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Vai jūs kādreiz esat ļoti vēlējies kaut ko darīt, bet nezinājāt, kā? Tādā 
situācijā es biju sešdesmitajos gados.  Dievs atvēra man acis un sirdi 
saredzēt bērnu lielo vajadzību pēc Kristus. Taču jautājums, kā viņus 
evaņģelizēt un kā to darīt veiksmīgi, pēc manām domām, bija vienā-
dojums bez risinājuma formulas. Es biju vietējās varas ierēdnis, nevis 
evaņģēlists.
Dievs Savā gudrībā saveda mani kopā ar skolotāju, kas bija kristie-
tis un evaņģelizēja zēnus un meitenes. Es sēdēju plati ieplestām 
acīm un muti vaļā, kad viņš vadīja viktorīnu, mācīja bērniem Bībeles 
pantu un pasniedza evaņģēlija vēsti skaidri un saprotami.  Mēs visu 
darījām vienkārši; mēs dziedājām vairākas dziesmas vienā melodijā! 
Kopā ar viņu es pirmo reizi spēru bērnu evaņģēlista soļus. Viņa vārds 
ir Sems Dohertijs – šīs  grāmatas autors.
Šī nav grāmata lasīšanai garos ziemas vakaros. Tā ir rokasgrāmata, 
karte, ceļvedis, kas palīdz spert pirmos soļus bērnu evaņģelizācijā.  
Šajās lapaspusēs ir apkopota 50 gadu darba pieredze no A līdz Z. 
Izlasot to no vāka līdz vākam, jūs atradīsiet visu par bērnu evaņģe-
lizāciju. Nodaļas sakārtotas secībā no skolotāja sagatavošanās līdz 
Bībeles stundas sagatavošanai; no tā, kā mācīt Bībeles pantu, līdz 
tam, kā vest bērnu pie Kristus.
Šī ir viena no grāmatām, kuru es lasu un atzīmēju, mācos un iedzi-
ļinos rakstītajā. Tai būtu jākļūst arī par jūsu pastāvīgu pavadoni, 
sagatavojoties kalpošanai bērniem.
Kā es spēru savu pirmos grīļīgos soļus bērnu evaņģelizācijā pirms 
daudziem gadiem, tā es aicinu jūs ar Svētā Gara un šīs grāmatas pa-
līdzību darīt to pašu. Lai Dievs svētī jūs šajā kalpošanā, kura izmaina 
daudzu jaunu cilvēku dzīves!

Kenets Martins,

Bērnu evaņģelizācijas apvienības darbinieks Īrijā, misionāru darba 
apmācības koordinators
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Primārais šīs grāmatas nolūks ir palīdzēt tiem, kuri sāk kalpošanu 
bērniem vai to nesen sākuši.

Ilgākā laika posmā manī radās pārliecība, ka vajadzīga grāmata, kas 
noderētu cilvēkiem, kuri māca bērniem Bībeli, bet kuriem trūkst 
pieredzes vai apmācības, kā arī tiem, kuri pat nezina, kur un kā sākt 
kalpošanu. Es nezinu, cik daudz šādu grāmatu tiek piedāvāts. Es ticu 
un lūdzu Dievu, lai šī grāmata aizpildītu šo nišu un būtu noderīgs, 
vērtīgs un iedvesmojošs palīgs visiem, kas to saņems un lietos.

Man ir sajūta, ka grāmata palīdzēs arī tiem, kuri jau ir iesaistīju-
šies kalpošanā un uzkrājuši bagātīgu pieredzi. Tā dos iespēju šiem 
darbiniekiem pārbaudīt citā gaismā savu kalpošanu un, iespējams, 
atrast, kas vēl būtu jāpārbauda un jāpadziļina viņu darbā. Neviens 
no mums nekad nesasniegs to līmeni, kad zināsim visu un mums 
nebūs vairs jāmācās. Mēs vienmēr esam vai, pareizāk sakot, mums 
jābūt sevis izvērtēšanas un mācību procesā, pastāvīgā kustībā uz 
augšu. Dažkārt tāda vienkārša, praktiska grāmata kā šī var būt sti-
muls šajā procesā.

Šī grāmata cenšas aptver visu nepieciešamo kalpošanā bērniem, 
bet neiedziļinās detaļās.  Tā savā veidā ir „starta aprīkojums”. Es esmu 
sarakstījis citas grāmatas, kurās detalizētāk apskatīts katrs šajā grā-
matā minētais temats, un es atsaukšos uz  tām, kur tas būs nepiecie-
šams. Ja jums nav minēto grāmatu un jūs vēlētos tās studēt, rakstiet 
uz grāmatas beigās norādīto adresi, dariet zināmu, kādēļ jums 
grāmatas nepieciešamas, un mēs centīsimies jums palīdzēt.

Es centos sastādīt šo grāmatu tik vienkāršu un praktisku, cik vien tas 
bija iespējams. Es atsaucu atmiņā laiku pirms 50 gadiem, kad pats 
sāku kalpošanas darbu bērniem, un centos dalīties ar jums pieredzē 
par to, ko pats būtu vēlējies zināt un kādu palīdzību gaidīju toreiz.
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Šo grāmatu es sadalīju divās daļās.

•	 Pirmajā	daļā	aplūkoti		pamatprincipi,	kas	jums	un	man	JĀSAPROT,	
pirms iesaistāmies kalpošanā bērniem. Mūsu mērķim jābūt  vairāk 
izprast kalpošanu, pirms to turpinām. Šīs nodaļas atbildēs uz pa-
matjautājumiem.

•	 Otrajā	daļā	aplūkoti	kalpošanas	bērniem	praktiskie	aspekti,	un	tajā	
parādīts,	kas	mums	būtu	JĀDARA.	Šajā	daļā	ir	atbildes	un	pamat-
principi praktiskai jautājumu risināšanai.

Šo grāmatu nevar lasīt ātri, lapu pēc lapas kā parastu grāmatu.

Šī	ir	STUDIJU	GRĀMATA.	Jums	vajadzētu	to	studēt	nodaļu	pēc	noda-
ļas – lēni, iedziļinoties detaļās, un tūdaļ to pielietojot savā kalpošanā. 
Vai  arī ielūkojieties satura rādītājā un izvēlieties tos tematus, kuros 
jums nepieciešama palīdzība. Varat izstudēt attiecīgās nodaļas.

Lai palīdzētu jums studijās, esmu iekļāvis katras nodaļas sākumā īsu 
kopsavilkumu vai konspektu. Ja jums nav laika studēt visu nodaļu 
(kaut gan es to ļoti iesaku), varat atlasīt tēmas, kurās jums nepiecie-
šama palīdzība, un studēt tās.

Daudz no grāmatā rakstītā nav oriģinālas idejas. Daudzu gadu garumā 
es esmu atlasījis idejas no citu autoru grāmatām un citu mācītā. Tagad es 
nevaru nodalīt un atpazīt, no kurienes tās visas nākušas. Esmu arī iekļā-
vis dažus nozīmīgus paragrāfus no citām savām grāmatām, kur tas bija 
nepieciešams.

Ja šī grāmata jums palīdzēs sākt (vai palīdzēs stiprināt kalpošanu) un 
rezultātā bērni tiks izglābti un pieaugs garīgi, tad es būšu vairāk nekā ap-
mierināts. Mans vienīgais mērķis ir palīdzēt JUMS, lai jūs varētu palīdzēt 
BĒRNIEM,	lai	Dievs	tiktu	pagodināts	jūsu	dzīvē	un	kalpošanā	un	daudzu	
bērnu dzīvēs.

„Un, ko tu esi dzirdējis no manis, daudziem lieciniekiem klāt esot, to cel priekšā 
uzticīgiem cilvēkiem, kas būs noderīgi mācīt atkal citus.” (2. Timotejam 2:2)
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Pamatprincipi

Pirmie	soļi,	kas	jāsper	kalpošanā	bērniem,	ir	STUDĒT	un	SAPRAST	
bērnu darba pamatprincipus. 
Šīm studijām būtu jāatbild uz sekojošiem jautājumiem:

•	 kā	es	varu	zināt,	ka		Dievs	vēlas,	lai	kalpoju	bērniem								
(1. nodaļa);

•	 kur	lai	es	sāku	(2.	nodaļa);
•	 kā	lai	uzaicinu	bērnus	(3.	nodaļa);
•	 kādas	ir	bērnu	vajadzības	(4.	nodaļa);
•	 kā	bērni	atsaucas	evaņģēlija	vēstij	(5.	nodaļa);
•	 vai	man	būtu	jāevaņģelizē	bērni	(6.	nodaļa);
•	 kā	lai	evaņģelizēju	bērnus	(7.	nodaļa);
•	 kā	lai	lietoju	Bezvārdu	grāmatu	(8.	nodaļa);
•	 kā	es	varu	palīdzēt	glābtam	bērnam	augt	(9.	nodaļa).

Uz visiem šiem jautājumiem atbildēts 1. daļas nodaļās.
Es ticu, ka jums, studējot tās, radīsies izpratne par pamatprinci-
piem kalpošanā bērniem.

1.
 D

A
ĻA
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Glābšana, svētdarīšana un kalpošana
Kā zināt, ka  Dievs vēlas, lai es kalpoju bērniem?

Nodaļas kopsavilkums
(Soļi, kas jāsper katram bērnu darbiniekam  vai nākošajam 

bērnu darbiniekam.)
 Glābšana. – Katram bērnu darbiniekam nepieciešams 

uzticēties Jēzum Kristum kā savam Kungam un Glābējam.
 Svētdarīšana. – Katra bērnu darbinieka dzīvei ir jābūt 

Dievam tīkamai.
 Kalpošana. – Dievs sagaida no Saviem bērniem, ka viņi 

darīs Viņa darbu, t.sk. arī darbu ar bērniem.
 Lūdziet Dievu parādīt jums, kas jādara, – tas ir nākošais 

loģiskais solis.
 Grāmatas autora personīga liecība.
 Svētības bērnu darbā. – Strādājot ar bērniem un kalpo-

jot viņiem, Dievs svētīs un lietos jūs.
 Pārbaudes lapa skolotājiem un bērnu darbiniekiem. 

Aizpildot to, jūs redzēsiet, vai jums piemīt īpašības, kas 
nepieciešamas bērnu darbiniekam.

Pirmais solis katram, kas jūt, ka varbūt Dievs viņu vada uz kalpo-
šanu bērniem, ir atzīt un saprast faktu, ka Dievam ir īpašs plāns 

un nolūks viņa dzīvē.
Šis plāns ir izsakāms trīs vārdos – glābšana, svētdarīšana un kal-
pošana. Citiem vārdiem sakot, Dievs vēlas, lai katrs šīs grāmatas 
lasītājs būtu glābts, svētdarīts un iesaistīts kalpošanā Viņam.

1.
 n

o
d

aļ
a
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Glābšana
Neviens nevar būt iesaistīts kalpošanā bērniem, līdz nav pārliecināts, ka ir 
glābts, ka viņa grēki ir piedoti, ka viņš ir „jauna persona Kristū” un ka viņš 
pēc nāves būs Debesīs kopā Jēzu Kristu.

Diemžēl ir daudz labu, reliģiozu skolotāju un pat svētdienskolotāju, kuri 
dzīvo skaidru dzīvi, bet nav savas dzīves uzticējuši Jēzum un kuru grēki 
nav piedoti. Es to zinu, jo es pats biju viens no viņiem. Es uzaugu drau-
dzē, kur evaņģēlijs netika sludināts, tomēr es domāju, ka esmu kristietis, 
jo biju kristīts un iesvētīts. Es regulāri  apmeklēju baznīcu un dzīvoju pēc 
iespējas labu dzīvi. Savā pirmajā svētdienskolas darba gadā es mācīju 
bērniem reliģiskus norādījumus. Divdesmit divu gadu vecumā es pir-
mo reizi atklāju, ka man pašam ir nepieciešama glābšana, un esmu ļoti 
pateicīgs Dievam, ka Viņš man ļāva uzticēties Jēzum Kristum kā savam 
personīgajam Kungam un Glābējam. No tā brīža sākās mana jaunā dzīve 
un kalpošana.

Glābšana nav baznīcas apmeklēšanas rezultāts.  Baznīcas ceremonijām, 
piemēram, kristībām, lūgšanām, Bībeles studijām vai labiem darbiem, ir 
sava vieta, un tie ir glābšanas rezultāts,  bet tie nedod glābšanu.

Bībele skaidri norāda, ka mēs  „no žēlastības  esam pestīti ticībā” (Efezie-
šiem	2:8)	un	„cilvēks tiek taisnots ticībā, neatkarīgi no bauslības darbiem” 
(Romiešiem	3:28),	un	Dievs  „piedod visus agrāk.. nodarītos grēkus.. pats 
taisns būdams un taisnodams to, kas tic Jēzum”	(Romiešiem	3:26).

Bibliskas pavēles un norādījumi tiem, kuri vēlas būt glābti, nav – esi labs, 
lasi Bībeli, ej uz baznīcu. Īstā atbilde ir: „Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs 
nams tiksit pestīti.”	(Apustuļu	darbi	16:31)

Glābšana ir personīgas ticības un uzticēšanās Jēzum, Dieva Dēlam, rezul-
tāts, un no brīža, kad grēcinieks uzticas un sevi nodod Jēzum, visi viņa 
grēki	ir	piedoti	(Apustuļu	darbi	13:39)	un	viņš	ir	jauna	persona	(2.	Korin-
tiešiem	5:17).

No brīža, kad cilvēks novēršas no saviem grēkiem un uzticas Jēzum 
Kristum, viņš ir atgriezies. Viņš ir gan taisnots, gan atdzimis uz mūžīgiem 
laikiem.

Vai jūs personīgi esat uzticējies Jēzum kā savam Glābējam? Ja, nē, kāpēc 
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gan tagad nepārtraukt lasīt šo grāmatu un neuzticēties Viņam tūdaļ? Ja 
jūs dziļi savā sirdī apzināties, ka esat pievīlis Dievu, ka esat grēcinieks, un 
vēlaties saņemt Viņa piedošanu un būt citāds, jūs varat lūgt Viņu savā 
sirdī un teikt:

„Mīļais Kungs Jēzu, es zinu, ka es neesmu glābts. Paldies par to, ko Tu izdarīji 
pie krusta, lai glābtu mani. Tagad es vēlos novērsties no saviem grēkiem un 
vecās dzīves, es vēlos uzticēties Tev kā savam Kungam un Glābējam. Lūdzu, 
piedod visus manus grēkus, un, lūdzu, dari mani par jaunu personu. Es zinu, 
ka Tu to darīsi, jo Tu to esi apsolījis. Paldies Tev. Es Tev pateicos, ka tagad es 
esmu glābts uz mūžu. Āmen.”

Svētdarīšana
Ar glābšanu viss nebeidzas. Tas ir tikai pirmais solis Dieva plānā tavai un 
manai dzīvei. Cilvēks, kurš uzticas Jēzum Kristum, ir piedzimis no jauna 
(Jāņa	3:3,5);	viņš	ir	jauns	radījums	(2.	Korintiešiem	5:17)	un	sāk	lēnām	
augt garīgi; viņa augšana var būt ļoti neliela, bet tā ir redzama. Ja nav 
nekādas izaugsmes, tad nav dzīvības.

Dievs vēlas, lai tu un es pieaugtu svētumā, lai mēs kļūtu aizvien vairāk 
līdzīgi Jēzum Kristum. Šo augšanu sauc par svētdarīšanu.

„Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atziņā! 
Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!” (2.	Pētera	3:18)

„Jo tāda ir Dieva griba – lai jūsu dzīve būtu svēta.” (1.	Tesaloniķiešiem	4:3)

Svētdarīšana ir process. Neviens vai nekas neaug ātri. Tā ir pieaugšana 
soli pa solim, studējot Dieva Vārdu, sarunājoties ar Dievu un pielūdzot 
Viņu. Tie nav viegli svētas dzīves soļi. Šajā ceļā ir daudz kritienu, kļūdu un 
kļūmju. Mēs esam gan kalnā, gan lejā ielejā, bet mūsu dzīves kopējā virzī-
ba vienmēr ir uz priekšu, un caur visām problēmām, kuras mums sagādā 
dzīve, mēs kļūstam aizvien līdzīgāki Jēzum Kristum, mūsu Kungam un 
Glābējam.

„Mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas nāk par labu, tāpēc ka tie pēc 
Viņa mūžīgā nodoma ir aicināti.”	(Romiešiem	8:29)

Šī augšana un izaugsme Jēzus Kristus līdzībā ir iespējama, vienīgi patei-
coties Svētajam Garam (Dieva Garam), kas dzīvo katrā ticīgajā, un tas ir 
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Viņš, kas dod gan vēlēšanos, gan spēju augt garīgi. 

„Bet mēs visi, atsegtām sejām, Dieva godību redzēdami kā spogulī, topam 
pārvērsti Viņa paša līdzībā no spožuma uz spožumu. To dara Tā Kunga 
Gars.”	(2.	Korintiešiem	3:18)

Un tad kādu dienu, kad mēs nomirsim, mēs būsim kopā ar Dievu. Tad 
svētdarīšanas process būs pabeigts un mēs mūžīgi pilnībā būsim kā Viņš.

„Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs 
zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, 
kāds Viņš ir.” (1.	Jāņa	3:2)

Kalpošana
Ir vēl trešais solis Dieva plānā katram ticīgajam. Dievs vēlas, lai mēs kal-
potu Viņam un iesaistītos Viņa darbā. Vispirms, ja Dievs būtu vēlējies mūs 
tikai glābt un svētdarīt, Viņš būtu varējis ņemt mūs pie sevis Debesīs, 
kad mēs uzticējāmies Jēzum Kristum un saņēmām glābšanu. Mēs būtu 
pilnīgi svētdarīti jau tajā pašā brīdī. Taču Viņš to nedarīja. Kāpēc? Galve-
nais iemesls ir tas, ka Viņam te uz zemes mums ir paredzēts darbs, kuru 
mēs nevarētu darīt Debesīs. Viņš vēlas mūs lietot, lai evaņģelizētu citus, 
kalpotu viņiem viņu garīgajās vajadzībās. Viņš vēlas, lai mēs, kas esam 
glābti, tiekam svētdarīti un esam iesaistīti kalpošanā, palīdzētu citiem, lai 
arī viņi būtu glābti, svētdarīti un uzticīgi kalpotu Dievam.

„Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.” (Marka	16:15)

„Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla 
un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un 
redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja	28:19,20)

„Tad Viņš tiem saprašanu atdarīja, ka tie rakstus saprata, un tiem sacīja: 
„Tā stāv rakstīts, ka Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā 
dienā  un ka Viņa Vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām 
tautām, iesākot no Jeruzālemes,  un jūs esat liecinieki tam visam.”” (Lūkas 
24:45-48)

„Jēzus vēlreiz viņiem saka: „Miers ar jums! Kā Tēvs Mani sūtījis, tā Es jūs sūtu.” 
(Jāņa	20:21)

„Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit Mani 
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liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pašam pasaules 
galam.” (Apustuļu	darbi	1:8)

Tādēļ jūsu un mana atbildība ir meklēt, ko Viņš vēlas, lai mēs darītu. 
Viņam ir plāns katram, un Viņš vēlas, lai mēs tajā piedalītos. Mēs paši 
nevaram izlemt savu vietu un kalpošanas veidu. Viņš to dara!

Ir ļoti nozīmīgi fakti, kas jāatceras attiecībā par mūsu kalpošanu Dievam.

•	 Dievs	vēlas	un	ir	gatavs	vadīt	mūs	un	parādīt	mums	skaidri	Savu	
plānu mūsu kalpošanā:
 Kur mums jākalpo Viņam.
 Varbūt mūsu kalpošana ir mūsu vietējā draudzē, varbūt vietā, 

kur dzīvojam, vai varbūt kāda citā zemē.
 Kmums jākalpo.
 Varbūt tie ir pieaugušie, varbūt jaunieši, varbūt bērni.
 kā mums jākalpo.
 Varbūt tas ir brīvprātīgā darbs (tas, ko jūs darāt paralēli algota-

jam laicīgajam darbam), varbūt pusi sava laika jūs strādājat algo-
tu laicīgu darbu, kas nodrošina jūs finansiāli, varbūt tas ir pilnas 
slodzes darbs (uzticot Dievam gādāt par visu nepieciešamo).

 Ar ko kopā mums jākalpo.
Varbūt tā ir kalpošanā draudzē, varbūt starpkonfesionālā organizācijā 
vai misijā, varbūt (kaut arī tas notiek reti) darbosieties viens.

Bībele skaidri norāda, ka Dievs vēlas dot mums atbildes uz visiem 
šiem jautājumiem noteiktā laikā.

„Tu mani vadi pēc Sava prāta un beidzot mani uzņemsi godībā.” (Psalmi 
73:24)

„Tavas ausis dzirdēs aiz tevis šos vārdus: šis ir tas ceļš, staigājiet pa to! – 
kaut jūs arī ietu pa labi vai novērstos pa kreisi.” (Jesajas	30:21)

„Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš 
nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas 
nākamās lietas.” (Jāņa	16:13)

Mums būtu jālūdz, kā lūdza Psalmu autors, kura lūgšanu mēs atrodam 
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25.	psalma	5.	pantā:	„Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi 
mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr.”

Kāds varētu jautāt: „Kā es varu zināt, ka Dievs vēlas, lai kalpoju bēr-
niem?” 

Dievs vada katru cilvēku pa savu ceļu:
•	 jūs	varat	saskatīt	bērnu	garīgās	vajadzības	un	sajust	savu	atbildību	

palīdzēt apmierināt tās. Kā cilvēks, kas lec ūdenī, lai izglābtu kādu 
bērnu, tā jūs varat sajust savu atbildību izglābt bērnus, kuri garīgā 
ziņā ir briesmās;

•	 jūs	varat	lasīt	Bībeles	pantu,	kas	īpaši	runā	uz	jūsu	sirdi,	kā	piemē-
ram,	Mateja	18:14.	„Tāpat arī nav jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no 
šiem mazajiem pazustu”;

•	 jums	var	būt	iekšēja	pārliecība	par	to,	ko	Dievs	vēlas	no	jums.	Šī	
pārliecība var būt Svētā Gara darbs;

•	 kāds	var	jūs	uzaicināt	sākt	darbu	ar	bērniem	–	kā	Barnaba	aicināja	
Pāvilu	nākt	un	kalpot	Antiohijā	(Apustuļu	darbi	11:25,26),	kā	Pāvils	
aicināja	Timoteju	kļūt	par	viņa	darba	biedru	(Apustuļu	darbi	16:15).	
Dievs šādi bieži lieto citus cilvēkus.

Vai arī Dievs kombinē vairākus no šiem faktoriem, bet gandrīz vien-
mēr Dievs lieto Savu Vārdu, Bībeli, lai vadītu mūs.

(Vairāk par to, kā zināt Dieva gribu savā dzīvē un kalpošanā, jūs varat lasīt 
manā grāmatā „50 gadi un vēl mācos”.  Piezīme. Šī grāmata 2019. gadā vēl 
nav tulkota latviešu valodā.)

•	 Dievs	dod	mums	vajadzīgās	spējas	un	dāvanas,	lai	darītu	Viņa	dar-
bu. Viņš mūs neaicina darbā, lai pēc tam atstātu vienus, paļaujoties 
tikai uz savām iespējām. Viņš ir apsolījis dot mums visu nepiecieša-
mo, lai pildītu Viņa gribu mūsu kalpošanā.

  „Jūsu aicinātājs ir uzticams. Viņš būs arī darītājs.” (1.	Tesaloniķiešiem	5:24)

 Atkal un atkal Bībelē mēs redzam, kā Dievs aicina darbā šķietami 
visnepiemērotākos cilvēkus:

	 Jozua	bija	kalps	(2.	Mozus	24:12,13),	un	viņš	baidījās	kļūt	par	
vadītāju	(Jozua	1:2,9);
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 Nehemija bija dzērienu devējs (Nehemijas 1:1) un nekad nebija 
būvējis	sienas	(Nehemijas	2:5);

	 Dāvids	bija	ganu	zēns	(Psalmi	78:70),	vismazāk	piemērotā	perso-
na,	lai	būtu	ķēniņš	(1.	Samuēla	16:11-12);

	 Pēteris	bija	zvejnieks	(Marka	1:16)	un	viņam	nebija	pieredzes	
sludināšanā	(Apustuļu	darbi	2:14).

Mēs to varam redzēt no baznīcas vēstures un misionāru darba piemēriem.

Viljams Kerijs (William Carey), misionāra darba pionieris Indijā, bija kurp-
nieks.

Dāvids	Livingstons	(David	Livingstone),	vispazīstamākais	misionārs	Āfri-
kā, strādāja tekstilfabrikā.

Gledisa Ailvarda (Gladys Aylward), kuru Dievs aicināja darbam Ķīnā, bija 
kalpone un nabadzīga studente.

Brālis Andrejs (Andrew), plaši pazīstamais misionārs „slēgtajās zemēs”, 
bija dāņu armijas virsnieks.

Visos gadījumos Dievs deva viņiem spējas, talantus un dāvanas, kas bija 
nepieciešamas kalpošanai, kurai Viņš bija aicinājis.

Lūgt Dievu parādīt jums, kas jādara, – tas ir nākamais loģiskais solis
Mēs zinām, kādu pavēli Jēzus Kristus deva Saviem mācekļiem – tev un 
man.

„Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.”	(Marka	16:15)

Dievs grib, lai ikviens dzirdētu evaņģēliju. Tu un es, mēs esam daļa Viņa 
plānā. Mēs paši gribētu iet jebkur un aizsniegt visus, bet tas nav fiziski 
iespējams. Mums ir nepieciešamas Dieva norādes, kur un kādiem cilvē-
kiem kalpot.

Dievs vairākus no mums ir aicinājis darbā ar bērniem, un es ticu, ka dau-
dzi šīs grāmatas lasītāji ir pārliecināti, ka Dievs viņus ir vadījis kalpošanā 
bērniem. Tagad jūs sperat pirmos soļus tajā.  Dievs dod jums mīlestību, 
ko	dāvāt	bērniem	(Jāņa	21:15),	un	pārliecību	par	viņu	glābšanas	nepie-
ciešamību.
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Ne visi ir aicināti kalpot bērniem, bet daži ir, un es sliecos domāt, ka jūs 
vēlaties būt daļa no šiem nedaudzajiem.

Vairāk nekā viena trešdaļa pasaules iedzīvotāju ir bērni, un tas būtu lo-
ģiski un normāli domāt, ka Dievs vēlas, lai trešdaļa no kopējā evaņģēlija 
sludinātāju skaita kalpotu šai vienai trešdaļai iedzīvotāju.  Mēs neceram 
uz vairāk, bet mēs negribētu sagaidīt arī mazāku skaitu. Un tas būtu 
prieks un privilēģija apzināties, ka Dievs jūs ir aicinājis kalpošanā zēniem 
un meitenēm.

Ja jūtat, ka Dievs jūs vada darbā ar bērniem, jums jālūdz, lai Viņš parāda, 
kas jādara:

 kā vecākam vai vecvecākam bērniem jūsu mājā;

 kā brīvprātīgajam svētdienskolas skolotājam vai darbdienu bēr-
nu darbiniekam draudzē;

 kā brīvprātīgam bērnu darbiniekam ārpus draudzes aktivitātēs – 
Labās vēsts pulciņos, brīvdabas evaņģelizācijas pasākumos, kristīgu 
bērnu brošūru izplatīšanā;

 kā pusslodzes vai pilnas slodzes bērnu kalpošanas darbiniekam 
jūsu draudzē vai kādā starpkonfesionālā organizācijā, piemē-
ram, Bērnu kristīgās izglītības apvienībā. 

Dievs parādīs jums, ko darīt, un jūsu atbildība ir paklausīt Viņam un Viņa 
aicinājumam.

Personīga liecība
Jums varētu būt noderīga mana pieredze šajos trīs soļos Dieva plānā 
manai dzīvei – glābšana, svētdarīšana un kalpošana.

•	 Divdesmit	divu	gadu	vecumā	es	pirmo	reizi	saskāros	ar	evaņģēliju.	
Es biju, kā jau minēju iepriekš, regulārs draudzes apmeklētājs. Laiku 
pa laikam lasīju Bībeli, lūdzu un centos dzīvot, cik vien iespējams 
labi  un morāli skaidri. Ja kāds man tad būtu jautājis, vai esmu kris-
tietis, es droši vien atbildētu: jā, vai es ceru, ka, jā.

 Tad es satiku kādu jaunu pāri, kas gatavojās doties misijas darbā. 
Viņi man izskaidroja evaņģēliju. To klausoties, es dzirdēju, ko nekad 
vēl nebiju dzirdējis. Viņi man izskaidroja, ko Bībele māca par grēku 
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(un manu nepieciešamību pēc glābšanas), Jēzu Kristu (un ko Viņš 
darīja manā labā pie krusta), par to, kā es varu saņemt glābšanu 
(novēršoties no grēkiem un uzticoties Jēzum Kristum kā savam 
Kungam un Glābējam). Pēc septiņiem mēnešiem, kuru laikā Dievs 
strādāja manā sirdī, pateicoties šo cilvēku kalpošanai, man un ma-
nām Bībeles studijām, Dievs atvēra man acis un saprātu, ka es visu 
savu cerību liku uz Kungu Jēzu Kristu. Es lūdzu Viņu glābt mani, un 
Viņš to darīja!

•	 Es	zinu,	ka	no	šī	brīža	es	biju	mainījies,	un	sapratu,	ka	Dievs	gaida	
no manis Viņam patīkamu dzīvi. Taču man vienmēr tas ir bijis grūti. 
Es atklāju, ka esmu nonācis kaujas laukā, un cīņa bija par progresu 
manī.

 „Bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta 
bauslību un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos 
locekļos.” (Romiešiem	7:23)

 „Jo miesas tieksmes ir pret Garu, bet Gara tieksmes ir pret miesu, jo šie divi 
viens otram stāv pretī, ka jūs nedarāt to, ko gribat.”	(Galatiešiem	5:17)

 Tajā pašā laikā es jutu vēlēšanos kļūt aizvien līdzīgāks Jēzum Kris-
tum, un ticu, ka pēdējos piecdesmit gados, studējot Bībeli, pavadot 
laiku lūgšanās pēc Dieva palīdzības manā dzīvē, es esmu kļuvis 
vairāk līdzīgs Viņam.

 Man nekad nav licies, ka svētdarīšanas process ir viegls, bet tas tie-
šām ir vērtīgi padarīt to par savas dzīves mērķi, dzīvot tā, kā Dievs 
vēlas.

•	 Freds	Orrs	(Freds	Orr),	kurš	veda	mani	pie	Kristus,	vienmēr	uzsvēra,	
ka glābšana novedīs pie kalpošanas. Viņš, jau pirms es uzticējos Kris-
tum, teica, ka tad, kad es to izdarīšu, Dievam būs darbs priekš manis. 
Tāpēc pēc tam, kad es uzticējos Kristum, es sāku lūgt Dievu parādīt 
man, ko Viņš vēlas no manis. Tas bija mans pirmais jautājums.

 Man pašam bija kādas domas. Es spēlēju regbiju vienā no labā-
kajām komandām valstī. Es varēju sevi iedomāties kā evaņģēlistu 
regbija spēlētājiem un atlētiem, jo es pats tāds biju. Pēc pirmajiem 
manas jaunās kristieša dzīves mēnešiem Dievs parādīja manu 
kalpošanu. Tie bija zēni un meitenes. Es nepieredzēju nekādu dra-
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matisku aicinājumu, vīziju vai iespaidīgu atklāsmi. Maz pamazām, 
te un tur, Dievs sāka manu sirdi gatavot kalpošanai bērniem. Es 
aizgāju uz kādu sapulci, kur tika runāts par bērnu darbu. Es lasīju 
avīzes un redzēju bērnu (fiziskās un citāda rakstura) vajadzības. Es 
lasīju Bībeli un redzēju, cik svarīgi ir bērni. Pēc kāda laika man bija 
skaidrs, kāda būs mana kalpošana.

	 Otrais	jautājums	bija	–	kā lai to daru un ar ko kopā? Es uzrakstīju 
vēstuli	Fredam	Orram,	kuru	Dievs	lietoja	pie	manas	atgriešanās;	
viņš tobrīd mācījās Bībeles koledžā, gatavojoties darbam Brazīlijā. 
Es viņam pastāstīju, ka jūtu, ka Dievs mani un sievu vada kalpošanā 
bērniem, un lūdzu viņa padomu, kā sākt.

 Nākošajā dienā Bībeles koledžā ieradās viesis no Child Evangelism 
Fellowship.	Viņš	runāja	ar	studentiem	par	CEF	darbu	un	bērnu	
vajadzībām. Pusdienās viesis apsēdās blakus manam garīgajam 
tēvam un stāstīja par savu dedzīgo vēlēšanos, lai arī Īrijā Bērnu 
evaņģelizācijas	apvienība	sāktu	darbu.	Viņš	jautāja,	vai	Freds	
nebūtu	ieinteresēts	sākt	šo	darbu,	bet	Freds	izstāstīja,	ka	dodas	uz	
Brazīliju. Tad viņš izvilka no kabatas manu vēstuli un pastāstīja par 
mums – jaunu pāri, kas esam ieinteresēti bērnu darbā. „Kāpēc jums 
neapciemot viņus?” ieteica mans draugs. Viņš tā arī darīja, un pēc 
šīs tikšanās mēs bijām pilnīgi pārliecināti, ka mums jāstrādā kopā 
ar	Child	Evangelism	Fellowship	(CEF).	Tā	mums	bija	privilēģija	sākt	
CEF	darbu	Īrijā	un	vadīt	to	četrdesmit	gadus.

 Mans trešais jautājums bija –  kur Dievs vēlas, lai mēs kalpotu 
bērniem kopā	ar	CEF?	Vai	mums	mūsu	uzmanības	lokā	būs	īru	
bērni vai bērni citās zemēs? Mēs turpinājām lūgt un bijām pārlie-
cināti, ka Dievs vēlas, lai mēs kalpotu savā zemē un īpaši bērniem 
ārpus draudžu uzmanības loka. Mūsu sirdīs bija rūpes par visiem 
bērniem, un mēs bijām gatavi doties jebkur, bet Dievs lika mūsu 
sirdīs pārliecību, ka mēs esam nepieciešami Īrijā (vismaz sākumā) 
un mums jāstrādā ar bērniem savā dzimtenē. 

 Mēs bijām pateicīgi par laiku, kad Dievs parādīja Savu plānu mūsu 
kalpošanai.	Rezultāts	–	vairāk	nekā	piecdesmit	prieka	pilni	kalpo-
šanas	gadi	kopā	ar	Child	Evangelism	Fellowship.	Četrdesmit	gadus	
garīgā kalpošanā bērniem Īrijā un tad divdesmit deviņus gadus 
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Eiropā, un tagad es rakstu grāmatas.

 Vēlos atzīmēt vēl kaut ko: pirmos četrpadsmit gadus manā kalpo-
šanā	bērniem	kopā	ar	Child	Evangelism	Fellowship	Dievs	deva	man	
iespēju paralēli strādāt skolā par skolotāju. Tādēļ es nebiju pilnas 
slodzes darbinieks šajos gados. Divi galvenie iemesli, kāpēc es tur-
pināju darbu skolā bija:

1) man bija daudz iespēju skolā evaņģelizēt savus skolēnus, un 
man bija prieks redzēt, kā daudzi uzticējās Kristum;

2)	mana	skolotāja	alga	pilnībā	sedza	visus	manus	izdevumus	Īrijas	
CEF	vadītāja	amatā.	Man	nebija	nepieciešams	finansiāls	atbalsts	
no misijas vai kāda cita, es pilnībā pats sevi nodrošināju.

 Dievs deva man labu veselību, un mana sieva bija ļoti saprotoša, 
tāpēc es varēju apvienot divus „pilnas slodzes” darbus. Vēlāk es 
apzinājos, ka nespēju turpināt divus darbus. Mēs lūdzām par to un 
jutām,	ka	Dievs	liek	spert	nākošo	soli	uz	pilnas	slodzes	darbu	CEF.	
Tas	notika	1964.	gadā,	un	drīz	vien	mēs	tikām	nozīmēti	par	CEF	
vadītājiem visā Eiropā. Taču tas jau ir cits stāsts!

Bērnu darba svētības
Tā ir privilēģija, kad Dievs jūs un mani aicina kalpošanā sludināt bērniem 
evaņģēliju, un es ticu, ka daudzi no jums būs svētīti šajā kalpošanā.

Es ticu, ka jūs vairāk un vairāk iesaistīsieties zēnu un meiteņu evaņģeli-
zācijā un Dievs svētīs jūs un lietos šajā kalpošanā. Tas, protams, nebūs 
darbs bez problēmām, bet prieks un gandarījums, kuru jūs saņemsiet, 
kompensēs visas problēmas un grūtības.

„Kas ar asarām sēj, tie ar gavilēm pļaus:  viņi aiziet un raud, dārgu sēklu sējai 
nesdami, bet tiešām ar prieku viņi atkal nāks un nesīs mājup savus kūlīšus.” 
(Psalmi	126:5,6)

•	 Bērni	būs	glābti.
 Jūs nekad nepiedzīvojat lielāku prieku (izņemot savu glābšanu) 

kā prieku par bērniem, kuri nāk pie Kristus. Jūsu kalpošanā tā ir kā 
„jauka mūzika” no Debesīm, kad bērni nāk pie jums un saka: „Vai jūs 
man nepastāstītu, kā es varu uzticēties Kungam Jēzum?”
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•	 Bērni	augs	ticībā.
 Jūs novērosiet, ka ne visi bērni, kuri ir apliecinājuši, ka uzticējušies 

Kungam Jēzum, patiesi aug un attīstās garīgi (kaut kādu iemeslu 
dēļ). Tomēr daudzi aug, un jums ir īpašs gandarījums redzēt bērnu, 
kas uzticējies Kristum jūsu kalpošanā, pieaugam ticībā un kļūstam 
par nobriedušu kristieti. Tomēr jums ir jāatzīst, ka tas prasa laiku.

•	 Vietējai	draudzei	tiks	sniegta	palīdzība.
 Jūsu primārā atbildība savā kristīgajā kalpošanā ir palīdzēt celt vie-

tējo draudzi, kurai jūs piederat. Un nav šaubu, ka, ja jūs esat iesais-
tīts kalpošanā bērniem draudzē un ārpus tās, jūsu draudze saņems 
un piedzīvos labumu no šādas kalpošanas. Svētības būs vairāk 
ilgtermiņa nekā īslaicīgas, bet tās noteikti būs redzamas.

•	 Bērnu	ģimenēm	tiks	palīdzēts.
 Šodien bērni saskaras ar kārdinājumiem un spiedienu, par kuru viņi 

maz ko zina. No visām pusēm viņiem tiek piedāvāts lietot narkotikas, 
alkoholu, iesaistīties seksuālās darbībās un vardarbībā. Vecāki – gan 
kristīgi, gan nekristīgi – bieži vien vai zaudē prātu, redzot, ar kādām 
problēmām un briesmām ir jāsastopas viņu bērniem. Kad vecāki 
redzēs, ka jūsu kalpošana, mācot bērniem Dieva Vārdu un palīdzot 
viņiem risināt problēmas mūsdienu pasaulē, nes augļus, viņi būs 
pateicīgi vai vismaz viņiem tādiem vajadzētu būt. Viņi jutīs, ka jūs 
palīdzat viņu ģimenēm.

•	 Jūs	būsiet	svētīts:
 jūs būsiet personīgi svētīts, jo jūs paklausījāt Dieva norādīju-

mam aizsniegt bērnus. Paklausība vienmēr tiek svētīta,
 jūs būsiet svētīts, redzot savas kalpošanas rezultātus,
 jūs būsiet svētīts ar pastāvīgi pieaugošu Dieva Vārda atziņu, kad 

jūs to mācīsiet. Mācot bērnus, es iemācījos Bībeli vairāk nekā 
kādā citā veidā.

•	 Jūsu	ģimene	būs	svētīta.
 Jūsu bērniem vai mazbērniem būs privilēģija un iespēja būt daļai 

no jūsu kalpošanas. Viņi piedalīsies jūsu vadītajā Labās vēsts pulci-
ņā, 5 dienu klubā vai nometnē. Jūs varat lūgt, lai viņi tiktu izglābti 
un svētīti.
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•	 Dievs	tiks	pagodināts.
 Tā ir vislielākā svētība jūsu kalpošanā. Dievs tiks pagodināts ar jūsu 

paklausību Viņa gribai, ar izglābtām un izmainītām bērnu dzīvēm.
„Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru 
Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; 
Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen!”	(1.	Pētera	4:11)

Pārbaudes lapa skolotājiem un bērnu darbiniekiem
Tiem, kas strādā ar bērniem vai plāno to darīt, svarīgi zināt īpašības, 
kuras Dievs vēlas redzēt viņu dzīvēs un kalpošanā. Tās ir mērķis, uz kuru 
tiekties. Nezaudējiet drosmi, ja jūs neesat sasniedzis tās, – jūs dodaties 
pareizā virzienā un redzēsiet progresa un izaugsmes pierādījumus.

Īpašība Jautājums Atbilde
Glābts Vai es esmu uzticējies Jēzum Kristum 

kā savam Kungam un Glābējam?
Jā/Nē

Ziedojies Vai es esmu nodevis sevi Jēzum Kris-
tum un kļūstu katru dienu līdzīgāks 
Viņam?

Jā/Nē

Aicināts Vai es ticu, ka Dievs vēlas, lai strādāju 
ar bērniem?  

Jā/Nē

Norūpējies Vai man rūp bērni un viņu glābšana? Jā/Nē
Lietojams Kaut arī jūtos nespējīgs, vai es vēlos, 

lai Dievs mani lieto savā kalpošanā?
Jā/Nē

Apmācāms Vai es vēlos mācīties kalpot un meklē-
ju katru iespēju mācīties kursos, lasīt 
grāmatas utt.?

Jā/Nē

Uzticams Vai es sevi disciplinēju, lai vienmēr 
būtu akurāts un uzticams?

Jā/Nē

Lūdzējs Vai es redzu vajadzību lūgt un saskatu 
tās nozīmīgumu sev un attiecībā uz 
bērniem? 

Jā/Nē
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Strādīgs Vai es vēlos patiesi smagi strādāt kal-
pošanā un pavadīt daudz laika, lai tai 
gatavotos?

Jā/Nē

Draudzīgs Vai gatavojos apciemot bērnus un 
viņu vecākus, veidot attiecības ar 
viņiem?

Jā?/Nē

Konsekvents Vai mana liecība bērniem un viņu 
vecākiem saskan ar to, ko es daru un 
sludinu?  

Jā/Nē

Es	ticu,	ka	jūsu	atbildes	bija	–	JĀ!
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Uzmanību, gatavību, starts!
Kā  sākt?

Nodaļas kopsavilkums
(Šie ir pirmie lēmumi, kas jāpieņem, domājot par darbu ar 

bērniem.)
 Palīdziet savā draudzē. Tā ir vislabākā vieta sākumam.
 Palīdziet organizācijai, kas darbojas ar bērniem. Lielākā 

no	tām	ir	Child	Evangelism	Fellowship,	un	mūsu	organi-
zācijai vienmēr ir vajadzīgi darbinieki.

 Dodieties uz priekšu un dariet kaut ko patstāvīgi. Tas 
nav pats labākais ceļš un vienīgi tad ir ieteicams, ja pir-
mās divas iespējas jums nav iespējamas.

Es uzdrošinos domāt, ka Dievs parādīs jums, ko tieši Viņš vēlas, 
lai jūs darītu ar bērniem – evaņģelizētu, mācītu Dieva Vārdu, 

kalpotu viņu garīgo vajadzību apmierināšanai.

Iespējams, ka jums ir radušies divi jautājumi.

•	 Kur	sākt?
•	 Ko	darīt?

Es došu jums trīs atbildes uz šiem jautājumiem, un ticu, ka tās 
palīdzēs jums sākt. Der ielāgot, ka vissvarīgākais, dodoties ceļā, ir 
pirmais solis. Tas dažkārt ir visgrūtākais ceļa posms. Kad pirmais 
solis ir sperts, ceļš priekšā parasti kļūst skaidrs.

Palīdziet savā draudzē
Es ticu, ka jūs apmeklējat draudzi, kurā uzticīgi  tiek sludināts 
evaņģēlijs, un esat tās loceklis. Ja vēl ne, tad jums par tādu jākļūst.

Pirmais solis būtu runāt ar savu mācītāju vai svētdienskolas vadī-
tāju un piedāvāt savu palīdzību svētdienskolā. Esmu novērojis, ka 
daudzās svētdienskolās trūkst skolotāju, tādēļ jūsu piedāvājums 
mācīt bērnus tiks pieņemts ar prieku. Pat ja skolotāju skaits ir 
pietiekams, esmu pārliecināts, ka jūs pieņems kā rezerves skolotā-
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ju, kas var vajadzības gadījumā aizvietot skolotāju, vai par palīgu pirms-
skolas vai sākumskolas vecuma bērnu grupā (palīdzēt uzturēt kārtību 
un disciplīnu). Jūs vienkārši varat būt klāt nodarbībā, sakārtot telpu, 
sagaidīt bērnus un uzkopt telpu pēc nodarbības. Kad jūs parādīsiet savu 
pieķeršanos bērniem un demonstrēsiet savu vēlēšanos palīdzēt viņiem 
pat visvienkāršākajā un pazemīgākajā veidā, Dievs atvērs jums durvis uz 
tiešu bērnu mācīšanu svētdienskolas klasē.

Šajā laikā tiem, kas ir atbildīgi par svētdienskolas darbu, būs iespēja pār-
baudīt jūsu piemērotību kalpošanai bērniem.

•	 Katru	dienu	studējiet	Dieva	Vārdu	savai	izaugsmei.
•	 Regulāri	apmeklējiet	draudzes	dievkalpojumus.
•	 Apmeklējiet	apmācības	nodarbības,	seminārus,	kuri	palīdz	jūsu	

kalpošanai.
•	 Lasiet	un	studējiet	grāmatas,	kas	palīdz	jums	gatavoties	veiksmīgai	

bērnu mācīšanai.
Ir vēl cita iespēja. Papildus skolotāja darbam vai tā vietā  jūs varat pie-
dāvāt savu palīdzību bērnu kalpošanā darbdienās vai svētdienas bērnu 
dievkalpojumos (ja ir tādas kalpošanas). Dažās draudzēs nedēļas vidū ir 
nodarbības vai neformāli pasākumi bērniem. Papildu darbinieki parasti ir 
nepieciešami. Jums šāda kalpošana varētu būt ļoti piemērota.

Jūs varat piedāvāt palīdzību un mācīt Brīvdienu Bībeles skolās, kuras jūsu 
draudze organizē bērniem pusi dienas vai visas dienas garumā brīvdienu 
nedēļā.

Palīdziet organizācijai, kas darbojas ar bērniem
Es ticu, ka evaņģelizācijas centrs un fokuss ir vietējā evaņģēliskā draudze,  
tāpat svarīga loma ir starpdraudžu organizācijām, kuru mērķis ir ar evaņ-
ģēlija vēsti aizsniegt bērnus – īpaši tos, kuri neapmeklē draudzi. Vispla-
šāk	pazīstamā	no	šādām	organizācijām	ir	Child	Evangelism	Fellowship,	
misija, ar kuru es strādāju jau vairāk nekā piecdesmit gadus. Tā darbojas 
vairāk	nekā	150	valstīs	visā	pasaulē	ar	vairāk	nekā	2500	pilnas	slodzes	
darbiniekiem un tūkstošiem brīvprātīgo.
Jūs varat būt viens no šiem brīvprātīgajiem. Ja jūs vēlētos būt iesaistīts, 
jums	jājautā,	vai	vietā,	kur	jūs	dzīvojat,	ir	kāds	Child	Evangelism	Fellowship	
atzars	vai	kāda	cita	līdzīga	organizācija.	(Piezīme.	Latvijā	CEF	pārstāv	Bērnu	
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kristīgās izglītības apvienība.) Jums jārunā ar vietējo darba vadītāju un 
jāpiedāvā	palīdzība	kādā	no	CEF	kalpošanām:
•	 jūs	varat	atvērt	savu	māju	bērnu	nodarbībām	vai	Labās	vēsts	pul-

ciņam kādā no nedēļas dienām, lai mācītu Dieva Vārdu apkārtnes 
bērniem;

•	 jūs	varat	mācīt	Labās	vēsts	pulciņā,	kas	notiek	kāda	cita	mājā;
•	 jūs	varat	būt	vasaras	misionārs	kopā	ar	CEF	un	mācīt	vai	palīdzēt	5	

dienu klubos, kas notiek vasarā brīvā dabā;
•	 jūs	varat	palīdzēt	un	būt	grupas	vadītājs	bērnu	nometnē.

Tomēr,	pirms	jūs	tiekat	iesaistīts	kādā	no	CEF	kalpošanām,	ir	jāuzņemas	
dažas saistības:
•	 jāparaksta	CEF	Ticības	apliecība,	kas	apliecina	doktrināros	pamatus;
•	 jādod	apliecinājums,	ka	jūsu	kalpošana	būs	starpkonfesionāla	un	

nebūs polemiska;
•	 ka	labprātīgi	apmeklēsit	CEF	apmācības	nodarbības	vai	treniņ-

programmas;
•	 ka	pārsvarā		izmantosit	CEF	literatūru	un	mācību	materiālus.

Tāpat būs nepieciešams aizpildīt palīga vai darbinieka anketu, un šis 
pieteikums tiks rūpīgi, lūdzot Dievu, izskatīts.

Dodieties uz priekšu un dariet kaut ko patstāvīgi
Trešā iespēja ir patstāvīgi mācīt bērnus. Tas nav labākais veids, un to 
vajadzētu darīt tikai tad, ja abi iepriekšējie nav iespējami. Vienmēr labāk 
ir	kalpot	draudzes	vai	kādas	organizācijas	(piemēram,	CEF)	komandā.	
Abos gadījumos jums ir sadraudzība ar citiem, kuriem ir tādi paši mērķi 
kā jums; jūs varat saņemt palīdzību un atbalstu no vadītājiem un darba 
biedriem; jums ir iespēja atskaitīties. Tas vienmēr ir noderīgi un nepiecie-
šami.

Tomēr, ja abas iepriekšējās iespējas nav iespējamas un esat pārliecināts, 
ka Dievs vēlas, lai jūs sludinātu evaņģēliju bērniem un mācītu viņiem 
Dieva Vārdu, jums jādodas uz priekšu vienam un jāstrādā.

Ko jūs varētu darīt? Ir vairākas iespējas:
•	 vienkāršākā,	kas	arī	prasa	mazāk	pieredzes	un	spēju,	ir	izdalīt	bēr-
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niem domātas brošūras. Jūs tās varat dabūt kristīgās izdevniecībās, 
grāmatu	veikalos	vai	organizācijās.	Arī	CEF	ir	brošūras	bērniem.

 Katrā brošūrā parasti ir vieta, kur ierakstīt jūsu adresi un vārdu, lai 
bērns, kuram būtu nepieciešama garīga palīdzība, varētu jums 
rakstīt;

•	 vasarā	jūs	varat	sapulcināt	bērnus	un	pastāstīt	viņiem	Bībeles	stās-
tus un evaņģēliju. Jūs varat lietot Bezvārdu grāmatu vai ilustrētus 
stāstus, vai priekšmetu stundas. Jums jābūt pārliecinātiem, ka darāt 
to atklāti un redzami, lai bērnu vecāki varētu iepazīties ar jums un 
to, ko jūs darāt;

•	 jums	vajadzētu	uzrunāt	apkārtnes	bērnu	vecākus	un	lūgt,	lai	viņi	
atļauj bērniem apmeklēt nodarbības jūsu mājās. Jums būtu jā-
paskaidro, ka nodarbības būs starpkonfesionālas. Daudzi vecāki 
atļaus saviem bērniem nākt uz šādām stundām, ja viņi jūs pazīs un 
būs pārliecināti par jums.

Šādās nodarbībās (vai nodarbībās brīvā dabā) ļoti noderīgs ir darba 
biedrs. Jūs varat būt skolotājs, bet otrs cilvēks – jūsu palīgs. Skolotājs 
vada nodarbību. Palīgs sagaida bērnus, palīdz sameklēt vietu, kur sēdēt, 
seko līdzi disciplīnai un veic pierakstus. Viņš ir gatavs padomdošanai 
bērniem un piedalās citās aktivitātēs, kur skolotājam nepieciešama palī-
dzība.
Jūs varat uzaicināt citus ieinteresētus cilvēkus kļūt par lūgšanu partne-
riem, kas regulāri  lūdz par jūsu nodarbībām. Tas ir ļoti nepieciešami, lai 
būtu progress.
Dažās zemēs, īpaši rietumu pasaulē, cilvēki ir aizdomīgi pret tiem, kas 
strādā ar bērniem. Īpašas aizdomas rada apstāklis, ja jūs strādājat viens. 
Tāpēc viss, ko jūs darāt, ir jādara atklāti un publiski: ir jādibina kontakti 
ar bērnu vecākiem, ir svarīgi strādāt sadarbībā ar draudzi vai kādu labi 
pazīstamu kristīgu organizāciju.
Dažās zemēs ir likumi, kas jāievēro, strādājot ar bērniem. Piemēram, 
Ziemeļīrijā ir Bērnu Aizsardzības likums un visiem, kas strādā ar bērniem, 
ir jāiepazīstas ar to.
Būtu	labi	vietējā	CEF	pārstāvniecībā	noskaidrot	šīs	lietas.
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Sapulciniet bērnus
Kā lai uzaicinu bērnus?

Nodaļas kopsavilkums
(Šie soļi palīdzēs jums „sapulcināt bērnus”.)

 Saprotiet Dieva norādījumus. 5.	Mozus	grāmatas	31.	
nodaļas	12.	un	13.	panta	studijas	palīdzēs	jums	saska-
tīt „bērnu sapulcināšanas” svarīgumu.

 Rūpīgi plānojiet. Pārliecinieties, ka laiks un vieta ir 
piemērota bērniem (un viņu vecākiem).

 Kontaktējieties ar vecākiem. Ļoti svarīgi to darīt 
pareizi.

 Kontaktējieties ar bērniem. Esiet gatavs izdalīt bēr-
niem  ielūgumus. 

 Sagatavojiet interesantu nodarbību. Lai bērniem, 
kuri atnāks, nav jāiet prom tādēļ, ka jūsu sanāksme ir 
garlaicīga un viņiem nepiemērota. 

 Iedrošiniet bērnus aicināt citus. Viņi to spēj izdarīt 
labāk nekā jūs.

 Organizējiet speciālus pasākumus. Tie var noderēt.
 Jums ir jāpiemērojas. Viss iepriekš minētais ir jāpiemē-

ro jūsu situācijai.
 Jums jālūdz. Šī ir vislielākā atbildība un galvenais 

veids, kā būt pārliecinātiem, ka bērni atnāks.

Saprotiet Dieva norādījumus
Dieva norādījums, ko Viņš Mozum lika pateikt izraēliešu bērniem, 
bija:

„Un sapulcini tautu, vīrus un sievas, bērnus un svešiniekus, kas mīt 
tavos vārtos, ka viņi dzirdētu un mācītos un bītos To Kungu, jūsu 
Dievu, un turētu un darītu visus šīs bauslības vārdus, un arī viņu 
bērni, kas vēl to nezina, dzirdēs un mācīsies bīties To Kungu, jūsu 
Dievu, visu to laiku, kamēr jūs dzīvosit tanī zemē, uz kuru jūs ejat pār 
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Jordānu, lai to iemantotu.” (5.	Mozus	31:12,13)

Mēs varam saskatīt, ka šeit minētas četras cilvēku grupas, uz kurām attie-
cas šis norādījums, – vīrieši, sievietes, svešinieki un bērni.
Tālāk mēs redzam Dieva mērķi Izraēla bērniem un arī mums, ieskaitot 
bērnus.

•	 Viņš	vēlējās,	lai	tie	sapulcētos.	„ Sapulcini bērnus...”
 Vārds „sapulcini” nozīmē „sasauc kopā”.
•	 Viņš	vēlējās,	lai	viņi	klausītos	Dieva	Vārdu	–	„ka	viņi	dzirdētu...”.
•	 Viņš	vēlējās,	lai	tie	saprastu	vai	mācītos	Viņa	Vārdu	–	„un mācītos...”.
•	 Viņš	vēlējās,	lai	tie	bītos	Dievu	– „bītos To Kungu, jūsu Dievu...”.
•	 Viņš	vēlējās,	lai	viņi	pārdomātu	un	paklausītu	visam,	kas	rakstīts	

Dieva Vārdā, – „turētu un darītu šīs bauslības vārdus”.

Aplūkojot šos punktus ačgārnā kārtībā, mēs labāk varam saprast, ko 
Dievs mums saka:

•	 bērni	patiesi	nevar	paklausīt visiem Dieva vārdiem, līdz viņi nebīs-
tas Dievu;

•	 viņi	nevar	bīties Dievu, ja nesaprot, ko Bībele māca par Viņu;
•	 viņi	nevar	saprast, ko Bībele māca par Dievu, ja nedzird Dieva Vārdu;
•	 viņi	nevar	dzirdēt	Dieva	Vārdu,	JA	VIŅI	NENĀK;
•	 viņi	nenāks, ja mēs viņus „nesapulcināsim”.

Tas mūs izved atpakaļ pie galvenā jautājuma.

Kā uzaicināt bērnus? Kā pamudināt viņus klausīties Dieva Vārdu?

Ieskatoties iepriekšējā nodaļā, jūs varat redzēt dažādus veidus, kā kalpot 
bērniem, tomēr mums ir nepieciešamas atbildes uz šiem diviem jautā-
jumiem neatkarīgi no tā, vai jau kalpojam vai grasāmies sākt to darīt.  
Dotās atbildes vairāk domātas tiem, kuri sper pirmos soļus kalpošanā. Es 
ticu, ka, sekojot šiem pamatprincipiem, jums izdosies „sapulcināt bērnus”.

Rūpīgi plānojiet
Pirms jūs sākat domāt par to, kā „sapulcināt bērnus”, ir nepieciešams 
pārliecināties, vai vieta, diena un laiks, kuru esat izvēlējies nodarbībām, 
ir piemērots bērniem. Jūs nevarat gaidīt bērnus uz nodarbību laikā, 
kad jau ir daudz citu aktivitāšu, kas varētu kavēt ierašanos. Vispirms ir 
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uzmanīgi jāizpēta apvidus, kur plānojat kalpot bērniem, pēc tam rūpīgi 
jāizraugās bērniem vislabākā vieta, diena un laiks nodarbībām.

Kontaktējieties ar vecākiem
Pirms sākat kalpošanu bērniem, jums būtu nepieciešams kontaktēties ar 
vecākiem, kuru bērnus domājat iesaistīt. Jums ir jāatzīst, ka bērni ir savu 
vecāku varā, un jācer, ka vecāki ļaus saviem bērniem klausīties jūs.

Ir divas iespējamās briesmas:

•	 vecāki	pēc	tikšanās	ar	jums	var	aizliegt	bērniem	nākt;
•	 ja	netiksieties	ar	vecākiem	un	viņus	neinformēsiet,	bet	kontaktēsie-

ties ar bērniem „slepeni”, jūs dosiet iemeslu viņiem pilnībā aizliegt 
bērniem tikties ar jums.

Es ticu, ka pirmās briesmas ir mazākas par otrajām un jūs tiksieties ar ve-
cākiem, būdami gatavi saņemt atteikumu. Tomēr es ceru, ka vairums no 
viņiem būs gandarīti par jūsu atklātību un godīgumu. Atklāta rīcība var 
pozitīvi ietekmēt vecāku lēmumu, un viņi ļaus bērniem nākt pie jums.

Labākais ir tikties ar vecākiem „aci pret aci”. Tas nozīmē iet no mājas uz 
māju, no vienām durvīm pie otrām. Jums būs jāiepazīstina ar sevi, jā-
paskaidro, ko plānojat darīt, un jālūdz viņiem dot atļauju bērniem nākt. 
Jums jāuzsver, ka mācīsiet Bībeles patiesības un jums nav nodoma 
aizvilināt bērnus no draudzes (ja viņi kādu apmeklē). Uzsveriet faktu, ka 
jūs vēlaties palīdzēt bērniem tikt galā ar mūsdienu pasaules problēmām 
un stresu. Jums arī jāpaskaidro, ka vecāki būs gaidīti ciemiņi jūsu nodar-
bībās, lai arī viņi varētu dzirdēt, ko jūs mācāt. Jūs varat vecākiem atstāt 
vēstules kopiju, kurā rakstīts par jums un nodarbībām.

Kontaktējieties ar bērniem
Nākošais solis ir kontaktēties ar bērniem un uzaicināt viņus nākt un pie-
dalīties jūsu mācībās.

To jūs varat darīt divos veidos:
•	 aicinot personīgi.
 Jums vajadzētu personīgi uzaicināt bērnus. Paskaidrojiet, kas jūs 

esat un ko vēlaties darīt. Dariet zināmu, ka esat jau runājis ar viņu 
vecākiem, un mudiniet arī viņus lūgt vecākiem atļauju nākt;

•	 izdalot drukātus ielūgumus.
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 Mazas ielūgumu kartītes ar detalizētu uzaicinājuma saturu ir ļoti 
noderīgas.	Tās	jūs	varat	izdalīt	vietās,	kur	pulcējas	bērni.	Ārpus	sko-
las vārtiem ir ļoti laba vieta. Jums gan var nākties lūgt to darīt. Pat 
ja tas nav nepieciešams, labāk ir lūgt šādu atļauju. Pozitīvi kontakti 
ar skolu ir ļoti noderīgi. Varbūt jums pat atļauj izlikt plakātu skolā 
un dod iespēju uzrunāt bērnus.

Nebaidieties, ka pirmajā reizē nav liels skaits bērnu.
Labāk ir sākt ar mazumu un tad augt nekā iesākt ar daudziem un tad iet 
mazumā. Paši bērni ļoti bieži ir tie, kas izreklamē jūsu pasākumus.

Sagatavojiet interesantu nodarbību
Tiekoties ar vecākiem un aicinot bērnus, jums nepieciešams pārliecināt 
viņus, ka nodarbības būs interesantas, saturīgas un atraktīvas. Ja tā ne-
būs, daudz bērnu un varbūt pat visi bērni pārtrauks nākt.
Ja nodarbības būs interesantas, saturīgas un atraktīvas, bērni turpinās 
nākt un pievienosies vēl citi bērni, kuri par to būs dzirdējuši.
Mēs par to runāsim grāmatas turpinājumā.

Iedrošiniet bērnus aicināt citus
Labākie uzaicinātāji ir paši bērni. Tāpēc jums jādomā par veidiem, kā 
pamudināt viņus uzrunāt citus bērnus un uzaicināt uz nodarbībām.

•	 Jūs	varat	pamudināt	bērnus	tā	kalpot	citiem	bērniem.
•	 Jūs	varat	organizēt	sacensību,	lai	noskaidrotu,	kurš	uzaicinās	visvai-

rāk bērnu.
•	 Jūs	varat	piešķirt	„zvaigzni”	katram	bērnam,	kurš	atvedis	līdz	kādu	citu	

bērnu, un pasniegt mazu dāvanu, kad saņemtas piecas zvaigznes.

Organizējiet speciālus pasākumus
Jūs varēsiet ieinteresēt un uzaicināt vairāk bērnu uz regulārajām nodar-
bībām, organizējot arī īpašus pasākumus gada laikā.
Tie varētu būt:

•	 Ziemsvētku	svinības	vai	īpaša	Ziemsvētku	programma	un	drama-
tizēta Ziemsvētku stunda;

•	 Lieldienu	svinības	ar	programmu,	kas	apskata	Lieldienu	notiku-
mus;
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•	 tikšanās	ar	misionāriem.	Misionārs	pastāsta	par	savu	darbu,	rāda	
video vai slaidus.

Jums ir jāpiemērojas
Visu, ko es iepriekš rakstīju, ir nepieciešams piemērot jūsu apstākļiem.

•	 Tas,	kas	ir	noderīgs	vienā	kultūrā,	ne	vienmēr	iederas	citā.	Tāpēc	
ir jāadaptē metodes, kā „sapulcināt bērnus”. Izmantojiet iespējas, 
kuras sniedz jūsu kultūra.

•	 Tāpat	adaptējiet	visu	attiecībā	uz	to	kalpošanu,	kuru	jūs	plānojat	
sākt. Piemēram, ja plānojat izdalīt brošūras bērniem, jums nav ne-
pieciešams vispirms meklēt kontaktus ar vecākiem.

Tomēr es ticu, ka pamatprincipi, kurus es uzsvēru, palīdzēs un būs no-
derīgi jebkurai kalpošanai bērniem. Es jūtu, ka, sekojot šiem principiem, 
jums izdosies „saplucināt bērnus”.

Jums ir jālūdz
Ir ļoti nepieciešams uzsvērt lūgšanas lomu jūsu kalpošanā un dzīvē. 
Jums pašam un jūsu kalpošanai tikai tad būs svētība, ja Dievs to svētīs. 
Sākums, lai saņemtu Viņa svētību, ir daudz laika pavadīt lūgšanās – visas 
nedēļas garumā jūsu Klusajā laikā ar Dievu un pirms katras nodarbības.
Jums jālūdz, lai

•	 bērni	ierastos;
•	 viņi	uzmanīgi	klausītos;
•	 Dievs	uzrunātu	bērnu	sirdis,	lai	viņi
 uzticētos Kungam Jēzum Kristum,
 augtu garīgi.
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Palīdziet viņiem
Kādas ir bērnu vajadzības?

Nodaļas kopsavilkums
(Lai palīdzētu bērniem, jums nepieciešams saprast viņu vajadzības.)
 Bērniem jāsaprot Dieva Vārda patiesības. Lielākā daļa 

bērnu tās nezina.
 Bērniem nepieciešama glābšana. Katram bērnu darbi-

niekam jābūt par to skaidrībā.
 Bērniem nepieciešams stiprinājums. Viņi dzīvo grūtā 

pasaulē un pakļauti lielam spiedienam.
 Bērniem nepieciešama drošība. Nestabilajā un vilšanos 

pilnajā pasaulē viņiem nepieciešama cerība uz Dievu.
 Bērniem nepieciešams evaņģēlijs. Pāri visām svētībām 

vislielākā nāk caur evaņģēliju. Mūsu pienākums ir nest 
viņiem šo vēsti.

Jau jūsu kalpošanas sākumā ir nepieciešams Bībeles skatījumā 
saprast, kādas ir bērnu vajadzības un kā tās apmierināt. Jūsu 

mērķis ir kalpot un palīdzēt viņiem, un jūs to nevarat darīt, ja 
skaidri neredzat viņu vajadzības. Nav iespējams sniegt risinājumus, 
nezinot problēmas; nevar dot labu atbildi, nezinot jautājumu. Pa-
reiza izpratne par to, ko Bībele māca par bērniem un viņu vajadzī-
bām, ļaus labāk noteikt mērķus, kuru piepildījumu vēlaties redzēt 
bērnu dzīvēs.

Bērniem jāsaprot Dieva Vārda patiesības
Dievs pats Sevi ir atklājis Savā Vārdā, Bībelē. Tur ir svarīgākās patie-
sības, kuras vīriešiem, sievietēm, zēniem un meitenēm nepiecie-
šams dzirdēt un saprast. Citādi bērni dzīvos garīgā tumsā, noliedzot 
Dievu.

Bībele mums tika dota trīs iemeslu dēļ:
•	 lai	parādītu,	kāds	ir	Dievs;
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•	 lai	parādītu,	kādi	esam	mēs;
•	 lai	parādītu	mums,	kādus	mūs	vēlas	redzēt	Dievs:	
 caur glābšanu,
 caur svētdarīšanu,
 caur galēju godības sasniegšanu.

Nospiedošais vairākums bērnu maz zina Dieva Vārdu vai nezina to ne-
maz. Viņi nezina, kāds ir Dievs; patiesībā viņi arī nezina, kādi ir paši (Dieva 
acīs); viņi nezina,  kā kļūt tādiem, kādus Dievs vēlas viņus redzēt. Daudzas 
Bībeles patiesības sabiedrībā tiek apšaubītas, ignorētas un noraidītas. 
Tāpēc māciet viņiem Bībeles patiesības. Neesiet apoloģētisks un nepado-
dieties spiedienam. Māciet Bībeles patiesības kā absolūtu patiesību.

Jūsu  pirmais uzdevums ir palīdzēt bērniem uzzināt patiesības, kuras 
Dievs ir atklājis Savā Vārdā, un pielietot tās dzīvē. Jums jāmāca šīs patiesī-
bas bērniem, cik vien uzcītīgi to varat.

Bērniem nepieciešama glābšana
Ļoti svarīgi, ka jūs zināt un skaidri saprotat, ko Bībele māca par to bērnu 
garīgo stāvokli, kuri nav uzticējušies Jēzum Kristum kā savam Kungam 
un Glābējam.

•	 Viņi	ir	garīgi	miruši.
 „Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos.. arī mūs, kas 

savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā 
jūs esat izglābti.”	(Efeziešiem	2:1,5)

•	 Viņiem	ir	grēcīga	daba.
 „Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu 

acu priekšā!” (Psalmi 51:5)
 „Kopā ar tiem arī mēs visi reiz dzīvojām savas miesas kārībās, ļau-

damies miesas un miesas prāta iegribām, pēc savas dabas būdami 
Dieva dusmības bērni kā visi pārējie.”	(Efeziešiem	2:3)

•	 Viņi	ir	ārpus	Dieva	valstības.
 „Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs 

nenāksit Debesu valstībā.”	(Mateja		18:3)	
•	 Viņi	ir	pazuduši.
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 „Jo Cilvēka Dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Kā jums šķiet? Ja kādam 
cilvēkam ir simts avju un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās 
deviņdesmit deviņas kalnos un neies meklēt to, kas nomaldījusies? Un, 
ja viņam laimējas to atrast, patiesi Es jums saku: viņš vairāk priecājas 
par to nekā par tām deviņdesmit deviņām, kas nav nomaldījušās. Tā-
pat arī nav jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazus-
tu.”	(Mateja	18:11-14)

•	 Ja	viņi	ir	pietiekami	veci,	lai	saprastu,	ka	ir	grēkojuši,	zinātu,	ka	Jēzus	
ir miris par viņiem, un viņi noraida, ko Dievs saka viņiem, tad Bībele 
māca, ka, ja viņi nomirs, viņi būs pazuduši uz mūžīgiem laikiem.

 „Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas 
dzīvības neredzēs, bet Dieva dusmība paliek uz viņa.” (Jāņa	3:36)

 Jums jāsaprot, ka tad, kad bērni uzticēsies Jēzum Kristum kā savam 
Kungam un Glābējam, viņi tiks glābti un visas iepriekš minētās prob-
lēmas būs izgaisušas.

•	 Viņi	saņems	garīgu	dzīvību.
 „Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar 

Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!”	(Efeziešiem	2:5)
•	 Viņiem	būs	jauna	daba,	viņi	būs	izmainīti.
 „Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, 

viss ir tapis jauns.” (2.	Korintiešiem	5:17)
•	 Viņi	būs	piedzimuši	Dieva	valstībā.
 „Jēzus atbildēja: „Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no 

augšienes, neredzēt tam Dieva valstības. [..] Jēzus atbildēja: „Patiesi, 
patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt tam 
Dieva valstībā! [ .. ] Nebrīnies, ka Es tev esmu sacījis: tev jāpiedzimst no 
augšienes.”	(Jāņa	3:3,5,7)

•	 Viņi		būs	atrasti	un	atradīsies	„aplokā”.
 „Un, to atradis, tas prieka pilns to ceļ uz saviem pleciem un, mājās nācis, 

sasauc savus draugus un kaimiņus un tiem saka: priecājieties ar mani, 
jo es savu pazudušo avi esmu atradis.  Es jums saku, tāpat būs lielāks 
prieks debesīs par vienu grēcinieku, kas atgriežas, nekā par deviņdesmit 
deviņiem taisniem, kam atgriešanās nav vajadzīga.”  (Lūkas	15:5-7)

•	 Viņi	uz	mūžīgiem	laikiem	ir	glābti	no		Dieva	tiesas	un	dzīvos	mūžīgi.
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 „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, 
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” 
(Jāņa	3:16)

 Detalizēti par bērnu vajadzību dzirdēt evaņģēliju jūs varat lasīt manā 
grāmatā „Kāpēc evaņģelizēt bērnus?”.

Bērniem nepieciešams stiprinājums
Bērni ir piedzimuši pasaulē, kura ļoti atšķiras no tās, kurā piedzimāt jūs 
un es. Viņi sastopas ar kārdinājumiem un spiedienu, kuru mēs bērnībā 
neizjutām. Šķiet, ka velns ir licis lietā visu savu piedāvājumu, lai iznīcinātu 
mūsu bērnus un ticīgos, nodarot lielu ļaunumu Dieva draudzei.

Marka evaņģēlija devītajā nodaļā mēs lasām par cilvēku, kurš nāca pie 
Kunga Jēzus. Viņa dēls bija ļaunu garu apsēsts. Kad Jēzus vīram jautāja, 
cik ilgi dēls ir tāds, tēvs atbildēja: „No bērnības. Un daudzkārt viņš to ir 
iemetis gan ugunī, gan ūdenī, lai to nogalinātu; bet, ja Tu ko spēj, tad palīdzi 
mums, apžēlojies par mums.”	(Marka	9:21,22)

Velns vēlējās iznīcināt šo bērnu; un arī šodien tāds ir viņa mērķis – iznīci-
nāt mūsu bērnus. Šajā stāstā minēto zēnu Jēzus izdziedināja, Viņš var to 
darīt arī ar mūsu bērniem šodien. Viņš var apmierināt viņu garīgās vaja-
dzības un dot viņiem stiprinājumu.

Kā sekas velna gājienam pret mūsu bērniem mēs redzam šodienas pasauli 
grimstam materiālismā, skepticismā, humānismā un grēka dažādās formās 
un veidos.

Bērni vieni paši ir nespēcīgi, sastopoties ar tādu strauju uzbrukumu. Viņi 
nevar pastāvēt kārdināšanās un stāties pretī miesas un velna spiedienam.

Bet ir brīnišķīgā ziņa – Kāds var palīdzēt glābt bērnus, izmainīt viņus un 
dot viņiem nepieciešamo spēku, lai uzvarētu pasauli. Jēzus Kristus nāca 
pasaulē ne tikai lai mirtu pie krusta grēku piedošanai tiem, kas Viņam 
tic, ne tikai lai glābtu viņus no Dieva tiesas un pazudināšanas, ne tikai lai 
dotu viņiem mūžīgo dzīvību, bet arī lai glābtu viņus no grēkiem šodien.

„Viņa dzemdēs Dēlu, un Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu 
tautu no viņas grēkiem.”	(Mateja	1:21)

„Viņš Sevi par mums nodevis, lai atpestītu mūs no visas netaisnības un šķīstī-
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tu Sev par Savas saimes ļaudīm, dedzīgiem labos darbos.” (Titus	2:14)

Pēc tam kad Jēzus Kristus tika paaugstināts, četrdesmit dienas pēc Viņa 
nāves un augšāmcelšanās, Viņš sūtīja Dievu Svēto Garu dzīvot to sirdīs 
un dzīvēs, kuri uzticējās Viņam kā savam Kungam un Glābējam (Apustuļu 
darbi	1:8;	Apustuļu	darbi	2:33;	Apustuļu	darbi	2:38),	un	Svētais	Gars	dod	
atpestītajiem bērniem spēku un stiprumu, kāds viņiem nepieciešams, lai 
viņi būtu tādi zēni un meitenes, kādus viņus vēlas redzēt Dievs (Galatie-
šiem	5:22,23).

Bērniem nepieciešama drošība
Viena no galvenajām iezīmēm visā pasaulē mūsdienās ir drošības trū-
kums un nedrošība par visu – par nodarbinātību, par veselību, par nāvi. 
Vairumam cilvēku nav pārliecības par nākotni, īpaši par mūžību. Bērni 
jūtas nedroši. Īpaši tas attiecas uz bērniem no izpostītām ģimenēm. 
Dažiem ir tikai viens no vecākiem. Citiem nav vecāku. Viņi cieš no fiziskas, 
garīgas un seksuālas vardarbības.

Jēzus Kristus ne tikai glābj un dod stiprinājumu, bet Viņš dod tiem, kas 
Viņam uzticas, drošību, ko pasaule nespēj viņiem dot.

•	 Viņš	apsola	mūžīgu	dzīvi.
 „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 

Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvī-
bu.”	(Jāņa	3:16)

•	 Viņš	noņem	rūpes	un	raizes.
 „Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu 

sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”	(Filipiešiem	4:7)
•	 Viņš	atbrīvo	no	bailēm	par	nāvi.
 „Bet, tā kā bērniem ir asinis un miesa, tad arī Viņš tāpat to ir pieņēmis, 

lai ar nāvi iznīcinātu to, kam nāves vara, tas ir, velnu, un atsvabinātu 
visus, kas visu mūžu nāves baiļu dēļ bija verdzībā.”	(Ebrejiem	2:14,15)

•	 Viņš	dod	pārliecību	par	nākotni.
 „Tāpēc nezūdaities nākamā rīta dēļ, jo rītdiena pati par sevi zūdīsies. 

Ikvienai dienai pietiek pašai savu bēdu.”	(Mateja	6:34)
•	 Viņš	apsola	apmierināt	katru	vajadzību.
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 „Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības 
pilnās bagātības Kristū Jēzū.”	(Filipiešiem	4:19)

•	 Viņš	nomierina	un	pasargā	vājo,	nespējīgo	un	baiļu	nomākto.
 „Bāriņu tēvs un atraitņu aizstāvis ir Dievs Savā svētajā mājoklī.” (Psal-

mi	68:6)
 „Jo jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs 

esat saņēmuši dievbērnības Garu, kas mums liek saukt: Aba, Tēvs!” 
(Romiešiem	8:15)

Cik ļoti mūsu bērniem nepieciešams evaņģēlijs un brīnišķīgais Glābējs un 
Draugs, kurš var par tādu kļūt, ja bērni dzirdēs evaņģēliju un uzticēsies Viņam!

Bērniem nepieciešams evaņģēlijs
Visas šīs svētības nāk no Jēzus Kristus, kad Viņš kļūst par zēnu un meite-
ņu Kungu un Glābēju.

•	 Viņš	kļūst	viņu	Kungs	un	Glābējs,	kad	viņi	uzticas	Jēzum.
•	 Viņi	nevar	uzticēties	Jēzum,	pirms	viņi	nav	dzirdējuši	par	Viņu,	

par to, ko Viņš ir darījis, un to, ko Viņš darīs tad, kad viņi uzticēsies 
Jēzum.

•	 Viņi	nevar	dzirdēt	par	Jēzu,	ja	viņiem	kāds	to	nepastāsta. „Jo ikviens, 
kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts. Bet, kā lai piesauc, kam nav 
ticējuši? Un kā lai tic tam, par ko nav dzirdējuši? Bet, kā lai dzird, kad nav, 
kas sludina?  Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to 
kājas, kas pauž labo vēsti!  Bet ne visi pieņēmuši evaņģēliju, kā jau Jesaja 
saka: Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstij?  Tātad ticība nāk no sludināšanas 
un sludināšana – no Kristus pavēles.” (Romiešiem	10:13-17)

Bērniem ir fiziskas, mentālas un sociālas vajadzības. Ja  iespējas atļauj, 
mums jācenšas palīdzēt visās viņu vajadzībās. Tomēr viņu galvenās vaja-
dzības ir garīgās un šeit varam palīdzēt, tikai mācot Jēzus Kristus evaņģē-
liju.

Līdz ar to jūsu galvenā atbildība pret bērniem, kurus jūs plānojat mācīt, 
ir – EVAŅĢELIZĒT VIŅUS. Tas nozīmē, ka jums jāmāca viņiem Jēzus Kris-
tus evaņģēlijs (ko Jēzus Kristus ir darījis viņu dēļ, ko Viņš vēlas, lai bērni 
darītu, ko Viņš darīs viņu labā, ja viņi uzticēsies Jēzum) un jāaicina viņus 
atsaukties	evaņģēlija	vēstij.	To	detalizētāk	aplūkosim	6.	nodaļā.
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Saprotiet viņus
Kā bērni atsaucas evaņģēlija vēstij?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums jāsaprot, ko Bībele māca par bērniem.)

 Viņiem nepieciešams būt glābtiem. Viņi visi ir garīgi 
miruši, pazuduši un ārpus Dieva valstības.

 Viņi var būt glābti. Tas ir iespējams pat maziem bēr-
niem, viņi var uzticēties Jēzum Kristum kā Kungam un 
Glābējam.

 Viņi ir atvērti evaņģēlijam. Bērni ir vairāk atvērti 
evaņģēlijam nekā pieaugušie.

 Viņiem priekšā visa dzīve. Glābts bērns nozīmē, ka 
glābta visa dzīve.

 Noslēgums. Mums jāevaņģelizē bērni.

Bībele mums māca  četras fundamentālas patiesības par bēr-
niem un viņu atsaukšanos evaņģēlijam. Mums, skolotājiem, 

nepieciešams saprast visas četras patiesības. Tas ir ļoti svarīgi, ka 
mūsu kalpošanas pamatā ir Bībelē teiktais, nevis cilvēku uzskati, 
pieredze un mācība.

Viņiem nepieciešams būt glābtiem
Mēs iepriekšējās nodaļās mācījāmies, ka zēniem un meitenēm ir 
nepieciešams Jēzus Kristus kā Glābējs, tāpēc viņiem ticībā jāatsau-
cas evaņģēlijam. 

Šī bibliskā mācība ir pretēja daudzu cilvēku un pasaules „ekspertu” 
uzskatiem, pat dažu draudzes cilvēku uzskatiem:

•	 daži		domā,	ka	bērni	ir	nevainīgas	būtnes	un	viņiem	nav	
nepieciešams būt glābtiem;

•	 daži	domā,	ka	visi	bērni	no	dzimšanas	jau	ir	Dieva	valstībā;
•	 daži	domā,	ka	bērni,	kas	ir	kristīti,	ir	atdzimuši	un	ir	Dieva	
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valstībā, pateicoties kristībai;
•	 daži	domā,	ka	bērni	nespēj	uzticēties	Jēzum	Kristum	un	būt	glābti.

Neviens no šiem uzskatiem nav biblisks.
Bībele māca vairākas patiesības par bērniem un viņu garīgajām vajadzī-
bām.

•	 Visi bērni ir garīgi miruši, līdz viņi uzticas Jēzum Kristum un sa-
ņem garīgu dzīvību.

 „Arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos.” (Efeziešiem	2:1)
 „Arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar 

Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!”	(Efeziešiem	2:5)
•	 Visi bērni piedzimuši ar grēcīgu dabu, un, viņiem augot, parādās 

grēcīga rīcība.
 „Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ieņē-

musi.”	(Psalmi	51:7)
 Vienīgi Jēzus Kristus var dot viņiem jaunu dabu, kura palīdzēs vi-

ņiem dzīvot Dievam patīkamu dzīvi.
 „Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, 

viss ir tapis jauns.”	(2.	Korintiešiem	5:17)
•	 Visi bērni ir ārpus Dieva valstības, pirms viņi piedzimst no jauna.
 „Patiesi, patiesi Es tev saku: ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, nere-

dzēt tam Dieva valstības.”	(Jāņa	3:3)
•	 Visi bērni, kuri ir tik veci, ka spēj apzināti noraidīt Jēzu Kristu, 

tiks Dieva pazudināti, ja viņi neuzticēsies Kristum un netiks glābti.
 „Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība. Bet, kas Dēlam neklausa, tas 

dzīvības	neredzēs,	bet	Dieva	dusmība	paliek	uz	viņa.”	(Jāņa	3:36)
•	 Bērni, kas nav sasnieguši vecumu, kad spēj atbildēt par savu 

rīcību, un nesaprot, kas ir grēks un ka viņiem nepieciešams būt 
glābtiem, ir garīgi miruši un atrodas ārpus Dieva valstības. Ja 
viņi nomirtu, viņi nebūs pazuduši uz mūžīgiem laikiem, jo viņi nav 
noteikti noraidījuši Dievu un Viņa atklāsmi:
„Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, 
tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam. Bet šī ir tā 
tiesa, ka gaisma ir nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi 
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mīļāka par gaismu, tāpēc ka viņu darbi bija ļauni.” (Jāņa	3:18,19)
•	 Mēs	nezinām,	kad	sākas	vecums,	kad	bērns	spēj	atbildēt	par	savu	

rīcību. Tas noteikti  ir pirms trīspadsmit vai četrpadsmit gadu vecu-
ma. Tas katram bērnam ir individuāli. Nav mūsu pienākums rēķināt, 
vai bērns ir vai nav atbildīgs par savu rīcību. Tas ir Dieva rokās. Tā 
kā mums ir zināms, ka visi bērni ir pazuduši un atrodas ārpus Dieva 
valstības, mums viņiem ir jāpastāsta evaņģēlijs. Mūsu atbildība ir 
evaņģelizēt visus bērnus.

 „Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.” (Marka 
16:15)

Viņi var būt glābti
Bībele māca, ka bērni spēj uzticēties Jēzum Kristum kā savam Glābējam 
un būt glābti.

Tā ir brīnišķīga patiesība, kura mums, skolotājiem, ir jāsaprot un kurai 
jātic. Bērniem nav jāgaida, līdz viņi kļūs pieauguši vai pusaudži, lai uzticē-
tos Kristum.

•	 Bībeles	panti	rāda	mums,	ka	bērna	atgriešanās	ir	iespējama.
 Tas ir iespējams, ka mazie tic Jēzum Kristum.
 „Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz Mani, 

tam būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to 
noslīcinātu jūras dziļumā.”	(Mateja	18:6)

 Tas ir iespējams, ka bērns savu cerību liek uz Dievu.
 „Lai to zinātu vēlākais dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos 

un par to stāstītu arī saviem bērniem, lai tie liktu savu cerību uz Die-
vu un neaizmirstu Dieva darbus, un turētu Viņa pavēles.”  (Psalmi 
78:6,7)

 Tas ir iespējams, ka bērni bīstas Dievu.
 „Un sapulcini tautu, vīrus un sievas, bērnus un svešiniekus, kas mīt 

tavos vārtos, ka viņi dzirdētu un mācītos, un bītos To Kungu, jūsu 
Dievu, un turētu un darītu visus šīs bauslības vārdus.” (5. Mozus 
31:12)

 Bērni ir ieskaitīti pie „ikviens”	Jāņa	3:16	un	citos	līdzīgos	pantos,	
kur piedāvāts uzticēties Glābējam.
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  „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvī-
bu.”	(Jāņa	3:16)

 Citas prasības netiek izvirzītas. Bībele nesaka, ka bērnus evaņģeli-
zēt var tikai noteiktā vecumā.
 Bērns var dzirdēt un atsaukties Dieva balsij.
 „Tad Tas Kungs nāca, nostājās un sauca kā iepriekšējās reizēs: „Sa-

muēl! Samuēl!” Un Samuēls sacīja: „Runā, jo Tavs kalps klausās.”” 
(1.	Samuēla	3:10)

•	 Pieredze	rāda	mums,	ka	bērni	var	uzticēties	Kristum.
 Daudzi pazīstami kristieši uzticējās Kristum jaunībā.
 Es esmu pārliecināts, ka daudzi šīs grāmatas lasītāji arī tika glābti 

bērnībā.
 Es esmu pārliecināts, ka daudzi no jums, tāpat kā es, esat redzē-

juši, kā bērni uzticas Kristum un garīgi aug.
•	 Daudzi	kristiešu	vadītāji	skaidri	ir	pauduši	savu	pārliecību,	ka	bērni	

var būt glābti.
Čarlzs	Sperdžens,	pazīstamais	angļu	mācītājs	un	sludinātājs	deviņpadsmi-
tajā gadsimta beigās, rakstīja:
„Es pateicos Dievam, ka mēs mūsu Sabata skolā ticam bērnu glābšanai. Cik 
daudz reižu ir bijis prieks redzēt zēnus un meitenes, kuri iznāk priekšā un 
apliecina savu ticību Kristum! Un es vēlreiz vēlos sacīt, ka labākie jaunat-
grieztie, skaidrākie un inteliģentāki ... ir jauni cilvēki.”
„Es uzskatu, ka bērnus glābt ir iespējams. Dievs suverēnā dievišķībā pārveido 
sirmo grēcinieku ar viņa kļūdām, un Viņš spēj atgriezt mazu bērnu no viņa 
jaunības maldīšanās.”
Dabiski, ka daudziem varētu rasties jautājums, kurā vecumā bērns var 
uzticēties Kristum un atgriezties.
Īsā atbilde ir – „es nezinu.” Bībele nedod norādi par vecumu. Bērni at-
šķiras viens no otra. Daži ir gatavi un spēj uzticēties Kristum agrāk nekā 
citi. Mums nav jāpieļauj kļūdas un jānosaka vecums, kurā bērni var 
uzticēties Kristum; taču mums noteikti nav jānosaka tas ap trīspadsmit 
vai četrpadsmit gadiem. Bērni var uzticēties Kungam Jēzum (ja Svētais 
Gars viņus uzrunā) daudz agrāk.
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Kungs	Jēzus	Mateja	18:6	runā	–		„neviens no šiem mazākiem, kas Man 
tic”, un fakts, ka Viņš ņēma mazu bērnu Savās rokās, kad Viņš sacīja šos 
vārdus, skaidri parāda, ka Viņš runāja par bērniem. Tāpēc mēs redzam, ka 
maziem bērniem ir iespējams būt glābtiem. No savas pieredzes bērnu 
evaņģelizācijā es varu teikt, ka daudz bērnu vecumā no septiņiem līdz 
vienpadsmit gadiem ir gatavi uzticēties Kristum. Tas nenozīmē, ka bērni 
līdz septiņiem gadiem to nespētu vai negribētu darīt. Daudzi to dara, 
bet, es ticu, ka no septiņiem līdz vienpadsmit gadiem ir ļoti piemērots 
laiks, jo ir gan sapratne, gan atsaucība.

Kad bērns zina, kas ir grēks, un ir pietiekami vecs, lai būtu pārliecināts par 
to, ka viņš spēj novērsties no grēka, kad viņš zina, ka Jēzus Kristus mira 
par viņu pie krusta, viņš ir pietiekami vecs, lai uzticētos Jēzum Kristum 
ļoti vienkāršā un bērnam raksturīgā  veidā.

Atcerieties, ka glābšana ir Svētā Gara darbs. Vai Viņš spēj strādāt mazu 
bērnu sirdīs un glābt tos?

Čarlzs	Sperdžens	rakstīja:

„Es nepateikšu, kurā vecumā bērns pirmo reizi ir spējīgs uztvert zināšanas 
par Kristu, bet tas ir daudz agrāk nekā daži domā; un mēs redzam un pa-
zīstam bērnus, kuri  saņēmuši bagātīgus pierādījumus, ka viņi ir pieņēmuši 
Kristu un tic Viņam no ļoti agra vecuma.”

Viņi ir atvērti evaņģēlijam
Šī ir vēl viena liela patiesība par bērniem un viņu atsaukšanos, kura 
mums ir jāsaprot. Bērni ir atvērti evaņģēlijam, un tas padara bērnu evaņ-
ģelizāciju ļoti auglīgu un arī sagādā daudz prieka.

•	 Bībele	māca,	ka	pieaugušajiem	ir	jākļūst	kā	bērniem,	pirms	viņi	tiek	
glābti. Viņiem jākļūst vienkāršiem, atkarīgiem, pazemīgiem un jāuz-
ticas kā bērniem.

 „Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad 
jūs nenāksit Debesu valstībā.” (Mateja	18:3)

 „Patiesi Es jums saku: kas Dieva valstību nedabū kā bērniņš, tas ne-
nāks tur iekšā.” (Marka 10:15)

 Bērns jau ir kā bērns. Viņš jau ir vienkāršs, uzticīgs, atkarīgs un pa-
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zemīgs, un Dievs var svētīt un lietot šīs bērna īpašības, un vest viņu 
pie Kristus.

•	 Bībele	māca,	ka	bērnība	ir	labākais	laiks,	lai	uzticētos	Kristum,	pirms	
sirds kļuvusi cieta un noraidoša.

 „Lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un 
turētu Viņa pavēles, lai viņi nebūtu tādi kā viņu tēvi, stūrgalvīga un 
nepaklausīga cilts – cilts, kas savā sirdī nebija pastāvīga, kam gars 
neturējās pie Dieva.”	(Psalmi	78:7,8)

 „Piemini savu Radītāju savā jaunībā, pirms tās ļaunās dienas nāk un 
tie gadi tuvojas, par kuriem tu vēlāk sacīsi: tie man nepatīk!” (Sala-
mans	mācītājs	12:1)

•	 Statistika	rāda,	ka	vairums	cilvēku	ir	glābti	bērnībā	vai	pusaudžu	
gados, un jo vecāks kļūst cilvēks, jo mazāka iespējams, ka viņš uzti-
cēsies Kristum.

•	 Pieredze	darbā	ar	bērniem	pierāda,	ka	viņi	ir	atvērtāki	un	atsaucī-
gāki mūsu mācīšanai nekā pieaugušie (arī daudz atvērtāki nekā 
pusaudži). Tāpēc bērnu evaņģelizācija ir tik nozīmīga. Kāpēc gai-
dīt, līdz viņiem zūd interese un viņu sirdis nocietinās, lai tad sāktu 
evaņģelizēt viņus?

 Bērni ir atvērti jaunām idejām, jo viņi paši ir ideju pilni un tāpēc 
uzņem	tās	vieglāk	nekā	vecāki	cilvēki.	Rezultātā	viņiem	nav	pilnībā	
jāpārveido attieksme pret to, kam viņi tic.

Taču mums ir jāņem vērā divi brīdinājumi.
•	 Bērni	nav	atvērti	tikai	evaņģēlijam,	bet	arī	visam	pārējam.	Tāda	ir	

viņu daba. Tāpēc mums ir jābūt pirmajiem! Negaidīsim! Uzrunājiet 
viņus tagad! Ja mēs viņus tagad neaizsniegsim, to izdarīs kāds cits.

•	 Bērnu	atvērtība	mācībai,	evaņģelizācijai	un	faktam,	ka	viņi	ir	viegli	
iespaidojami, ir lieliska izdevība, par kuru mums jābūt pateicīgiem. 
Taču mums ir jābūt arī ļoti uzmanīgiem, ka nesabojājam šīs brī-
nišķīgās īpašības. Bērnu atvērtību viegli var izmantot, lai izdarītu 
spiedienu uz viņiem un panāktu, ka viņi pieņemtu lēmumus mūsu 
ietekmes, nevis Svētā Gara darbības rezultātā. Esiet uzmanīgi! 
Neizmantojiet viņu atvērtību! Tā atvērtība, kuru mēs sagaidām no 
viņiem, nāk no Svētā Gara darbības viņos. Mums nav nepieciešams 
un nav jāmēģina to radīt.
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Viņiem priekšā visa dzīve
Ja bērns ir glābts, tad ne tikai dvēsele ir glābta, tad glābta ir visa viņa 
dzīve.
„Ir labi cilvēkam, kas savu jūgu jaunībā nes.”	(Raudu	dziesmas	3:27)
Kad D.L. Mūdijam jautāja, cik cilvēku tika glābti evaņģelizācijas sapulcē, 
viņš atbildēja: „Divi ar pusi.” Jautātājs iesmējās: „Ak, jūs domājat divi pie-
augušie un viens bērns?” „Nē,” atbildēja Mūdijs, „es domāju – divi bērni un 
viens pieaugušais.”
Tika glābtas trīs dvēseles, bet tikai divas un vēl puse dzīves. Pieauguša-
jam bija tikai puse dzīves, ko ziedot Jēzum Kristum, bērniem – gandrīz 
visa dzīve.
Korija ten Būma, pazīstamā dāņu misionāre un evaņģēliste, tika glābta, 
kad viņai bija pieci gadi, un viņa mira astoņdesmit piecu gadu vecumā. 
Viņa Jēzum Kristum dzīvoja astoņdesmit gadus!
Mēs, kas evaņģelizējam bērnus, esam ieinteresēti ne tikai viņu dvēseļu 
glābšanā, bet  arī viņu dzīvju glābšanā un ticam, ka, jo agrāk cilvēks nāk 
pie Kristus, jo labāk.
Kā jūs domājat? Vai labāk uzticēties Kristum septiņdesmit gados vai sep-
tiņos?
Pāvils rakstīja Timotejam:
„Ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru 
pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū.”	(2.	Timotejam	3:15)

Noslēgums
Mums jāsaprot četras bibliskas patiesības par bērniem, viņu vajadzību un 
atsaukšanos evaņģēlijam:

•	 bērniem	nepieciešama	glābšana;
•	 bērni	var	būt	glābti;
•	 bērni	ir	atvērti	evaņģēlijam	un	glābšanai;
•	 bērniem	ir	labi	būt	glābtiem.

Mums	arī	jāzina	no	Rakstiem,	ka	viņi	var	tikt	glābti,	tikai	pateicoties	evaņ-
ģēlija un Dieva Vārda sludināšanai.
„Jo es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvie-



45Pirmie soļi

nam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.” 	(Romiešiem	1:16)
„Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.” (Marka 
16:15)
„Un kā lai sludina, kad nav sūtīti? Ir rakstīts: cik tīkamas to kājas, kas pauž 
labo vēsti!”	(Romiešiem	10:15)
TĀPĒC	EVAŅĢELIZĒSIM	BĒRNUS!
(Detalizētāku informāciju par bērniem un viņu atsaukšanos evaņģēlijam jūs 
varat atrast manā grāmatā „Kāpēc evaņģelizēt bērnus?”.)
 

BIBLISKS PIEMĒRS ATDARINĀŠANAI
PSALMS 78:1-8

1. PSALMU AUTORA DOTAIS SOLĪJUMS

„To mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem: 
Tā Kunga slavenos darbus un Viņa spēku, un Viņa brīnumus, ko Viņš ir 
darījis.” Psalmi 78:4

2. PSALMU AUTORA RĪKOJUMS PAKLAUSĪT

„Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Izraēlā, Viņš ir arī pavē-
lējis mūsu tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais 
dzimums, bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī 
saviem bērniem.” Psalmi 78:5,6

3. PSALMU AUTORA IEDIBINĀTAIS NOLŪKS

„Lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un 
turētu Viņa pavēles.” Psalmi 78:7

4. PSALMU AUTORA PAREDZĒTĀ ATBILDĪBA

„Lai viņi nebūtu tādi kā viņu tēvi, stūrgalvīga un nepaklausīga cilts – 
cilts, kas savā sirdī nebija pastāvīga, kam gars neturējās pie Dieva.” 
Psalmi 78:8
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Sasniedziet viņus
Vai man būtu jāevaņģelizē bērni?

Nodaļas kopsavilkums
(Piecas patiesības, kuras jums jāsaprot par bērnu evaņģelizāciju.)
 Ir divas bērnu grupas. Ļoti svarīgi apzināties, ka bērni 

dalās divās grupās – atpestītajos un neatpestītajos.
 Jums priekšā ir divas kalpošanas. Jums jāevaņģeli-

zē neatpestītie bērni un jāpalīdz glābtajiem bērniem 
augt.

 Jums jāsaprot, kas ir evaņģēlija vēsts. Vēstī ir piecas 
patiesību grupas.

 Jums jāzina, ka evaņģēlijam ir spēks. Evaņģēlija 
spēks ir vēstī, nevis tās nesējā.

 Jums ir jābūt atkarīgiem no Svētā Gara. Tas ir Dieva 
Svētais Gars, kurš darbojas.

Loģisks mūsu iepriekšējo studiju secinājums: ir divas bērnu gru-
pas, un katrs bērns, kurš ierodas uz mūsu nodarbībām, iederas 

vienā no tām. 

Ir divas bērnu grupas
Bībele māca par divām bērnu grupām.

•	 Pirmā	grupa	–	bērni,	kuri	nav	uzticējušies	Jēzum	Kristum	kā	
savam Kungam un Glābējam.

	 Šie	bērni	ir	garīgi	miruši	(Efeziešiem	2:1),	garīgi	akli	(2.	Korin-
tiešiem	4:4)	un	atrodas	grēka	varā	(Romiešiem	6:17).	Ja	viņi	ir	
sasnieguši vecumu, kad spēj saprast, atsaukties un atbildēt 
par savu rīcību, bet nav uzticējušies Jēzum Kristum, viņi ir 
vainīgi	Dieva	priekšā	(Romiešiem	3:19).	Ja	viņi	mirst	šādā	
situācijā,	viņi	būs	pazuduši	uz	mūžīgiem	laikiem	(Jāņa	3:36).

 Šiem bērniem nepieciešams Jēzus Kristus kā Glābējs un 
viņus	nepieciešams	evaņģelizēt	(Marka	16:15).
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•	 Otrā	grupa	–	bērni,	kuri	ir	uzticējušies	Jēzum	Kristum	kā	savam	
Kungam un Glābējam.

	 Dievs	viņiem	ir	devis	garīgu	dzīvību	(Jāņa	6:47),	garīgu	redzi	(Apus-
tuļu	darbi	26:18),	grēku	piedošanu	(Efeziešiem	1:7),	viņos	ir	Svētais	
Gars	(Apustuļu	darbi	2:38)	un	mūžīgā	dzīvība	(Jāņa	3:16).

	 Dievs	viņus	ir	izmainījis	(2.	Korintiešiem	5:17)	un	salauzis	grēka	varu	
pār	viņu	dzīvēm	(Romiešiem	6:18).

 Šiem bērniem nav nepieciešama garīgā dzīvība, viņiem tā jau ir. Vi-
ņus nav nepieciešams evaņģelizēt. Viņiem ir nepieciešams ēdiens, 
lai	spētu	garīgi	augt	(1.	Pētera	2:2;	2.	Pētera	3:18).	

Jums ir divas kalpošanas
Tātad ir divas dažādas, bet saistītas kalpošanas bērniem.

•	 Pirmā	jūsu	kalpošana	ir	neatpestīto	bērnu	evaņģelizācija.	Dievs	ir	
aicinājis jūs būt par zvejniekiem.

 „Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem.” (Mateja	4:19)
 Jūsu pirmā un galvenā loma ir būt evaņģēlistam, un jums jāturpina 

mācīt un pielietot mācību neatpestītiem bērniem, mudinot viņus 
uzticēties Jēzum Kristum kā Kungam un Glābējam.

•	 Otrā	jūsu	kalpošana		ir	izglābto	bērnu	barošana.	Dievs	jūs	arī	ir	aici-
nājis par ganiem.

 „Gani Manus jērus!” (Jāņa	21:15)
 Jūs nedrīkstat būt nolaidīgs pret „aitām aplokā”. Ja jūs tās nebaro-

siet, viņām būs ļoti grūti augt.
Jums jāmāca un jāpielieto sava mācība glābtiem bērniem tā, lai 
palīdzētu viņiem garīgi augt.

Saprast  evaņģēlija vēsti
Tāpēc jūsu pirmais uzdevums un atbildība ir evaņģelizēt bērnus, kuri nav 
glābti. Mēs apskatīsim šo atbildību nākamajās nodaļās.

Kungs Jēzus Kristus pavēlēja mums, Viņa mācekļiem, „sludināt evaņģēliju 
visai radībai”	(Marka	16:15),	un	tas	sevī	ietver	arī	bērnus.

Tomēr, pirms mēs paklausām pavēlei evaņģelizēt bērnus, mums ir jāsa-
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prot, kas ir evaņģēlija vēsts. Mēs nevaram sludināt vai mācīt to, ko paši 
nesaprotam.

Evaņģelizācijā ir iekļautas piecas Bībeles patiesību jomas.
•	 Mācība par Dievu – glābšanas avotu.
 Mums jāmāca par Dieva raksturu (kas Viņš ir, un kāds Viņš ir) un 

Viņa darbiem (ko Viņš ir darījis). Sapratne par grēku un glābšanas 
nepieciešamību sākas ar skaidru izpratni par Dievu.

 Mums ir jāuzsver:
	 Dievs	ir	Radītājs	(Apustuļu	darbi	17:23-29).
 Tāpēc uzsveriet bērnu atbildību Dieva priekšā;
	 Dievs	runā	uz	cilvēkiem	caur	Bībeli	(1.	Korintiešiem	15:3,4).
 Tāpēc bērniem jāklausās Dieva Vārds;
	 Dievs	ir	svēts	un	taisns	(Apustuļu	darbi	17:31).
 Tāpēc Viņš sodīs grēku;
	 Dievs	ir	labs	un	žēlsirdīgs,	mīlošs	un	pilns	žēlastības	(Jāņa	3:16).
 Tāpēc Viņš piedāvā risinājumu bērnu vajadzībām.

 Dieva svētums padara glābšanu par nepieciešamību. Dieva mīlestī-
ba dara to iespējamu. Mums vienmēr jāmāca šīs patiesības bibliskā 
līdzsvarā.

•	 Mācība  par grēku – glābšanas nepieciešamība.

 Mums ir jāmāca par cilvēka sirds grēcīgumu.
 Mums jāizskaidro, kas ir grēks un ka visi Dieva priekšā ir grēcinie-

ki.
 Mums jāmāca par grēku  nožēlu.
 Mums jāuzsver:
	 grēks	ir	pret	Dievu	(Psalmi	51:3).	Tas	ir	pret	Viņa	likumiem	

(1.	Jāņa	3:4);
	 visi	ir	grēcinieki	no	dabas	(Efeziešiem	2:3)	un	pēc	savas	rīcības	

(Romiešiem	3:23);
	 grēks	ir	pelnījis	sodu	un	mūžīgu	atšķirtību	no	Dieva	(Romie-

šiem	1:18).
Svētā Gara darbs ir pārliecināt par grēku. Mums ir jālūdz, lai 
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Viņš dara šo darbu to bērnu sirdīs, kuriem mēs mācām.

•	 Mācība par Jēzu Kristu – glābšanas ceļš.
 Mums ir jāmāca par Kungu Jēzu Kristu. Viņš vienīgais var glābt.
 Mums jāmāca par Jēzus Personu (kas Viņš ir) un Viņa darbiem 

(ko Viņš darīja).
 Mums jāuzsver:
	 Viņš	ir	Dievs	Dēls,	vienīgais	Glābējs	(Apustuļu	darbi	9:20);
 Viņa nāve: tās nozīme un svarīgums, un pietiekamā maksa 

par	grēku	(Apustuļu	darbi	2:23,33,38);
 Viņa augšāmcelšanās: Viņš ir dzīvs Glābējs (Apustuļu darbi 

2:24-32);
 Viņa paaugstināšana: Viņš ir Kungs pāri visiem (Apustuļu dar-

bi	2:33-36).
 Vienīgi Kristum mums ir jātic vai jāuzticas, lai būtu glābti.
 Mācot evaņģēliju, mums tas jāsavieno ar mācību par Jēzus 

Personu un Viņa darbiem.

•	 Mācība par grēku nožēlu un ticību – glābšanas iegūšana.
 Aicinājums nākt pie Kristus ir absolūti nepieciešama evaņģēlija 

vēsts	daļa	(Jāņa	6:37;	Atklāsmes	22:17).
 Mums ir jālūdz, lai bērns uzticētos Kristum.
 Mums ir jāuzsver:
	 Kristus	aicinājums	nākt	no	Viņa	(Mateja	11:28);
 nepieciešamība novērsieties no grēka pretim Dievam (Apus-

tuļu	darbi	2:38;	Apustuļu	darbi	20:21);
 nepieciešamība uzticēties Kungam Jēzum Kristum un pa-

kļauties	Viņam	paklausībā	(Apustuļu	darbi	16:31;	Romiešiem	
10:9,13).

 Gan grēku nožēla, gan ticība ir trīskārša atsaukšanās Kristus 
aicinājumam – prāta, sirds un gribas atsaukšanās.

•	 Mācība par glābšanas rezultātiem.
Mums jāpaskaidro bērniem, kas notiks, ja viņi uzticēsies Jēzum Kris-
tum kā savam Glābējam.
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 Visi viņu grēki tiks piedoti. Viņi būs attaisnoti (Apustuļu darbi 
13:38,39).

	 Viņi	būs	atdzimuši	un	saņēmuši	jaunu	dabu	(Jāņa	3:3-8),	un	
Dievs	gaidīs	viņu	dzīvēs	izmaiņas	(Apustuļu	darbi	26:20).

	 Viņi	saņems	mūžīgu	dzīvību	(Jāņa	3:16).
	 Viņi	saņems	Svētā	Gara	dāvanu	(Apustuļu	darbi	2:38).

Evaņģelizējot bērnus, mums jāņem vērā:
•	 nav	nepieciešams,	ka	bērns	saprastu	visas	iepriekš	minētās	evaņ-

ģēlija patiesības, lai būtu glābts. Dievs ir suverēns. Dažkārt Viņš 
atdzemdina uz lielas šos patiesību izpratnes bāzes. Dažkārt Viņš 
atdzemdina cilvēku ar nelielu izpratni par šīm lietām;

•	 nav	nepieciešams	mācīt	vai	minēt	visas	šīs	patiesības	katrā	Bībeles	
stundā. Apustuļi noteikti tā nedarīja. Daudz labāk ir mācīt mazāk, 
bet pamatīgi. Tomēr ilgākā laika periodā mums savās stundās ir 
jāiekļauj visas šīs patiesības;

•	 mācot	kādu	rakstu	vietu,	mums	vispirms	jānosaka,	kāda	evaņģēlija	
patiesība tur mācīta. Taču mums ir jāzina, ko meklēt.  Tāpēc turp-
mākās norādes ir tik svarīgas.

Un tagad īss, viegli iegaumējams kopsavilkums, kas droši vien jums no-
derēs:

•	 tev	nepieciešams būt glābtam, jo
 Dievs ir svēts un nepieļauj Debesīs grēku,
 tu esi grēcinieks;

•	 tu	vari būt glābts, jo
 Jēzus Kristus uzņēmās sodu par grēku,
 Jēzus Kristus augšāmcēlās no nāves;

•	 	tu	būsi glābts, ja
 novērsīsies no grēkiem,
 uzticēsies Jēzum Kristum kā savam Kungam un Glābējam;

•	 kad	tu	esi glābts,
 visi tavi grēki ir piedoti – pagātnes, tagadnes un nākotnes,
 tu esi „jauns radījums” un sāc jaunu dzīvi.
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Atzīstiet evaņģēlija spēku
Dievs mums piedāvā vēsti, kurai, ja tā tiek mācīta un paskaidrota bēr-
niem ar Svētā Gara palīdzību, ir patiess, dzīvi mainošs spēks.

Tas nav mūsu spēks. Tas nav atkarīgs no mūsu pieredzes, mūsu apmācī-
bas un spējām. Spēks ir vēstī, kuru mēs sludinām. Svētais Gars lieto vēsti, 
kas uzrunā bērnu sirdis, pārliecina viņus par grēku, dod viņiem vēlmi 
novērsties no grēka un, pamatojoties uz šo vēsti, atjauno viņus, kad viņi 
uzticas Jēzum Kristum.

Kad	Kungs	Jēzus	uzrunāja	Savus	mācekļus	Marka	16:15	un	lika „iet pa visu 
pasauli un pasludināt evaņģēliju visai radībai”, viņi varēja justies tam ļoti 
nepiemēroti. Viņiem nebija nekādas Bībeles skolas izglītības vai misionā-
ra darba apmācības. Pēc profesijas vairāki bija zvejnieki un viens nodokļu 
iekasētājs, viņiem bija šaubas un problēmas. Tomēr viņi darīja to, kas 
viņiem bija teikts. Viņiem nebija nekādas speciālas tehnikas. Viņi vienkār-
ši	paklausīja	savam	Kungam	un	SLUDINĀJA	EVAŅĢĒLIJU	visur,	kur	bija	
izdevība.

Kas notika? Viens novērotājs teica, ka viņi ir tie, „kas visā pasaulē rada ne-
mieru, atnākuši arī šeit” (Apustuļu	darbi	17:6)	un	ka	viņi		„ar savu mācību 
.. piepildījuši Jeruzālemi”	(Apustuļu	darbi	5:28).	Tūkstošiem	cilvēku	atgrie-
zās, visā pasaulē tika dibinātas draudzes; dzīves, pilsētas un pat tautas 
tika pārveidotas; kristietība aug un izplatās līdz pat mūsu dienām.

Tas viss notika, jo vienkāršie, nemācītie, nepieredzējušie, šaubīgie, svār-
stīgie cilvēki sludināja evaņģēliju tik vienkārši un skaidri, cik vien viņi spē-
ja. Un no tā mēs varam mācīties, ka spēks bija, ir un būs vēstī, nevis 
vēstnešos.

Vai nav iedvesmojoši atzīt, ka Dievs lieto tādus cilvēkus kā viņi tik brīniš-
ķīgā veidā? Tas nozīmē, ka Viņš var lietot arī tevi un mani, kad mēs nesam 
šo vēsti zēniem un meitenēm, neskatoties uz to, cik uztraukti vai nepie-
redzējuši mēs esam. Dievs lieto tādus cilvēkus kā mēs, lai piepildītu savu 
nodomu, tāpēc Viņš ir pelnījis visu godību, nevis mēs.

„Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču daudz pasaules gudro, nav 
daudz vareno, nav daudz augsti dzimušo. Bet, kas ģeķīgs pasaulē, to Dievs 
ir izredzējis, lai liktu kaunā gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs ir 
izredzējis, lai liktu kaunā stipros; un, kas pasaulē zems un nicināts un kas 
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nav nekas, to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu to, kas ir kas.”  (1. Korintiešiem 
1:26-29)

Pāvils par Kristus evaņģēliju saka: „Es nekaunos Kristus evaņģēlija dēļ: tas ir 
Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, jūdam visupirms un arī grieķim.” 
(Romiešiem	1:16)	Par	to	viņš	vēlreiz	raksta	1.	Korintiešiem	1:18:

„Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam izglābti, 
tas ir Dieva spēks.”

Tāpēc mums ir svarīgi sludināt un mācīt evaņģēliju neatpestītiem bēr-
niem, neko  neatņemot vai nepievienojot un neaizvietojot ar ko citu.

Atkarīgiem no Svētā Gara
Kad Pāvils atskatās uz savu kalpošanu Tesalonikā, viņš raksta: 

„Jo mūsu evaņģēlija vēstījums neparādījās vienīgi vārdos.” (1. Tesaloniķie-
šiem 1:5a)                                            

Evaņģēlijs tika izrunāts vārdiem, un tas tika sludināts. Taču tas nāca arī no 
Svētā Gara.

Mums ir jālūdz, lai Svētais Gars dara Savu darbu, kad mēs mācām Dieva 
Vārdu. Mums ir jābūt atkarīgiem no Viņa, to darot.

Viņa darbs ir septiņkārtīgs.

•	 Tas	ir	Viņš,	kurš	mums	dod,	sagatavojoties	kalpošanai,	mācīšanas 
dāvanu.	Mācīšana	saskaņā	ar	Efeziešiem	4:11,	Romiešiem	12:7	un	
1.	Korintiešiem	12:28	ir	viena	no	Svētā	Gara	dāvanām.

•	 Svētais	Gars,	mums	palīdz	saprast Dieva Vārdu, kā autors Viņš ir.
 „Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā; jo Viņš 

nerunās no Sevis paša, bet runās to, ko dzirdēs, un darīs jums zināmas 
nākamās lietas.”	(Jāņa	16:13)

•	 Tas	ir	Viņš,	kurš,	mums	gatavojoties,	dod	gudrību zināt, ko mācīt 
bērniem, lai apmierinātu viņu garīgās vajadzības.

 „Tāpēc, brāļi, izredziet no sava vidus septiņus vīrus, kam laba slava, 
Svētā Gara un gudrības pilnus, kam mēs varētu šo pienākumu uzti-
cēt.”	(Apustuļu	darbi	6:3)

•	 Tas	ir	Viņš,	kurš,	mums	mācot,	dod	izmaņu	un	runas	brīvību,	pa-
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līdzot mums zināt, ko teikt un ko neteikt. Viņš teiktajam piešķir 
spēku un autoritāti.

 „Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums, un būsit 
Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā un Samarijā, un līdz pa-
šam pasaules galam.” 	(Apustuļu	darbi	1:8)

•	 Tas	ir	Viņš,	kurš	bērniem,	kuri	klausās,	dod	izpratni	un	pārliecību	par	
grēku.

 „Tomēr Es jums saku patiesību: tas jums par labu, ka Es aizeimu. Jo, ja 
Es neaizietu, Aizstāvis nenāktu pie jums. Bet aizgājis Es to sūtīšu pie 
jums. Un Viņš nāks un liks pasaulei izprast grēku, taisnību un tiesu. 
Grēku – jo tie netic Man. Taisnību – jo Es aizeimu pie Tēva, un jūs Mani 
vairs neredzēsit. Tiesu – jo šīs pasaules valdnieks ir dabūjis savu sprie-
dumu.”	(Jāņa	16:7-11)

•	 Tas	ir	Viņš,	kurš	dod	dzīvību	garīgi	mirušiem	bērniem,	ved	viņus	uz	
grēku nožēlu un ticību.

 „Patiesi, patiesi Es tev saku: ja kāds neatdzimst ūdenī un Garā, netikt 
tam Dieva valstībā!”	(Jāņa	3:5)

•	 Tas	ir	Viņš,	kurš	iemājo	glābtajos	bērnos,	dod	viņiem	pārliecību	un	
spēku augt.

 „Un Es lūgšu Tēvu, un Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums mū-
žīgi, Patiesības Garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc ka viņa To neredz 
un To nepazīst; bet jūs To pazīstat, jo Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo 
jūsos.”		(Jāņa	14:16,17)

 „Šis pats Gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni.” (Romie-
šiem	8:16)
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Sāciet zvejot
Kā evaņģelizēt bērnus?

Nodaļas kopsavilkums
(Jūs esat aicināts ar evaņģēliju „zvejot” bērnus.)

 Ko nozīmē zvejot? Zvejot bērnus nozīmē evaņģelizēt 
viņus, sasniegt ar evaņģēliju un „noķert” viņus.

 Kas ir zivis? Tie ir zēni un meitenes.
 Kas ir zvejnieki? Tu un es, mēs zvejojam bērnus.
 Kur mēs zvejojam? Visur, bet īpaši tur, kur ir daudz zivju.
 Ar ko zvejot? Mūsu aprīkojums ir Jēzus Kristus evaņģēlijs.
 Kā zvejot?

•	 Mācīt	evaņģēliju	bērniem.
•	 Aicināt	viņus	atsaukties	(neizdarot	spiedienu).
•	 Darīt	sevi	pieejamu	bērniem,	kuriem	nepieciešama	

palīdzība.
•	 Sniegt	padomu	bērniem,	kuri	nāk	pie	jums.

 Pārliecinieties, ka visā, ko darāt, sekojat Glābējam. 
Viņš teica: „Sekojiet Man, un Es jūs darīšu par cilvēku 
zvejniekiem.”

Kad Kungs Jēzus aicināja Sīmani Pēteri kalpošanā, Viņš pavēlēja 
viņam un viņa brālim Andrejam: „Nāciet Man līdzi, Es jūs darīšu 

par cilvēku zvejniekiem.” (Mateja	4:19)	Turpmākajos	gados	un	īpaši	
pēc Vasarsvētkiem Pēteris kļuva par varenu zvejnieku. Viņš vairs 
neķēra	zivis,	viņš	zvejoja	cilvēkus.	Viņa	lielākais	„loms”	bija	3000	
cilvēku	–	Apustuļu	darbi	2:41).

Tagad, kad jūs saprotat bērnu garīgās vajadzības un zināt glāb-
šanas vēsti, kura var apmierināt viņu vajadzības, ir svarīgi doties 
uz priekšu un evaņģelizēt viņus, lietojot šo vēsti. Citiem vārdiem, 
jums jāsāk „zvejot”. Zvejniekam nepietiek tikai zināt visu par 
zivīm, visu par āķiem, tīkliem un labākajām zvejošanas metodēm. 
Viņam ir jāsāk zvejot!
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Šajā nodaļā mēs saliksim kopā vienkāršu zvejnieka rokasgrāmatu. Tā 
būs palīgs tiem, kuri vēlas sāk zvejot bērnus. Mēs salīdzināsim zvejnieka 
darbu pasaulē ar Dieva zvejnieka darbu starp zēniem un meitenēm. Mēs 
jautāsim	un	atbildēsim	uz	jautājumiem	par	ZVEJOŠANU!

Kas ir zvejošana?
Zvejnieka mērķis ir ķert zivis. Zivis nelec laivā. Viņam tās ir jāķer. Zvejnieks 
nav apmierināts, ja nevar noķert nevienu zivi. Tomēr viņš zina, ka, lai veiktos, 
viņam nepieciešams sagatavot savu aprīkojumu, ir smagi jāstrādā, nepie-
ciešama liela pacietība. Ir laiks, kad viņam jāturpina darbs, kaut arī cilvēki 
nesaprot, ko viņš vēlas darīt.

Pirmais un svarīgākais bērnu darbinieka un skolotāja nolūks ir „zvejot” 
bērnus. Bērni „paši nelec laivā”. Bērnu evaņģēlista uzdevums ir iet pēc 
viņiem un „noķert” viņus.

Bērnu evaņģēlisti ir zvejnieki, viņi ir zēnu un meiteņu dvēseļu „ķērāji”, 
un viņu mērķis ir pievest viņus Kristus glābšanai – „atvērt viņu acis, lai tie 
atgriežas no tumsas gaismā, no sātana varas pie Dieva, un ticībā uz Mani 
dabū grēku piedošanu un mantojumu svēto pulkā.”	(Apustuļu	darbi	26:18)

Tas ir uzdevums, kurš arī prasa:

 daudz iepriekšējas sagatavošanās,
 smagu darbu,
 pacietību, gaidot rezultātus. Zvejnieks var strādāt ilgu laiku bez 

redzamiem rezultātiem, bet viņš ir neatlaidīgs un turpina strādāt,
 drosmi strādāt, kad citi kritizē.

Kas ir zivis?
Labam zvejniekam nepieciešams zināt, cik vien iespējams daudz par zivīm, 
kuras viņš ķers, par viņu paradumiem, kas tām patīk un kas nepatīk. Viņam 
ir jāfokusējas uz tām, jāizpētī tās ļoti rūpīgi un detalizēti.

Mēs vēlamies ķert zēnus un meitenes. Ūdeņi ir pilni. Mums nepieciešams 
izzināt  viņus, noskaidrot viņu (garīgās un citas) vajadzības, kā arī ko viņi 
uzklausīs un ko neuzklausīs. Pāri visam mums nepieciešams fokusēties uz 
viņiem. Ja noteiksim pārāk plašus mērķus, mēs nenoķersim neko.
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Kas ir zvejnieki?
Ne visi pasaulē ir zvejnieki. Bet ir daudzi (vīrieši un sievietes), kuriem patīk 
zvejot. Dažiem tas ir hobijs, citiem – darbs.

Ne visi kristieši ir aicināti zvejot zēnus un meitenes, bet ir daudzi, kā jūs 
un es, kuri jūt, ka Dievs viņus ir aicinājis to darīt.

•	 Daži	no	mums	zvejo	kā	brīvprātīgie.	Mums	ir	sekulārs	darbs,	kurš	
dod mums ienākumus. Tajā mēs pavadām lielāko laika daļu. Tomēr 
dažas stundas nedēļā mēs zvejojam bērnus.
 Mēs varam būt vecāki, kas zvejo savās mājās.
 Mēs varam būt skolotāji, kas zvejo svētdienskolas klasē.
 Mēs varam būt skolotāji, kas zvejo Labās vēsts pulciņā.
 Mēs varam būt vasaras misionāri, kas zvejo brīvā dabā.
 Mēs varam būt mācītāji, kas zvejo svētdienas rītos, uzrunājot 

bērnus draudzēs.
•	 Daži	no	mums	ir	aicināti	būt	par	pilnas	slodzes	„profesionāliem”	

bērnu zvejniekiem. Mēs pavadām daudz laika zvejojot. Tomēr mēs 
arī vadām apmācības nodarbības, rakstām grāmatas (rakstot par 
savu pieredzi), lai palīdzētu citiem uzzināt, kā labāk zvejot.

 Ikviens var būt bērnu zvejnieks, ja Dievs viņu vada un ja viņš vēlas 
mācīties.

Kur mēs zvejojam?
Zvejnieks zvejo tikai tādos ūdeņos, kur ir zivis! Ja zivju nav, nav jēgas zvejot. 
Viņu vienmēr atradīsiet pie ūdeņiem, kur ir daudz zivju. Viņu īpaši interesē 
ūdeņi, kur ir daudz zivju un kur tās ir izsalkušas. Kad viņš atrod labu zvejas 
vietu, viņš tur paliek un turpina zvejot.

Kur mēs – bērnu zvejnieki – vēlamies zvejot? Šķiet, bērni ir visur. Nav 
problēmu atrast zēnus un meitenes.

•	 Zivis	var	ķert	vecāki	savās	mājās.
•	 Zivis	var	ķert	svētdienskolas	skolotāji	un	mācītāji	draudzē.
•	 Zivis	var	ķert	savā	apkārtnē	Labās	vēsts	pulciņā.
 Vietā, kur zivis var ķert lielos daudzumos, nāks daudz „zvejnieku”.
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•	 Bērnu	evaņģēlists	dodas	brīvā	dabā,	kur	zivju	ir	daudz,	un	sāk	zvejot.
 Viens no lielākajiem piedzīvojumiem zvejniekam, kurš ķer zēnus un 

meitenes, ir tas, kas bērni ir gatavi viņa tīkliem. Tāpēc bērnu evaņ-
ģelizācija ir tik aizraujoša. Ūdeņi ir zivju pilni un gatavi nozvejai. Tā ir 
zvejnieka paradīze! Cik labi zvejniekam palikt šajā vietā un turpināt 
zvejot!

Ko izmanto zvejnieks?
Daži zvejnieki lieto makšķerauklas un āķus. Viņi zivis ķer pa vienai (katrā 
reizē vienu zivi); citi lieto tīklus un vienlaicīgi zvejo daudz zivju. Kad zvejnieks 
lieto āķi, tad tam ir jābūt tādam, lai zivis uzķertos. Abos gadījumos zvejnie-
kiem jāzin, kādi zvejas rīki nepieciešami, un tie ļoti rūpīgi jāsagatavo – vi-
ņiem jābūt pārliecinātiem, ka aprīkojums atbilst visaugstākajiem standar-
tiem. Ja auklas un tīkli ir sliktas kvalitātes, rezultāts ir neveiksme.
Vīriešiem un sievietēm, kuri zvejo bērnus, arī nepieciešams „aprīkojums”. 
Viņa zvejas rīki ir Jēzus Kristus evaņģēlijs – gan zvejojot bērnus individuāli 
(viens bērns vienā reizē), gan zvejojot bērnu grupu. Evaņģēlijs ir abi – aukla 
un tīkls.
Kungs Jēzus teica, ka „Debesu valstība līdzinās tīklam, izmestam jūrā, kas 
savilka visādas zivis.” (Mateja	13:47)
Katram bērnu darbiniekam ir jāpārbauda savs tīkls (vai aukla), lai pārlie-
cinātos, vai tas ir īstais, ar pareizā izmēra acīm. Tāpēc viņam sev nepār-
traukti jāatgādina evaņģēlija vēsts, glābšanas vēsts, ar kuru viņš dodas 
„zvejot” bērnus (vēsti mēs aplūkojām iepriekšējā nodaļā).

•	 Bērniem	ir	jāzina,	ka	viņiem	nepieciešams	būt	glābtiem,
 jo viņi ir grēcinieki;
 jo Dievs ir svēts un Debesīs nav grēka.
 Viņiem ir jāzina, ka viņi paši sevi nevar glābt, labi uzvedoties vai 

kādā citā veidā. Viņi nevar tikt glābti caur draudzi, priesteri vai 
mācītāju, vai caur kristību.

•	 Bērniem	ir	jāzina,	ka	viņi	var	būt	glābti	tāpēc,
 ka Jēzus Kristus mira pie krusta un uzņēmās Dieva sodu par grēku;
 ka Jēzus Kristus ir dzīvs un spēj glābt viņus, lai cik slikti viņu 

būtu.
•	 Bērniem	ir	jāzina,	ka	viņi	būs	glābti,	ja	viņi



58Pirmie soļi

 vēlēsies novērsties no grēka,
 uzticēsies Kungam Jēzum Kristum.

•	 Bērniem	ir	jāzina,	kas	notiks,	kad	viņi	tiks	glābti:
 visi viņu grēki tiks piedoti – pagātnes, tagadnes un nākotnes,
 viņi būs „jauns radījumi” un varēs sākt jaunu dzīvi.

 Labs zvejnieks zina savu iespēju robežas, un, protams, viņš nespēj 
iemācīties visu vienā mirklī. Tomēr viņa mērķis ir panākt, lai katrs 
sastaptais bērns saprastu brīnišķīgo evaņģēlija vēsti. Un viņam ir 
jāpārliecinās, ka aukla un tīkls ir labā darba kārtībā. Viņš par to ir 
atbildīgs.

 Labs zvejnieks lietos „āķi”, kurš aizķers bērnus. Viņš vēlas, lai bērni 
nāktu un klausītos vēsti. Tāpēc viņam jāpadara sava uzstāšanās, cik 
vien iespējams, interesanta un pievilcīga.

Kā zvejnieks zvejo?
Zvejniekam nav gana, ja viņam ir labs tīkls vai laba aukla. Nav svarīgi, cik 
labi viņš ir ekipēts, viņš nekad neko nenoķers, ja nezinās, kā lietot to, kas 
viņam pieder, un ja  nedosies zvejot.
Bērnu evaņģēlistam, kuram ir skaidrs viedoklis par evaņģēlija vēsti un 
kurš saprot, ko mācīt, ir jāzina, kā to darīt, un jāzina, ko darīt, kad „zivs ir 
noķerta”.
Ir daži vienkārši noteikumi, kas viņam ir jāievēro, un tie tiks sīkāk aplūkoti 
grāmatas otrajā daļā.

•	 Jums	nepieciešams	mācīt	evaņģēlija	vēsti	neatpestītiem	bērniem.
 Labākā vieta tam ir Bībeles stunda. Māciet attiecīgās rakstu 

vietas centrālo patiesību, ieaužot to Bībeles stāstā, pielietojot to 
neatpestītiem bērniem un norādot, kā viņi var būt glābti (sīkā-
kas	detaļas	skat.	143.	lpp.).		

 Jūs varat mācīt evaņģēlija vēsti dziesmās, Bībeles pantos, kurus 
bērni iegaumē, un katrā doktrinārā stundā.

 Ir svarīgi mācīt evaņģēlija vēsti, cik rūpīgi un vienkārši vien tas ir 
iespējams, – tā, lai bērni to saprastu. 

•	 Jums	nepieciešams	aicināt	bērnus	atsaukties	jūsu	mācītajam,	
aicināt viņus nākt pie Jēzus Kristus un uzticēties Viņam kā savam 
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Glābējam un Kungam.
 Jūsu aicinājumam jābūt tiešam un skaidram. Bērniem vajadzētu 

zināt, kas viņiem jādara, lai būtu glābti, un jums būtu viņi jāaici-
na rīkoties atbilstoši viņu zināšanām – uzticēties Kungam Jēzum 
šodien pat.

 Tomēr jums nekad nevajadzētu izdarīt spiedienu uz bērna izvēli. 
pietiks stundu noslēgt stundu ar vārdiem:

 „Caķejs nāca pie Kunga Jēzus, kad Jēzus aicināja viņu, un tajā pašā 
dienā viņš tika glābts. Viņa grēki tika piedoti, un nu viņš bija cits 
cilvēks. Kungs Jēzus aicina tevi pie Sevis. Tu nevari fiziski (ar savu 
ķermeni) nākt pie Kristus, bet tu vari nākt pie Viņa savā sirdī un lūgt 
Viņu tevi glābt tur, kur tu tagad sēdi. Viņš apsola, ka Viņš pieņems 
tevi un pārveidos tevi (Jāņa 6:37).  Kāpēc to nedarīt šodien? Viņš 
pieņems tevi, ja tu to lūgsi. Es ceru, ka tu to šodien izdarīsi.

 Tagad noslēgsim nodarbību ar lūgšanu.
 Debesu Tēvs, es lūdzu, lai zēni un meitenes šīsdienas nodarbībā 

nāktu pie Kunga Jēzus Kristus. Es lūdzu, glāb viņus. Āmen!”
 Jums nav jāpieprasa bērniem izdarīt atsaukšanos fiziski. Piemē-

ram, aicinot pacelt roku, piecelties vai iznākt priekšā.
 To darīt ir bīstami, jo
 daži bērni atsaucas tāpēc, ka redz, ka citi to dara,
 daži bērni var nodomāt, ka viņus var glābt kādas fiziskas dar-

bības,
 lūgums atsaukties ir fizisks spiediens, īpaši tad, ja tas tiek 

darīts ļoti emocionāli.
 Bērnu atvērtība evaņģēlijam ir normāla un bibliska, tomēr slēpj 

sevī gan ieguvumus, gan vilšanos.
 Ieguvums ir tas, ka viņi ir atvērti jūsu vēstij un Svētais Gars 

strādā viņu sirdīs. Bērni viegli atsaucas tai. (Protams, viņi tik-
pat viegli atsaucas arī citai vēstij.)

 Vilšanos sagādā tas, ka viņi atsaucas jums bez sirds atsauk-
šanās Svētajam Garam. Tāda atsaukšanās ir tīri cilvēcīga un 
nedod glābšanu, bet mēs domājam, ka viņi ir glābti, tāpēc ir 
daudz grūtāk viņus evaņģelizēt. 

•	 Jums	nepieciešams	darīt	sevi	pieejamu	neatpestītajiem	bērniem,	
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kuriem ir jautājumi vai kuriem ir nepieciešams padoms, kā uzticē-
ties	Kristum.	Es	par	to	rakstu	sīkāk	26.	nodaļā.

 Piemēram, jūs varat teikt bērniem:
 „Ja šeit ir kāda meitene vai zēns, kas nav uzticējies Kungam Jēzum 

Kristum kā savam Glābējam, bet vēlētos to darīt, taču nezina, kā to da-
rīt, es ar prieku tev pēc nodarbības to paskaidrošu. Kad citi bērni dosies 
prom, pienāc pie manis un saki, ka vēlies ar mani parunāt. Es būšu šeit 
(norāda vietu). Es mēģināšu tev palīdzēt uzzināt, kā uzticēties Kungam 
Jēzum.”

 Šāda frāze atvērs durvis tiem bērniem, kuriem nepieciešama palī-
dzība, turklāt uz viņiem netiks izdarīts spiediens.  Viņi var nākt, ja to 
vēlas. Jums savukārt ir jābūt drošam, ka jums pēc nodarbības būs 
laiks uzklausīt bērnu. Svarīgi, lai bērns skaidri zinātu, kur iet, ja viņš 
vēlas ar jums runāt.

•	 Kad	bērns	nāk	pie	jums	pēc	padoma	par	glābšanu,	veltiet	viņam	
uzmanību.	Par	to	es	rakstu	šīs	grāmatas	27.	nodaļā.

•	 Kad	zivs	ir	noķerta	–	kad	viņš	ir	uzticējies	Jēzum	Kristum	jūsu	no-
darbības laikā vai mājās, vai jebkur citur, vai arī jūs vedat viņu pie 
Kristus personīgā padomdošanā – no tā brīža jūsu atbildība ir barot 
viņu	un	palīdzēt	viņam	garīgi	augt	(skat.	9.	nodaļu,	lai	uzzinātu	
vairāk, kā to darīt).

 Tā ir lielākā atšķirība starp zivju zvejnieku un bērnu evaņģēlistu, kas 
zvejo bērnus. Kad zvejnieks noķer zivi, viņš to nogalina un apēd. 
Kad bērnu evaņģēlists noķer zivi, viņš to baro un palīdz tai augt!

Lietojiet Bezvārdu grāmatu
Viens no efektīvākajiem „zvejas rīkiem” bērnu evaņģelizācijā ir Bezvārdu 
grāmata. Bērnu evaņģēlisti ir novērtējuši Bezvārdu grāmatiņu kā intere-
santu, pievilcīgu veidu, kā pastāstīt evaņģēliju bērniem, un nākamajā no-
daļā es izskaidrošu jums, kā lietot šo mazo grāmatiņu kalpošanā zēniem 
un meitenēm.

„Sekojiet Man”
Atgriežoties	pie	Mateja	evaņģēlija	4.	nodaļas	19.	panta,	mēs	atceramies,	
kas visiem zvejniekiem, kad viņi dodas darbā, nepieciešams, lai viņi būtu 
par svētību un paši saņemtu svētību:
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„Nāciet Man līdzi,” Kungs Jēzus teica, „un Es jūs darīšu par cilvēku (vai zēnu 
un meiteņu) zvejniekiem.” 

Mūsu pienākums un atbildība vispirms ir sekot Viņam:

•	 lai	mūsu	dzīves	un	kalpošanas	piemērs	būtu	Jēzus	dzīve	un	kalpo-
šana. Viņš ir mūsu piemērs;

•	 mums	jāpārliecinās,	ka	mūsu	sludināšanas	saturs	un	metodes	ir	
līdzīgas Viņa sludināšanai;

•	 mums	jāseko	Jēzum	visur,	kur	Viņš	mūs	vada;
•	 mums	jābūt	ciešā	kontaktā	ar	Jēzu,	sekojot	Viņam	un	priecājoties	

par sadraudzību ar Viņu;
•	 mums	jālūdz	Jēzum,	mūsu	Vadītājam,	nodrošināt	mūs	ar	palīdzību	

un nepieciešamo gudrību.
Tiem, kas īsteno savu pienākumu un atbildību un seko Viņam, Jēzus 
apsola, ka Viņš darīs viņus par „cilvēku zvejniekiem”.  Viņš ir tas, kurš dod 
spēju zvejot un dod rezultātus. Mūsu uzdevums ir „sekot Viņam”.
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Bezvārdu grāmata
Kā lietot Bezvārdu grāmatu?

Nodaļas kopsavilkums
(Bezvārdu grāmata var reāli noderēt evaņģelizācijā.)

 Kas ir Bezvārdu grāmata? Grāmatiņai ir dažādu krāsu 
lapas bez teksta.

 Ko šīs krāsas nozīmē?
•	 Zelta	lapa	runā	par	Dievu.
•	 Tumšā	lapa	runā	par	grēku.
•	 Sarkanā	lapa	runā	par	Jēzus	Kristus	nāvi.
•	 Baltā	lapa	runā	par	glābšanu.
•	 Zaļā	lapa	runā	par	kristieša	izaugsmi.	

 Kas jums būtu jāsaka?
	 Rūpīgi	izskaidrojiet	katru	krāsu.
 Kad lietot Bezvārdu grāmatu?

•	 Īsai	evaņģēlija	vēsts	paskaidrošanai.
•	 Ilustrējot	evaņģēlija	patiesības	Bībeles	stundās.	
•	 Sniedzot	padomdošanu	bērnam.

Es esmu atklājis, ka Bezvārdu grāmata ir neatsverams palīgs 
bērnu evaņģelizācijā, un arī citi to ir atzinuši.

Kas ir Bezvārdu grāmata?
Bezvārdu grāmata ir grāmata bez teksta. Tai ir zaļš vāciņš un iekšā 
četru krāsu lapas – zelta, melna, sarkana un balta. Lai izgatavotu 
Bezvārdu grāmatu,	jums	būs	nepieciešamas	piecas	15x6	cm	lielas	
krāsaina papīra lapas – zaļa, zelta, melna, sarkana un balta. Salo-
ka tās uz pusēm. Zaļā lapa būs vāciņš. Salīmē vienu zelta lapas 
pusi ar pusi no zaļā vāciņa, otro zelta lapas pusi ar melnās lapas 
pusi un tā turpina. Nobeigumā pusi baltās lapas salīmē kopā ar 
vāciņa zaļo lapu.
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Katra krāsa reprezentē kādu evaņģēlija vēsts patiesību grupu. Attiecīgo 
krāsu vajadzētu rādīt bērniem, stāstot par vairākām patiesībām vai vienu 
patiesību.

Tā ir neliela grāmatiņa, kas palīdz ļoti pievilcīgā veidā mācīt evaņģēlija 
vēsti.

•	 Zelta	lapa	runā	par	Dievu	un	Viņa	svētumu.
•	 Melnā	vai	tumšā	lapa	runā	par	grēku	un	tā	sekām.
•	 Sarkanā	lapa	runā	par	Jēzu	Kristu,	Viņa	nāvi	par	grēku.
•	 Baltā	lapa	runā	par	glābšanu	–	īpaši	par	taisnošanu.
•	 Zaļā	lapa	runā	par	garīgo	izaugsmi	pēc	glābšanas.

Jūs varat nēsāt līdzi mazo grāmatiņu kabatā vai rokas somiņā un lietot 
vienmēr, kad rodas izdevība, vai arī turēt to kabatiņā, kas pielīmēta Bībe-
les iekšējam vākam.

Kā paskaidrot krāsas
•	 Zelta krāsa runā par Dievu
 „Tie nemitīgi sauca cits aiz cita šos vārdus: „Svēts, svēts, svēts ir Tas 

Kungs Cebaots! Visa zeme ir pilna Viņa godības!”	(Jesajas	6:3)
 Ir divi veidi, kā jūs varat skaidrot un lietot šo krāsu savā stāstījumā.
 Salīdzinot zelta lapu ar zeltu kā metālu:

– Dievs radīja, un Viņam pieder pasaule (zelts runā par bagātī-
bu),

– Viņš ir kungu Kungs (zelts runā par troni un kroni),
– Viņš ir tīrs un svēts (zelts ir metāls, kurš ir attīrīts no sārņiem),
– Dievs dzīvo Debesīs (ielas Debesīs, kā attēlots Bībelē, ir no 

zelta).
 Salīdzinot zeltu ar gaismu, zelta spožumu kā Dieva „spožumu”, 

svētumu un labestību. Tas ir absolūts kontrasts tumšajai lapai, 
kas sekos.

 Jūs varat izvēlēties, kuru metodi izmantot. Pirmā ir komplicētāka, 
otrā – vienkāršāka.

•	 Tumšā lapa runā par grēku
 „Visi ir grēkojuši, un visiem trūkst dievišķās godības.”	(Romiešiem	3:23)
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 (Neizmantojiet vārdu „melns”. Bībelē runāt par grēku kā tumsību 
(Jāņa	3:19;	1.	Pētera	2:9;	1.	Jāņa	1:6)	un	nav	lietots	vārds	„melns”.	Tas	
arī var aizskart klausītājus ar melnu ādas krāsu.)
 Grēks ir nepaklausība Dievam un Viņa likumiem.
 Dievs ir taisns un Viņam jāsoda grēks.

•	 Sarkanā lapa runā par dārgajām Kristus asinīm.
 „Bet Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums 

miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad, taisnoti ar Viņa asinīm, 
caur Viņu tiksim izglābti no dusmības.” (Romiešiem	5:8,9)

•	 Dievs	tik	ļoti	mūs	mīlēja,	ka	Viņš	sūtīja	Savu	Dēlu	Kungu	Jēzu	Kristu	
uz zemi, lai būtu mūsu Glābējs.

•	 Viņš	nomira,	lai	izglābtu	mūs	no	grēka.

•	 Viņš	uzņēmās	Dieva	sodu	par	visu	slikto,	ko	mēs	esam	darījuši.

•	 Baltā lapa runā par taisnošanu un Kristus taisnības piedēvēšanu.
 „To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs 

Viņā kļūtu Dieva taisnība.”	(2.	Korintiešiem	5:21)
 (Ir bibliski un pareizi lietot vārdu „balts” attiecībā uz glābšanu un 

Kristus	taisnošanu	(Psalmi	51:9;	Jesajas	1:18;	Daniela	12:10;	Jāņa	
atkl.	3:4;	Jāņa	atkl.	7:14).)
 Kad mēs uzticamies Jēzum Kristum kā savam Glābējam, Dievs 

piedod mums visus mūsu grēkus.
 Viņš arī redz mūs tīrus un šķīstus kā Jēzus Kristus.

•	 Zaļais vāciņš runā par izaugsmi.
 „Bet audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus žēlastībā un atzi-

ņā! Viņam lai ir gods tagad un līdz mūžības dienai!” (2.	Pētera	3:18)
•	 Zāle,	puķes	un	koki	aug.	Un	Dievs	no	mums	gaida	un	vēlas,	lai	bēr-

ni, kas uzticējušies Kristum, garīgi augtu.
•	 Kad	šie	bērni	lasa,	studē	un	paklausa	Dieva	Vārdam,	viņi	augs.

Kas jums būtu jāsaka, lietojot Bezvārdu grāmatu?
Lūk, dažas vadlīnijas, uz kurām pamatojoties, lietot Bezvārdu grāmatu 
bērnu evaņģelizācijā.
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Zelta lapa
Vai tu tici, ka ir Dievs? Protams, ka tici. Kad tu palūkojies apkārt un redzi visu 
brīnumaino un skaisto dabā, tu zini, ka tas viss neradās no nekā. Kāds to ir 
radījis, un šis Kāds ir Dievs.
Vai tu zini, kāds izskatās Dievs? Bībele ir Dieva Vārds, un tā mums pastāsta, 
kāds ir Dievs. Vissvarīgākā patiesība par Dievu ir tā, ka Viņš ir svēts. Ko tas 
nozīmē? Viņš ir pilnīgi tīrs, pilnīgi bez neviena grēka. Kad es skatos uz šo 
zelta lapu, es iedomājos par zeltu. Zelts ir ne tikai ļoti vērtīgs, bet arī ļoti tīrs 
metāls. Tas ir kausēts un attīrīts no visiem sārņiem. Tāpēc zināmā mērā šī 
zelta lapa mums atgādina, ka Dievs ir svēts, tīrs un bez grēka. Bībele saka: 
„Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs...” (Jesajas 6:3). Zelta lapa mums atgādina arī 
Debesis, kur Dievs dzīvo un kur nav grēka. Bībele mums stāsta par Debesu 
pilsētu un zelta ielām šajā pilsētā, kas ir no tīra zelta un kristāla.
Dievs ir arī taisns. Tas nozīmē, ka Viņš ir taisnīgs un godīgs, ka Viņam ir jāso-
da grēks. Viņš nevar pievērt acis un arī novērst Savu skatu no tā.

Tumšā lapa
Otrā lapa attēlo mūs pašus. Mēs visi esam dzimuši ar grēcīgām sirdīm, tādēļ 
mums ir tik viegli rīkoties nepareizi. Bībelē teikts: „Visi ir grēkojuši un visiem 
trūkst dievišķās godības” (Romiešiem 3:23). Dievs Savā Vārdā mums ir devis 
vairākus norādījumus, piemēram, „godā savu tēvu un māti”; „nezodz”; 
„nemelo”; „nepielūdz nevienu citu kā tikai Dievu”, bet mēs, lasot šos norādīju-
mus, saprotam, ka esam tos pārkāpuši vai ka neesam tiem klausījuši – vis-
maz vienam no tiem. Tas nozīmē, ka mēs esam grēkojuši. Dievs ir svēts. Viņa 
klātbūtnē nav grēka. Tādēļ, ja mūsu grēki nebūs piedoti, mēs, kad nomirsim, 
nevarēsim doties uz Debesīm, lai būtu kopā ar Dievu.
Dievs ir godīgs un taisns. Tas nozīmē, ka Viņam ir jāsoda mūsu grēks, ja vien 
kāds cits neieņem mūsu vietu un neuzņemas izciest sodu mūsu vietā.

Sarkanā lapa
Sarkanā lapa man atgādina Kādu, kas ieņēma mūsu vietu un uzņēmās sodu 
par mūsu grēkiem. Šis Kāds ir Kungs Jēzus Kristus. Viņš ir Dievs Dēls. Dievs 
Tēvs tik ļoti mūs mīlēja, ka pirms apmēram 2000 gadiem Viņš sūtīja pasaulē 
Savu Dēlu. Dievs Dēls uz zemes dzīvoja 33 gadus un tad mira pie krusta par 
mums un mūsu grēkiem. Tāpēc šī lapa ir sarkana. Pie krusta Dievs Tēvs sodī-
ja Kungu Jēzu Kristu, nevis par Viņa grēkiem (jo Viņš nekad nav grēkojis), bet 
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par mūsu grēkiem – lai mēs netiktu sodīti par to. Viņš izlēja Savas dārgās 
asinis par mums. Bībelē teikts: „Kristus par mums miris, kad vēl bijām 
grēcinieki”	(Romiešiem	5:8).	Cik	ļoti	Viņš	mūs	ir	mīlējis!

Jēzus nepalika miris. Pēc trim dienām Viņš augšāmcēlās no nāves, un tagad 
Viņš ir dzīvs uz mūžīgiem laikiem. Pēc četrdesmit dienām Viņš devās atpakaļ 
uz Debesīm, un šodien Viņš ir kungu Kungs un ķēniņu Ķēniņš. Viņš vēlas būt 
tavs Glābējs un Kungs.

Baltā lapa 
Šī lapa ir ļoti skaista, vai ne? Tā ļoti atšķiras no tumšās lapas.
Kungs Jēzus mira par tevi, un Viņš vēlas glābt tevi, lai tu netiktu sodīts par 
saviem grēkiem, bet tiktu izmainīts un tev sāktos jauna dzīve. Tomēr ir kaut 
kas, kas tev ir jādara, lai būtu glābts.
Vai tu zini savā sirdī, ka esi grēkojis? Vai tu patiesi vēlies būt glābts?  Vai tu 
vēlies būt citādāks? Bībele saka: „Ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks 
izglābts” (Romiešiem 10:13).
Es izstāstīšu tev nelielu stāstu. Tomam bija brīvdienas. Viņam patika plud-
male un jūra un ļoti patika peldēt. Kamēr tētis zvilnēja pludmales smiltīs, 
Toms devās peldēties. Zēns brida arvien dzīļāk, līdz kājas vairs nevarēja 
aizsniegt dibenu. Tomam sametās bail, viņam šķita, ka slīkst.
Ko, tavuprāt, Toms darīja? Ko tu tādā brīdī darītu? Viņš sauca palīgā tēti: 
„Tēt, glāb mani!” Tētis atsteidzās dēlam palīgā un izglāba viņu.
Bībelē teikts, ka bērns, kurš zina, ka viņš ir grēcinieks un vēlas būt glābts, var 
lūgt Jēzu Kristu glābt viņu. Ja tu sauc palīgā Jēzu un lūdz Viņu glābt tevi, 
Viņš izglābs – ne no noslīkšanas ūdenī, bet no grēka, lai tu nebūtu šķirts no 
Dieva. Ja tu šodien savā sirdī lūgsi Kungam Jēzum glābt tevi, Bībele apsola, 
ka Viņš to darīs nekavējoties.
Ja tu vēlies būt glābts, bet tev nav skaidrs, kā tas var notikt, es labprāt pēc 
tam parunāšu ar tevi un paskaidrošu, kas tev jādara. Kad beigsies nodarbī-
ba, paliec savā vietā un es pienākšu pie tevis parunāties.
Vai tu patiesi vēlies būt glābts? Vai tu vēlies, lai tavi grēki tiktu piedoti? Vai 
tu vēlies mainīties un sākt jaunu, Dievam patīkamu dzīvi? Ja tā, tad kāpēc 
par to savā sirdī nerunāt ar Jēzu? Tev nav jālūdz skaļi. Tev tikai Viņam jālūdz 
glābt tevi, un Viņš to darīs. Viņš ir apsolījis: „Ikviens, kas piesauks Jēzus Vār-
du, tiks izglābts.” Viņš vienmēr pilda Savus solījumus.
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Ja tu to darīsi, tad Dievs tevi uzlūkos kā tīru un svētu, kāds ir pats Kungs Jēzus. 
Dieva acīs tu būsi kā šī baltā lapa. Visi tavi grēki būs piedoti, tu sāksi jaunu dzī-
vi un  varēsi būt drošs, ka pēc nāves nonāksi Debesīs. Negaidi – dari to šodien!

Zaļā lapa
Šo lapu izmanto vēlāk, lai glābtam bērnam pastāstītu, kā viņš var augt 
(1.	Pētera	2:2)	un	kā	viņš	aizvien	vairāk	var	līdzināties	Kungam	Jēzum.
„Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to 
augat...” (1.	Pētera	2:2)

•	 Viņš	augs,	lasot	un	paklausot	Bībelei.
•	 Viņš	augs,	regulāri	sarunājoties	ar	Dievu.
•	 Viņš	augs,	stāstot	citiem,	ka	viņš	ir	uzticējis	Kungam	Jēzum.
•	 Viņš	augs,	izsūdzot	savu	grēku	Dievam,	ja	viņš	izdarīs	kaut	ko	sliktu.	

Viņam nav nepieciešams tikt glābtam vēlreiz.
•	 Viņš	augs,	regulāri	satiekoties	ar	citiem	kristiešiem	un	apmeklējot	

labu draudzi.

Kad  izmantot Bezvārdu grāmatu?
Kad saprotat Bezvārdu grāmatas „vēsti”, jūs esat gatavs to izmantot trīs 
veidos.

•	 Ja	jums	ir	relatīvi	īss	laiks	(apmēram	10	minūtes)	sarunai	ar	bērniem	
draudzes dievkalpojumā vai kādā citā vietā, jūs varat izmantot Bez-
vārdu grāmatas visas piecas lapas un īsi, loģiski pastāstīt evaņģēlija 
vēsti.

•	 Ja	jūs	mācāt	Bībeles	stundu,	jūs	varat	izmantot	Bezvārdu grāmatu 
dažādās tās vietās, lai paskaidrotu mācīto. Tad uzsvars ir uz Bībeles 
stundu, nevis uz Bezvārdu grāmatu. Jūs tikai izmantojat Bezvārdu 
grāmatu, lai pamatīgāk paskaidrotu kaut ko no jūsu mācītā. Tas ļoti 
noder, paskaidrojot evaņģēlija vēsti.

•	 Ja	jūs	sniedzat	neatpestītam	bērnam	padomu	un	vedat	viņu	pie	
Kristus, jūs varat lietot Bezvārdu grāmatu padomdošanas sākuma 
daļā, skaidri, vienkārši un īsi izskaidrojot evaņģēlija vēsti un pārlie-
cinoties, kā bērns saprot evaņģēliju. Vedot bērnu pie Kristus, jums 
jālieto Bībele un kāds konkrēts Bībeles pants.
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Barojiet viņus
Kā palīdzēt glābtam bērnam augt?

Nodaļas kopsavilkums
(Otrā lieta, par ko jūs atbildat, ir palīdzība glābtam bēr-

nam garīgā izaugsmē.)
 Seši pamatprincipi, kas jāsaprot.
 Pieņemiet kā kristieti bērnu, kas apliecina savu uzticē-

šanos Kristum.
 Vērojiet un lūdziet pēc Gara augļiem bērna dzīvē.

• Ja viņš ir glābts, tad būs pierādījumi – kaut vai niecīgi.
• Priecājieties, redzot pierādījumus.
• Atrodiet problēmu, kāpēc pierādījumu nav.

 Saprotiet glābtu bērnu vajadzības.
 Māciet glābtiem bērniem, kas viņiem jādara:

• jāēd,
• jāiet,
• jārunā,
• jāpaklausa.

Evaņģelizēt bērnus, kas vēl nav uzticējušies Kristum kā savam 
Glābējam, ir ļoti svarīgi. Taču tā ir tikai viena jūsu kalpošanas 

daļa, par ko jūs esat atbildīgi. Iespējams, jūsu klasē ir vairāki bērni, 
kuri jau ir uzticējušies Jēzum Kristum kā savam Glābējam, tad otrs 
jūsu uzdevums ir garīgi barot viņus.  Jēzus Kristus pavēle ir: „Gani 
manas avis.” (Jāņa	21:16)	Pēteris	savā	pirmajā	vēstulē	ieteic	Dieva	
Vārda pienu tiem, kuri ir uzticējušies Kristum, lai viņi spētu augt: 
„Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar 
to augat un topat izglābti.”	(1.	Pētera	2:2)

Jūsu uzdevums ir sagatavot šo pienu un dot to bērniem. Jums 
jābaro bērns ar pienu un jāpalīdz viņam augt. Ja viņu nepabaro, 
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tad viņš neaug un jūs kavējat bērna, kas izrāda nelielas jaunās dzīvības 
pazīmes, augšanu. 

Kad bērni uzticas Jēzum Kristum kā savam Glābējam, viņi ir piedzimuši 
no jauna un sāk jaunu dzīvi. Tagad Dievs vēlas, lai viņi garīgi augtu, bet 
viņi to nespēj, ja viņus nebaro. Viņiem ir jāiemāca ēst, staigāt, runāt un 
paklausīt.

Seši pamatprincipi
Jums jāsaprot daži glābtu bērnu turpmākās aprūpes darba pamatprincipi.

Turpmākās garīgās aprūpes darbs ir biblisks
Jēzus Kristus Saviem mācekļiem un mums pavēlēja: „Pasludiniet evaņģē-
liju visai radībai!” (Marka	16:15)	Viņš	pavēlēja	vēl	ko:	„Tāpēc eita un darait 
par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā, 
tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, Es esmu pie 
jums ik dienas līdz pasaules galam.” 	(Mateja	28:19,20)

Šī ir otrā daļa no Viņa lielās pavēles, kurā uzsvērta garīgās aprūpes darba 
nepieciešamība un  nozīmīgums.  Jēzus Savā kalpošanā ir devis mums 
labu piemēru, jo Viņš ļoti daudz laika pavadīja, mācot un palīdzot augt 
mazajai vīru grupai, kas bija viņa mācekļi. Arī Pāvils savā kalpošanā zie-
doja sevi ne tikai evaņģelizacijā, bet arī to cilvēku apmācībai, kurus viņš 
veda pie Kristus.

Pārveidošana ir tikai sākusies

Kad bērns uzticas Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam, tās nav 
kaut kā beigas, bet drīzāk gan sākums. Viņa jaunā dzīve ir tikko sākusies. 
Jums un man ir liela atbildība bērnu priekšā – mācīt viņus un palīdzēt vi-
ņiem augt kristīgā dzīvē. Ja glābtajiem bērniem neviens nepalīdzēs un ja 
viņus nemācīs, viņi neaugs, bet paliks „mazuļi Kristū”. Bērniem ir grūti sevi 
garīgi pabarot, jo viņu lasītprasme un koncentrēšanās spējas ir ierobežo-
tas un viņiem nav to prasmju, kas piemīt pieaugušajiem.

Tāpēc jums, bērnu darbiniekam, ir liela atbildība mācīt, ganīt un barot 
viņus un palīdzēt viņiem, kad vien jums ir tāda iespēja. Kad jūs gatavo-
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jat savu programmu, jums jāpatur prātā viņi un viņu vajadzības. Bībelē 
skaidri	norādīts,	ka	garīgā	izaugsme	rodas	un	ir	atkarīga	no	Rakstu	mācī-
šanās un pārdomāšanas.

Bez garīgās aprūpes darba bērni nepieaugs

Turpmākās garīgās aprūpes darbs ir absolūti nepieciešams, lai glābts 
bērns augtu savā kristieša dzīvē.

Bērnu evaņģelizācija ļoti bieži tiek kritizēta, jo pēc tam nav sekojis garī-
gās aprūpes darbs vai arī tas ir bijis nepietiekams. Katram bērnu darbi-
niekam būtu jāmeklē iespējas katram glābtam bērnam nodrošināt labu 
un rūpīgu aprūpi.

Garīgās aprūpes darbs ir atkarīgs no Dieva
Apustulis Pāvils rakstīja: 

„.. Dievs deva spēku augšanai. Tamdēļ nav cildināms ne dēstītājs, ne laistī-
tājs, bet Dievs, kas audzē.” (1.	Korintiešiem	3:6,7)

Garīgās aprūpes darbs ir pirmais un galvenais Dieva darbs. Vienīgi Viņš 
ļauj atpestītajam bērnam augt žēlastībā. Tas ir Viņa darbs, un mēs vien-
kārši	esam	Viņa	līdzstrādnieki	(2.	Korintiešiem	6:1).

Jūs esat atbildīgs
Taču Dievs lieto cilvēkus, lai piepildītu Savu nodomu. Jūs esat viens no 
šiem cilvēkiem. Dievs vēlas, lai jūs barotu atpestītos bērnus savā klasē vai 
grupā, lai viņi varētu augt.

Tāpēc katru nedēļu uzdodiet sev jautājumu: „Vai es dodu glābtiem bēr-
niem garīgu barību, lai palīdzētu viņiem kristīgā dzīvē?”

Dieva Vārds ir galvenā barība, ar kuru jūs barojat viņus. Bērni nespēj to 
ilgstoši lasīt vai koncentrēties uz to, ko lasa, bet viņi spēj klausīsies, ko 
skolotājs skaidro. 

„Tavi vārdi ir patiesība.”	(Jāņa	17:17)

„Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka jūs ar to 
augat un topat izglābti.”	(1.	Pētera	2:2)
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Galvenajai jūsu mācību programmā jābūt garīgai barībai, un, protams, tā 
ir Bībeles stunda. Jūs varat šos bērnus barot vienā vai visos šeit minētajos 
veidos:

•	 mācot	īsas,	īpaši	izceltas	doktrināras	stundas,
•	 mācot	par	misijas	darbu	un	liecināšanu,
•	 iedrošinot	viņus	mācīties	Bībeles	pantus,
•	 parādot	viņiem,	kā	lūgt	publiski	(un	privāti),
•	 mācot	viņiem,	cik	svarīgi	un	vērtīgi	ir	katru	dienu	ievērot	Kluso 

laiku.

Ko tieši viņiem nepieciešams zināt?
Glābtiem bērniem nepieciešams zināt un jāmāca šādas patiesības:

•	 pārliecība	par	glābšanu,
•	 Bībeles	inspirācija	un	cik	svarīgi	to	lasīt	katru	dienu,
•	 praktiska	lūgšanu	nozīme,
•	 Bībeles	doktrīnu	izpratne,
•	 nepieciešamība	veltīt	savu	dzīvi	Jēzum	Kristum	un	pakļauties	Viņa	

varai,
•	 kristīgas	dzīves	vadlīnijas,	un	ko	Dievs	gaida	no	viņiem,
•	 kā	liecināt	citiem,
•	 cik	svarīgi	ir	paklausīt	vecākiem,
•	 nepieciešamība	apmeklēt	draudzi	un	svētdienskolu.

Izceļojot un saprotot sešus pamatprincipus, mums nepieciešams izpētīt, 
kādi soļi mums jāsper garīgās aprūpes darbā.

Pieņemiet kā kristieti bērnu, kas apliecina savu uzticēšanos Kristum
Ja bērns, šķiet, ir patiesi uzticējies Kristum, pieņemiet viņu kā jaunpiedzi-
mušu kristieti, līdz turpmākie notikumi liecina, kāda ir patiesība. Mūsu 
tiesu sistēma atzīst, ka cilvēks ir nevainīgs, kamēr viņa vaina nav pierādī-
ta. Tas attiecas arī uz jūsu uzsākto sarunu par bērna atgriešanos. Viņš tiek 
pieņemts kā kristietis līdz tam brīdim, kad viņš pārliecinoši pierāda, ka 
nav glābts. Ir redzams, ka agrīnā draudze uzskatīja par jaunpiedzimušiem 
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tos,	kuri	apliecināja	savu	ticību	Kristum	(skat.	Apustuļu	d.	2:41;	16:33).	Al-
ternatīva ir apšaubīt viņa glābšanu, līdz viņš iziet cauri pārbaudes laikam. 
Diemžēl šāda kritiska attieksme un aizdomīgums ļoti iespaido bērnu un 
padara to nedrošu. Bērnam ir ļoti grūti augt aizdomu un šaubu atmosfērā.

Tāpat nevajag pārliecināt bērnu ticēt, ka viņš ir jaunpiedzimis, ja tas tā 
faktiski nav. Tikai Dievs zina. Jaunpiedzimšana kļūst acīmredzama laika 
gaitā, kad bērns parāda, ko viņš dara un kas viņš ir. Ikvienā gadījumā, ja 
vien viņa dzīve nerāda ko citu, jums jāpieņem viņš kā tas, par ko viņš sevi 
apliecina.

Vērojiet un lūdziet pēc Gara augļiem viņa dzīvē
Jums nav jāuzlūko bērns kritiski, gatavībā nosodīt, kad viņš izdarīs kaut 
ko sliktu. Ja bērns patiesi ir jaunpiedzimis, viņa dzīvē BŪS izmaiņas. Tās 
var būt nelielas un var parādīties  ļoti lēni, bet tām ir jābūt.

„Tāpēc no viņu augļiem jums tos būs pazīt.”	(Mateja	7:20)

„Tādēļ, ja kas [arī ikviens bērns] ir Kristū, tas ir jauns radījums.” (2.	Korintie-
šiem	5:17)

Ir trīs svarīgas vadlīnijas, kurām sekot.

•	 Negaidiet pārāk daudz no bērna, kas ir pieņēmis Kristu.
 Daudzi skolotāji šajā ziņā kļūdās. Viņi gaida, ka atpestītie bērni kļūs 

nekavējoties tādi paši kā pieaugušie kristieši, un  pieviļas cerībās, 
kad viņi tādi nav. Viņi redz bērnus, kurus viņi ir veduši pie Kristus, 
darām sliktu, un viņu pirmā reakcija ir domas, ka viņi vispār nav at-
pestīti.  Kāda sieviete reiz man teica: „Man svētdienskolā ir meitene, 
kura saka, ka ir kristiete, bet viņa tāda nav.” Es jautāju viņai, kā viņa 
to zina. „Jo viņai ir ļoti slikts raksturs,” atbildēja sieviete. Es jautāju 
viņai, kas notiktu, ja tāpat vērtētu pieaugušos.

 Jums nevajadzētu gaidīt no glābta bērna pārāk daudz, un jums 
nav jāgaida no bērna to pašu, ko no pieaugušā. Jūs nedrīkstat viņu 
tiesāt pēc saviem standartiem vai gaidīt vecu galvu uz jauniem 
pleciem. Ja zēns, kurš bija liels nemiera cēlājs bērnu sanāksmēs, uz-
ticas Kristum, tas nenozīmē, ka nu viņš būs kā eņģelis bez jebkādas 
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tendences celt nemieru. Kad viņš izdara kaut ko  nepareizi, kad viņš 
zaudē savadīšanos, kad viņš lamājas vai melo, jūs nedrīkstat auto-
mātiski izdarīt slēdzienu, ka viņš nav kristietis. Jūs nedrīkstat tiesāt 
viņa pārliecību tikai uz šī pamata. Ir vismaz trīs veidi, kā glābts 
bērns atšķiras no pieaugušā ticīgā.

 Bērnu ļoti ietekmē viņa draugi un ģimene.
 Bērns, kurš nāk uz Labās vēsts pulciņu vai svētdienskolu vienu 

stundu nedēļā, daudz vairāk stundu pavada mājās. Piemēram, 
kad jūs dzirdat lamu vārdus, jums jāatceras, ka šādu valodu viņš 
varbūt daudzus gadus dzird savās mājās.

 Bērns atrodas savu vecāku varā.
 Pieaugušie var izlemt, kur viņš ies un ko darīs. Bērns to nevar. 

Piemēram, bērnam, kurš uzticējies Kristum Labās vēsts pulciņā, 
var aizliegt to apmeklēt. Bērnam, kurš saņem pirmo „Bībeles 
stundas pa pastu” stundu, var aizliegt sūtīt  atbildi. Tas pasvītro, 
cik svarīgi ir nodibināt labus kontaktus ar bērna ģimeni.

 Bērna emocijas ir vērstas uz āru.
 Bērns „tur savu sirdi azotē”. Viņš nespēj noslēpt savas jūtas kā pie-

augušais. Piemēram, ja viņš domā, ka uz viņu kāds ir „uzēdies”, tad 
jūtas tā, it kā tas tā būtu; ja viņš jūtas, it kā izsauktu citu dusmas uz 
sevi, tad varbūt viņš pats kļūs dusmīgs. Viņš nespēj sevi kontrolēt 
tik lielā mērā kā pieaugušais.

 Tāpēc glābts bērns bieži runā un dara to, ko pieaugušais ticīgais 
nekad nedarītu. Tas notiek tāpēc, ka pieaugušais vairāk spēj 
sevi kontrolēt un apvaldīt savas vēlmes. Pieaugušais spēj vairāk 
apvaldīt savas jūtas, noslāpēt vārdus un dusmas, bet bērns bieži 
to nevar un izrāda visu. 

•	 Ja	jūs	redzat	Svētā	Gara	augļus	viņa	dzīvē,	priecājieties.
	 Galatiešiem	5:22	māca,	ka	„Gara auglis ir mīlestība”. Šis auglis ir 

viens no tiem, pēc kura jums vajadzētu meklēt vispirms bērna, kurš 
pieņēmis Kristu, dzīvē.

 Bērns to var izrādīt dažādos veidos:
 mīlēt Glābēju  – vēlēšanās uzzināt vairāk par Kristu;
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 mīlēt Dieva Vārdu – interese par Bībeli un domas par Dievu;
 mīlēt lūgšanas – kvēla vēlēšanās sarunāties ar Dievu lūgšanās;
 mīlēt citus kristiešus – izvēlēties būt kopā ar tiem, kuri arī mīl   

   Dievu;
 mīlēt pazudušās dvēseles – rūpes redzēt citus nākam pie Kristus. 

Vai jūs varat redzēt izmaiņas viņa uzvedībā (tās var būt ļoti nelielas), 
kurā parādās viens vai vairāki no astoņiem citiem Gara augļa aspektiem 
(prieks, miers, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, 
atturība).

Ja jūs redzat, ka bērns izrāda mīlestību vienā vai vairākos no šeit uzskai-
tītajiem veidiem, vai ja redzat izmaiņas viņa uzvedībā, jūs varat priecā-
ties un būt pacilāts. Daži augļi var būt niecīgi un nenobrieduši, bet tie ir 
augļi un pierādījums jaunpiedzimšanai.  Vienam vai vairākiem augļiem 
ir jāparādās jaunā kristieša dzīvē. Tas var izpausties vārdos, acu skatienā, 
asarās, klusā uzvedībā nodarbībās, tie var būt daži sirsnīgi vārdi sarunā 
ar jums. Taču, ja jūs uzmanīgi novērosiet, jaunā dzīve, ja tā šeit ir, mirgos 
cauri. Vispirms  šis „mirgojums” var parādīties mazliet, vēlāk, ja ir pietieka-
ma mācīšana un rūpes par bērnu, tas pieaugs. Kad jūs gribat aizdedzināt 
ogles, jūs kamīnā ieliekat papīru, virs tā malku un tad ogles. Jūs aizdedzi-
nāt papīru un ļaujat tam uzliesmot. Pēc tam degošais papīrs aizdedzina 
malku un tā aizdedzina ogles. Domādams, ka uguns ir labi iekūrusies, jūs 
dodaties darīt citus mājas darbus, bet, kad nākošo reizi uzmetat skatienu 
kamīnam, šķiet, uguns ir izdzisusi. Viss, ko jūs redzat, ir melnas ogles. Jūs 
esat gatavs sākt visu no jauna. Un tad... jūs redzat, ka dažas ogles mazliet 
kvēlo. Ir kādas mazas liesmiņas. Tās ir tik niecīgas, bet tās ir! Jums vairs 
nav jāsāk viss no sākuma!  Jums tikai jāuzpūš liesmas, lai tās pieaugtu.  
Liesmām pieaugot, melnās ogles pazūd. Ja jūs redzat tikai melnās ogles, 
tas var atņemt jums drosmi, bet jūsu uzdevums ir uzpūst liesmas, lai tās 
pieņemas spēkā un iekvēlina ogles.

Tā ir arī ar atpestītiem bērniem. Jums nav jāzaudē drosme to viņu dzī-
ves daļu („melno ogļu”) dēļ, kuras nesader ar Kristus līdzību. Meklējiet 
„liesmiņas”, kuras uzpūst!  Uzteiciet viņus par tām pozitīvajām kristīga-
jām vērtībām, kas viņiem piemīt. Tā arī citas viņu dzīves daļas mainīsies.
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•	 Ja nav augļu bērna dzīvē, atrodiet problēmu.
 Ja ilgākā laika periodā nav nekādu izmaiņu bērna dzīvē, parunājiet 

ar viņu un atrodiet, kas nav kārtībā. Augļi un izaugsme kristīgajā 
dzīvē var nebūt dažādu iemeslu dēļ:
 nav pārliecības par glābšanu,
 piedzīvota vilšanās vai nepilnīga izpratne par soļiem, kurus viņš 

ir spēris. Varbūt viņš ir apmulsis un pārpratis, domādams, ka 
glābšana nāk no labiem darbiem vai no ticības un labiem dar-
biem, bet nav sapratis, ka glābšana nāk tikai caur ticību. Cilvēks, 
kurš viņu ir pievedis Kristum, nav to darījis pietiekami skaidri un 
vienkārši, 

 nepareiza ietekme un spiediens mājās, skolā vai no citiem zē-
niem un meitenēm,

 kāds grēks viņa kristieša dzīvē, kas nav izlīdzināts Dieva priekšā.
Ja jūs saskatāt kādu no šīm problēmām, kopā ar bērnu atveriet Bībeli un 
izskaidrojiet viņa problēmu, lietojot piemērotu rakstu vietu.

Bieži bērns, kurš ir pieņēmis Kristu, garīgi neaug, ja ir kāds neizsūdzēts 
grēks.	Tādā	gadījumā	jums	vajadzētu	bērnam	paskaidrot	1.	Jāņa	1:9	
un ļaut viņam lūgt un izsūdzēt savu grēku Dievam, atsaucoties uz Viņa 
apsolījumu piedot. Iedrošiniet viņu dzīvot skaidru dzīvi Dieva priekšā. 
Parādiet piemērus Bībelē, kur tas ir redzams.

•	 Jūsu	kļūdainā	garīgā	audzināšana	un	garīgā	barošana.	Jums	ir	jābūt	
pārliecinātam, ka neesat par klupšanas akmeni bērnam. Ja jūtat, ka 
šis ir īstais iemesls, runājiet ar viņu par to, atvainojieties viņam un 
tad apņemieties sākt no sākuma garīgās audzināšanas darbu.

•	 Viņš	vispār	nav	glābts.
 Ja ir nepārprotami redzams, ka bērns neko nav sapratis, ko viņš 

ir darījis, pieņemot Kristu, pasakiet viņam to un tad vienkārši un 
skaidri atkārtojiet visu no jauna, līdz esat pārliecināts, ka viņš ir 
sapratis. Jūs varat jautāt, vai viņš tagad vēlas uzticēties Kristum. Ja 
tas tā ir, tad vadiet viņu pie Kristus.

•	 Var	būt	arī	citi	iemesli.	Varbūt	bērns	nav	bijis	atklāts	brīdī,	kad	jūs	
vedāt viņu pie Kristus, varbūt viņš atklāti par to paziņoja, lai kādam 
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izpatiktu, vai vienkārši bija ziņkārīgs. Ja jūs jūtat, ka ir iespējams 
kāds no šiem, un izskatās, ka viņa dzīve pilnīgi noliedz Kristus 
pieņemšanu, esat gatavs sniegt padomu no jauna. Ja viņš tagad 
nopietni vēlas uzticēties Kristum kā savam personīgajam Pestītā-
jam un Kungam, parādiet viņam vienkārši, soli pa solim, kā viņš to 
var izdarīt.

Protams, jūs varat evaņģelizēt un vest viņu pie Kristus, ja esat pamatoti 
pārliecināts, ka viņš nav jaunpiedzimis. Esiet uzmanīgs. Jūs varat radīt 
iespaidu, ka viņam katru reizi ir jāatgriežas un jāsaņem glābšana pēc 
kļūdām, kuras viņš ir izdarījis.

Ja jūs šaubāties, kā rīkoties, labāk būtu parunāties ar viņu par Kristu un 
noskaidrot vienreiz par visām reizēm, kas ir noticis. Pasakiet, ka jūs neesat 
pārliecināts par viņa glābšanu. Pats labākais ir runāt ar Kungu Jēzu par to, 
ka bērns nav pārliecināts par savu glābšanu, un lūgt Kungu Jēzu glābt viņu 
tagad, ja viņš vēl nav glābts.

Izprotiet atpestītā bērna vajadzības
Tā vietā, lai vienkārši gaidītu, līdz bērns pilnīgi pierāda, ka ir jaunpiedzi-
mis kristietis, jums jāsaprot, kas viņam tagad ir vajadzīgs, un jācenšas 
apmierināt šīs vajadzības.

Viņam vajag
•	 mīlestību. Mīlestība ir valoda, kuru saprot visi bērni. Atpestītajam 

bērnam ir jāzina, ka jūs esat patiesi ieinteresēts viņā un vēlaties 
redzēt viņu pieaugam garīgā dzīvē;

•	 pacietību. Atpestītais bērns daudz kļūdīsies, īpaši savas kristīgās 
dzīves sākumā. Esiet pacietīgs ar viņu;

•	 sapratni. Jums jāsaprot, ka bērns, kurš tikko kā atpestīts, ir vēl „ma-
zulis Kristū”;

•	 garīgo barību. Jūsu atbildība ir mācīt Dieva Vārdu atpestītam 
bērnam. Tā ir viņa lielākā vajadzība. Bērni bez barības nevar augt 
kristīgā dzīvē.
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Māciet atpestītajam bērnam četrus darbus, kas jādara
Bērns, kurš pieņem Kristu, ir jaunpiedzimis bērniņš Kristū un viņam tāpat 
kā katram jaunpiedzimušajam ir jāmāca darīt četrus darbus.

•	 Ēst. „Kārojiet kā patlaban piedzimuši bērni pēc garīgā tīrā piena, ka 
jūs ar to augat un topat izglābti.” (1.	Pētera	2:2)

 Katram bērnam absolūti nepieciešams ēst, un Dieva Vārds ir viņa 
barība. Ja viņš neēd, viņš cieš badu. Vispirms viņam jāmācās dzert 
(garīgo)	pienu	(1.	Pētera	2:2),	un	tad	viņš	varēs	mācīties	ēst	(garīgo)	
gaļu	(Ebrejiem	5:14).

 Viņam jāēd kopā ar jums.  No sākuma viņš būs atkarīgs no jūsu 
barošanas un Bībeles mācīšanas. Vienmēr savā Labās vēsts pul-
ciņa vai svētdienskolas nodarbībā iekļaujiet mācību atpestītam 
bērnam. Piemēram, katrā Bībeles stundā centrālajai patiesībai 
vajadzētu būt kopā ar pielietojumu atpestītam bērnam, kur tas 
ir iespējams.

 Viņam jāēd pašam. Bērnam jāmāca pašam smelties barību no 
Bībeles. Tas nozīmē  mācīt viņam ievērot Kluso laiku kopā ar Dievu – 
pašam katru dienu lasīt Bībeli.

•	 Staigāt. „Ja dzīvojam Garā, tad arī staigāsim Garā.”	(Galatiešiem	5:25)

 „.. dzīvojiet tā, kā to prasa jūsu aicinājuma cieņa.” (Efeziešiem	4:1)

 Bībele lieto vārdu „staigāt” ar norādi uz kristīgu dzīvi, tāpat kā ma-
zulim ir jāmācās staigāt, tā arī atpestītam bērnam jāmācās staigāt.

 Viņam jāstaigā kopā ar Dievu.  (Kolosiešiem 1:10) Viņš jāmāca 
kristīgā uzvedībā ar norādi uz viņa pienākumiem pret Dievu. Tas 
nozīmē mācīt par godbijību, paklausību, ticību un mīlestību uz 
Dievu. 

 Viņam jāstaigā kopā ar citiem. (Efeziešiem	4:1)	Viņš	jāmāca	
kristīgā uzvedībā ar norādi uz pienākumiem pret citiem. Tas 
nozīmē pastāvīgi mācīt par nepieciešamību parādīt Gara augļus 
savā	kristieša	dzīvē	kā	liecību	citiem	(Galatiešiem	5:22,23).
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 Mums jāatceras un jāatgādina bērnam, ka nav viegli iemācīties 
staigāt:

- viņš kritīs un sasitīsies,
- viņam jāturpina mēģināt,
- viņam būs nepieciešama palīdzība,
- viņam nepārtraukti jāpilnveidojas.

•	 Runāt.
 Kristīgam bērnam jāmācās runāt un pareizi lietot savas runas dāvanas.
 Viņam jāsarunājas ar Dievu.	(Mateja	7:7)	Viņam	jāmāca	saru-

nāties  ar Dievu lūgšanā. Kā vecākiem patīk klausīties savu bērnu 
runā, tāpat tas patīk Dievam, pat ja bērns nerunā daudz vai runā 
ļoti lietišķi. Viņam jāsaprot, ka labākais veids, kā mācīties runāt, ir 
sākt to darīt.

 Viņam jāsarunājas ar citiem.	(Apustuļu	darbi	1:8)	Viņam	
jāmāca, kā sarunāties ar citiem par Dievu. Bērni ir labākie bērnu 
evaņģēlisti. Viņiem ir jāmāca, kā vest citus bērnus pie Kristus.

•	 Paklausīt.
 Atkal un atkal Bībele māca, cik svarīga ir paklausība un padevība. 
 „.. paklausība ir labāka nekā upuris..” (1.	Samuēla	15:22)
	 Viņam	jāpaklausa	Dievam.	(Apustuļu	darbi	5:29)	Bērnam		jāmā-

ca, kā paklausīt Dievam. Māciet bērnam, ka Dievs runā uz viņu 
ar Bībeles palīdzību un viņam vajadzētu paklausīt Dieva Vārdam 
pilnīgi un bez ierunām. 

 Viņam jāpaklausa saviem vecākiem. Viņam ir jāmāca paklausīt 
vecākiem,	kā	tas	norādīts	Efeziešiem	6:1	un	Kolosiešiem	3:20.	
Pāvils uzsver, ka ir svarīgi, lai bērni paklausītu saviem vecākiem. 
Arī jums tas ir jāuzsver.

 Atcerieties, bērnam būs vajadzīgs ilgs laiks, lai iemācītos gan garīgi, 
gan fiziski ēst, staigāt, runāt un paklausīt. Viņš nekļūs par pieaugu-
šo acumirklī. Būs daudz kļūdu, līdz viņš patiesi to iemācīsies.

 Tāpēc esiet pacietīgs, mācot šīs patiesības bērnam, kurš ir pieņēmis 
Kristu. Negaidiet pārāk daudz ļoti īsā laikā. Augšanai nepieciešams 
laiks.
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(Detalizētāk par palīdzību glābtam  bērnam garīgā izaugsmē es rakstu savā 
grāmatā „Izaugsme”. Ja jums šīs grāmatas nav, lūdzu, rakstiet uz BKIA, Vienī-
bas gatvē 192–149, Rīgā, LV-1058, lai uzzinātu, kā to var iegādāties.)  
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2.
 D

A
ĻA

DARBĪBAS BĀZE
Studējot un izprotot bērnu kalpošanas pamatprincipus un atro-
dot atbildes uz visiem svarīgajiem  jautājumiem par šiem prin-
cipiem,	mēs	esam	gatavi	paskatīties	uz	to,	kas	mums	JĀDARA.	
Izpratne rodas pirmā, bet tai ir jāizpaužas rīcībā.
Turpmākajās nodaļās mēs centīsimies atbildēt uz sekojošiem 
jautājumiem.

•	 Kā	vislabāk	izplānot	60	minūšu	mācību	programmu?								
(10. nodaļa.)

•	 Kā	vislabāk	sagatavoties	nodarbībai	ar	bērniem?	(11.	nodaļa.)
•	 Kā	mācīt	bērniem	dziedāt?	(12.	nodaļa.)
•	 Kā	mācīt	bērniem	lūgt?	(13.	nodaļa.)
•	 Kā	iedrošināt	bērnus	iegaumēt	Rakstus?	(14.	nodaļa.)
•	 Kā	atkārtot	to,	ko	jau	esmu	mācījis?	(15.	nodaļa.)
•	 Kam	jābūt	pamatam,	galvenajam	priekšmetam	manā	mācī-

bu	programmā?	(16.	nodaļa.)
•	 Kādam	plānam	sekot?	(17.	nodaļa.)
•	 Kā	pastāstīt	Bībeles	stāstu?	(18.	nodaļa.)
•	 Kā	būt	labam	skolotājam?	(19.	nodaļa.)
•	 Kā	mācīt	Bībeles	stundu?	(20.	nodaļa.)
•	 Kā	atrast	rakstu	vietā	centrālo	patiesību?	(21.	nodaļa.)
•	 Kā	mācīt	rakstu	vietas	centrālo	patiesību?	(22.	nodaļa.)
•	 Kā	pielietot	centrālo	patiesību	bērnu	dzīvēs?	(23.	nodaļa.)
•	 Kādus	soļus	spert,	sagatavojot	Bībeles	stundu?	(24.	nodaļa.)
•	 Kā	iedrošināt	bērnus	klausīties	Bībeles	stundu?	(25.	nodaļa.)
•	 Ko	nozīmē	„darīt	sevi	pieejamu	bērniem”?	(26.	nodaļa.)
•	 Kā	sniegt	padomu	neatpestītam	bērnam	un	vest	viņu	pie	

Kristus?	(27.	nodaļa.)
•	 Kā	sniegt	padomu	glābtam	bērnam?	(28.	nodaļa.)
•	 Kā	mācīt	par	misionāru	darbu	un	Bībeles	doktrīnas	bēr-

niem?	(29.	nodaļa.)
•	 Kā	izmantot	vizuālos	līdzekļus?	(30.	nodaļa.)
•	 Kā	panākt	labu	disciplīnu	nodarbībā?	(31.	nodaļa.)
•	 Kā	veicināt	bērnu	apmeklētību	nodarbībās?	(32.	nodaļa.)	
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Katra minūte ir svarīga
Kā plānot mācību programmu?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums nepieciešams lūgt un rūpīgi plānot, 

ko darīt savā nodarbībā.)
 Saprast, kā padarīt programmu atraktīvu.
 Saprast, kam būtu jābūt programmā.

•	 Pastāvīgās	daļas:
 dziedāšana,
 lūgšanas,
 Bībeles pants,
 atkārtošana,
 Bībeles stunda,
 padomdošana (ja tas nepieciešams).

•	 Mainīgās	daļas:
 misionāru laiks,
 doktrīnas.

 Tipiska programma.
 Vai programmā iekļaut rokdarbus un spēles?

Tagad mēs domāsim specifiskāk par mācību programmu un 
tās sastāvdaļām. Es pieņemu, ka jūsu nodarbības garums ir 

sešdesmit minūtes, un jums jāizlemj, kā izmantot visu šo laiku, lai 
visi bērni, kas ieradīsies uz nodarbību, iegūtu maksimālu garīgu 
labumu. Protams, jūsu mācību programmas ilgums ir atkarīgs no 
apstākļiem, kuros jūs atrodaties. Nodarbība var būt gan garāka, 
gan īsāka.
Atcerieties,	ka		nedēļā	ir	168	stundas	un	jums	ir	tikai	viena		stun-
da, lai mācītu bērnus. Tāpēc ir tik svarīgi izmantot katru iespēju, 
lai palīdzētu bērniem garīgi augt. Tas  nav rokdarbu un spēļu 
laiks. Tos jūs varat iekļaut programmā, ja jums ir vairāk laika – 
nometnēs, Brīvdienu Bībeles skolās. Vienu stundu garā nodarbībā 
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jūsu laiks ir ierobežots, un jūs vēlaties izmantot katru minūti lietderīgi.

Atraktīvas programmas pazīmes

Šīs dažas frāzes paskaidro, kas ir interesanta un veiksmīga mācību 
programma.

•	 Tai		jābūt	labi	izplānotai.
 Jūsu mācību programma ir kā labi sagatavots ēdiens. Visu nepiecie-

šams labi „samaisīt” un dažādām „sastāvdaļām” jābūt interesanti un 
ar degsmi „izlietotām.”

	 Jums	ļoti	rūpīgi	jāplāno,	kā	izmantot	60	minūtes.	Vislabāk	uzrakstīt	
plānu.	Rūpīga	plānošana	nodrošinās	maksimālu	efektivitāti.	Jums	
būtu tam jāseko nodarbības laikā. Izgatavojiet plāna kopiju visiem, 
kas jums palīdzēs stundā. 

•	 Tai	jānorit	gludi.
 Jūsu programmai būtu jānorit gludi. Jums jāpāriet no vienas aktivi-

tātes uz citu bez pauzēm. Jāizvairās no garām lūgšanām un gariem 
paskaidrojumiem.

•	 Tai	vajadzētu	būt	interesantai	un	piemērotai.
 Labas mācību programmas noslēpums ir bērnu interese par visu, 

kas notiek. Viņi būs īpaši interesēti, ja programma atbildīs viņu 
ikdienas dzīvei.

•	 Tai	jābūt	dažādai.
 Aktivitātēm nodarbībā ir jābūt pietiekamā skaitā. Ja jūs pārāk 

daudz laika veltāt vienai programmas daļai, jūs riskējat pazaudēt 
bērnu interesi.

 Laiku pa laikam, izmainot programmas daļu kārtību, jūs dažādosiet 
programmu.

•	 Tai	jābūt	mērķtiecīgai.
 Jūsu mācību programmai ir jābūt koncentrētai ap Bībeles stundas 

centrālo patiesību un tās pielietojumu abām bērnu grupām – gan 
atpestītiem, gan neatpestītiem bērniem. Piemēram, ja centrālā 
patiesība atklājas arī dziesmās un Bībeles pantā, tad ļauj padarīt 
efektīvāku visu programmu. 
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•	 Tai	jābūt	precīzai.
 Ļoti svarīgi, ka jūsu nodarbība sākas un beidzas precīzi. Tas nozīmē, 

ka jūs ierodaties vismaz piecpadsmit minūtes vai pusstundu pirms 
nodarbības sākuma. Ieskriešana klasē pēdējā brīdī nav labākais 
veids, kā mācīt Dieva Vārdu. Jūsu neprecizitāte iespaidos arī bērnus, 
un viņi sāks nākt uz nodarbību ar nokavēšanos. Jums ir jābūt pre-
cīzam un pirms nodarbības jāpārliecinās, ka viss tai ir sagatavots. 
Tas dos jums arī iespēju parunāties ar bērniem individuāli, kad viņi 
ieradīsies.

 Savlaicīga ierašanās piešķirs nodarbībai nozīmīgumu. Pirms nodar-
bības jums būs laiks noklausīties, kā bērni ir iemācījušies Bībeles 
pantu, un atkārtot to.

 Ierodoties ar nokavēšanos vai tērējot laiku nodarbībā, meklējot uz-
skates līdzekļus un melodijas, jūs nodarbībai laupāt nozīmīgumu.

 Tikpat svarīgi nodarbību beigt precīzi. Bērnus gaida mājās noteiktā 
laikā, un vecāki būs satraukti, ja jūs neatlaidīsiet bērnus norunātajā 
laikā. 

•	 Tai	ir	jāuzmundrina	dalībnieki.
 Bērniem patīk piedalīties programmā. Daži veidi, kā viņi var piedalī-

ties:
– bērns var uzsākt dziesmu un vadīt dziedāšanu,
– bērns var turēt uzskates līdzekli, uz kura rakstīti dziesmas vārdi,
– visi bērni var piedalīties kopīgā Bībeles panta atkārtošanā, 

lūgšanā, atkārtošanas spēlē utt.

Jūsu mācību programmas saturs

Es jau esmu salīdzinājis programmas sagatavošanu un pasniegšanu ar 
ēdiena gatavošanu. Tāpat kā pavārs izmanto vairākas sastāvdaļas, kuras 
tiek jauktas kopā noteiktās proporcijās, tāpat jums nepieciešams savā 
„garīgajā ēdienā” iekļaut dažādas sastāvdaļas vai aktivitātes. Visu labi 
sajaucot kopā, izveidosies labs, atraktīvs un patīkams „ēdiens”.

Jūsu programmai jāsatur diezgan dažādas aktivitātes. Es tās esmu uz-
svēris turpmākajā nodaļas sadaļā un esmu atzīmējis arī aptuveno katras 
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aktivitātes ilgumu.  Katrā aktivitātē vairāk iedziļināsimies grāmatas turpi-
nājumā.

•	 Dažas	aktivitātes	ir	pastāvīgas,	un	tās	vienmēr	ir	jāiekļauj	mācību	
programmā, piemēram, Bībeles stunda.

•	 Dažas	aktivitātes	ir	elastīgas.	Tās	nav	jāiekļauj	katrā	nodarbībā,	bet	
tās būtu jāmāca periodiski, piemēram, par misionāru darbu.

PASTĀVĪGĀS DAĻAS
Tālāk minēti daži punkti vai aktivitātes, kuras jums vajadzētu iekļaut katrā 
programmā.

Dziedāšana (15 minūtes)
Jums jāveltī apmēram 15 minūtes, lai kopā ar bērniem dziedātu. Dzies-
mām nav vienmēr jāseko vienai pēc otras, tās var būt iestarpinātas starp 
citām programmas daļām. Dziedāšana ir brīnišķīgs mācīšanās veids, tas ir 
ļoti interesants un sagādā prieku bērniem.
Izvēlieties dziesmas, kas jau dziedātas iepriekš, un, ja iespējams, lietojiet 
plakātus ar vārdiem jaunai dziesmai, lai bērni tos varētu izlasīt. Protams, 
ka jūs nemācīsiet vairāk kā vienu jaunu dziesmu vienā nodarbībā.
Paturiet prātā Bībeles stāsta centrālo patiesību un savienojiet šo patiesī-
bu ar dziesmu.

Lūgšana (5 minūtes)
Apmēram piecas minūtes jūsu programmā būtu jāvelta lūgšanām.

•	 Jūs	atklāsiet	un	noslēgsiet	nodarbību	ar	lūgšanu,	bet	dariet	to	īsi.
•	 Jūs	arī	mācīsiet	bērniem	lūgt	un	dosiet	viņiem	iespēju	lūgt	pašiem.	

Tas īpaši attiecas uz laiku, kad jūsu nodarbībā būs vairāki ticīgi bēr-
ni. Ja nepieciešams, jums viņi jāpamudina lūgt, palūdzot pašiem 
uzrakstīt nelielas lūgšanas, kuras viņi varētu lasīt.

Bībeles pants	(5	līdz	7	minūtes)
Jums jāizvēlas pants katrai sanāksmei, tas jāizskaidro bērniem un jā-
skubina viņus mācīties to no galvas. Varbūt būs nepieciešams izvēlēties 
vienu pantu divām nodarbībām, ja tas ir garāks vai grūtāk iegaumējams. 
Ļoti svarīgi, ka bērni to iemācās no galvas, tāpēc nodarbības laikā tas 
bieži jāatkārto (vismaz desmit reizes). Centieties atkārtošanu padarīt 
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interesantu. Panta mācīšana būtu jāsavieno ar Bībeles stundas centrālo 
patiesību.
Katram bērnam vajadzētu iedot arī nelielu kartīti ar šo pantu, lai bērni 
varētu mājās turpināt mācīties un atkārtot to.

Atkārtošanas laiks (5 līdz 10 minūtes)
Pilnīgi noteikti nepieciešams atkārtot iepriekšējās stundās, īpaši pēdējā 
mācīto, lai bērni patiešām paturētu prātā mācītās patiesības. Vizualizācija 
šeit ļoti noderēs. Atkārtošanas laiks jāpadara ļoti interesants. Viens no 
labākajiem veidiem ir sagatavot Bībeles stundas atkārtošanu komandām 
vai individuāliem dalībniekiem, ļoti rūpīgi izvēloties jautājumus. Tas palī-
dzēs bērniem atcerēties un mācīties, savukārt jums uzzināt, cik labi esat 
mācījis.

Bībeles stunda	(20	minūtes	vai,	ja	grupā	ir	mazāki	bērni,	īsāks	laiks)
Tā ir galvenā daļa un jūsu programmas sirds, kurai ir četras galvenās 
sadaļas:

•	 dotajā	rakstu	vietā	aprakstīto	Bībeles	notikumu	ieskicēšana	intere-
santā veidā,

•	 dotās	rakstu	vietas	centrālās	patiesības	mācīšana	visiem	bērniem,
•	 centrālās	patiesības	pielietošana	atpestītiem	bērniem,
•	 centrālās	patiesības	pielietošana	neatpestītiem	bērniem.

Padomdošanas laiks	(vismaz	20	minūtes	pēc	nodarbības)
Jums savā plānā vienmēr jāparedz laiks pēc nodarbības, lai dotu pado-
mu bērniem, kuri vēlas uzticēties Kristum, un tiem kristīgiem bērniem, 
kuriem nepieciešama  palīdzība, padoms vai atbildes uz jautājumiem. 
Paredzēt šādu laiku nepieciešams katru nedēļu, bet izmantot to jūs va-
rēsiet tikai tad, kad kādam bērnam būs nepieciešama jūsu palīdzība un 
padoms.

MAINĪGĀS DAĻAS
Jums jāiekļauj arī viena vai divas papildu aktivitātes nedēļas programmā – 
misionāru laiks vai doktrīnu stunda. Jūs varat mainīt aktivitātes – vienu ne-
dēļu tas ir misionāru stāsts, otru – doktrīnu stunda. Vai, kā būtu pat labāk, 
piecas nedēļas mācīt par misionāru darbu un pēc tam piecas nodarbības 
doktrīnu stundas.
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Misionāru darbs (10 minūtes)
Jūs varat izmantot šo laiku, lai pastāstītu par misionāru un radītu interesi 
par misionāru darbu. Jūs varat aicināt bērnus piedalīties misionāru atbal-
sta projektā un aicināt bērnus lūgt par misionāru un ziedot.

Doktrinārās stundas
Jūs varbūt vēlaties laiku pa laikam īsi paskaidrot Bībeles pamatpatiesības 
un pasniegt tās interesantā veidā, lietojot attēlus. Dažām Bībeles dok-
trīnu stundām mēs esam sagatavojuši uzskates līdzekļus. Tie ir albumi 
piecām stundām.

Bērni uzdod jautājumus
Kas ir Dievs?
Bībele
Kāds ir Dievs?
Kungs Jēzus Kristus

Nākotnē plānojam izdot vēl citus albumus.

Eiropas	Child	Evangelism	Fellowship	ir	publicējusi	lielisku	stundu	sēriju	
„Kas jāzina katram bērnam”. 

Tipiska programma
Ņemot vērā visu iepriekšminēto, jūsu mācību programma varētu būt 
šāda:

•	 dziedāšana	(5	minūtes),
•	 ievads	un	īsa	lūgšana	(1	minūte),
•	 atkārtošanas	laiks	(5	minūtes),
•	 dziedāšana	(5	minūtes),
•	 lūgšanu	brīdis	(5	minūtes),
•	 misionāru	laiks	vai	doktrīnu	stunda	(10	minūtes,)
•	 Bībeles	pants	(5	minūtes),
•	 dziedāšana	(3	minūtes),
•	 Bībeles	stunda	(20	minūtes),
•	 lūgšana	un	paziņojumi	(1	minūte),
•	 padomdošanas	laiks	(20	minūtes	pēc	nodarbības).
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	 Kopējais	laiks	60	minūtes	(plus	20	minūtes,	kurās	jūs	esat	pieejams	
padomdošanai).

 Kā jau iepriekš paskaidroju, ir ļoti svarīgi, ka nodarbība nav garāka 
par vienu stundu. Bērnus noteiktā laikā gaida mājās, un vecāki būs 
neapmierināti, ja viņi kavēsies.

Kā mēs jau redzējām, ir labi veidot visu mācību programmu ap vienu 
tēmu – Bībeles stundas centrālo patiesību. Nākamajā lapā es ieskicēju, 
kāda varētu būt programma jūsu bērnu nodarbībai, kuras pamatā ir 
patiesība „Dievs mīl grēcīgus zēnus un meitenes”. Es pieņēmu, ka visas 
dziesmas, kas iekļautas programmā, bērniem jau ir pazīstamas. Tāpēc to 
ir tik daudz. Jūs varbūt izvēlēsieties tikai dažas dziesmas savai program-
mai, īpaši ja kāda no tām nav pazīstama bērniem.

Nodarbības sākuma dziesma:    „Dieva mīlestība ir plašāka nekā okeāns”.
Īsa lūgšana.
Īss iepriekšējās nedēļas nodarbības atkārtojums.
Dziesma:          „Mans Dievs ir tik liels”
Lūgšanu brīdis, kad bērni īpaši pateicas Dievam par Viņa mīlestību, Kris-

tus nāvi un glābšanu.
Misionāru stāsts:  „Emija Kārmaikla un viņas mīlestība uz 

Indijas bērniem” .
Bībeles	pants:		 	 				Jāņa	3:16.
Dziesma:        „Es zinu draugu īstu”

60 minūtes

Dziedāšana

Atkārtošanas laiks

Dziedāšana

Lūgšana

Misionāru laiks vai 
doktrīnu stundaBībeles pants

Dziedāšana

Bībeles stunda
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Dziesma:       „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja”
Bībeles stunda:    „Caķejs, kuru Jēzus ļoti mīlēja” (Lūkas	19:1-10).
Īsa lūgšana.  
Noslēguma dziesma:      „Jēzus mani ļoti mīl”

Jautājumi
Man vairākas reizes ir jautāts, vai būtu labi iekļaut programmā rokdarbus 
un spēles. Atbilde ir atkarīga no tā, cik daudz laika ir jūsu rīcībā.

•	 Ja	nodarbība	ir	sešdesmit	minūtes	vai	tuvu	tam,	mana	atbilde	
būtu: „Nē!”  Dotais laiks, es ticu, ir pārāk īss, lai tajā iekļautu papildu 
aktivitātes. Ja jums ir tikai viena stunda bērniem, tad laiks jāizman-
to vislabākajā veidā – katru minūti izlietojot Dieva Vārda mācīšanai 
dažādos veidos. Divi Bībeles koledžas studenti atnāca pie manis ar 
uzaicinājumu ierasties koledžā, lai pastāstītu par bērnu darbu un 
palīdzētu atrisināt viņu problēmas. Puiši katru nedēļu mācīja zēnus 
Bībeles klubā, bet viņiem bija problēmas ar disciplīnu. Es painte-
resējos, kas tiek darīts šajā stundā, un viņi teica, ka spēlējot spēles 
(futbolu	un	citas)	apmēram	45	minūtes	un	pēc	tam	15	minūtes	esot	
Bībeles stunda. Taču zēni nesēž mierīgi un neklausās stundu. Man 
problēma bija skaidra. Pirmkārt, viņi neizmantoja doto laiku visla-
bākajā	veidā.	Otrkārt,	ir	ļoti	grūti	nomierināt	zēnus	un	likt	viņiem	
sēdēt	pēc	45	minūšu	garas	satraucošas	spēles.

 Es ieteicu studentiem, ka labāk būtu izmantot šo stundu pilnvērtī-
gāk (jo īpaši, ja tā ir vienīgā iespēja, kad bērniem pastāstīt evaņģē-
liju). Viņi bija neizpratnē: „Kā iespējams veselu stundu piepildīt ar 
interesantu programmu, neizmantojot spēles?”

 Es viņiem izstāstīju to, ko esmu iekļāvis šajā nodaļā, un teicu: „Mana 
problēma ir tā, ka man ir tik daudz, ko dot bērniem, ka ir grūti to 
visu salikt vienā stundā.”

•	 Ja	jums	ir	daudz	vairāk	laika	nekā	60	minūtes,	piemēram,	nometnē	
vai Brīvdienu Bībeles skolā, vai neformālā tikšanās reizē nedēļas va-
karos draudzē, jums būs iespēja bērnus iesaistīt gan rokdarbos, gan 
sacensībās, gan spēlēs. Tomēr jums jāizmanto arī šis laiks lietderīgi, 
nevis tikai jautrai laika pavadīšanai. Piemēram, rokdarbus jūs varat 
pieskaņot Bībeles stundas tēmai, tās centrālajai patiesībai, kura tika 
mācīta nodarbībā.
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Gatavs visam
Kā vislabāk sagatavoties nodarbībai?

Nodaļas kopsavilkums
(Jūsu prioritāte lai ir sagatavošanās.)

 Sagatavojiet sevi:
•	 dzīvojot	Dieva	vadībā,
•	 lūdzot	Dievu,
•	 studējot	Dieva	Vārdu.

 Sagatavojiet savu programmu un stundu:
•	 strādājot	pie	tās,
•	 praktizējoties	tās	vadīšanā.

 Sagatavojiet savus materiālus:
•	 piezīmes,
•	 mācību	materiālus,
•	 uzskates	līdzekļus.

 Sagatavojiet savu telpu:
•	 pārliecinieties,	ka	tā	ir	tīra,
•	 pārliecinieties,	vai	bērniem	tur	ir	ērti.

 Labas sagatavošanās rezultāti.
 Kā atrisināt krīzi (attiecībā uz to, kam jūs neesat sagata-

vojušies)?

Ir trīs burti, kuri katram bērnu darbiniekam būtu jāpievieno sa-
vam vārdam. Tie ir G.I.V. – gatavs it visam. Mums vienmēr ir jābūt 

gataviem, jo darbā ar bērniem var notikt it viss. Tāpēc labākais ir 
sevi sagatavot it visam – būt G.I.V.

Kā jau minēju, jums nepieciešams plānot savu programmu, bet 
ir vēl kas vairāk nekā plānot un sagatavot plānu. Labas un veik-
smīgas nodarbības noslēpums ir tieši saistīts ar rūpīgu sagatavo-
šanos katrai programmas daļai. Laiks, kas veltīts, lai gatavotos un 
„liktu pamatus”, ir lietderīgi pavadīts laiks.
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Sagatavojiet sevi
Prioritāšu skalas augšgalā ir sevis sagatavošana. Tas ir:

•	 dzīvot	dzīvi	saskaņā	ar	to,	ko	jūs	gatavojaties	mācīt.	Jūsu	mērķis	ir	
turpināt staigāt ar Dievu; 

•	 katru	dienu	atvēlēt	laiku,	lai	lūgtu	par	bērniem.	Īpaši,	plānojot	
nodarbību, lūdziet, lai Dievs palīdz mācīt un lai Viņš darbojas bērnu 
sirdīs;

•	 regulāri,	vislabāk	katru	dienu,	sistemātiski	studējiet	Dieva	Vārdu,	lai	
to labāk saprastu un atklātu doktrīnas, ko Tas  satur.

Sagatavojiet savu programmu un stundu
•	 Jums	jāieplāno	katru	dienu	laiks	programmas	sagatavošanai,	par	

kuru runājām iepriekšējā nodaļā. Pierakstiet savas programmas 
uzmetumu.

•	 Ir	ļoti	svarīgi	atvēlēt	pietiekami	daudz	laika	Bībeles	stundas	saga-
tavošanai. Jūsu mērķim vienmēr jābūt – būt, cik vien iespējams, 
lietderīgam kalpošanā, „būt vislabākajam”.
 Lasiet Bībeli un lūdziet.
 Studējiet savu stundu, līdz jūs to zināt.
 Pierakstiet stundas plānu.

•	 Jums ir jāvingrinās, jāvingrinās un jāvingrinās. Tikai praktizēšanās 
dod pilnību. Ļoti noderīgi ir vienu vai divas reizes nodarbību atkār-
tot telpā, kurā jūs mācīsiet.

Sagatavojiet savus materiālus
Jums jāgatavojas nodarbībai nedēļu iepriekš: jāsagatavo visi nepiecieša-
mie materiāli un uzskates līdzekļi, tie jāsaliek kopā organizētā veidā, lai 
varētu tos lietot bez satraukuma. 

 Jūsu Bībele un piezīmes, tajā skaitā programmas uzmetums un 
stundas plāns.

 Pareizā secībā sakārtotas figūras, kuras lietosiet uz flaneļa tāfeles.
 Flaneļa tāfele, foni, ja jūs tos lietosiet.
 Dziesmu un Bībeles panta uzskates līdzekļi.
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 Materiāli, kurus jūs izmantosiet atkārtošanas laikā.
 Vizuālie līdzekļi misionāru stāstam vai doktrinārai stundai.

Sagatavojiet telpu
Ir ļoti svarīgi, lai bērniem patiktu nodarbību telpa. Tas ir stimuls nākt 
regulāri. Jums jāierodas agrāk un jāsagatavo telpa.
Tālāk minētie padomi jums noderēs, sagatavojot telpu nodarbībai bērniem.

•	 Pārliecinieties,	ka	telpa	ir	tīra	un	kārtīga.
•	 Pārdomājiet,	vai	bērniem	būs	ērti.	Krēsliem	jābūt	atbilstoša	lieluma.	

Bērniem var sagatavot arī sēdvietas uz grīdas. Izvairieties no pārblī-
vētības. 

•	 Pārliecinieties,	ka	visi	bērni	var	redzēt	jūs	un	uzskates	līdzekļus,	
citādi jums būs problēmas.

•	 Pārbaudiet	ventilāciju.	Svaigs	gaiss	ir	nepieciešams,	bet	ne	caurvējš.
•	 Pārbaudiet	apkuri.	Jūs	nevēlēsieties,	lai	bērniem	būtu	par	karstu	vai	

aukstu.
•	 Pārbaudiet	apgaismojumu	–	vai	tas	ir	pietiekams,	vai	nežilbina?	

Iekārtojiet klasi tā, lai bērniem acīs nespīdētu saule no logiem. 
Lietojot flaneļa tāfeli, ievērojiet, ka gaismai ir jāspīd no priekšpuses, 
nevis no aizmugures.

•	 Noderēs	daži	pievilcīgi	attēli	pie	sienām	un	ziedi	plauktā.	Tie	telpu	
padarīs mājīgu un jauku.

•	 Jums	jāiekārto	vieta,	kur	bērni	var	pakarināt	savas	virsdrēbes	un,	ja	
nepieciešams, novietot apavus.

•	 Krēsls	vai	neliels	galdiņš	netālu	no	vietas,	kur	jūs	stāvēsiet,	jums	
noderēs Bībeles un uzskates līdzekļu novietošanai. 

Labas sagatavošanās rezultāti
Skolotājs, kas ir patiešām labi sagatavojies, var gaidīt savas kalpošanas 
rezultātus.

•	 Viņš	būs	atbrīvotāks,	jo	zinās,	ko	darīt,	un	spēs	kontrolēt	notiekošo.

•	 Bērni	parasti	labāk	klausās	un	priecājas	par	nodarbību,	ja	viņi	jūtas	
brīvi un  ir pārliecināti, ka viss būs labi sagatavots un organizēts.
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•	 Mazāk	iespēju	rasties	kādām	disciplīnas	problēmām.
•	 Nodarbība	būs	jauka	vieta,	kur	ikvienam	patīkami	atrasties.
•	 Skolotājs	būs	G.I.V.	–	gatavs	it	visam.

Kā atrisināt krīzi
Tomēr būsim reālisti – laiku pa laikam par spīti ieguldītajam darbam 
mūsu kalpošanā rodas krīzes situācijas. Mums ir jābūt gataviem risināt 
šīs krīzes, cik vien iespējams, sekmīgi un mierīgi. Bērns saslimst, flaneļa 
tāfele saplīst, mazulis raud, blakus gaudo vai rej suns, piedzēries garām-
gājējs iejaucas, kādi vecāki ierodas pakaļ bērniem utt. Varbūt jums šīs 
situācijas šķiet nedabiskas vai neparastas, bet man personiski ir nācies ar 
tām saskarties.
Ir vairāki veidi, kā rīkoties:

•	 esiet	mierīgs	un	neļaujiet	sevi	izprovocēt;
•	 risiniet	situāciju,	cik	vien	mierīgi	un	klusu	tas	ir	iespējams;
•	 palūdziet	savu	palīgu	vai	asistentu	(ja	jums	tāds	ir)	risināt	problē-

mu, un pats turpiniet nodarbību. Ir ļoti noderīgi, ja ir kāds, kas var 
palīdzēt šādās situācijās,

•	 turpiniet	nodarbību	–	nepadodieties,
•	 pāri	visam	uzticiet	visu	Dievam	īsā,	klusā	lūgšanā.
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Priecīga skaņa
Kā mācīt bērniem dziesmas?

Nodaļas kopsavilkums
(Dziedāšana ir ārkārtīgi svarīga programmas daļa.)

Šī nodaļa atbild uz vairākiem jautājumiem.
 Kāpēc bērniem jādzied?
 Kas viņiem jādzied?
 Kā jūs varat pamudināt bērnus dziedāt?
 Kā mācīt jaunu dziesmu?

Dziedāšana ieņem svarīgu vietu jūsu mācību programmā. Ap-
mēram 15 minūtes no vienu stundu garas programmas var 

tikt izmantotas dziedāšanai. To nolūks nav aizpildīt programmu. 
Dziesmas nav domātas „tvaika nolaišanai”, un jūs to nedarāt tikai 
sava prieka pēc. Ir vairāki svarīgi iemesli, kāpēc jāmāca bērniem 
dziedāt.

Kāpēc bērniem jādzied?
Dziedāšana ir svarīga vairāku iemeslu dēļ:

•	 Dieva	Vārds	mums	norāda,	ka	Dievs	liek	mums	dziedāt.
 „.. pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, 

himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās 
sirdīs Dievam!”	(Kolosiešiem	3:16)

	 (Skat.	arī	Psalmi	92:1;	Psalmi	100:1,2;	Psalmi	47:7;	1.	Korintie-
šiem	14:15;	Psalmi	40:4;	Efeziešiem	5:18,19.);

•	 dziesmās	māca	patiesību.
 Bērni mācās Bībeles patiesību dziedot. Viņi var dziedāt Bībe-

les pamatpatiesības. Dziesmās ir gan evaņģēlija vēsts, gan 
doktrīnas, gan stāstīts par misionāru darbu. Jums jāizvēlas 
tādas dziesmas. Bērni dziedot iemācīsies patiesības, kuras 
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viņi dziedās, un tās būs par svētību arī citiem, kas dzirdēs šīs dzies-
mas;

•	 dziedāšana	palīdz	iegaumēt	Bībeles	pantus.
 Daudziem Bībeles pantiem ir sacerētas melodijas, un bērni tos mā-

cās dziedot; 
•	 dziesmās	pauž	pielūgsmi.
 Kad bērni dzied, viņi pauž savu prieku, ticību un vajadzības – īpaši 

nepieciešamību slavēt un pielūgt Dievu;
•	 dziedāšana	dod	bērniem	iespēju	izpausties.	Tā	ir	aktivitāte,	kurā	

viņi nav tikai pasīvi klausītāji, bet kļūst par aktīviem dalībniekiem;
•	 dziedāšana	rada	patīkamu	atmosfēru	nodarbībā.
 Ar dziesmu palīdzību skolotājs var radīt priecīgu, mierīgu vai god-

bijības pilnu atmosfēru. Vienas nodarbības laikā jūs varat mainīt 
noskaņu, lai katrā daļā tā būtu citādāka;

•	 dziesmas	un	mūzika	ir	daļa	no	bērnu	dzīves.	Viņi	spēlējoties	bieži	
vien dungo, svilpo vai dzied kādu dziesmu.

Kas viņiem jādzied?
Izvēlēties piemērotas dziesmas nodarbībai ir ļoti svarīgi. Ierakstiet tās 
jūsu nodarbības plānā. Tas palīdzēs nodarbības ritmu veidot plūstošu, 
bez garām pauzēm.

Dziesmas, kuras jūs izvēlēsieties, var iedalīt vairākās kategorijās:

•	 dziesmas,	kas	piemērotas	Dieva	pielūgsmei,	Viņa	godināšanai	un	
slavai;

•	 dziesmas	ar	evaņģēlija	vēsti	neatpestītiem	bērniem.	Tās	var	būt	gan	
liecība, gan brīdinājums, gan aicinājums;

•	 dziesmas,	kas	palīdz	kristīgiem	bērniem,	parādot	viņu	priekšrocības	
un atbildību strādāt, lai pagodinātu Dievu; 

•	 dziesmas,	kas	noder	it	visiem,	–	īsas,	ritmiskas,	melodiskas,	viegli	
iegaumējamas un atmiņā paliekošas;

•	 Bībeles	panti	ar	melodiju;
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•	 dziesmas	īpašiem	notikumiem,	piemēram,	Ziemsvētkiem	un	Liel-
dienām.

Kad izvēlaties dziesmas nodarbībai, uzdodiet sev sešus jautājumus:
•	 vai	dziesma	māca	patiesību?	Tas	ir	svarīgi,	jo	jūs	vēlaties,	lai	bērni	

(un arī citi) dziedot iemācītos Bībeles patiesību;
•	 vai	vārdi	māca	Svēto	Rakstu	patiesību?	Izlasiet	tos	uzmanīgi	un	

salīdziniet tos ar Dieva Vārdu;
•	 vai	vārdi	ir	bērniem	saprotami?	Dažus	vārdus	jums	būs	nepiecie-

šams	bērniem	paskaidrot,	bet	90	%	teksta	ir	jābūt	saprotamam	bez	
papildu paskaidrojumiem. Uzmanieties, lai tekstā nebūtu pārāk 
daudz simbolisku apzīmējumu bez paskaidrojumiem;

•	 vai	melodiju	ir	viegli	izdziedāt?	Pārbaudiet,	vai	dziesmas	melodija	
nav pārāk zema vai augsta, vai melodija saskan ar dziesmas vār-
diem;

•	 vai	dziesmas	teksts	saskan	ar	Bībeles	stundas	centrālo	patiesību?	
Būtu ļoti labi izvēlēties dziesmas, kas papildina un pastiprina stun-
das tēmu,

•	 vai	dziesma	ir	piemērota	bērnu	vecuma	grupai?	Piemēram,	vecākie	
bērni ne vienmēr ir sajūsmā par dziesmām ar kustībām.

Kā jūs varat pamudināt bērnus dziedāt?
Dažas norādes, kuras, manuprāt, palīdzēs jums mācīt dziesmas un iedro-
šinās bērnus piedalīties.

•	 Katru	nedēļu	dziediet	vairākas	labas,	bērniem	pazīstamas	dzies-
mas. Periodiski iepazīstiniet viņus ar jaunām dziesmām. Visu laiku 
nedziediet vienas un tās pašas dziesmas.

•	 Pierakstiet,	kādas	dziesmas	esat	mācījis.
•	 Dziesmas,	kas	atklāj	faktus,	ir	vairāk	piemērotas	nekā	dziesmas,	

ka pauž jūtas (tās mēdz būt mainīgas). Piemēram, dziesma „Kāds 
prieks, kāda laime tā” (fakti) ir piemērotāka nekā „Esmu laimīgs” 
(jūtas).

•	 Centieties	savienot	faktus	ar	patieso	bērnu	pieredzi.
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•	 Parādiet	un	paskaidrojiet	bērniem,	kā	dziesma	attiecas	uz	viņu	
dzīvi, lai viņiem no tās būtu garīgs ieguvums.

•	 Izvairieties	no	bezsaturīgiem	„tralla-llā”	–	pat	ja	tiem	ir	jauka	melo-
dija.

•	 Nepiemirstiet	reizi	pa	reizei	mācīt	kādu	„vecu	labu	dziesmu”.
•	 Ja	jums	ir	mazi	bērni,	dziediet	dziesmas	ar	kustībām.	Parādiet	kus-

tības ļoti skaidri un stāvot bērniem priekšā, lai bērni var sekot jūsu 
kustībām. Kustībām jāuzsver dziesmas vārdu nozīme, tās nav tikai 
fiziskas kustības. 

•	 Dažām	dziesmām	var	izmantot	uzskates	līdzekļus.	Ja	lietojat	uzska-
ti, aiciniet kādu bērnu turēt to un, kad nepieciešams, pāršķirt lapas.

•	 Ir	vairākas	daļas	jūsu	programmā,	kurās	jūs	varat	izmantot	dziesmas:
 jūs izvēlēsieties mierīgu dziesmu pirms Bībeles stundas,
 jūs izvēlēsieties dziesmu par misijas darbu pirms vai pēc misi-

onāru stāsta,
 jūs izmantosiet dziesmu, kuras teksts ir lūgšana, pirms lūgšanu 

brīža.
•	 Necentieties	radināt	bērnus	izvēlēties	dziesmas	pašiem.	Tas	var	

izjaukt labu programmu vai pat radīt haosu. Tas parasti ir pēdējais 
salmiņš skolotājam, kad viņš nav labi sagatavojies nodarbībai.

 Ja jums ir maza grupa un jūs esat rūpīgi sagatavojis pārdomātu 
programmu, jūs varat piedāvāt viņiem izvēlēties dziesmu un palī-
dzēt to nodziedāt.

•	 Ja	nevarat	pats	dziedāt	vai	nav	muzikāla	pavadījuma,	varat	kādam	
palūgt ierakstīt diskā melodijas dziesmām, kuras mācīsiet bērniem. 
Kad bērni zinās melodiju, ieraksts vairs nebūs nepieciešams. Jūs 
varat arī lūgt vadīt dziedāšanu kādam citam, kuram ir muzikālas 
spējas.

 Atcerieties šos vārdus:

„Mūzikai ir milzīga ietekme uz bērnu dzīvi. Tāpēc dziedāšanai ir 
jāvelta pienācīgs laiks.”
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Kā mācīt jaunu dziesmu?
Šeit doti vairāki principi un noteikumi, kuri jums palīdzēs, mācot bērniem 
jaunu dziesmu.
Pirms nodarbības

•	 Jums	pašam	rūpīgi	jāiemācās	dziesmas	vārdi	un	melodija.	Ir	ļoti	
svarīgi, ka pats labi zināt jauno dziesmu, –  tas palīdzēs jums ar 
prieku to mācīt bērniem.

•	 Ja	jūs	izmantosiet	klavieru	pavadījumu,	vingrinieties,	dziedot	dziesmu.
•	 Ja	jūs	lietosiet	uzskates	līdzekļus,	pārliecinieties,	ka	protat	to	darīt	

veikli.	Pirms	nodarbības	pavingrinieties.	Painteresējieties	CEF	ofisā,	
kādām dziesmām ir uzskate. Arī jūs pats varat sagatavot uzskates lī-
dzekļus – uzrakstiet vārdus uz kartona un ilustrējiet tos ar attēliem. 

Nodarbības laikā
•	 Iepazīstiniet	ar	jauno	dziesmu,	izmantojot	īsu,	piemērotu	ievadu,	

kas paskaidro dziesmas nozīmi vai atklāj iemeslu, kāpēc dziesma 
tiks dziedāta.

•	 Turiet	vārdus	priekšā,	lai	bērni	tos	var	izlasīt.
•	 Vispirms	divreiz	izlasiet	vārdus.
•	 Iepazīstiniet	bērnus	ar	melodiju.	Ja	nav	neviena	mūzikas	instru-

menta, jums jānodzied bērniem dziesma priekšā.
•	 Īsi	paskaidrojiet	grūti	saprotamos	vārdus.	Atcerieties,	ka	tas	nav	

laiks sludināšanai. Necenties visu paskaidrot vienā reizē.
•	 Sākumā	bērni	dungo	līdzi	melodiju,	bet	jūs	dziedat	dziesmu	ar	

vārdiem.
•	 Nodziediet	dziesmu	vairākas	reizes	un,	vadot	dziedāšanu,	ar	roku	

rādiet takti.
•	 Ja	nepieciešams	vairāk	laika	paskaidrojumiem,	dariet	to	pamīšus	ar	

dziedāšanu. 
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Runāt Dievu
Kā mācīt bērniem lūgt?

Nodaļas kopsavilkums
(Bērniem jāmāca lūgt.)

Šajā nodaļā ir atbildes uz diviem galvenajiem jautājumiem.
 Kāpēc mācīt bērnus lūgt?
 Kas mums jāmāca par lūgšanu?

•	 Mācīt	galvenos	principus:
 Kas? Kur? Kad? Kā? Kāpēc?
•	 Mācīt,	kā	Dievs	atbild	uz	lūgšanām.
•	 Mācīt	bērniem	lūgt	privāti.
•	 Mācīt	bērniem	lūgt	publiski.

Vislielākā vajadzība šodien kristiešiem ir lūgšana. Plaši pazīsta-
mais skotu mācītājs Dereks Prims raksta: 

„Lūgšana nav vienkārši svarīga aktivitāte. Tā ir vissvarīgākā. Nav 
citas līdzīgas aktivitātes, uz kuras balstītos kristieša dzīve.”

Tāpēc mūsu atbildība ir mācīt bērniem lūgt, jo ieradums lūgt vei-
dos viņu raksturu un  viņu vislielākā vajadzība tiks apmierināta.

Kāpēc mācīt bērniem lūgt?

Kad mēs atzīstam lūgšanas svarīgumu, mums jāmāca ticīgiem 
bērniem lūgt, lai viņi varētu priecāties par Dieva svētībām.

•	 Dievs	pavēl	mums	lūgt.
 „Viņš tiem stāstīja līdzību par to, ka tiem aizvien būs lūgt Dievu 

un nebūs pagurt.”	(Lūkas	18:1)
 „Lūdziet bez mitēšanās Dievu.” (1.	Tesaloniķiešiem	5:17)
•	 Dievs	atbild	uz	lūgšanām.
 „Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klau-

dziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, 
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kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” (Mateja	7:7,8)
•	 Lūgšanas	palīdz	bērniem	uzturēt	tuvas	attiecības	ar	Dievu.
 „Tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies jums.” (Jēkaba	4:8a)
•	 Lūgšanas	ir	nepieciešamas,	lai	viņi	spētu	garīgi	augt.
 „Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu paklausīšu; Es viņam esmu klāt 

bēdās, Es viņu izraušu no tām un celšu godā.” (Psalmi	91:15)
•	 Lūgšanas	dod	mieru	briesmu	un	uztraukumu	brīžos.
 „Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar 

pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.”	(Filipiešiem	4:6)
•	 Lūgšanas	palīdz	atrisināt	ikdienas	problēmas.	Veselīga	lūgšanu	

dzīve ir bērna lielākā vērtība.  Tā savieno ar spēka avotu, kas citādi 
viņam būtu liegts.

  „Uzlūkojiet Viņu un tuvojieties Viņam priecīgi, tad jūs starosit un jūsu 
sejas nepazīs pazemojuma.”	(Psalmi	34:6)

 „Tāpēc pieiesim bez bailēm pie žēlastības troņa, lai saņemtu apžēloša-
nu un atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā.” (Ebrejiem	4:16)

•	 Dievs	glābj	un	svētī	citus,	pateicoties	viņu	lūgšanām.
 „Es jūs lūdzu, brāļi, mūsu Kunga Jēzus Kristus un Gara mīlestības vār-

dā, nāciet man palīgā savās aizlūgšanās Dieva priekšā.” (Romiešiem	
15:30)

Tomēr bērniem nepieciešams mācīt lūgt. Ja viņiem to nemāca, viņi 
nelūgs vai darīs to nepareizi. Tā kā Jēzus mācīja Saviem mācekļiem lūgt 
(Lūkas 11:1), tā arī mums ir jāmāca bērniem to darīt.

Ko mums jāmāca par lūgšanu?
Mēs vēlamies, lai bērni un īpaši glābti bērni  

•	 iemācītos	lūgšanas	pamatprincipus,
•	 pielietotu	šos	principus	savā	lūgšanu	dzīvē,
•	 piedalītos	kopējās	lūgšanās	kopā	ar	citiem	bērniem.

Tagad apskatīsim katru no tās sīkāk.
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Mācīt lūgšanas pamatprincipus
Šos pamatprincipus atradīsim un laiku pa laikam mācīsim, atbildot uz 
sekojošiem jautājumiem. 

Kas ir lūgšana?
Lūgšana ir saruna ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu, kurš mīl mūs un ir visspē-
cīgs. Tie nav tikai izteikti vārdi, kurus mums kāds ir pateicis priekšā. Labāk 
bērniem mācīt lūgt, nevis mācīt viņiem lūgšanas.

Kas var lūgt?
Lūgšana ir to cilvēku privilēģija, kuri ir uzticējušies Kungam Jēzum Kris-
tum kā savam Glābējam un kuriem Dievs ir viņu Debesu Tēvs.
„Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.” (Mateja	6:9)
Taču Dievs mīl arī grēcnieku un vēlas dzirdēt viņa lūgšanu pēc glābšanas.
„Turpretim muitnieks, iztālēm stāvēdams, neuzdrošinājās pat acis pacelt 
uz debesīm, bet sita pa savām krūtīm un sacīja: Dievs, esi man grēciniekam 
žēlīgs!” (Lūkas	18:13)

Kur mēs lūdzam?
Mēs	varam	lūgt	visur!	Jona	lūdza	zivs	vēderā	(Jonas	2:1-9),	Lidija	upes	
krastā	(Apustuļu	darbi	16:13-14),	Pāvils	un	Sīla	cietumā	(Apustuļu	darbi	
16:25).

Kad mēs lūdzam?
Mēs varam lūgt katrā laikā.
„Ar visām lūgšanām un lūgumiem lūdziet Dievu Garā ik brīdi; tai pašā 
nolūkā esiet nomodā un pastāviet savās aizlūgšanās par visiem svētajiem.” 
(Efeziešiem	6:18)
„Bet es piesaukšu Dievu, un Tas Kungs mani izglābs.”	(Psalmi	55:17)
Ir arī īpaši brīži, kuros mums jāmudina bērnus lūgt:

•	 no	rītiem	Klusajā laikā;
•	 pirms	ēdienreizēm;
•	 draudzē	un	Labās	vēsts	pulciņa	nodarbībās.
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Kā mēs lūdzam?
Mēs	lūdzam	Dievu	Tēvu	(Mateja	6:9;	Jāņa	16:23)	Jēzus	Kristus,	Dieva	Dēla	
vārdā	(Jāņa	14:13,14)	un	Svētā	Gara	vadīti	(Romiešiem	8:26).

Laiku pa laikam var pieminēt arī citus noderīgus lūgšanas „noteikumus”:

•	 lūdziet	ticībā,	ticot,	ka	Dievs	var	atbildēt	un	Viņš	atbildēs	(Jēkaba	
1:6;	Ebrejiem	11:6;	1.	Timotejam	2:8);

•	 lūdziet	saskaņā	ar	Dieva	gribu,	kā	to	atklāj	Viņa	Vārds	(1.	Jāņa	5:14-15);
•	 lūdziet	ar	pateicību	(Kolosiešiem	4:2);
•	 lūdziet		neatlaidīgi	(1.	Samuēla	12:23;	Kolosiešiem	4:2);
•	 lūdziet	ar	paklausības	garu	(Psalmi	66:18;	Jāņa	9:31;	1.	Jāņa	3:22;	

Jesajas	59:1-2);
•	 esiet	konkrēti	un	neesiet	nenoteikti	savās	lūgšanās	(Filipiešiem	

4:6,7);
•	 lūgšana	ir	visefektīvākā,	kad	tā	nāk	no	dievbijīga	cilvēka	(Jēkaba	

5:16);
•	 lūgšanas	var	būt	kavētas	nepaklausības	dēļ	(Jāņa	15:7),	savtības	dēļ	

(Jēkaba	4:3),	nepareizas	attieksmes	(1.	Pētera	3:7)	vai	neatzīta	un	
neizsūdzēta	grēka	dēļ	(Psalmi	66:18).

Tam, ka bērns sēž, stāv vai ir nometies ceļos lūgšanas brīdī, ir otršķirīga 
nozīme. Bērniem palīdz, ja viņi aizver acis, jo tas samazina iespēju, ka va-
rētu tikt novērsta uzmanība, un ja noliec galvu, kas norāda uz godbijību.

Ko mēs sakām?
„Mīļais Debesu Tēvs,... , Piedod man... , Paldies, Tev,... , Lūdzu..., Es Tevi 
mīlu	Kungs...	Jēzus	Kristus	vārdā.	Āmen.”

„Teoloģiskākā” valodā lūgšana sastāv no:

•	 grēku	nožēlas	(1.	Jāņa	1:9)	–	„Piedod	man”;
•	 pateicības	(Kolosiešiem	4:2)	–	„Paldies”;
•	 aizlūgšanas	(Efeziešiem	6:18;	Jēkaba	5:16)	–	„Lūdzu”;
•	 pielūgsmes	(Psalmi	95:6;	Atklāsmes	19:5)	–	„Es	Tevi	mīlu”.
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Parasti mēs noslēdzam lūgšanu ar frāzēm:
•	 „Jēzus	Kristus	vārdā”–	pateicoties	Viņam	un	tam,	ko	Viņš	mūsu	dēļ	

ir darījis, mēs varam nāk pie Dieva un runāt ar Viņu;
•	 „Āmen”	–	šis	vārds	nozīmē	„un	tas	notiks”,	kas	apliecina	mūsu	uzti-

cēšanos Dievam un pārliecību, ka Viņš atbildēs uz mūsu lūgšanām.

Kāpēc mēs lūdzam?
Galvenais iemesls ir tas, ka Dievs to vēlas un Viņš mums pavēl to darīt 
(Lūkas	11:9;	Jēkaba	4:8a).

Kā Dievs atbild uz lūgšanu?
Dievs uz lūgšanām atbild trejādi.

•	 Dažkārt	Viņš	saka	„jā”	–	ja	tā	ir	Viņa	griba	un	tas	mums	ir	vislabākais	
(Jēkaba	5:17,18).

•	 Dažkārt	Viņš	atbild	„nē”–	ja	tas	ir	labākais	mums	(2.	Korintiešiem	
12:9;	Jēkaba	4:3).

•	 Dažkārt	Viņš	saka	„gaidi”	–	ja	nav	pienācis	īstais	laiks		(Jāņa	11:6).
Šos trīs veidus var ilustrēt ar „luksofora gaismas signāliem”.

•	 Sarkans	–	Stāt!
•	 Dzeltens	–	Gaidi!
•	 Zaļš	–	Ej!

Māciet bērniem lūgt privāti
Visu lūgšanu (arī privātu) principam jābūt balstītam uz jau pieminēto.
Tomēr jums jādod bērnam padoms un norādījumi attiecībā uz viņa pri-
vāto lūgšanu dzīvi.

•	 Parādiet	viņam,	cik	svarīgi	katru	dienu	īsu	brīdi	pavadīt	kopā	ar	
Dievu.

	 Katru	dienu	var	sadalīt	96	piecpadsmit	minūšu	periodos.	Vai	vienu	
no tiem viņš varētu ziedot Dievam? Šo laiku sauc par Kluso laiku.

•	 Sniedziet	viņam	dažus	norādījumus,	kuru	laiku	izvēlēties:
 no rīta (cik agri tas ir iespējams) ir labākais laiks, ja tas ir praktiski 

iespējams;
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 otra iespēja ir vakarā pirms gulētiešanas;
 ja iepriekš minētais nav iespējams, tad var ievēlieties jebkuru 

citu laiku dienā, kad bērnam ir iespēja būt vienam.
•	 Sniedziet	ieteikumus,	kur	viņa	Klusais laiks varētu būt:
 savā istabā mājās, ja tas ir iespējams;
 ārpus mājas, ja laika apstākļi ir piemēroti;
 citās telpās, piemēram, vietējā bibliotēkā.

•	 Parādiet	viņam,	kas	jādara	Klusajā	laikā:
 izsūdzēt katru grēku, ko viņš darījis, – „Piedod”;
 pateikties Dievam par visu, ko Viņš darījis, – „Paldies Tev”;
 lūgt par citu vajadzībām – „Lūdzu”;
 lūgt par sevi – „Lūdzu”;
 pielūgt un godināt Dievu par to, kas Viņš ir, – „Es Tevi mīlu”.

•	 Jūs	varat	bērnam	ieteikt	iekārtot	mazu	lūgšanu	dienasgrāmatu,	
kura palīdzēs viņam atcerēties:
 par ko lūgt katru dienu;
 par ko lūgt reizi nedēļā.

Māciet bērniem lūgt publiski
Publiska un atklāta lūgšana glābtam bērnam garīgā ziņā var būt ļoti 
noderīga, un jūsu atbildība ir mācīt, palīdzēt un iedrošināt bērnus lūgt. 
Tomēr nekad nespiediet viņus to darīt. Tas var bērnam radīt nopietnas 
problēmas.
Daži ieteikumi, kas varētu jums palīdzēt.

•	 Jums	vairākas	nedēļas	iepriekš	ir	jādod	norādījumi	par	lūgšanu,	
uzdodot jautājumus, kurus minēju iepriekšējās lapaspusēs.

•	 Ļoti	svarīgi	ir	uzsvērt	bērniem,	ka	viņiem	lūgšanā	jālieto	vienkārši	
vārdi un īsi teikumi. Mums jārāda labs piemērs, kad paši lūdzam. 
Bērniem jālūdz savā ierastā balsī. Māciet viņiem, ka nav jārunā 
„īpašā lūgšanu balsī”. Jums jāuzsver nepieciešamība lūgšanu brīdī 
ievērot klusumu un godbijību.

•	 Jūs	varat	sākt	lūgšanu	brīdi	ar	lūgšanu	dziesmu.
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•	 Jūs	varat	ieteikt	bērniem	aizvērt	acis,	noliekt	galvas	un	salikt	rokas	
lūgšanas laikā.

Tad iesāciet ar ļoti īsu lūgšanu.
•	 Divi	vispiemērotākie	lūgšanu	veidi,	lūdzot	publiski	nodarbībā,	ir	

pateicības lūgšanas un aizlūgšanas par citiem.
•	 Jūs	varat	sākt	ar	pateicības	pamatprincipiem:
 jautājiet bērniem, par ko viņi var pateikties Dievam;
 ar attēliem vai priekšmetiem atgādiniet bērniem, ka viņiem 

jābūt pateicīgiem par ēdienu, ūdeni, mājām, baznīcu, Bībeli, 
Kungu Jēzu un Viņa nāvi par mums;

 uzaiciniet bērnus, kuri vēlētos pateikties Dievam par kādu no 
šīm lietām;

 sniedziet dažas vienkāršas instrukcijas, kā to darīt:
 lai viņi paņem zīmējumu vai priekšmetu, kas viņiem atgādi-

nās, par ko lūgt,
 iesakiet lūgšanu sākt ar vārdiem – „Mīļais Debesu Tēvs”,
 iedrošiniet viņus runāt saviem vārdiem un dabiski,
	 māciet	nobeigt	lūgšanu	ar	vārdiem:	„Jēzus	vārdā.	Āmen.”

•	 Nākošajā	sanāksmē	iepazīstiniet	bērnus	ar	kopīgu	aizlūgšanu:
 pajautājiet bērniem, kādas ir aizlūgšanu vajadzības, īpaši tās, kas 

attiecas uz viņiem;
 pievienojiet dažas savas vajadzības. Centieties izteikties īsi un 

neminēt pārāk daudz vajadzību vienā reizē. Varat izmantot attē-
lus, kas ilustrē lūgšanu vajadzības. Šos attēlus lūgšanu laikā var 
padot cits citam, un vairāki bērni var lūgt par vienu lietu;

 varat izmantot savas plaukstas par vienkāršu uzskates līdzekli. 
Iesakiet bērnam, kurš lūdz, izmantot savu roku lūgšanas laikā:
 īkšķis (tā kā tas norāda uz mums) – lūdzam par savām ģime-

nēm,
 rādītājpirksts – lūdzam par saviem skolotājiem,
 vidējais pirksts – lūdzam par tiem, kas valda pār mums,
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 zeltnesis – lūdzam par tiem, kas ir slimi,
 mazais pirkstiņš – lūdzam par sevi un par citiem zēniem un 

meitenēm;
 varat aicināt bērnus, kas vēlētos piedalīties atklātā lūgšanā;
 varat laiku pa laikam atgādināt bērniem par trim veidiem, kā 

Dievs	atbild	uz	lūgšanām	(skat.	102.	lpp):
 „jā”, ja tas ir saskaņā ar Dieva gribu un laiku (1. Kēniņu 

18:37,38),
	 „nē”,	ja	tas	nav	labi	mums	(2.	Korintiešiem	12:8,9),
	 „gaidi”,	ja	tagad	nav	labākais	laiks	(Jāņa	11:1-45).

•	 Laiku	pa	laikam	jūs	varat	izskaidrot	dažus	praktiskus	padomus:	
 ir labi aizvērt acis, jo tas palīdz koncentrēties;
 ir labi noliekt galvu, jo tā mēs izrādām respektu;
 ir labi salikt rokas kopā, jo tas palīdz mums būt mierīgiem.

•	 Laiku	pa	laikam	jāuzsver,	ka	lūgšana	ir	kristiešu	privilēģija	un	ir	
domāta tiem, kuri uzticējušies Jēzum Kristum kā savam Glābējam. 
Lūgšana, ko Dievs vēlas dzirdēt no neatpestīta bērna ir,  „Kungs, 
glāb mani”.

•	 Ja	bērni	ir	kautrīgi	un	šaubās	atklāti	un	publiski	lūgt,	jūs	varat	aici-
nāt lūgt, atkārtojot teikumu pēc teikuma no jūsu lūgšanas. Vēlāk 
viņi jutīsies drošāki un lūgs paši.
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Māciet Rakstus
Kā iedrošināt bērnus iegaumēt Rakstus?

Nodaļas kopsavilkums
(Jūsu bērniem nepieciešams iegaumēt Bībeles pantus.)

 Iemesli, kāpēc mums būtu jāmudina bērnus iegaumēt 
Rakstus.

 Pantu izvēle iegaumēšanai.
 Sagatavošanās pirms nodarbības.
 Palīdzība viņiem izprast pantu.
 Viņu iedrošināšana nedēļas dienās mācīties pantu no 

galvas.
 Iepriekš mācīto pantu atkārtošana.

Ir	ļoti	svarīgi	katrā	jūsu	tikšanās	reizē	veltīt	8–10	minūtes		Bībeles	
panta mācīšanai, lai bērni pēc tam to zinātu no galvas. Šī aktivi-

tāte var būt ļoti auglīga bērnu dzīvēs tagad un arī vēlāk. 

Kāpēc būtu jāmudina bērnus iegaumēt?
Ir daudz specifisku iemeslu,  kāpēc mudināt bērnus iegaumēt 
Bībeles pantus.

•	 Dievs	pavēl,	lai	Viņa	Vārds	būtu	mūsu	sirdīs,	un	tas	ir	iespē-
jams tikai tad, kad Dieva Vārds ir izprasts, iemācīts un iegau-
mēts	(5.	Mozus	6:6).

•	 Bībele	ir	Dieva	Vārds,	Gara	zobens	(Efeziešiem	6:17),	un	tas	ir	
dzīvs un spēcīgs – īpaši tad, kad ir saglabāts bērna prātā un 
sirdī.	Tas	ir	arī	labā	sēkla	(Lūkas		8:11),	kuru	ir	nepieciešams	
iestādīt bērnu sirdīs un prātos: 
 tas atnes grēka atziņu un labāku izpratni par glābšanas 

ceļu	neatpestītam	bērnam	(1.	Pētera	1:23);
	 tas	palīdz	kristīgam	bērnam	augt	(1.	Pētera	2:2);
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	 tas	pasargā	kristīgu	bērnu	no	grēkošanas	(Psalmi	19:	9,11).
•	 Dievs	apsola,	ka	Viņa	Vārds	„neatgriezīsies	pie	Viņa	tukšā”	(Jesajas	

55:11).
•	 Bībele	ir	garīga	barība	atpestītajiem	bērniem	(Jeremijas	15:16).	Vārds	

ir	arī	piens	(1.	Korintiešiem	3:2;	1.	Pētera	2:2,3)	un	gaļa	(1.	Korintie-
šiem	3:2;	Ebrejiem	5:12,14).	Kad	tas	ir	„sakošļāts,	norīts	un	sagremots”,	
tas palīdz kristīgam bērnam augt. Tādēļ mēs gribam, lai viņi iegau-
mētu Dieva Vārdu, cik daudz vien ir iespējams. Taču jums nepiecie-
šams to padarīt par apetītelīgu un sagremojamu, kā arī pasniegt to 
bērniem pareizajās devās.    

•	 Svētais	Gars	izmanto	iegaumētu	Dieva	Vārdu	ikdienas	dzīvē:
	 lai	pārvarētu	kārdināšanu	(Mateja	4:1-10);
	 lai	pārvarētu	grēku	(Psalmi119:11);
	 lai	stiprinātu	pārbaudījumu	laikā	(Jeremijas	15:16).	Rezultāts	ir	

stabilitāte un iedrošinājums laikos, kad ir pārbaudījumi (Psalmi 
119:49,	50);

	 lai	palīdzētu	lēmumu	pieņemšanas	laikā	(Psalmi119:105).
 Svētais Gars tikai atsauks atmiņā to, kas ir mūsu prātā un sirdī. Ja 

neatpestīti bērni nedzird vai nemācās Dieva Vārdu, tad nav nekāda 
pamata	grēka	atziņai	vai	grēka	nožēlai	(Romiešiem	10:17).	Tāpat	arī	
kristieši bieži vien cieš no  Dieva Vārda  nezināšanas sekām.

•	 Vēlāk	dzīvē	Svētais	Gars	var	atsaukt	atmiņā	iegaumētos	Bībeles	
pantus	un	visu	laiku	runāt	caur	tiem.	Svētie	Raksti,	kas	iegaumēti	
bērnībā, nekad netiek aizmirsti. Ir novērots, ka seši līdz deviņi gadi 
ir tas vecums, kad cilvēka atmiņa ir vislieliskākā visā dzīves gājumā. 

•	 Mēs	gribam,	lai	bērni	iemācītos,	ka	„tā	saka	Dieva	Vārds”,	nevis	„tā	
saka skolotājs”. Bībeles pantu iegaumēšana palīdzēs bērniem zināt 
tagad un vēlāk, kur meklēt, lai saņemtu atbildes uz viņu problē-
mām.  

Iegaumējamo pantu izvēle
Ir būtiski, ka jūs izvēlaties pantu(s), kuru(s) jūs gribētu, lai bērni iegaumē-
tu uzmanīgi un dievbijīgi. Jums ir jāpatur prātā sekojoši principi. 
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•	 Izvēlieties	pantu,	kas	būtu	saistīts	ar	jūsu	Bībeles	stundas	centrālo	
patiesību.

•	 Izvēlieties	pantu,	kas	ir	būtisks	un	kas	palīdzētu	bērniem	viņu	taga-
dējās problēmās un pieredzē. Laiku pa laikam iesaistiet arī evanģē-
liska satura pantus neatpestītiem bērniem,  apsolījumus un pavēles 
atpestītiem bērniem. 

•	 Izvēlieties	pantus,	kas	ir	piemēroti	tai	vecuma	grupai,	pie	kuras	
pieder jūsu bērni.

•	 Izvēlieties	pantu,	ko	bērni	varētu	saprast	un	iegaumēt:
 īsu pantu vai, ja tas ir garš, sadaliet to un māciet vairākas nedēļas;
 pantu, kurā būtu bērniem saprotami vārdi un koncepcijas.             

„Māciet mazliet un māciet labi, tad viņi iemācīsies mazliet un iemā-
cīsies labi.”

•	 Ir	labi	saglabāt	mācīto	un	iegaumēto	pantu	sarakstu.

Sagatavošanās  pirms nodarbības
Ir daži soļi, kas jāveic, lai sagatavotos pantu mācīšanai un iegaumēšanai 
bērnu nodarbībās.

•	 Jums	nepieciešams	pašam	iemācīties	no	galvas	pantu	un	rakstu	
vietu. Ir labi atkārtot rakstu vietu panta sākumā un beigās. 

•	 Ir	labi	ilustrēt	pantu,	jo	tas	palīdz	bērniem	to	atcerēties.	Šeit	ir	daži	
veidi, kā to darīt:
 visvienkāršākais – uzrakstīt vārdus uz kartona vai tāfeles. Ja tekstu 

rakstāt pats, pārliecinieties, ka viss ir padarīts labi un kārtīgi. Var 
izmantot datoru; 

 sagatavot un izmantot attēlus, kur pants būtu rakstīts vienā 
uzskates pusē, bet rakstu vieta – otrā; 

 ilustrēt vārdus, kas uzrakstīti uz vārdu kartītēm izmantošanai uz 
flaneļa tāfeles;

 izmantot simbolus vai attēlus, lai ilustrētu vārdus uz flaneļa tāfe-
les, jo īpaši, ja bērni ir mazi un neprot lasīt;

	 nopirkt	ilustrētu	Bībeles	pantu	komplektu	vietējā	CEF	ofisā	un	
sagatavot pantus izmantošanai.
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•	 Dažiem	Bībeles	pantiem	ir	pievienota	melodija.	Tas	ir	labs	veids,	lai	
palīdzētu bērniem iemācīties tos. 

•	 Ja	iespējams,	iedodiet	katram	bērnam	mazu	kartīti,	uz	kuras	uz-
rakstīts pants, ņemšanai līdzi uz mājām pēc nodarbības. Tas var 
palīdzēt bērniem atcerēties pantu, kuru viņi ir iemācījušies. Šo kar-
tīšu forma un dizains varētu būt saistīts ar panta nozīmi, piemēram, 
vārdi „Es ESMU dzīvības maize”	(Jāņa	6:35)	varētu	būt	uzrakstīti	uz	
kartītes, kas atgādinātu maizes klaipu.

Palīdzēt viņiem izprast pantu
Pirmā iegaumēšanas atslēga ir izpratne.

•	 Ir	nepieciešams	pārliecināties,	ka	bērni	saprot	to,	ko	viņi	atkārto.	
Gudri teikts: „Tur, kur ir nozīme, darbosies atmiņa.” Pirms bērni sāk 
atkārtot, jums jāsniedz paskaidrojumi, bet tiem jābūt īsiem. Jūs 
varat izstāstīt nelielu stāstu, kas ilustrē panta nozīmi. Varbūt jums 
vajadzēs izskaidrot dažus panta vārdus. Var pievienot dažus vārdus 
īpašiem paskaidrojumiem, kad bērni atkārto pantu.

•	 Panta	nozīmes	mācīšanai	ir	jāievada	centrālās	patiesības	mācīšana		
Bībeles stundā. Laiks, kas ir pavadīts, mācot pantu, ir labi pavadīts 
laiks.

•	 Pārliecinieties,	ka	jūs	saistāt	savus	paskaidrojumus	ar	bērnu	dzīvi	
un vajadzībām un dodat skaidru panta pielietojumu.

•	 Ja	bērni	ir	pietiekami	lieli,	tad	aiciniet,	lai	viņi	atrod	pantu	Bībelē	un	
izlasa to.

To darot, kā arī mudinot bērnus iegaumēt Bībeles pantus, svarīgi, ka jūs 
atverat un izmantojat savu Bībeli. Nepietiek tikai ar sagatavoto uzska-
tes līdzekļu izmantošanu. Jau pašā sākumā ir nepieciešams nostiprināt 
atziņu, ka pants ir no Dieva Vārda. Lūk, tāpēc vajag nolasīt to no Bībeles 
pašam vai palūgt, lai to izdara kāds cits.

Iedrošiniet viņus iegaumēt pantu
Otra	iegaumēšanas	atslēga	ir	atkārtošana. Bērniem ir jādzird pants un, 
ja iespējams, tas jāredz un jāatkārto atkal un atkal. Bērni kaut ko iemā-
cās atkārtojot. Tāpēc ir vēlams, ka bērni atkārtotu pantu nodarbības laikā 
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vismaz desmit vai piecpadsmit reizes! Bērniem ir jāatkārto vispirms rakstu 
vieta,  tad pants un atkal rakstu vieta. Svarīgi iegaumēt rakstu vietu tikpat 
labi kā pantu. Varbūt jums nāksies dažiem bērniem paskaidrot, ko nozīmē 
„rakstu vieta” un kā pantus atrast. Piemēram, jūs varat paskaidrot, ka Bībele 
ir kā liela valsts. Grāmatas ir pilsētas, nodaļas ir ielas, bet panti – māju 
numuri. Citiem vārdiem sakot, rakstu vieta ir panta „adrese”.
Lai iedrošinātu bērnus iegaumēt rakstu vietas un pantus, jums atkārto-
šana ir jāpadara interesanta un rosinoša. Jūs taču negribat to aizkavēt vai 
padarīt garlaicīgu.
Ir dažādi veidi, kā attīstīt interesi, un jums ir jāizvēlas apmācāmo vecuma 
grupai vispiemērotākās metodes un uzskates līdzekļi.

•	 Ja	vārdi	ir	uz	parastās	vai	flaneļa	tāfeles,	katru	reizi,	kad	bērni	atkār-
to pantu, noņemiet pa vārdam, lai pamudinātu bērnus iegaumēt 
visu pantu un varētu  turpināt atkārtot to, pat ja trūkst dažu vārdu.

•	 Jūs	varat	uzrakstīt	pantu	uz	papīra	vai	kartona	(pēc	formas	tie	varē-
tu atgādināt Bībeli vai kādu simbolu). Tad sagrieziet to gabalos kā 
puzli un ļaujiet bērniem salikt to kopā. 

•	 Jūs	varat	sajaukt	burtu	kārtību	katrā	panta	vārdā,	kas	ir	uz	flaneļa	
tāfeles vai uz kartītēm, un palūgt bērniem atšifrēt pantu.

•	 Ja	izmantojat	flaneļa	tāfeli,	var	rīkoties	šādi:	
 ļaut katram bērnam, kurš citē pantu, noņemt vienu fragmentu, 

līdz viss pants ir noņemts no tāfeles;
 izdalīt vārdus vai panta teksta fragmentus dažiem bērniem un 

ļaut viņiem pa vienam pienākt pie tāfeles un uzlikt tos, līdz pants 
būs pabeigts;

 haotiski izlikt vārdus uz tāfeles un ļaut bērnam sašķirot tos un 
salikt kopā.

•	 Jūs	varat	sadalīt	bērnus	divās	grupās	–	katra	pēc	kārtas	citē	pantu	
vārdu pēc vārda. 

•	 Jūs	varat	sadalīt	bērnus	divās	grupās	–	viena	grupa	pasaka	panta	
pirmo, bet otra otro daļu.

•	 Jūs	varat	palūgt	bērnus	ar	zilām	acīm,	blondiem	matiem	vai	noteik-
ta vecuma bērnus atkārtot pantu.
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•	 Jūs	varat	izmantot	„Bībeles	pingpongu”,	kur	bērni	un	skolotājs	pasa-
ka alternatīvus vārdus.

•	 Jūs	varat	palūgt	katru	bērnu	pateikt	vienu	vārdu.
•	 Jūs	varat	mainīt	skaļumu	vai	ātrumu,	ar	kuru	tiek	atkārtots	pants.	

Piemēram, katru nākamo reizi, atkārtojot pantu, teikt to arvien 
klusāk.

•	 Jūs	varat	izmantot	darbības	vai	kustības,	lai	ilustrētu	pantu.

Atkārtojot pantus, kas tika mācīti iepriekš
Trešais solis iegaumēšanā ir atgriešanās un panta(u) atkārtošana citās 
nodarbības daļās.
Jūsu mācību programmā laiku pa laikam ir jāatgriežas pie iepriekš mācī-
tiem pantiem, citādi bērni tos aizmirsīs. Atkārtošana palīdz arī konstatēt, 
cik efektīva ir bijusi jūsu mācīšana.
Ir daži veidi, kā to var izdarīt.

•	 Jūs	varat	minēt	pantu	citās	jūsu	programmas	daļās,	it	īpaši	Bībeles	
stundā, lai bērni atkārto pantu, kad to darāt jūs. 

•	 Bērni	var	atkārtot	pantu,	kad	jūsu	mācību	programmā	ir	brīvs	laiks.
 Jums nepieciešams atkārtot pantus, kas tika mācīti iepriekšējās 

nedēļās. Jūs varat to darīt dažādos veidos. 
•	 Jūs	varat	palūgt	bērnus	atkārtot	jums	vai	jūsu	palīgam		pantu,	kuru	

viņi ir iemācījušies pagājušajā nedēļā pirms nākošās nodarbības sāku-
ma, tiklīdz bērns ierodas uz nodarbību.  Panta vārdiem ir jābūt pareizi 
atkārtotiem, lai to ieskaitītu par iemācītu pantu. Turiet augstus savus 
standartus.

•	 Jūs	varat	piešķirt	apbalvojumus	par	individuālo	atkārtošanu	(pie-
mēram, zvaigznīti uz kartītes un īpašu apbalvojumu, kad bērnam ir 
desmit zvaigznītes) vai arī pielīmēt zvaigznītes blakus bērna vār-
dam uz lielas pierakstu lapas. Jums nepieciešams it īpaši iedrošināt 
bērnus, lai viņu galvenā motivācija būtu vēlme tādā veidā ieprieci-
nāt To Kungu.

•	 Katrā	tikšanās	reizē	jūs	varat	brīvi	atkārtot	pagājušās	nedēļas	pan-
tu, iedrošinot bērnus to atkārtot:
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 izmantojot pagājušās nedēļas ilustrācijas;
 kā sacensības, piemēram, starp zēniem un meitenēm.

•	 Jums	var	noderēt	spēle	pantu	atkārtošanai.	Izveidojiet	flaneļa	mēr-
ķi ar trim apļiem. Izgatavojiet divas atšķirīgas krāsas flaneļa bultas. 
Pantu atkārtošanai sadaliet grupu divās komandās. 

Kad pants tiek citēts pareizi un ar rakstu vietu, tad tas ir tiešais trāpījums. 
Ja pants ir citēts gandrīz pareizi, tad bulta tiek virzīta uz otro apli.
Ja rakstu vieta ir nepareiza, tad bulta piezemējas uz ārējā apļa.
Piešķiriet punktus par katru atbildi, pamatojoties uz to, uz kura apļa 
bultas ir piezemējušās. Uzvar komanda, kura ir nopelnījusi lielāko punktu 
skaitu.

•	 Jūs	varat	uzdot	rūpīgi	izvēlētus	jautājumus	par	pantu,	kas	tika	mā-
cīts iepriekšējā nedēļā. Tas varētu būt ļoti noderīgi. Piemēram, kad 
tiek	atkārtots	Marka	10:14:
 kas teica „Ļaujiet maziem bērniem nākt pie Manis”; 
 ko nozīmē vārds „laidiet”; 
 kāpēc Kungam Jēzum bija jādod tāda pavēle;
 ko Viņš gribēja teikt ar vārdiem, „jo tādiem pieder Dieva valstība”;
 ko Kungs Jēzus grib, lai bērni darītu;
 kā bērns var šodien nākt pie Kunga Jēzus?

•	 Jūs	varat	pajautāt	bērniem,	kādu	pantu	viņi	nesen	ir	iemācījušies,	
kā viņi to izmantos, lai atrisinātu kādu problēmu. Piemēram, kādu 
pantu viņi citētu zēnam, kurš apgalvo, ka nekad nav izdarījis neko 
sliktu?	(Romiešiem	3:23)	Tad	visiem	bērniem	ir	jāatkārto	šis	pants.

•	 Stundu	cikla	beigās	jūs	varat	iedrošināt	bērnus	atkārtot	visus	pan-
tus, ko viņi ir iemācījušies šajā laikā. Tie, kuri to dara, saņem mazu 
apbalvojumu.

•	 Jūs	varat	iedrošināt	bērnus	atcerēties	pantu,	izmantot	to	nākošajā	
nedēļā un tad pastāstīt jums, kā viņi to darīja un kā tas viņiem palī-
dzēja. 

•	 Es	atkal	atgādinu,	ka	nav	nepieciešams,	lai	būtu	jauns	pants,	ko	
bērniem mācīties katru nedēļu. Garāks pants var būt sadalīts uz 
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divām vai trim nedēļām, lai palīdzētu bērniem patiešām izprast un 
iegaumēt to.

Bībeles zobenu cīņa
Bībeles zobenu cīņa var palīdzēt Bībeles pantu iegaumēšanā, jo sekmē 
bērnu spējas atrast  attiecīgās rakstu vietas.
Bērni stāv, turot Bībeli pie sāniem, un uzmanīgi gaida komandas. Pēc 
komandas –„rokas priekšā” Bībele tiek pacelta lasīšanas pozīcijā. Vadītājs 
nosauc rakstu vietu un tad pasaka –  „uzbrukumā”. Pirmais bērns, kas ir 
atradis pantu, nolasa to. 
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Dzirdēt to atkal
Kā atkārtot iepriekš mācīto?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums jāatgriežas pie jau mācītā.)

 Atkārtošanas nolūks.
 Sagatavojiet atkārtošanu pirms nodarbības.
 Idejas un palīdzība atkārtošanai.
 Praktiski ieteikumi atkārtošanai.

Katrā nodarbībā ir ļoti svarīgi atkārtot iepriekšējās nodarbī-
bās mācīto.

Kāpēc atkārtošana ir svarīga?
Ir trīs iemesli, kāpēc atkārtošanai jābūt iekļautai jūsu nodarbības 
plānā – pat ja jums ir tikai piecas vai desmit minūtes atkārtošanai.

•	 Atkārtošana	nostiprina	to,	ko	bērni	iepriekš	ir	mācījušies.	Tas	
ir zināms fakts, ka, ja nav atkārtošanas, tad viss mācītais ātri 
aizmirstas. Kāds kristiešu vadītājs rakstīja: „Bez atkārtošanas 
darbs tiek pamests pusdarīts.” Pievērsiet uzmanību, ka arī 
Dievs Savā Vārdā lieto atkārtošanu. 5. Mozus grāmatā, Laiku 
grāmatās un Evaņģēlijos ir atkārtojumi, kas jau iepriekš 
rakstīti kādās citās Bībeles grāmatās.

•	 Atkārtošana	iedrošina	bērnus	piedalīties.
•	 Atkārtošana	palīdz	jums	pārliecināties,	ko	bērni	ir	iemācīju-

šies un ko viņi nav sapratuši.

Sagatavojiet atkārtošanu pirms nodarbības
Galvenā atkārtošanas metode ir jautājumi par Bībeles stundu. 
Jūsu atkārtošanas laikā būs jautājumi galvenokārt par iepriekšē-
jās nedēļas stundu un par iepriekšējās nedēļas Bībeles pantu (jau-
tājumi par iepriekšējo stundu var būt arī citās stundas daļās). Jūs 
izmantosiet jautājumus un atbildes, ievērojot trīs sasniedzamos 
rezultātus, kas minēti tālāk, – nostiprināsiet to, ko bērni ir iemācī-
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jušies, veicināsiet viņu piedalīšanos, kas jums palīdzēs uzzināt, ko viņi ir 
iemācījušies.
Ir divu veidu jautājumi.

•	 Jautājumi	par	faktiem,	lai	uzzinātu,	ko	viņi	zina	(jautājumi,	kas	
sākas ar kas?) par stāsta notikumiem. Iekļaujiet vairākus šādus 
jautājumus, piemēram, kas nogalināja Goliātu, kā sauca pilsētu, uz 
kurieni Dievs sūtīja Jonu.

•	 Izpratnes	jautājumi	(jautājumi,	kas	sākas	ar	kāpēc?), kuri palīdz 
jums uzzināt, kā bērni ir uztvēruši iepriekšējās stundās mācītās 
garīgās patiesības. Šie jautājumi un atbildes ir vērtīgāki. Piemēram, 
kāpēc Dāvids nebaidījās no milža, kāpēc Jona nepaklausīja Dievam.

Tāpēc, sagatavojot nodarbību un atkārtošanas jautājumus, jums nepie-
ciešams:

•	 lūgt	Dievu	vadīt	jūs	jautājumu	izvēlē.	Šeit	nepieciešama	gudrība;
•	 sagatavot	apmēram	desmit	jautājumus	–	dažus	par	faktiem	un	

vairākus, lai pārbaudītu izpratni par mācīto;
•	 sagatavot	uzskates	līdzekļus	atkārtošanas	laikam,	ja	plānojat	tos	

izmantot. 
Es no sirds iesaku jums lietot uzskates līdzekļus, jo tie ļoti palīdz. 

Palīdzība atkārtošanai
Lai efektīvi izmantotu atkārtošanas laiku, jums noderēs daži padomi.

•	 Nosakiet	atkārtošanai	paredzētās	viktorīnas	struktūru:	
 divas komandas sacenšas savā starpā;
 sacensība notiek individuāli.

•	 Skaidri	un	vienkārši	izskaidrojiet	spēles	noteikumus:	
 „Atbild tas, kas pirmais paceļ roku”;
 „Neviens nekliedz no vietas”.

•	 Parādiet	uzskates	līdzekļus,	kurus	izmantosiet.	Piemēram,	ja	jums	
ir divas komandas, varat izmantot sacīkšu automašīnu attēlus uz 
flaneļa tāfeles un katru reizi, kad komanda atbild pareizi, pavirzīt 
auto uz priekšu. Komanda, kas pirmā sasniedz finišu, ir uzvarētāja. 
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Var arī izmantot divas raķetes, kas dodas uz Marsu, vai divus bruņu-
rupučus, kas sacenšas savā starpā, vai taureņa un bites sacensības, 
aplidojot pēc iespējas vairāk ziedu.

•	 Varat	izgatavot	pulksteni	atkārtošanas	spēlei.	Sagatavojiet	12	atkār-
tošanas jautājumus, vienu katrai stundai. Sadaliet klasi divās ko-
mandās. Jautājumi pakāpeniski kļūst arvien grūtāki, kad pulksteņa 
rādītāji	nonāk	līdz	pulksten	6.	Par	grūtākiem	jautājumiem	piešķiriet	
vairāk punktu. Uzvar komanda, kurai ir visvairāk punktu.

•	 Vienkārši	atkārtošanas	veidi:
 atkārtošanas laiks, izmantojot spēli „Krustiņi un nullītes”;
 spēlei izmanto „futbola laukumu” uz tāfeles, un punkti („vārti”) 

tiek gūti par pareizām atbildēm; 
 sniega vīru sacensības. Klasi sadala divās komandās. Uz flaneļa 

tāfeles novieto flaneļa auduma baltu sniegavīru. Katrai koman-
dai ir mazas flaneļa sniega pikas. Uzdodiet jautājumu, un bērns, 
kurš pareizi atbild uz to, var uz tāfeles uzlikt sniega piku. Sniega-
vīrs, kuram ir vairāk sniega piku, ir uzvarējis. Jaunākiem bērniem 
varat izmantot ēzelīti, kuru viņi baro ar burkāniem, vāverīti, kura 
vāc riekstus, vai pērtiķīti, kas ēd banānus.

	 Jūsu	vietējā	CEF	ofisā	ir	idejas	atkārtošanas	spēlēm;
 saliekamie attēli. Katra komanda var pievienot vienu detaļu par 

katru pareizo atbildi:
 celt sniegavīru,
 salikt attēlu no gabaliem,
 salikt vilciena sastāvu ar vagoniem.

•	 Citi	atkārtošanas	veidi:
 izteikt apgalvojumu un jautāt, vai tas ir patiesība vai meli;
 stāstā izlaist vārdus. Bērniem iedot lapiņas ar iepriekšējās ne-

dēļas Bībeles stundas īsu atstāstījumu, ļaujot bērniem aizpildīt 
izlaistās vietas tekstā;

 aicināt bērnus uztikt uz flaneļa tāfeles figūras, kuras lietojāt 
iepriekšējā stundā, un pastāstīt stāstu.
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Ieteikumi atkārtošanai
Gatavojot atkārtošanas laiku, noderēs vairāki papildu ieteikumi.

•	 Sākumā	īsi	atkārtojiet	bērniem	iepriekšējo	nodarbību	(ir	pagājusi	
vesela nedēļa).

•	 Negaidiet	atbildi	no	bērna	nekavējoties,	bet	dodiet	arī	citiem	bēr-
niem laiku padomāt  un atbildēt. Tas dos jums skaidru ieskatu, cik 
no grupas atceras mācīto.

•	 Neļaujiet	vecākiem	un	„gudrākiem”	bērniem	monopolizēt	šo	spēli,	
bet dodiet iespēju atbildēt visiem bērniem.

•	 Dažus	jautājumus	papildiniet	ar	papildu	informāciju,	neaprobežo-
jieties tikai ar jautājumiem un atbildēm.

•	 Pārliecinieties,	ka	visi	dzird	atbildes.	Ja	nepieciešams,	atkārtojiet	tās.
•	 Uzmanīgi	reaģējiet	uz	atbildi,	kas	izteikta	ar	pārliecību,	bet	ir	pilnī-

gi nepareiza. Vienmēr izlabojiet atbildi taktiski, lai neviens netiktu 
aizvainots vai kaunināts.

•	 Ievērojiet	spēlei	atvēlēto	laiku.	Ja	nepieciešams,	saīsiniet	jautājumu	
skaitu. Nekrītiet kārdinājumā ar atkārtošanu aizpildīt visu nodarbī-
bas laiku.

•	 Kontrolējiet	grupu,	īpaši,	ja	notiek	sacensības	komandās.	Piemē-
ram, jūs jau sākumā varat paskaidrot, ka automašīna brauks atpa-
kaļ, ja komanda atbildi izsauks no vietas, vai jūs komandai noņem-
siet pa banānam, ja būs pārāk liels troksnis.

•	 Noslēgumā	īsi	uzteiciet	visus	dalībniekus,	ne	tikai	uzvarētājus.
•	 Pēc	tam	ātri	pārejiet	pie	nākošās	programmas	daļas.
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Sludināt Dieva Vārdu
Kas ir galvenais manā kalpošanā, mācot bērnus?

Nodaļas kopsavilkums
(Jūsu vislielākā atbildība ir mācīt Dieva Vārdu.)

 Bībele ir Dieva Vārds.
 Dievs pavēl mums mācīt Viņa Vārdu.
 Dievs apsola svētīt Viņa Vārdu.
 Dieva Vārds ir spēcīgs.
 Tādēļ jums jāmāca Dieva Vārds.
 Vispirms jums Tas ir jāstudē.

Mums jau ir vairākas ļoti nozīmīgas mācību programmas 
daļas – dziedāšana, lūgšana, Bībeles pantu mācīšanās no 

galvas un atkārtošana. Nākošajās nodaļās mēs studēsim pēdē-
jo no nemainīgās programmas daļām un galveno mūsu mācību 
programmā – Bībeles stundas mācīšanu.
Tā ir vissvarīgākā skolotājam, kas sāk vai tikko ir sācis savu kalpoša-
nu. Viņam ir jāsaprot, ka Bībelei, Dieva Vārdam, vienmēr ir centrālā 
loma mācību procesā. Katra programmas daļa ir fokusēta uz Dieva 
Vārdu.	Jūsu	labākā	iespēja	mācīt	Dieva	Vārdu	ir	pēdējās	20	minūtes	
nodarbībā. 
Varbūt jums būs nepieciešams Bībeles stundu sākt agrāk, ja bērni ir 
jaunāki un spēj koncentrēties īsāku laiku.  Jūs varbūt vēlaties variēt 
savu programmu un tādēļ pārcelt Bībeles stundu uz nodarbības 
sākumu.
Šajā laikā jūs mācāt bērniem Bībeli un tās patiesības.

Bībele ir Dieva Vārds
Jums, Dieva Vārda skolotājam, nepieciešama skaidra izpratne, ka 
Bībele ir Dieva atklāsme rakstītā veidā un ka Tā ir verbāli inspirēta. 
Tas nozīmē, ka cilvēki, kas rakstīja Bībeli, tika Svētā Gara vadīti un 
ka oriģinālā tekstā nav kļūdu.
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„Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, 
labošanai, audzināšanai taisnībā.” (2.Timotejam	3:16)
„.. jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir 
runājuši Svētā Gara spēkā.” (2.	Pētera	1:21)
Jums jāsaprot, ka Bībelei ir četri galvenie uzdevumi:

•	 tā	stāsta	mums,	kāds	ir	Dievs.	Tā	izskaidro	Viņa	raksturu,	darbu	un	
rīcību;

•	 tā	stāsta	mums,	kādi	esam	mēs.	Tā	izskaidro	mūsu	dabu,	vārdus	un	
darbus;

•	 tā	pasaka	mums	Dieva	atbildi	uz	mūsu	grēka	problēmu	un	parāda,	
ko Viņš Jēzū Kristū ir darījis mūsu labā;

•	 tā	stāsta	mums,	ko	Dievs	vēlas,	lai	mēs	darītu:
o būtu glābti,
o augtu Kristū.

Dievs pavēl mums mācīt Viņa Vārdu
Jums jāatceras, ka Dievs ir aicinājis un licis mums mācīt Viņa Vārdu bēr-
niem:
„Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla 
un Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un 
redzi, Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja	28:19,20)
„Tiekāms es nāku, nododies lasīšanai, paskubināšanai, mācīšanai.” (1. Timo-
tejam	4:13)
„.. pasludini Dieva vārdus, uzstājies laikā, nelaikā, norāj, brīdini, paskubini ar 
visu pacietību un mācību.”	(2.	Timotejam	4:2)
„Un lai šie vārdi, ko es tev šodien pavēlu, tev paliek ierakstīti tavā sirdī. Un 
atgādini tos saviem bērniem un runā tos sēžot savā namā un pa ceļu ejot, 
guļoties un ceļoties.”	(5.	Mozus	6:6,7)
 „Un māciet tos saviem bērniem, tos pārrunādami savā starpā, kad jūs esat 
atsēdušies savos namos un kad jūs ejat savā ceļā, kad jūs guļaties un kad 
ceļaties.”	(5.	Mozus	11:19)
„Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Israēlā, Viņš ir arī pavēlējis 
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mūsu tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais dzimums, 
bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem, lai 
tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un turētu Viņa 
pavēles.”	(Psalmi	78:5-7)
Tātad, kad mēs mācām Bībeles stundas bērniem – stundas, kurās Dieva 
Vārds tiek paskaidrots un pielietots bērniem, – mēs paklausām Dieva 
pavēlei.

Dievs apsola svētīt Savu Vārdu
Dievs Savā Vārdā skaidri norāda, ka svētība ir Viņa Vārdam, ja to uzticīgi 
māca un pielieto. Tāpēc jums mācot vienmēr centrā jātur Dieva Vārds un 
jāvēlas, lai bērni paklausītu Vārdam. Jums nav jāpaļaujas uz „iekārtām” un 
„paņēmieniem” vai uz veidiem, kā izklaidēt un uzjautrināt bērnus. Jūsu 
uzdevums ir mācīt, nevis izklaidēt.  Jūsu kalpošana ir kalpot ar Dieva Vār-
du, un Dievs ir apsolījis svētīt Savu Vārdu, kad tas tiks mācīts. 
„Jo, kā lietus un sniegs nāk no debesīm un turp neatgriežas, pirms tas nav 
veldzējis zemi, to apaugļojis un tērpis zaļumā, ka tā dod sēklu sējējam un 
maizi ēdējam, tāpat tas ir ar Manu vārdu, kas iziet no Manas mutes. Tas 
neatgriezīsies pie Manis tukšā, bet tam jāizdara tas, ko Es vēlos, un jāizpilda 
savs uzdevums, kādēļ Es to sūtīju.” (Jesajas 55:10,11)

Dieva Vārds ir spēcīgs
Bībelē atkal un atkal uzsvērts, ka Dieva Vārdā ir spēks un ka Dievs lietos 
Savu Vārdu, uzrunājot bērnu sirdis.

•	 Viņš	runā	caur	Savu	Vārdu	uz	neatpestītiem	bērniem.
 „Tātad ticība nāk no sludināšanas un sludināšana – no Kristus pavē-

les.”	(Romiešiem	10:17)
 „Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet neiznīcīgas, no 

dzīvā un paliekamā Dieva vārda.” 	(1.	Pētera	1:23)
•	 Viņš	runā	caur	Vārdu	uz	glābtiem	bērniem.
 „Svētī tos patiesībā; Tavi vārdi ir patiesība.” (Jāņa	17:17)
 „Lai to darītu svētu, šķīstot ar mazgāšanu ūdenī caur vārdu.” (Efezie-

šiem	5:26)
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„To es jums rakstu, lai jūs zinātu, ka jums ir mūžīga dzīvība, kas ticat Dieva 
Dēla Vārdam.”	(1.	Jāņa	5:13)
Bībele pati sevi paskaidro, un tās spēks ir ilustrēts vairākās vietās:

•	 tā	ir	zobens,	kas	izduras	cauri	(Ebrejiem	4:12);
•	 tā	ir	sēkla,	kas	nes	augļus	(Lūkas	8:11);
•	 tā	ir	gaisma,	kas	apgaismo	(Psalmi	119:105);
•	 tā	ir	āmurs,	kas	noskalda	akmeņus	(Jeremijas	23:29);
•	 tā	ir	barība,	kas	palīdz	augt	(Jeremijas	15:16);
•	 tā	ir	lietus,	kas	atveldzē	(Jesajas	55:10,11);
•	 tā	ir	spogulis,	kas	uzrāda	grēku	(Jēkaba	1:22-24);
•	 tā	ir	medus,	kas	iepriecina	un	apmierina	(Ecehiēla	3:3).

Dievs ir devis Savu Vārdu, kura darbam ir septiņi rezultāti to cilvēku 
dzīvēs,	kas	to	dzird,	saprot	un	tam	tic.	Šie	rezultāti	ir	izteikti	2.	Timoteja	
3:15-17:
„Un ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru 
pestīšanai caur ticību Kristū Jēzū. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi 
mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā.”
Šie divi panti mums māca, ka Dieva Vārds ir dots:

•	 glābšanai;
•	 mācībai;
•	 pārbaudīšanai	–	īpaši	par	uzvedību;
•	 labošanai	–	īpaši	par	mācību;
•	 mācīšanai	taisnībā;
•	 lai	bērns	būtu	pilnīgs,	ekipēts	un	gatavs;
•	 lai	bērns	būtu	sagatavots	labiem	darbiem.

Māciet Dieva Vārdu
Tagad jūs redzat, ka primārā jūsu atbildība ir mācīt Dieva Vārdu visiem 
bērniem – savā ģimenē, klasē vai grupā un ka vislabākā iespēja to darīt ir 
Bībeles	stundā.	Parasti	to	māca	pēdējās	20	nodarbības	minūtēs,	bet,	kā	
iepriekš paskaidroju, var būt situācijas, kad Bībeles stunda ir nodarbības 
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sākumā. Tālākā grāmatas daļā jums tiks parādīts, kā mācīt Bībeles stun-
du. Daži praktiski padomi un noteikumi, kuri jums jāizprot, pirms sākat 
mācīt, un kuriem, cik vien iespējams, jāseko:

•	 māciet	Bībeli	vienkārši.	Pārliecinieties,	ka	jūsu	valoda	ir	viegli	sapro-
tama;

•	 māciet	Bībeli	pievilcīgi.	Tomēr	jūsu	uzdevums	nav	radīt	„šovu”,	jums	
jāmāca tā, lai bērniem būtu interesanti klausīties. Uzskates līdzekļi 
jums palīdzēs, tomēr vislabākais uzskates līdzeklis esat jūs pats. Jūs 
mācību metodēm jābūt radošām, aizraujošām, bieži jālieto ilustrā-
cijas;

•	 māciet	Bībeli	loģiski	un	sistemātiski.	Katrai	stundai	loģiski	jāsaistās	
ar iepriekšējo. Nelēkājiet no vienas Bībeles daļas uz citu,  no vienas 
tēmas	vai	patiesības	uz	citu.	Rūpīgi	plānojiet	savu	programmu;

•	 māciet	Bībeli	konkrēti.	Tas	nozīmē,	ka	jūs	necentīsieties	mācīt	uz-
reiz ļoti daudz. Labāk ir mācīt vienu centrālo patiesību katrā stundā 
un koncentrēt visu mācību programmu ap to;

•	 māciet	Bībeli	praktiski.	Patiesībām,	kuras	jūs	mācāt,	jābūt	pielieto-
jamām bērnu ikdienas dzīvē, parādot, ko bērni darīs, apgūstot šo 
patiesību.

Kā jūs jau redzējāt, jums klasē būs divas bērnu grupas:
•	 tie,	kuri	ir	glābti,	kuriem	ir	garīgā	dzīvība	un	kuriem	nepieciešams	

garīgs ēdiens;
•	 tie,	kuri	nav	glābti,	kuri	ir	garīgi	miruši	un	kuriem	nepieciešams	

evaņģēlijs.

Tāpēc jums jāpielieto patiesība, kuru jūs mācāt, abām bērnu grupām:
•	 pielietojiet	centrālo	patiesību	glābtiem	bērniem,	palīdzot	viņiem	

augt;
•	 pielietojiet	centrālo	patiesību	neatpestītiem	bērniem,	parādot	

viņiem glābšanas ceļu;
•	 māciet	Bībeli	lūdzot.	Jums	ir	jābūt	atkarīgiem	no	Svētā	Gara.	Viņš	

jūs	vedīs	visā	patiesībā	(Jāņa	16:13):
	 neatpestīti	bērni	ir	garīgi	akli	(2.	Korintiešiem	4:4)	un	bez	Dieva	
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Gara	palīdzības	nesaprot	patiesību	(1.	Korintiešiem	2:14),
 glābta bērna izpratne ir ierobežota un nepilnīga, Svētais Gars 

viņam	dod	skaidru	izpratni	(Efeziešiem	1:17,18).
Tāpēc jums daudz laika jāpavada lūgšanās par bērniem un savu stundu – 
lai Dievs Svētais Gars lieto Savu Vārdu un darbojas visu bērnu sirdīs.

Jūs varat mācīt tikai to, ko zināt
Katra	skolotāja	pirmais	solis	ir	MĀCĪTIES.	Skolotājiem	vispirms	ir	jākļūst	
par studentiem. Mācīšana ir atkarīga no zināšanām. Katram Dieva Vārda 
skolotājam vispirms ir jākļūst par Dieva Vārda studētāju. Jums ir jāpapil-
dina un jāpārbauda savas Bībeles zināšanas vairākos veidos:

•	 katru	dienu	studējot	Rakstus	savā	Klusajā laikā. Studijām ir jābūt 
sistemātiskām. Jums jālasa un jāstudē Bībeles teksts par plašāku 
laika periodu vai arī jāstudē viena tēma nodaļu pa nodaļai, pantu 
pa pantam par attiecīgo tēmu;

•	 nosakot	papildu	laiku	Bībeles	studēšanai	katru	dienu	–	īpaši	veltot	
laiku pamatdoktrīnu studijām. Jūsu studijām var palīdzēt citas grā-
matas, piemēram, ļoti noderīga var būt grāmata „Kā bērniem mācīt 
Bībeles doktrīnas”;

•	 apmeklējot	evaņģēlisku	draudzi,	kurā	māca	Bībeli,	un	mācoties	no	
draudzes mācītāja;

•	 apmeklējot	skolotāju	apmācības	klases.	Jums	nepieciešams	no-
skaidrot, vai Bērnu evaņģelizācijas apvienībai ir šādas klases vietā, 
kur jūs dzīvojat, un, ja ir, tās regulāri jāapmeklē. Ja tādu nav, lūdziet 
vietējo BEA vadītāju apsvērt iespēju tādu uzsākt;

•	 lietojot	fundamentālus	Bībeles	studiju	materiālus,	kuri	palīdz	saga-
tavot Bībeles stundas. Tie, kurus izdod mana misija – Bērnu evaņģe-
lizācijas apvienība, ir lieliski.

Nākamajās nodaļās vairāk iedziļināsimies visās detaļās un parādīšu jums 
soli pa solim, kā efektīvi mācīt Bībeles stundu.
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Esiet sistemātisks
Kuram plānam sekot?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums nepieciešama labi izplānota mācību programma.)
 Māciet hronoloģiski – māciet Bībeli soli pa solim.
 Māciet tematiski – soli pa solim māciet galvenās dok-

trīnas.
 Izlemiet,  pēc kura principa (vai abiem) strādāsiet. 
 Māciet bērniem arī par Bībeli un tās vēsturisko 

fonu.
 Piecu gadu mācību plāns.
 Vienkārša uzskaites kartīte mācītā pierakstiem.

Bībeles stundas parasti ir sagatavotas, pamatojoties uz Svētajiem 
Rakstiem.	Tāpēc,	mācot	Bībeles	stundu,	jūs	droši	vien	izvēlē-

sieties rakstu vietu un stāstu no tās. Taču, stāstot stāstu (kā jūs to 
redzēsiet tālāk), jūs mācīsiet bērniem Bībeles patiesību.
Bībeles stundu gatavošanā jāievēro sistēma. Ja jūs kādai bērnu 
grupai regulāri mācāt Bībeli, tad ir svarīgi sekot kopējam plānam 
vai sistēmai. Centieties mācīt organizēti. Esiet sistemātisks un būvē-
jiet savu mācību plānu tā, lai katra nākamā stunda loģiski izrietētu 
no iepriekšējās. Citādi bērni dzirdēs dažus Bībeles stāstus  īsā laika 
posmā vairākkārt, bet citus nedzirdēs nemaz!

Māciet hronoloģiski
Labākā sistēma ir mācīt hronoloģiski, kā Bībele ir uzrakstīta. Tas 
nozīmē izvēlēties Bībeles personu dzīves vai hronoloģiskus noti-
kumus no Bībeles grāmatām un mācīt  sistemātiski soli pa solim, 
stundu pēc stundas. Stāsta pavediens turpināsies no stundas uz 
stundu. 
Piemēram, sākt no sākuma un rūpīgi mācīt notikumus no 1. Mozus 
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grāmatas. Tā ir brīnišķīga grāmata, kas ieliek pamatu visam, kas tālāk seko 
Bībelē.

Nav nepieciešams mācīt 1. Mozus grāmatu visās detaļās. Būtu pilnīgi 
pietiekami, ja to varētu mācīt piecpadsmit nodarbībās ar sekojošiem 
nosaukumiem un rakstu vietām.

•	 Radīšana	–	1.	Mozus	1.	un	2.	nodaļa.
•	 Ādams	un	Ieva	Ēdenes	dārzā	–	1.	Mozus	3.	nodaļa.
•	 Kains	un	Ābels	–	1.	Mozus	4.	nodaļa.
•	 Enohs	–	1.	Mozus	5:21-24	un	Ebrejiem	11:5.
•	 Noa	–	1.	Mozus	6.-8.	nodaļai.	Ābrahāma	aicinājums	un	paklausība	–	

1.	Mozus	12.	un	13.	nodaļa.
•	 Īzaka	dzimšana,	Ābrahāms	upurē	savu	dēlu	–	1.	Mozus	21.	un	22.	

nodaļa.
•	 Īzaka	līgava	–	1.	Mozus	24.	nodaļa.
•	 Jēkabs	un	Ēzavs,	Jēkaba	izsūtīšana	–	1.	Mozus	27.	un	28.	nodaļa.
•	 Jēkabs	pie	Lābana	un	viņa	atgriešanās	mājās	–	1.	Mozus	29.-33.	no-

daļa.
•	 Jāzeps	mājās	un	bedrē	–	1.	Mozus	37.	nodaļa.
•	 Jāzeps	Ēģiptē	un	cietumā	–	1.	Mozus	39.	un	40.	nodaļa.
•	 Jāzeps	pilī	–	1.	Mozus	41.	nodaļa.
•	 Jāzeps	un	viņa	brāļi	–	1.	Mozus	42.-	45.	nodaļa.
•	 Visas	grāmatas	atkārtošana	–	parādīt,	kā	visas	piecpadsmit	stundas	

sader kopā. Jūs varat uz tāfeles novietot vienu centrālo figūru no 
katras stundas, lai atkārtotu galveno.

Citas hronoloģiski sakārtotas stundas, kuras seko 1. Mozus grāmatai, ir:
•	 Mozus	dzīve;
•	 Jozua	dzīve;
•	 Dāvida	dzīve;
•	 Jēzus	Kristus	dzīve;
•	 Apustuļu	darbi.
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Vairākus no šiem hronoloģiskajiem stundu cikliem jūs redzēsiet piecu 
gadu mācību programmā, kura dota grāmatas turpinājumā.

Māciet tematiski
Jūs varat ne tikai mācīt Bībeles stundas hronoloģiskā secībā, bet arī izvēlē-
ties patiesību, kuru jūs mācīsiet vairākas nedēļas. Pēc tam meklēt Bībeles 
rakstu vietas un stāstus, kuri jums palīdzēs mācīt šo patiesību. Katra stunda 
tad sekos viena otrai loģiskā un sistemātiskā veidā.
Piemēram, jūs varat mācīt piecas stundas par Dievu:

•	 Dievs	ir	Radītājs	–	1.	Mozus	1.	nodaļa;
•	 Dievs	ir	svēts	–	Jesajas	vīzija	Jesajas	6.	nodaļā;
•	 Dievs	ir	spēcīgs	–	Sarkanās	jūras	šķrēsošana	(2.	Mozus	14.	nodaļa);
•	 Dievs	ir	mīlestība	–	Jēzus	Kristus	nāve	par	grēciniekiem	(Mateja	27.	

nodaļa);
•	 Dievs	ir	uzticams	–	Dievs	rūpējas	par	Eliju	(1.	Ķēniņu	17.	nodaļa).

Ja vēlaties mācīt stundu ciklu par Bībeli, varat izmantot sekojošās piecas 
stundas:

•	 Bībele	ir	Dieva	Vārds	–	Likumu	grāmatu	atrašana	Josijas	valdīšanas	
laikā	(2.	Ķēniņu	22.	un	23.	nodaļa);

•	 Bībele	ir	patiesa	–	Ziemsvētku	stāsts	un	pravietojums	par	Kristu	(Ma-
teja	1.	un	2.	nodaļa);

•	 Bībele	ir	mūžīga	–	Jeremija	un	Baruhs	(Jeremijas	36.	nodaļa);
•	 Bībele	parāda	mums	Kristu	–	Filips	un	etiopietis	(Apustuļu	darbi	8.	

nodaļa);
•	 Bībele	domāta	man	–	Ezra	lasa	Dieva	Vārdu	cilvēkiem	(Nehemijas	8.	

nodaļa).
Lietojot šādu plānu, jūs attīstīsiet tēmu, doktrīnu vai patiesību sistemātiski, 
bet	jūsu	Rakstu	mācīšana	nebūs	sistemātiska,	jo	izvēlējāties	tās	no	dažādām	
Bībeles	vietām.	Iepriekš	pieminētā	hronoloģiskā	sistēma	seko	Rakstiem	siste-
mātiski, bet tēmas vai doktrīnas nav sakārtotas sistemātiski!
Nākamajās grāmatas lappusēs redzēsiet vairākus tematiskus stundu ciklus 
piecu gadu mācību plānā.
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Kuram plānam sekot?
Iespējams, ka vislabāk ir kombinēt abas sistēmas ilgtermiņa mācību plānā. 
Nākamajās grāmatas lappusēs jūs redzēsiet, kā šīs divas sistēmas ir kom-
binētas piecu gadu mācību plānā. Tomēr, lai kuru sistēmu jūs izmantotu, 
rūpīgi jāpārdomā patiesības, kuras mācīsiet, lai jūsu programma būtu vis-
pusīga un kādas patiesības nebūtu atstātas bez ievērības. Tāpat jums būs 
jāievēro balanss starp Veco un Jauno Derību. 
Plānošanas lapas, kurās jūs varat izplānot visu nākošā gada plānu (skat. 
131.	lpp.),	ir	ļoti	noderīgas.	Šajās	lapās	jums	piedāvāta	iespēja	izdarīt	pie-
zīmes par mācīto. Jūs varat iekārtot atsevišķas kartītes par katru stundu 
(skat.	132.	lpp.).	Tas	jums	noderēs,	lai	pēc	laika	atkal	varētu	izmantot.	

Neaizmirstiet vēsturisko fonu
Ir svarīgi mācību plānā iekļaut ne tikai Bībeles stundas, bet arī stundas par 
pašu Bībeli un tās vēsturisko fonu. Tas īpaši nepieciešams bērniem ar nelie-
lām Bībeles zināšanām.

•	 Jums	nepieciešams	mācīt	bērniem,	ka	Bībele	ir	Dieva	Vārds	un	kā	būt	
pārliecinātam par to.

•	 Jums	nepieciešams	izskaidrot	Bībeles	struktūru,	tās	divas	daļas	un	66	
grāmatas.

•	 Jums	jāpaskaidro,	kā	Bībele	tika	uzrakstīta	un	kā	tā	tika	tulkota	jūsu	
valodā.

•	 Jums	nepieciešams	parādīt	bērniem,	kāpēc	Bībele	ir	tik	svarīga	un	
kāpēc  viņiem tā būtu jālasa un jāklausās.

•	 Jums	jāgādā,	lai	bērniem	būtu	Bībeles	un	viņi	pret	tām	izturētos	ar	
cieņu.

Piecu gadu mācību plāns
Lai palīdzētu jums sastādīt savu mācību programmu, šajā nodaļā esmu 
iekļāvis piecu gadu plānu, kurš var jums palīdzēt mācīt bērniem Dieva 
Vārdu un izskaidrot Tā patiesības. Es pieņemu, ka jums katru gadu būs 
40	nodarbības,	ja	nav	nodarbību	skolēnu	brīvdienās.	Ja	ir	vairāk	nekā	40	
nodarbības, jums jāpaplašina plāns un jāiekļauj vairāk stundu.
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Pirmais gads
Pirmajā mācību gadā lietoti divi stundu cikli – 15 stundas no 1. Mozus 
grāmatas	un	12	stundas	par	Jēzus	Kristus	dzīvi.	Piecas	Bezvārdu grāmatas 
stundas un piecas stundas par Bībeli papildina šo programmu.

•	 m/q Ilustrēta Bezvārdu grāmata (5 stundas).
 (Šīs stundas dod skaidru evaņģēlija vēsti mācību gada sākumā.) 
•	 m 1. Mozus grāmata (15 stundas).
 (Pirmā Bībeles grāmata ieliek labu pamatu gan bērnu evaņģelizācijai, 

gan kristīgajai izaugsmei.)
•	 t/q Bībele (5 stundas).
 (Bērniem jau pašā sākumā ir jāzina, ka Bībele ir Dieva Vārds – tā ir 

avots un  pamats visam, ko jūs mācāt.)
•	 m/q Jēzus Kristus dzīve	(12	stundas).
 (Šīs stundas veido mācību programmas centru.) 
•	 Ziemsvētku stunda.
•	 Lieldienu stunda.
•	 Evaņģelizācijas stunda, kuru lieto, kad tā nepieciešama.

Otrais gads
Otrā	mācību	gada	divi	galvenie	stundu	cikli	ir	„Mozus	dzīve”	(no	Vecās	De-
rības) un „Jēzus Kristus dzīve” turpinājums (no Jaunās Derības). Šie abi cikli 
turpina iepriekšējā gadā mācīto, un programmu papildina desmit doktrīnu 
stundas par Dievu.

•	 t Bērni uzdod jautājumus (5 stundas).
 (Doktrināras stundas ar skaidru akcentu uz evaņģelizāciju, kas labi 

noder otrā mācību gada sākumam.)
•	 m/q Mozus dzīve (10 stundas).
 (Šīs stundas ir pirmajā mācību gadā mācītās 1. Mozus grāmatas tur-

pinājums.) 
•	 t Kas ir Dievs?  (5 stundas).
 (Doktrināras stundas, kuras dod vienkāršu un skaidru mācību par 

Dievu.)
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•	 m/q Jēzus Kristus dzīve –	2.	daļa	(12	stundas).
 (Šīs stundas turpina un noslēdz pirmajā gadā iesākto stundu ciklu 

par Jēzus Kristus dzīvi.)
•	 t/ q Kāds ir Dievs? (5 stundas).
 (Šīs stundas turpina šī mācību gada sākumā mācīto tēmu par Dievu, 

sīkāk apskata piecas Dieva īpašības un sniedz pielietojumu.)
•	 Ziemsvētku stunda.
•	 Lieldienu stunda.
•	 Evaņģelizācijas stunda, kuru lieto pēc vajadzības.

Trešais gads
Trešajā gadā divi galvenie cikli turpina iepriekšējos gados mācīto. No Vecās 
Derības	stundām	tiek	mācītas	stundas	par	Jozua,	Soģiem	un	Ruti,	bet	no	
Jaunās Derības – Apustuļu darbi.
Papildinājumā divi stundu cikli – Doktrīnas par Jēzu Kristu un grēku.

•	 t Kungs Jēzus Kristus  (5 stundas).
 (Doktrināras stundas par Jēzus Kristus Personu un Viņa darbiem lieti 

noder, apkopojot iepriekšējos divos gados mācītos ciklus par Jēzus 
Kristus dzīvi. Tās arī ir labs ievads trešajam mācību gadam.)

•	 m/q Jozua dzīve (6	stundas).
•	 m/q Soģi (5 stundas).
•	 m Rutes dzīve (4	stundas).
 (15 stundas no Vecās Derības hronoloģiski seko stundu cikliem Iesā-

kums un Mozus dzīve, kuras tika mācītas iepriekšējos divos gados.)
•	 t Kas ir nepareizs šajā pasaulē  (5 stundas).
•	 m Apustuļu darbi		(12	stundas).
•	 Ziemsvētku stunda.
•	 Lieldienu stunda.
•	 Evaņģelizācijas stunda, kuru lieto pēc vajadzības.

Ceturtais gads
Vecās Derības tēmas turpinās ar stundām par Dāvidu un Eliju, Jaunās 
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Derības stundas šajā mācību gadā ir par Kunga Jēzus stāstītajām līdzībām. 
Papildus 10 doktrināras stundas, kas sistemātiski un loģiski atsedz Dieva 
pestīšanas plānu.

•	 t Glābšana – Dieva dāvana – 1. daļa.
 (Šīs ir sistemātiskas Dieva Vārda studijas par glābšanu, kuru piedāvā 

Dievs. Tās ir noderīgas gan atpestītiem, gan neatpestītiem bērniem.)
•	 m/q Dāvida dzīve (10 stundas).
•	 m/q Elijas dzīve (5 stundas).
•	 t Glābšana – Dieva dāvana		–	2.	daļa.
 (Šo svarīgo doktrīnu otrā daļa.)
•	 m Kunga Jēzus stāstītās līdzības (12	stundas).
 (Šīs stundas ir mācību gada programmas kulminācija un palīdzēs 

turēt fokusu uz Jēzu Kristu.)
•	 Ziemsvētku stunda.
•	 Lieldienu stunda.
•	 Evaņģelizācijas stunda, kuru lieto pēc vajadzības.

Piektais gads
Šis pēdējais gads piecu gadu mācību programmā Vecās Derības stundas 
noslēdz ar stundām par Elīsu, Esteri, Daniēlu, Ezru un Nehemiju. Jaunās 
Derības  stundu cikls par Jēzu Kristu un trīs stundas par Pētera dzīvi.
Papildus paredzēts stundu cikls par Svētā Gara Personu un darbu.

•	 t Svētais Gars (5 stundas).
 (Ļoti svarīgas stundas, kuras bērniem nepieciešams dzirdēt un sa-

prast.)
•	 m/q Elīsa (5 stundas).
•	 m/q Estere	(6	stundas).
•	 m/q Daniēls (6	stundas).
•	 v/q  Nehemija (5 stundas).
 (Ar šīm stundām noslēdzas Vecās Derības stundas.)
•	 v/q Tavs Glābējs (5 stundas).
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 (Turpina pievērst uzmanību tam, ko mācīja Jēzus Kristus.)
•	 v Pētera dzīve (3	stundas).
 (Ar šīm stundām noslēdzas Jaunās Derības tēmas.)
•	 Ziemsvētku stunda.
•	 Lieldienu stunda.
•	 Evaņģelizācijas stunda, kuru lieto pēc vajadzības.

Ja jums nepieciešami detalizētāki ciklu izklāsti un jūs vēlaties iegādāties 
figūru komplektu flaneļa tāfelei vai attēlu albumus, jums jāraksta uz vienu 
no šīm adresēm.
m Stundas, kuras  angļu valodā izdod CEF Inc.,	PO	BOx	248,	Warrenton,	Missouri	
63383,	USA.

v Stundas, kuras angļu valodā izdod European CEF Headquarters, Switzerland.

t Stundas no Specialized Book Ministry angļu valodā (S. Dohertija grāmatas), 
53	Thornleigh	Drive,	Lisburn,	BT28	2DA,	N	Ireland.

q Stundas  no Bērnu kristīgās izglītības apvienības latviešu valodā, Vienības 
gatve	192–149,	Rīga,	Latvija,	LV–1058.

Stundu skaitu, kas ir minēts 5 gadu mācību programmā, var nedaudz 
izmainīt.

PLĀNOŠANAS UN PIEZĪMJU LAPAS PARAUGS

Datums Stunda Centrālā patiesība
Pielietojums neatpestītam 
bērnam

Pielietojums atpestītam 
bērnam

Paskaidrojums. Pirmās trīs kolonnas nepieciešamas katrai stundai. Ja vēlaties, 
varat lietot arī abas pārējās kolonnas.
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Katra kartīte ir vienam ciklam. Ja nepieciešams, kartītes var palielināt.

 PIEZĪMJU LAPAS PARAUGS KATRAI STUNDAI

Datums

Stunda 

Centrālā patiesība

Pielietojums neatpestī-
tam bērnam

Pielietojums atpestītam 
bērnam
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Piesaistiet bērnu uzmanību
Kā stāstīt Bībeles stāstu?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums nepieciešams vispirms zināt, kā stāstīt Bībeles stāstu.)
 Ievada izvēle:

•	 tieša	pieeja,
•	 jautājums,
•	 stāsta	vissatraucošākā	daļa,
•	 piemērs.

 Notikumu attīstība.
 Kulminācija.
 Noslēgums.
 Stāsta plāna rakstīšana.

Pirmais solis, kas jāsper tiem, kuri vēlas uzzināt, kā mācīt Bībeles 
stundu, ir iemācīties, kā pastāstīt Bībeles stāstu. Bērniem patīk 

klausīties stāstus, un labi pastāstīti stāsti piesaista viņu interesi. 
Tomēr ir atšķirība starp Bībeles stāstu un Bībeles stundu. Bībeles 
stāsts ir notikumu un darbību atstāstījums, bet Bībeles stundā 
tiek mācīta kāda Bībeles patiesība. Tomēr Bībeles stundas pamats 
ir Bībeles stāsts, kuru mēs labi zinām, tāpēc mums jāprot to labi 
pastāstīt. Nākamais pakāpiens būs (aplūkots nākamajā nodaļā) 
saskatīt un saprast, kā Bībeles stāstu pārveidot par Bībeles stundu 
ar mācāmo patiesību tajā.
Bībeles stāstam ir struktūra – ievads, notikumu attīstība, kulmināci-
ja un noslēgums.

Ievads
Ļoti svarīgi ir stāstu labi iesākt. „Ievads ir puse no darāmā.”  Tā ir 
vislabākā vieta, kur piesaistīt bērnu interesi, un arī vissliktākā, kur 
varam to pazaudēt. Ja neesat piesaistījis bērnu interesi, tad jūs 
neko nevarat viņiem iemācīt. Tāpēc nodibiniet kontaktu ar viņiem. 
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Runājiet	par	to,	kas	viņus	interesē,	un	par	lietām,	ar	kurām	viņi	sevi	spēj	
identificēt vai kuras izraisa viņos ziņkārību.
Ievadam vienmēr jābūt saistītam ar to, kas sekos. Nav jēgas iesākt ar kaut 
ko, kam nav nekāda sakara ar pārējo stāstu. Jūs varat piesaistīt viņu uz-
manību, tad atkal to zaudēt. Ievadu padariet par pirmo stāsta „ķieģelīti”. 
Ievadam jābūt īsam, jo galvenais tikai sekos.
Pielūkojiet, lai neatklātu stāsta noslēpumu pašā sākumā.
„Šodien mēs dzirdēsim stāstu par vīru vārdā Jona, kuru norija liela zivs.”  Tas 
ir	stāsts	12	vārdos.	Izvairieties	no	tādām	situācijām	kā	šīs:	„Sēdiet mierīgi, 
salieciet rokas! Es jums pastāstīšu stāstu” vai „Es domāju, ka jūs jau zināt šo 
stāstu...”, vai „Šodien mēs mācīsimies par to, ka mums jānožēlo grēki”.  To jūs 
mācīsiet, bet vispirms ir jāpiesaista bērnu uzmanība. Ja jūs jautāsiet: „Bērni, 
vai esiet dzirdējuši stāstu par...”,  jūs radīsiet sev problēmu, jo kādi bērni var 
pacelt rokas un teikt: „Jā!”
Ir četri galvenie veidi, kā iesākt stāstu. Jums jāizlemj, kurš būtu vispiemēro-
tākais.	Stāstu	par	Nabota	vīna	dārzu	(1.	Ķēniņu	21.	nodaļa)	var	iesākt	šādi.

Tieša pieeja
Jūs varat sākt stāstu ar darbību, ar kuru sākas šis stāsts. Padomājiet par 
teikumu, ar kuru jūs iegūsiet bērnu uzmanību.
„Tas bija tieši tāds vīna dārzs, kādu ķēniņš vēlējās. Un tas atradās tieši blakus 
viņa vasaras pilij! Ķēniņš domāja par to atkal un atkal. Vai zināt, kāda problē-
ma viņu nodarbināja? Vīna dārzs nepiederēja viņam!”
Ja jūs mācāt jau labi pazīstamu stāstu, neatklājiet stāsta varoņu vārdus jau 
pašā sākumā. Ja jūs to darīsiet, tad bērni var pārtraukt jūs ar vārdiem: „Mēs 
jau  zinām šo stāstu”  vai „Es jau to dzirdēju skolā, un man tas nepatika.”

Jautājums
Jūs varat uzdot jautājumu, kurš ir saistīts ar notikumu stāsta sākumā, vai ar 
Bībeles patiesību, kuru mācīsiet.
„Vai ir kaut kas, ko tu ļoti, ļoti vēlētos sev iegūt? (Uzklausiet bērnu atbildes.) 
Arī ķēniņš Ahabs kaut ko ļoti, ļoti vēlējās.”
Ja jūs mācāt nelielu bērnu grupu, tad tas ir labs veids, kā viņus iesaistīt. 
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Taču atcerieties, ka, uzklausot bērnu atbildes, varat zaudēt daudz laika. 
Kontrolējiet laiku, kuru veltāt jautājumiem un atbildēm.

Stāsta vissatraucošākā daļa
Īss ieskats turpmākajos notikumos, tad atgriezieties sākumā un pastāstiet, 
kāpēc tas tā notika.
„Viņam bija daudz naudas, kalpi, lieliski ēdieni un labākā māja zemē... un viņš 
bija ķēniņš. Jūs domājat, ka viņš bija laimīgs? Bet paskatieties uz viņu... viņš 
guļ gultā ļoti saīdzis! Kas noticis? Es jums tūdaļ to paskaidrošu.”

Piemērs
Jūs varat iesākt ar īsu stāstiņu no ikdienas dzīves, ar kuru bērni var sevi 
identificēt. Piemēram jābūt īsam un saistībai ar notikumiem, kas sekos, – 
skaidri redzamai.
„Doma par mirdzošu sporta velosipēdu atkal un atkal ienāca Filipam prātā. 
„Es tādu gribu,” viņš simtiem reižu  atkārtoja, sparīgi minot sava vienkāršā, 
vecā velosipēda pedāļus. Piebraucot pie skolas, viņš atkal to atcerējās. Viņš 
apstājās un skatījās uz jaunākajiem modeļiem. Viņš neko citu tā nevēlējās kā 
sporta velosipēdu. Ķēniņš Ahabs arī jutās līdzīgi, tikai viņš vēlējās vīna dārzu, 
nevis velosipēdu.”
Citā variantā, mācot Bībeles stundu, jūs varat, iesākt ar piemēru, kas saistīts 
ar patiesību, ko mācīsiet stundā.
„Vai ir kāds, kas rīkojas taisnīgi?” Alans pie sevis burkšķēja un gāja pa ielu, 
spārdīdams akmentiņus. Viņš visu nedēļu bija palicis pēc stundām, jo kādi 
zēni nedēļas sākumā bija ar akmeņiem apmētājuši mašīnas. Viņš arī tur bija, 
bet nemeta nevienu akmeni. Patiesībā viņš tur stāvēja, jo gaidīja draugu, kurš 
tobrīd bija iegājis veikalā.
„Un tu domā, ka es tavam stāstam noticēšu?” jautāja skolotāja. Kad viņš 
paskaidroja, skolotāja nenoticēja. Alans bija nelaimīgs: „Vai tas ir taisnīgi?” 
Skolotāji kļūdās, arī tēti un mammas kļūdās, bet Dievs nekad nekļūdās. Bībelē 
teikts, ka Dievs ir taisnīgs.”

Notikumu attīstība
Šīs ir galvenā stāsta daļa. Tas nav nesaistītu notikumu savirknējums, bet 
notikumi, kas seko viens otram ar kopēju stāsta pavedienu.
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Viens notikums noved pie nākošā, nenovirzieties sānceļos, kas neattiecas 
uz stāstu. Izvairieties no gariem, ļoti detalizētiem aprakstiem. Notikumu 
attīstībai jābūt sakārtotai vienkāršās frāzēs, kas atspoguļo notikumu.
Notikumu attīstība stāstam par Naboda vīna dārzu varētu būt šāda.

A. Ahabs iekāro Nabota vīna dārzu.
B. Ahabs prasa Nabotam dārzu.
C. Nabots atsakās to pārdot vai mainīt.
D. Ahabs ir saīdzis.
E. Jezebele iejaucas.
F. Jezebele raksta vēstules.
G. Nabots tiek noslepkavots.
H. Ahabs iegūst vīna dārzu.
I.   Ahabs satiekas ar Eliju.

Pierakstot notikumu secību, jums veidojas skaidrs plāns. Stāstā jābūt 
skaidri redzamai attīstībai. Katram notikumam ir jāved pie nākošā, līdz pat 
kulminācijai.

Kulminācija
Tas ir stāsta augstākais punkts, pie kura noved iepriekšminētie notikumi. 
Šeit varonis gūst uzvaru, problēma tiek atrisināta, noslēpums atklāts. Bēr-
nu interese ir vislielākā, un jūs esat apmierinājis viņu ziņkāri, kliedējot viņu 
neziņu.
Stāstā par Nabota vīna dārzu kulminācija varētu būt Elijas brīdinājums, 
kuru viņš saņēma no Dieva: „Tur, kur mira Nabots, arī tu mirsi!”
Centieties panākt, lai kulminācija būtu patiešām saistoša. Dažos stāstos 
ir vairākas kulminācijas. Tad izvēlieties vienu par augstāko virsotni, kurā 
visskaidrāk izskan patiesība, kuru jūs mācāt. Kulminācija ir arī stāsta no-
tikumu noslēgums, tāpēc tā ir tuvu stāsta beigām. Dažkārt ir grūti atrast 
kulmināciju. Ja jums tas neizdodas, turpiniet stāstījumu un nobeidziet to ar 
noslēdzošo notikumu.

Noslēgums
Tas seko tūlīt aiz kulminācijas. Dažkārt skolotāji ir beiguši stāstu, bet nespēj 
apstāties. Tas var sabojāt labu stāstu. Ļoti labi jāpārdomā, kā pabeigt stās-
tu. Tie ir teikumi, kas „noapaļo” stāstījumu. (Mācot stundu, mudiniet bērnus 



137Pirmie soļi

atsaukties Dievam, pamatojoties uz to patiesību, kuru jūs mācījāt.) Šajā 
vietā vairs neiepazīstiniet ar jauniem notikumiem. Stāsta par Nabota vīna 
dārzu noslēgums var būt šāds:
„Kas notika ar Ahabu un Jezebeli? Ahabs devās kaujā. Viņš nomaskējās, lai 
ienaidnieki viņu nepazītu, tomēr viņu ievainoja ar bultu, un viņš nomira. Pēc 
kāda laika viņa sievu Jezebeli ienaidnieki nometa no torņa un nogalināja. Kā 
Dievs bija teicis, tā arī notika. Kas tagad lietos Naboda vīna dārzu?”

Stāsta plāns
Mēs varam pierakstīt vienkāršu stāsta plānu, kurā redzams, kādus notiku-
mus stāsta gaitā minēsim.

I. Ievads.
„Vai tas ir taisnīgi?” Alans īgņojās.

II. Notikumu attīstība.
A. Ahabs iekāro Nabota vīna dārzu.
B. Ahabs prasa Nabotam dārzu.
C. Nabods atsakās to pārdot vai mainīt.
D. Ahabs ir saīdzis.
E. Jezebele iejaucas.
F.	 Jezebele	raksta	vēstules.
G. Nabots tiek noslepkavots.
H. Ahabs iegūst vīna dārzu.
I. Ahabs satiekas ar Eliju.

III. Kulminācija.
Elija izteic Dieva brīdinājumu: „Tur, kur mira Nabots, arī tu mirsi!”

IV. Noslēgums.
A. Ahaba nāve.
B. Jezebeles nāve.
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Sekojiet noteikumiem
Kā stāstīt Bībeles stāstu?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums jāsaprot un jāseko mācīšanas principiem.)

   Pārliecinieties, ka mācāt, nevis tikai runājat.
   Esiet vienkāršs.
   Necentieties mācīt pārāk daudz.
   Izmantojiet piemērus.
   Atkārtojiet.
 Esiet praktisks.

Pirms turpinām detalizēti studēt, kā mācīt Bībeles stundu, nepie-
ciešams skaidri saprast, ko nozīmē mācīt.

Mācīšanā jāievēro vairāki principi. Skolotājs, kurš saprot un pielieto 
šos principus, kopumā var būt veiksmīgs skolotājs, arī pretējs iznā-
kums ir patiess. 
Es esmu šos principus apskatījis savā grāmatā „Mācīšanas principi”. 
Ja jums nav šīs grāmatas, uzrakstiet uz grāmatas beigās norādīto 
adresi par savu kalpošanu un kā, jūsuprāt, šī grāmata jums varētu 
noderēt. (Tulk. piezīme – 2019. gadā grāmata „Mācīšanas principi” 
vēl nav izdota latviešu valodā.)
Šajā nodaļā es vēlos pievērst jūsu uzmanību sešiem mācīšanas  
pamatprincipiem. Tas jums palīdzēs Bībeles stundā mācīt Dieva 
Vārdu. 

Māciet, nevis tikai runājiet
Paskaidrošanas princips veicina mācīšanu, nevis tikai runāšanu.
Lai efektīvi mācītu, nepieciešams rūpīgi izskaidrot patiesības, kuras 
tiek mācītas.
Viens no pirmajiem principiem, kas skolotājam jāiemācās, – no 
viņa tiek gaidīts, ka viņš mācīs. Skolotāja atbildība ir mācīt, nevis ru-
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nāt. Bieži vien mēs runājam ar bērniem un gaidām no viņiem, ka viņi tāpat 
visu sapratīs, ko mēs sakām, bet tā nav mācīšana.
Parasti jūs savu stundu veidojat, pamatojoties uz Bībeles stāstu. Jūs stāstāt 
viņiem Bībeles stāstu, cenšoties to darīt pēc iespējas interesantāk un pievil-
cīgāk. Taču stāsts ir tikai kanāls, pa kuru jūs varat bērniem mācīt patiesību. 
Nepietiek pastāstīt tikai stāstu, jums jāmāca arī patiesība, kuru ilustrē šīs 
stāsts.
Nepietiek ar to, ka jūs divas vai trīs reizes pieminat patiesību stāstījumā, 
tāpat nebūs labi sākt mācīt patiesību, kad  stāsts jau pabeigts. 
Stundā patiesība jāiepin vairākās vietās, iepazīstinot ar to un  paskaidrojot 
katru tās aspektu. Citiem vārdiem, jums jāpaskaidro patiesība vairākās 
stāsta vietās. Ievadam jābūt dabiskam un saistītam ar stāsta pavedienu. 
Patiesība, ar kuru iepazīstinājāt sākumā, soli pa solītim rūpīgi jāizskaidro.

Esiet vienkāršs
Vienkāršošanas princips norāda, ka mums uzmanīgi jāizvēlas vārdi, kurus 
lietojam.
Efektīva mācīšana prasa, lai vārdi un izteikumi, kurus mēs lietojam mācot, 
būtu vienkārši un saprotami klausītājiem.
Viena no galvenajām kļūdām vairumam skolotāju ir bērniem nepazīstamu 
vārdu vai izteicienu lietošana. Īpaši tas attiecas uz bieži lietotiem vārdiem. 
Piemēram, mēs lietojam teoloģiskus terminus, kurus paši saprotam, bet 
bērni tos nezina un nesaprot. (Šķiet, ka arī paši sevi mēs ne vienmēr sapro-
tam.)
Māksla mācīt ir māksla sazināties. Skolotājs zina un saprot patiesību un 
vēlas to  transformēt un saistīt ar bērnu izpratni. Tāpēc mums jālieto valoda 
un izteicieni, kurus saprot:

•	 tas	nenozīmē	lietot	bērnišķīgu	valodu	vai	runāt	kā	bērni.	Viņi	to	pat	
nepieņem. Tas nozīmē runāt vienkārši un saprotami;

•	 tas	nenozīmē,	ka	nav	jālieto	neviens	garš	vai	teoloģisks	vārds.	To	var	
darīt, bet tādi vārdi noteikti ir jāpaskaidro, paskaidrojumiem jābūt 
bērniem saprotamiem, un jāizmanto bērniem pieejamais vārdu krā-
jums.
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Necentieties  mācīt pārāk daudz
Koncentrēšanās princips uzsver, ka mums nav jāmāca pārāk daudz.
Efektīva mācīšana prasa, lai skolotājam būtu skaidrs mērķis  – mācīt mazāk, 
bet rūpīgāk.
Ja	Bībeles	stundai	ir	atvēlētas	20	minūtes,	tad	jums	jāizvairās	no	tieksmes	
mācīt pārāk daudz. Tā kā mēs paši zinām daudz un bērni zina ļoti maz, 
mums rodas vēlēšanās divdesmit minūtēs iemācīt, cik vien daudz ir iespē-
jams.  Ņemiet vērā divus ierobežojumus:

•	 mēs	esam	ierobežoti	tajā,	cik	daudz	varam	mācīt.	Ja	mēs	gan	mā-
cām, gan izskaidrojam (ne tikai kaut ko pastāstām), tad tērējam tam 
laiku	un	zaudējam	iespēju	20	minūtēs	iemācīt	daudzas	patiesības;

•	 bērniem	ir	ierobežotas	spējas	mācīties	un	saprast.	Ja	mēs	vēlamies,	
lai viņi labi saprastu, tad mums jāmāca mazāk, bet rūpīgāk.

Protams, labāk ir mācīt maz, bet tā, ka bērni saprot, nevis mācīt daudz, bet 
bērni no tā saprot ļoti maz vai vispār neko.
Tātad, kā jūs mācīsieties grāmatas turpinājumā, katrā Bībeles stundā ir 
labāk mācīt un rūpīgi izskaidrot tikai vienu patiesību. Tad jūs varat cerēt, ka 
bērni labāk to sapratīs un iemācīsies.

Izmantojiet piemērus
Izgaismošanas princips māca mums, cik svarīgi „ielaist gaismu”.
Efektīvai mācīšanai nepieciešams lietot piemērus, kas mācīto padara skaidru 
un saprotamu.
Mācot bērniem patiesību, jūs vedat viņus neskaidrajā nezināmajā – tur, kur 
viņi līdz šim nekad nav bijuši. Patiesība ir jauna un viņiem grūti saprota-
ma. Viens labs veids, kā izkliedēt tumsu, ir „ielaist gaismu”. Tur, kur parādās 
gaisma, tumsa izzūd.
Vārds „ilustrēt” nozīmē „izgaismot to” vai „uzspīdināt gaismu”. Viens no jūsu 
pienākumiem ir ilustrēt un padarīt redzamu patiesību, kuru mācāt. Katrā Bī-
beles stundā mācītais jāilustrē. Ilustrācijas ir interesanti, vienkārši un bērniem 
saprotami stāsti, kurus viņi labprāt klausās. Ilustrācijas palīdzēs arī izskaidrot 
vai izgaismot patiesību tā, ka bērns varēs teikt: „Tagad es saprotu!”

•	 Kad	jūsu	stunda	ir	veidota	no	Bībeles	stāsta	vai	sižeta,	pats	stāsts	jau	
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ilustrē patiesību, kas tiek mācīta. Šajā gadījumā nav nepieciešams 
daudz citu ilustrāciju.

•	 Kaut	arī	stāstāt	Bībeles	stāstu,	jums	var	noder	vismaz	viens	vai	divi	
piemēri, lai labāk paskaidrotu patiesību, īpaši runājot par patiesības 
pielietojumu.

•	 Kad	stundas	pamatā	nav	Bībeles	stāsts,	bet	gan	kāda	Bībeles	doktrī-
na, es jums silti iesaku lietot vairākas ilustrācijas. Šie piemēri palīdzēs 
noturēt bērnu uzmanību, kuru var zaudēt, ja būs tikai paskaidrojumi 
par patiesību bez piemēriem.

Atkārtojiet to
Atkārtošanas princips izceļ nepieciešamību vairākas reizes pieminēt to, ko 
jūs vēlaties, ka bērni saprastu.
Efektīva mācīšana ir atkarīga no mācītās patiesības pastāvīgas atkārtošanas.
Mēs visi mācāmies lēni. Tas attiecas gan uz mums – skolotājiem, gan uz 
bērniem, kurus mēs mācām. Tikai daži cilvēki kaut ko iemācās pirmajā 
reizē. Citiem nepieciešams dzirdēt vienu un to pašu vairākas reizes.
Tātad jārūpējas, lai, mācot bērnus, jūs atgrieztos pie mācītās patiesības.

•	 Bībeles	stundā	centrālo	patiesību	vajadzētu	atkārtot	trīs	četras	reizes.	
Jūs to savā stundā iepīsiet vairākās vietās, kā es to jau paskaidro-
ju	139.	lapaspusē.	Nav	nepieciešams	atkārtot	vienus	un	tos	pašus	
vārdus vairākas reizes. Es nedomāju šāda veida atkārtošanu. Jums 
jāatgriežas pie tās pašas patiesības, bet katrā reizē jāizskaidro kāds 
cits šīs patiesības aspekts. Tā ir tā pati patiesība no cita skatu punkta.

•	 Bībeles	stundā	mācīto	patiesību	jums	vajadzētu	pieminēt	arī	citās	
nodarbības daļās – dziesmās un Bībeles pantā, kuru bērni mācās no 
galvas.

•	 Lietderīgi	atkārtot	iepriekšējās	stundās	mācītās	patiesības,	tā	no-
stiprinot jau mācīto. Jūs varat to darīt ar dziesmām, Bībeles pantiem, 
īsām doktrinārām stundām, Bībeles viktorīnu vai ar misionāru stāstu. 
Iepriekš mācītās patiesības var tikt pieminētas arī citās Bībeles stun-
dās.
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Esiet praktisks
Pielietojuma princips atgādina mums būt praktiskiem savā mācīšanas 
darbā.
Efektīva mācīšana vienmēr ir mācītās patiesības tieša pielietošana bērnu sirdīs 
un dzīvēs.
Ir svarīgi apzināties, ka doktrīna vai patiesība nav jāmāca viena pati.  Patie-
sība vienmēr ir jāpielieto. Jums nepieciešams bērniem parādīt, kā rīkoties, 
pateicoties patiesībai, kuru viņi nupat kā iemācījās.  Pēc mācīšanās jāseko 
rīcībai.
Bez tam jums jāuzmanās, lai nedotu pielietojumu, pirms nav mācīta 
patiesība. Jūsu uzdevums nav mācīt, ko darīt, bet gan mācīt bērniem, kas 
viņiem jāsaprot un kam jātic. Un tad uz šīs bāzes mācīt, kas jādara.
Mēs zinām, ka ir divas bērnu grupas – tie, kuri ir uzticējušies Kristum un ir 
garīgi dzīvi, un tie, kuri ir garīgi miruši. Pirmo grupu nepieciešams pabarot, 
otro – evaņģelizēt.
Tāpēc skolotāja uzdevums  ir mācīt vienu patiesību visiem bērniem grupā, 
izmantojot Bībeles stundu, un  pielietot to divos veidos:

•	 atpestītiem	bērniem,	parādot	viņiem,	kas	jādara	(uz	mācītās	patiesī-
bas pamata), lai viņi garīgi augtu;

•	 neatpestītiem	bērniem,	parādot	viņiem,	ko	viņiem	nepieciešams	
darīt (uz mācītās patiesības pamata), lai būtu glābti.

Kopsavilkums
Bībeles stundas mācīšanai, kas detalizētāk būs apskatīta turpmākajās no-
daļās, vienmēr jābalstās uz sešiem principiem.

•	 Māciet	patiesību,	nevis	tikai	pasakiet	to.
•	 Vienkāršojiet	patiesību	un	nesarežģījiet	to.
•	 Koncentrējieties	uz	vienu	patiesību	un	necentieties	mācīt	pārāk	

daudz.
•	 Ilustrējiet	patiesību	ar	piemēriem,	lai	bērni	to	„redz”.
•	 Atkārtojiet	patiesību,	lai	bērni	to	var	atcerēties.
•	 Pielietojiet	patiesību,	lai	bērni	zinātu,	kas	viņiem	mācītā	rezultātā	

jādara.
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Lietojiet stāstu, lai mācītu patiesību
Kā stāstīt Bībeles stāstu?

Nodaļas kopsavilkums
(Tagad jūs esat gatavs mācīties, kā mācīt Bībeles stundu.)

   Studējat rakstu vietu.
  Izprotiet savas stundas nolūku – mācīt patiesību.
   Māciet patiesību, kas ir dotajā rakstu vietā.
   Māciet patiesību rūpīgi.
   Pielietojiet centrālo patiesību abām bērnu grupām.
 Vienkāršs stundas plāns.

18.	nodaļā mēs mācījāmies, kā pastāstīt Bībeles stāstu. Nāko-
šais solis ir mācīties pārvērst Bībeles stāstu Bībeles stundā, 

paturot	prātā	sešus	mācīšanas	principus,	kurus	minēju	19.	nodaļā.	
Jūsu mērķis nav atstāstīt stāstu, lai cik interesants un pievilcīgs tas 
būtu, bet mācīt bērniem patiesību. Stāsts ir tikai saistviela, kuru 
lietojam, lai mācītu patiesību efektīvi un pievilcīgi.

Studējiet rakstu vietu
Pavisam noteikti, ka pirms Bībeles stāsta stāstīšanas vai pirms Bī-
beles stundas mācīšanas jums absolūti nepieciešams rūpīgi un ar 
lūgšanu sirdī studēt rakstu vietu, kurā atrodas nodarbībā lietotais 
stāsts:

•	 lūdziet,	lai	Svētais	Gars	palīdz	jums	saprast,	ko	Dievs	ir	teicis	
šajā rakstu vietā;

•	 lasiet	šo	rakstu	vietu	vismaz	astoņas	reizes,	rūpīgi	pārdomā-
jot.	Uzņemiet	to	ar	atvērtu	sirdi	un	prātu,	ļaujot	Rakstiem,	
nevis kādām citām idejām noteikt mācīšanu;

•	 labi	iegaumējiet	stāsta	pavedienu.	Centieties	iztēloties	stās-
tu savā prātā, gatavojot stāstījumu;

•	 studējiet	rakstu	vietu	detalizēti	un	atrodiet	patiesību,	kuru	jūs	
mācīsiet ar šo stāstu.
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Saprotiet stundas nolūku – mācīt patiesību
Ievads, notikumu attīstība, kulminācija un noslēgums veido stāsta struk-
tūru. Tie veido arī Bībeles stundas struktūru, un jūsu uzdevums ir izmantot 
stāstu un tā struktūru, lai mācītu patiesību. Ir labi, ka bērni zina, ka Ahabs 
bija ķēniņš, kurš vēlējās Nabota vīna dārzu, un ka Elija tikās ar ķēniņu, bet 
daudz svarīgāk ir, lai viņi pazītu Dievu, kuru Ahabs aizskāra, un zinātu, ko 
nozīmē Dieva tiesa un kādi rezultāti ir nepaklausībai Dievam.
Bībele ir vairāk nekā stāstu grāmata, un tas mums jāparāda, mācot bēr-
niem patiesības. Tātad jums jāizmanto stāsta atstāstījums, lai mācītu patie-
sību. Bībeles patiesības mācīšana  prasa daudz vairāk domu un piepūles, 
bet tas ir tas, kas bērniem jāzina. „Jūs atzīsit patiesību, un patiesība darīs jūs 
brīvus.” (Jāņa	8:32)
Ja jūs esat apņēmies mācīt patiesību, atcerieties Jēzus Kristus pavēli: 
„Tāpēc eita un darait par mācekļiem visas tautas, tās kristīdami Tēva, Dēla un 
Svētā Gara Vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko Es jums esmu pavēlējis. Un redzi, 
Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam.” (Mateja	28:19,20)
Lielā pavēle nav izpildāma, stāstot stāstus, pat ne Bībeles stāstus. Tā tiek 
pildīta, mācot patiesību. Šajā Bībeles pantā skaidri redzami divi mācīšanas 
aspekti. Pirmais – „dariet par mācekļiem”. Tas ir izpildīts, ja bērni ir ievesti 
sadraudzībā ar Jēzu Kristu, kļūstot par Viņa mācekļiem: tā ir evaņģēlija 
mācīšana.	Otrs	mācīšanas	aspekts	ir	mācīt	viņus	„turēt	visu,	ko	Es	jums	
esmu pavēlējis”. Tas ir norādījums mācīt ticīgos. Paturiet šīs divas lietas – 
evaņģelizāciju un mācīšanu – prātā, mācot Bībeles stundu. Bībeles stundas 
nolūks ir evaņģelizēt un/vai mācīt klausītājus. Bībeles patiesību studēšana 
ir pamats gan evaņģelizācijai, gan mācīšanai. Tas pasvītro, kāpēc mācīt 
patiesību katrā Bībeles stundā ir absolūti nepieciešams.

Māciet patiesību, kas ir dotajā rakstu vietā
Izlasot stundai izvēlēto rakstu vietu, jums, iespējams, uzreiz nebūs skaidra 
ideja, kuru patiesību jūs mācīsiet. Necentieties patiesību „pieskaņot”.  Lasiet 
un studējiet rakstu vietu Bībelē un meklējiet patiesību vai patiesības, kuras 
dotā rakstu vieta māca. Nemāciet patiesību, kuras nav šajā rakstu vietā, un 
neizmantojiet to, lai pateiktu to, ko jūs vēlaties	pateikt.	Rakstu	vieta	pati	
noteiks, kas jums jāmāca.
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Jums jāattiecina uz sevi šī rakstu vieta un patiesība, kas tajā ir. Piemēram, 
Elijas cīņa ar Baala praviešiem nemāca par Kristus otro atnākšanu. Tā māca, 
ka	„Tas	Kungs	ir	vienīgais	patiesais	Dievs”.	Rakstu	vieta	par	Dāvida	izvēlēša-
nu par ķēniņu māca, ka „Dievs uzlūko sirdi”. 
Studējot rakstu vietu, jūs redzēsiet patiesību vai patiesības, kas tajā ir, un 
to jūs	mācīsiet	bērniem.	Sākuma	punkts	ir	Raksti,	un	tie	nosaka	patiesību,	
kura jums jāmāca stundā.
Rakstu	vietā,	kuru	mēs	izvēlējāmies	iepriekšējā	nodaļā	kā	pamatu	mūsu	
Bībeles	stāstam	(Nabota	vīna	dārzs,	1.	Ķēniņu	21.	nodaļa),	jūs	atradīsiet	
vairākas patiesības:

•	 Iekāre ir grēks (2. pants).
•	 Meli	ir	grēks	(13.	pants).
•	 Cilvēka	sirds	ir	nodevīga	(7.-	10.	pants).
•	 Slepkavība	ir	grēks	(14.	pants).
•	 Dievs	zina	visu	(18.	pants).
•	 Dievs	ir	taisns	un	soda	grēku	(19.,	21.-	24.	pants).
•	 Grēkam	vienmēr	ir	sekas	(1.	Kēniņu	22:37,38	un	2.	Ķēniņu	9:30-37.)

Māciet patiesību rūpīgi
Bieži	vien,	lasot	Rakstus,	jūs	dotajā	vietā	atradīsiet	ļoti	daudz	patiesību	(kā	
mēs	nupat	redzējām	1.	Ķēniņu	21.	nodaļā).	Ja	jūs	centīsieties	mācīt	vai	tikai	
pieminēt visas patiesības, bērni apjuks un neiemācīsies neko. Izvēlieties 
patiesību, kas dominē šajā rakstu vietā un stāsta gaitā parādās vairākkārt. 
Centrālajai	patiesībai,	kuru	mācāt	no	Rakstiem,	ir	jābūt	dabiski	un	viegli	
mācāmai. Tā parasti ir galvenā patiesība, kas parādās stāstā. 
Māciet stundā šo patiesību ļoti pamatīgi. Jums nav jāmāca citas patiesības, 
kas atzarojas no centrālās patiesības. Dažas patiesības var tikt pieminētas, 
ja tās palīdz mācīt un pielietot centrālo patiesību.
Kungs Jēzus – skolotājs no Dieva – deva mums brīnišķīgu piemēru ar līdzī-
bām, kuras Viņš stāstīja. Katrā līdzībā bija centrālā patiesība un arī dažas 
citas patiesības. Kad Viņš mācīja par žēlsirdīgo samarieti, Jēzus īpaši uzsvē-
ra: „Dievs vēlas, lai tu mīli savus tuvākos.” Līdzībā par desmit jaunavām Viņš 
mācīja: „Cilvēka Dēls nāks vēlreiz – varbūt šodien.”
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Kad mēs aplūkojam rakstu vietu par Nabota vīna dārzu, mēs redzam 
vairākas patiesības. Jums jāizvēlas viena un tā pamatīgi un rūpīgi jāmāca 
stundā.
Jūs varat, kā jau es teicu, pieminēt citas patiesības, kuras palīdz jums mācīt 
un pielietot  centrālo patiesību. Taču jums jāmāca tikai viena patiesība.
Parasti bērnu apmācība notiek regulārās svētdienskolas klasēs, Labās vēsts 
pulciņos, citās bērnu nodarbībās nedēļas dienās vai katru dienu nomet-
nēs vai Brīvdienu Bībeles skolās. Mācot bērnus regulārās nodarbībās, jūsu 
mērķim jābūt mācīt vienā nodarbībā vienu patiesību.
Tas nenozīmē, ka jums jāpavada lielāko laika daļu, atstāstot stāsta sižetu, 
jo jūs mācīsiet tikai vienu patiesību! Jūs veltīsiet vairāk laika, lai izskaidrotu 
un pielietotu centrālo patiesību. Tas nenozīmē, ka jūsu stundu saturs būs 
nabadzīgs. Jūs pamatīgi iemācīsiet centrālo patiesību, bet no tā saturs 
nekļūs seklāks.

Pielietojiet centrālo patiesību abām bērnu grupām
Ļoti svarīgi ir ne tikai mācīt patiesību, bet to arī pielietot. Stundas laikā 
jums ir trīs svarīgi uzdevumi:

•	 jāmāca centrālā patiesība visiem bērniem;
•	 jāmāca	centrālās	patiesības	pielietojums neatpestītiem bērniem, 

aicinot viņus uzticēties Kristum;
•	 jāmāca	centrālās	patiesības	pielietojums atpestītiem bērniem, 

palīdzot viņiem garīgi augt.
Mēs	izvēlējāmies	centrālo	patiesību	no	1.	Ķēniņu	21.	nodaļas	„Dievs ir 
taisns, un Viņam jāsoda grēks”.

•	 Jums	jāmāca	šī patiesība stundā – garantējot, ka visi bērni to sapra-
tīs.

•	 Jums	jāmāca	šī patiesība neatpestītiem bērniem.
 „(Tāpēc) tev nepieciešams uzticēties Jēzum Kristum vai arī tu saņemsi 

sodu par saviem grēkiem.”
•	 Jums	jāmāca	šī patiesība  atpestītiem bērniem.
 „(Tāpēc) Dievs vēlas, lai tu vienmēr būtu godīgs un taisnīgs.”

Vairāk	par	pielietojumu	skat.	23.	nodaļā.
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Vienkāršs stundas plāns
Mēs	jau	137.	lpp.	esam	uzrakstījuši	plānu	stāstam	no	1.	Ķēniņu	21.	noda-
ļas. Un mēs to uzrakstījām vēlreiz, bet šoreiz tas jau ir pabeigts stundas 
plāns, kurā ir gan centrālā patiesība, gan pielietojums. Plānā katru reizi, kur 
tiek minēta un mācīta centrālā patiesība, ir iezīmēti burti CP. Kad centrālā 
patiesība tiek pielietota neatpestītiem bērniem, pielietojums ir atzīmēts 
ar burtiem CPN. Centrālās patiesības pielietojums atpestītiem bērniem ir 
atzīmēts ar burtiem CPA.

Centrālā patiesība Dievs ir taisns un Viņam 
jāsoda grēks.

Pielietojums neatpestītam bērnam (tāpēc) Tev nepieciešams 
uzticēties Jēzum Kristum 
vai arī tu saņemsi sodu 
par saviem grēkiem.

Pielietojums atpestītam bērnam (tāpēc) Dievs vēlas, lai tu 
vienmēr būtu godīgs un 
taisnīgs.

I. Ievads 
„Vai kāds ir godīgs?”      
(Dievs ir taisns.)      CP

II. Notikumu gaita
1. Ķēniņš Ahabs iekāro Nabota vīnadārzu.   
 (Runā par grēku. Mēs visi esam grēcinieki.)
2.	 Viņš	prasa,	lai	Nabots	to	atdod.	 	
 (Kristīgiem bērniem nav jāiekāro.)   CPA
3.	 Nabots	atsakās	to	pārdot	vai	mainīt.
4.	 Ķēniņš	Ahabs	ir	saīdzis.
5. Iejaucas Izebele.    
 (Kristīgiem bērniem jābūt godīgiem.)  CPA
6.	 Nabotu	nogalina.	 	 	 	
 (Kristīgiem bērniem nav jādara pāri citiem.)  CPA 
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7.	 Ķēniņš	Ahabs	dodas	paņemt	vīnadārzu.
8.	 Ķēniņš	Ahabs	sastop	Eliju.	 	 	
 (Runā par Dievu, kurš zina visu. Viņš pazīst tevi un zina tavus grē-

kus.)      CPN

III. Kulminācija 
Elija nodod Dieva brīdinājumu:   
(Dievs ir taisns, un Viņš ir apsolījis sodīt tevi par taviem grēkiem, ja 
neesi glābts.)      CPN
„Turpat, kur Nabots nomira, mirsi arī tu!”  

IV. Noslēgums 
1.  Ķēniņš Ahabs mirst.
2.		Mirst	ķēniņiene	Izebele.	 	

(Dievs rīkojās taisnīgi pret viņiem un sodīja viņu grēkus. Viņš ir arī 
taisnīgs pret tevi un sodīs tavus grēkus, ja tu neuzticēsies Jēzum 
Kristum kā Savam Glābējam.) CPN



149Pirmie soļi

21
. n

o
d

aļ
a

Studējiet Bībeli
Kā atrast centrālo patiesību?

Nodaļas kopsavilkums
(Vispirms jums nepieciešams atrast centrālo patiesību dotajā 

rakstu vietā.)
   Lūdziet pēc Dieva vadības.
   Atrodiet patiesības rakstu vietā.
   Izvēlieties vienu patiesību kā centrālo patiesību,

•	 kura	parādās	vairākkārt,
•	 caur	kuru	Dievs	runā	uz	jums,
•	 kura	visvairāk	nepieciešama	bērniem,
•	 kura	atšķiras	no	nesen	mācītās

   Pierakstiet centrālo patiesību.
    Pārliecinieties, ka spējat variēt centrālo patiesību.
 Pierakstiet centrālās patiesības, kuras esat mācījis.

Mēs jau apskatījām, ka, mācot Bībeles stundu bērniem, jāpatur 
prātā divi svarīgi fakti:

•	 bērnu	spēja	saprast	to,	ko	jūs	mācāt,	ir	ierobežota;
•	 jūsu	spējas	mācīt	arī	ir	ierobežotas.	Jūs	nevarēsiet	patiesi	

efektīvi mācīt, ja centīsieties mācīt pārāk daudz.
Kā mēs jau redzējām, mācot Bībeles stundu,  vislabāk  ir mācīt 
vienu patiesību un lietot stāstu vai stundu, lai mācītu vienu pa-
tiesību visiem bērniem ļoti rūpīgi. Šo patiesību dēvē par centrālo 
patiesību.
Daudzi skolotāji ir atklājuši, ka visgrūtākais Bībeles stundas 
izklāstā	ir	ATRAST	centrālo	patiesību	rakstu	vietā,	no	kuras	izriet	
stunda. 
Tomēr tas nav pārāk grūti, sekojot piedāvātajiem soļiem.
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Lūdziet pēc vadības
Lūdziet Svēto Garu dot jums spēju saskatīt un saprast visas patiesības 
rakstu vietā, kura veido pamatu stundai, un pēc tam – spēju atšķirt patie-
sību, kuru Viņš vēlas, lai jūs mācītu bērniem kā centrālo patiesību. 

Atrodiet patiesības rakstu vietā
Patiesība ir kaut kas, ko jūs vēlaties, lai bērni dzirdētu, saprastu, iemācītos 
un pielietotu savās dzīvēs. Tas jāizsaka īsā, vienkāršā teikumā.
Ļoti uzmanīgi izlasiet un studējiet rakstu vietu, kura ir jūsu stundas pa-
matā, un uzdodiet sev vairākus jautājumus, kuri palīdzēs jums atrast un 
atpazīt patiesību:

•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	Dievu,	kuru	es	vēlos,	lai	bērni	saprastu;
•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	Jēzu	Kristu;
•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	Svēto	Garu;
•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	mums;
•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	grēku;
•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	svētdarīšanu	un	svētumu;
•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	Bībeli;
•	 vai	šeit	ir	kāda	patiesība	par	nākotni;
•	 vai	šeit	ir	kāda	cita	patiesība.

Jūs varbūt atradīsiet vairākas patiesības rakstu vietā. Piemēram, stāstā 
par	Noa	un	plūdiem	1.	Mozus	grāmatas	6.,	7.	un	8.	nodaļā	jūs	atradīsiet	
šādas desmit patiesības:

•	 Dievs	ir	taisns	un	Viņam	jāsoda	grēks	(1.	Mozus	6:6);
•	 ir	tikai	vienas	durvis	(viens	ceļš)	uz	glābšanu	(1.	Mozus	6:16;	7:7,16);
•	 cilvēks	ir	grēcīgs	gan	pēc	dabas,	gan	rīcības	(1.	Mozus	6:5);
•	 Dievs	ir	uzticams,	Viņš	vienmēr	tur	Savus	solījumus	(1.	Mozus	6:7;	

6:18;	7:21;	8:1,	18,	21,	22);
•	 Dievs	rūpējas	par	tiem,	kas	paklausa	Viņam	(1.	Mozus	6:18;	8:1);
•	 Dievs	ir	spēcīgs	un	spēj	visu	(1.	Mozus	6:13;	7:11,	12;	8:1);
•	 Dievs	nevēlas,	ka	mēs	ļautu	kam	citam	ieņemt	Viņa	vietu	(saistīts	ar	

Mateja	24:37-39);
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•	 cilvēks,	kas	uzticas	Dievam,	ir	glābts	un	Viņa	svētīts	(saistīts	ar	Ebre-
jiem	11:7);

•	 Dievs	apsola	drošību	visiem,	kuri	ieiet	pa	glābšanas	durvīm	(1.	Mozus	
6:18;	8:18);

•	 Dievs	vēlas,	lai	tu	paklausītu	Viņam,	kā	Noa	to	darīja	(1.	Mozus	6:22;	
7:5	utt.).

Izvēlieties centrālo patiesību
Nav iespējams mācīt visas patiesības, kuras jūs atradāt rakstu vietā. Jums 
būs jāizvēlas viena, uz kuru koncentrēties un kuru mācīt stundā.
Jūs varat atrast centrālo patiesību, uzdodot sev piecus jautājumus.

•	 Vai šeit ir kāda patiesība, kura vairākas reizes atkārtojas un do-
minē? Patiesību, kura rakstu vietā dominē un atkārtojas, būs viegli 
iepīt stundā un varēsiet to rūpīgi mācīt bērniem.

•	 Kāpēc Dievs šo patiesību ir ielicis Bībelē? Noteikti ir kāds iemesls, 
kāpēc tā tur ir, un, saskatot to, jums būs viegli saskatīt centrālo patie-
sību.

•	 Ko Dievs, Svētais Gars, īpaši māca jums šajā rakstu vietā? Šis, 
iespējams, ir vissvarīgākais no visiem jautājumiem. Studējiet rakstu 
vietu un atzīmējiet dažādas patiesības, kurās Dievs uzrunā jūsu sirdi 
un dzīvi; un vienu patiesību, kura īpaši skar jūsu sirdi un kļūst par 
daļu no jums. Tas, ko jūs tad iemācīsieties, noderēs, mācot citus.

•	 Kādas ir bērnu vajadzības?
Ir svarīgi, lai mācāmā patiesība  saskanētu ar bērnu vajadzībām.
Kuras no šīm patiesībām jums palīdzēs apmierināt viņu vajadzības? 
Kādas jaunas zināšanas jūs vēlaties, lai bērni apgūtu? 
Kādas izmaiņas jūs vēlētos saskatīt viņos?
 Ja viņi ir grupa, kuru jūs maz pazīstat, jums būtu jāmāca pamat-

patiesības.
 Ja vairums bērnu ir neatpestīti, jums būtu jāizvēlas patiesība, 

kurā dots evaņģēlijs.
 Ja vairums bērnu ir glābti, jums jāizvēlas patiesība, kura palīdz 

viņiem garīgi augt.
 Ja abas grupas ir apmēram vienādas, tad jums jāizvēlas patiesī-

ba, kuru būtu iespējams pielietot abām bērnu grupām.
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 Lai mācīšana būtu efektīva, jābūt skaidri nospraustiem mērķiem, 
kuru pamatā ir bērnu vajadzības. Skolotājs var atklāt bērnu vajadzī-
bas, iepazīstoties ar bērniem personīgi. Tāpēc jūsu mērķis ir apmie-
rināt šīs vajadzības, mācot stundā vienu centrālo patiesību.

•	 Kādas patiesības jūs mācījāt pirms tam?
	 Jums	jācenšas	dot	bērniem	pilnīgu	izpratni	par	Rakstu	patiesībām.	

Pēc kāda laika jūs  taču vēlaties bērniem atklāt „visu Dieva nodomu”. 
Tāpēc nemāciet bērniem tikai vienu vai dažas atlasītas patiesības 
atkal un atkal no jauna. Tā būtu nolaidība pret citām patiesībām.

Atbildes uz šiem pieciem jautājumiem jums palīdzēs noteikt centrālo 
patiesību rakstu vietās, kuras jūs plānojat mācīt bērniem.
Piemēram, ja jūs mācāt Bībeles stundu par Noa, jums vajadzētu aplūkot 
tās desmit patiesības, kuras tika izceltas šajā nodaļā iepriekšējās divās 
lappusēs, un, lietojot šos piecus jautājumus, noteikt, kura būs centrālā 
patiesība.

Pierakstiet centrālo patiesību
Pēc tam kad esat izvēlējies centrālo patiesību, pierakstiet to īsā teikumā, 
kuru bērniem būtu viegli saprast. Tam jābūt pietiekami īsam, lai viegli 
atcerētos, skaidram, lai to varētu pierakstīt,  konkrētam un pabeigtam.
Uzrakstiet to stundas plāna augšdaļā. Jūs varat to uzrakstīt lieliem bur-
tiem un piespraust to pie tāfeles. Vai arī uzrakstīt to uz kartona kartītes 
un parādīt bērniem ik reizes, kad pieminat to stundā. Es domāju, ka tas ir 
labākais veids. Jūs varētu pat uzrakstīt centrālo patiesību uz kaut kā, kas 
palīdz bērniem to labāk saprast. Piemēram, centrālā patiesība par Die-
vu varētu būt uzrakstīta uz apļa, kas simbolizē Dieva mūžību, kurai nav 
sākuma un beigu. 

•	 Jums	vajadzētu	izvairīties	no	komplicētiem	teikumiem,	kā	piemē-
ram:

 „Glābšana sevī ietver taisnošanu, atdzimšanu un visu grēcinieku 
adopciju.”

 Saglabājiet centrālo patiesību vienkāršu. Iepriekš minēto tekstu 
labāk pārveidot: „Dievs piedod visus grēkus zēniem un meitenēm, kas 
uzticas Jēzum Kristum.”
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•	 Jāizvairās	no	gariem	detalizētiem	paziņojumiem,	kuri	nav	noderīgi	
centrālajai patiesībai:

 „Mums visiem nepieciešama jauna sirds mūsu kritušās dabas dēļ, un 
Dievs dod mums jaunu sirdi, kad mēs uzticamies Jēzum Kristum un 
Svētais Gars ienāk mūsu dzīvē, un Viņš dzīvos mūsos mūžīgi.”

 Šī patiesība jums ir jāmāca, bet teikums ir par garu, un tajā iekļau-
tas daudzas citas patiesības, lietoti teoloģiski termini, kurus bērni 
var nesaprast. Jums vajadzētu patiesību izteikt šādi: „Dievs dod 
jaunu sirdi un dabu visiem, kuri uzticas Jēzum Kristum.”

•	 Jums	jāizvairās	no	nepabeigtiem	teikumiem	centrālajā	patiesībā.
 Piemēram, „Svētais Gars” ir pārāk neskaidri. Jūs varat teikt: „Svē-

tais Gars pārliecina grēciniekus par grēku.”
 „Jēzus apklusina jūru” ir īss teikums, bet mums neko nemāca. Jūs 

varētu lietot: „Jēzus Kristus, apklusinot jūru, parāda mums, ka Viņš 
ir Dievs.”

 „Mīlēt citus” vai „kristietis” ir nepabeigts apgalvojums, nevis cen-
trālā patiesība. Tāpēc labāk būtu „Dievs vēlas, lai kristieši vien-
mēr mīlētu citus kristiešus” vai „Kristietis ir cilvēks, kurš ir uzticējies 
Jēzum Kristum kā savam Glābējam”.

 „Sekošana Jēzum” nav piemērota centrālā patiesība. Labāks cen-
trālās patiesības apgalvojums ir „Kungs Jēzus pavēl mums sekot 
Viņam”.

•	 Ja	iespējams,	jāizvairās	no	vārdiem	„tu”	vai	„mēs”	lietošanas	centrā-
lajā patiesībā, ja vien patiesība netiek pielietota gan atpestītiem, 
gan neatpestītiem bērniem. Jūs varat lietot „Dievs ir radījis tevi (vai 
mūs) Savam godam”, kur centrālā patiesība tiek attiecināta uz abām 
grupām. Savukārt tāda centrālā patiesība kā „Dievs Svētais Gars 
dzīvo tevī” vai „Dievs Svētais Gars dzīvo cilvēkā” nebūs piemērota. 
Tāda patiesība attiecas tikai uz tiem, kuri ir uzticējušies Viņam. Pār-
frazēsim to: „Dievs Svētais Gars dzīvo cilvēkos, kuri ir uzticējušies 
Kristum.” Kā, tālāk lasot, redzams, vārds „tu” var tikt lietots abos 
pielietojumos.
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 Centrālā patiesība „Dievs Svētais Gars dzīvo cilvēkos, kuri ir uzticēju-
šies Kristum”.
 Pielietojums atpestītiem bērniem – „(tāpēc) uzmanies, kur tu ej 

un ko tu runā”.
 Pielietojums neatpestītiem bērniem – „(tāpēc) uzticies Jēzum 

Kristum un Svētais Gars nāks dzīvot tevī”.

Nākošie teikumi ir labi centrālās patiesības piemēri. 
•	 Dievs	ir	visur.
•	 Jēzus	Kristus	ir	vienīgais	Glābējs.
•	 Grēks	šķir	mūs	no	Dieva.
•	 Dievs	apsola	būt	ar	Saviem	bērniem	vienmēr.
•	 Jēzus	Kristus	pavēl	mums	sekot	Viņam.
•	 Dievs	Svētais	Gars	dzīvo	katrā	ticīgajā.
•	 Bībelē	teikts,	ka	mums	nav	jābūt	greizsirdīgiem.

Dažādojiet centrālās patiesības
Jūsu kalpošana ir mācīt „Dieva prātu pilnībā” (Apustuļu	darbi	20:27),	un	
jums jāizvairās koncentrēties tikai uz dažu patiesību mācīšanu atkal un 
atkal, izslēdzot daudzas citas.
Daudzās stundās ir viegli atrast vairākas patiesības, kuras mācīt.

•	 Centrālā	patiesība	„Dievs ir visspēcīgs” varētu būt  stundās „Sarkanās 
jūras	šķērsošana”,	„Gideona	uzvara”,	„Radīšana”,	„Jērikas	mūru	sagrau-
šana”, „Dievs rūpējas par Eliju bada laikā” u.c.

•	 Jūs	varat	mācīt	„Jēzus Kristus ir Dievs” daudzās stundās par Jēzus 
zemes dzīvi. 

Taču šajās stundās ir arī citas patiesības, kuras bērniem nepieciešams 
dzirdēt un iemācīties.
Ja jūs turpināsiet mācīt vienas un tās pašas patiesības atkal un atkal, jūs 
zaudēsiet bērnu interesi.
Ja jūs rūpīgi un akurāti studēsiet (eksaģēze) rakstu vietu, kura ir stundas 
pamatā, un mācīsiet to patiesību, kura patiesi ir šajos pantos, tad noteikti 
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tur būs patiesību dažādība. Bībele satur plašu patiesību spektru un nav 
koncentrēta uz dažām patiesībām, kuras visu laiku tiek atkārtotas. 
Variējiet centrālās patiesības, cik vien tas ir iespējams, un jūs mācītais 
būs vitāls un dziļš. Jūs varat mācīt stāstus un stundas, kuras bērni ir jau 
dzirdējuši, bet tāpēc, ka mācāt jaunas patiesības, tās būs svaigas jūsu 
klausītājiem. Bērni mazāk izjutīs, ka ir izauguši no Bībeles stāstu laika. 
Viņi mācīsies neatkarīgi no tā, cik pazīstami viņi ir ar doto rakstu vietu, jo 
Dievs vienmēr mums kaut ko māca. 
Taču dažas Bībeles patiesības normāli un dabiski parādīsies vairāk nekā 
citas patiesības, un jūs atzīsiet un pievienosiet šo faktu savā mācībā. 
Piemēram:

•	 Jēzus	Kristus	mira	pie	krusta	par	grēciniekiem;
•	 Dievs	ir	svēts;
•	 glābšana	ir	tikai	no	ticības.

Iekārtojiet centrālo patiesību pierakstus
Jums lieti noderētu piezīmju grāmatiņa vai kas cits, kur pierakstīt katru 
nedēļu mācītās centrālās patiesības. Paraugus, kā iekārtot pierakstus, 
skat.	131.	un	132.	lpp.
Jūs varat periodiski pārskatīt pierakstus un izsekot, kuras patiesības nav 
mācītas un kuras mācītas vairākkārt.
Patiesības, kuras tikušas pieminētas, varētu iekļaut turpmākajās stundās 
kā eksaģēzi tiem pantiem, kas ir turpinājumā. Var pat iekļaut programmā 
stundu, fokusējoties uz „trūkstošo” patiesību, vai izmantot dziesmu, kura 
palīdz šo patiesību mācīt.
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Sasniedziet mērķi
Kā mācīt centrālo patiesību?

Nodaļas kopsavilkums
(Nu jūs esat gatavs mācīties, kā mācīt centrālo patiesību.)
   Saprotiet centrālo patiesību. Nevarat mācīt to, ko 

pats nesaprot.
   Vienkāršojiet centrālo patiesību. Padariet to vienkāršu.
   Paskaidrojiet centrālo patiesību. Ne tikai pasakiet to, 

bet māciet.
   Iekļaujiet citas patiesības, ja tās palīdz mācīt un pie-

lietot centrālo patiesību.
   Ilustrējiet centrālo patiesību – lai bērni to var saskatīt.
 Atkārtojiet centrālo patiesību – vienu reizi dzirdēto ir 

viegli aizmirst.
 Pielietojiet centrālo patiesību. Ievijiet centrālo patie-

sību stundā vairākās vietās.
 Māciet Bībeles pantu, kas saistīts ar centrālo patie-

sību.

Ja vēlaties būt efektīvs, mācīšanas procesā sekojiet sešiem 
galvenajiem	soļiem,	kas	izriet	no	19.	nodaļā	mācītajiem	princi-

piem. Jums jāsaprot, jāvienkāršo, jāizskaidro, jāilustrē, jāatkārto 
un jāpielieto centrālā patiesība, tad varat sagaidīt, ka bērni to 
iemācīsies. Tas prasīs laiku, tāpēc jums ir vairāk jākoncentrējas uz 
centrālās patiesības mācīšanu Bībeles stundā,  nevis uz daudzu 
patiesību minēšanu. To īpaši svarīgi atcerēties šodien, kad bēr-
niem ir tik nelielas zināšanas par Bībeli vai to vispār nav.
Jūsu mērķis ir, lai katrs bērns, aizejot no nodarbības, zinātu un 
saprastu stundas centrālo patiesību, un tas nozīmē attiecināt to 
personīgi uz katru.
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Saprotiet centrālo patiesību
Nav iespējams vienkāršot vai paskaidrot centrālo patiesību, ja to ne-
saprotat. Tāpēc, uzdodot sev jautājumu: „Kā lai mācu šo patiesību bēr-
niem?”, jums nepieciešams uzdod sev vēl dažus citus jautājumus.

„Ko nozīmē šī centrālā patiesība?”
„Kāds ir tās pielietojums man?”
„Vai šī patiesība iespaido manu dzīvi?”

Jo labāk jūs sapratīsiet patiesību un vairāk to attiecināsiet uz savu dzīvi, 
jo labāk varēsiet to mācīt bērniem.

Vienkāršojiet centrālo patiesību
Mēs jau iepriekš aplūkojām jautājumus, kas palīdz vienkāršot, un redzē-
jām, ka centrālajai patiesībai jābūt vienkāršam, pabeigtam un kodolīgam 
teikumam.

•	 Tai jābūt izteiktai vienkāršos vārdos, kurus bērni var saprast.
•	 Tai	jābūt	izteiktai	vienkāršos	jēdzienos.	Tiem	visiem	vajadzētu	būt	

saprotamiem vidusmēra bērnam, ja patiesība tiek pamatīgi un 
rūpīgi izskaidrota.

Patiesība būs vienkārša, ja to labi sapratīs skolotājs. Jo vairāk un labāk jūs 
sapratīsiet to, jo vienkāršāk jūs varēsiet to mācīt. Apgrieztā kārtība arī ir 
patiesa. 
Īpaši svarīgi ir izvēlēties vārdus, kurus lietot. Jāizvairās no evaņģēliskās 
terminoloģijas un štampiem, ja tos pamatīgi neizskaidrojat.

Paskaidrojiet centrālo patiesību
Nav lietderīgi pateikt vienu vai divus teikumus par patiesību un cerēt, ka, 
to darot, jūs esat to iemācījis.
Jums jāvelta laiks un stundā jāpārliecinās, ka bērni mācīto patiesību sa-
prot. Lietojiet vienkāršus un konkrētus izteicienus un padariet savus pa-
skaidrojumus tik interesantus un skaidrus, cik vien iespējams. Jūs nevarat 
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sniegt garīgu izpratni, bet  jūs varat mācīt patiesību rūpīgi un akurāti.

Jums vajadzētu iekļaut centrālo patiesību stundā vismaz četras vai 
piecas reizes, kur Bībeles fragments to pieļauj. Pirmajā reizē, kad iepa-
zīstināt ar patiesību, jums būtu jāieliek pamats un jāizskaidro. Pēc tam 
katru reizi, kad patiesība tiek minēta, jums to vajadzētu attīstīt tālāk, 
katru nākamo soli būvējot uz pirmās vienkāršās iepazīstināšanas 
pamata.

Ja, piemēram, jūs mācījāt „Dievs ir taisnīgs”, jums pie pirmās izdevības jāpa-
skaidro vārds „taisns”.  Jūs varat vēlāk, kur rakstu vieta atļauj, izskaidrot, kā 
Dievs var būt taisns, – Viņš zina visu, un visi Viņa lēmumi ir pareizi un taisni. 
Pēc tam jūs varat iekļaut mācību par to, kā Jēzus Kristus nāve pie krusta 
parāda Dieva taisnīgumu un kā Viņš var piedot grēciniekiem un palikt 
taisnīgs. Šos dažādos centrālās patiesības aspektus būtu nepieciešams 
iepīt stāstījumā un veltīt tiem nedaudz laika.

Iekļaujiet citas patiesības
Daudzi skolotāji, kad tiek iepazīstināti ar šo vienas patiesības mācīšanas 
principu visiem bērniem, jautā: „Vai man būtu strikti jāpieturas pie vienas 
patiesības mācīšanas, vai es varu iekļaut arī citas patiesības?”
Atbildes uz abiem jautājumiem ir, jā.

•	 Jā,	jums	vajadzētu	mācot kocentrēties uz centrālo patiesību.
•	 Jā,	jums	vajadzētu	iekļaut	citas	patiesības	–	nevis	lai	mācītu,	bet	lai	

tās palīdzētu jums mācīt un pielietot centrālo patiesību.

Mēs jau atkal un atkal redzējām, cik svarīgi ir mācīt vienu centrālo patie-
sību un darīt to, cik vien iespējams rūpīgi.
Citas patiesības var tikt iekļautas, sekojot šādiem „norādījumiem”:

•	 ja	tās	palīdz	mācīt	centrālo	patiesību.	Mācīta	tiek	viena	patiesība,	
un citu patiesību nolūks ir palīdzēt to mācīt;

•	 ja	tās	saista	mācīto	ar	tā	pielietojumu.	Ir	grūti	un	nepierasti	mācīt	
centrālo patiesību pilnīgi izolēti. Citas patiesības ir nepieciešamas, 
lai centrālā patiesību kļūtu saprotama. 

 Piemēram, ja centrālā patiesība ir „Glābšana ir tikai caur ticību Jēzum 
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Kristum”, tad  varētu palīdzēt šādu patiesību pieminēšana:
 „Dieva svētuma dēļ glābšana ir nepieciešama”,
 „Glābšana ir vajadzīga grēka dēļ”,
 „Jēzus Kristus nomira, lai glābšana būtu iespējama”,
 „Jēzus Kristus  šodien glābj tos, kas Viņam uzticas”.

 Jūs nemācāt šīs citas patiesības. Jūs tās pieminat, mācot centrālo 
patiesību.

•				Citas	patiesības	jūs	pieminat,	vai	nu	mācot	rakstu	vietu,	vai	kā	daļu	
no stāsta. Tomēr, patiesības, kas minētas dotajā rakstu vietā, var tik 
izlaistas, ja tās nepalīdz mācīt vai pielietot centrālo patiesību.

•				No	otras	puses	(un	tas	bieži	tiek	darīts),	ir	citas	patiesības,	kuras	
jūs pieminat, bet tās nav minētas rakstu vietā, pēc kuras veidota 
jūsu stunda. Jūs brīvi varat to darīt, ja tas palīdz mācīt vai pielietot 
centrālo patiesību. Protams, patiesa palīdzība bērniem būs tad, ja 
šo patiesību esat jau iepriekš mācījis bērniem un tagad, to citējot, 
kalpojat viņiem.

Ilustrējiet centrālo patiesību
Viens no svarīgākajiem un vērtīgākajiem veidiem, kā bērniem palīdzēt 
saprast	lielās	Rakstu	patiesības,	ir	patiesību	ilustrēšana.

Patiesības ilustrēšana nozīmē, ka jūs ar piemēru vai stāstu, kas bēr-
niem ir jau pazīstams, palīdzat viņiem saprast kaut ko, kas viņiem nav 
pazīstams.

Šīs ilustrācijas parasti ir stāsti vai piemēri no ikdienas dzīves, kas izgais-
mo centrālo patiesību, kuru jūs cenšaties izskaidrot. Tās ir logs, kas ļauj 
ieplūst izpratnes gaismai. 
Jo vairāk gaismas spīdēs uz priekšmetu, jo labāk. Parasti vienā Bībeles 
stundā nelieto vairāk kā divas vai trīs ilustrācijas. 
Ja, piemēram, jums jāmāca bērniem, ka tikai caur Jēzu Kristu viņi var nākt 
pie Dieva, varat lietot šādu ilustrāciju:
„Mazais zēns bija ļoti noskumis, kad nonāca pie pils mūra vārtiem. „Vai sargs 
man atļaus ieiet?” viņš domāja. „Es vēlos redzēt karali.” Bet sargs neļāva vi-
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ņam ieiet pa vārtiem. Tad zēns ieraudzīja jaunu cilvēku, kas tuvojās vārtiem. 
Tas apstājās pie zēna, uzlūkoja viņa asaru pilnās acis un seju, kurā atspogu-
ļojās vilšanās, un laipni jautāja: „Kas noticis?”
„Es vēlējos redzēt karali, bet man neļāva ieiet pie viņa,” zēns atbildēja.
„Nāc kopā ar mani,” teica jaunais vīrietis un paņēma zēna roku.
Abi kopā viņi pagāja garām sargam, kurš atdeva godu un atvēra viņu priek-
šā vārtus, lai viņi brīvi varētu ieiet pa vārtiem. Abi kopā viņi devās uz lielajām 
pils durvīm. Jaunais vīrietis pavadīja zēnu pa pils koridoriem, līdz viņi nonā-
ca līdz karalim.
Mazais zēns bija ļoti sajūsmināts un pārsteigts. Beidzot viņš saņēmās un 
drosmīgi pajautāja: „Kāpēc sargs ļāva man ienāk?”
„Tāpēc, ka karalis ir mans tēvs,” atbildēja jaunais vīrietis.”
Protams, var būt, ka Bībeles stāsts, kas ir jūsu stundas pamatā, un tā 
saturs pats par sevi jau ir jūsu mācītās centrālās patiesības ilustrācija. Tad 
jums būs nepieciešams mazāk citu ilustrāciju. 
Piemēram, ja jūs mācāt stundu par tiem Elijas dzīves gadiem, kuros 
valdīja sausums, un jūsu centrālā patiesība ir „Dievs rūpējas par Saviem 
bērniem”, stāsts pats nodrošina patiesībai atbilstošas ilustrācijas.
Savukārt, ja stundā mācāt doktrīnu, izmantojot attēlus ar centrālo patie-
sību „Dievs ir svēts”, jums būs nepieciešamas vairākas ilustrācijas, kuras 
izgaismos dažādos aspektus, kurus apskatāt, jo jums nebūs Bībeles stāsta 
pavediena, ap kuru vīties stundai. Šajā gadījumā ilustrācijas palīdzēs 
jums koncentrēt un noturēt bērnu uzmanību.
Attiecībā uz ilustrācijām der atcerēties vairākus ieteikumus:

•	 pārliecinieties,	lai	ilustrācijas	paskaidrotu	mācāmo	patiesību.	Citādi	
rezultātā būs juceklis;

•	 neizmantojiet	sentimentālas	ilustrācijas,	kuras	tikai	emocionāli	
aizkustina bērnus;

•	 ilustrācijas	nedrīkst	būt	pārāk	garas,	pārāk	spilgtas	vai	pārāk	ko-
miskas, citādi tās būs traucēklis, nevis palīgs stundai. Pielūkojiet, lai 
neiznāk tā, ka bērni atceras ilustrāciju, bet neatceras, kas ar to tika 
mācīts;

•	 nepazaudējiet	stāsta	pavedienu,	lietojot	pārāk	daudz	ilustrāciju.
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Atkārtojiet centrālo patiesību
Būtu ļoti neparasti, ka bērni saprastu un iemācītos to, ko viņi vienu reizi ir 
dzirdējuši.

Tāpēc atkārtošana ir neatņemama mācīšanās sastāvdaļa. Bērni labāk 
saprot un atceras patiesību, kura tiek atkārtota. 

Atcerieties, ka, atkārtojot centrālo patiesību, jums ir jāvariē veidi, kā tā 
tiek pasniegta. Nav tikai jāatkārto vārdi, kas minēti centrālajā patiesībā. 
Skolotājam vajadzētu pasniegt un atkārtot vienu patiesību vairākkārt, 
parādot to dažādos interesantos veidos, katru reizi padziļinot mācīto.
Dotajā diagrammā jūs varat apskatīt, kā, stāstot stāstu, var plānot stāsta 
sižeta savīšanu ar patiesību, kuru mācāt vairākās vietās. Ar X atzīmētas 
vietas, kur patiesības mācīšana tiek saistīta ar stāsta sižetu. Nedariet to 
vienmēr vienādi un vienā līmenī. Jūsu mērķis ir ar katru reizi patiesību 
mācīt dziļāk un dziļāk.

Mēs redzējām, ka Bībeles stundā mums vajadzētu patiesību atkārtot vai-
rākkārt. Tāpat mūsu mērķim jābūt atkārtot centrālo patiesību visā mūsu 
programmā – izvēloties piemērotas dziesmas (kuras attiecas uz mācīto 
patiesību), mācoties Bībeles pantus un/vai stāstot misionāru stāstus. 
Nepieciešams arī citās nodarbībās atgriezties pie patiesībām, kuras esam 
viņiem mācījuši, tās atkārtojot un atgādinot to nozīmi bērnu dzīvē.

patiesība

stāsta sižets
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Ieaudiet centrālo patiesību
Skolotājiem, kuri vēlas atkārtot centrālo patiesību savās Bībeles stundās, 
noderīgs princips ir centrālās patiesības „ieaušana”.
Nebūtu labi centrālās patiesības mācīšanu un atkārtošanu atstāt uz  
stundas beigām, jo bērniem tad ir grūtāk klausīties un mācīties. Daudz 
labāk ir patiesību ieaust stāstā tā, kā jūs ievijat dziju gobelēnā. Centrāla-
jai patiesībai ir jābūt neatņemamai jūsu Bībeles stundas vai stāsta daļai, 
tai jābūt ieaustai stāstā. Šādi patiesība tiks cieši saistīta ar stāstu, un jūs 
varēsiet to mācīt, stāstot stāstu. Dotajā diagrammā jūs redzat piemēru. 
Patiesība tiks mācīta katrā ar X atzīmētajā punktā un netiks pamesta 
novārtā līdz pat stundas beigām.

Šādi jūs uzturēsiet stāstījuma plūdumu un nepārtrauktību un noturēsiet 
bērnu uzmanību. Tomēr ir jātceras, ka nepietiks tikai laiku pa laikam stun-
dā  minēt īso centrālās patiesības teikumu. Kā jau redzējāt, jums tā būs 
jāizskaidro un jāpielieto, turklāt ik reizi, pasakot to citiem vārdiem.  

Cik vien iespējams dabiski saistiet stāsta sižetu ar mācāmo patiesību. Ja 
patiesība, ko mācīsiet, izriet no lietotās rakstu vietas, jūs atradīsiet, kur tā 
stāstījumā dabiski izceļas vairākas reizes.
Ja, piemēram, mācāt stundu, kuras pamatā ir rakstu vieta no Apustuļu 
darbu	grāmatas	2.	nodaļas	(1.-40.	pants	–	par	Vasarsvētku	dienu),	jūsu	
centrālā patiesība varētu būt „Svētais Gars dzīvo visos ticīgajos”.
Jums vajadzētu ieaust šo patiesību vairākās stundas vietās un ik reizi 
mācīt citu šīs patiesības aspektu.

patiesība

stāsta sižets
Ievads

Notikumu gaita
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•	 1.-4.	pants.	Svētais	Gars	nāk	dzīvot	katrā	māceklī.(Svētais Gars nedzī-
vo tikai kādos īpašos ticīgajos. Viņš nāk dzīvot visos kristiešos.)

•	 17.	pants.	Svētā	Gara	dāvana	tika	apsolīta	Vecajā	Derībā	(Dievs 
vienmēr pilda Savus solījumus, un Viņš pildīs solījumu dzīvot tevī, ja tu 
uzticēsies Kristum).

•	 33.	pants.	Svētais	Gars,	kurš	dzīvoja	mācekļos,	pārliecināja	klausītā-
jus par grēku un viņu vajadzībām. (Viņš arī tev palīdzēs liecināt.)

•	 38.	pants.	Svētais	Gars	nāk	dzīvot	ikvienā,	kurš	novēršas	no	grēka	
un uzticas Kristum. (Tā ir dāvana tev, ja tu uzticies Kristum, tu vari to 
izdarīt šodien pat.)

Pielietojiet centrālo patiesību
Seši soļi, mācot centrālo patiesību, noved pie tās pielietojuma gan atpes-
tītam, gan neatpestītam bērnam. Pielietojums ir ļoti vajadzīgs un svarīgs, 
tam	veltīsim	veselu	nodaļu	(23.	nodaļa).

Māciet Bībeles pantu, saistot to ar centrālo patiesību
Svarīgi izvēlēties Bībeles pantu, kurš palīdz paskaidrot un izskaidrot cen-
trālo patiesību. Jūs citēsiet pantu Bībeles stundā. Atcerieties, ka spēks ir 
Dieva Vārdā, tāpēc jūs vēlaties iekļaut Bībeles citātus savā priekšnesumā. 
Jums jābūt drošam, ka izskaidrosiet panta nozīmi un parādīsiet, kā tas 
saistīts ar centrālo patiesību.
Piemēram, ja jūs mācāt centrālo patiesību „Dievs ir svēts”, tad jūs vietā 
šajā nodarbībā varat lietot 1. Pētera 1:15:
„.. sekodami Svētajam, kas jūs aicinājis, topiet arī paši svēti..”
Vai, ja jūs mācāt centrālo patiesību „Jēzus Kristus mira, lai glābtu tevi, un 
Viņš izglābs tevi, ja tu Viņam to lūgsi”,	jūs	varat	izmantot	Romiešiem	10:13:	
„Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.”
Ļoti labi ir izvēlēties atslēgas pantu par Bībeles pantu iegaumēšanai. Tas 
palīdzēs  bērniem saprast un atcerēties centrālo patiesību.
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Parādiet viņiem, ko tas nozīmē
Kā pielietot centrālo patiesību?

Nodaļas kopsavilkums
(Bērniem mācītā patiesība vienmēr ir jāpielieto.)

   Jums jāatzīst, ka pielietojums ir nepieciešams.
   Jums jāatrod divu veidu pielietojumi.
  Jums jāpieraksta divu veidu pielietojumi.
  Jums jāsastāda divu veidu pielietojumi.
  Jums nepieciešams pielietojumā iekļaut aicinājumu 

un pamudinājumu. 

Mēs jau no iepriekšējām šīs grāmatas nodaļām redzējām, ka ir 
divas bērnus grupas:

•	 bērni,	kuri	nav	uzticējušies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābē-
jam. Viņi garīgā izpratnē ir miruši, un viņiem nepieciešama 
dzīvība;

•	 bērni,	kuri	ir	uzticējušies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam.	
Viņi garīgā izpratnē ir dzīvi, un viņiem nepieciešama barība.

Līdz ar to mums – skolotājiem ir divi pienākumi:
•	 evaņģelizēt bērnus, kuri vēl nav glābti;
•	 barot bērnus, kuri ir glābti.

Tādēļ jums vajadzētu lietot Bībeles stundas atbilstoši šiem pienā-
kumiem. Tas nozīmē, ka mums, kā redzēsim šajā nodaļā, mācot 
centrālo patiesību visiem bērniem, tā jāpielieto divējādi – atpestī-
tiem un neatpestītiem bērniem.

Pielietojums ir nepieciešams
Ar to nepietiek, ka mēs mācām bērniem centrālo patiesību. Jums 
tā ir jāpielieto un jāparāda viņiem, ko Dievs vēlas, lai bērni darītu 
saskaņā ar to, ko jūs mācījāt. Vispirms rodas izpratne, tad jāseko 
rīcībai. Pielietojums ir praktisks darbs un mācītā rezultāts.  Patie-
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sība ir sakne, no kuras izaug pielietojums; pielietojums ir kā auglis, kas 
izriešas no saknes. Loģiski, ka stundā jābūt abiem – patiesībai un pielie-
tojumam.
Tomēr, kā jau mēs vairākkārt esam redzējuši, ir divas bērnu grupas. Tāpēc 
jums nepieciešami divējādi pielietojumi – viens neatpestītiem bērniem, 
otrs atpestītiem bērniem. Centrālā patiesība jāmāca visiem bērniem, 
bet pielietojumam vajadzētu būt atbilstošam katras grupas garīgajām 
vajadzībām.

•	 Jums	vajadzētu	mācīt	centrālo	patiesību,	parādot	neatpestītiem	
bērniem, ka viņiem vispirms nepieciešama glābšana.

•	 Jums	vajadzētu	mācīt	centrālo	patiesību,	parādot	atpestītiem	bēr-
niem, kā viņi var augt.

Piemēram, ja centrālā patiesība ir „Kungs Jēzus Kristus atgriezīsies – iespē-
jams, ka šodien”, jums vajadzētu pielietot patiesību neatpestītiem bērniem, 
brīdinot viņus par briesmām, kādas ir viņu neticības dēļ, un mudināt viņus 
uzticēties Kristum.  Jums būs nepieciešams pielietot šo patiesību arī atpes-
tītiem bērniem, iedrošinot viņus dzīvot Dievam patīkamu dzīvi.

Atrodiet pielietojumu
Meklējot un pieņemot lēmumu par patiesības pielietojumu, jums jāuz-
dod sev jautājumi. Tas jums jādara, domājot par abām bērnu grupām.

•	 Ko	Dievs	sagaida	saskaņā	ar	šo	patiesību	sagaida	no	katra	bērna?
•	 Kādu	iespaidu	šī patiesība atstās uz bērniem, kurus jūs mācāt?

Atbildes uz šiem jautājumiem palīdzēs jums atrast pielietojumu.
Īpaši noderīgs var izrādīties vārds „tādēļ”. Pierakstiet vārdu „tādēļ” bez 
centrālās patiesības teksta un tad izlemiet, kā nobeigsit katru pielietoju-
ma teikumu. Šie teikumi tad būs pielietojumi.
Piemēram, ja centrālā patiesība ir „Dievs ir svēts”, divi pielietojumi varētu 
būt:

•	 neatpestītiem bērniem – (... tādēļ) tu, kad nomirsi, nevarēsi ieiet 
Debesu valstībā, jo esi grēcinieks;

•	 atpestītiem bērniem – (... tādēļ) Viņš vēlas, lai arī tu būtu svēts.
Meklējot pielietojumu, paturiet prātā trīs iespējas. Vizuāli tās visas trīs ir 
parādītas tālāk dotajās diagrammās.



166Pirmie soļi

•	 Centrālajai	patiesībai	var	būt	pielietojumi	gan	atpestītiem,	gan	
neatpestītiem bērniem (1. diagramma).

 Tas var izrādīties patiesi gandrīz deviņdesmit procentos gadījumu.
•	 Centrālajai	patiesībai	var	būt	pielietojums	neatpestītiem	bērniem	

(2.	diagramma).
 Šajā gadījumā necentieties radīt pielietojumu arī atpestītiem 

bērniem. Dodiet viņiem garīgo barību citā programmas daļā. Arī 
glābtiem bērniem būs noderīgi vēlreiz dzirdēt evaņģēlisku centrā-
lās patiesības pielietojumu. Tas  atsvaidzinās viņu atmiņā evaņģēlija 
vēsti un palīdzēs  līdzdalīt to citiem.

•	 Centrālajai	patiesībai	var	būt	pielietojums	tikai	atpestītiem	bērniem	
(3.	diagramma).

 Šajā gadījumā neko nedariet, lai izveidotu pielietojumu ar evaņģē-
lija vēsti. Jūs varat sagatavot kaut ko tieši neatpestītiem bērniem 
domātu citā stundas vietā. Arī neatpestītiem bērniem ir labi dzirdēt 
patiesības pielietojumu glābtiem bērniem. Tas palīdzēs viņiem 
labāk saprast, ko nozīmē kristīga dzīve.

Pierakstiet pielietojumu
Jūs jau pierakstījāt centrālo patiesību īsā un vienkāršā teikumā sava stun-
das plāna lapas augšā. Jūs rūpīgi pārdomājāt, kā šo patiesību pielietot 
neatpestītiem un atpestītiem bērniem, un jūs atradāt divas atbildes.
Tagad šīs divas atbildes pierakstiet bez centrālās patiesības teikuma.

•	 Katram	pielietojuma	teikumam	jābūt	vienkāršam	un	kodolīgam.
•	 Katram	pielietojumam	vajadzētu	būt	formulētam	vienā	teikumā.
•	 Katrā	pielietojumā	būtu	jāizmanto	uzruna	„tu”.

Kādi, piemēram, varētu būt pielietojumi šādām centrālajām patiesībām? 
Izmantojiet vārdu „tādēļ” pēc katras patiesības un pabeidziet teikumu, 
atrodot pielietojumu.

•	 Bībele	ir	Dieva	Vārds.
•	 Svētais	Gars	dzīvo	katrā	ticīgajā.
•	 Kungs	Jēzus	Kristus	atgriezīsies.
•	 Kungs	Jēzus	Kristus	ir	visspēcīgs.
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1. diagramma

Bībeles stunda

Centrālā patiesība

Pielieto Pielieto

Neatpestīti bērni

Māci

Atpestīti bērni
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2. diagramma

Bībeles stunda

Māci

Centrālā 
patiesība

Pielieto

Neatpestīti bērni
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Bībeles stunda

Centrālā 
patiesība

Pielieto

Māci

Atpestīti bērni

3. diagramma
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•	 Glābšana	ir	vienīgi	no	ticības	uz	Jēzu	Kristu.
Un tagad rīkosimies otrādi. Kāda ir centrālā patiesība katram sekojošam 
pielietojumam? Izmantojiet jautājumu „kāpēc”. Tas jums palīdzēs atrast 
centrālo patiesību.

•	 Lasi Bībeli katru dienu (pielietojums visiem bērniem).
•	 Nelieto narkotikas, citādi tu nodarīsi sev ļaunu (pielietojums visiem 

bērniem, bet īpaši atpestītiem bērniem).
•	 Uzmanies, kur tu ej un ko tu dari (pielietojums atpestītiem bērniem).
•	 Kungs Jēzus spēj glābt tevi, neskatoties uz to, kāds tu esi (pielietojums 

neatpestītiem bērniem).
•	 Uzticies Jēzum Kristum un tu būsi glābts (pielietojums atpestītiem 

bērniem).
Vai ievērojāt, ka šie pieci pielietojumi sader kopā ar iepriekš minētajām 
patiesībām? Savienojiet tās kopā. Ievērojiet, ka vārds „tādēļ” lieliski noder,  
savienojot patiesību un pielietojumu.

Centrālā patiesība Pielietojums

Bībele ir Dieva Vārds... T Lasi Bībeli katru dienu (pielieto-
jums visiem bērniem).

Svētais Gars dzīvo katrā 
ticīgajā... Ā

Nelieto narkotikas, citādi tu 
nodarīsi sev  ļaunu (pielietojums 
visiem bērniem, bet īpaši atpes-
tītiem bērniem).

Kungs Jēzus Kristus atgrie-
zīsies... D

Uzmanies, kur tu ej un ko tu 
dari (pielietojums atpestītiem 
bērniem).

Kungs Jēzus Kristus ir visspē-
cīgs... Ē

Kungs Jēzus spēj glābt tevi, ne-
skatoties uz to, kāds tu esi (pielie-
tojums neatpestītiem bērniem).

Glābšana ir vienīgi no ticī-
bas uz Jēzu Kristu... Ļ

Uzticies Jēzum Kristum un tu būsi 
glābts (pielietojums atpestītiem 
bērniem).

Vai redzat, kā diagrammā vārds „tādēļ” savieno centrālo patiesību ar pie-



171Pirmie soļi

lietojumu?
Protams, visas patiesības, kuras es tagad minēju un pielietoju vienai bēr-
nu grupai, ir iespējams pielietot arī otrai.
Ja jums katru reizi būs vienāds pielietojums un tikai vienai grupai, tad 
kaut kas būs nepareizi. Centrālā patiesība nosaka, kāds būs pielietojums. 
Tā kā patiesības būs dažādas, tad arī pielietojumiem jābūt dažādiem. 

Izveidojiet pielietojumu
Neatstājiet pielietojumu uz stundas beigām.
Parasti jūs pielietojumu nemācīsiet jau pirmajā reizē, kad minēsiet cen-
trālo patiesību. Bērniem vispirms ir jāsaprot centrālā patiesība, pirms tā 
tiek pielietota.
Stundas gaitā vajadzētu būt izdevībai pielietot patiesību divām bērnu 
grupām. Tāpēc, ka pielietojumi ir dažādi, jums tos vajadzētu nodalīt un 
katru pielietojumu minēt atsevišķi.
Tāpat bērniem ir skaidri jāzina, kurai grupai patiesības pielietojums do-
māts – kristīgiem bērniem vai nekristīgiem bērniem.

•	 „Ja	tu	neesi	uzticējies	Kungam	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam...”
•	 „Ja	tu	tici,	ka	Jēzus	Kristus	ir	piedevis	tavus	grēkus,		un	tu	esi	glābts...”

Savu stundu jūs, iespējams, noslēgsiet ar centrālās patiesības pielietoju-
ma kopsavilkumu un aicinājumu atsaukties. Noslēgumā minētais pielie-
tojums bērniem paliks atmiņā vislabāk. Tādēļ, ja vairums bērnu nodarbī-
bā ir neatpestīti, tad labāk noslēguma pielietojumu adresēt tieši viņiem. 
Savukārt, ja vairums bērnu ir glābti, viņiem piemērotāks būs pielietojums 
stundas noslēgumā.
Ir trīs ieteikumi, kurus būtu labi atcerēties un pielietot, veidojot pielieto-
jumus:

•	 veidojiet	pielietojumus	saistībā	ar	bērnu	ikdienas	dzīvi	un	virzītus	
uz viņu vajadzību apmierināšanu;

•	 lietojot	ilustrācijas	no	citām	Bībeles	vietām	vai	no	ikdienas,	pada-
riet pielietojumus interesantus un saprotamus;

•	 padariet	pielietojumus	personiskus,	lietojot	uzrunu	„tu”.	Jūs	taču	
vēlaties, lai katrs atzītu, ka Dieva vēstījums domāts viņam.
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Iekļaujiet izaicinājumu pielietojumā
Pielietojumā vienmēr vajadzētu būt arī izaicinājumam. Tā jūsu diviem 
pielietojumiem vajadzētu izaicināt divas bērnu grupas atsaukties un kaut 
ko darīt: 

•	 jums nepieciešams izaicināt glābtus bērnus atsaukties tam, ko 
Dievs viņiem šajā stundā ir mācījis un par ko viņi tika pārliecināti 
pielietojumā;

•	 jums	nepieciešams	izaicināt	neatpestītus	bērnus	atsaukties	jūsu	
centrālās patiesības evaņģēliskajam pielietojumam. Šo izaicināju-
mu bieži sauc par aicinājumu. Neatpestīti bērni tiek aicināti vai iz-
aicināti uzticēties Jēzum Kristum kā savam Kungam un Glābējam.

Nepārprotami, ka abos gadījumos vajadzētu būt piezīmei par pielietoju-
ma neatliekamību un nopietnību, iedrošinot bērnus paklausīt Dievam, 
paskaidrojot, ka ir mācītā un pielietotā patiesība.
Jūs varat lietot tādas frāzes:

•	 tev	jāvēlas;
•	 vai	tu	šodien	atbildēsi	Dievam	ar	„jā”;
•	 vairs	neesi	nepaklausīgs	Dievam;
•	 apsolījums	domāts	tev	šodien,	vai	tu	tici.

Tomēr nekādā gadījumā neuzspiediet bērniem atsaukties, neapelējiet 
pie viņu jūtām un nelūdziet bērnus savu atsaukšanos izrādīt fiziski (pie-
ceļoties vai iznākot priekšā). Bērna reakcijai vispirms jāattiecas uz viņa 
sirdi, tad tā parādīsies arī viņa dzīvē – tas viss iespējams, tikai pateicoties 
Svētā Gara darbam, tikai pēc tam jūs viņu mācīsiet un izaicināsiet.

Izaicini un aicini neatpestītu bērnu uzticēties Kristum
Par	šo	tematu	mēs	jau	runājām	7.	nodaļā	„Sāciet	zvejot”.
Mācot Bībeles stundu un evaņģelizējot bērnus, ir svarīgi aicināt bērnus 
uzticēties Jēzum Kristum.
Aicinājums nav lūgums bērniem pacelt rokas vai iznākt priekšā. Aicinā-
jums ir no Jēzus Kristus, tas ir aicinājums zēniem un meitenēm nākt pie 
Viņa un saņemt piedošanu un glābšanu. Jūs esat vienkārši ziņnesis, kurš 
bērniem nodod šo aicinājumu, tikai jums jābūt pārliecinātam, ka esat 
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viņiem nodevis šo aicinājumu, jo tā ir būtiska daļa no evaņģēlija vēsts.
•		 Aicinājums	izsaka	bērniem,	kas	viņiem	jādara,	lai	būtu	glābti:	
 jāvēlas novērsties no grēkiem,
 jāuzticas Jēzum Kristum;

•	 Aicinājums	bērniem	izteic,	ko	Dievs	darīs	viņu	labā:
 piedos viņiem visus grēkus,
 izmainīs viņus.

•		 Aicinājumā	vajadzētu	izmantot	Bībeles	pantu,	kas	skaidri	parāda	
abus šos faktorus (kas viņiem jādara, un ko Dievs ir apsolījis darīt), 
piemēram, kāds no šiem:

 „Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti” (Apustuļu darbi 
16:31);

 „Tāpēc nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdel-
dēti”	(Apustuļu	darbi	3:19);

 „Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts”		(Romiešiem	
10:13);

 „Katrs, ko Tēvs Man dod, nāk pie Manis, un, kas nāk pie Manis, to Es 
tiešām neatstumšu”	(Jāņa	6:37);

 „Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, 
tiem, kas tic Viņa Vārdam”		(Jāņa	1:12).

Jūsu aicinājums varētu skanēt šādi:
„Uzticies Jēzum Kristum, un tu būsi glābts. To Dievs saka Savā Vārdā. Dievs 
vēlas, lai tu uzticētos Viņa Dēlam Jēzum Kristum tāpat kā cietumsargs stāstā 
no Apustuļu darbu grāmatas 16. nodaļas, un tajā brīdī, kad tu to izdarīsi, 
Dievs piedos tev visus tavus grēkus un dos tev jaunu būtību. Vai tu vēlies būt 
citāds? Vai tu vēlies, lai tavi grēki tev tiktu piedoti? Tad saki Jēzum Kristum, 
ka tu vēlies Viņu par savu Glābēju un tici Viņam. Tu to vari darīt tagad vai 
mājās, vai kādā citā vietā. Bet negaidi, neatliec izvēli. Šodien ir glābšanas 
diena.
Lūgsim.
„Mīļais Debesu Tēvs, es Tevi lūdzu – palīdzi zēniem un meitenēm, kuri šodien 
ir šeit, uzticēties Tavam Dēlam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Āmen.”
Jūs tagad esat nodevis aicinājumu un rezultāti ir Dieva rokās.
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Izaicinājums glābtiem bērniem atsaukties
Neapmierinieties tikai ar patiesības mācīšanu glābtiem bērniem. Pie-
lietojumu neizsakiet pavirši. Izaiciniet viņus atsaukties. Parādiet viņiem 
skaidri, ko viņiem vajadzētu darīt jūsu mācītās patiesības rezultātā, un 
rosiniet viņus rīkoties. Dažkārt jūs varat minēt piemērus un ilustrācijas, ko 
tas nozīmē kristieša dzīvē un kāds būs rezultāts.
Piemēram, ja jūs esat mācījis centrālo patiesību „Jēzus Kristus ir Dievs un 
spēj visu”, tad jūs to varat pielietot glābtiem bērniem – „tādēļ, ja tu esi 
kristietis, Viņš var tev palīdzēt pārvarēt ikvienu problēmu tavā dzīvē”.
Jūs arī varat turpināt un mudināt atpestītos bērnus atsaukties dzirdēta-
jam.
„Varbūt tev ir slikts raksturs, un tu bieži zaudē kontroli pār saviem vārdiem. 
Tu centies kontrolēt sevi, bet ciet sakāvi. Jēzus Kristus spēj un vēlas palīdzēt 
tev, bet tev jālūdz Viņam to darīt. Kāpēc to nedarīt šodien? Tu vari lūgt: „Dār-
gais Kungs Jēzu, Tu man esi vajadzīgs. Man ir grūti kontrolēt sevi un savus 
vārdus. Lūdzu, palīdzi man un dod man spēku.” Un Jēzus palīdzēs tev.”
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Sāciet darbu
Kādus soļus vajadzētu spert, sagatavojot Bībeles stundu?

Nodaļas kopsavilkums
(Šeit dots sistemātisks plāns, kuram vajadzētu sekot, gatavojot 

Bībeles stundu.)
   Lūdziet par stundu.
   Lasiet rakstu vietu.
  Uzskaitiet notikumu gaitu.
  Izrakstiet visas patiesības no rakstu vietas.
  Pierakstiet divus centrālās patiesības pielietojumus.
 Izlasiet, ko citi raksta par šo rakstu vietu.
 Izvēlieties Bībeles pantu.
 Sagatavojiet uzskati.
 Sagatavojiet un pierakstiet plānu.
•	 Ievads.
•	 Notikumu	attīstība.
•	 Kulminācija.
•	 Noslēgums.
 Atzīmējiet savā plānā, kur jūs mācīsiet un pielietosiet 

centrālo patiesību un kur jūs minēsiet citas patiesības.
 Vingrinieties, vingrinieties, vingrinieties.

Tagad jums vajadzētu būt gataviem sagatavot Bībeles stundu 
un to mācīt.

Mēs	par	pamatu	Bībeles	stundai		lietosim	Apustuļu	darbu	16:9-34	
un soli pa solim sagatavosim stundu.

1. solis – lūdziet par stundu
Lūdziet, lai Dievs māca jūs pašu caur šo rakstu vietu, jo tas jums 
palīdzēs,	mācot	bērnus.	Svētais	Gars	ir	Svēto	Rakstu	Autors	un	
Izskaidrotājs. Gan jūs, gan bērni ir atkarīgi no Viņa dievišķās 
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apskaidrošanas. Kungs Jēzus teica: „Bet, kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas 
jūs vadīs visā patiesībā.”	(Jāņa	16:13)	Sagatavošanās	sākas,	turpinās	un	
beidzas ar pilnīgu atkarību lūgšanā no Dieva. 

2. solis – lasiet rakstu vietu
Sagatavošanās vispirms jāsāk ar Bībeles lasīšanu, tikai pēc tam studējiet 
stundas tekstu vai citu sarakstīto par šo rakstu vietu vai Bībeles stundu. 
Jūs, skolotāj, esat aicināts mācīt to, ko Dievs teicis jums caur Savu Vārdu.
Jums vajadzētu laiku pa laikam pārlasīt rakstu vietu un notikumus  (šo-
reiz	Apustuļu	darbi	16:9-34)	vismaz	sešas,	astoņas	vai	desmit	reizes.	Tad	
atkārtojiet notikumus prātā vēl un vēl, dodoties uz darbu vai darot mājas 
darbus. Nākamajā dienā izlasiet to vēlreiz vienu līdz trīs reizes. Noderīga 
arī īsa ieskatīšanās rakstu vietā katru vakaru. Pārliecinieties par kontekstu 
(kas rakstīts pirms un pēc rakstu vietas). Ja ir paralēlās rakstu vietas citās 
Bībeles grāmatās, tad, protams, izlasiet arī tās. 
Kad lasāt rakstu vietu, centieties izjust notikumus un stāstu:

•	 kas	ir	galvenie	varoņi;
•	 ko	viņi	dara;
•	 vizualizējiet	notiekošo	un	iztēlojieties,	kādas	sarunas,	iespējams,	

notika starp viņiem;
•	 iztēlojieties	sevi	stāsta	notikumos;
•	 tagad	varat	pārdomāt,	kā	stāstīsiet	stāstu;
•	 varat	praktizēties	stāstīšanā,	stāstot	šo	stāstu	sev.

3. solis – uzrakstiet notikumu gaitu
Nākošais solis ir pierakstīt visus stāsta notikumus vienu zem otra.  Mācot 
stundu, jūs sekosiet uzrakstītajai notikumu attīstībai.  Notikumu attīstība 
šim stāstam ir šāda.

A. Pāvils un ceļa biedri dodas prom no Maķedonijas.
B. Ierašanās Filipos.
C. Sludināšana upes krastā.
D. Lidijas atgriešanās.
E. Lidijas kristības un viņas viesmīlība.
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F. Meitenes izteicieni par Pāvilu un Sīlu.
G. Pāvils pavēl garam.
H. Meitene tiek dziedināta.
I. Pāvils un Sīla tiek apsūdzēti.
J. Pāvils un Sīla tiek sisti un iemesti cietumā.
K. Pāvils un Sīla dzied un lūdz.
L. Zemestrīce.
M. Cietumsargs vēlas izdarīt pašāvību.
N. Cietumsarga jautājumi.
O. Pāvila atbilde: „Tici Kristum.”
P. Cietumsargs ir glābts.

4. solis – pierakstiet visas rakstu vietas patiesības
Pēc tam kad jūtat, ka labi saprotat notikumus un pazīstat stāsta galvenos 
varoņus, un kad esat pierakstījis stāsta notikumu attīstību, jums vaja-
dzētu meklēt centrālo patiesību, kuru mācīsiet. Tāpēc nākamais solis ir 
pārskatīt rakstu vietu un pierakstīt katru patiesību, kuru tur varat atrast. 
Apustuļu	darbu	16.	nodaļa	ir	bagāta	ar	patiesībām.	Tas	ir	viens	no	iemes-
liem, kāpēc es to izvēlējos.
Es šajos pantos atradu šādas patiesības.

6.	pants	–	Dievs	rāda	Saviem	kalpiem,	ko	viņiem	darīt.
10. pants – Mums jāpaklausa Dievam, kad Viņš uz mums runā.
13.	pants	–	Dievs	vēlas,	lai	mēs	liecinātu	par	Jēzu	Kristu.
14.	pants	–	Dievs	atver	sirdis	tiem,	kuri	tic.
15. pants – Kristiešiem jābūt draudzīgiem un izpalīdzīgiem.
16.	pants	–	Dievs	vēlas,	lai	Viņa	bērni	lūgtu.
17.	pants	–	Jēzum	Kristum	ir	spēks	pār	visu	ļauno.
22.	pants	–	Kristietis,	kurš	liecina,	var	tādēļ	ciest.
25.	pants	–	Kristiešiem	var	būt	prieks	arī	ļoti	grūtos	apstākļos.
26.	pants	–	Dievs	ir	visspēcīgs,	Viņš	spēj	visu.
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31.	pants	–	Glābšana	ir	caur	ticību	Jēzum	Kristum.
33.	un	34.	pants	–	Jēzus	Kristus	izmaina	cilvēkus.
34.	pants	–	Glābšanas	rezultātā	izmainās	dzīve.

Šajā rakstu vietā ir vismaz trīspadsmit patiesības, un pilnīgi saprotams, 
ka tās visas mācīt vai pat pieminēt nav iespējams. Tāpēc svarīgi izvēlēties 
vienu no šīm patiesībām par centrālo patiesību.

 5. solis – izvēlieties rakstu vietas centrālo patiesību
Kā redzējām iepriekš (skat. 151. lpp.), ir pieci jautājumi, kurus jums nepie-
ciešams sev uzdot, lai identificētu centrālo patiesību.

•	 Vai šeit ir kāda patiesība, kura parādās vairākas reizes un do-
minē šajā rakstu vietā?

 Dažādiem cilvēkiem var būt dažādas atbildes uz šo jautājumu. Man 
personīgi šķita, ka dominējošā patiesība ir „Jēzus Kristus izmaina 
cilvēkus”. Šī patiesība parādās: 
 Lidijas atgriešanās notikumā, viņas kristībās un viesmīlībā pret 

ceļojošiem	misionāriem	(14.,	15.	pants),
	 izmaiņās,	kas	notika	ar	ļauno	garu	apsēsto	meiteni	(18.	pants),
 cietumsarga atgriešanās, viņa kristības un tam sekojošā  laipnā 

rīcība	(32.–34.	pants).
•	 Kāpēc Dievs šo notikumu ir ielicis Bībelē?
 Vismaz viens iemesls, kāpēc mēs studējam un mācām šo rakstu 

vietu, ir parādīt, ka Jēzus Kristus izmaina cilvēkus.
•	 Kuras no šīm patiesībām Dievs Svētais Gars lieto, uzrunājot 

jūsu sirdi un dzīvi?
 Kad Dievs īpaši izceļ vienu patiesību no šīs rakstu vietas jūsu sirdī, 

jūs labāk spēsiet to mācīt bērniem. Vai Viņš jums rāda šajā rakstu 
vietā, kā Jēzus Kristus izmaina cilvēkus?

•	 Kuras no šīm patiesībām ir visvairāk nepieciešamas jūsu bēr-
niem?

 Vai tā, kuru es minēju, palīdzēs jūsu bērniem? Vai vairums jūsu 
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bērnu ir neatpestīti un viņiem nepieciešams dzirdēt, ka Jēzus 
Kristus vēlas, spēj izglābt un mainīt viņus? Ja ne, tad atrodiet citu. 
Ja tā viņiem palīdz, tad jūsu izvēle ir pareiza. Arī kristīgiem bērniem 
nepieciešams atgādināt, cik svarīgi neatpestītiem cilvēkiem redzēt 
viņu dzīvēs izmaiņas.

•	 Kādas patiesības ir mācītas iepriekš?
 Vai jūs nesen jau mācījāt iepriekš minēto?

Uzrakstiet centrālo patiesību vienkāršā un īsā teikumā, piemēram, 
„Jēzus Kristus izmaina cilvēkus”. Uzrakstiet to sava plāna augšā, kā arī 
uz kartītes vai tāfeles, lai bērniem stundā to varētu parādīt.

6. solis – pierakstiet divus centrālās patiesības pielietojumus
Mēs jau aplūkojām divas bērnu grupas:

•	 tos,	kuri	ir	uzticējušies	Jēzum	Kristum,	ir	glābti	un	kurus	nepiecie-
šams barot;

•	 tos,	kuri	nav	uzticējušies	Jēzu	Kristum,	nav	glābti	un	kurus	nepie-
ciešams evaņģelizēt.

Tāpēc jums nepieciešams  pajautāt sev, vai izvēlētā centrālā patiesība 
ir pielietojama abām šīm grupām. (Es esmu pārliecinājies, ka apmēram 
deviņdesmit procentus centrālo patiesību var pielietot abām grupām.)
Kā jau esmu vairākas reizes minējis, ir noderīgi centrālo patiesību un abu 
veidu pielietojumus saistīt ar vārdiem „tādēļ” vai „tāpēc”. 
Centrālajai patiesībai „Jēzus var izmainīt cilvēkus” es iesaku šādus pie-
lietojumus:

•	 (tādēļ) Viņš var izmainīt tevi, ja tu uzticies Viņam (pielietojums 
neatpestītam bērnam);

•	 (tādēļ)	tu	vari	būt	liecinieks	citiem	ar	savu	izmainīto	dzīvi	(pielieto-
jums atpestītam bērnam).

7. solis – pierakstiet katru patiesību, kuru  lietosiet, lai paskaidrotu centrā-
lo patiesību un tās pielietojumu

Ja šīs patiesības ir rakstu vietā, tas ir lieliski! Taču tām tur nav obligāti 
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jābūt. Jūs varat īsi iepazīstināt ar šīm patiesībām, skaidrojot savu mācību 
un pielietojumu. Jūs nemācāt šīs patiesības, bet tās tikai pieminat, mācot 
un pielietojot centrālo patiesību. Tas ir ļoti iespējams (un noderīgi), ka 
regulārā iknedēļas kalpošanā bērniem pieminat patiesības, kas mācītas 
iepriekšējās stundās.
Varat minēt, piemēram, šādas patiesības, kas palīdzēs mācīt un pielietot 
patiesību „Jēzus Kristus izmaina cilvēkus”:

•	 tu vari tikt izmainīts (tu esi grēcinieks tāpat kā trīs cilvēki stāstā). 
Šī patiesība ir rakstu vietā;

•	 Jēzus Kristus mira tavu grēku dēļ (tāpēc Viņš var izmainīt tevi). Šī 
patiesība nav rakstu vietā;

•	 šodien Jēzus Kristus ir dzīvs (un Viņš ir šeit un ir gatavs mainīt 
tevi). Šī patiesība nav rakstu vietā;

•	 tu būsi izmainīts, ja uzticēsies Kristum. Šī patiesība ir rakstu 
vietā	un	īpaši	uzsvērta	31.	pantā.

8. solis – izlasiet, ko citi ir rakstījuši par šo rakstu vietu
Būtu labi šajā vietā izlasīt stundas tekstu rokasgrāmatā un uzzināt, kā citi 
ir tikuši galā ar stundu. Iespējams, ka atradīsiet kādas jaunas domas vai 
idejas, kuras palīdzēs jums. Var gadīties, ka jums nāksies atgriezties pie 
sava plāna un izdarīt kādas izmaiņas.
Tomēr, ja tas ir iespējams, vislabāk palikt pie saviem secinājumiem. Tas ir 
tas, ko Dievs jums licis sirdī, turklāt būs arī vieglāk mācīt, ja tie būs jūsu 
pašu slēdzieni. 
Savukārt stundas teksts un jums pieejamās Bībeles komentāru grāmatas 
var dod jums informāciju par vēsturisko fonu un palīdzēs dziļāk izprast 
stundu. Skolotājam vajadzētu zināt vairāk nekā skolēniem un vairāk nekā 
ir plānojis mācīt. 

9. solis – izvēlies Bībeles pantu
Jums jāizvēlas Bībeles pants, kas attiecas uz mācāmo Bībeles patiesību. Jūs 
varat vairākkārt atsaukties uz šo pantu un iedrošināt bērnus to iemācīties.

Šai	stundai	es	ieteiktu	Apustuļu	d.	16:31: „.. Tici uz Kungu Jēzu, tad tu 
un tavs nams tiksit pestīti.”   
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10. solis – sagatavo uzskates līdzekļus
Tagad jūs esat gatavs sagatavot uzskates līdzekļus, jo jūs zināt, kas nepie-
ciešams.

•	 Ja	jūs	lietosiet	figūras	flaneļa	tāfelei,	tad	izgrieziet	un	sagatavojiet	
tās lietošanai. Vingrinieties tās lietot un sakārtojiet tādā secībā, kā 
figūras tiks lietotas.

•	 Ja	jūs	lietosiet	attēlu	albumu,	tad	pārliecinieties,	kādi	attēli	ir	doti.	
Iespējams, ka jums tos būs nepieciešams izkrāsot un uzlīmēt uz 
kartona. Iespējams, ka jums būs nepieciešams izprintēt vārdu kartī-
tes.

•	 Ja	stundā	tiks	lietots	vizualizēts	Bībeles	pants	vai	dziesma,	kas	pa-
pildina centrālo patiesību, tad pārliecinieties, ka uzskate ir gatava 
lietošanai.

11. solis – sagatavojiet un uzrakstiet plānu
Tagad jums vajadzētu būtu gataviem uzrakstīt mācību plānu, kas atbilst 
tam, ko jūs mācīsiet savā stundā.
Virs stundas plāna uzrakstiet centrālo patiesību un divus pielietojumus.
Tad	uzrakstiet	četras	daļas	no	18.	nodaļā	minētās	stundas.

•	 Ievads.
 Izlemiet, kā iesāksiet stundu. Uzrakstiet dažos teikumos, ko tieši jūs 

domājat teikt.
•	 Notikumu attīstība.
 No esošajām piezīmēm kompilējiet sakārtotu galveno notikumu 

sarakstu.
•	 Kulminācija.
 Meklējiet savas stundas augstāko punktu. Es ieteiktu cietumsarga 

jautājumus,	kas	rakstīti	30.	pantā,	kā	stāsta	augstāko	punktu	vai	
kulmināciju. Tas palīdzēs jums skaidri to paturēt prātā.

•	 Noslēgums.
 Pierakstiet uzmetumu, kā jūs noslēgsiet stundu un kā aicināsiet 

bērnus rīkoties atbilstoši pielietojumam. Ir labi skaidri zināt un 
pavingrināties izteikt pielietojumu.
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Tādējādi jūsu plāns būs ieguvis apmēram šādas aprises.

CENTRĀLĀ PATIESĪBA – Jēzus Kristus maina cilvēkus.
PIELIETOJUMS NEATPESTĪTIEM – (tāpēc) Viņš var izmainīt tavu dzīvi, ja tu Viņam 
uzticies.
PIELIETOJUMS ATPESTĪTAJIEM – (tāpēc) tu vari liecināt citiem ar savu izmainīto 
dzīvi.
IEVADS – Kārļa problēma – es vēlos, kaut es būtu citāds.
NOTIKUMU ATTĪSTĪBA –

a. Pāvila un komandas došanās prom no Maķedonijas,
b. ierašanās Filipos,
c. sludināšana pie upes,
d. Lidijas atgriešanās,
e. Lidijas kristības un viņas viesmīlība,
f. meitenes izteicieni par Pāvilu un Sīlu,
g. Pāvils pavēl garam,
h. meitenes dziedināšana,
i. Pāvils un Sīla tiek apsūdzēti,
j. Pāvils un Sīla tiek sisti un iemesti cietumā,
k. Pāvils un Sīla dzied un lūdz,
l. zemestrīce,
m. cietumsarga kārdinājums izdarīt pašnāvību.

KULMINĀCIJA – cietumsarga jautājums:
a. Pāvila atbilde – „uzticies Kristum”,
b. cietumsargs ir glābts.

NOSLĒGUMS – cietumsarga kristības un viesmīlība, viņa ģimenes glābšana.

Jums noderētu savam plānam pievienot detalizētāku ievadu un dažus 
teikumus noslēgumā plus vārdus, kurus jūs lietosiet stundas kulminācijā, 
kā jau ieteicu iepriekš.

12. solis – plānā iekļauj centrālo patiesību, pielietojumu un citas Bībeles 
patiesības
Pārskatiet vēlreiz stāsta plānu un pierakstiet burtus CP vietās, kur jūs 
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iepazīstināsiet vai mācīsiet centrālo patiesību.  Ar burtiem CPN atzīmējiet 
vietas, kur jūs mācīsiet centrālās patiesības pielietojumu neatpestītiem 
bērniem, un burtus CPA, kur mācīsiet un pielietosiet centrālo patiesību 
atpestītiem bērniem. Jums būs daudz iespēju mācīt un pielietot šo cen-
trālo patiesību.
Ja stundā ir kādas papildu patiesības, kuras jums būtu svarīgi minēt, 
pierakstiet tās saīsinātā veidā atbilstošā vietā. Gatavam plānam būtu 
jāizskatās kā zemāk dotajam plānam. Šajā plānā un stundas uzmetu-
mā	21.	nodaļā	es	atzīmēju	katru	vietu,	kur	ir	iespējams mācīt centrālo 
patiesību un kur to iespējams pielietot atpestīta un neatpestīta bērna 
dzīvē. Es vēlējos jums palīdzēt maksimāli. Taču iespējams, ka jums ne-
būs vajadzības izmantot visu ieteikto.
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CENTRĀLĀ PATIESĪBA (CP) Jēzus Kristus maina cilvēkus.

PIELIETOJUMS NEATPESTĪTIEM  (CPN) Viņš var izmainīt tavu dzīvi, 
ja tu Viņam uzticies.

PIELIETOJUMS ATPESTĪTAJIEM  (CPA) Tu vari liecināt citiem ar 
savu izmainīto dzīvi.

Citas minē-
tās patiesī-

bas

 

CP

CP
CP

CPN

CPN 

CPA

CPN

CPN
CPN

IEVADS – Kārļa problēma – es vēlos, kaut es būtu citādāks.
NOTIKUMU ATTĪSTĪBA

a. Pāvila un komandas došanās prom no Maķedonijas.
b. Ierašanās Filipos.
c. Sludināšana pie upes.
d. Lidijas atgriešanās.
e. Lidijas kristības un viņas viesmīlība.
f. Meitenes izteicieni par Pāvilu un Sīlu.
g. Pāvils pavēl garam.
h. Meitenes dziedināšana.
i. Pāvils un Sīla tiek apsūdzēti.
j. Pāvils un Sīla tiek sisti un iemesti cietumā.
k. Pāvils un Sīla dzied un lūdz.
l. Zemestrīce.
m. Cietumsarga kārdinājums izdarīt pašnāvību.

KULMINĀCIJA – cietumsarga jautājums
a. Pāvila atbilde – „uzticies Kristum”.
b. Cietumsargs ir glābts.

NOSLĒGUMS – cietumsarga kristības un viesmīlība, viņa ģime-
nes glābšana.

Jēzus Kris-
tus nāve un 
augšāmcel-
šanās. w

Grēks un tā 
rezultāti. x

Jēzus Kris-
tus nāve un 
augšāmcel-
šanās. w
Glābšana 
ticībā. x

Ievērojiet, ka plānā minētas četras „citas patiesības” (stabiņā pa labi). Di-
vas no tām ir no dotās vietas Bībelē (atzīmētas ar w).	Otras	divas	tur	nav	
minētas (atzīmētas ar x). Visas četras palīdz mācīt un paskaidrot centrā-
lās patiesības pielietojumu.
Kā jau teicu, būtu noderīgi plānam pievienot:

•	 dažus	teikumus	no	jūsu	ievada;
•	 vārdus,	kurus	jūs	teiksiet	stundas	kulminācijā;
•	 teikumus,	ko	lietosiet	stundas	noslēgumā	un	aicinājumā.
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13. solis – praktizējies stundas mācīšanā
Un	nu	jums	ir	JĀVINGRINĀS,	JĀVINGRINĀS	UN	JĀVINGRINĀS.		Atkārtojiet	
stundu vairākas reizes, izmantojot uzskates līdzekļus, un, kur tas nepie-
ciešams, ielūkojieties savā plānā, kas uzrakstīts uz nelielas papīra lapiņas, 
lai varētu to turēt savā Bībelē.
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Pārliecinieties, ka bērni seko līdzi stundai
Kā pamudināt bērnus klausīties Bībeles stundu?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums jābūt drošiem, ka bērni jūs klausās.)

   Viņi klausīsies, ja jūs viņiem patiksiet.
   Viņi klausīsies, ja stundas saturs būs interesants.
  Viņi klausīsies, ja jūsu mācīšanas metodes būs inte-

resantas.
  Viņi klausīsies, ja jūs turēsieties pie dažiem pamat-

noteikumiem.
  Viņi klausīsies, ja jums būs prieks par nodarbību.
 Viņi klausīsies, ja jūs pirms tam lūgsiet, lai viņi klausī-

tos stundā.

Es domāju, ka būtu noderīgi šajā beidzamajā nodaļā par Bībeles 
stundas mācīšanu sniegt kopsavilkumu, idejas un principus, kas 

palīdzēs jums to darīt un panākt, ka bērni klausās. Varat  izmantot 
šos ieteikumus paškontrolei, vai katra šī ideja vai princips tiek īste-
nots jūsu kalpošanā.

Viņi klausīsies, ja jūs viņiem patiksiet
Būt efektīvam darbā ar bērniem nozīmē būt atraktīvam. Skolotāja 
aizrautība, stāsot par Jēzu Kristu, aizkustinās arī bērnus. 

•	 Kas skolotāju padara bērniem pievilcīgu?
•	 Jums	jābūt	stingram.	Bērni	respektē	stingrību,	ja	tā	izteikta	

mīlestībā un pareizi. Bērniem jāsaprot, ko nozīmē jūsu 
teiktais. Viņiem jāzina, ka jūs darīsiet tā, kā esat teicis. Bēr-
niem jāsaprot, kas kontrolē situāciju un kā viņiem jāuzve-
das.

•	 Jums	jābūt	priecīgam.	Ir	iespējams	un	nepieciešams	būt	
gan nopietnam, gan priecīgam. Bērniem vairāk patīk prie-
cīgi, ar humoru apveltīti cilvēki un dzirkstošām acīm, kuri 
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smaida un, kad nepieciešams, arī smejas. Ja jūs neesat jautrs, labā 
noskaņojumā un jauks, jums būs grūti iekarot bērnu uzticību un 
noturēt viņu uzmanību.

•	 Jums	jābūt	dedzīgam.	Ienākot	klasē,	jums	būtu	jāizskatās	tā,	it	kā	
jūs būtu gaidījuši šo iespēju (es ceru, ka tā arī bija), nevis kā tāds, 
kuram uzdots visnepatīkamākais uzdevums pasaulē. Entuziasms 
(vai tā trūkums) ir lipīgs. Jūs nevarat gaidīt, ka bērni būs ieinteresēti 
un pilni entuziasma, ja pats tāds neesat.

•	 Jums	jābūt	ieinteresētam	katra	bērnā	personīgi,	ne	tikai	par	viņu	
glābšanu, bet arī par viņu ikdienu.

Viņi klausīsies, ja stundas saturs būs interesants
Dažas vadlīnijas, kuras palīdzēs jums mācīt interesanti.

•	 Māciet	bērniem	Dieva	Vārdu.	Dievs	ir	apsolījis	svētīt	Sava	Vārda	
mācīšanu, un jūs varat paļauties uz šo apsolījumu. Viņa Vārdam nav 
aizvietotāju. Bībelē ir daudz brīnišķīgu stāstu – spiegu stāsti, stāsti 
par mīlestību, stāsti par karu, piedzīvojumu stāsti un daudz citu, 
kuros ir daudz piemērotu patiesību, kuras mācīt bērniem. Ja tie būs 
pienācīgi sagatavoti un tiks mācīti ar entuziasmu, tad bērni klau-
sīsies. Bībelē ir daudz vietu, kuras viņi nezina, un jūs varat viņus ar 
tām iepazīstināt.

•	 Savu	pasniegšanas	veidu	piemērojiet	atbilstoši	bērniem.	Jūs	taču	
nevēlaties „lidināties pa mākoņiem”. Neradiet iespaidu, ka tas, ko 
jūs mācāt, ir novecojis. Vienmēr sekojiet līdzi jaunumiem. Jums ir 
jāsaprot visu bērnu vajadzības klasē un jums jācenšas  mācīt tā, lai 
tiktu apmierinātas visu bērnu vajadzības. Bērni labāk klausīsies, ja 
viņi redzēs, ka mācītais palīdz risināt viņu problēmas, ka jūs atbildat 
uz viņu jautājumiem.

•	 Lietojiet	vārdus	un	izteicienus,	kurus	bērni	saprot.	Atcerieties,	ka	jūs	
barojat	jērus	(Jāņa	21:15),	nevis	žirafes!

•	 Jūsu	mācību	programmā	ļoti	noderēs	dažādība.		Laiku	pa	laikam	
dažādojiet savas nodarbības. Izmainiet savu programmu, iepazīs-
tiniet viņus ar kaut ko jaunu. Nemāciet vienas un tās pašas patiesī-
bas un stāstus atkārtoti. 

•	 Samākslota	stunda,	kurā	pietrūcis	dabiskuma,	ātri	pagaist	no	at-
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miņas. Būs pietiekami, ja zināsiet visas detaļas savā nodarbībā un 
jums būs pierakstīts uzmetums, kuru turēsiet Bībelē, lai vajadzības 
gadījumā tajā ieskatītos.

Viņi klausīsies, ja jūsu mācīšanas metodes būs interesantas
Nederēs runāt ar bērniem tāpat kā ar pieaugušajiem. Nederēs paņemt 
5 punktu vēstījumu, pēc kura sludinājāt pieaugušajiem, un pārveidot to 
bērniem. Bērniem ir vajadzīga cita pieeja.

•	 Padariet	savu	vēsti	dzīvu.	Esiet	entuziasma	pilns	un	runājot	tēlojiet.	
Lai jūsu entuziasms pielīp arī viņiem. Ja jūs nebūsiet sajūsmināts, 
arī bērni tādi nebūs.

•	 Esiet	jūs	pats.	Necentieties	atstāt	iespaidu.	Dievs	vēlas	strādāt,	iz-
mantojot jūsu individualitāti. Mēs pieaugušo priekšā bieži esam ne-
īsti, pašapzinīgi vai arī nedroši. Bērni turpretī ir dabiski, bez kādam 
maskām, un mums arī tādiem jābūt. Jums nepieciešama pārliecība 
par sevi (jums jābūt labam Kristus kalpotājam), pārliecinātam par 
savu vēsti („Mani Vārdi tukšā neatgriezīsies”), pārliecinātam par savu 
misiju („Kā Tēvs mani ir sūtījis, tā ES jūs sūtu”) un pārliecinātam par 
savu Kungu („Es būšu pie jums vienmēr”).

•	 Izmantojiet	visus	iespējamos	uzskates	līdzekļus	–	attēlus,	flane-
logrāfa	figūras	un	priekšmetus	(skat.	30.	nodaļu).	Pareizi	lietoti,	tie	
padarīs jūsu stundu dzīvu un jūsu vēsti interesantu un pievilcīgu. 
Mutiskas ilustrācijas arī ļoti noder.

•	 Pāri	visam	izmantojiet	savus	dabiskos	uzskates	līdzekļus	un	pada-
riet stundu interesantu:
 lietojot savu balsi, mainot tās skaļumu un intonāciju,
 lietojot dažādas sejas izteiksmes,
 lietojot savas rokas un stāsta laikā izmantojot darbības.

•	 Iejūtieties	nodarbībā	un	izmantojiet	daudz	darbību.
Atcerieties, ja jums nav interesanti, arī bērniem nebūs interesanti.

Viņi klausīsies, ja jūs turēsieties pie dažiem pamatnoteikumiem
Laiku pa laikam atgādiniet sev dažus noteikumus vai pamatprincipus, kuri 
palīdzēs jums mācīt un bērniem klausīties. Daudzi no tiem jau iepriekš 
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minēti citās šīs grāmatas daļās. Tomēr ir noderīgi dažus atcerēties.
•	 Pārliecinieties,	ka	jūsu	nodarbība	ir	rūpīgi	sagatavota	un	esat	labi	

vingrinājies tās mācīšanai; arī jūsu uzskate ir gatava lietošanai. Sav-
laicīga un rūpīga sagatavošanās nekad nevar būt par daudz uzsvēr-
ta.

•	 Pārliecinieties,	ka	jums	ir	mīlestības	pilna,	žēlsirdīga	un	labvēlīga	
attieksme mācot.

•	 Pārliecinieties,	ka	jūsu	mācītais	un	paskaidrojumi	bērniem	ir	skaidri	
un saprotami, ka tas attiecas uz viņu apstākļiem un vajadzībām.

•	 Novērsiet	monotonu	un	vienādu	mācīšanu.	„Variēšana	ir	dzīves	
(mācīšanas) garšviela.”

•	 Pārliecinieties,	ka	jums	ir	labs	acu	kontakts	ar	visiem bērniem. Neska-
tieties sienā vai uz flaneļa tāfeli, vai tikai uz vienu bērnu.

•	 Pievērsiet	uzmanību	arī	savai	ārienei.	Esiet	kārtīgi	un	piemēroti	
apģērbts. Lai jūsu apģērbs nemulsina bērnus.

Viņi klausīsies, ja jums būs prieks par nodarbību
Mācīt Bībeles stundu vajadzētu būt priecīgam piedzīvojumam, nevis 
grūtam uzdevumam. Jo vairāk jūs pie tā strādāsiet un labāk sevi orga-
nizēsiet, jo lielāks prieks jums būs par to. Jo vairāk prieka būs jums, jo 
vairāk par stundu priecāsies arī bērni. Allaž atcerieties nenogurdināt sevi 
ar metodēm un plāniem tik ļoti, ka zaudējat prieku un to bagātību, kas 
nepieciešama mācīšanai. 

Viņi klausīsies, ja jūs pirms tam lūgsiet par to
Lūdziet! Lūdziet! Lūdziet! Atcerieties vārdus, ko teica Jēzus Kristus, „kas 
Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespē-
jat darīt”  (Jāņa 15:5). Kad esat darījis visu, ko spējat, lūdzot, gatavojoties 
un mācot, tad mierīgi varat rezultātus ielikt Dieva rokās.

Ja vēlaties studēt un vairāk mācīties par Bībeles stundas mācīšanu, 
jums jālasa mana grāmata „Kā bērniem mācīt Bībeles stundu”. (2019. 
gadā šī grāmata vēl nav tulkota latviešu valodā.) Tajā šis priekšmets 
atklāts dziļāk un detalizētāk nekā šeit. Minēto grāmatu angļu valo-
dā varat pasūtīt – www.cefbookministry.com

 



190Pirmie soļi

26
. n

o
d

aļ
a

Dariet bērniem zināmu, ka vēlaties viņiem palīdzēt
Ko tas nozīmē „darīt sevi pieejamu bērniem”?

Nodaļas kopsavilkums
(Esiet gatavs palīdzēt un sniegt padomu bērniem)

   Jums nepieciešams darīt sevi pieejamu bērniem, 
kas vēlas uzticēties Kristum.

   Kāpēc jums vajadzētu darīt sevi pieejamu?
  Kā darīt sevi pieejamu?
  Kad jums vajadzētu darīt sevi pieejamu?
  Dariet sevi pieejamu arī atpestītiem bērniem.

Jums kā skolotājam nekad nevajadzētu būt tālu un distancēties 
no bērniem. Svarīgi, lai bērni zinātu, ka viņi var nākt un runāt ar 

jums katrā laikā. Lai viņi zinātu un justu, ka esat viņiem pieejams. 
Tas ir redzams no jūsu attieksmes pret bērniem. Tomēr jums tas 
arī bērniem skaidri jāpasaka.

Jums nepieciešams darīt sevi pieejamu bērniem, kas vēlas uzticē-
ties Kristum
Pirmā jūsu atbildība, mācot bērnus, kas nav atpestīti, ir evaņģe-
lizēt viņus un mācīt Bībeles stundas, kurās jūs viņiem varat pa-
skaidrot evaņģēlija vēsti. To darot, jūs lūdzat un uzticaties Svēta-
jam Garam, kurš runās uz neatpestīto bērnu sirdīm, Viņš bērniem 
parādīs viņu vajadzību pēc glābšanas, Viņš palīdzēs bērniem 
saprast, ko Jēzus Kristus viņu dēļ darījis (un kas viņiem jādara), 
un Viņš veicinās bērnu uzticēšanos Jēzum Kristum kā Glābējam. 
Dažiem būs nepieciešama personīga palīdzība un padoms. Jūsu 
atbildība ir darīt viņiem zināmu, ka esat pieejams, lai sniegtu per-
sonīgu palīdzību un padomdošanu.

Kāpēc jums vajadzētu darīt sevi pieejamu?
Vairums bērnu glābšanu saņem „paši”. Viņi dzird evaņģēliju un 
uzticas Jēzum Kristum nodarbības laikā, ceļā uz mājām vai mā-
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jās. Tomēr jums jāatzīst, ka ir daži bērni, kuri kādu iemeslu dēļ nevar to 
izdarīt:

•	 daži	vēl	nesaprot,	kā	saņemt	glābšanu;
•	 daži		ir	apjukuši	no	dzirdētā;
•	 dažiem	ir	jautājumi,	uz	kuriem	nepieciešams	saņemt	atbildes.

Tādiem bērniem ir nepieciešama palīdzība, un ir svarīgi, ka jūs sniedzat šo 
palīdzību vai vismaz to piedāvājat. Jūs vēlaties palīdzēt bērniem uzticēties 
Jēzum Kristum. Ja viņiem tas vajadzīgs un viņi to vēlas, jūs varat palīdzēt.  
Kā jau minēju, bērniem ir iespējams tikt glābtiem arī bez jūsu palīdzības. 
Viņiem nav nepieciešams runāt ar jums, lai būtu glābti. Daži bērni, iespē-
jams, atbildīs kādai no iepriekš minētajām trim situācijām un viņiem būs 
vajadzīga jūsu palīdzība.
Tātad jūsu nodarbībā var būt  bērns, kurš dzirdējis evaņģēlija vēsti, kurš 
vēlas tikt glābts, kurš nav pārliecināts, kā iegūt glābšanu, un kuram 
nepieciešama jūsu palīdzība un padoms. Bērns var tik ļoti kautrēties, ka 
cits lūdz palīdzību viņa vietā. Sarunājoties ar bērnu aci pret aci un esot 
gatavam atbildēt uz viņa jautājumiem, jūs palīdzēsiet bērnam saprast, kā 
nākt pie Kristus un uzticēties Viņam.

Kā darīt sevi pieejamu?
Tāpēc tā ir jūsu atbildība darīt bērnam zināmu, ka jūs esat gatavs palīdzēt 
viņam, ja viņš to vēlas. Jums skaidri jāatbild uz četriem jautājumiem:

•	 kurš	ir	gatavs	viņiem	palīdzēt;
•	 kur	jūs	esat	pieejams	viņiem;
•	 kad	jūs	esat	pieejams	viņiem;
•	 kas	viņiem	jādara,	ja	viņi	vēlas	saņemt	šādu	palīdzību.

Nodarbības laikā jūs varat teikt apmēram tā: „Ja šodien šeit ir kāds, kurš 
nav glābts un vēlētos tāds būt, bet nav pārliecināts par to, kā saņemt glāb-
šanu, es labprāt ar tevi parunātu un palīdzētu tev noskaidrot, kā uzticēties 
Kristum. Ja tu esi tāds bērns un vēlies ar mani parunāt, pēc nodarbības  
beigām apsēdies uz viena no šiem krēsliem. Ja es redzēšu tevi tur sēžam, tad 
zināšu, ka tu vēlies ar mani parunāt.”
Tā jūs skaidri dosiet atbildes uz iepriekš uzdotajiem jautājumiem.

•	 Bērns	zinās,	ka	jūs	esat	gatavs	palīdzēt	viņam.
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•	 Viņš	skaidri	zinās,	kur	viņam	jāiet.
•	 Viņš	zinās,	kad	jūs	esat	pieejams.
•	 Viņš	skaidri	zinās,	kas	viņam	jādara.	

Lēmuma pieņemšana tagad ir viņa rokās. Šeit nav notikusi ietekmēšana 
vai izdarīts spiediens. Jūs vienkārši informējat un ļaujat bērnam spert 
nākamo soli.
Es personīgi nekad neaicinu bērnus pacelt rokas vai piecelties, vai iznākt 
priekšā, vai pat paskatīties uz mani, ja viņi vēlas pieņemt glābšanu vai 
par to ar mani aprunāties. Manuprāt, aicināt uz šādu fizisku atsaukšanos 
ir bīstami vairāku iemeslu dēļ:

•	 ir	iespējams,	ka	bērni	reaģēs	ātri	un	bez	apdomāšanās,	īpaši,	ja	
skolotājs ir neatlaidīgs, ļoti emocionāls vai  spēcīga personība;

•	 ir	iespējams,	ka	bērni	sekos	„līderim”	un	nekavējoties	fiziski	atsauk-
sies, jo redzēs, ka citi tā dara;

•	 ir	iespējams,	ka	bērni	sajutīsies,	ka	fiziska	atsaucība	–	roku	pacelša-
na, piecelšanās – ir arī garīga atsaukšanās, tāpēc viņi automātiski ir 
glābti.

Es domāju, ka daudz labāk bērniem, kas vēlas personīgu palīdzību, pado-
mu dot pēc nodarbības, lai viņi skaidri zinātu, ko darīt. Ielāgojiet – būtis-
kākais ir tas, ka jūs esat pieejams, ka atrodaties vietā, kuru esat norādījis, 
un ka esat gatavs runāt ar bērnu un sniegt padomu, ja viņš to vēlas.

Kad jums vajadzētu darīt sevi pieejamu?
Bērniem vienmēr jāzina, ka esat gatavs. Ja vadāt nodarbību brīvā dabā 
vai bērnu pasākumu, kurā bērni visu laiku mainās, tad jums jādara sevi 
pieejamu katru reizi, kad evaņģēlijs tiek mācīts neatpestītiem bērniem. 
Ja jūs katru dienu vai katru nedēļu mācāt vienus un tos pašus bērnus, 
tad  atgādiniet viņiem to laiku pa laikam (nav nepieciešams to darīt katrā 
nodarbībā). Ir svarīgi, lai bērni zinātu, kas viņiem jādara, ja vēlas ar jums 
runāt un saņemt padomu.

Dariet sevi pieejamu arī atpestītiem bērniem
Mēs atkal un atkal redzam, ka ir divu veidu bērni – tie, kuri uzticējušies 
Jēzum Kristum kā Glābējam, un tie, kuri nav uzticējušies. Savā kalpošanā 
jūs meklējat veidus,  kā evaņģelizēt neatpestītus bērnus un  arī kā palī-
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dzēt augt glābtiem bērniem. Jums vajadzētu, kā mēs galvenajos vilcie-
nos iezīmējām iepriekšējās nodaļās, nospraust mērķi mācīt un pielietot 
Dieva Vārdu glābtiem bērniem, lai viņi saņemtu garīgo pienu (1. Pētera 
2:2)	un	garīgo	gaļu	(Ebrejiem	5:14),	kas	viņiem	nepieciešams	garīgai	
augšanai. Un jums jāpūlas dot atrisinājumu problēmām, ar kurām viņi 
sastopas. Īpaši dariet to ar Bībeles stundu palīdzību.
Tomēr dažkārt jums būs jāsastopas ar situāciju, ka dažiem glābtiem bēr-
niem būs nepieciešama personīga palīdzība un padoms papildus tam, ko 
esat mācījis nodarbībā. Varbūt, ka viņiem būs jautājumi, uz kuriem nepie-
ciešams sniegt atbildes, vai šaubas, kuras nepieciešams kliedēt. Tiesa, 
dažas atbildes un risinājumi var tikt sniegti tikai personīgi.
Tāpēc savā kalpošanā, mācot glābtus bērnus, jums arī nepieciešams DA-
RĪT	SEVI	PIEEJAMU	viņiem.	Ja	jūs	darītu	viņiem	zināmu	iespēju	nākt	pie	
jums, tad kristīgiem bērniem, kuriem ir nepieciešama personīga palīdzī-
ba un padoms, nebūtu pašiem jānāk un jāprasa palīdzība.
Jums nepieciešams viņiem darīt zināmas četras lietas:

•	 jūs	esat	gatavs	palīdzēt	viņiem,	lūgt	par	viņiem	un	atbildēt	uz	viņu	
jautājumiem;

•	 kur	viņi	var	jūs	satikt,	ja	viņi	to	vēlas;
•	 kad	var	notikt	šī	tikšanās;
•	 kas	viņiem	jādara,	ja	viņiem	nepieciešama	palīdzība.

Jūs, piemēram, varat teikt tā: „Varbūt tu esi uzticējies Jēzum Kristum kā 
Glābējam, bet tev ir kāda problēma vai jautājums. Es patiešām vēlētos tev 
palīdzēt. Es labprāt ar tevi satiktos un aprunātos pēc nodarbības. Vai tu to 
vēlies? Kad citi dosies prom, tu paliec sēžot uz viena no šiem krēsliem pir-
majā rindā. Ja es redzēšu tevi tur sēžam, tad zināšu, ka tu vēlies parunāt ar 
mani, un es tev labprāt palīdzēšu.”
Jums nav nepieciešams katru nedēļu darīt sevi pieejamu padomdošanai 
kristīgiem bērniem. Dariet to laiku pa laikam – īpaši tad, kad tas iede-
ras jūsu nodarbībā. Kristīgiem bērniem ir svarīgi zināt faktu, ka jūs esat 
gatavs palīdzēt un ka viņi tiks uzklausīti. Daudziem bērniem nav neviena 
cita, kas vēlētos viņiem šādi palīdzēt.  Tā ir liela privilēģija un atbildība da-
rīt sevi pieejamu atpestītiem bērniem. Abus šos acinājumus uz padom-
došanu nošķiriet, lai nerastos pārpratumi.
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Parādiet viņiem ceļu
Kā sniegt padomu neatpestītam bērnam un kā vest viņu pie 

Kristus?

Nodaļas kopsavilkums
(10 soļi, vedot bērnu pie Kristus.)

   Nomieriniet bērnu.
   Noskaidrojiet bērna problēmu.
  Pārliecinieties, vai bērns saprot evaņģēliju.
  Lietojiet Bībeles pantu, norādot glābšanas ceļu.
  Jautājiet, vai bērns vēlas uzticēties Kristum.
 Iesakiet, kā viņam lūgt Kungu Jēzu viņu glābt.
 Runājiet par pārliecību par glābšanu.
 Iesakiet viņam pateikties par glābšanu.
 Sāciet garīgo aprūpi.
 Dodiet viņam Bībeles apsolījumu.

Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Tam būtu nepieciešams veltīt vairāk 
laika un vietas nekā iespējams šajā grāmatā. Es esmu uzrakstī-

jis detalizētu grāmatu par šo tēmu – „Kā vest bērnu pie Kristus”. Ja 
jums nav šīs grāmatas un jūs domājat, ka jums tā būtu noderīga, 
meklējiet www.cefbookministry.com. (Piezīme: 2019. gadā šī grā-
mata vēl nav tulkota latviešu valodā.)
Es ceru, ka jūs mācāt evaņģēlija vēsti bērniem un aicināt viņus 
uzticēties Jēzum Kristum kā Glābējam. Es ceru, ka jūs arī darāt 
sevi pieejamu  tiem, kuri vēlas saņemt personīgu palīdzību (skat. 
iepriekšējo nodaļu). Bet nu nodarbība ir beigusies, un kāds bērns 
palicis sēžot. Viņš vēlas būt glābts un grib par to ar jums parunāt.
Šajā nodaļā apskatīsim desmit soļus, kuriem vajadzētu sekot, 
dodot padomu bērnam.

1. solis – nomieriniet bērnu
Bērns var būt nervozs, uztraucies par notiekošo – īpaši, ja bērns ir 
ļoti jauns.
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Smaidiet un nomieriniet viņu. Pasakiet viņam, ka ļoti priecājaties, ka 
viņš vēlas ar jums parunāt.
Noskaidrojiet viņa vārdu un vecumu (ja jūs to nezināt) un, sarunājoties 
ar viņu, uzrunājiet vārdā.
Noskaidrojiet, vai viņu kāds gaida, cikos viņam jābūt mājās. Ja nepie-
ciešams, dariet zināmu bērna aizkavēšanos gaidītājam.
Jūs varat pajautāt viņam par skolu un viņa mīļākajiem priekšmetiem. 
Šāda tipa jautājumi palīdz bērnam atbrīvoties un būt gatavam atklātai 
sarunai ar jums.

2. solis – noskaidrojiet bērna problēmu
Līdzīgi kā ārstam, pirms dot bērnam padomu, jums ir jānosaka viņa garī-
gās problēmas diagnoze.

Četras galvenās bērnu grupas

Bērni, kuri pēc nodarbības nāk pēc palīdzības vai padoma,  parasti iede-
ras vienā no četrām galvenajām kategorijām vai grupām. Katrai grupai 
nepieciešama cita veida palīdzība.
1. grupa. – Neatpestīts bērns, kuram trūkst izpratnes vai kurš nav gatavs 
izdarīt izvēli.
2.	grupa.	–	Neatpestīts	bērns,	kurš	nesaprot	vajadzību	pēc	glābšanas.
3.	grupa.	–	Glābts	bērns,	kuram	trūkst	pārliecības	vai	ir	kāda	problēma.
4.	grupa.	–	Neatpestīts	bērns,	kurš	ir	patiess,	saprot	un	vēlas	būt	glābts.

Trīs svarīgākie jautājumi

Pirms jūs ejat tālāk, jums jāuzdod bērnam, kurš ir atnācis pie jums, trīs 
jautājumi, lai noskaidrotu, kurā no kategorijām bērns iederas. 
1. jautājums. – Kāpēc tu vēlies ar mani parunāt?
Bērna atbilde jums parādīs, vai bērns ir patiess, vai viņš pieder pie pirmās, 
iepriekš minētās grupas.
Ja viņa atbilde norāda, ka viņš patiesi vēlas uzticēties Kristum, tad pār-
ejiet	pie	2.	un	3.	jautājuma.
Ja viņš patiesi nevēlas vai nav gatavs tālākai sarunai, izmantojiet izdevību 
un uzsveriet, cik svarīgs solis ir uzticēšanās Kristum. Iesakiet viņam par to 
nopietni padomāt. Sakiet, ka viņš var uzticēties Kristum jebkurā laikā un 
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vietā. Pirms viņš dodas prom, pasakiet, ka esat gatavs arī turpmāk paru-
nāt ar viņu par šo tēmu, ja viņš to vēlēsies.
Šobrīd jūs nevarat turpināt padomdošanu viņam.

2. jautājums. – Vai tu esi kādreiz grēkojis vai darījis kaut ko sliktu?
Šāda tipa jautājums dos gan jums, gan bērnam iespēju runāt par grēku.
Bērna atbilde uz jautājumu par grēku palīdzēs jums uzzināt, vai viņš 
saprot vajadzību pēc glābšanas. Ja bērns atbild, ka nav grēkojis, tad viņš 
atbilst otrajai grupai un nav gatavs nekam tālākam. 
Tomēr nepietiek, ka bērns zina, ka ir grēkojis un atbild uz iepriekš uzdo-
to jautājumu ar „jā”.  Ir nepieciešama pārliecība par grēku un vēlēšanās 
novērsties no tā, vēlēšanās būt citādam.
Turpiniet uzdot jautājumus, piemēram:

•	 vai	tev	patīk	to	darīt	vai	tādam	būt;
•	 ko	Dievs	vēlas,	lai	tu	justu	attiecībā	uz	slikto,	ko	tu	dari;
•	 vai	tu	vēlies	būt	citādāks	ar	Dieva		palīdzību;
•	 kāpēc	tu	vēlies	būt	citādāks?

Ja bērnam nav nekādas izpratnes par grēku un/vai šķiet, ka nav pārliecī-
bas par grēku, viņš ir otrajā bērnu grupā. Pašlaik jūs viņu nevarat vest pie 
Kristus. Pastāstiet viņam, ka, pirms uzticēties Jēzum Kristum kā savam 
Glābējam, ir nepieciešams apzināties savu grēcīgumu. Kad viņš to sapra-
tīs, jālūdz, lai Jēzus viņu glābj. Paskaidrojiet, ka viņš vienmēr var griezties 
pie jums pēc palīdzības, ja vien to vēlas. Pirms viņš dodas prom, lūdziet 
par viņu.
Ja šķiet, ka bērns saprot un viņam ir kaut nedaudz pārliecības par grēku, 
tad	pārejiet	pie	3.	jautājuma.

3. jautājums. – „Vai tu jau esi aicinājis Kungu Jēzu savā sirdī un dzīvē, 
lai Viņš piedod tev grēkus?” vai
„Vai tu jau kādreiz esi lūdzis grēku piedošanu?”
Ja bērns atbild „jā”, tad tas var norādīt, ka viņš ir glābts, un tad viņš ietilpst 
trešajā grupā. Tomēr jums jāturpina bērnu izjautāt par to. Klausieties 
uzmanīgi bērna atbildēs un, ja nepieciešams, turpiniet izjautāt viņu.  Ja 
jums ir pamatota pārliecība, ka bērns ir glābts, tad viņš ir trešajā bērnu 
grupā un jums jāsniedz viņam palīdzība vai padoms kā glābtam bērnam, 
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kurš zaudējis pārliecību par glābšanu, kuram ir problēmas un kuram 
nepieciešama palīdzība kristieša dzīvē.
Tādā gadījumā jums ir jācenšas atrast iemeslus pārliecības zudumam (vai 
kāda ir viņa problēma) un sniegt padomu no Dieva Vārda.
Ja bērns uz jūsu jautājumu atbild ar „nē” vai jums ir pamatotas šaubas 
pēc bērna izjautāšanas par to, vai viņš ir vai nav glābts, tad turpiniet 
runāt ar viņu kā ar neatpestītu bērnu, kurš saprot savu vajadzību.  Citiem 
vārdiem sakot, viņš iederas ceturtajā bērnu grupā.
Ja bērns šķiet patiess (skat. 1. jautājumu), šķiet, saprot savu vajadzību 
pēc	glābšanas	(skat.	2.	jautājumu)	un	nav	glābšanu	saņēmis	pirms	tam	
(skat.	3.	jautājumu),	tad	tagad	jums	būtu	jādod	neatpestītam	bērnam	
padoms, sekojot turpmākiem astoņiem soļiem.

3. solis – pārliecinieties, vai bērns saprot evaņģēliju
Tagad jums ir lieliska izdevība lietot Bezvārdu grāmatu. Tomēr tai neva-
jadzētu veltīt visu sarunas laiku. Jūsu nolūks ir nevis sludināt, bet no-
skaidrot, vai bērns izprot evaņģēliju. Tādēļ, pirms turpināt, jums jāizjautā 
bērns, lai redzētu, ko viņš saprot par Dievu, par grēku, par Jēzu Kristu un 
glābšanas ceļu. Uzdodot jautājumus, jūs palīdzēsiet viņam labāk saprast 
atbildes uz tiem.

•	 Dievs (Parādiet zelta lapu Bezvārdu grāmatā).
 Par ko tev atgādina šī lapa? Ko tev atgādina zelts? Jā, tas atgādina par 

Dievu:
 Kāds ir Dievs?
 Viņš ir Radītājs un Viņš valda pār visu
 Viņš ir ķēniņu Ķēniņš 
 Viņš ir svēts
 Viņš dzīvo Debesīs un mīl tevi

•	 Grēks (Pārdiet tumšo lapu Bezvārdu grāmatā)
 Kas ir grēks? Mini kādus piemērus
 Ko Dievs domā par grēku?
 Vai tu esi grēkojis?
 Vai tu vēlies novērsties no grēka un būt citāds?
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•	 Jēzus Kristus (Parādiet sarkano lapu Bezvārdu grāmatā)
 Kurš ir vienīgais, kas spēj tevi atbrīvot no grēka?
 Kāpēc Viņš var atbrīvot tevi no grēka?
 Vai Viņš tagad ir miris?

•	 Glābšanas ceļš (Parādiet balto lapu Bezvārdu grāmatā)
 Kas tev jādara, lai būtu glābts?
 Ko darīs Dievs, ja tu to būsi darījis?

Ja, šķiet, bērns skaidri izprot evaņģēlija vēsti, pārejiet pie nākošā soļa. 
Tomēr nepārvērtējiet savu iespaidu. Atcerieties, ka jūs runājat ar bērnu, 
kuram ir ierobežota izpratne un ierobežotas spējas izteikties. Jūs tikai no-
skaidrojat, vai bērnam ir pamatizpratne par šīm nozīmīgajām patiesībām.
Taču jūs, izjautājot bērnu, varat atklāt, ka viņam ir ļoti maza izpratne vai 
vispār nav izpratnes par pamatpatiesībām, vai noskaidrot, ka bērns nav 
patiesi ieinteresēts vai kļūst nemierīgs. Visos gadījumos labāk būtu tikai 
vienkārši evaņģēlija vēsti attiecināt uz viņu un iedrošināt uzticēties Kris-
tum piemērotā brīdī.

4. solis – lietojiet Bībeles pantu, norādot glābšanas ceļu
Šis, iespējams, ir pats svarīgākais solis, kuram jums būs nepieciešams 
visvairāk laika.
Tālāk doti daži principi, kuriem sekot:

•	 Lietojiet Bībeli un parādiet, kā bērns var tikt glābts.
•	 Izvēlieties tikai vienu pantu. Koncentrējieties uz to un rūpīgi to 

izskaidrojiet.
•	 Ja iespējams, izmantojiet Bībeles pantu, kas sader ar to, ko jūs 

esat mācījis Bībeles stundā un ko jūs izmantojāt, skaidrojot evaņ-
ģēliju.	Piemēram,	jūs	jau	esat	mācījis	stāstu	par	Caķeju	(Lūkas	19:1-
10), kurš nāca pie Kunga Jēzus, kad viņš tika aicināts, un jūs lietojāt 
Jāņa	6:37	–	„Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu”.  

•	 Lietojiet pantu, kuru bērniem viegli saprast īsā laikā, kura vārdi 
un	jēdzieni	neprasa	garus	paskaidrojums.	Piemēram,	Jāņa	1:12	
jēdzienu „uzņemt Jēzu” vai	Romiešiem	10:13	jēdzienu	„piesauc Jēzu 
Kristu” bērnam ar nelielu izpratni vai bez izpratnes par Bībeli ir vieg-
lāk	paskaidrot	nekā	Jāņa	3:16	jēdzienu „ticēt uz Kristu”.
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•	 Jums nepieciešams būt pavisam vienkāršam ar jaunākiem bēr-
niem.	Piemēram,	Atklāsmes	gr.	3:20	jaunākiem	bērniem	ir	vieglāk	
saprast.

•	 Lietojiet pantu, kurā bērns redz divus faktus:
 ko Dievs vēlas, lai viņš dara,
 ko Dievs darīs, ja viņš to darīs.

	 Vairākos	pantos	šie	abi	glābšanas	ceļa	aspekti	ir	redzami:	Jāņa	1:12;	
3:16;	6:37;	Ap.d.	3:19;	16:31;	Rom.10:13	un	Atkl.3:20.

•	 Lai bērns izlasa šo pantu vai, ja viņš nevar lasīt, izlasiet viņam to 
priekšā.

•	 Paskaidrojiet bērnam šo pantu vienkārši un uzmanīgi.
Ja	jūs	lietojat	Romiešiem	10:13,	jūs,	piemēram,	varat	teikt:	„Šajā pantā 
tev pateikts, ko Dievs vēlas, lai tu dari. Viņš vēlas, lai tu  piesauktu Viņu Jēzus 
Kristus vārdā. Kas tev jālūdz, lai Viņš dara? Tev jālūdz glābt tevi no grēkiem, 
jo tikai Viņš tevi var no tiem glābt.
Ja tu saproti, ka tev nepieciešama glābšana no grēka, sauc Jēzu Kristu un 
lūdz Viņu glābt tevi, un Viņš to darīs. Šis ir pants ar apsolījumu, tas der ikvie-
nam un vienmēr. Ja tu piesauksi Jēzu un lūgsi glābt tevi, kas notiks, pamato-
joties uz šo pantu? Tu tiksi izglābts!”
Ja jūs esat apmierināts ar bērna izpratni un ja mums šķiet, ka Dievs tie-
šām strādā viņa sirdī, pārejiet pie nākošā soļa.

5. solis – jautājiet, vai bērns vēlas tagad uzticēties Kristum  vai arī doties 
uz mājām un vēl padomāt par to
Tagad jūs varat jautāt bērnam, vai viņš patiesi vēlas turpināt sarunu un 
uzticēties Jēzum Kristum.
Vislabāk formulēt jautājumu tā, lai bērns bez apmulsuma un godīgi va-
rētu atbildēt ne tikai ar „jā”, bet arī „es par to vēl padomāšu”. Bērnam šādā 
brīdī ir ļoti grūti pateikt „nē”.
Jums nepieciešams uzsvērt, cik viņam svarīga ir šī izvēle. Skaidrojot izvē-
les nozīmīgumu, jums jāuzsver trīs fakti.

1. Kungs Jēzus vēlēsies vadīt viņa dzīvi.
 Kungs Jēzus Kristus neienāks bērna dzīvē, tikai lai piedotu viņa 

grēkus. Viņš nāks arī, lai izmainītu bērnu un lai bērns dzīvotu Viņam 
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patīkamu dzīvi. Jēzus vēlas būt bērna „Boss”.
2. Kungs Jēzus vēlēsies redzēt izmaiņas viņa dzīvē.
 Kļūt pat kristieti nozīmē vēlēties novērsties no visa sliktā un tiekties 

darīt to, kas patīk Dievam. Viņam jāsaprot, ka viņa dzīve izmainīsies.
3. Būt pat kristieti ne vienmēr ir viegli.

Viņam jāzina, ka citi zēni un meitenes var smieties par viņu vai ļauni 
pajokot, uzzinot, ko viņš ir izdarījis. Paskaidrojiet, ka tas ir gan brī-
dinājums, gan sagatavošanās, bet dariet viņam zināmu, ka Kungs 
Jēzus palīdzēs un stiprinās viņu.

Pēc tam kad bērns ir ieinteresēts uzticēties Kristum, jums jājautā viņam, 
vai viņš to patiesi vēlas darīt.
„Vai tu vēlies uzticēties Jēzum Kristum kā Glābējam tagad? Tev tas jāvēlas no 
visas sirds. Vai varbūt tu vēlies tagad iet un par to vēl padomāt? Mēs uz brīdi 
paklusēsim, un tu  vari izlemt. Pēc tam tu pateiksi, ko esi izlēmis.”
Ļaujiet mirkli apdomāties, pirms viņš dod atbildi. Ja viņš saka, ka nevēlas 
uzticēties Kristum tagad, bet grib mājās to pārdomāt, ļaujiet viņam iet. 
Nemēģiniet izdarīt spiedienu uz viņu un izmainīt viņa gribu. Tomēr, jums 
jāpasaka, ka viņš var uzticēties Kristum mājās vai citur, ja viņš to patiesi 
vēlas, un paskaidrojiet, kā to darīt. Jūs varat viņam ieteikt vēlāk ar jums 
par to parunāt, ja viņš to vēlas.
Ja bērns atbild ar „jā” uz šo jautājumu un ja šķiet, ka Svētais Gars  ir saga-
tavojis viņu uzticēties Kristum, viņš ir gatavs nākošajam solim. 

6. solis – iesakiet, kā viņam lūgt Kungu Jēzu viņu glābt
Tagad jums jāiedrošina bērnu lūgt Jēzu Kristu glābt viņu, pamatojoties 
uz Bībeles panta faktiem, kuru jūs izskaidrojāt.

•	 Labākais	veids	ir	iedrošināt	bērnu	lūgt	skaļi	un	lūgt	pašam.	Šajā	
gadījumā jūs varat ieteikt iekļaut lūgšanā vienu vai divus teikumus 
(no attiecīgā Bībeles panta).

 „Ka tu patiesi vēlies būt glābts, piesauc Jēzu Kristu, runā ar Viņu un 
lūdz Viņu glābt tevi. Šajā Bībeles pantā (Romiešiem 10:13) ir apsolīts, 
ka Viņš to darīs.”

 Vai „Ja tu patiesi vēlies, lai Kungs Jēzus ienāk tavā dzīvē, pasaki Viņam, 
ka tu ļoti nožēlo savus grēkus, un lūdz Viņu ienākt tavā dzīvē. Šajā Bī-
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beles pantā (Atklāsmes 3:20) apsolīts, ka Viņš to darīs.” Bērna lūgšana 
var būt īsa un vienkārša.

•	 Ja	bērns	ir	ļoti	jauns	vai	ļoti	kautrīgs,	jūs	varat	viņu	vadīt	lūgšanā.	
Paskaidrojiet viņam, ka jūs palīdzēsiet viņam lūgt, un, ja viņš patiesi 
tā domā, viņš var atkārtot vārdus pēc jums.

 „Mīļais Kungs Jēzu... ...Es esmu grēcinieks ... ... Es vēlos mainīties...  ... un 
es vēlos, lai man tiktu piedoti grēki ... ... tāpēc es lūdzu Tevi ... ... glābt 
mani ... ... Es zinu, ka Tu to darīsi, jo Tu esi to apsolījis... ...  Āmen.”

7. solis – runājiet par pārliecību par glābšanu
Bērnam	nepieciešams	mācīties,	kā	viņš	var	ZINĀT,	ka	viņš	ir	glābts.
Tāpēc tagad jums nepieciešams mācīt bērnam, kā viņš var zināt, ka ir 
glābts. Jūs nevarat bērnam dod pārliecību par glābšanu. Tāpēc izvairie-
ties apgalvot, ka jūs esat pārliecināts, ka viņš ir glābts. Jums nevajag radīt 
bērnam iespaidu, ka pārliecība ir atkarīga no tā, ko jūs sakāt. Viņa pārliecī-
ba nāk no Dieva, un tā balstās uz Dieva Vārdu, nevis uz jūsu vārdiem.

•	 Parādiet	viņam,	ko	Dievs	ir	teicis.
 Pasakiet viņam, ka viņš nevar zināt, vai ir glābts, no tā, kā viņš jūtas, 

vai tāpēc, ka jūs tā teicāt. Svarīgs ir jautājums: „Ko Dievs Savā Vārdā 
saka?”

	 Atgriezieties	pie	Bībeles	panta,	kuru	lietojāt	4.	solī,	un	izlasiet	to	
vēlreiz kopā. Tad uzdodiet viņam dažus jautājumus.
 Ko Dievs sacīja tev caur šo pantu?
 Vai tu to darīji?
 Ko šajā pantā Dievs teica, ka Viņš darīs?
 Vai Viņš to darīja?
 Kā tu zini, ka Viņš to izdarīja?
 Viņš apsolīja, ka Viņš to darīs.

•	 Runājiet	par	izmainīto	dzīvi.
 Pasakiet bērnam, ka tagad, kad viņš ir uzticējis savu dzīvi Kungam 

Jēzum, viņa dzīvē būs izmaiņas un tas arī palīdzēs viņam zināt, 
ka viņš ir glābts. Pastāstiet, ka izmaiņas var būt ļoti mazas, bet tās 
noteikti	būs.	Jūs	varat	citēt	2.	Korintiešiem	5:17 „.. ja kas ir Kristū, tas 
ir jauns radījums..”.
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8. solis – iesakiet viņam pateikties par glābšanu
Jūs varat ieteikt bērnam pateikties Dievam par uzticēšanos Jēzum Kris-
tum un par brīnišķīgo glābšanas dāvanu. Bērns var pateikt paldies par 
visu, ko Viņš ir darījis.
Dodiet bērnam iespēju lūgt un pateikties Jēzum.

9. solis – sāciet garīgo aprūpi
Ja laiks ir ierobežots, koncentrējieties uz astotajā solī izceltajiem fak-
tiem – īpaši, ja jums ir iespēja tikties ar bērnu atkal vai ja jūs varat tikties 
ar viņu regulāri arī turpmāk. Ja nepieciešams, varat beigt padomdoša-
nu	pēc	8.	soļa.
Tomēr, ja jums ir laiks vai arī ir risks, ka šo bērnu vairs nesatiksiet ilgu laiku 
vai nemaz, jums vajadzētu īsumā iziet cauri nākošajiem diviem soļiem. 
Vai arī norunāt ar bērnu tikšanos nākošajā nedēļā un tad palīdzēt viņam 
sākt kristieša dzīvi.
Jūs atkal varat paņemt Bezvārdu grāmatu un parādīt bērnam zaļo lapu. 
Paskaidrojiet, ka zaļā krāsa apzīmē augšanu. Tagad, kad bērns ir uzticējies 
Kristum kā Glābējam, Dievs vēlas, lai viņš augtu. Jums jāpastāsta viņam, 
kā viņš augs, sekojot nākamajiem pieciem soļiem.
Jūs varat palīdzēt bērnam iegaumēt šos soļus, izmantojot rokas pirk-
stus, – pa kārtai izmantojiet kreisās rokas pirkstus un lūdziet arī bērnu 
darboties līdzi.
Lasi un paklausi Bībelei katru dienu
Norādiet uz īkšķi, savu stiprāko pirkstu. „Ja tu lasīsi Bībeli un paklausīsi 
tai, tu būsi stiprs.”
Jūs varat viņam ieteikt sākt Bībeli lasīt ar Marka evaņģēliju, katru dienu 
izlasot dažus pantus. Pasakiet viņam, ka nepietiek tikai ar Bībeles lasī-
šanu. Dievs vēlas, lai bērns paklausa tam, kas Bībelē teikts, un Dievs dos 
spēku to darīt.
Sarunājies ar Dievu, savu Debesu Tēvu
Norādiet uz rādītājpirkstu, kuru vienmēr izmanto norādīšanai. Tas mums 
atgādina sarunāties ar Dievu.
Pastāstiet bērnam, ka viņš var lūgt vai sarunāties ar Dievu visur, vienmēr 
un par visu. Taču viņam būtu katru dienu jāvelta īpašs laiks, lai sarunātos 
ar Dievu. To sauc par Kluso laiku.
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Stāsti citiem par to, ko tu esi izdarījis
Norādiet uz rokas vidējo pirkstu, kurš ir visgarākais. Tas mums atgādina 
nekautrēties izteikt savu viedokli par Kungu Jēzu.
Iedrošiniet viņu liecināt, lai gan daži varētu par to smieties vai jokot. Uz-
sveriet, kāda nozīme ir  liecināšanai ar savu dzīvi un izteiktajiem vārdiem.
Lūdz Dievam piedot, kad esi grēkojis
Norādiet uz ceturto pirkstu, kuru vienu nevar noturēt taisni, ja citi pirksti 
ir savilkti dūrē. Demonstrējiet to, cenšoties paturēt ceturto pirkstu taisnu 
un pārējos savilkt dūrē.
„Dažkārt mēs esam tādi un mēs grēkojam. Ja tu esi izdarījis kaut ko sliktu, 
tev nav nepieciešams atkal saņemt glābšanu. Dievs nevēlas, ka tu dari sliktu, 
bet tas dažkārt notiek arī kristieša dzīvē. Kad tu grēko, tad tev nekavējoties 
ir jāizsūdz savs grēks Dievam. Pasaki Viņam, ka tev ir ļoti žēl, un lūdz Viņam 
spēku tā vairs nedarīt.”
Paskaidrojiet	bērnam	ļoti	īsi	1.	Jāņa	1:9.
Satiecies ar citiem kristiešiem
Norādiet uz mazo pirkstiņu un tad savelciet visus pirkstus kopā, simboli-
zējot vienotību. Mazais pirkstiņš viens ir ļoti vārgs, bet kopā ar citiem, tas 
var darīt ļoti daudz.
Pastāstiet, cik labi ir apmeklēt draudzi, svētdienskolu, Labās vēsts pulciņu 
un mācīties vairāk par Dievu, būt kopā ar citiem, kas mīl Dievu. Paskaid-
rojiet, ka tas palīdzēs viņam kristieša dzīvē.

10. solis – dodiet viņam Bībeles apsolījumu
Tagad jūs varat izmantot labās rokas pirkstus, pasakot  bērnam padom-
došanas noslēgumā Dieva apsolījumu.
Atveriet Bībeli un parādiet viņam, ka Kungs Jēzus ir teicis: „Es tevi neat-
stāšu un .. nepametīšu”	(Ebrejiem13:5).	Pēc	tam	atkārtojiet	panta	vārdus,	
norādot uz katru pirkstu pa vienam vārdam, un iedrošiniet bērnu darīt 
tāpat. Turpiniet atkārtot apsolījumu, katru reizi uzsverot citu vārdu.
Būtu labi, ja bērns atcerētos, ka Dievs ir apsolījis būt kopā ar viņu vien-
mēr, lai  kas arī notiktu.
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Palīdziet bērniem viņu problēmās
Kā sniegt padomu atpestītiem bērniem?

Nodaļas kopsavilkums
(Soļi, kas palīdzēs sniegt padomu glābtam bērnam)

 Nomieriniet bērnu.
 Noskaidrojiet bērna problēmu.
 Uzdodiet divus jautājumus.
 Parādiet Bībeles pantu, kas atrisina viņa problēmu.
 Jautājiet viņam, ko viņš vēlas darīt.
 Sniedziet turpmāko garīgo aprūpi.

No iepriekšējām nodaļām mēs redzam, ka mums ir atbildība 
par glābtu bērnu.

•	 Mums	viņiem	jāmāca	Dieva	Vārds	(īpaši	katras	stundas	cen-
trālā patiesība).

•	 Mums	mācītā	patiesība	ir	jāpielieto	kristiešu	dzīvēm.
•	 Mums	jāaicina	bērnus	rīkoties	atbilstoši	mācītai	centrālajai	

patiesībai.
•	 Mums	jādara	sevi	pieejamus	glābtiem	bērniem,	kuriem	ir	

problēmas vai jautājumi.
Pēc tam kad jūs darāt sevi pieejamu glābtiem bērniem un pie-
dāvājat savu palīdzību personīgi palīdzēt viņu problēmās, iespē-
jams, ka viens vai vairāki nāks pie jums pēc padoma. Dodot bēr-
nam padomu, ļoti noderīgi ir sekot padomdošanas plānam. Tas 
nenozīmē, ka burtiski jāizpilda katra padomdošanas plāna detaļa. 
Var izveidoties apstākļi, tikt uzdoti jautājumi vai jums prātā ienākt 
idejas, kuras jūs novirzīs no sākotnējā plāna. Tomēr, kad dodat 
bērnam padomu, ir labi paturēt prātā rīcības plānu. 
Manā grāmatā „Izaugsme” jūs varat saņemt vairāk palīdzības, kā 
atrisināt konkrētas problēmas, kuras var rasties, sniedzot padomu 
glābtam bērnam.
Dodot padomu glābtam bērnam, sekojiet sešiem soļiem.
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1. solis – nomieriniet bērnu
Bērns var būt nervozs un samulsis. Viņš var būt jūtīgs vai noraizējies par 
to, kāda būs jūsu reakcija uz viņa teikto. Iespējams, viņš nav drošs par to, 
kas notiks.

•	 Smaidiet	un	sakiet,	ka	esat	priecīgs,	ka	viņš	ir	atnācis	parunāties.
•	 Uzdodiet	dažus	jautājumus,	uz	kuriem	ir	viegli	atbildēt	un	kuri	pa-

līdz bērnam justies brīvāk:
 Kā iet skolā?
 Vai tu joprojām esi futbola komandā?
 Vai tev patīk Labās vēsts pulciņā?

•	 Raugieties,	lai	jau	no	sākuma	jūs	izrādītu	atsaucību	un	jūsu	sejā	
atspoguļotos patiesa vēlēšanās saprast bērnu un viņa problēmas.

•	 Nav	pieļaujams	sarunā	ar	bērnu	demonstrēt	savu	pārākumu	vai	
nosodījumu. Jūsu attieksmei ir ļoti liela nozīme.

2. solis – noskaidrojiet bērna problēmu
Atbilstošs veids, kā to darīt, ir jautāt, kādēļ viņš ir atnācis un vēlas ar jums 
runāt.
Esiet modrs! Klausieties viņa atbildi ļoti uzmanīgi. Neradiet tādu iespai-
du, ka jums ir jāsteidzas un nav daudz laika runāt ar viņu. Nevienam nav 
vēlēšanās runāt ar šādu cilvēku.
Ir svarīgi būt patiesam. Pirmā bērna atbilde var neatklāt īsto problēmu. 
Turpiniet runāt un klausīties, un, iespējams, beigu beigās atklāsies reālā 
problēma. Ja jums šķiet, ka pirmā atbilde ir identificējusi bērna problē-
mu, speriet nākamo soli.

3. solis – uzdodiet divus jautājumus
Pirms turpināt padomdošanu, jānoskaidro divi fakti un jāuzdod divi 
jautājumi. Atbildes uz jautājumiem palīdzēs labāk saprast bērna pozīciju 
un problēmas un norādīs, kā turpināt sarunu. Tādēļ ir labi noskaidrot šos 
divus faktus, pirms īpaši pievēršaties problēmām vai bērna jautājumam.

•	 Jums	jāzina,	vai	bērns	patiesi	ir	glābts.	Glābšanas	trūkums	var	būt	
pamatiemesls bērna problēmai, un tas jānoskaidro vispirms. Neuz-
skatiet kā pašu par sevi saprotamu to, ka bērns ir uzticējies Kristum. 
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Jautājiet, vai tas tā ir. Jautājiet, kad viņš to ir izdarījis. Jautājiet, kādi 
bija rezultāti. Uzmanīgi klausieties viņa atbildēs.

•	 Jums	jāpārliecinās,	vai	bērnam	ir	pārliecība	par	glābšanu.	Pārliecī-
bas trūkums var būt galvenais iemesls daudzām atpestīta bērna 
problēmām. Pirms turpināt, ir derīgi noskaidrot šo jautājumu. 
Jautājiet, vai viņš zina, ka ir glābts. Ja ne, paskaidrojiet, kā viņš var 
iegūt pārliecību. Ja bērns saka „jā”, jautājiet, kā viņš to zina.

Kad esat ticis galā ar šiem diviem jautājumiem, jūs esat gatavs spert 
nākamo soli.

4. solis – parādiet Bībeles pantu
Tagad jūs esat gatavs pievērsties konkrētai problēmai, par kuru bērns ir 
runājis. Šīs problēmas atrisināšanas un jautājumu atbildēšanas atslēga 
atrodas Bībelē. Jums vajadzētu pievērsties pantam, kurā ir dota atbilde. 
Lai bērns to izlasa. Tad parunājiet par bērna problēmu šī panta gaismā 
un izskaidrojiet, ko pants viņam māca. Centieties viņam palīdzēt saskatīt 
izmantotajā Dieva Vārda pantā problēmas atrisinājumu. Protams, var 
būt nepieciešams lietot vairāk nekā vienu pantu. Centieties izteikties pēc 
iespējas vienkāršāk. (Dažādu problēmu gadījumā lietojamie Bībeles panti 
ir doti manā grāmatā „Izaugsme”	182.	lpp.–235.	lpp.)	
Ja domājat, ka tas būtu svarīgi un derīgi, vajadzētu dalīties savā pieredzē. 

5. solis – jautājiet viņam, ko viņš vēlas darīt
Bērnam nepietiek tikai saprast Dieva atbildi viņa problēmai Bībeles 
pantā, kuru esat izmantojis. Viņam pašam ir kaut kas jādara un jāatsaucas 
tam, ko ir uzzinājis Dieva Vārdā.

•	 Iedrošiniet	bērnu	ticēt	tam,	ko	Dievs	ir	teicis	Savā	Vārdā.
•	 Palīdziet	saprast,	ka	viņam	ir	nepieciešams	kaut	kādā	veidā	atsauk-

ties, lai pārvarētu grūtības un atrisinātu savu problēmu.
•	 Pārrunājiet	nepieciešamo	rīcību.	Lai	viņš izlasa pantu un nosauc, 

kādā veidā viņam būtu jāatsaucas.
•	 Lai	bērns	pats	lūdz	Dievu	par	savu	problēmu	un	izšķiršanos	spert	

konkrētus soļus. Ja viņš nevēlas to darīt, lūdziet kopā ar viņu, ļaujiet 
viņam iet un sakiet, ka jūsu palīdzība vienmēr būs pieejama.

•	 Lūdziet	kopā	ar	viņu	un	par	viņu,	lai	Dievs	palīdzētu	pārvarēt	grūtī-
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bas un problēmas.
•	 Pārrunājiet,	ko	bērns	attiecībā	uz	šo	problēmu	gatavojas	darīt	nā-

kotnē. 

6. solis – sniedziet turpmāko garīgo aprūpi
Ja bērns atsaucas tam, ko Bībele saka, lūdz Dievu par savu problēmu un 
atsaucas Dieva norādījumiem, ir vēl kaut kas, ko var darīt, lai arī turpmāk 
palīdzētu.

•	 Pasvītrojiet	bērna	Bībelē	pantu,	kuru	izmantojāt	padomdošanā	un	
sarunā.

•	 Apsoliet,	ka	arī	turpmāk	interesēsieties	par	viņu	un	aizlūgsiet	par	
viņu.

•	 Pasakiet,	ka	viņš	jebkurā	laikā	drīkst	nākt	parunāties	par	šo	vai	jeb-
kuru citu problēmu.

•	 Māciet	papildus	par	pārrunāto	jautājumu	savā	nodarbībā,	bet	ne-
norādiet uz bērnu.

•	 Nekad	nerunājiet	ar	citiem,	ko	bērns	jums	ir	atklājis.	Tomēr,	ja	prob-
lēma, kuru viņš jums atklājis, ir saistīta ar vardarbību pret viņu, jums 
jāpasaka bērnam, ka jūsu pienākums ir runāt ar tiem cilvēkiem, kas 
var atrisināt šo jautājumu.
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Pilnveidojiet savu programmu
Kā mācīt bērniem Bībeles doktrīnas un iepazīstināt ar 

misijas darbu?

Nodaļas kopsavilkums
(Ir divi temati, kurus jums regulāri vajadzētu iekļaut.)

 Mācīt par misijas darbu.
 Mācīt doktrinārās stundas

Mēs jau apskatījām piecas svarīgākās nodarbības daļas. Šīs 
piecas aktivitātes būtu jāiekļauj katrā mācību programmā:

•	 dziedāšana,
•	 lūgšanu	brīdis,
•	 Bībeles	panta	iegaumēšana,
•	 atkārtošana	(Bībeles	viktorīna),
•	 Bībeles	stunda.

Šajā nodaļā mēs koncentrēsimies uz divām citām programmas 
daļām. Tās regulāri jāmāca, bet nav nepieciešams iekļaut nodarbī-
bā katru nedēļu.

Mācīt misijas darbu
Mācot citus, pašam ir nepieciešams plašs skatījums uz citu vaja-
dzībām. Tad šī vīzija jānodod tālāk bērniem.

Jūsu mērķi
Ir vairāki mērķi, kuri jums jāsasniedz, mācot par misiju:

•	 jāskaidro	bērniem,	ko	Bībele	māca	par	misijas	darbu;
•	 jādod	bērniem	vīzija	par	cilvēku	(īpaši	bērnu)	garīgajām	

vajadzībām visā pasaulē – ka viņi ir pazuduši un viņiem 
nepieciešams evaņģēlijs;

•	 jāparāda	bērniem,	ko	viņi	var	darīt,	lai	apmierinātu	šīs	vaja-
dzības:
 lūgt,
 ziedot (pat ja bērni ir ļoti nabadzīgi un viņiem nav daudz 

naudas);
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 personīgi liecināt citiem,
 nākotnē kalpot kā misionāriem citās zemēs;

•	 vajadzētu	parādīt	bērniem	fotogrāfijas	par	misionāru	darbu	šeit	un	
ārzemēs.

Iepazīstināšana ar misijas darbu
Jūs varat mācīt par misijas darbu un ieinteresēt bērnus šādi:

•	 mācot	Bībeles	stundas,	kurās	ir	cilvēki,	kurus	Dievs	lietoja,	lai	pa-
stāstītu	citiem	par	Dievu,	piemēram,	Jona,	Naamāna	kalpone,	Filips	
un etiopietis;

•	 mācot	un	iegaumējot	Bībeles	pantus,	piemēram,	Marka	16:15;	Jāņa	
4:35.

Abi veidi jums palīdzēs mācīt Bībelisko pamatojumu par misijas darbu;
•	 stāstot	misionāru	stāstus,	izceļot	to	cilvēku	praktisko	pieredzi,	kuri	

ir iesaistījušies misijas darbā. Misionāru biogrāfijas ir ļoti piemēro-
tas, piemēram, Hadsons Teilors (Hudson Taylor), Emija Kārmaikla 
(Amy Carmichael), Viljams Kerijs (William Carey). Taču nestāstiet 
vienkārši stāstus. Centieties izcelt šajos stāstos svarīgākos kristīgās 
kalpošanas un liecināšanas principus;

•	 dziedot	dziesmas	par	misijas	darbu.		Dziedāšanai	ir	liela	nozīme,	
mācot par misionāriem;

•	 paskaidrojot	un	sniedzot:
 vispārēju informāciju par vajadzībām pasaulē,
 konkrētu informāciju par vienu valsti vai rajonu, par kuru jūs 

vēlaties bērnus īpaši ieinteresēt. Izmantojiet vizuālos līdzekļus – 
kartes, fotogrāfijas;

•	 „adoptējot”	misionāru,	kurš	strādā	kādā	zemē,	sniedzot	bērniem	
informāciju par viņu un viņa darbu. Šajā informācijā būtu jābūt 
ziņām par to, no kurienes viņš ir, kā viņš tika glābts, kā Dievs viņu 
aicināja, kā gatavojās kalpošanai, kur viņš dzīvo, no kādas zemes, 
ko viņš tur dara, kādas ir vajadzības un grūtības šajā valstī, un kādi 
ir kalpošanas rezultāti. Centieties pasniegt šo informāciju atraktī-
vi – izmantojot kartes, attēlus, lūgšanu kartīti, fotogrāfijas un skiču 
albumu.
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•	 		sarakstoties	ar	misionāru	un,	ja	tas	iespējams,	uzaicinot	viņu	cie-
mos. 5 līdz 10 minūšu ieraksts, ko atsūtījis misionārs, dziesmas no-
darbībā, jaunumi, lūgšanu vajadzības un pateicības var ļoti noderēt 
un iedrošināt bērnus. Jūs varat nosūtīt misionāram apsveikumus 
Ziemsvētkos un dzimšanas dienā. 

Trīs faktori, ko vienmēr der paturēt prātā, mācot bērniem par misijas 
darbu:

•	 nav	iespējams	vienā	reizē	izstāstīt	visu	par	misijas	darbu.	Ik	reizi	
mazliet. Lai jūsu mērķis ir noteiktā laikā atklāt bērniem pēc iespējas 
vairāk šīs kalpošanas aspektu;

•	 katrā	nodarbībā	nebūs	laika	mācīt	par	misijas	darbu.	Varat,	piemē-
ram, piecas nedēļas īsumā mācīt par misijas darbu, pēc tam nāka-
mās piecās nedēļās –  īsas Bībeles doktrīnu stundas;

•	 nedrīkst	atteikties	mācīt	par	misiju	un	aicināt	bērnus	ziedot	tāpēc,	
ka viņi ir nabadzīgi, vai tāpēc, ka jūs jūtat, ka kāds varētu nesaprast 
vai nevēlēsies iesaistīties. Tas palīdzēs viņiem, un tas palīdzēs arī 
citiem.

Viņu piedalīšanās
Jūs vēlaties, lai bērni tiktu iesaistīti misijas darbā. Iesaistīšanās – gan lū-
dzot, gan ziedojot misijas darbam, viņiem palīdzēs garīgi augt. Ir vairāki 
veidi, kā viņi var iesaistīties:

•	 lūdzot	par	konkrētiem	misionāriem,	par	bērniem	tajā	zemē	vai	
kādā savas zemes rajonā. Izvilkumi no misionāra vēstulēm viņiem 
būs ļoti noderīgi;

•	 ziedojot	naudu,	viņi	palīdz	misionāram	vai	misijas	projektam.		At-
tiecībā uz ziedojumu vākšanu jums jāseko vairākām vadlīnijām:
 māciet bērniem Bībeles principus par došanu citiem, lai palīdzē-

tu,
 bērniem jāzina, kam viņu ziedotā nauda tiks izlietota,
 bērnu vecākiem jāzina, ka visa ziedotā nauda tiks nosūtīta misi-

onāram viņa kalpošanas atbalstam, ka mācīšanās ziedot palī-
dzēs pašiem bērniem. Šeit noderīga būtu vēstule vecākiem,

 iedrošiniet bērnus ziedot no saviem līdzekļiem, nevis lūgt vecā-
kiem vai kādam citam,
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 uzsveriet, ka svarīgākais nav ziedotās naudas daudzums (Marka 
12:42-44),	bet	gan	attieksme,	ar	kādu	dod,

 neizdariet spiedienu uz bērniem un nemudiniet viņus, jautājot, 
kurš atnesīs vairāk naudas,

 varat lietot kādu tabulu, kurā būtu redzams, kā ziedojumu 
vākšana sekmējas. Vienkāršākā tabula varētu būt ar sadaļām pa 
nedēļām lapas lejā un ar lapas sānā atzīmētu ziedojumu mērķi, 
kas sadalīts vairākos soļos. Katru nedēļu ziedojumi tiek saskaitīti 
un tabulā atzīmēts, cik liela daļa no kopējā mērķa ir sasniegta. 
Jūs varat uzzīmēt trijstūri un katru reizi, kad ziedojums savākts, 
iekrāsot sadaļu atbilstoši ziedojuma lielumam. Tā turpina, līdz 
mērķis ir sasniegts;

•	 iedrošiniet	bērnus	būt	misionāriem	jau	tagad,	liecinot	citiem.	Viņi	
var pastāstīt citiem bērniem evaņģēliju. Bērni var būt labāki misi-
onāri, jo viņiem ir vairāk iespēju nekā pieaugušajiem un viņi labāk 
prot izvēlēties valodu, kuru saprot viņu vienaudži. Taču viņiem ir 
jāparāda, kā liecināt, piemēram, kā lietot Bezvārdu grāmatu, kā 
uzaicināt citus bērnus uz nodarbību vai kā izdalīt traktātus;

•	 aiciniet	bērnus	veltīt	savu	dzīvi	Dievam,	lai	Viņš	tos	lieto	nākotnē.	
Daudzi misionāri saņēmuši savu pirmo aicinājumu doties misijas 
laukā bērnībā;

•	 parādiet	dažādus	darbus,	ko	dara	misionāri,	un	soļus,	kā	viņi	kļuva	
par misionāriem. Lūdziet par bērniem, lai Dievs vada pēc Savas gri-
bas viņu dzīves, lai Dievs aicina kādus no viņiem pilna laika kalpo-
šanā.

Māciet doktrīnu stundas
Vispārīgi runājot, viena no vislielākajām vajadzībām mūsdienu bērniem 
ir kaut nedaudz saprast galvenās Bībeles patiesības un doktrīnas.  Labā-
kais veids, kā piepildīt šo vajadzību, ir mācīt doktrīnas Bībeles stundās 
katru nedēļu. Doktrīnu mācīšana varētu būt arī papildus. Tas būtu otrs 
veids, kā tās mācīt bērniem.
Jūs varētu atvēlēt piecas līdz desmit minūtes savā programmā, lai mācītu 
vienu Bībeles doktrīnu vai vienu aspektu no šīs doktrīnas. Jūs to varat 
darīt katru nedēļu. Vēl viens variants ir mācīt doktrīnu vienu nedēļu, bet 
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otru nedēļu mācīt par misiju. Vai, kā jau iepriekš jums tika ieteikts, mācīt 
tās ciklveidīgi – piecas nedēļas pēc kārtas doktrīnas un tad piecas nedē-
ļas par misijas darbu. Dažu doktrīnu stundu ciklu nosaukumi, kas jums 
varētu noderēt:

•	 „Kas jāzina katram bērnam”; 
•	 „Kādus jautājumus uzdod bērni”;
•	 „Kas ir Dievs”;
•	 „Bībele”;
•	 „Kāds ir Dievs”;
•	 „Kungs Jēzus Kristus”.

Pēdējo piecu grāmatu autors esmu es, un angļu valodā tās ir iespējams 
pasūtīt, rakstot uz grāmatas sākumā norādīto adresi.  Vairāki citi cikli tiks 
izdoti nākotnē.
Katrā ciklā ir piecas doktrīnu stundas, un katrai stundai ir astoņi attēli un 
stundas apraksts atsevišķā grāmatā; tas viss palīdzēs skolotājam skaidri 
un loģiski mācīt bērnus.
Šīs stundas var lietot divējādi:

•	 tās	nodarbībā	var	aizvietot	Bībeles	stundu.	Tādā	gadījumā	māciet	
visu stundu, lietojot visus astoņus attēlus. Doktrīnas mācīšana 
tad aizņems apmēram piecpadsmit līdz divdesmit minūtes. To, kā 
šīs stundas tiek lietotas, jūs varat redzēt piecu gadu programmā 
127.–131.	lpp.;

•	 varat	katrai	stundai	atvēlēt	četras	līdz	piecas	nedēļas	un	mācīt	
vienu vai divus paragrāfus vienā reizē apmēram piecas līdz astoņas 
minūtes. Tas var būt papildus Bībeles stundai vai arī šķirti no tās 
citā programmas daļā.

Jūs varat sagatavot un mācīt savu īsu doktrīnu stundu, ja vēlaties. Ja jums 
nav  stundu, kas minētas iepriekš, jūs varat meklēt palīdzību manā grā-
matā  „Kā mācīt Bībeles doktrīnas bērniem”,	īpaši	5.,	6.,	un	7.	nodaļā.

5. nodaļa. Kad un kur mums vajadzētu bērniem mācīt doktrīnu?
6.	nodaļa.	Kā mēs varam izmantot uzskates kartītes doktrīnu mācīšanai?
7.	nodaļa.	Kādas galvenās doktrīnas mums vajadzētu mācīt?
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Citas šīs grāmatas nodaļas arī paskaidros, kā bērniem sekmīgi mācīt Bībe-
les doktrīnas.
Ja jums nav šīs grāmatas un jūs to vēlētos saņemt, rakstiet uz grāmatas 
sākumā norādīto adresi, sniedzot informāciju par jūsu kalpošanu bēr-
niem un pamatojumu, kāpēc jums šī grāmata noderēs kalpošanā. 
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Palīdziet viņiem to saskatīt
Kā izmantot vizuālos līdzekļus?

Nodaļas kopsavilkums
(Vizuālie līdzekļi var palīdzēt jūsu kalpošanā.) 

 Uzskates nolūks.
 Uzskates lietošana.
 Uzskates ieguve.
 Uzskates tipi:

• flaneļa tāfele,
• attēli,
• priekšmeti,
• citi.

 Vislabākā uzskate.
 Uzskates  sagatavošana.

Pieredze rāda, ka bērni vairāk iemācās dzirdot un redzot, nevis 
tikai dzirdot. Tādēļ jums būtu jācenšas mācīt, pēc iespējas 

izmantojot vizuālos līdzekļus.

Uzskates nolūks
Uzskate nav pašmērķis. To lieto, lai palīdzētu mācīt patiesību. Tā ir 
līdzeklis, kas palīdz mācīt, un nekas vairāk.
Ir pieci dažādi veidi, kā vizuālie līdzekļi palīdz mācīt:

•	 piesaista	uzmanību.
 Uzskate piesaista skatienus vienam punktam un bērnu prā-

tus vienai idejai. Nekas tā neizraisa bērnu interesi, kā kaut 
kas, ko viņi var aplūkot. Skolotājs, lietojot uzskati, nodarbina 
bērnu acis un ausis un samazina viņu domu klejojumus 
citos virzienos;

•	 palīdz	veidot	izpratni.
  Uzskate palīdz bērniem saprast to, ko jūs sakāt;
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•	 veicina	mācītā	iegaumēšanu.
 Tas, ko redz, ilgāk paliek atmiņā. Uzskate  palīdzēs bērniem patiesī-

bu ilgāk paturēt spilgtā atmiņā;
•	 samazina	strīdus	un	sāncensību.
 Uzskate padara stundu interesantāku un atraktīvāku, samazina 

sliktas disciplīnas draudus;
•	 ir		nodrošinājums,	kas	novērš	pārpratumus.
 Kaut ko vienkārši aprakstot vārdiem, var teikto saprast nepareizi, 

bet, kad tas tiek parādīts, problēmu vairs nav.
 Bībelē atkal un atkal mēs redzam, kā Jēzus izmantoja vizuālos 

līdzekļus, ilustrējot un paskaidrojot to, ko Viņš mācīja. Viņš zināja un 
demonstrēja, cik efektīvi un vērtīgi var būt uzskate mācību procesā.

Uzskates lietošana
Jūs varat lietot uzskati dažādās mācību programmas daļās:

•	 vizualizējot	bērnu	dziedātās	dziesmas;
•	 ilustrējot	Bībeles	pantu,	kuru	vēlaties	iemācīt;
•	 stundas	atkārtošanas	laikā;
•	 iepazīstinot	bērnus	ar	misijas	darbu	(piemēram,	pasaules	karte	vai	

kādas valsts karte, attiecīgās valsts nauda);
•	 mācot	doktrīnas;
•	 kā	palīglīdzekli,	mācot	Bībeles	stundu.

Uzskates ieguve
Pamatā jūs varat lietot divu veidu uzskates:

•	 uzskate,	kuru	jūs		varat	iegādāties	vietējā	Child	Evangelism	Fellowship	
(Latvijā – Bērnu kristīgās izglītības apvienība) ofisā. Tie ir labi un atrak-
tīvi vizuālie līdzekļi un palīdz ieekonomēt darbu, kas jāvelta stundas 
sagatavošanai. Taču tie var būt samērā dārgi, un dažās valstīs izvēle ir 
ierobežota;

•	 uzskate,	kuru	jūs	izgatavojat	pats.	Tie	nebūs	tik	„profesionāli”	kā	
iepriekš minētie, un to sagatavošana prasīs vairāk darba. Taču tie ir 
daudz lētāki un tāpat lieliski noderēs. Daudziem ir iespēja uzskati 
izprintēt no datora.
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 Ir daudz vizuālo līdzekļu un priekšmetu, kas ir pieejami, kas neko 
nemaksā un tāpat ir ļoti efektīvi izmantojami.

 Dažkārt skolotāji vilcinās lietot uzskati to cenas dēļ. Taču, apdomā-
joties un ieguldot darbu, jūs varat sagatavot vai atrast uzskati, kas 
maksā mazāk vai nemaksā neko.

 Padomājiet par Kunga Jēzus kalpošanu. Viņš vienmēr lietoja uzska-
ti – bērnu, monētu, putnu, koku, zivi vai puķi. Viņš parasti izmantoja 
vienkāršus dabas priekšmetus, kuri bija lēti vai par brīvu. Arī jūs varat 
lietot šādu uzskati, un šādu iespēju ir daudz.

Uzskates tipi
Mācīšanai var noderēt dažāda veida uzskate.
Flaneļa tāfele
Flaneļa	tāfele	ir	viens	no	visplašāk	lietotajiem	un	visefektīvākajiem	vizuā-
lajiem līdzekļiem.
Tā lietošanas pamatprincips: uz flaneļa auduma, flīsa vai cita līdzīga 
materiāla (uzkārsta vai pūkaina auduma) pamatnes izvieto no filca vai 
papīra	izgatavotas	figūras.	Jums	būs	nepieciešama	apmēram	90x70	cm	
viegla koka vai stingra kartona tāfeles pamatne, kas jāpārklāj ar tumšu 
(sarkanu vai melnu) flaneli vai tam līdzīgu audumu. Pēc tam jāizgriež 
figūras vai vārdu kartītes, kuras vēlaties lietot. To aizmugurē jāpielīmē 
flaneļa	audums.	Figūras	un	kartītes	būs	izturīgākas	un	ilgāk	kalpos,	ja	to	
aizmugure būs pilnībā noklāta ar audumu.  Šādi sagatavotas figūras labi 
pieķersies tāfelei, un tās varēs izmantot, mācot stundu.
Jūs varēsiet šīs figūras un vārdu kartītes likt uz tāfeles mācīšanas laikā.
Flaneļa	tāfeli	var	lietot	dažādos	veidos:

•	 lietot	cilvēku	figūras,	dzīvnieku	un	priekšmetu	attēlus,	mācot	Bībe-
les stundas;

•	 izgatavot	un	lietot	vārdu	kartītes,	lai	mācītu	Bībeles	pantu	vai	
dziesmu;

•	 mācīt	dziesmas	un	Bībeles	pantus,	lietojot	attēlus	un	flanelogrāfa	
figūras, kas tos ilustrē (bez teksta);

•	 izmantot	attēlus	vai	kartes	(protams,	aizmugurē	pielīmējot	flaneli),	
lai paskaidrotu kaut ko no mācītā.
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Lietojot flanelogrāfu jāievēro daži noteikumi:
•	 turiet	tāfeli	atgāztu	apmēram	60	grādu	leņķī,	tad	figūras	labāk	turē-

sies;
•	 turiet	tāfeli	bērnu	acu	līmenī	un	pārliecinieties,	ka	visi	bērni	var	to	

redzēt;
•	 pārbaudiet,	vai	figūras	ir	sakārtotas	atbilstošā	kārtībā,	un	novieto-

jiet tās netālu no tāfeles uz galda vai krēsla;
•	 gādājiet	par	dinamiku.	Figūras	uz	tāfeles	novietojiet	pakāpeniski.	

Pārvietojiet tās. Aizstājiet tās ar citām figūrām. Aina, kura attīstās, 
noturēs bērnu interesi. Centieties figūras uzlikt pareizajā brīdī. Ko-
ordinācija laikā ir ļoti svarīga;

•	 lielākās	figūras	jāizvieto	tāfeles	priekšplānā	(tuvāk	apakšējai	malai)	
un mazākās figūras fonā – ievērojiet pareizu perspektīvu. Pārbau-
diet, vai visas figūras ir uzliktas taisni;

•	 nepārtrauciet	stāstu,	liekot	figūras	uz	tāfeles.	Turpiniet	stāstīt	un	
darboties vienlaicīgi;

•	 neuzgrieziet	muguru	klasei,	kārtojot	figūras	uz	tāfeles.	Strādājiet,	
stāvot vienā tāfeles sānā. Tā jūs nepazaudēsiet acu kontaktu ar 
bērniem un jūsu vārdus varēs labāk dzirdēt;

•	 uzglabājiet	figūras	akurāti	un	labā	stāvoklī.
Viena no flaneļa tāfeles lietošanas priekšrocībām ir, ka mācoties, īpaši tas 
attiecas uz Bībeles stundu, bērni nepārtraukti redz mainīgas ainas. Tas 
palīdz noturēt viņu interesi.
Ir arī daži trūkumi. Iespējams, ka grūtības sagādās vajadzība pārvietot 
tāfeli un tās statīvu (ja jums ir tikai viens komplekts) uz citu vietu. Tas at-
tiecas	uz	gadījumiem,	kad	nav	sava	transporta.	Flaneļa	tāfeli	ir	grūti	lietot	
brīvdabas apstākļos, jo vējš var aizpūst figūras. Iegādāties papildu figūru 
komplektu varētu būt dārgi. 

Attēli
Attēliem vislabāk izmantot stingru kartonu. Attēls var būt papildināts 
arī ar kādu teikumu, kas to paskaidro. Piemēram, jūs varat izmantot paša 
izgatavotu attēlu, lai mācītu Bībeles pantu, vai vairākus attēlus, lai mācītu 
Bībeles stundu. Šādus attēlus var ar spirāli sastiprināt kopā vai arī lietot 
katru atsevišķi.
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Jūs varat izmantot attēlu komplektus, mācot stundu, misionāru stāstu vai 
doktrīnu skaidri un loģiski. Attēlus var izmantot, arī mācot dziesmas un 
Bībeles pantus.
Attēlu komplektu turiet rokās un parādiet attiecīgo attēlu mācību pro-
cesā. Tie ir ļoti noderīgi, strādājot brīvā dabā (attēlus vējš neaizpūtīs). Tie 
salīdzinājumā ar flaneļa tāfeli ir arī vieglāk pārnēsājami.  
Ja ir iespējams,  nopērciet gatavu stundu ar attēliem un sagatavojiet to 
mācīšanai. Tiesa, tie ir diezgan dārgi. Varat arī pats izgatavot savus attē-
lus. Jums būs nepieciešami astoņi kartona gabali. Kartona vienā pusē 
uzrakstiet teikumu un pievienojiet attēlu, kas to ilustrē.  Šādas kartītes 
palīdzēs jums mācīt svarīgākās Bībeles doktrīnas loģiski un sistemātiski. 
Iespēja izmantot datoru ļoti atvieglos pašizgatavotas doktrīnu stundas 
sagatavošanu un ilustrēšanu.
Detalizētāku aprakstu, kā sagatavot vizualizētas doktrīnu stundas un kā 
tās lietot, jūs atradīsiet manas grāmatas „Kā mācīt Bībeles doktrīnas bēr-
niem” 	6.	nodaļā.
Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka mēs esam izdevuši vairākas grāmatas ar 
attēliem, lai mācītu bērniem doktrīnas. Jūs varat izlasīt to nosaukumus 
šīs grāmatas sākumā. Tās ir pieejamas tiem, kuri patiešām tās lietos savā 
kalpošanā bērniem.

Priekšmeti
Mācot stundu, jūs kā ilustrācijas varat izmantot priekšmetus. Kā jau 
iepriekš minēju, šo vizualizācijas metodi ļoti bieži izmantoja Kungs Jēzus 
Savā kalpošanā. 
Šāda uzskate ir vislētākā un visvieglāk pieejamā. Mums tikai nepiecie-
šams saskatīt šos priekšmetus un iztēloties, kā mēs tos varam izmantot.

Daži piemēri, kā izmantot priekšmetus:
•	 ja	jūs	runājat	par	Bībeli	un	kāpēc	Dievs	devis	mums	šo	brīnišķīgo	

grāmatu, jūs varat izmantot spoguli.
	 Bībele	ir	kā	spogulis,	kas	parāda,	kādi	mēs	esam	(Jēkaba	1:22-24).
 Tā parāda mums, cik mēs esam netīri un kā mēs varam būt tīri;
•	 ja	mācāt	stundu	par	kristīgu	dzīvi,	jūs	varat	izmantot	divus	cimdus:
 uzvelkot vienu cimdu, jūs varat parādīt, cik noderīgs un rosīgs 

tas var būt,
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 otrs cimds ir bezpalīdzīgs un nekustīgs, jo tas nav uzvilks rokā.
 Tu vari būt kristietis un dzīvot kristīgu dzīvi, kad Jēzus Kristus caur 

Svēto Garu dzīvo tevī;
•	 jūs	varat	izmantot	ogles	gabaliņu,	kas	mums	rāda,	kādi	mēs	esam:
 ogles gabaliņš ir tumšs. Mūsu sirdis un dzīves ir tumšas grēka dēļ,
 ogle ir vērtīga. Arī mēs esam vērtīgi Dieva acīs,
 olges meklē no augšas. Jēzus Kristus nāca no augšienes meklēt un 

glābt mūs,
 ogles pirms lietošanas mazgā. Arī mūs nepieciešams tīrīt, pirms 

Dievs var mūs lietot,
 ogles ir lietojamas – tās dod gaismu, spēku, saldumu (saharīnu). 

Kad mēs uzticamies Jēzum Kristum, Viņš mūs var lietot:
 lai rādītu gaismu,
 lai dzīvotu,
 lai būtu saldi;

•	 jūs	varat	izmantot	zīmuli,	lai	izskaidrotu	zēniem	un	meitenēm,	kas	
ir kristietis:
 zīmuļus izgatavo, tie neaug. Vai esat kādreiz redzējuši zīmuļkoku? 

Tikai Dievs var mūs izglābt un veidot,
 zīmulim tiek ielikta jauna grafīta sirds vai serde. Tā arī Dievs glāb-

jot dod mums jaunu sirdi,
 zīmuļi ir izgatavoti noteiktam mērķim – rakstīšanai. Dievam ir 

darbs katram no mums,
 zīmuļi paši neko nespēj darīt. Tā ir arī ar mums,
 zīmuļa ārējam krāsojumam nav īpašas nozīmes. Sirds ir tā, kas 

tiek vērtēta,
 lai zīmuļus varētu lietot, tos uzasina. Mums nepieciešama sagata-

vošanās ar Bībeles studiju un lūgšanu palīdzību. 
Protams, ir svarīgi izmantot priekšmetus un cita veida uzskati, bet jāatce-
ras, ka uzskate nav nekas vairāk kā palīglīdzeklis. Tā nedrīkst būt galvenā 
un dominēt pār patiesību, ko jūs mācāt. Jums jāizslēdz iespēja, ka uzska-
tes līdzeklis varētu novērst uzmanību no stundas. 
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Cita uzskate
Cita noderīga uzskate:

•	 tāfele	ir	ļoti	noderīga,	mācot	Bībeles	pantus;
•	 dažās	valstīs	dažkārt	izmanto	video,	filmu	fragmentus	vai	projekto-

ru;
•	 dažkārt	noder	plakāti	un	maketi.

Vislabākā uzskate
Vai zināt, kas ir vislabākā uzskate? Tas esat JŪS.
Jūs esat uzskate bērniem. Jūs esat vissvarīgākais no visiem vizuāliem 
līdzekļiem:

•	 jūsu	āriene.	Jums	jāseko	līdzi,	kā	esat	apģērbies	un	cik	kārtīgs	ir	
jūsu apģērbs;

•	 jūsu	mācīšana.	Jums	jābūt	aktīvam	un	jāiesaista	pārējie,	jānovērš	
vienveidīgums;

•	 jūsu	dzīve.	Jums	vienmēr	jābūt	labam	piemēram	bērniem;
•	 jūsu	attieksme:	
 vienmēr pamudinošs un akurāts, 
 vienmēr dedzīgs, 
 vienmēr pieejams, 
 vienmēr pievilcīgs, rūpīgs un valdzinošs;

•	 atcerieties,	ka	daudziem	bērniem	JŪS	esat	vienīgā	Bībele,	ko	viņi	
redz un lasa.

Uzskates sagatavošana
Būs nepieciešams veltīt nedaudz laika, lai iegādāto uzskati sagatavotu 
lietošanai.	Figūras	flanelogrāfam	nepieciešams	izgriezt.	Dažus	attēlus	
nepieciešams izkrāsot.
Daži noderīgi padomi, ja gatavojat uzskati, piemēram, vārdu kartītes, 
Bībeles pantus un dziesmas, pats:

•	 vārdiem	jābūt	pietiekami	lieliem,	lai	bērni,	kurus	mācāt,	varētu	tos	
izlasīt;

•	 jūsu	rakstītajam	tekstam	nav	jābūt	profesionāli	izpildītam,	tomēr	
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tam jābūt glītam;
•	 nelietojiet	pārāk	daudz	vārdu	un	nesaspiediet	tos	cieši	kopā;
•	 centieties	saglabāt	izgatavoto	uzskati	labā	kārtībā	un	nepieļaujiet	

tās nosmērēšanu un stūru atlocīšanos.
Protams, jums jāgatavojas un jāvingrinās uzskates lietošanā:

•	 jāvingrinās	salikt	figūras	uz	flaneļa	tāfeles	(skat.	Ieteikumus	217.	lpp.);
•	 jāvingrinās	attēlu	lietošanā:
 turēt tos tā, lai bērni var redzēt,
 vingrināties pāršķirt lapas,
 nerādīt attēlu pārāk ilgi,
 nerādīt attēlus pārāk ātri un uz īsu mirkli.

Noslēguma pārbaude
Pirms lietot uzskati, jums jāuzdod sev daži jautājumi:

•	 vai	tas	palīdzēs	bērniem	labāk	saprast	patiesību	vai	arī	radīs	vēl	
lielāku neskaidrību;

•	 vai	tas	ir	piemērots	šī	vecuma	bērniem;
•	 vai	uzskate	ir	glīta	un	pievilcīga	(nav	nepieciešams	profesionāls	

darbs);
•	 vai	tekstā	nav	kļūdu;
•	 vai	uzskate	ir	skaidri	un	viegli	saskatāma;
•	 vai	tā	ir	vienkārša	un	vai	tajā	nav	pārāk	daudz	detaļu.		
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Nezaudējiet  kontroli
Kā uzturēt nodarbībā labu disciplīnu?

Nodaļas kopsavilkums
(Jums nodarbībā ir nepieciešama laba disciplīna.)

 Labas disciplīnas nozīme.
 Galvenie sliktas disciplīnas iemesli.
 Labas disciplīnas vadlīnijas.
 Disciplīnas problēmu pamatrisinājums.
 Daži brīdinājumi.
 Kā saglabāt kontroli, kad rodas problēmas.
 Kā izturēties pret bērnu, kas sagādā problēmas.

Viena no vislielākajām problēmām ir slikta disciplīna. Tāpēc 
mums pamatīgi jāapskata šī problēma un jāmēģina atrast 

risinājumu. Kā lai nodrošinu labu disciplīnu nodarbībā?

Labas disciplīnas nozīme
Laba disciplīna ir ļoti svarīga katrā mācību procesā vairāku iemes-
lu dēļ:

•	 tā	palīdz	skolotājam	mācīt un visiem bērniem mācīties. 
Viens	problemātisks	bērns	var	traucēt	29	citiem	bērniem	
būt uzmanīgiem. Lai iesaistītu bērnus, stundā ir nepiecieša-
ma laba disciplīna. Ja tā ir slikta dažu bērnu uzvedības dēļ, 
jūsu sniegums ir sagandēts. Slikta disciplīna var ļoti sabojāt 
nodarbību;

•	 tā	vingrina	un	sagatavo	bērnus	disciplinēt	savu	dzīvi	–	īpaši	
savu kristieša dzīvi;

•	 bērniem	būtībā	patīk	disciplīna,	un	viņi	to	ciena;
•	 tā	parāda	mūsu	mīlestību	un	rūpes	par	viņiem;
•	 slikta	uzvedība	nepagodina	Dievu.

Galvenie sliktas disciplīnas iemesli
Ir vairāki iemesli, kāpēc daži bērni ir neuzmanīgi, nemierīgi un 
nedisciplinēti.
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•		 Skolotāja	radītās	problēmas,	iespējams,	ir	galvenie	sliktas	disciplī-
nas iemesli. Tas var nozīmēt, ka 
 ir bijusi slikta sagatavošanās,
 pirms nodarbības nav nepietiekami lūgts,
 trūkst entuziasma un iztēles mācot,
 māca neinteresanti un nepievilcīgi.

•		 Praktiskas	lietas,	piemēram,	neapmierinoši	sagatavota	telpa,	slikts	
sēdvietu izvietojums, nepietiekama ventilācija, pārāk augsta vai 
zema temperatūra, var ļoti pasliktināt disciplīnu. 

•		 Problēmas	ar	skolēniem	ir	nozīmīgākais	sliktas	disciplīnas	iemesls.	
 Jums jācenšas saprast bērnu vajadzības un jāatzīst, ka tās var būt 

viņu sliktās uzvedības iemesls. Piemēram:
 slikta ģimenes ietekme un saspīlējumi mājās,
 personības vai mentālas problēmas, piemēram, šie bērni mācās 

lēnāk par citiem, slikti lasa vai ir emocionāli uzbudināti,
 fiziskas problēmas, piemēram, nogurums, slikta redze vai hiperak-

tivitāte,
 garīgas problēmas, piemēram, vainas sajūta par grēku vai sātana 

ietekme,
 pārāk plašs vecuma diapazons starp jaunākiem un vecākiem 

bērniem grupā. Ir ļoti grūti mācīt, ja bērnu vecuma starpība ir 
pārāk	liela.	Fokusējoties	uz	vienu	grupu,	ir	iespējams	zaudēt	
citas grupas uzmanību.

Šodien disciplīnas problēmas ir lielākas nekā agrāk. Atšķirībā no iepriek-
šējām paaudzēm daudziem bērniem mājās, skolā un sabiedrībā vairs 
netiek prasīts ievērot disciplīnu. 

Disciplīnas problēmu pamatrisinājums
Laba disciplīna galvenokārt ir atkarīga no skolotāja, no tā, kā viņš māca 
un cik lielā mērā viņš ir autoritāte.
Daudzas disciplīnas problēmas var nepieļaut, ja ir izprasti un pielietoti 
praksē sekojoši principi:

•	 jums	daudz	laika	jāpavada	lūgšanās. Šīs problēmas var un tām 
vajag mūs nospiest uz ceļiem;
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•	 jums	daudz	laika	jāpavada	gatavojoties. Gatavošanās ir absolūti 
nepieciešama. Ja pienācīgi un rūpīgi nesagatavosieties, cietīs jūsu 
uzdevums un rezultāts būs nemiers un nepietiekama uzmanība;

•	 jāseko,	lai	jūsu	publiskā	uzstāšanās nodarbībā būtu interesanta un 
bērniem pievilcīga;
 jums jāizkopj dzīvas un aizraujošas  metodes;
 jums nepieciešama interesanta un daudzpusīga programma;
 jums jāgarantē rūpīga plānošana, kas novērš nesaturīgu izlāpīša-

nos;
 jums jāizrāda personīga  interese par katru bērnu.

Vairums bērnu klausīsies un atbilstoši labi uzvedīsies, ja jūsu uzstāšanās 
būs interesanta un saturīga. Parasti disciplīna ir vāja un bērni ir nemierīgi 
un trokšņaini tad, ja nav apmierināta viņu interese un piesaistīta viņu 
uzmanība.	Rokas	kustas,	kājas	kustas,	acis	kustas	un	mēles	kustas,	bet	
visus šos locekļus kontrolē galva.  Nodarbiniet galvu, un pārējais  sekos. 
Vairumā gadījumu ieteikums, kā novērst disciplīnas problēmas, ir no-
darbināt bērnu prātus un noturēt viņu interesi, tad viņi nesarunāsies un 
neuzvedīsies slikti.
Profilakse ir labāka nekā ārstēšana!  Labāk novērst disciplīnas problēmas, 
pirms tās rodas. Labāk nodarbību veidot tik interesantu, ka nerodas dis-
ciplīnas problēmas, nekā tās risināt.
Ja disciplīna jūsu nodarbībā nav laba, pārbaudiet pats sevi vai arī pārru-
nājiet šo problēmu ar kolēģi, līdz jūs saskatāt, kāda negatīva ietekme vai 
arī problēma ir jūsu mācīšanas veidā. Lūdziet Dievu jums to atklāt  un tad 
lūdziet palīdzību tikt tam pāri. Nepadodieties. Neatlaidieties, līdz viss ir 
kārtībā.

Labas disciplīnas vadlīnijas
Ir vairākas vadlīnijas, kas palīdzēs jums novērst sliktu disciplīnu un no-
drošināt labu disciplīnu jūsu nodarbībā:

•		 noteikti	ierodieties	uz	nodarbību	laicīgi.	Ja	nokavēsiet,	viss	būs	
nepareizi jau no paša sākuma;

•		 bērniem	ierodoties,	sasveicinieties	ar	katru	bērnu;
•		 pārliecinieties,	lai	bērniem	būtu	ērti	sēdēt	un	lai	telpa	būtu	pienācī-

gi apsildīta;
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•		 sāciet	nodarbību	tā,	kā	vēlaties	to	turpināt,	un	katras	nodarbības	
sākumā precīzi informējiet bērnus, ko jūs no viņiem sagaidāt:
 nosakiet noteikumus, lai bērni zina, kas no viņiem tiek gaidīts. 

Daži piemēri.
  „Nesarunāties bez atļaujas.” 
 „Ikviens nodarbības laikā paliek savā vietā.” 
 „Katrs savalda savas rokas un kājas.” 

 Laba disciplīna nav triks. Nosakiet noteikumus un neatkāpieties 
no tiem. Labi sagatavojieties un jūs atklāsiet, ka bērni ir laimīgi un 
gatavi klausīties,
 esiet taisnīgs un noteikts disciplinējot. Vienmēr vispirms brīdi-

niet, ko jūs darīsiet, ja kāds pārkāps noteikumus,
 mācot un sniedzot instrukcijas, runājiet stingri un skaidri; 

•		 nekļūstiet	par	īgņu,	kurš	tikai	visu	laiku	meklē,	kur	varētu	pamanīt	
nekārtības, un kurš dusmojas uz bērniem. Taču nekļūstiet arī pārāk 
personīgs vai familiārs, citādi bērni zaudēs respektu pret jums. Pa-
reizā vieta ir pa vidu abām galējībām – esiet stingrs, mīlošs un tiešs, 
taču draudzīgs, līdzjūtīgs, bet ne dumjš;

•	 sagaidiet	no	bērniem	pieklājīgu	uzvedību.	Viņi	sajutīs	jūsu	attiek-
smi pret sevi. Viņi pārbaudīs jūs, lai redzētu, cik tālu jūs ļausiet 
viņiem iet. Neļaujiet viņiem aiziet par tālu;

•	 kontrolējiet	viņus	ar	acīm,	īpaši	tos,	kuri	pastāvīgi	rada	nemieru;
•	 necentieties	panākt	klusumu,	radot	troksni.		Bērni	centīsies	konku-

rēt	trokšņojot.	Radiet	interesi!	Bērni	nevar	ilgi	saglabāt	klusumu,	ja	
vien jūs nedarāt kaut ko interesantu vai nenodarbināt viņus;

•	 ja	jums	ir	punktu	krāšanas	sistēma,	ieviesiet	punktus	par	labu	uzve-
dību;

•	 izmantojiet	ideju	par	„Kluso	krēslu”.	Šis	krēsls	ir	nezināms	līdz	stun-
das beigām, kad tā lietotājs saņem balvu (ja viņš ir labi uzvedies);

•	 esiet	uzmanīgs	ar	draudiem.	Ja	kaut	ko	solāt	darīt,	tad	noteikti	to	
izpildiet. Tāpēc labi  apdomājiet savus draudus;

•	 nekad,	nekad,	nekad	nevienu	neaizskariet	fiziski	vai	ar	vārdiem.	
Jums nekad nevajadzētu kļūt sarkastiskam;
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•	 iepazīstiet	vairāk	katru	bērnu	un	viņa	vajadzības.	Zināšanas	par	
viņa ģimeni var jums palīdzēt;

•	 jo	lielāka	grupa,	jo	vairāk	iespēju	disciplīnas	problēmām.	Pārlie-
cinieties, ka visi jūs dzird un redz, ko rādāt. Piemēram, dziedot 
dziesmu, jūsu žestus un kustības nepieciešams paspilgtināt un pat 
pārspīlēt;

•	 pieaugušie,	kas	palīdz	nodarbībā,	ir	līdzatbildīgi	par	disciplīnu.	Viņi	
var sēdēt blakus bērniem, kas slikti uzvedas, vai sēdēt pa vidu un 
nošķirt divus vai trīs bērnus, kuri slikti uzvedas;

•	 ja	ir	liela	grupa	pavisam	mazu	bērnu,	izmantojiet	daudzpusīgu	
programmu ar daudz iespējām piedalīties un daudz saīsinātu 
programmas numuru, kādus pieļauj viņi ierobežotā spēja koncen-
trēties;

•	 ja	nodarbībā	ir	daži	tādi	jaunāki	bērni,	kas	nespēj	ilgstoši	koncen-
trēties un ātri kļūst nemierīgi, tad labāk ir noorganizēt viņiem atse-
višķu nodarbību pirms nodarbības galvenās daļas. Var arī norīkot 
darbiniekus pieskatīt nemierīgākos, nodrošinot viņus ar papīriem, 
zīmuļiem un citu nepieciešamo.

Daži brīdinājumi
•	 Sāciet	nodarbību	tā,	kā	vēlaties	to	turpināt.	Vienmēr	ir	vienkāršāk	

„atslābināties” nekā „savākties”.
•	 Izvairieties	no	garām	pauzēm	starp	dažādām	jūsu	programmas	

daļām.
•	 Neuzdodiet	šāda	veida	jautājumus:	„Vai	mēs	lūgsim?”	Viņi	var	atbil-

dēt: „Jā” vai sliktākajā gadījumā: „Nē!”
•	 Garantējiet,	ka	viens	bērns	nepiedalās	pārāk	daudz	un	citi	tādēļ	

zaudē interesi.
•	 Lai	jūsu	lūgšanu	brīži	nav	pārāk	gari.	Neaizveriet	acis	uz	ilgu	laiku!
•	 Esiet	uzmanīgs	atkārtošanas	laikā.	Parasti	ir	liela	sajūsma	tai	ko-

mandai,	kura	uzvar.	Ātri	pārejiet	uz	nākamo	programmas	daļu.

Kā saglabāt kontroli, kad rodas problēmas
•	 Lūdziet	un	meklējiet	gudrību	pie	Dieva	–	sūtiet	ātrās	SOS	lūgšanas.
•	 Nomierinieties.	Neļaujiet	sev	iekaist.
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•	 Runājiet	nopietni.	Ja	jums	ir	augsta	balss,	pazeminiet	toni.
•	 Skatieties	uz	nemiera	cēlāju,	neizsaucot	pārējo	uzmanību	pret	šo	

bērnu. „Tēraudciets” skatiens var būt ļoti efektīvs – parasti efektīvāks 
nekā jūsu mēle.

•	 Ja	nepieciešams,	brīdiniet.
•	 Kā	nākamo	izvēlieties	tādu	programmas	daļu,	kas	novērš	uzmanību	

no pašlaik notiekošā, vai iepazīstiniet ar klusu un mierīgu dziesmu, 
lai nomierinātu bērnus.

•	 Palūdziet	savam	komandas	biedram	personīgi	parunāt	ar	nemiera	
cēlājiem.

Izturēšanās pret bērnu, kurš rada problēmas 
Man bieži jautā, vai es jebkad esmu lūdzis rupju bērnu iet prom no no-
darbības un atgriezties tikai tad, kad viņš uzvedīsies labāk.
Vairums bērnu pietiekoši labi klausīsies un uzvedīsies, ja nodarbība būs 
interesanta. Taču ir daži bērni, kuri neprot klausīties un sēdēt mierīgi, 
viņi vienmēr rada problēmas un traucē nodarbību. Es ticu, ka šādu bērnu 
nav daudz. Viņu sliktās uzvedības iemesls, kā mēs jau redzējām, ir vai 
nu problēmas ģimenē, vai psiholoģiski traucējumi, vai vēlme tādā veidā 
piesaistīt sev uzmanību.
Ir daži soļi, kurus vispirms būtu jāizmanto šādā situācijā:

•	 lūdziet	par	viņu	personīgi	un	bieži,	lūdziet,	lai	arī	citi	lūdz	par	to;
•	 noorganizējiet,	lai	nodarbības	laikā	viņam	sēdētu	blakus	kāds	pie-

augušais;
•	 parunājiet	ar	viņu	personīgi	vienatnē	un	izskaidrojiet,	cik	neparei-

zi viņš rīkojas attiecībā pret viņu pašu. Bērns var būt atklātāks un 
pieņemt aizrādījumus, ja ar viņu runā individuāli un ja viņš nav citu 
uzmanības centrā;

•	 dodiet	viņiem	kādu	pienākumu	palīdzēt!	Viņš	var	atzīmēt	vārdus	
piezīmēs, pakarināt virsdrēbes vai uzmanīt tos, kuriem ir uzvedības 
problēmas;

•	 parunājiet	ar	viņa	vecākiem	un	pasakiet	viņam	par	notikušo.	Tas	var	
palīdzēt.

Kā pati pēdējā iespēja ir stingri, bet mīlestībā  pateikt viņam, ka jūs vēla-
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ties viņu redzēt nodarbībā tad, kad viņš būs gatavs uzvesties pieklājīgi 
(dariet to tikai tad, kad visi citi risinājumi ir izmēģināti). Paskaidrojiet, 
ka tā ir taisnīga prasība attiecībā pret citiem bērniem, jo viņi nodarbībā 
cieš viņa sliktās uzvedības dēļ. Taču skaidri pasakiet, ka viņš vienmēr tiek 
gaidīts atpakaļ, ja apņemsies uzvesties atbilstoši labi, un ka jūs vēlaties, 
lai viņš atgrieztos.
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Iesaistiet viņus!
Kā veicināt nodarbību apmeklētību?

Nodaļas kopsavilkums
(Jūsu nodoms ir palielināt bērnu skaitu nodarbībās.)

 Iedrošiniet bērnus nākt.
 Iedrošiniet bērnus nākt regulāri.
 Iesaistiet nodarbībās jaunus bērnus.
 Pat viens bērns ir svarīgs. 

Šajā nodaļā mēs vēlamies vispirms pārbaudīt, kā mēs iedroši-
nām bērnus nākt uz nodarbībām un turpināt to darīt regulā-

ri. Pēc tam mēs vēlamies apskatīt, kā varam paaugstināt apmek-
lētību, lai vairāk bērnu nāktu regulāri uz mūsu nodarbībām.

Iedrošiniet bērnus nākt
Vispirms nepieciešams pārbaudīt iemeslus, kāpēc bērni pārtrauc 
nākt uz mūsu nodarbībām, un atrast risinājumu šīm problēmām.

•	 Daži	pārtrauc	nākt,	jo	nodarbības	ir	garlaicīgas	vai	mācītais	
neattiecas uz bērnu ikdienas dzīvi.

 Nepārprotami skaidra atbilde ir veidot stundas interesan-
tākas un pievilcīgākas, vienmēr pārliecināties, ka mācītais ir 
saistīts ar bērna dzīvi un viņa problēmām.

•	 Daži	pārtrauc	nākt,	jo	ir	neatbilstošs	skolotājs	vai	skolotājam	
ir kādi trūkumi:
 nepārprotami vājā sagatavotība,
 skolotāja prasmju un labu mācību materiālu trūkums,
 skolotājs nespēj kontrolēt un disciplinēt klasi (kas noved 

pie haosa),
 skolotājam trūkst entuziasma un sirsnības. Kāds zēns 

man pastāstīja, ka pārtraucis apmeklēt svētdienskolu 
tāpēc, ka viņa skolotājam trūka humora izjūtas.
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 Jums – skolotājiem ir nepieciešams pārbaudīt sevi un to, kā un ko jūs 
mācāt, lai redzētu, vai pats neesat tas, kurš rada problēmas. Pirmais 
solis uz panākumiem ir atzīt neveiksmi! Redzot savas vājās vietas, 
jums nepieciešams pie tām piestrādāt un mācīties tās pārvarēt (es 
ceru, ka šī grāmata jums palīdzēs).
Labākais veids, kā iedrošināt bērnus nākt uz nodarbībām, ir veidot 
tās interesantas, pievilcīgas un nozīmīgas, lai viņi nevēlētos kaut ko 
palaist garām. Tas nenozīmē, ka jums jānolaižas līdz izklaides līmenim 
un jūsu nodarbības jāvada kā cirka izrāde. Tas nozīmē, lūk, ko:
 jūs labi sagatavojaties,
 jūs nodarbību padarāt  patiesi interesantu,
 jūs lietojat uzskates līdzekļus,
 jūs vienmēr cenšaties apmierināt bērnu vajadzības,
 jūs mācot esat sirsnīgs, mīlošs un aizrautīgs, patiesi pievilcīgs,
 jūs kontrolējat nodarbību, esot stingrs bez bardzības.

•	 Daži	pārtrauc	nākt	savu	vecāku	spiediena	un	aizliegumu	dēļ.	Tas	
var notikt, tieši aizliedzot (Tu nedrīksti iet!), kā arī ieplānojot bēr-
niem citas aktivitātes, kas sakrīt ar jūsu nodarbībām, tā novirzot 
viņus uz ko citu.

 Nepārprotama atbilde uz šo problēmu ir radīt un uzturēt labu kon-
taktu ar vecākiem. Apciemojiet viņus regulāri. Iepazīstiniet viņus ar 
to, ko mācāt, pastāstiet, cik ļoti jūs vēlaties  palīdzēt viņu bērniem šajā 
grūtajā laikā, kad bērni sastopas ar daudzām problēmām, piemēram, 
narkotikām, vardarbību utt. Iedrošiniet viņus ļaut bērniem nākt uz 
nodarbībām un plānot savas aktivitātes tā, lai bērni varētu apmeklēt 
nodarbības.

 Jums jāpārliecinās, ka diena un laiks ir vispiemērotākais bērniem (un 
arī viņu vecākiem).

 Vienmēr ir svarīgi uzturēt labus un regulārus kontaktus ar vecākiem. 
Izsūtiet vecākiem ielūgumus apmeklēt pulciņa nodarbību, lai viņi paši 
redzētu, kā notiek nodarbība. Tas var palīdzēt kā jums, tā bērniem. 
Jums var būt arī īpaši pasākumi Ziemsvētkos vai Lieldienās, uz kuriem 
tiek uzaicināti arī vecāki.
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Vissvarīgākais, kad bērns pārtrauc nākt uz nodarbībām, ir apciemot viņu 
(un viņa vecākus) mājās un noskaidrot, kas noticis.

Iedrošiniet bērnus nākt regulāri
Jūs vēlaties, lai bērni ne tikai nāktu uz nodarbībām, bet arī lai to darītu 
regulāri katru nedēļu.
Regulāri	apmeklētas	nodarbības	palīdzēs	bērniem,	jo

•	 viņiem	katru	nedēļu	būs	iespēja	satikties	ar	bērniem,	kuri	ir	ieinte-
resēti garīgos jautājumos;

•	 viņi	varēs	mācīties	sistemātiski,	kas	savukārt	palīdz	bērnam	nākt	
pie	Kristus	un	garīgi	augt.	Regulāra	sistemātiska	mācīšana	ir	daudz	
efektīvāka nekā konvulsīva mācīšana; 

•	 viņiem	tas	kļūs	par	labu	ieradumu.
Kā iedrošināt bērnus nākt regulāri:
•	 padarot	savas	nodarbības	interesantas	un	saturīgas,	lai	viņi	nevēlē-

tos tās izlaist;
•	 parādot	viņiem	trīs	iepriekš	minētos	regulāras	nodarbību	apmeklē-

šanas ieguvumus;
•	 izveidojot	kādu	stimulēšanas	sistēmu.	Piemēram,	bērns	par	ieraša-

nos saņems kartīti, uzlīmi vai kādu balvu, kad būs sakrājis noteiktu 
skaitu zvaigznīšu. 

Iesaistiet jaunus bērnus
Jums vienmēr būtu jāmeklē iespējas vairot to bērnu skaitu, kas apmeklē 
nodarbības. To var darīt dažādi:

•	 apmeklējot	apkārtnes	mājas	un	runājot	ar	vecākiem,	iedrošinot	
viņus sūtīt savus bērnus vai ļaut viņiem nākt uz nodarbībām;

•	 aicinot	bērnus:
 izdodot un izplatot ielūgumu kartītes bērniem divas vai trīs die-

nas pirms nākamā pasākuma. Laba vieta, kur izdalīt ielūgumus, 
ir netālu no skolas, kad bērni dodas mājās. Iespējams, ka jums 
pirms tam būs jālūdz atļauja to darīt,

 izliekot plakātus par pasākumu pie ēkas durvīm, kur tas notiks, vai 
(ar atļauju) vietējā skolā, vai veikalā, kuru bieži apmeklē bērni;
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•	 iedrošinot	klātesošos	bērnus	ielūgt	un	vest	sev	līdzi	citus.	Trīs	veidi,	
kā jūs varat viņiem palīdzēt: 
 parādot, ka tas ir veids, kā viņi var kalpot Kungam Jēzum un būt 

misionāri;
 dodot papildu stimulu, piemēram, zvaigznīti par katru uzaicinā-

tu un līdzi atvestu bērnu;
 pārliecinot, ka nodarbības ir tik interesantas, atraktīvas un node-

rīgas, ka bērni, kas atnāks, vēlēsies uzaicināt savus draugus.

Vēl viena doma noslēgumā
Nekļūstiet pārāk noguris, norūpējies par skaitļiem un statistiku. Jums 
jādara viss iespējamais, lai iedrošinātu bērnus apmeklēt nodarbības un 
nākt regulāri.
Tomēr, ja bērni nenāk, turpiniet un kalpojiet tiem, kuri nāk.  Nezaudējiet 
drosmi mazā skaita dēļ. Dievs to var pieļaut, lai pārbaudītu jūsu uzticību. 
Ļoti bieži Dievs vairāk darbojas dažu, nevis uzreiz daudzu cilvēku sirdīs. 
Turpiniet un nepadodieties!
Atcerieties, ko Kungs Jēzus runāja par bērniem. Viņš atkal un atkal uzsvē-
ra pat viena bērna vērtību:

•	 Viņš	aicināja	vienu bērnu pie Sevis un mācekļiem kā kalpošanas 
piemēru lietoja vienu bērnu:

 „Un Jēzus pasauca bērnu, nostatīja to viņu vidū” (Mateja	18:2);
•	 Viņš	lietoja	vienu bērnu, lai mācītu mācekļiem, ka ir jābūt pazemī-

giem:
 „Tāpēc, kas pats pazemojas kā šis bērns, tas ir lielākais Debesu valstī-

bā”	(Mateja	18:4);
•	 Viņš	teica,	ka,	ja	mācekļi	uzņems	vienu bērnu Viņa Vārdā, tad viņi 

uzņems Jēzu:
 „Un, kas uzņem tādu bērnu Manā Vārdā, tas uzņem Mani” (Mateja 

18:5);
•	 Viņš	brīdināja	tos	nebūt	par	cēloni,	ka	kaut	viena bērna ticība tiktu 

maldināta:
 „Bet, kas apgrēcina vienu no šiem vismazākiem, kas tic uz Mani, tam 
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būtu labāk, ka tam piesietu dzirnu akmeni pie kakla un to noslīcinātu 
jūras dziļumā” (Mateja	18:6);	

•	 Viņš	norādīja	viņiem,	lai	tie	nenicinātu	nevienu bērnu:
 „Pielūkojiet, ka jūs nevienu no šiem mazajiem nenicināt, jo Es jums 

saku: viņu eņģeļi debesīs vienmēr redz Mana Debesu Tēva vaigu” (Ma-
teja	18:10);

•	 Viņš	parādīja	Savu	vēlēšanos	atrast	un	izglābt	ikvienu bērnu:
 „Jo Cilvēka Dēls ir atnācis atpestīt pazudušo. Kā jums šķiet? Ja kādam 

cilvēkam ir simts avju un viena no tām nomaldās, vai viņš neatstās tās 
deviņdesmit deviņas kalnos un neies meklēt to (vienu), kas nomaldīju-
sies? Un, ja viņam laimējas to atrast, patiesi Es jums saku: viņš vairāk 
priecājas par to (vienu) nekā par tām deviņdesmit deviņām, kas nav 
nomaldījušās”	(Mateja	18:11-13);	

•	 Viņš	skaidri		norādīja,	ka	Viņa	Tēvs	nevēlas,	ka	kaut	viens bērns ietu 
bojā.

 „Tāpat arī nav jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem 
pazustu.”	(Mateja	18:14)

Dievs ir aicinājis jūs un mani kalpot bērniem. Lai esam uzticīgi aici-
nājumam un aizsniedzam, mācām un palīdzam bērniem – vienalga, 
vai viņu ir daudz vai daži!
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