	Sārai?	Kā	viņa	varētu	to	izdarīt	pieklājīgi?	
Kā,	jūsuprāt,	jutīsies	viņas	draugi?	Ko	viņi	teikt	vai	darīs?	

Atgādina, ka draugi var rīkoties nepieklājīgi – dusmoties un vairs nedraudzēties. 

Jūdi, kas bija sanākuši uz 
Vasarsvētkiem Jeruzā-
lemē, iespējams, runāja 
grieķu valodā, bet viņi 
prata arī tās 
valodas, kurās runāja 
tajās zemēs, kur viņi 
dzīvoja. Kad Svētais 
Gars nonāca pār 
mācekļiem, viņi arī runāja 
šajās valodās. Tas bija 
brīnums.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

CPA

CP

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.



Pirmie kristieši

22

Ja	Sāra	šādi	rīkosies,	ko	par	to	teiks	Dievs?

Varbūt	tev	kā	kristietim	arī	ir	līdzīgas	problēmas	kā	Sārai.	Dažkārt	ir	
tik	grūti	rīkoties	pareizi,	jo	tu	nezini,	ko	par	to	māca	Bībele.	Atceries,	
tu	vari	par	to	ar	mani	parunāt	pēc	nodarbības,	un	es	tev	palīdzēšu	
atrast,	ko	tieši	Bībele	māca.	Varbūt	tu	zini,	ko	Dievs	vēlas,	bet	tev	ir	
grūti	izpildīt	Viņa	gribu.	Tu	vari	man	par	to	pastāstīt,	lai	es	varu	lūgt	
par	tevi,	lai	Dievs	tev	palīdz	caur	Svēto	Garu,	kas	dzīvo	tevī.

Svētais	Gars	izmainīs	tevi. 
Jūs varat iesaistīt bērnus ar jautājumiem: “Kādas pārmaiņas tevī ir ievērojuši tavi 
vecāki/ draugi/ svētdienas skolas skolotāji?” Sagaida atbildes.

Tavi	vecāki	noteikti	būs	 ievērojuši,	 ja	esi	kļuvis	paklausīgāks.	Tavi	
draugi	būs	 ievērojuši,	 ka	vairs	neaprunā	un	neapsaukā	 citus.	Tavs	
svētdienas	skolas	skolotājs	noteikti	redzēs,	ka	tu	patiesi	vēlies	mācīties	
Dieva	Vārdu.	Svētais	Gars	tevi	maina,	tāpat	kā	Viņš	mainīja	ticīgos	
Jeruzālemē.	

Cilvēki	pūlī	viens	otram	jautāja	(izlasiet Apustuļu darbus	2:12):	“Kas	
tas	ir?”	

Bībelē	teikts,	ka	viņi	dzirdēja,	kā	ticīgie	runāja	par	Dieva	brīnišķīgajiem	
darbiem.	Esmu	pārliecināts,	ka	ticīgie	stāstīja,	kā	Dievs	sūtīja	Jēzu,	
kurš	vienīgais	var	piedot	grēkus.	Daži	klausījās	ļoti	uzmanīgi,	bet	citi	
smējās	par	ticīgajiem,	kas	runāja	dažādās	valodās.	

Viņi	teica	(izlasiet	no	Bībelē	Apustuļu	darbus	2:13):	“Tie	salda	vīna	
pilni.”	Viņi	domāja,	ka	ticīgie	ir	piedzērušies.
Pārvieto Pēteri 1A-13 pūļa priekšā.

Tad	Pēteris	piecēlās	un	skaļā	balsī	paskaidroja	notiekošo.	Viņš	teica,	
ka	noticis	tas,	ko	pravietis	Joēls	bija	teicis.	
Atšķir Vecajā Derībā Joēla grāmatu un paskaidro, ka tas ir rakstīts Vecajā Derībā.

Pirms	daudziem	gadiem	Dievs	runāja	uz	Saviem	ļaudīm	caur	pravieti	
Joēlu	un	solīja,	ka	Viņš	sūtīs	Svēto	Garu	un	“ka	izglābs	sevi	ikviens,	
kas	piesauks	Tā	Kunga	Vārdu”	(Joēla 3:5).
Turpmāk tiks citētas rakstu vietas no Apustuļu darbu 2. nodaļas, kas ir galvenais 
informācijas avots par šiem notikumiem.

Pēteris	stāstīja,	kā	Jēzus	tika	nogalināts	pie	krusta	un	kā	daudzi	redzēja	
no	nāves	augšāmcēlušos	Jēzu.	
Jūs varat parādīt uzskati, lai īsumā pastāstītu par notikumiem – krusts 1A-15 un 
kaps 1A-16. Vislabāk to būtu darīt, izmantojot ieliktnīti vai papildu tāfeli.

Mācekļi	varēja	teikt:	“Mēs	esam	to	ar	savām	acīm	redzējuši!”	

Pēteris	paskaidroja,	ka	Jēzus	ir	atgriezies	Debesīs	un	tagad	Viņš	ir	
Sūtījis	Svēto	Garu.	Tāpēc	mācekļi	spēja	runāt	svešvalodās	un	varēja	
palīdzēt	daudziem	uzzināt	par	Kungu	Jēzu.	

Svētais	Gars	uzrunāja	cilvēkus	pūli.	Viņi	vēl	nebija	uzticējušies	Kun-
gam	Jēzum.	Viņos	vēl	nedzīvoja	Svētais	Gars,	bet	Viņš	runāja	uz	tiem.	

Lai bērni izvēlas vienu cil-
vēku, kuram viņi liecinās. 
Iedodiet viņiem traktātus, 
ja jums tādi ir. Ja nav, tad 
sazinieties ar Bērnu kristī-
gās izglītības apvienības 
darbiniekiem (adresi skat. 
Bībeles stundu teksta 
titullapā).

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai. DSP

Joēla pravietojums (Joēla 
3:1-4) attiecas uz Kristus 
otro atnākšanu. Skat. 
Mateja 24:29.
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Viņš	lika	cilvēkiem	justies	vainīgiem	par	grēkiem	un	nožēlot	tos;	Viņš	
palīdzēja	viņiem	saprast,	ka	viņi,	ticot	uz	Jēzu	Kristu,	kurš	viņu	dēļ	
mira	pie	krusta,	var	saņemt	grēku	piedošanu.	

Tāpēc	viņi	teica	(izlasa Apustuļu darbus 2:37):	“Brāļi,	ko	lai	mēs	darām?”

Vai	arī	tu	esi	uzdevis	šo	jautājumu?	Vai	Svētais	Gars	ir	tev	parādījis	
tavus	grēkus	un	cik	tie	ir	briesmīgi?	Vai	tu	gribi	zināt,	kā	atbrīvoties	
no	grēkiem,	lai	kādu	dienu	būtu	kopā	ar	Dievu	Debesīs?	Klausies,	
ko	Pēteris	teica	cilvēkiem.
Izlasa Apustuļu darbus 2:38.

Viņš	teica,	ka	cilvēkiem	ir	jānožēlo	grēki.	Nožēlot	nozīmē	lūgt	piedo-
šanu	par	saviem	grēkiem	un	vairs	nevēlēties	grēkot	pret	Dievu.	Grēks	
pret	Dievu	ir	tad,	kad	tu	nepaklausi	Dieva	likumiem	un	kad	tu	domā,	
ka	tavi	grēki	var	tikt	piedoti	kā	citādi,	nevis	caur	Kungu	Jēzu.	Dievs	
sodīja	Jēzu	par	taviem	grēkiem.	Tādēļ	Jēzus	nomira	pie	krusta.	Tagad	
tev	nav	jāsaņem	sods	par	grēkiem,	ja	tu	nožēlo	un	lūdz	Viņam	piedo-
šanu.	Tas	ir	vienīgais	veids,	kā	tavi	grēki	var	tikt	piedoti.	Pēteris	teica,	
ka,	atgriežoties	no	grēkiem	un	uzticoties	Kungam	Jēzum,	(atkal norāda 
uz Apustuļu darbi 2:38) viņi	saņems	Svēto	Garu.	Viņš	dzīvos	viņos	un	
palīdzēs	kalpot	Dievam.	Vai	esi	atmetis	domu	par	to,	ka	varētu	lūgt	
piedošanu,	jo	domā,	ka	tevi	nekas	nevar	apturēt	grēkot?	Neaizbildinies	
vairs	ar	to!	Ja	tu	uzticies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	Svētais	
Gars	ienāks	tevī	un	Viņš	izmainīs	tevi.	Pēteris	pastāstīja	ļaudīm	par	
Svētā	Gara	apsolījumu	(izlasa Apustuļu darbi 2:39 “Jo	šis	solījums	dots	
jums	un	jūsu	bērniem,	un	visiem,	kas	vēl	tālu,	ko	Tas	Kungs,	mūsu	
Dievs,	pieaicinās.”	Šis	apsolījums	ir	domāts	mums	šodien	tāpat,	kā	
tas	bija	domāts	cilvēkiem	Jeruzālemē	toreiz.

Tā	bija	 īpaši	nozīmīga	diena	apmēram	3000	cilvēkiem.	Tik	daudzi	
tajā	dienā	uzticējās	Jēzum	kā	savam	Glābējam.	
Noņem visas figūras, izņemot mazo ļaužu grupu 1A-17.

3000	jaunu	ticīgo!	Par	3000	cilvēku	vairāk,	kuros	tagad	dzīvoja	Svētais	
Gars,	kas	deva	viņiem	drosmi	un	palīdzēja	dzīvot	Dievam	patīkamu	
dzīvi!	Uguns	mēles	nenokrita	pār	viņiem,	bet	viņi	ticēja	Dieva	apso-
lījumam,	ka	Svētais	Gars	ienāk	visos,	kas	novēršas	no	grēka	un	lūdz	
Jēzum	piedošanu.

Vai	Dieva	Svētais	Gars	dzīvo	tevī?	Ja	tu	esi	uzticējies	Kungam	Jēzum	
kā	savam	Glābējam,	tad	Viņš	mājo	tevī.	Neviens	nevar	redzēt	Viņu	
tevī,	bet	ikviens	var	redzēt	izmaiņas,	kuras	Viņš	ir	radījis.	Tu	nevarēsi	
piepeši	sākt	runāt	dažādās	valodās	–	tas	bija	īpašs	Dieva	darbs,	lai	dau-
dzi	cilvēki	dzirdētu	par	Jēzu	Kristu	un	lai	viņi	zinātu,	ka	Viņš	ir	sūtījis	
Svēto	Garu,	kā	bija	solījis,	bet	citi	redzētu	izmaiņas	tavā	uzvedībā	un	
attieksmē.	Varbūt	tu	jau	biji	uzticējies	Kungam	Jēzum,	bet	nezināji,	
ka	Svētais	Gars	dzīvo	tevī.	Tagad	tu	to	zini	un	vari	uz	Viņu	paļauties	
grūtībās.	Kad	tevi	nomāc	kārdinājums	rīkoties	slikti,	atceries,	ka	Viņš	
ir	ar	tevi,	un	domā,	cik	ļoti	tu	Viņu	apbēdinātu,	ja	rīkotos	slikti.

CPN

CPA
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Varbūt	Svētais	Gars	vēl	nemājo	tevī,	bet	Viņš	tev	uzrāda	tavus	grē-
kus.	Vai	tev	ir	žēl,	ka	esi	grēkojis?	Vai	tu	vēlies	novērsties	no	saviem	
grēkiem?	Vai	tu	saproti,	ka	Jēzus	ir	vienīgais,	kas	var	piedot	grēkus?	
Ja	 tavas	 atbildes	 ir	 “Jā!”,	klausi,	 ko	Svētais	Gars	 tev	 saka.	Pastāsti	
Dievam,	cik	ļoti	tu	nožēlo,	ka	esi	grēkojis	pret	Viņu.	Pateicies	Viņam	
par	to,	ka	Viņš	tavā	vietā	sodīja	Savu	Dēlu.	Lūdz,	lai	Viņš	piedod	tev,	
un	tici,	ka	Viņš	to	darīs.	Atceries,	ko	Pēteris	teica	ļaudīm.	Atgriezies	
no	saviem	grēkiem	un	lūdz	Jēzum	piedošanu.	Ja	tu	to	darīsi	šodien,	
tad	Svētais	Gars	tagad	ienāks	tevī,	jo	Dievs	apsolīja	dot	Svēto	Garu	
visiem,	kas	lūdz	Kungam	Jēzum	grēku	piedošanu.	
Noņem visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Ko	Jēzus	apsolīja	sūtīt?	(Svēto Garu.)

2.	 Kas	ir	Svētais	Gars?	(Dievs)

3.	 Kādas	zīmes	rādīja,	ka	Svētais	Gars	ir	iemājojis	120	ticīgos	
Jeruzālemē?	(Vēja troksnis un uguns mēles.)

4.	 Kā	cilvēki	no	citām	zemēm	varēja	saprast,	ko	ticīgie	sacīja?	
(Svētais Gars deva spējas ticīgiem runāt svešvalodās.)

5.	 Kur	 šodien	 Svētais	Gars	 dzīvo?	 (Viņš dzīvo visos, kas lūguši 
Jēzum grēku piedošanu.)

6.	 Pasaki	 vienu	piemēru,	 kā	Svētais	Gars	 var	palīdzēt.	 (Piem., 
palīdz dzīvot Dievam patīkamu dzīvi; zināt, kas ir slikts; saprast 
Dieva Vārdu; būt pārliecinātam, ka piederi Jēzum; kļūt līdzīgākam 
Jēzum Kristum.)

7.	 Kāpēc	 ticīgie	 vairs	 nebaidījās	 runāt	 par	 Jēzu?	 (Svētais Gars 
dzīvoja viņos un deva viņiem drosmi.)

8.	 Lielākā	daļa	pūļa	nebija	ticīgi.	Kā	Svētais	Gars	iespaidoja	viņus?	
(Viņi apzinājās savus grēkus.)

9.	 Ko	Pēteris	viņiem	lika	darīt?	(Nožēlot grēkus.)

10.	Kādu	Dieva	apsolījumu	viņš	pateica	cilvēkiem?	(Ja viņi nožēlos 
grēkus un ticēs Jēzum, viņi saņems Svēto Garu.)

Mācību aktivitāte
Ko Svētais Gars var mainīt mūsu dzīvē?

Jūs	varat	izmantot	kādu	no	šīm	idejām.	Zīmēšana	varētu	sekot	pēc	
diskusijas	ar	bērniem,	izvēloties	vienu	piemēru,	kuru	ilustrēt.

1.	Sadaliet	bērnu	grupu	mazās	grupiņās,	kuras	vada	viens	skolotājs	
vai	palīgs.	Dodiet	katrai	grupai	papīra	lapu	un	zīmuli,	lai	uzraks-
tītu,	ko	Svētais	Gars	varētu	 izmainīt	kāda	bērna	dzīvē,	kurš	 ir	
tādā	pat	vecumā.

Atkārtošanas 
spēle
Sajauktie burti

Uz lielas papīra lapas 
uzrakstiet tekstu: Dvise 
Satēvis Gras dovīz takār 
tīkirtesi. (Dievs Svētais 
Gars dzīvo katrā kristietī.)

Zem katra vārda uzvelciet 
līniju un uzrakstiet tekstu 
pareizā burtu secībā. Virs 
pareizā teksta uzlīmējiet 
līmlapiņas ar cipariem.

Grupu sadala divās ko-
mandās un katrai no tām 
pa kārtai uzdod atkārtoša-
nas jautājumus.

Katra pareiza atbilde tiek 
novērtēta ar 100 punktiem 
un dod iespēju minēt, 
kāds burts ir paslēpts zem 
līmlapiņas ar ciparu. Ja 
uzmin pareizi, tad iegūst 
100 papildpunktus.

Uzvar komanda, kurai 
vairāk punktu.

CPN
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2.	Katram	bērnam	iedod	papīra	lapu,	kas	sadalīta	divās	daļās.	Vienas	
daļas	virsraksts	ir	PIRMS,	otras	daļas	–	PĒC.	Katrs	bērns	uzzīmē	
piemēru,	kā	bērns	rīkojas	pirms	un	pēc	tam,	kad	Svētais	Gars	ir	
izmainījis	viņu.

Mācību aktivitāte
Liecināšanas	instrumenti	(2.	daļa)

Lūgšanu	grāmatiņas	3.	lpp.	bērni	ieraksta	vārdu	“Draugi”	un	to	savu	
draugu	sarakstu,	kuri	vēl	nav	glābti.

Palīdziet	bērniem	izgatavot	“Bezvārdu	grāmatu”,	kuru	lietot,	liecinot	
draugiem	un	ģimenē.	Salociet	mazas	krāsainas	(melnu,	sarkanu,	baltu,	
dzeltenu	vai	zelta	un	zaļu)	lapiņas	uz	pusēm.	Salīmējiet	lapas	kopā,	
kā	norādīts	shēmā.	Zaļā	lapa	ir	grāmatiņas	vāciņš.	

Izskaidrojiet	bērniem,	ka	tumšā	lapa	stāsta	par	grēku,	sarkanā	lapa	
par	Jēzus	Kristus	asinīm,	baltā	par	to,	kā	Jēzus	atbrīvo	no	grēka,	zelta	
lapa	runā	par	Debesīm.	Zaļā	lapa	māca	par	kristieša	izaugsmi.

Mācību aktivitāte
Lomu spēle

Izvēlas	brīvprātīgo,	kas	nodarbībā	izskaidro	evaņģēlija	vēsti,	lietojot	
“Bezvārdu	grāmatiņu”.	Pēc	tam	bērni	pa	pāriem	viens	otram	stāsta	
evaņģēliju.

Mācību aktivitāte
Personīgā liecība

Ierakstiet	vai	pierakstiet	bērnu	liecības,	kā	to	darījāt	1.	nodarbībā.

Sagatavojiet papildu kas-
tītes un lūgšanu grāma-
tiņas tiem bērniem, kas 
pievienosies grupai, vai 
tiem, kas ir aizmirsuši pa-
ņemt līdzi savas lūgšanu 
grāmatiņas.

“Bezvārdu grāmatas” 
paskaidrojumi pieejami 
Bērnu kristīgās izglītības 
apvienības ofisā (adrese 
titullapā).

melns

sarkans balts

dzeltens

zaļš

zaļš

vāciņš
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3. stunda
Dievs darbojas caur Saviem bērniem

Rakstu vieta
Apustuļu	darbi	3:1-16.

Centrālā patiesība
Kungs	Jēzus	Kristus	spēj	apmierināt	tavu	lielāko	
vajadzību.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Kungs	Jēzus	ir	vienīgais,	kurš	

var	 atņemt	 tavus	 grēkus.	Uzticies	
Viņam!

Atpestītajiem:	Stāsti	citiem,	ka	Kungs	Jēzus	var	
apmierināt	viņu	lielākās	vajadzības.

Bībeles pants
“Nožēlojiet	savus	grēkus	un	atgriezieties,	lai	jūsu	
grēki	tiek	izdeldēti.”	Apustuļu	darbi	3:19

vai

“Dziediet	Viņa	Vārda	godībai,	veltījiet	Viņam	jo	
diženu	cildinājumu!”		Psalmi	66:2

Uzskate
	 Figūras	flaneļa	tāfelei:	1A-22,	1A-23,	1A-

24,	1A-25,	1A-26,	1A-29,	1A-30	un	1A-41.

	 Centrālo	patiesību	var	uzrakstīt	ar	lieliem,	
tumšiem	burtiem	uz	attēla,	kurā	redzams	
Jēzus	Kristus.	

·	 Kartītes	ar	vārdiem: grēks	(uz	melnas	sirds	
fona),	Pēteris,	Jānis,	tizls,	svētnīca	(Tem-
plis).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Tizlā	vīra	un	viņa	līdzšinējās	dzīves	apraksts.

Notikumu attīstība

1.	 Pēteris	un	Jānis	iet	uz	Templi.

2.	 Tizlais	ubago.	 	                   CPN
3.	 “Skaties	uz	mums”	–	nav	naudas.	    CPN
4.	 “Nācarieša	Jēzus	Kristus	Vārdā	–	staigā!”

Kulminācija

Vīrs	pielec	kājās	un	staigā.	                   CPN
Nobeigums

Vīrs	Templī	slavē	Dievu.	

Ļaudis	ir	izbrīnījušies.	                            CPNA                              
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Stunda
Tā	nu	tur	viņš	sēdēja	uz	smilšainā	ceļa	blakus	vārtiem	uz	Tempļa	pa-
galmu.	Šie	vārti	bija	īpaši	skaisti,	tādēļ	tos	tautā	sauca	par	krāšņajām	
durvīm.	
Novieto cilvēku 1A-24.

Viņš	bija	atnests	šurp	kā	parasti,	lai	sēdētu	un	lūgtu	garāmgājējiem	
naudu.	Kādēļ	viņu	vajadzēja	nest?	Šis	vīrs	nekad	nebija	staigājis,	jo	
viņš	bija	tizls	(paralizēts).	Viņa	ceļu	locītavas	un	potītes	nekustējās.	
Kādēļ	viņš	ubagoja?	Būdams	tizls,	šis	vīrs	nevarēja	strādāt,	un	tajos	
laikos	valdība	nerūpējās	par	tiem,	kuri	nespēja	strādāt.	Tā	ģimene	vai	
draugi	atnesa	viņu	uz	Templi	un	atstāja	ārpusē	ubagot.	Tā	bija	laba	
vieta	ubagošanai,	jo	ik	dienas	te	gāja	garām	daudz	ļaužu,	kuri	devās	
uz	Templi	lūgt	Dievu.

Kādu	dienu	tizlais	vīrs	atkal	sēdēja	 turpat.	Bija	apmēram	pulksten	
trīs	pēcpusdienā	–	tas	bija	īpašais	lūgšanu	laiks.	Daudzi	cilvēki	pagāja	
viņam	garām,	un	 tizlais	vīrs	cerēja,	ka	viņi	ziedos	krietnas	naudas	
summas.	Pēteris	un	Jānis	bija	ceļā	uz	Templi.	

Novieto Pēteri 1A-41 un Jāni 1A-23.

Katru	dienu	viņi	devās	turp	slavēt	Dievu	un	lūgt.	Viņi	iegāja	Tempļa	
pagalmā	pa	krāšņajiem	vārtiem.	Ko	viņi	tur	ieraudzīja?
Lai bērni atbild. 

Pareizi,	tizlo	vīru.	Kā	jums	šķiet,	ko	viņš	tiem	teica?	
Lai bērni atbild.

Viņš	lūdz	naudu.

Ko	slimajam	vīram	vajadzēja	visvairāk?	Kāda	bija	viņa	vislielākā	va-
jadzība?	Vai	tā	bija	nauda?	Vai	tas	bija	pāri	visam	–	kaut	viņš	varētu	
staigāt?	Jā,	viņam	vajadzēja	naudu,	lai	nopirktu	pārtiku.	Ja	ārsti	spētu	
izdarīt	tā,	ka	viņš	varētu	staigāt,	varbūt	viņš	atrastu	darbu	un	pelnītu	
iztiku.	Bet	bija	kaut	kas	tāds,	kas	slimajam	bija	vajadzīgs	vairāk	par	
naudu.	Viņš	bija	piedzimis	ar	lielāku	problēmu	nekā	kustību	traucē-
jumi.	Arī	jūs	esat	piedzimuši	ar	šo	pašu	problēmu.	To	sauc	par	grēku.	
Parāda vārdu kartīti “grēks” uz sirds fona.

Kas	ir	grēks?	
Ļauj atbildēt.

Grēks	ir	nepaklausība	Dievam.	Tas	nozīmē	darīt	to,	ko	Viņš	neļauj	
darīt,	bet	nedarīt,	ko	Viņš	grib,	lai	darītu.	Kā	mēs	zinām,	vai	kaut	kas	
ir	grēks	vai	nav?	
Ļauj atbildēt.

Dievs	 saka	mums	Savā	Vārdā	–	Bībelē,	 kas	 ir	 pareizi	 un	kas	nav.	
Tur	teikts,	ka,	jau	piedzimstot,	tev	bija	grēcīga	daba	–	vēlēšanās	iet	
pašam	savu,	nevis	Dieva	ceļu.	Mums	ir	vieglāk	rīkoties	aplam	nekā	

CPN
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pareizi.	Ir	vieglāk	izgāzt	dusmas	nekā	savaldīties.	Grūti	palikt	pie	sava	
lēmuma,	ja	draugi	izvēlas	darīt	kaut	ko	aplam.	Neviens	mums	to	nav	
mācījis.	Mums	jau	ir	šīs	īpašības,	kad	piedzimstam.	Kādēļ	grēks	ir	tik	
liela	nelaime?	
Lai bērni atbild.

Tādēļ,	ka	tas	attālina	no	Dieva.	Ja	tu	neesi	brīvs	no	grēka,	tu	nevari	
doties	uz	Debesīm,	lai	būtu	tur	kopā	ar	Dievu.	Dievs	turpretī	sodīs	
tevi	par	grēku,	un	tas	būs	uz	mūžiem.	Tava	vislielākā	vajadzība,	vis-
svarīgākā	lieta,	par	ko	domāt,	ir	–	kā	tikt	brīvam	no	grēka.	Bet	varbūt	
tu	esi	pārāk	aizņemts,	domājot	par	citām	lietām	un	savām	vēlmēm,	
nevis	par	pašu	svarīgāko.	Varbūt	arī	tizlajam	vīram	bija	arvien	jādomā	
par	to,	kā	dabūt	naudu,	nevis	par	grēka	problēmu.

Pēteris	un	Jānis	apstājās	un	skatījās	uz	tizlo.	Varbūt	slimais	vīrs	nemaz	
īpaši	nepētīja	šos	divus	garāmgājējus.	Iespējams,	ka	viņa	galva	bija	
nokārta	aiz	kauna	par	to,	ka	viņš	ubago.	Varbūt	viņš	jau	skatījās	uz	
nākamajiem	garāmgājējiem	cerībā,	ka	tie	viņam	kaut	ko	iedos.	

Tad	Pēteris	teica	(izlasa Apustuļu d. 3:4):	“Skaties	uz	mums!”	

Tizlais	nodomāja,	ka	tūdaļ	viņi	iedos	kādu	naudas	gabalu,	un	pievērsa	
savu	uzmanību.	

Cik	 ļoti	viņš	 jutās	vīlies,	 izdzirdot	Pēteri	 sakām	 (izlasa no Apustuļu 
darbiem 3:6):	“Sudraba	un	zelta	man	nav.”	

Ja	 jau	Pēterim	un	Jānim	nebija	naudas,	ar	ko	gan	tie	varēja	viņam	
palīdzēt?	

Taisnība,	Pēteris	ar	Jāni	paši	nevarēja	palīdzēt	slimajam	vīram,	bet	
viņi	pazina	Kādu,	kurš	var	palīdzēt,	lai	arī	kāda	būtu	vajadzība.	Viņi	
zināja	to,	ka	Viņš	var	apmierināt	tizlā	vīra	vislielāko	vajadzību.	Kāda	
bija	viņa	lielākā	vajadzība?	

Lai bērni atbild. 

Patiešām,	tā	 ir	vajadzība	atbrīvoties	no	grēka.	Pēteris,	Jānis	un	citi	
kristieši	visur,	kur	gāja,	stāstīja	cilvēkiem,	ka	Kungs	Jēzus	spēj	atbrī-
vot	no	grēka.	Viņi	izskaidroja,	ka	Kungs	Jēzus	izcieta	sodu	par	visas	
pasaules	grēkiem,	mirdams	pie	krusta,	ka	Viņš	uzcēlās	no	mirušajiem	
un	 tagad	spēj	atbrīvot	no	grēka	 tos,	kuri	 atgriežas	no	grēkiem	un	
uzticas	Viņa	piedošanai.	
Novieto krustu 1A-26 uz atsevišķas tāfeles ar kabatiņām.

Vai	tu	tici,	ka	tā	ir	tava	vislielākā	vajadzība?	Vai	varbūt	citas	lietas	tu	
vēlies	vairāk	nekā	šo?

Iedomāsimies	kādu	mazu	zēnu	–	sauksim	viņu	par	Aldi.	Viņš	vairāk	
par	visu	vēlas	jaunu	velosipēdu.	Kamēr	viņš	to	nedabūs,	Aldis	laimīgs	
nejutīsies	–	tā	viņam	šķiet.	Savā	dzimšanas	dienā	viņš	beidzot	to	sa-
ņem	kā	dāvanu.	Aldis	ir	laimīgs.	Vai	nu	viņš	būs	apmierināts?	Nē.	Pēc	
dažām	nedēļām	viņš	ierauga	kaut	ko	citu,	ko	viņam	ļoti	iegribas.	Tā	

CPN
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var	būt	jaunākā	datorspēle	vai	kas	cits.	Viņš	atkal	jūt,	ka	nebūs	laimīgs,	
kamēr	to	nedabūs.	Aldis	uzaug,	pastāvīgi	vēloties	kaut	ko.	Viņš	dabū	
darbu,	bet	grib	citu,	kurā	lielāka	alga.	Viņš	nopērk	mašīnu,	bet	gribas	
citu,	kura	var	braukt	ātrāk	un	izskatās	labāk.	Viņš	nopērk	māju,	bet	
gribas	lielāku.	Aldis	domā,	ka	tās	ir	svarīgas	lietas,	kuras	viņš	vēlas	
iegūt.	Viņš	domā,	ka	tās	padarīs	viņu	laimīgu.	Bet	nekad	viņš	nav	īsti	
apmierināts.	Svarīgākais	dzīvē	nav	iegūt	vairāk	naudas	un	īpašumu.	
Kas	ir	svarīgākais,	kas	nepieciešams	Aldim? 
Ļauj bērniem atbildēt.

Tāpat	kā	jums,	viņam	visvairāk	nepieciešams	kļūt	brīvam	no	grēka.	
Kā	tas	var	notikt?	Lasīsim,	kā	rakstīts	Dieva	Vārdā.
 Nolasa Apustuļu darbi 3:19.

“Tāpēc	nožēlojiet	 savus	grēkus	un	 atgriezieties,	 lai	 jūsu	grēki	 tiek	
izdeldēti.”

Vai	tu	gribi	atgriezties	no	grēkiem	un	uzticēties	Jēzum	Kristum,	lai	
tavi	 grēki	 tiktu	 izdeldēti	 jau	 šodien?	Kungs	 Jēzus	 spēj	 apmierināt	
tavu	lielāko	vajadzību	pēc	grēku	piedošanas	tāpat	kā	toreiz	tizlā	vīra	
vajadzību.

Pēc	tam	Pēteris	teica	tizlajam	vīram	(nolasa Apustuļu darbi 3:6):	“..	bet	
kas	man	ir,	to	es	tev	dodu..”	

Ko	Pēteris	varētu	dot	tizlajam	vīram,	ja	viņam	nav	naudas?

Viņš	turpināja:	“Nācarieša	Jēzus	Kristus	vārdā	–	staigā!”	

Noņem krustu 1A26. Aizvieto Pēteri 1A-41 ar  figūru1A -22.

Pēteris	satvēra	vīru	aiz	labās	rokas	un	palīdzēja	viņam	piecelties.	
Aizvieto vīru 1A-24 ar  figūru1A -25.

Pēkšņi	viņa	pēdas	un	ceļu	locītavas	kļuva	vingras.	Viņš	pielēca	kājās!	

Viņš	bija	tik	laimīgs!

Kādēļ	tizlais	vīrs	tā	pēkšņi	varēja	lēkāt?	Kungs	Jēzus	bija	viņu	dziedi-
nājis.	Pēteris	un	Jānis	to	nespēja	uzdarīt.	Tizlā	draugi	nevarēja	viņam	
palīdzēt.	Viņš	pats	sev	it	nekā	nevarēja	palīdzēt.	Bet	Kungs	Jēzus	viņa	
vajadzību	apmierināja,	Bībele	mums	vēsta	šādi.

Nolasa Apustuļu darbus 3:16a.

Tizlais	tika	dziedināts	ar	ticību	Jēzum.	Viņš	ticēja,	ka	Kungs	Jēzus	
spēj	dziedināt	viņu.	Vai	tu	tici,	ka	Kungs	Jēzus	var	paņemt	prom	tavu 
grēku?	Neviens	cits	 to	nespēj.	Es	 to	nevaru,	 tavi	vecāki	 to	nevar,	
mācītājs	 to	nespēj.	Vienīgi	Kungs	Jēzus	to	var,	 jo	Viņš	tika	sodīts	
tavā	vietā.	Iegūt	grēku	piedošanu	var	vienīgi	tad,	ja	tu	tici	Kungam	
Jēzum,	ja	tu	tici,	ka	Viņš	uzņēmās	tavu	sodu	un	ka	Viņš	ir	vienīgais	
ceļš	uz	grēku	piedošanu.	Vai	tev	nāk	prātā,	kādā	veidā	cilvēki	cenšas	
iegūt	grēku	piedošanu?	
Ļauj atbildēt.

CPN
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Daži	mēģina	būt	tik	labi,	cik	vien	var.	Citi	cenšas	veikt	kaut	ko	tādu,	
kas	izlīdzinātu	slikto,	kas	padarīts.	Daži	atkārto	īpašas	lūgšanas.	Nekas	
no	tā	nevar	noņemt	grēka	nastu.	

Ja	tu	vēlies	saņemt	grēku	piedošanu,	bet	īsti	nezini,	kā	to	iegūt,	pēc	
Labās	Vēsts	pulciņa	nodarbības	beigām	paliec,	lai	es	varētu	ar	tevi	par	
to	aprunāties	un	parādīt	Dieva	Vārdā,	kā	Kungs	Jēzus	var	apmierināt	
tavu	lielāko	vajadzību	tāpat	kā	toreiz	tizlajam	vīram.

Iedomājieties,	kā	jutās	tizlais.	Pirmo	reizi	savā	dzīvē	viņš	spēja	iet.	

Noņem Pēteri 1A-22, Jāni 1A-23, vīru 1A-25 un uzliek figūru 1A-29.

Kopā	ar	Pēteri	un	Jāni	viņš	iegāja	Templī,	staigāja,	lēkāja	un	slavēja	
Dievu.	Viņš	zināja,	kurš	viņu	dziedinājis.	Slavēja	un	pateicās	Dievam,	
nevis	Pēterim	vai	Jānim.	Kāds	varens	brīnums!	Pilnīgi	skaidrs,	ka	arī	
Pēteris	un	Jānis	slavēja	Dievu	un	pateicās	Viņam	par	tizlā	dziedinā-
šanu.	
Uzliek cilvēkus 1A-30.

Visi	apkārtējie	redzēja	vīru,	kurš	agrāk	bija	bijis	tizls,	tagad	staigājam	
pa	Templi	un	slavējam	Dievu.	Viņi	zināja,	kāds	viņš	bija	agrāk.	Katru	
dienu	viņš	bija	redzēts	ubagojam.	Tie	redzēja,	kas	ar	viņu	bija	noticis,	
un	bija	sajūsmināti.	Kāda	izmaiņa	šī	vīra	dzīvē!

Vēl	lielāks	brīnums	notiek,	kad	Kungs	Jēzus	atbrīvo	no	grēka.	Tas	ir	
vislielākais	brīnums,	kāds	var	būt.	Ja	Viņš	ir	atbrīvojis	tevi	no	grēka,	
tev	jābūt	pateicības	un	slavas	pilnam.	Vai	tu	esi	tik	pārpilns	ar	pateicību	
Dievam,	ka	vēlies	teikt	citiem	par	to,	ko	Viņš	darījis	tavā	dzīvē	un	ko	
Viņš	var	darīt	arī	citu	labā?	Vai	citi	cilvēki	redz	izmaiņas,	kuras	Jēzus	
ir	sācis	tavā	dzīvē?	Vai	citi	zina,	ka	tu	esi	uzticējies	Viņam,	lai	Viņš	
atbrīvotu	no	grēka?	Tizlais	vīrs	nebijās	slavēt	Dievu,	lai	citi	arī	zina,	
kādas	pārmaiņas	Jēzus	ir	veicis	viņa	dzīvē.	Pēteris	un	Jānis	nebaidījās	
teikt	ļaudīm,	ka	Kungs	Jēzus	var	apmierināt	viņu	vajadzības?	Vai	tu	
pateiksi	savai	ģimenei	un	draugiem,	ka	Kungs	Jēzus	var	apmierināt	
viņu	lielākās	vajadzības.	

Ja	tu	vēl	neesi	uzticējies	Kungam	Jēzum	kā	atbrīvotājam	no	grēka,	
vai	tu	nevēlies	ļaut	Viņam	apmierināt	tavu	lielāko	vajadzību	šodien?	
Atceries	Viņa	apsolīto:	“Tāpēc	nožēlojiet	savus	grēkus	un	atgriezie-
ties,	lai	jūsu	grēki	tiek	izdeldēti.”	(Ap. darbi 3:19)	Ja	tu	atgriezies	no	
grēkie	un	uzticies	Kungam	Jēzum,	ka	Viņš	var	tev	piedot	šodien,	Viņš	
izdeldēs	tavus	grēkus	un	arī	tu	varēsi	slavēt	un	pateikties	Dievam	par	
izmaiņām	tavā	dzīvē,	ko	Viņš	paveicis.	
Noņem visas figūras.

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.
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Atkārtošanas jautājumi 
1.	 Kāda	liela	nelaime	bija	stāstā	minētā	vīra	dzīvē?	(Viņš nevarēja 

staigāt, bija tizls.) 

2.	 Kas	ir	grēks?	(Nepaklausība Dievam.)

3.	 Kādēļ	 ir	 vieglāk	 grēkot	 nekā	 paklausīt	Dievam?	 (Iedzimtās 
grēcīgās dabas dēļ.)

4.	 Kādēļ	grēks	ir	tik	liela	problēma?	(Tas atšķir no Dieva, attur no 
nonākšanas Debesīs.)

5.	 Ko	tizlais	vīrs	lūdza	Pēterim	un	Jānim?	(Naudu)

6.	 Kas	bija	viņa	lielākā	vajadzība?	(Atbrīvošana no grēka, piedošana.)

7.	 Kas	dziedināja	tizlo	vīru? (Kungs Jēzus)

8.	 Kādēļ	vīrs	tika	dziedināts?	(Viņš ticēja, ka Kungs Jēzus spēj dzie-
dināt.)

9.	 Kā	tavi	grēki	var	tikt	piedoti?	(Atgriežoties no grēkiem un uzticoties 
Kungam Jēzum kā Glābējam.)

10.	Ja	Kungs	Jēzus	ir	piedevis	tavus	grēkus,	kas	tev	būtu	jādara? 
(Slavē un pateicies Dievam; stāsti citiem par Dievu.)

Mācību aktivitāte
Vārdu režģis

Nokopējiet	burtu	mīklu	katram	bērnam	(skat.	64.–	65.	lpp).

Vecākiem	bērniem	nokopē	arī	informāciju,	kas	palīdz	uzminēt	mek-
lējamos	vārdus,	bet	nepārkopē	meklējamo	vārdu	sarakstu.

Jaunākajiem	bērniem	nokopē	arī	sarakstu	ar	meklējamajiem	vārdiem	
un	ar	bērniem	kopīgi	pārrunā	šo	vārdu	skaidrojumu.	

Daži	 burti	 burtu	mīklā	 ir	 izmantoti	 atkārtoti.	Visi	 vārdi	 ir	 vai	 nu	
horizontāli,	vai	vertikāli	uzrakstīti.	Šo	informāciju	jūs	varat	noklusēt	
vecākiem	bērniem,	bet	darīt	zināmu	jaunākajiem	bērniem.	

Atkārtošanas 
spēle
Slepenā ziņa

Uz lielas lapas uzvelciet 
šādas līnijas:

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _    
_ _ _ _ _ _ _     _ _ _ _                               
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _          
_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _      
_ _ _ _ _ _ _ _. 

(Atbilde: Kungs Jēzus 
Kristus spēj apmierināt 
tavu lielāko vajadzību.)

Sadaliet grupu divās 
komandās un pa kārtai 
uzdodiet atkārtošanas 
jautājumus.

Katru reizi, kad bērns at-
bild pareizi, viņa komanda 
saņem 100 punktus un 
viņam ir iespēja minēt 
vienu burtu. Pēc tam ir 
tikai viena iespēja minēt 
visu vārdu vai ziņu. Ja 
uzmin pareizi, tad koman-
da papildus iegūst 100 
punktus. 

Uzvar komanda, kurai 
vairāk punktu.
(Variants. Jūs varat 
padarīt spēli aizraujošāku, 
palielinot punktu skaitu 
par pareizām atbildēm. 
Piemēram, 1000 punkti.)
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Mācību aktivitāte
Liecināšanas instrumenti (3. daļa)

Lūgšanu	grāmatiņas	4.	lpp.	bērni	ieraksta	vārdus	“Slavē	Dievu”	un	
uzraksta,	ko	Dievs	ir	darījis	viņu	labā.	Kopīgi	lūdziet	un	slavējiet	Dievu	
par	to,	kas	Viņš	ir	un	ko	Viņš	ir	darījis.	Pēc	tam	lūdziet	par	cilvēkiem,	
kas	minēti	bērnu	lūgšanu	grāmatiņās.

Nodrošiniet	bērnus	ar	krāsu	zīmuļiem,	krāsainiem	papīriem	(“Bez-
vārdu	grāmatas”	krāsās),	ar	ko	dekorēt	savas	“Liecināšanas	instru-
mentu”	kastes.	Atgādiniet	bērniem	uz	nodarbību	katru	 reizi	ņemt	
lūdzi	Lūgšanu	grāmatiņas.

Mācību aktivitāte
Personīgās liecības

Ierakstiet	vai	pierakstiet	bērnu	liecību,	kā	to	darījāt	1.	nodarbībā.	

 

Sagatavojiet papildu 
kastītes un lūgšanu 
grāmatiņas tiem bērniem, 
kas pievienosies grupai, 
vai tiem, kas ir aizmirsuši 
paņemt līdzi savas 
lūgšanu grāmatiņas.
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4. stunda
Dievu nevar apmānīt 

Rakstu vieta
Apustuļu	darbi:	4:	32-5:11;	

Apustuļu	darbi	8:9-24.

Piezīme:	Šajā	stundā	apvienoti	divi	stāsti,	kuros	mācīta	
viena	Bībeles	patiesība.	Jūs	varat	šo	stundu	sadalīt	divām	
nodarbībām.

Vispārpieņemts,	ka	Ananija	un	Sapfira	bija	kristieši,	bet	
Sīmanis	ne.	

Centrālā patiesība
Dievs	zina	visu.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	

1.	daļā	–	Tu	nevari	noslēpt	grēku	no	Dieva.

2.	daļā	–	Tu	nevari	apmānīt	Dievu,	izliekoties	par	
kristieti.

Atpestītajiem:	Tu	 nevari	Dievam	pierādīt,	 ka	
tava	kristieša	dzīve	ir	labāka	nekā	tā	
ir	īstenībā.

Darīt sevi pieejamu
Šī	iespēja	nav	iekļauta	stāstā.	To	var	darīt	kādā	citā	no-
darbības	daļā,	piemēram,	mācot	dziesmu,	kuras	 tekstā	
ir	evaņģēlija	vēsts.	Jūs	varat	teikt:	“Ja	tu	vēl	neesi	pār-
liecināts,	 ka	 tavi	 grēki	 ir	 piedoti,	 un	 tu	 vēlies	 ar	mani	
par	to	parunāt,	tu	vari	to	darīt	mācību	aktivitātes	laikā.”	
(Protams,	tas	ir	iespējams	tikai	tad,	ja	jūsu	palīgs	uzņemas	
vadīt	attiecīgo	nodarbības	daļu.)

Bībeles pants
“Dievs..	taču	zina	siržu	noslēpumus.”	Psalmi	44:22

vai		

“Tev	patīk	patiesība,	kas	apslēpta	sirds	dziļumos.”		
Psalmi	51:8

Uzskate
	 Figūras	 flaneļa	 tāfelei: 1A-31,	 1A-32,	 1A-33,	

1A-34,	1A-35	un	1A-36.

	 Centrālās	 patiesības	 tekstu	 uzraksta	 uz	 apaļas	
kartītes	un	parāda	katru	reizi,	kad	CP	tiek	mācīta	
vai	pieminēta.

	 Divi	auduma	maisiņi	ar	monētām	un	vārdu	kar-
tītes	(“krāpšana”,	“meli”	u.c.),	kuru	skaidrojums	
ir	37.	lpp.

	 Noderīgas	būs	arī	vārdu	kartītes:	

1.	 daļā	–	“kristieši”,	“apustuļi”,	“Ananija”,	“Sapfi-
ra”,	“Pēteris”;

2.	 daļā	–	“Samarija”,	“Sīmanis”,	“Filips”,	“Pēteris”,	
“Jānis”.

Stundas vadlīnijas – 1. daļa
Ievads

Toms	un	lidmašīnas	modelis.

Notikumu attīstība

1.	 Pirmie	kristieši	visu	lieto	kopīgi.

2.	 Ananijam	un	Sapfirai	ir	plāns.                 CP
3.	 Ananija	atnes	naudu.

4.	 Pēteris	stājas	pretī	viņam.	                     CPA
Kulminācija

Ananijas	nāve.

Noslēgums

Sapfiras	nāve.                                                CPAN

Stundas vadlīnijas – 2. daļa
Ievads

Janīna	un	persiks.

Notikumu attīstība

1.	 “Lielais	Dieva	spēks.”

2.	 Filips	sludina,	un	daudzi	tic.

3.	 Sīmanis	izliekas	par	kristieti.	                 CPN
4.	 Ierodas	Pēteris	un	Jānis.

5.	 Sīmanis	mēģina	nopirkt	spēku.

6.	 Pētera	atbilde.	                                    CPN
Noslēgums:	Atgriezies,	un	tev	tiks	piedots.	            CPN
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Stunda – 1. daļa
Tētis	Tomam	palīdzēja	būvēt	lidmašīnas	modeli.	Tas	bija	ļoti	sarežģīti,	
jo	daudzās	sīkās	detaļas	bija	jāsalīmē	kopā	glīti,	lai	darbs	izskatītos	
skaists.	Toms	modeli	nolika	uz	plaukta	savā	guļamistabā.	Kādā	dienā	
viņa	draugs	Jānis	ieraudzīja	modeli.	

“Ah!”	viņš	iesaucās.	“Vai	tu	to	uztaisīji?	

“Jā,”	atbildēja	Toms.	

“Es	arī	vēlētos	izgatavot	tādu	kā	tavējais,”	piebilda	Jānis,	“mans	iz-
skatās	briesmīgi.”

Ko	Toms	noklusēja?	
Lai bērni atbild.

Toms	Jānim	nepateica	visu	patiesību.	Viņš	nepateica,	ka	tētis	viņam	
palīdzēja.	Un	tas	Jānim	lika	domāt,	ka	Toms	ir	labāks	modelists,	nekā	
viņš	patiesībā	bija.	Tie	arī	ir	sava	veida	meli,	vai	ne?

Ananija	un	viņa	sieva	Sapfira,	izplānoja	kādu	darbību,	par	kuru	ne-
pastāstīja	visu	patiesību.	
Novieto Ananiju1A-31 un Sapfiru A32.

Par	viņiem	mēs	lasām	Dieva	Vārdā.	
Parāda Bībeli, atvērtu Apustuļu darbu grāmatas 5. nodaļā, tā uzsverot, ka stāsts ir 
no Bībeles.

Viņi	bija	vieni	no	pirmajiem	kristiešiem.	Pirmie	kristieši	visā	 savā	
mantā	dalījās	ar	citiem.	Tie,	kuriem	bija	zeme	vai	mājas,	tās	pārdeva	un	
atnesa	visu	naudu	apustuļiem.	(Īpašs	apzīmējums	vienpadsmit	Jēzus	
mācekļiem.	 Jūdas,	 divpadsmitais	māceklis,	 bija	miris.)	Un	 apustuļi	
izdalīja	naudu	tiem,	kuriem	bija	nepieciešams.

Ananijam	un	Sapfirai	piederēja	zemes	gabals.	Varbūt	viņi	īsti	nevēlējās	
atdot	kopīgai	lietošanai	visu	savu	mantu,	tomēr	viņi	gribēja	citiem	
izrādīti	savu	devīgumu.	Iespējams,	ka	viņi	baidījās	izskatīties	savtīgi,	
ja	nepārdotu	savu	zemi.	Tāpēc	viņi	izplānoja,	kā	varētu	citu	priekšā	
izlikties	devīgi,	bet	patiesībā	kādu	daļu	naudas	paturēt	sev.	Viņi	pār-
deva	savu	zemi,	tad	daļu	naudas	atlicināja	sev,	nevis	atdeva	visu	naudu	
apustuļiem.	Nav	nekas	slikts	paturēt	kādu	daļu	naudas	sev.	Ananija	
un	Sapfiras	grēks	bija	izlikšanās,	ka	ir	atdota	visa	nauda.	Viņi	nebūtu	
teikuši	apustuļiem	par	naudas	paturēšanu,	viņi	būtu	ļāvuši	domāt,	ka	
ir	atdots	viss.	Neviens	neko	neuzzinātu...

..,	bet	bija	Kāds,	kas	zināja;	Kāds,	kas	zināja	visu,	ko	šie	cilvēki	domāja	
un	darīja.	Viņš	zina	arī	visu	par	tevi,	ko	tu	domā	un	dari.	Jā,	tas	ir	
Dievs.	Dievs	zina	pilnīgi	visu.	Viņš	zina,	ko	tu	šajā	brīdī	domā.	Varbūt	
izskatās,	ka	tu	uzmanīgi	klausies,	bet	patiesībā	tu	sapņo	par	nākošo	
futbola	maču	vai	domā,	kas	notiks	populārā	televīzijas	programmā	
ar	galvenajiem	varoņiem.	Tu	vari	uzvesties	ļoti	kārtīgi	(negrūstīties	
ar	blakus	sēdošo	vai	nesačukstēties	ar	priekšā	sēdošo),	bet	tomēr	ne-

CP

Palīdziet bērniem ie-
gaumēt šos neparastos 
vārdus, uzrakstot tos uz 
tāfeles vai vārdu kartītes.
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klausīties	stundā.	Tu	vari	apmānīt	mani,	bet	Dievu	tu	nekad nevarēsi 
apmānīt.	Viņš	par	visiem	zina	visu.	

Dievs	zināja,	ko	Ananija	un	Sapfira	bija	ieplānojuši.	
Noņem Sapfiru1A-32 un uzliek Pēteri un Jāni 1A-36.

Kad	Ananija	aiznesa	naudu	apustuļiem,	Dievs	darīja	zināmu	Pēterim,	
ka	Ananija	nav	atnesis	visu	naudu.	

Pēteris	jautāja	Ananijam	(izlasiet Apustuļu darbi 5:3):	“Ananija,	kāpēc	
sātans	piepildījis	tavu	sirdi,	ka	tu	meloji	Svētajam	Garam	un	paturēji	
sev	daļu	tīruma	maksas?”	

Ananija	 bija	 uzklausījis	 sātana	 padomu,	 kurš	 pamudina	 kristiešus	
nepaklausīt	Dievam.	Viņš	meloja	ne	tikai	cilvēkiem,	bet	arī	Dievam.	
Ananija	cerēja	apkrāpt	Dievu	tāpat	kā	cilvēkus.

Kas	par	muļķīgu	domu!	Neviens	nevar	noslēpt	patiesību	no	Dieva,	
jo	Viņš	zina	visu.	Kristieti,	tu	nevari	Dievam	likt	domāt,	ka	tu	studē	
Bībeli,	 ja	 tu	pavadi	 ilgu	 laiku,	 lasot	dažādus	 žurnālus,	 un	pēc	 tam	
ātri	izlasi	dažus	pantus	no	Bībeles	pirms	gulētiešanas.	Tu	nevari	likt	
Viņam	domāt,	ka	tu	esi	laipns	un	iejūtīgs,	ja	tu	domā	nelāgas	domas	
par	citiem	cilvēkiem,	pat	nekad	tās	skaļi	neizsakot.	Tu	nevari	apmānīt	
Dievu;	Viņš	zina	visu.	Kristieti,	ja	tu	esi	vainīgs	mēģinājumā	apmānīt	
Dievu,	 lūdz	Viņam	piedošanu.	Viņš	 1.	 Jāņa	 1:9	 (izlasiet no Bībeles) 
apsola:	“Ja	atzīstamies	savos	grēkos,	tad	Viņš	ir	uzticams	un	taisns,	
ka	Viņš	piedod	grēkus	un	šķīsta	mūs	no	visas	netaisnības.”	Atceries,	
tev	nav	iespējams	turēt	kaut	ko	noslēpumā	no	Dieva.

Kad	Ananija	dzirdēja,	ka	viņā	noslēpums	ir	atklāts,	viņš	nokrita	zemē	
un	nomira.	Viņa	ķermeni	iznesa	ārā	un	apglabāja.	

Noņem Ananiju 1A-31.

Sapfira	nezināja,	kas	 ir	noticis.	Viņa	atnāca	kādas	 trīs	 stundas	pēc	
notikušā.	
Uzliek Sapfiru 1A-32. 

Pēteris	viņai	jautāja:	“Vai	šī	ir	summa,	ko	Ananija	ieguva,	pārdodot	
zemi?”

“Jā,	tā	ir,”	atbildēja	Sapfira.	

Vai	tā	bija	patiesība?	
Sagaida atbildes.

Nē,	Sapfira	meloja	Pēterim	un	pārējiem,	kas	tur	bija.	Viņa	meloja	arī	
Dievam.	Klausieties,	ko	Pēteris	teica	Sapfirai.	
Izlasa Apustuļu darbi 5:9.

“Kāpēc	 jūs	 savā	 starpā	 esat	norunājuši	kārdināt	Tā	Kunga	Garu?	
Redzi,	to	kājas,	kas	tavu	vīru	apglabājuši,	ir	durvju	priekšā	un	iznesīs	
arī	tevi.”	

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Sātana maiss. Izgatavo-
jiet auduma maisiņu ar 
uzrakstu “Sātana triku 
maiss”. Piepildiet to ar pa-
pīra strēmelēm, uz kurām 
rakstīts “meli”, “krāpšana” 
utt. Ņemiet ārā pa vienai 
lapiņai un parādiet bēr-
niem, kas uz tās rakstīts.

Ananijas maiss. Izgata-
vojiet auduma maisiņu, 
uz kura rakstīts “Ananijas 
maiss”. Piepildiet to ar 
monētām. Pēc tam lieto 
kā uzskati.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Uzsveriet, cik nopietnu 
ļaunumu nodara meli un 
krāpšanās.
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Arī	Sapfira	nokrita	un	nomira,	un	viņas	ķermeni	apglabāja	blakus	
vīram.	
Noņem Sapfiru 1A-32.

Visi,	kas	dzirdēja	par	notikušo,	bija	ļoti	nobijušies.	Notikušais	liecināja,	
cik	nopietnas	sekas	var	būt	grēkam	pret	Dievu.	
Noņem Pēteri un Jāni 1A-36.

Vai	tu	saskati,	cik	nopietnas	sekas	ir	grēkam	pret	Dievu?	Dievs	redz	
visus	tavus	grēkus.	Tu	nevari	noslēpt	neko	no	Viņa,	jo	Viņš	zina	visu.	
Kristieti,	tu	nevari	Dievam	likt	domāt	labāk,	ka	esi	labāks	nekā	patie-
sībā.	Vai	tu	esi	Dievam	melojis	par	to,	kā	tu	dzīvo?	Tu	vari	apmānīt	
citus,	 tu	vari	apmānīt	pats	sevi,	bet	Dievu	apmānīt	nav	 iespējams.	
Ja	tu	nedzīvo	tā,	kā	Dievs	vēlas,	lai	kristietis	dzīvotu,	nožēlo	to	un	
lūdz,	lai	Viņš	palīdz	tev	mainīties.	Viņš	vēlas	to	darīt.	Atceries	Viņa	
apsolījumu	1.	Jāņa	1:9. 

Izlasa pantu no Bībeles vēlreiz.

Kā	ir	ar	tevi,	kas	vēl	neesi	uzticējies	Jēzum	kā	savam	Glābējam?	Vai	
tu	domā,	ka	pārliecināsi	Dievu,	ka	esi	pietiekami	labs,	lai	varētu	ieiet	
Debesīs?	Dievs	zina	katru	tavu	pārkāpumu.	Vai	tu	domā,	ka	Dievam	
patiks	tavi	labie	darbi	un	nebūs	svarīgi,	kas	notiek	tavā	prātā?	Vai	tu	
iedomājies,	ka	vari	domāt	jebko,	jo	neviens	tavas	domas	neuzzinās,	pat	
Dievs	ne?	Dievs	zina	katru	tavu	domu,	kas	tev	ir	ienākusi	prātā.	Tu	
nekad	nevarēsi	Dievu	pārliecināt,	ka	esi	pietiekami	labs,	lai	drīkstētu	
ieiet	Debesīs.	Visi	grēki	 ir	nopietni	Dieva	priekšā.	Vai	 tu	apzinies,	
kādās	briesmās	tu	atrodies	savu	grēku	dēļ?	Vai	tu	vēlies	būt	gatavs	
Debesīm?	Kungs	Jēzus	jau	izcieta	sodu	par	visiem	taviem	grēkiem.	
Pateicies	Viņam	par	to!	Nožēlo	Viņa	priekšā	savus	grēkus	un	lūdz	
Viņu	darīt	tevi	tīru	no	tiem.	Dievs	zinās,	kad	tu	patiesi	nožēlo,	un	
Viņš	ir	apsolījis	Savā	Vārdā	(izlasa Jāņa 6:37b),	“kas	nāk	pie	Manis,	to	
Es	tiešām	neatstumšu”.	Viņš	nenoraida	nevienu,	kurš	patiesi	nožēlo	
savus	grēkus.	Nemēģini	melot	Dievam,	izliekoties	labākam.	Tam	nav	
nozīmes,	jo	Dievs	zina	visu.

Stunda – 2. daļa
Janīna	brīvdienās	bija	 aizbraukusi	uz	 laukiem.	Bija	karsts,	 un	viņa	
jutās	izslāpusi.	Kokā	varēja	redzēt	karājamies	jauku,	sulīgu	persiku.	
Tieši	to	viņai	ļoti	gribējās,	un	tas	izskatījās	tik	kārdinošs.	Mutē	jau	
saskrēja	siekalas,	tik	skaists	tas	izskatījās.	Vai	vari	iedomāties,	cik	smagi	
vīlusies	jutās	Janīna,	kad	atklāja,	ka	skaistā	persika	iekšpuse	ir	pilna	ar	
maziem	tārpiņiem.	No	ārpuses	persiks	bija	tik	skaists,	bet	iekšpuse	
bija	pretīga. (Tas ir patiess stāsts!) 

Dažreiz	arī	cilvēki	ārēji	šķiet	jauki,	bet	patiesībā	ir	ļauni.	Bībelē	varam	
izlasīt	par	tādu	cilvēku.	
Lasa Apustuļu darbos 8:10.

CPA

“Bailes” tiek skaidrotas 
kā cieņa un bijība Dieva 
priekšā.

CPN



Pirmie kristieši

39

“Šis	ir	tā	sauktais	lielais	Dieva	spēks,”	ļaudis	sacīja.	
Uzliek Sīmani 1A-33.

Par	ko	Samarijas	ļaudis	runāja?	

Uzliek cilvēkus 1A-34.

Vai	par	Pēteri,	Jāni	vai	kādu	citu	apustuli?	Nē!	Viņi	runāja	par	kādu	
vīru	vārdā	Sīmanis.	Viņš	nodarbojās	ar	buršanu	un	darīja	brīnumainas	
lietas,	apmuļķodams	ļaudis,	kuri	domāja,	ka	viņš	ir	kaut	kas	īpašs.	Vai	
Sīmaņa	spēks	nāca	no	Dieva?	Nē!	Viņa	spēks	bija	no	sātana.	Sīmanis	
gribēja,	lai	citi	viņu	slavē	un	domā,	cik	viņš	lielisks.	Sīmanis	gribēja	
dabūt	spēku	pats	sev.	Viņš	vēlējās,	lai	Samarijas	ļaudis	uzlūko	un	ap-
brīno	viņu.	Viņi	tik	ilgi	bija	redzējuši	viņu	nodarbojamies	ar	maģiju,	
ka	ticēja	tam,	ka	Sīmanim	ir	pieejams	Dieva	lielais	spēks.

Tad	Samarijā	ieradās	apustulis	Filips.	
Uzliek Filipu 1A-35.

Viņš	sludināja	Samarijas	ļaudīm	un	stāstīja,	ka	Kungs	Jēzus	nomira	
un	uzņēmās	sodu	par	grēkiem,	uzcēlās	no	mirušajiem	un	var	piedot	
tiem	grēkus,	ja	tie	nožēlo	(atgriežas	no	grēkiem)	un	uzticas	Viņam.	
Dievs	dziedināja	daudzus	no	slimībām	un	kaitēm	caur	Filipu.	Kad	
Samarijas	ļaudis	redzēja	brīnumus,	ko	viņš	darīja,	daudzi	no	viņiem	
uzticējās	Kungam	Jēzum	kā	Glābējam.	Viņi	neslavēja	Filipu,	kā	bija	
pirms	tam	apbrīnojuši	Sīmani,	bet	gan	slavēja	Dievu,	kurš	bija	izglābis	
viņus	no	soda	par	saviem	grēkiem	un	dziedinājis	slimos.	

Sīmanis	arī	dzirdēja	un	redzēja	šos	notikumus.	Pirms	tam	ļaudis	bija	
klausījušies	viņā	un	slavējuši	viņu,	bet	tagad	viņš	redzēja,	ka	ļaudis	
tic	tam,	ko	saka	Filips.	Sīmanis	redzēja	Dieva	spēku,	kas	bija	dots	
Filipam	un	gribēja	uzzināt	vairāk	par	to,	tādēļ	izlikās,	ka	atgriežas	no	
grēkiem	un	tic	Kungam	Jēzum.

Vai	šodien	te	būtu	kāds,	kurš	izliekas	par	kristieti?	Varbūt	tavi	vecāki,	
svētdienas	skolas	skolotājs	vai	varbūt	es	ticu,	ka	tu	esi	kristietis,	taču	
dziļi	sirdī	tu	zini,	ka	īsts	kristietis	neesi,	jo	nekad	neesi	atgriezies	no	
grēkiem	un	 saņēmis	 piedošanu	no	Kunga	 Jēzus.	Tu	 vari	 apmānīt	
ikvienu	no	mums,	tikai	neaizmirsti,	ka	nekad	neapmānīsi	Dievu,	jo	
Viņš	par	tevi	zina	visu.	Viņš	zina	skaidri,	kas	tu	esi.	Viņš	zināja	pa-
tiesību	par	Sīmani.

Sīmanis,	redzēto	brīnumu	iespaidots,	sekoja	Filipam.	Vēl	vairāk	pār-
steigts	viņš	bija	tad,	kad	ieradās	Pēteris	un	Jānis	un	kādus	brīnumus	
viņi	darīja.	
Uzliek Pēteri un Jāni 1A-36.

Sīmanis	gribēja	iegūt	šo	spēku.	Viņš	apustuļiem	piedāvāja	naudu	un	
teica:	(lasiet Apustuļu darbi 8:19a):	“Dodiet	man	šo	spēku.”

Lasa Apustuļu darbos 8:20.

CPN

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti. Visi 
kopā izlasiet centrālo 
patiesību.
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Bet	Pēteris	tam	sacīja:	“Kaut	tu	pazustu	ar	savu	sudrabu	tāpēc,	ka	tu	
domā	Dieva	dāvanu	iegūt	par	naudu.”

Atkal	tas	bija	Dievs,	kas	palīdzēja	Pēterim	uzzināt	patiesību.	Dievs	
zināja,	kas	īsti	bija	Sīmanis.	Viņš	zināja,	ko	Sīmanis	gribēja.	

Dievs	zina	patiesību	arī	tad,	ja	tu	izliecies	par	kristieti.	Viņš	zina,	kādēļ	
tu	izliecies.	Varbūt	ir	kāds,	kura	acīs	tu	vēlies	labi	izskatīties.	Vai	tev	ir	
kauns	par	šo	izlikšanos?	Tu	esi	melojis.	Vai	saproti,	ka	tev	patiešām	
ir	jāatgriežas	no	grēkiem	un	jāuzticas	Jēzum	Kristum?

Pēteris	teica	Sīmanim	(lasa Apustuļu darbi 8:22):	“Tāpēc	atgriezies	no	
šī	ļaunuma	un	lūdz	To	Kungu,	vai	šī	tavas	sirds	iedoma	tev	nevarētu	
tikt	piedota.”	Bēdīgi	ir	tas,	ka	mēs	nezinām,	vai	Sīmanis	atgriezās	no	
grēkiem	un	lūdza	Dievam	piedošanu.

Tu	labi	zini,	ka	tev	jāatgriežas	(jānožēlo	grēki)	un	jālūdz	pēc	piedo-
šanas.	Vai	nevēlies	to	darīt	šodien?	Tu	zini,	ka	nepiemānīsi	Dievu,	
jo	Viņš	zina	visu.	Atgriezies	no	grēka	un	uzticies	Jēzum	kā	savam	
Glābējam.	Atceries	Dieva	apsolījumu	Bībelē:	“Kas	nāk	pie	Manis,	to	
es	tiešām	neatstumšu”(Jāņa	ev.	6:37b).
Noņem visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi 
1.	 Ko	daudzi	pirmie	kristieši	darīja	ar	savu	zemi	un	mājām?	(Pār-

deva tās un naudu atdeva apustuļiem, lai viņi to izlieto pēc vajadzības.)

2.	 Ko	Ananija	un	Sapfira	plānoja	darīt?	(Izlikties, ka atdod visu 
naudu, bet daļu paturēt sev.)

3.	 Kāpēc	viņi	nevarēja	patiesību	noslēpt	no	Dieva?	(Dievs zina 
visu.)

4.	 Kas	tāds	notika	ar	Ananiju	un	Sapfiru,	kas	parādīja,	cik	grēks	
ir	nopietns? (Viņi nokrita un nomira.)

5.	 Kāpēc	tu	nevari	likt	Dievam	domāt,	ka	esi	pietiekami	labs,	
lai	drīkstētu	ieiet	Debesīs?	(Dievs zina visu, tāpēc Viņš zina visu 
slikto, ko tu esi darījis.)

6.	 No	kurienes	nāca	spēks,	kas	piemita	Sīmanim?	(No sātana.)

7.	 Ko	Filips	stāstīja	Samarijas	iedzīvotājiem?	(Kristus ir miris par 
mūsu grēkiem un augšāmcēlies; atgriezies un tici tam.)

8.	 Kas	notika	ar	daudziem	Samarijas	ļaudīm?	(Viņi atgriezās un 
ticēja.)

9.	 Kā	Sīmanis	centās	iegūt	spēku,	kas	bija	Pēterim	un	Jānim?	
(Piedāvāja naudu.)

10.	Pēteris	teica	Sīmanim,	ka	viņam	jāatgriežas.	Ko	nozīmē	at-
griešanās?	(Novērsties no grēka, izjust vainas sajūtu, vairs nevēlēties 
grēkot.)

Atkārtošanas 
spēle
Ananija un Safīra saprata, 
ka viņi nevar apmuļķot 
Dievu. Taču šajā spēlē 
bērniem ir iespēja mēģi-
nāt apmuļķot pretinieku 
komandu.

Sadaliet grupu divās 
komandās un pamīšus 
uzdodiet tām jautājumus. 

Bērni atbild uz jautājumu 
vai nu pareizi, vai it kā 
pareizi, bet patiesībā, 
cenšoties apmuļķot otru 
komandu.

Otra komanda aizver acis 
un balso, vai atbilde ir pa-
reiza vai ne. Saskaita, cik 
bērnu nobalsojuši pareizi. 
Par katru pareizu balsoju-
mu saņem punktus. 

Pēc punktu saskaitīšanas 
pasaka pareizo atbildi.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

CPN

CPN
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Mācību aktivitāte
“Kaut kas, ko Dievs zina par mani.”

Ieteicamie	Bībeles	panti	doti	tālāk.	Atkarībā	no	laika,	bērnu	vecuma	
un	spējām	izvēlieties	vienu	vai	vairākus	pantus.

1.	 Meklējot	rakstu	vietas,	izmantojiet	aktivitāti	–	Zobena treniņš. 
Bērns,	kas	pirmais	atradis	pantu,	pieceļas.	Kad	jūs	redzat,	ka	
visi	ir	atraduši	rakstu	vietu,	uzvarētājs	pantu	izlasa	skaļi.	Pārējie	
klausās,	ko	Dievs	zina.	Bērni	klausīsies	uzmanīgāk,	ja	pēc	tam	
jūs	izvēlēsieties	to	bērnu,	kurš	atbildēs.

2.	 Iedodiet	katram	bērnam	lapu	ar	Bībeles	pantiem,	kuros	ir	jā-
sameklē,	ko	tas	mums	māca.	Atbildes	pieraksta	uz	lapas	(bērni	
var	strādāt	individuāli	vai	mazās	grupās	kopā	ar	palīgiem).

3.	 Jaunākiem	bērniem	izlasiet	pantus.	Pēc	tam	bērni	ilustrē	vienu	
no	tiem.

4.	 Izgatavo	darba	 lapu.	Vienā	 lappusē	uzraksta	 rakstu	 vietas,	
otrā	–	jauktā	kārtībā	atbildes.	Bērni	sameklē	pantus,	izlasa	un	
pēc	tam	rakstu	vietu	un	pareizo	atbildi	savieno	ar	līniju.

Psalmi	44:22	(manas	sirds	noslēpumi)

Psalmi	139:	2	(kad	es	sēžu	un	kad	ceļos)

Psalmi	139:4	(manus	vārdus,	pirms	es	tos	izrunāju)

Mateja	6:8	(kas	man	vajadzīgs)

Mateja	10:30	(matu	skaitu	uz	manas	galvas)

Jāņa	10:3	(manu	vārdu)

Mācību aktivitāte
Liecināšanas instrumenti (4. daļa)

Lūgšanu	grāmatiņas	5.	lpp.	bērni	uzraksta	vārdus	“Izsūdzi	savus	grē-
kus	Dievam”.	Atgādiniet	bērniem,	ka	arī	pēc	tam,	kad	viņi	ir	kļuvuši	
par	kristiešiem,	viņi	grēko	pret	Dievu.	Kad	tas	notiks,	viņiem	jāizsūdz	
savs	grēks	Dievam	(jāatzīst	Dieva	priekšā,	ka	ir	grēkojis)	un	jāpateicas	
Viņam	par	piedošanu,	kā	arī	jālūdz,	lai	Dievs	palīdz	negrēkot.	Vadiet	
bērnus	klusā	lūgšanā,	iedrošinot	viņus	izsūdzēt	grēkus	Dieva	priekšā.

Bērni	izgatavo	evaņģēlija	rokassprādzi.	Uz	ādas	sloksnītes	uzver	krā-
sainas	plastmasas	pērlītes:	zelta	vai	dzeltenu,	melnu,	sarkanu,	baltu	
un	zaļu.	Aiz	pērlītēm	abos	galos	iesien	mezglus.	Vienu	papildu	pērlīti	
lieto	kā	aizdari.	Tai	cauri	izver	abus	sloksnītes	galus.	Ja	nepieciešams,	
sloksnīšu	galos	iesien	mezglus.

Izgatavojot	palīglīdzekli	liecināšanai,	izmantojiet	vienu	no	iespējām,	
kur	izmantotas	krāsas	no	“Bezvārdu	grāmatiņas”:

Sagatavojiet papildu kas-
tītes un lūgšanu grāma-
tiņas tiem bērniem, kas 
pievienosies grupai, vai 
tiem, kas ir aizmirsuši pa-
ņemt līdzi savas lūgšanu 
grāmatiņas.
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	 “Bezvārdu	grāmatiņa”	no	krāsaina	papīra,

	 pīta	“draudzības”	rokas	sprādze,

	 kaklarota	vai	rokassprādze	ar	pērlītēm,

·	 neliela	apskava	ar	krāsainām	lentītēm.

Mācību aktivitāte
Iespēja krāpties

Izskaidrojiet	situācijas,	kādās	bērniem	varētu	būt	kārdinājums	krāpties.	
Izlasiet	iespējamo	rīcību	un	lūdziet	bērnus	pacelt	roku	gadījumā,	kad	
rīcība	ir	pareiza.	

1.	 Tava	mamma	uzstāj,	lai	tu	saklāj	gultu	pirms	došanās	uz	skolu.	
Ja	tu	to	darīsi,	ļoti	iespējams,	ka	nokavēsi	skolas	autobusu.

a.	 Tu	 skrien	 uz	 autobusu	 un	 pat	 nedomā	par	 gultas	
klāšanu.

b.	 Tu	ātri	pārvelc	segu	pāri	nesaklātajai	gultai	un	skrien	
uz	autobusu.

c.	 Saki	mammai,	ka	gultu	varēsi	saklāt	tikai	pēc	skolas.	
Nākošajā	rītā	piecelies	mazliet	agrāk	un	saklāj	gultu	
no	rīta.

2.	 Tavam	draugam	ir	apģērbs,	kurš	tev	nepatīk.	Viņš	jautā,	vai	
tev	tas	patīk.	

a.	 Tu	saki,	ka	tev	tas	patīk.

b.	 Tu	saki	izsakies	tikai	par	to,	kas	tev	patīk,	piemēram,	
par	krāsu.

c.	 Tu	saki,	ka	tev	nepatīk.

3.	 Tavai	klases	biedrene	uzaicina	ciemos,	bet	tu	negribi	iet.

a.	 Tu	saki	“jā”,	bet	neej.

b.	 Aizbildinies,	ka	 jāiet	pie	vecmāmiņas,	kaut	gan	 tev	
nav	jāiet	pie	viņas.

c.	 Tu	saki,	ka	iesi,	un	lūdz	Jēzus	palīdzību	būt	draudzīgai	
pret	klases	biedreni.

4.	 Skolotāja	jautā,	kur	ir	tavs	mājasdarbs.

a.	 Tu	atzīsties,	ka	mājasdarbs	nav	izpildīts,	un	lūdz	ie-
spēju	to	izpildīt	uz	nākošo	stundu.

b.	 Tu	saki,	ka	nezināji	par	uzdoto	mājas	darbu,	kaut	arī	
zināji.

c.	 Tu	saki,	ka	mazais	brālis	tavu	mājas	darbu	burtnīcu	
ir	saplēsis,	bet	tā	nav	patiesība.
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Mācību aktivitāte
Personīga liecība

Ieraksti	vai	pieraksti	liecības,	kā	to	darījāt	1.	stundā.

 

 



Pirmie kristieši

44



45

5. stunda
Dieva vēsts ir domāta ikvienam 

Rakstu vieta
Apustuļu	darbi	10:1-48.

Centrālā patiesība
Dievs	vēlas,	lai	ikviens	dzirdētu	evaņģēlija	vēsti.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Tu	esi	dzirdējis	evaņģēliju.	Tici	

tam!

Atpestītajiem:	Dievs	vēlas,	 lai	 tu	stāstītu	Labo	
Vēsti	citiem.

Bībeles pants
“Bet	šis	ir	Viņa	bauslis,	lai	mēs	ticam	Viņa	Dēla	Jēzus	
Kristus	Vārdam	un	mīlam	cits	citu...	”	1.	Jāņa	3:23.

Tā	ir	Dieva	pavēle.	Vispirms	mums	jātic	(jāuzticas,	
pilnīgi	 jāpaļaujas)	Kungam	 Jēzum	kā	mūsu	Glā-
bējam.	Tad	Viņa	spēkā	mēs	varam	piepildīt	otro	
pavēli	–	mīlēt	citus,	pat	tos,	kuri	mūs	nemīl.	Mīles-
tībai	uz	tiem,	kuri	nav	glābti,	jāizpaužas	evaņģēlija	
vēsts	stāstīšanā.

Uzskate
	 Figūras	flaneļa	tāfelei: 1A-37,	1A-38,	1A-39,	

1A-40,	1A-41	un	1A-	42.

	 Attēli	ar	šķīstiem	un	nešķīstiem	dzīvniekiem.

	 Palestīnas	karte,	kurā	redzama	Jope	un	Cē-
zareja.

	 Centrālā	patiesība, kas uzrakstīta	uz	apļveida	
pamata.	To	var	izkrāsot	kā	zemeslodi.

	 Vārdu	 kartītes:	 “jūdi”,	 “pagāni”,	 “šķīsts”,	
“nešķīsts”,	“Jope”,	“Sīmanis”,	“Kornēlijs”,	
“centurions”,	“Cēzareja”.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai	tev	jebkad	ir	bijuši	kādi	īpaši	ievērojami	likumi?	

Notikumu attīstība

1.	 Dieva	īpašie	likumi	Viņa	īpašajai	tautai.	
                      CPA

2.	 Pētera	vīzija.	 	 	

3.	 Ierodas	trīs	vīri.	 	         CPA
4.	 Kādēļ	vīri	atnākuši?

5.	 Pēteris	ieaicina	viesus.	                    CPA
6.	 Pēteris	kopā	ar	citiem	iet	pie	Kornēlija.

7.	 Pēteris	sludina.

Kulminācija 

Pagāni	glābti.		                     
Noslēgums

Tici	un	esi	glābts.                                        CPN
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Bībeles panta mācīšana

Bībeles pants

“Bet	šis	ir	Viņa	bauslis,	lai	mēs	ticam	Viņa	Dēla	Jēzus	Kristus	Vārdam	
un	mīlam	cits	citu..”	1. Jāņa 3:23

Ievads

Kāpēc	spēlēm	nepieciešami	noteikumi?	

Sagaidiet atbildes. (Lai zinātu, kā spēlēt spēli, lai tā būtu godīga.)

Arī	Dievs	ir	izdevis	noteikumus.	Bībelē	bieži	lasām	vārdu	“bauslis”,	
kad	runa	ir	par	Dieva	likumiem.

Uz tāfeles novieto vārdu kartīti “Baušļi”.

Šodien	mēs	iepazīsimies	ar	diviem	Dieva	likumiem.

Iepazīstināšana

Palūdziet, lai kāds no vecākiem bērniem izlasa pantu no jūsu Bībeles. Pēc tam 
visi kopā izlasa to no uzskates.

Paskaidrojumi

Bet šis ir Viņa bauslis, – Šajā	Bībeles	pantā	Dievs	mums	dod	divus	
īpašus	noteikumus,	kuri	jāievēro.	Kopš	Dievs	mums	ir	devis	Savus	
noteikumus,	mums	tie	ar	prieku	ir	jāievēro.

Lai mēs ticam – Šis	ir	pirmais	likums.	“Ticēt”	nozīmē	uzticēties,	pa-
ļauties	un	pieņemt	par	patiesu.	Tas	nozīmē,	ka	ticu	no	visas	sirds,	ne	
tikai	ar	savu	prātu.

Viņa Dēla Jēzus Kristus Vārdam – Mēs	ticam,	ka	Jēzus	Kristus	ir	Die-
va	Dēls	un	ka	Viņš	mūsu	grēku	dēļ	nomira	un	augšāmcēlās.	Viņš	
ir	vienīgais,	kurš	var	piedot	grēkus	un	izglābt	no	soda	par	grēkiem.

un mīlam cits citu...	–	Šis	ir	otrais	likums.	Atceries	–	ja	pildām	pirmo	
likumu,	 tad	varam	 izpildīt	 arī	otro.	Tiem,	kuri	mīl	Kungu	 Jēzu,	 ir	
īpaša	mīlestība	pret	citiem.	Tu	vari	mīlēt	citus	ar	 to	mīlestību,	kas	
nāk	no	Dieva.

Pielietojums

Neatpestītajiem: Ja	tu	paklausīsi	Dieva	pirmajam	likumam,	Jēzus	Kristus	
tevi	izglābts	no	grēka.	Tu	vari	to	izdarīt	šodien.

Atpestītajiem:	Ja	tu	jau	tici	no	visas	sirds	Dievam,	tad	tev	ir	nepieciešams	
ievērot	arī	otro	likumu.	Padomā,	cik	dažādos	veidos	tu	vari	izrādīt	
Dieva	mīlestību	citiem.	Vissvarīgākais	ir	pastāstīt	viņiem	par	Kungu	
Jēzu.	Par	mēs	runāsim	Bībeles	stundā.

“Baušļi” = Dieva likumi.

Panta sākumā un beigās 
nosauciet Bībeles panta 
adresi.

Palīdziet bērniem, pantu 
sameklēt Jaunajā Derībā. 
Jānis, kurš bija Jēzus 
māceklis, uzrakstīja trīs 
vēstules. Mūsu Bībeles 
pants ir  1. Jāņa vēstulē 
3. nodaļā, un tas ir 23. 
pants.
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Atkārtošana

“Zīmju valoda”

Izlasiet	 pantu	 kopīgi	 ar	 bērniem	no	uzskates	 un	nodemonstrējiet	
zīmju	valodas	žestus.

Katrā	atkārtošanas	reizē	pievienojiet	pa	vienam	žestam.	Atkārtojiet,	
līdz	bērniem	izdodas	pareizi	atkārtot	bez	kļūdām.	Pēc	tam	pievienojiet	
nākošo	žestu.

Neaizmirstiet	panta	sākumā	un	beigās	atkārtot	panta	atrašanās	vietu	
Bībelē.

*	 Artwork	 from	Sign Language Made Simple	by	Edgar	D.	Lawrence,	Gospel	
Publishing	House,	Springfield,	MO	65802.	Used	by	permission.

Likums ticēt
Jēzus	naglu	

rētas	
mīlestība
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Stunda
Vai	tev	jebkad	ir	bijuši	īpaši	likumi	vai	noteikumi,	kuri	jāievēro?	Varbūt	
tas	bija	klases	pārgājienā	vai	tad,	kad	mājās	ieradušies	viesi?	

Bībelē	izlasām	daudzus	īpašus	noteikumus,	ko	Dievs	deva	jūdu	tautai.	
Vairāki	no	tiem	noteica,	ko	drīkst	un	ko	nedrīkst	ēst.	Bija	atļauts	ēst	
dažu	sugu	dzīvniekus,	bet	citus	ne.	Drīkstēja	ēst	tā	sauktos	“šķīstos”	
dzīvniekus,	bet	nedrīkstēja	ēst	“nešķīstos”.	

Jūdi	neēda	uzturu,	ko	bija	pagatavojuši	citu	tautu	pārstāvji,	lai	neie-
ēstu	neko	nešķīstu.	Jūdi	pat	nemēdza	ieiet	cittautiešu	mājās.	Viņi	bija	
atšķirīgi	no	citām	tautām,	jo	bija	īpašā	Dieva	tauta.	Visus	cittautiešus	
jūdi	sauca	par	pagāniem,	vienalga,	kur	arī	tie	dzīvoja	un	kam	ticēja.	
Dieva	tauta	bija	īpaša,	pilnīgi	atšķirīga	no	visām	citām.

Kungs		Jēzus		piedzima		jūdu		ģimenē,		bet		izturējās		vienādi		pret		
visiem	–	jūdiem	un	pagāniem.	Tas	pārsteidza	jūdus	un	dažus	no	tiem	
ļoti	sadusmoja.	Visi	Jēzus	mācekļi	bija	jūdi.	Pēteris	un	citi	apustuļi	
sludināja	par	Jēzu	jūdiem,	kur	vien	gāja,	un	daudzi	jūdi	uzticējās	Jēzum	
kā	savam	Glābējam.

Kā	tu	domā	–	vai	Dievs	gribēja,	ka	tikai	jūdi	zina,	ka	Jēzus	ir	miris,	
lai	viņu	grēki	būtu	piedoti? 
Ļauj bērniem atbildēt.

Nē,	Dievs	vēlējās,	lai	ikviens	uzzinātu	Labo	Vēsti,	un	vēlas	to	jop-
rojām.	Ja	tu	esi	kristietis,	Dievs	vēlas,	lai	tu	stāstītu	citiem,	ka	Jēzus	
ir	vienīgais,	kurš	var	parādīt	ceļu	uz	Debesīm.	Varbūt	tavā	ģimenē	
ir	kādi,	kuri	domā	–	 ja	viņi	paveiks	vairāk	 labu	darbu,	 tad	nonāks	
Debesīs.	Dievs	vēlas,	lai	viņi	uzzinātu,	ka	jānožēlo	grēki	un	jāuzticas	
Jēzum,	nevis	 labo	darbu	daudzumam,	 lai	 nokļūtu	Debesīs.	Dievs	
grib,	lai	ikviens	dzirdētu	Labo	Vēsti,	un	to	Viņš	gribēja	atklāt	jūdu	
kristiešiem.	To	Viņš	īpašā	veidā	sāka	ar	Pēteri.

Pēteris	bija	apmeties	nelielā	pilsētā	Jopē	pie	Vidusjūras	ādmiņa	(ādu	
apstrādes	meistara)	Sīmaņa	namā.	

Parāda kartē.

Kādu	dienu,	kad	Pēteris	gaidīja,	kad	būs	gatavas	pusdienas,	viņš	no-
lēma	uzkāpt	uz	nama	jumta,	lai	vienatnē	pabūtu	lūgšanā.	

Uzliek Pēteri 1A-41. 

Tur	Dievs	viņām	rādīja	vīziju	–	īpašu	sapni.	Šajā	vīzijā	Pēteris	redzēja	
kaut	ko,	kas	bija	līdzīgs	palagam,	kas	aiz	četriem	stūriem	nolaists	lejā	
no	debesīm.	

Uzliek 1A-42.

Palagā	bija	visādu	sugu	dzīvnieki	–	gan	šķīsti,	gan	nešķīsti.	
Ja ir attēli, parāda tos.

Jūs varat sagatavot divus 
komplektus ar dzīvnie-
kiem. Viens komplekts ir 
“šķīstie” dzīvnieki, otrs – 
“nešķīstie”. Skat. 3. Mozus 
11. nod., kādi Dieva likumi 
tur doti. Neiedziļinieties 
detaļās. Tie, bērni, kas ir 
ieinteresēti, var pēc nodar-
bības aplūkot attēlus.

CPA

Parādiet karti, ja jums tā 
ir pietiekami liela, lai visi 
varētu redzēt.

“Jūdi” = Dieva izredzētā 
tauta.
“Pagāni” = Cilvēki no 
citām zemēm vai tie, kas 
nav jūdi.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Lai bērni papildina jūsu 
piemērus ar saviem 
piemēriem.
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Tad	Pēteris	dzirdēja	balsi	sakām	(izlasa Apustuļu darbi 10:13):	“Celies,	
Pēteri,	kauj	un	ēd!”	

Pēteris	bija	šokēts.	
Izlasa Apustuļu darbi 10:14.

“Nemūžam,	Kungs,”	viņš	teica.	“Es	nekad	neesmu	ēdis	neko,	kas	ir	
nešķīsts	vai	nesvēts.”	

Viņš	nevarēja	saprast.	Vai	Dievs	viņam	liek	ēst	jebkuru	dzīvnieku,	
pat	nešķīstu?	

Vēlreiz	atskanēja	balss	(izlasa Apustuļu darbi 10:15):	“Ko	Dievs	šķīstījis,	
to	neturi	par	nešķīstu.”	

Tā	notika	trīs	reizes,	tad	palags	tika	uzcelts	debesīs.	

Noņem dzīvniekus 1A-42.

Pēteris	 turpināja	 brīnīties,	 kad	 Svētais	Gars	 viņu	 uzrunāja	 (izlasa 
Apustuļu darbi 10:19-20):	“Tevi	meklē	trīs	vīri.	Celies,	kāp	zemē	un	ej	
tiem	līdzi,	jo	Es	tos	esmu	sūtījis.”	

Pēteris	nokāpa	lejā	un	sastapa	trīs	vīrus,	kuri	jau	bija	atnākuši.	

Novieto kalpus 1A-39. 

Viņš	vaicāja,	ko	tie	meklē	un	kādēļ	atnākuši.
Izlasa no Bībeles Apustuļu darbos 10:21.

Pēteris	nepazina	šos	vīrus,	bet	Dievs	viņus	zināja.	Tie	bija	daļa	no	
Viņa	plāna	–	atklāt	jūdu	kristiešiem,	ka	Viņš	vēlas,	lai	pagāni	dzird	
Labo	Vēsti	par	Jēzu,	Viņa	nāvi	un	augšāmcelšanos.	Dievs	vēlas	to	arī	
šodien.	Lūk,	kāda	ir	viņa	pavēle	visiem	Viņa	bērniem.

Izlasa Marka ev. 16:15.

“..pasludiniet	evaņģēliju	visai	radībai!”	

Tas	nozīmē:	ikvienam	cilvēkam.	Kristieti,	vai	tu	paklausi	šai	pavēlei?	
Ja	Dievs	saka	“ikvienam”,	tad	Viņš	tā	arī	domā.	Tas	ietver	pat	tos	
cilvēkus,	kuri	dara	tavu	dzīvi	grūtāku,	un	tos,	kuri	kaitina	itin	visus,	
tādēļ	neviens	ar	tiem	nedraudzējas.	Dievs	vēlas,	lai	viņi	visi	dzirdētu	
evaņģēliju.	Vai	tu	vēlies	pastāstīt	Labo	Vēsti?	Dievs	gribēja,	lai	Pēte-
ris	stāstītu	pagāniem	Labo	Vēsti,	tādēļ	uzrunāja	viņu	vīzijā.	Pēteris	
joprojām	neizprata,	ko	Dievs	grib	atklāt.	

Kas	bija	atnākušie	vīri?	
Noņem Pēteri 1A-41.

Divi	no	tiem	bija	kalpi,	bet	trešais	–	romiešu	kareivis.	Viņi	bija	pagāni,	
arī	viņu	kungs	bija	pagāns.	

Noņem kalpus 1A-39 un uzliek Kornēliju 1A-37.

Viņu	sauca	Kornēlijs,	un	viņš	bija	Romas	armijas	virsnieks	–	cen-
turions,	pavēlnieks	100	kareivjiem.	Viņš	 ticēja	vienam	Dievam	un	

CPA

Dažādībai pamēģiniet šo 
stundas daļu ierakstīt. 
Atskaņojot šo fragmentu, 
vecākie bērni var rādīt 
kustības kā mīmi. (Skat. 
3. Mozus 11. nod., kur 
minēti dažādi nešķīsti 
dzīvnieki – kamieļi, truši, 
cūkas, čūskas.)

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.
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pielūdza	Viņu	kopā	ar	jūdiem	Cēzarejas	pilsētā,	kurā	dzīvoja.	Katru	
dienu	viņš	lūdza	Dievu	un	parādīja	savu	mīlestību	uz	Dievu,	dodams	
dāvanas	nabagiem.	Arī	viņa	ģimene	un	kalpi	bijās	Dieva.	Dienu	pirms	
tam,	kad	Pēteris	redzēja	vīziju	ar	palagu,	arī	Kornēlijs	lūdza	Dievu	un	
viņam	parādījās	eņģelis,	kurš	teica:	“Kornēlij!”	
Uzliek eņģeli 1A-40.

Kā	jutās	Kornēlijs?	
Sagaida atbildes.

Viņš	izbijās.	Eņģelis	lika	sūtīt	vīrus	uz	Jopi	pēc	Pētera.
Izlasiet Apustuļu darbi 10:6. 

Noņem eņģeli 1A-40 un uzliek kalpus 1A-39.

Tā	Kornēlijs	pasauca	divus	kalpus	un	savu	adjutantu,	kuri	ticēja	Die-
vam,	pastāstīja	viņiem,	ko	bija	teicis	eņģelis,	un	sūtīja	viņus	pēc	Pētera.	

Noņem Kornēliju 1A-37.

Jope	atradās	51	km	no	Cēzarejas.	Iedomājieties	attālumu	no	____	
līdz	__________.

Viņi	sāka	savu	ceļojumu	tai	pašā	dienā,	gāja	visu	vakaru	un	nākamajā	
rītā	agri	turpināja	ceļu.	Ap	dienas	vidu	viņi	nonāca	pie	Sīmaņa	nama.
Uzliek Pēteri 1A-41.

Kad	vīri	izstāstīja	Pēterim,	ko	eņģelis	bija	teicis	Kornēlijam,	Pēteris	
tūlīt	aicināja	viņus	ienākt.	Padomā	tikai!	Pēteris	–	jūds	–	aicina	pa-
gānus	ienākt	namā,	kurā	apmeties.	Viņš	jau	sāka	mācīties,	ka	Dievs	
mīl	pagānus	tāpat	kā	jūdus.	Vīzija	kļuva	skaidrāka.	Dievs	nedomā	par	
pagāniem	kā	par	tādiem,	ar	kuriem	nav	vērts	neko	iesākt.	

Vai	zini	kādus	cilvēkus,	kuriem	pastāstīt	par	Jēzu	šķiet	neiespējami?	
Varbūt	tu	pazīsti	kādus,	kuri	tic	pavisam	citādāk	nekā	tu.	Varbūt	tavā	
klasē	ir	kāds	Jehovas	liecinieks?	Vai	tev	šķiet,	ka	viņam	nav	vērts	teikt	
evaņģēlija	vēsti	tādēļ,	ka	viņš	tic	savādāk?	Ko	vēlas	Dievs?	Viņš	grib,	
lai	ikviens	dzird	Labo	Vēsti,	arī	tie,	kuri	tic	savādāk.	Varbūt	tu	nevari	
iet	un	pats	to	darīt,	bet	tu	vari	lūgt	par	misionāriem,	kam	jādodas	to	
teikt,	un	tu	vari	dot	mazliet	naudas,	lai	palīdzētu.

Kornēlijam	ar	ģimeni	un	kalpiem	vajadzēja,	lai	kāds	atnāk	un	pastāsta	
Labo	Vēsti.	Viņi	zināja	kaut	ko	par	Dievu,	bet	nezināja,	kā	uzticēties	
Jēzum	kā	Glābējam.

Varbūt	tu	neesi	lūdzis,	lai	Dievs	piedod	grēkus.	Varbūt	tu	to	vēlies,	
bet	kādas	lietas	tev	vēl	jānoskaidro.	Tu	vari	palikt	pēc	nodarbības,	un	
es	tev	varu	to	pastāstīt.

Dievs	vēlējās,	lai	Kornēlijam,	viņa	ģimenei	un	draugiem	kāds	izskaid-
rotu	evaņģēlija	vēsti.	Tādēļ	šie	vīri	bija	te	un	runāja	ar	Pēteri.

Viņi	palika	Sīmaņa	namā	pa	nakti.	Nākamajā	dienā	Pēteris	kopā	ar	

Nosauciet divas zināmas 
vietas, kas atrodas tādā 
attālumā viena no otras.

Parādiet kartē Cēzareju.

CPA

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.
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dažiem	Jopes	kristiešiem	un	Kornēlija	ļaudīm	devās	uz	Cēzareju.	Kad	
viņi	sasniedza	Jopi,	Kornēlijs	jau	gaidīja.	
Novieto Kornēliju 1A-37.

Viņš	bija	sapulcējis	savus	radiniekus	un	tuvākos	draugus.	
Novieto ģimenes locekļus un draugus 1A-38.

Pēterim	 ienākot	namā,	Kornēlijs	 nokrita	 ceļos.	Pēteris	 teica	 (izlasa 
Apustuļu darbi 10:26):	“Celies!	Arī	es	esmu	tikai	cilvēks.”	

Viņi	iegāja	namā,	un	Pēteris	redzēja,	ka	ļaudis	gaida,	ko	viņš	teiks.	

“Jūs	zināt,	ka	likums	aizliedz	jūdam	ienākt	pagāna	namā.	Bet	Dievs	
man	ir	atklājis,	ka	neviens	cilvēks	nav	uzskatāms	par	nešķīstu.”

Kornēlijs	pastāstīja,	ko	īsti	bija	teicis	eņģelis,	tad	Pēteris	sāka	sludināt	
evaņģēliju.	Viņš	teica,	ka	ir	aptvēris,	ka	Dievs	piedod	ikvienam,	kurš	
uzticas	Kungam	Jēzum,	vai	tas	būtu	pagāns,	vai	jūds.	Viņš	teica,	ka	
ikviens,	kas	tic	Jēzum,	dabū	grēku	piedošanu. (Apustuļu darbi 10:43)

Kad	klātesošie	bija	uzklausījuši	Labo	Vēsti,	ikviens	no	tiem	uzticējās	
Jēzum	kā	Glābējam!	Jūdu	kristieši,	kas	bija	kopā	ar	Pēteri,	bija	pār-
steigti.	Tagad	viņi	zināja,	ka	Dievs	vēlas,	lai	ikviens	dzird	Labo	Vēsti,	
pat	pagāni.

Tu	šodien	esi	dzirdējis	Labo	Vēsti.	Daudzi	to	dzirdējuši	jau	vairāk	
reižu.	Ko	tu	esi	darījis?	Vai	tu	esi	atgriezies	no	grēkiem?	Vai	esi	teicis	
Dievam,	ka	tev	žēl	par	taviem	grēkiem?	Vai	esi	uzticējies	un	saņēmis	
piedošanu?	Kornēlijs,	viņa	ģimene	un	draugi	neteica:	“Paldies,	Pēte-
ri,	ka	pastāstīji	to.	Mēs	pārdomāsim	un	varbūt	kaut	kad	pieņemsim	
Jēzu.”	Viņi	bija	noilgojušies	dzirdēt	patiesību,	tagad	viņi	zināja,	kā	
salīdzināties	ar	Dievu,	un	uzticējās	Jēzum	tieši	tajā	brīdī.	Vai	arī	tu	to	
darīsi	šodien?	Pētera	stāstītais	Kornēlijam	ir	patiess	arī	tev.	
Izlasa Apustuļu darbi 10: 43. 

“Ikviens,	kas	tic	uz	Viņu,	Viņa	Vārdā	dabū	grēku	piedošanu.”	Ja	tu	
tici	Jēzum	kā	Glābējam	šodien,	tad	arī	tu	vari	sākt	stāstīt	citiem,	ko	
Dievs	tev	ir	devis,	jo	Dievs	vēlas,	lai	ikviens	dzirdētu	Labo	Vēsti.
Noņem visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi 
1.	 Kā	jūdi	sauca	visus,	kuri	nebija	jūdi?	(Pagāni)

2.	 Kam	atbilstoši	Dieva	gribai	ir	jādzird	Labā	Vēsts?	(Ikvienam)

3.	 Kādēļ	Pēteris	uzkāpa	uz	nama	jumta?	(Lai lūgtu Dievu.)

4.	 Ko	 īpašu	Dievs	dāvāja	Pēterim	 šajā	 dienā?	 (Vīziju – īpašu 
sapni.)

CPN

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Atkārtošanas 
spēle

Cūkas vai cāļi
Paskaidrojiet bērniem, 
ka pēc jūdu likumiem cāļi 
bija šķīsti, bet cūkas – 
nešķīsta.

Iepriekš sagatavo-
jiet nelielus priekšmetus, 
kas apzīmē “cāļus” un 
“cūkas”. 
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5.	 Ko	Dievs	gribēja	teikt	ar	šo	vīziju?	(Neuzskati par nešķīstu to, 
ko Dievs šķīstījis.)

6.	 Ko	Dievs	mācīja	Pēterim?	(Lai pagāni dzirdētu Dieva vēsti, tā 
jāsludina viņiem.)

7.	 Kas	par	cilvēku	bija	Kornēlijs?	(Pagāns, centurions, bijās un pie-
lūdza Dievu, deva naudu nabagiem.)

8.	 Ko	vajadzēja	dzirdēt	Kornēlijam,	viņa	ģimenei	un	draugiem?	
(Labo Vēsti par Jēzu.)

9.	 Kādēļ	Pēteris	izšķīrās	sūtīt	pēc	Pētera?	(Eņģelis tā viņam teica.)

10.	Kas	notika,	kad	Pēteris	sludināja	Kornēlijam,	viņa	ģimenei	
un	draugiem	Labo	Vēsti?	(Viņi visi ticēja Kristum kā Glābējam.)

Mācību aktivitāte
Liecināšanas instrumenti (5. daļa)

Lūgšanu	grāmatiņas	6.	lpp.	bērni	ieraksta	“Cilvēki,	kas	ir	citādi”	un	
veido	cilvēku	sarakstu,	par	kuru	glābšanu	lūgs.

Iedrošiniet	bērnus	turpināt	lūgt	par	cilvēkiem,	kuru	vārdus	viņi	ie-
rakstījuši	grāmatiņā.	

Izdaliet	bērniem	BKIA	izdotos	traktātus.	Ja	jums	tādi	nepieciešami,	
lūdzu,	rakstiet	uz	BKIA,	Vienības	gatve	192-149,	Rīga	LV–1058.

Mācību aktivitāte
Liecināšanas matemātika

Pajautājiet	bērniem,	cik	būtu	kristiešu,	ja	katrs	kristietis	gada	laikā	
pievestu	Kristum	vienu	cilvēku.

(Pirmajā	gadā	–	2;			otrajā	gadā	–	4;			trešajā	gadā	–	8;			ceturtajā		
gadā	–	16;	piektajā	–	32,	sestajā	gadā	64	utt.)

Mācību aktivitāte
Parādīt Dieva mīlestību

Pārrunājiet	ar	bērniem,	cik	dažādos	veidos	cilvēki	atšķiras	cits	no	cita	
(pēc	rases,	fiziskās,	garīgās	attīstības,	profesionalitātes,	ekonomiskā	
un	sociālā	stāvokļa,	u.c.)	un	pārrunājiet,	kā	šiem	cilvēkiem	var	izrādīt	
Dieva	mīlestību.	Protams,	iekļaujiet	arī	iespēju	liecināt	viņiem	par	Jēzu.

Sadaliet grupu divās 
komandās un katrai kom-
andai sagatavojiet fermas 
aploku (kastīti vai grozu).

Uzdodiet atkārtošanas 
jautājumus pamīšus katrai 
komandai.

Ja uz jautājumu ir 
atbildēts pareizi, kom-
anda saņem cāli savam 
aplokam. 

Par nepareizu atbildi 
saņem cūku.

Kad atbildēti visi 
jautājumi, saskaita, cik 
katrai komandai ir šķīstu 
un cik nešķīstu radību. 
No šķīsto skaita atņem 
nešķīsto skaitu un iegūst 
rezultātu. Uzvar kom-
anda, kuras rezultāts ir 
augstāks. 

Sagatavojiet papildu 
kastītes un lūgšanu 
grāmatiņas tiem bērniem, 
kas pievienosies grupai, 
vai tiem, kas ir aizmirsuši 
paņemt līdzi savas 
lūgšanu grāmatiņas.
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Mācību aktivitāte
Personīgās liecības

Ierakstiet	vai	pierakstiet	bērnu	liecības.
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6. stunda
Dieva bērni tiek vajāti 

Rakstu vieta
Apustuļu	darbi	4:1-31;	

Apustuļu	darbi	5:17-7:60.

Centrālā patiesība
Dieva	bērni	cieš	Viņa	dēļ.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Skatīt	piezīmi	tālāk.

Atpestītajiem:	 Sastopoties	 ar	 ciešanām,	 lūdz	
Dieva	palīdzību	un	atceries,	ka	Dievs	
vienmēr	ir	kopā	ar	tevi!

Tā	kā	darbība	CP	pielietojama	tiem,	kuri	nav	izglābti,	
evaņģēlija	vēsti	varētu	mācīt	citā	laikā	un	veidā.	Pie-
mēram,	parādiet	apturētu	pulksteni,	lai	ilustrētu	to,	
ka	nepieciešama	jauna	dzīve	Kristū.	Pulkstenim	var	
būt	skaista	ciparnīca,	bet	no	tā	nav	nekāda	labuma,	
ja	tur	nav	ielikta	baterija	vai	pulkstenis	nav	uzvilkts.	
Tas	neveic	to	uzdevumu,	kura	dēļ	ir	izgatavots.	Tu	
nevari	kļūt	par	 tādu	cilvēku,	kādam	tev	paredzēts	
būt,	 ja	nesāc	 jaunu	dzīvi	ar	Jēzu,	pat	 ja	tu	centies	
būt	labs.	Pulksteņmeistars	zina,	kā	pulksteni	salikt	
kopā,	lai	tas	labi	strādātu.	Dievs	ir	tavs	Radītājs,	un	
Viņš	zina	to,	kas	tev	būtu	labākais.	“Kas	tic	Dēlam,	
tam	ir	mūžīga	dzīvība”	(Jāņa	ev.	3:36).

Tev	jātic,	ka	Kungs	Jēzus	ir	vienīgais,	kurš	var	izglābt	
no	grēka.	Tad	Viņš	dos	tev	jaunu	dzīvi	un	ar	Dieva	
palīdzību	tu	spēsi	dzīvot	tādu	dzīvi,	kādu	Dievs	tev	
paredzējis.

Bībeles pants
“Es	tevi	neatstāšu	un	tevi	nepametīšu.”	Ebrejiem	
13:5

vai

“Svētījiet	tos,	kas	jūs	vajā,	svētījiet	un	nenolādiet!”	
Romiešiem	12:14

Uzskate
	 Figūras		flaneļa		tāfelei:		1A-12;			1A-30;			1A-

38;	1A-46;		1A-48;		1A-49;		1A-50;		1A-51;	
1A-52;	1A-53;	1A-54	un	1A-56.	

	 Centrālās	patiesības	ar	tekstu	un	bērna	galvas	
vai	zobena	siluetu.

	 Kartītes	 ar	 vārdiem:	 “Pēteris”,	 “Jānis”,	
“apustuļi”,	“Gamaliēls”	un	“Stefans”.

	 Bībeles	 tekstu	Ebrejiem	13:5	var	uzrakstīt	
uz	kartona	lapas,	kurai	ir	Bībeles	forma.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kas	notika	pēc	Pētera	un	 Jāna	 satikšanās	ar	 tizlo	
vīru	Templī?

Notikumu attīstība

1.	 Pēteris	sludina.

2.	 Pēteris	un	Jānis	tiek	arestēti.

3.	 Aizliedz	runāt	Jēzus	vārdā.	             CPA
4.	 Lūgšanu	sapulce	un	vadība	uz	drošu	liecī-

bu.	                                                              CPA
5.	 Apustuļi	iemesti	cietumā.

6.	 Atbrīvoti	ar	eņģeļa	palīdzību.

7.	 Varas	pārstāvju	priekšā,	nopērti,	bet	ne	no-
bijušies.	                                        CPA

8.	 Stefana	tiesāšana.

Kulminācija

	Stefana	nāve.																																																CPA
Noslēgums

	“Es	tevi	neatstāšu.”
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Stunda
Uzliek Pēteri un Jāni 1A-46.

Vai	atceries,	kas	notika,	kad	Pēteris	ar	Jāni	ceļā	uz	Templi	satika	tizlo	
vīru?	

Ļauj bērniem atbildēt.

Dievs	dziedināja	tizlo.	Kurp	viņi	devās	tūlīt	pēc	tam?	
Ļauj bērniem atbildēt.

Viņi	gāja	uz	Templi.	Ko	viņi	tur	darīja?	

Ļauj bērniem atbildēt.

Viņi	slavēja	Dievu	un	pateicās	par	dziedināšanu.

Novieto pūli 1A-12, 30 un 38.

Visi	ļaudis,	kas	tur	atradās,	izbrīnījās	par	to,	kas	noticis,	un	saskrēja	
ap	Pēteri,	Jāni	un	dziedināto.	Kad	Pēteris	redzēja	tos	sapulcējamies,	
viņš	sāka	sludināt	tiem	par	Jēzu	Kristu.	Kamēr	viņš	runāja,	priesteri,	
Tempļa	sardzes	kapteinis	un	citi	jūdu	vadoņi	nāca	šurp.	

Uzliek 1A-47 un 48.

Viņiem	nepatika	 tas,	 ko	mācīja	Pēteris	 un	 Jānis.	Viņi	 neticēja,	 ka	
Kungs	Jēzus	uzcēlās	no	mirušajiem,	un	negribēja,	ka	Pēteris,	Jānis	
vai	jebkurš	cits	māca	ļaudīm	patiesību	par	Kristu.	Viņi	sagrāba	Pēteri	
un	Jāni	un	uz	nakti	ieslodzīja	cietumā.	

Noņem pūli 1A-12, 1A-30,1A- 38 un Tempļa sardzi 48.

Nākamajā	dienā	Pēteri	un	Jāni	veda	valdošo	priesteru	un	jūdu	vecajo	
priekšā,	lai	iztaujātu.	

Tiem	jautāja	(izlasa Apustuļu darbi 4:7):	“Kādā	spēkā	vai	kādā	vārdā	
jūs	to	esat	darījuši?”

Pēteris	tiem	teica	(izlasa Apustuļu darbi 4:10):	“Nācarieša	Jēzus	Kristus	
Vārdā.”

Viņš	pat	teica	tiem,	ka	viņi	var	tikt	glābti	tikai	caur	Kungu	Jēzu.	Vadoņi	
negribēja,	ka	ļaudis	tic	Pētera	un	Jāņa	mācībai,	tādēļ	viņi	piekodināja	
tiem	nerunāt	un	nemācīt	Jēzus	Vārdā.	

Pēteris	un	Jānis	atbildēja	 (lasa Apustuļu darbi 4:19):	“Spriediet	paši,	
vai	ir	taisnīgi,	Dieva	priekšā	jums	vairāk	klausīt	nekā	Dievam.	Mēs	
nevaram	nerunāt	par	to,	ko	esam	redzējuši	un	dzirdējuši.”	

Vadoņi	nevarēja	izdomāt,	kā	sodīt,	un	atlaida	tos,	jo	ļaudis	teica	Dievu 
par	to,	kas	bija	noticis.	Viņiem	tikai	vēlreiz	piedraudēja	un	atlaida.

Ja	tu	būtu	Pētera	vai	Jāņa	vietā,	ko	tu	darītu?	Ja	kāds	draudētu	izrī-
koties	slikti	ar	tevi,	ja	tu	vēlreiz	runātu	par	Jēzu,	kā	tu	rīkotos?	Vai	tu	
pārtrauktu	runāt	par	Jēzu?	Jēzus	teica	Saviem	sekotājiem,	ka	jāsagaida 

Pirms nodarbības izvēlie-
ties aktierus lomu spēlei 
un iepazīstiniet viņus ar 
lomām un tekstu. Aktierus 
var izvēlēties arī nodarbī-
bas laikā. Tad viņi klusējot 
rāda kustības, bet skolo-
tājs stāsta stāstu.

Lomu spēle. Reliģiskie 
vadītāji diskutē par to, 
kā viņi varētu apklusināt 
mācekļu sludināšanu.

Lomu spēle: Tempļa sar-
dze arestē mācekļus un 
iemet cietumā.
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ciešanas,	ja	tic	Viņam.	Tas	attiecas	uz	kristiešiem	arī	šodien.	Tevi	var	
nelikt	cietumā	par	ticību	Kristum,	par	to,	ka	liecini	par	Viņu	citiem,	bet	
varbūt	daži	tavi	draugi	pasmiesies	par	tevi,	ja	tu	runāsi	par	uzticēšanos	
Jēzum	Kristum.	Daži	var	nebūt	draudzīgi	pret	tevi,	ja	tu	nevēlies	kopā	
ar	viņiem	skatīties	dažas	videofilmas.	Tu	vari	justies	vientuļš,	līdzīgi	
Paulīnai,	kuras	draugi	aizgāja	noskatīties	filmu,	pat	nepasakot	viņai	
par	to.	Viņi	zināja,	ka	viņa	neuzskata	par	pareizu	skatīties	dažas	lietas,	
kas	tiek	rādītas	filmā.	Tās	ir	ciešanas	Jēzus	dēļ.	Vai	tu	nerunāsi	par	
Kungu	Jēzu,	ja	citi	smejas,	vai	arī	turpināsi,	jo	zini,	ka	to	vēlas	Jēzus.	
Vai	tu	skatīsies	sliktos	video	tikai	tādēļ,	lai	būtu	barā	ar	citiem,	vai	
godināsi	Dievu,	paturot	savu	prātu	tīru?	Ko	darīja	Pēteris	un	Jānis?	

Noņem vadītājus 1A-47.

Viņi	devās	pie	citiem	ticīgajiem	un	stāstīja,	ko	vadoņi	bija	 teikuši.	
Tad	 visi	 lūdza	Dievu	 un	 lūdza	Dievam	pēc	 palīdzības,	 lai	 varētu	
citiem	sludināt	ar	drosmi.	Dievs	atbildēja	uz	 lūgšanu	un	palīdzēja.	
Ja	tie	paklausītu	jūdu	vadoņiem,	viņi	nepaklausītu	Dievam.	Viņi	pa-
klausīja	Dievam	ar	Viņa palīdzību.	Viņiem	nebija	jādara	lietas	savā	
spēkā.	Dievs	palīdzēja	ar	Svēto	Garu	paklausīt	pat	tad,	ja	tas	ievestu	
nepatikšanās	un	ciešanās.

Dievs	ir	gatavs	palīdzēt	tev,	lai	tu	būtu	drosmīgs	un	stiprs	un	paklausītu	
Viņam	arī	tad,	ja	citi	iebilstu	tev	vai	ignorētu	tevi.		Neļaujies	kārdinā-
šanai	būt	tādam	kā	citi,	lai	tevi	neizstumtu	un	neizsmietu.	Tas	ir	tas,	
ko	vēlas	sātans.	Viņš	grib	sabojāt	tavu	liecību.	Viņš	grib,	lai	tu	būtu	
līdzīgs	visiem	pārējiem	un	lai	citi	teiktu,	ka	nav	taču	nekādas	jēgas	
būt	kristietim,	jo	nav	taču	nekādas	starpības.	Lūdz	katru dienu,	lai	
Dievs	tev	palīdz	rīkoties	pareizi,	vienalga,	ko	darītu	citi.	Kad	piemeklē	
grūtības,	tieši	tad	sāc	lūgt	sirdī,	lai	Dievs	tev	palīdz.	Viņš	būs	ar	tevi	
un	palīdzēs	tev.	Bībelē	ir	rakstīts	(izlasa Jozuas 1:5b):	

“Es	būšu	ar	tevi:	Es	tevi	neatstāšu,	un	Es	tevi	nepametīšu.”

Pirmie	kristieši	to	zināja	un	turpināja	runāt	par	Jēzu	arī	tad,	kad	viņus	
brīdināja	to	nedarīt.

Pēteris,	Jānis	un	citi	apustuļi	sludināja	par	Kristu.	Viņi	arī	dziedināja	
daudzus	Jēzus	Vārdā.	Tie,	kuri	agrāk	klausīja	jūdu	vadoņiem,	tagad	
sekoja	 apustuļu	mācībai.	 Jūdu	 vadoņi	 par	 to	 bija	 saniknoti.	Viņi	
arestēja	apustuļus	un	iemeta	cietumā.	Naktī	Tā	Kunga	eņģelis	atvēra	
cietuma	durvis	un	izveda	tos	ārā.	

Novieto eņģeli 1A-49.

Ko	eņģelis	lika	viņiem	darīt?	Vai	paslēpties?	

Sagaida atbildes.

Nē!	Eņģelis	teica,	lai	apustuļi	iet	uz	Templi	un	sludina	par	mūžīgo	
dzīvi	caur	Kungu	Jēzu.	

Noņem eņģeli 1A-49.

CPA

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Pajautājiet bērniem, vai 
viņi kādreiz ir tikuši vajāti. 
(“Vajāšanas” = aizskart 
kādu ar vārdiem vai rīcību 
viņa ticības dēļ.)

Ja mācāt Ebrejiem 13:5 
kā Bībeles pantu, kuru 
viņi mācās no galvas 
pirms Bībeles stun-
das, tad pirms panta 
mācīšanas pajautājiet: 
“Vai Bībelē ir kādi 
apsolījumi, ko Dievs ir 
devis Saviem bērniem?”
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Tieši	tā	arī	viņi	darīja	–	atgriezās	Templī	un	sludināja.	

Noņem Pēteri un Jāni 1A-46.

Augstais	priesteris	un	pārējie	vadoņi	sapulcējās.	

Uzliek vadītājus 1A-47.

Viņi	sūtīja	sargus	uz	cietumu	pēc	apustuļiem.	Kad	sargi	atnāca,	tie	
atrada	 cietuma	kameru	droši	 aizslēgtu	 un	 sargus	 pie	 durvīm,	 bet,	
atverot	durvis,	izrādījās,	ka	iekšā	neviena	nav!	

Novieto Tempļa sardzi 1A-48.

Sargi	atgriezās	un	paziņoja:	“Tie,	kurus	jūs	meklējat,	Templī	sludina	
ļaudīm!”

Apustuļus	arestēja	vēlreiz	un	veda	vadoņu	priekšā.	

Novieto Pēteri un Jāni 1A-46.

Viņi	teica	vadoņiem	(izlasiet Apustuļu darbi 4:19):	“Dievam	vairāk	jāk-
lausa	nekā	cilvēkiem”	un	paskaidroja,	ka	grēkus	piedod	Kungs	Jēzus.	

Vadoņi,	to	izdzirdējuši,	saniknojās.	Viņi	neticēja,	ka	Jēzus	ir	Dieva	
Dēls,	 tādēļ	viņiem	šķita,	ka	tas	 ir	šausmīgi	–	teikt,	ka	Viņš	piedod	
grēkus.	–	Vienīgi	Dievs	taču	var	piedot	grēkus.	Viņi	gribēja	nonāvēt	
apustuļus.

Viens	no	vecajiem,	vārdā	Gamaliēls,	piecēlās	un	lūdza	uz	brīdi	izvest	
apustuļus	ārā.	

Noņem Pēteri un Jāni 1A-46.

Citiem	vadoņiem	viņš	teica	(izlasiet Apustuļu darbi 5:38-39):	“Lieciet	šos	
cilvēkus	mierā	un	atlaidiet	viņus.	Ja	šis	ir	cilvēku	nodoms	un	darbs,	
tas	tad	iznīks;	bet,	ja	tas	ir	no	Dieva,	tad	jūs	tos	nevarēsit	iznīcināt;	
pielūkojiet,	ka	jūs	vēl	neuzskata	par	Dieva	pretiniekiem!”	

Tā	vadoņi	izlēma	nenogalināt	apustuļus,	bet	iesauca	tos	iekšā	un	lika	
nopērt.	Tad	piedraudēja	tiem	nerunāt	Jēzus	Vārdā	un	ļāva	aiziet.	

Noņem visas figūras.

Kā	tev	šķiet,	kā	jutās	apustuļi?	Viņiem	noteikti	sūrstēja	sasistās	mu-
guras,	varbūt	tās	pat	asiņoja	no	pēršanas.	Vai	viņi	vaidēja	un	sūdzējās,	
ka	Dievs	pieļāvis	tādas	lietas?	

Ļauj bērniem atbildēt.

Lūk,	ko	stāsta	Bībele.	

Izlasa Apustuļu darbi 5:41.

“Tad	viņi	līksmi	aizgāja	no	sinedrija,	ka	bija	atzīti	par	cienīgiem	Viņa	
Vārda	dēļ	ciest	negodu.”	

Viņi	jutās	pagodināti,	ka	Dievs	bija	ļāvis	viņiem	ciest	Jēzus	Vārdā!

Lomu spēle. Eņģelis 
atbrīvo Pēteri un citus 
mācekļus no cietuma.

Lomu spēle. Sardze 
atklāj, ka apustuļi nav 
cietumā, un paziņo par to 
reliģiskajiem vadītājiem. 
Stāstot atklājiet dažādas 
emocijas – pārsteigumu, 
bailes, svārstīšanos, 
apmulsumu.

Lomu spēle. Augstais 
priesteris pavēl mācek-
ļiem pārtraukt sludinā-
šanu; Pētera atbilde; 
Gamaliēla padoms.

Gamaliēls bija Pāvila 
skolotājs (Apustuļu darbi 
22:3).
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Kā	tu	jūties,	kad	citi	joko	par	tevi	tādēļ,	ka	tu	tici	Jēzum?	Vai	tu	jūties	
apkaunots	Viņa	dēļ?	Vai	esi	dusmīgs,	ka	Dievs	atļāvis	tam	notikt?	Kad	
tu	esi	ārpus	citu	spēlēm	un	jautrības	kā	baltais	zvirbulis	vai	labiņais,	
vai	tev	ir	sevis	žēl?	Lūdz	Dievam	piedošanu	par	šīm	izjūtām	un	lūdz,	
lai	tu	justos	laimīgs	kā	apustuļi	par	to,	ka	tev	atļauts	kaut	mazliet	ciest	
Jēzus	dēļ.	Lūdz,	lai	Viņš	tev	vienmēr	atgādina	Savu	apsolījumu:	“Es	
tevi	neatstāšu	un	tevi	nepametīšu.”	(Ebrejiem	13:5).

Varbūt	 tev	 ir	problēmas	ar	draugiem,	kuri	nav	kristieši.	Varbūt	 tu	
nezini,	ko	viņiem	teikt	vai	ko	viņi	vēlas,	lai	tu	darītu.	Tu	vari	palikt	
pēc	stundas	un	aprunāties	ar	mani.	Varbūt	tu	zini,	kas	jādara,	bet	tev	
tas	šķiet	sarežģīti.	Es	varu	lūgt,	lai	Dievs	tev	dod	spēku	darīt	to,	kas	
Viņu	pagodina.

Vai	tu	jūties	kārdināts	padoties?	Beigt	runāt	par	to,	kam	tu	tici,	un	
izskaidrot,	kādēļ	 tu	kaut	ko	dari	vai	nedari.	Vienkārši	klusēt,	neko	
nedarīt,	tad	dzīve	būs	vieglāka.	Ko	darīja	apustuļi?	

Izlasa Apustuļu darbi 5:42. 

“Un	viņi	nemitējās	Templī	un	mājās	ikdienas	mācīt	un	sludināt	Kristu	
Jēzu.”

Viens	no	viņiem	bija	Stefans.	

Novieto Stefanu 1A-50.

Daži	jūdi	sāka	diskusiju	ar	Stefanu	par	viņa	teikto,	bet	viņi	nevarēja	
pārspēt	Stefanu,	jo	Svētais	Gars	deva	padomu. 

Novieto vadītājus 1A-47 un cilvēkus 51. 

Tāpēc	 Stefanu	 arestēja,	 aizveda	 pie	 tiesnešiem	un	 viņu	 apmeloja.	
Stefans	sāka	liecināt	un	sludināt	par	Jēzu.	Viņš	teica	viņiem,	ka	Jēzus	
ir	Tas,	 ko	Dievs	 bija	 apsolījis	 sūtīt	 par	Glābēju.	Tiesneši	 dusmās	
grieza	zobus.	

Parāda dusmīgu sejas izteiksmi ar cieši sakostiem zobiem, lai paskaidrotu, ko nozīmē 
griezt zobus.

Taču	Stefans	lūkojās	uz	debesīm	un	redzēja	Dieva	godību,	kur	Jēzus	
stāvēja	pie	Dieva	labās	rokas.	Viņš	pateica	likuma	sargiem,	ko	viņš	
redz.	Tie	sāka	kliegt	uz	viņu	un	aizspieda	savas	ausis,	lai	nedzirdētu,	
ko	Stefans	saka.	Atceries,	viņi	neticēja,	ka	Jēzus	ir	Dieva	Dēls,	tāpēc	
viņiem	tik	šausmīgi	likās	klausīties,	ka	tagad	Jēzus	ir	pie	Dieva	labās	
rokas	Debesīs.	Viņi	izdzina	Stefanu	ārpus	pilsētas	un	tur	to	nomētāja	
ar	akmeņiem.	

Aizvieto Stefanu 1A-50 ar 1A-52 un cilvēkus 1A-51 ar 1A-53. Uzliek akmeņus 
1A-54, 1A-55 un 1A- 56.

Kā	jūs	domājat,	kā	jutās	Stefans?	Vai	viņš	bija	dusmīgs	uz	tiem,	kas	
viņu	 apmētāja	 ar	 akmeņiem?	Vai	 viņš	 izkliedza	 lāstus	 uz	 tiem	vai	
domāja	pie	sevis	ļaunu? 

Ļauj bērniem atbildēt.

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.

CPA

Mums jāpaklausa auto-
ritātēm, kas ir pār mums 
(Kol. 3:22; Titam 3:1; 
Ebrejiem 13:17), izņemot 
gadījumus, kad mums 
jādara kaut kas pret Dieva 
gribu. Lai bērni padomā, 
kad viņi ir rīkojušies pret 
Dieva gribu. Lai bērni 
padomā par situācijām, 
kurās skaidri redzams, ka 
tiek pārkāpti Dieva likumi. 
Kā viņiem būtu jārīkojas? 
(Ar cieņu jāatsakās, jālūdz 
Dievam palīdzība pildīt 
to, kas ir Dieva griba, un 
nebūt konfliktā ar Dieva 
likumiem.)



Pirmie kristieši

60

Atkārtošanas 
spēle

Atkārtošanas spēle
Atbrīvo mācekļus

Novieto dažas mācekļu 
figūras pa vidu uz flaneļa 
tāfeles. No vilnas dzijas 
pavedieniem virs figūrām 
izveido cietuma restes. 

Grupu sadala divās 
komandās un pa kārtai 
uzdod atkārtošanas 
jautājumus.

Ja bērns atbild pareizi, tad 
var noņemt vienu “režģa 
stieni” un nolikt savas 
komandas pusē. 

Klausieties,	ko	viņš	lūdza	skaļā	balsī,	kamēr	cilvēki	meta	ar	akmeņiem.	

Izlasa Apustuļu darbi 7:60.

“Kungs,	nepielīdzini	tiem	šo	grēku!”

Viņš	lūdza	Dievam	piedot	šiem	cilvēkiem,	kas	nodarīja	viņam	necie-
šamas	sāpes!	Pēc	lūgšanas	Stefans	nomira.

Tev	varbūt	nekad	nebūs	jāmirst	par	savu	ticību,	bet	citās	zemēs	ir	
kristieši,	kuri	patiešām	ir	dzīvības	briesmās	savas	ticības	uz	Kristu	dēļ.	
Daudzi	ir	cietumos,	daudzus	izstumj	no	ģimenes,	daudzus	piekauj,	un	
tas	viss	tādēļ,	ka	Jēzus	ir	viņu	Glābējs.	Ja	tu	esi	kristietis,	tad	šie	ļaudis	
ir	tavi	brāļi	un	māsas	Dieva	ģimenē.	Vai	tu	aizlūgsi	par	viņiem	savās	
lūgšanās?	Lūdz,	lai	Dievs	dara	viņiem	sajūtamu	dzīvu	Savu	apsolījumu:	
“Es	tevi	neatstāšu	un	tevi	nepametīšu.”	Pateicies	Dievam,	ka	mūsu	
zemē	ir	brīvība	ticēt	Jēzum	Kristum.	Tev	būs	jācieš	sīkākos	veidos,	
dzīvojot	dzīvi,	kādu	Dievs	vēlas,	un	stāstot	par	Viņu.	Esi	gatavs	tam!	
Esi	sagatavots	atšķirīgai	dzīvei.	Lūdz	Dieva	palīdzību,	pirms	sākas	
ciešanas,	un,	kad	tās	parādās,	esi	priecīgs,	ka	tev	atļauts	ciest	varbūt	
pavisam	niecīgā	veidā	Jēzus	dēļ!	Atceries,	ka	tu	neesi	viens.	Dievs	ir	
solījis:	“Es	tevi	neatstāšu	un	tevi	nepametīšu.”	(Ebrejiem	13:5).

Noņem visas figūras.

Piezīme skolotājam
Būtu	 ļoti	 labi,	 ja	 stundai	 sekotu	vadītāja	 lūgšana	vai	 lūgšana,	 kurā	
iesaistās	bērni.	Bērniem	noderīgi	būtu	uzrakstīt,	par	ko	lūgt.	Lūdziet	
par	pulciņa	bērniem,	kuri	 tiek	 izsmieti	 ticības	dēļ.	Var	 lūgt	arī	par	
vajātiem	kristiešiem	citās	zemēs.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Ko	darīja	jūdu	vadoņi,	kad	viņi	dzirdēja,	ka	Pēteris	un	Jānis	

sludina	par	Kungu	Jēzu? (Iemeta Pēteri un Jāni uz nakti cietumā.)

2.	 Ko	vadoņi,	piedraudot	aizliedza	Pēterim	un	Jānim?	(Nerunāt 
un nemācīt Jēzus Vārdā.)

3.	 Kādēļ	 Pēteris	 un	 Jānis	 nepaklausīja?	 (Klausīt vadoņiem būtu 
neklausīt Dievam; svarīgāk ir paklausīt Dievam.)

4.	 Kas	ar	tevi	var	notikt,	ja	tu	kā	kristietis	paklausi	Dievam	mājās	
un	skolā?	(Pieņem ikvienu pamatotu atbildi.)

5.	 Ko	visi	darīja	pēc	tam,	kad	Pēteris	un	Jānis	bija	pastāstījuši	
kristiešiem	par	notikušo?	(Lūdza Dievam drosmi.)

6.	 Ko	Dievs	ir	apsolījis	Saviem	bērniem	Ebrejiem	13:5?	(“Es tevi 
neatstāšu un tevi nepametīšu”.)

7.	 Kā	apustuļi	izbēga	no	cietuma?	(Eņģelis viņus atbrīvoja.)

CPA

Palūdziet atpestītu bērnu 
izlasīt centrālo patiesību.
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8.	 Apustuļus	apcietināja	vēlreiz	un	nopēra.	Kā	viņi	pēc	tam	jutās?	
(Priecīgi par to, ka tiem bija ļauts ciest Jēzus dēļ.)

9.	 Ko	likuma	sargi	darīja	ar	Stefanu	viņa	liecības	dēļ?	(Viņi to 
nomētāja akmeņiem.)

10.	Kā	Stefans	jutās	šo	cilvēku	priekšā?	(Viņš lūdza Dievam piedot 
viņu rīcību.)

Mācību aktivitāte
Grāmatzīme

Izgatavojiet	grāmatzīmes	kopiju	(66.	lpp.)	katram	bērnam.	Augšējā	
malā	izspiediet	caurumu	un	parādiet,	kā	izgatavot	pušķīti	no	vilnas	
dzijas.	

Vecākie	bērni	var	arī	izkrāsot	burtus.	

Ieteiciet	bērniem	šo	grāmatzīmi	likt	Bībelē.	

Mācību aktivitāte
Liecināšanas instrumenti (6. daļa)

Lūgšanu	grāmatiņas	7.	lpp.	bērni	ieraksta	“Cilvēki,	kas	mani	vajā”	un	
to	cilvēku	vārdus,	par	kuru	glābšanu	jālūdz.	

Mācību aktivitāte
Personīgā liecība

Ieraksta	vai	pieraksta	bērnu	liecības.

Ja bērns atbild nepareizi, 
jautājums tiek pāradresēts 
otrai komandai.

Kura komanda noņems 
vairāk “stieņu”? 

Sagatavojiet papildu kas-
tītes un lūgšanu grāma-
tiņas tiem bērniem, kas 
pievienosies grupai, vai 
tiem, kas ir aizmirsuši pa-
ņemt līdzi savas lūgšanu 
grāmatiņas.
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Jēzus ir augšāmcēlies
(1. stunda – Mācību aktivitāte)

Jēzus ir 
augšāmcēlies

augšmala
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1. vārdu režģis
(3. stunda – Mācību aktivitāte)

 s i n a c f t r

 h e a l o o h e

 e i n o n r a p

 u b e c v g n e

 d f e g e i k n

 h k d l r v a t

 b l o t t e d e

 h e a v e n i g

 l a m e d o u t

Burtu mīkla Nepaklausība	Dievam.

	 	 	 	 Novēršanās	no	grēka.	

	 	 	 	 Kungs	Jēzus	var	apmierināt	tavu	vislielāko	__________________.

	 	 	 	 Atvieglināt	slimību	vai	ievainojumu.

	 	 	 	 Izteikt	pateicību.

	 	 	 	 Lūgt	piedošanu	par	grēkiem.

	 	 	 	 Tava	vislielākā	nepieciešamība,	lai	tavi	grēki	tiktu___________________.

	 	 	 	 Tu	tur	nevari	ieiet,	ja	tavi	grēki	nav	piedoti.

	 	 	 	 Nespējīgs	staigāt.
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2. vārdu režģis
(3. stunda – Mācību aktivitāte)

 s i n a c f t r

 h e a l o o h e

 e i n o n r a p

 u b e c v g n e

 d f e g e i k n

 h k d l r v a t

 b l o t t e d e

 h e a v e n i g

 l a m e d o u t

Atrodi vārdus         Grēks.								 Nepaklausība	Dievam.

	 	 	 						Atgriešanās										Novēršanās	no	grēka.	

	 	 	 						Vajadzību	 						Kungs	Jēzus	var	apmierināt	tavu	vislielāko	__________________.

	 	 	 							Dziedināt	 						Atvieglināt	slimību	vai	ievainojumu.

	 	 	 							Pateikties	 						Izteikt	pateicību.

	 	 	 							Nožēlot	 						Lūgt	piedošanu	par	grēkiem.

	 	 	 							Piedoti	 						Tava	vislielākā	nepieciešamība,	lai	tavi	grēki	tiktu_______________.

	 	 	 							Debesīs	 					Tu	tur	nevari	ieiet,	ja	tavi	grēki	nav	piedoti.

	 	 	 						Tizls																													 					Nespējīgs	staigāt.
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Grāmatzīme
(6. stunda – Mācību aktivitāte)





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! 
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