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Eiropas Bērnu 
evaņģelizācijas 
apvienība® 

materiālu 
„Dievs saka” 

sagatavoja kalpošanai 
pusaudžiem. Tas ir daļa no 5 gadu 
cikla un ietver sevī materiālu 12 līdz 24 
nodarbībām.Stundas domātas 11–15 gadus 
veciem pusaudžiem, taču tās var pielāgot 
arī vecākiem jauniešiem. Tās runā gan 
par atpestīto, gan neatpestīto pusaudžu 
vajadzībām. Dažās stundās skaidri atklāts 
evaņģēlijs, citas palīdz jaunajam kristietim 
staigāt ar Dievu, bet dažās apvienotas abas 
jomas.

Katras stundas 
sākumā ir doti 
skaidri mērķi, 
kuri fokusējas uz 

trim aspektiem:

       zināšanas,           emocijas,            rīcība.

Svarīgi ir ne vien mācīt doktrīnu, bet arī 
uzticīgi to pielietot. Pusaudži jāiedrošina 
stundā mācīto likt lietā ikdienas dzīvē.

Papildmērķi ir doti, lai norādītu,        kā 
neatpestītajam vajadzētu reaģēt uz mācīto.

Piezīmes 
skolotājiem 
tekstā dotas 

kursīvā. 
Tajās ietvertas 

dažādas metodes, 
kas var sekmēt pusaudžu iesaistīšanos: 
situāciju studijas, lomu spēles, skeči, 
intervijas, darba grupas u. c.

Dažas metodes prasa daudz laika. Ieteicams 
nodarbību sadalīt divās daļās, lai pilnībā 
varētu izmantot dotās metodes. 

                     Ikona norāda, kurā brīdī stundu   
                  dalīt. Ja skolotājam                             
                          nepieciešams stundu                
                        novadīt  vienā piegājienā, 
viņam jāizraugās, kuras idejas būs grupai 
visnoderīgākās, un pārējās jāatmet.

Visām stundām ir 
doti uzskates 

un izdales 
materiāli. 
Tie ir 

numurēti 
un pievienoti 

materiāla beigās. 
Stundas tekstā norādīts, kad tos lietot. 
Lūdzu, ievērojiet, ka materiālus aizsargā 
autortiesības un tos atļauts izmantot tikai 
materiāla īpašniekam.

Ja uzskate tiek izmantota mazā grupā, 
to var palielināt uz papīra vai kartona. Ja 
grupa lielāka, labāk to nokopēt uz plēves un 
parādīt uz sienas. Skolotājs arī var izmantot 
CD pieejamos PowerPoint® failus.
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Dažus uzskates materiālus nevajag parādīt 
visus uzreiz. Skolotājs tos var daļēji aizsegt 
un stundas gaitā pakāpeniski parādīt. 
Tas palīdz noturēt pusaudžu uzmanību. 
Kopsavilkumu vajadzētu izmantot, 

lai rezumētu 
iepriekšējo stundu 
un izskaidrotu 
attīstību. To labāk 
laiku pa laikam 
darīt atsevišķā 
nodarbībā.

Izdales materiāli 
jānokopē un jāizdala 
pusaudžiem. Tajos 

ietvertas dažas radošas idejas: apslēptie 
vārdi, krustvārdu mīklas, tabulas, jautājumi 
u. c. Pusaudži tos var izpildīt nodarbības 
laikā vai vēlāk mājās. Tas viņiem palīdzēs 
atkārtot stundā mācīto un atcerēties 
galveno.

CD ietver:

• Visus 
uzskates 

līdzekļus, 
melnbaltus un 

krāsainus Adobe® 
Acrobat® PDF un Microsoft® PowerPoint® 
formātā.

• Visus izdales materiālus, melnbaltus un 
krāsainus Adobe® Acrobat® PDF formātā.

Failus izmantot ir tiesības tikai to 
īpašniekam.

Mēs ticam, ka šis materiāls būs par svētību 
daudziem skolotājiem un pusaudžiem.

I e v a d s
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Lai panāktu 

labāku iespaidu, 

izmantojiet CD
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Šis ir Mans Vārds
• Kādēļ studēt Bībeli?
•  Kā studēt Bībeli?

Šie ir Mani standarti
10 baušļi

2. Mozus 20:1-17

Kristus ir atbilde
• Kristus dievišķība • Viņa dzīve
• Viņa nāve •Viņa augšāmcelšanās

Kāda ir tava atbilde?
        • Pestīšana •AugšanaKopsavil-
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Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
saprot, kādēļ Bībele ir īpaša grāmata – 
Dievs to ir inspirējis,

saprot, ka Bībele var ievērojami mainīt 
viņu dzīves un veidot tos par tādiem 
cilvēkiem, kādus Dievs vēlas redzēt,

regulāri lasītu Bībeli un meklētu Dieva 
norādījumus savai kristīgajai dzīvei,

atrastu Bībelē pestīšanas ceļu.

Ievads: Skečs grāmatu veikalā

Palūdziet, lai pusaudži iepriekš sagatavo 
divdaļīgu skeču – ievadam un noslēgumam. 
Iedodiet tiem romānu, biogrāfisku un 
ceļojumu grāmatu, un dažādu veidu Bībeles.

• Sandra ieiet grāmatu veikalā: “Es gribētu 
kādu īpašu grāmatu, kaut ko aizraujošu.”

• Pārdevējs: “Šis ir fantastisks romāns. Kad 
sāksiet to lasīt, nespēsiet nolikt malā.”

• Sandra: “Nē, es vēlos patiesu stāstu, kas mani 
varētu pārveidot.”

• Pārdevējs: “Saprotu. Šī ir lieliska biogrāfija, 
ļoti iedvesmojoša.”

• Sandra: “Nē, man nepieciešams kaut kas 
tāds, kas varētu palīdzēt atrast ceļu dzīvē.”

• Pārdevējs: “Ak, jums vajadzīga ceļojumu 
grāmata! Ņemiet šo un tiksiet sagatavota 
nākamo brīvdienu ceļojumam!”

Sandra ir vīlusies. Bet stundas noslēgumā 
mēs vēlreiz ar viņu sastapsimies. Kādu 
grāmatu jūs viņai ieteiktu? Vai Bībele ir 
tā īpašā grāmata, kura meitenei vajadzīga? 
Kādēļ? Savā grupā mēs studējam Bībeli. 
Tā ir centrā visam, ko darām. Padomāsim, 

kādēļ šī grāmata atšķiras no visām citām un 
kādēļ mēs to studējam.

Bībele ir Dieva Vārds
[1. attēls – parādiet 
avīzi un, ejot 
pie nākamajiem 
stundas punktiem, 
pievērsiet uzmanību 
dažādajiem 
virsrakstiem.]

1. Inspirēta 
Bībeli uzrakstīja 
cilvēki, taču tos bija 

izredzējis un vadīja Dievs. Svētais Gars tos 
vadīja tā, ka uzrakstītie vārdi izteica tieši to, 
ko Dievs gribēja. Paskatīsimies 2. Pēt. 1:21. 
Bībele ir Dieva inspirēta (2. Tim. 3:16). Tas 
ir Dieva Vārds!

2. Vienota
Pateicoties inspirācijai, Bībelei raksturīga 
brīnišķīga vienotība. 66 Bībeles grāmatas 
ir sarakstījuši vairāk nekā 40 cilvēki (gani, 
zvejnieki, ķēniņi u. c.), kas dzīvoja dažādos 
vēstures laikos. No pirmās līdz pēdējās 
Bībeles grāmatas uzrakstīšana pagāja 
apmēram 1600 gadu. Bet tādēļ, ka rakstītāji 
bija inspirēti, tie nerunā viens otram pretim 
un sniedz harmonisku mācību. 

3. Precīza
Dieva Vārds ir precīzs un akurāts. To gadu 
gaitā ir apstiprinājuši dažādi atklājumi. 
Piemēram: Lūk. 3:1 runāts, ka Lizanijs 
bija valdnieks Abilenē. Daudzus gadus 
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ATRASTI TĪSTOKĻI! Izredzēts un 
vadīts:
runā rakstnieks

Iekšlapās:

BĪBELES EKSPRESIS

ĶĒNIŅI UN GANI
Kā 1600 gadu laikā varēja rakstīt tādā harmonijā? 

Lūkam taisnība!
 Jaunatklājumi apklusina Bībeles skeptiķus

1. attēls

Dievs saka: Šis ir Mans Vārds

Kādēļ studēt Bībeli? 1

Stu
nda

1. attēls



zinātnieki domāja, ka Lūka ir kļūdījies, 
jo bija vispārzināms, ka Lizanijs valdīja 
apmēram 50 gadus agrāk nekā minējis Lūka. 
Taču tika veikti arheoloģiskie izrakumi, 
kuros atklājās, ka Lizanijs valdīja Abilenē, 
netālu no Damaskas Lūkas minētajā laikā. 
Tas rāda, ka ir bijuši divi cilvēki ar vārdu 
Lizanijs.

Bībeles precizitāti apliecina arī Vecās 
Derības pravietojumu piepildīšanās. Tas ir 
īpaši pārsteidzoši, pārdomājot pravietojumus 
par Kungu Jēzu.

 Metode: Darba grupas par pravietojumiem

Sadaliet pusaudžus grupās pa trim vai četriem. 
Katrai grupai iedodiet Ps. 22:7-21 un Mat. 
27:35-46 kopiju. Aiciniet, lai viņi atrod 
sakarību starp Vecās Derības pravietojumu 
un Jaunās Derības ziņojumu par Jēzus krustā 
sišanu. Raugieties, lai šai aktivitātei būtu 
pietiekami daudz laika. Tā varētu nebūt 
piemērota, ja gatavojaties izņemt šo tēmu vienā 
piegājienā.

4. Saglabāta
Vēstures gaitā daudz cilvēku ir mēģinājuši 
iznīcināt Bībeli, bet tas nav izdevies. Dieva 
Vārds ir mūžīgs – Jes. 40:8. Mēs arī zinām, 
ka tas ir rūpīgi nodots no paaudzes paaudzē. 
1946.–1947. gada ziemā netālu no Nāves 
jūras gani izdarīja varenu atklājumu. Tie 
atrada krūzes, pilnas ar tīstokļiem. Šie 
tīstokļi bija senas Vecās Derības kopijas. 
Kad šos tekstus salīdzināja ar mūsu 
nesenajām Bībeles versijām, tie bija ļoti 
līdzīgi. Tas bija spēcīgs apstiprinājums tam, 
ka uz mūsdienu Bībeli var paļauties.

Kādēļ tad studēt Bībeli? Acīmredzamā 
atbilde it tā, ka Bībele ir paša Dieva Vārds. 
Kas par privilēģiju jebkurā laikā atvērt 
Bībeli un atklāt, kas Dievam mums sakāms! 
Ja tu saņemtu vēstuli no kādas slavenības, 

tu būtu sajūsmā. Cik daudz lielākā sajūsmā 
vajadzētu būt par to, ka mums ir pieeja paša 
Dieva Vārdam!

Noslēdziet šeit, ja plānojat šo 
tēmu mācīt divās daļās.

Bībele spēj mainīt tavu dzīvi
[Stundas otrajā daļā 
pakāpeniski parādiet 
2. attēlu.]

Bībele var izdarīt 
reālas pārmaiņas 
tavā dzīvē. Studējot 
Bībeli, tu atklāsi, ka 
tā ir:

1. Spēcīga

Metode: “Zobena asināšana” un jautājumi

Palūdziet pusaudžiem “izvilkt savus zobenus” 
(augstu pacelt savas Bībeles). Dodiet rakstu 
vietu, piem., Rom. 1:16. Lai viņi to atkārto. 
Tad dodiet komandu: “Uzbrukumā!”, un 
pusaudži sacenšas, kurš ātrāk atradīs doto 
pantu. Pirmais, kurš uzšķir, pieceļas. Dodiet 
pārējiem mirkli laika to atrast, un tad 
uzvarētājs izlasa pantu skaļi. Daži jautājumi 
palīdzēs grupai saprast pantu. Ko nozīmē 
vārds “evaņģēlijs”? Kāds spēks ir evaņģēlijam? 
Kas var tikt pestīts? (Turpmākajā stundas 
gaitā varat izmantot to pašu metodi, ko lietojat 
atslēgas pantu apskatē.)

Bībele parāda, ka esi grēkojis un neaizsniedz 
Dieva standartus (Rom. 3:23), bet tā arī 
atklāj, ka Dievs tev ir sagādājis piedošanu 
Jēzū Kristū (Rom. 5:8).

Evaņģēlijs ir spēcīgs – atgriežoties no 
grēkiem un liekot ticību uz Kristu, tu vari 
tikt pestīts. Kad tu studē Dieva Vārdu, Dievs 

Dievs saka: Šis ir Mans Vārds
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Svētais Gars var caur to runāt uz tevi un 
parādīt vajadzību pēc pestīšanas. Ja Dievs 
caur Savu Vārdu runā uz tevi, paklausi 
Viņam.

2. Noderīga
Tiem no mums, kuri esam kristieši, Bībeles 
studēšana ir noderīga, jo mēs iemācīsimies 
sev noderīgas lietas. [“Zobena asināšana”,   
2. Tim. 3:16.] Kādos veidos iedvesmotie 
Raksti mums var būt noderīgi? Atzīmēsim 
četrus atslēgas vārdus.

• Doktrīna (mācība) parāda, kas ir pareizs.

• Vainas pierādīšana parāda, kas ir 

   nepareizs.

• Labošana atklāj, kā to savest kārtībā.

• Audzināšana māca, kā palikt uz pareizā

   ceļa.

Dieva Vārds palīdz mums iemācīties vairāk 
par to, kam ticam. Tas var parādīt mūsu 
dzīves jomas, kurās nerīkojamies pareizi. 
Tas spēj mums palīdzēt sakārtot lietas un 
palikt uz pareizā ceļa.

3. Personīga
Jebkurās attiecībās vairāk par cilvēkiem 
uzzinām, klausoties, ko tie saka. Kad 
ļaujam Dievam runāt uz mums caur Savu 
Vārdu, mēs Viņu labāk iepazīstam un 
atklājam lietas, kuras iepriekš nezinājām. 
Nākot tuvāk Dievam, lasot un pakļaujoties 
Viņa Vārdam, Viņš nāk tuvāk mums un 
mūsu personīgās attiecības ar Dievu tiek 
stiprinātas (Jēk. 4:8).

Dievs spēj lietot Savu Vārdu, lai uz mums 
runātu personīgi. Lasot mēs varam atklāt 
patiesības, kas spēj palīdzēt tikt galā ar 
īpašajām situācijām, kuras piedzīvojam. 
Dievs zina visas mūsu vajadzības un tādēļ 
spēj personīgi uz mums runāt un vadīt ar 
Sava Vārda palīdzību. [“Zobena asināšana”, 

Ps. 119:105.] Ko saskaņā ar šo pantu dara 
Vārds? Vai Dievs apgaismo visu mūsu dzīves 
ceļu, vai Viņš vada soli pa solim? Kā tas 
stiprina mūsu attiecības ar Dievu?

4. Praktiska
Ejot skolā, jūs mācāties daudz lietu, kas 
būs vajadzīgas eksāmenos, bet kas nekādi 
neietekmē to, kāda veida cilvēki esat. Dieva 
Vārds nav tāds. Tas ir praktisks un ietekmē 
mūsu ikdienas dzīvi. [“Zobena asināšana”, 
Jēk. 1:22.] Kādu brīdinājumu atrodam šajā 
pantā? Vai varat iedomāties dzīves jomas, 
kurās ir grūtības likt lietā Dieva Vārdu?

Kad kaut ko atklājam Dieva Vārdā, mums 
jāraugās, lai to liktu lietā. Vai ticat, ka Dievs 
grib, lai paklausāt saviem vecākiem? Tad 
dariet tā! Šo norādījumu dod Dievs, kurš 
jūs mīl un zina, kas jums ir vislabākais. Vai 
Dievs liek tev stāstīt draugiem par Jēzu? Ir 
svarīgi darīt to, ko Viņš saka!

5. Produktīva
Bībeles studēšana un paklausība tai ir 
produktīva tanī ziņā, ka dara mūs par 
tādiem cilvēkiem, kādus Dievs mūs vēlas 
redzēt. [“Zobena asināšana”, Mark. 4:20.] 
Ar ko šajā pantā tiek salīdzināts Vārds? 
Kam būtu jānotiek, ja tu saņem sēklu? Par 
kāda veida augļiem šajā vietā runāts?

Dievs sagaida, ka kristietis augs, un Viņš ir 
pateicis, kāda veida augļus grib redzēt mūsu 
dzīvē (Gal. 5:22). Jaunais kristieti, vai tavā 
dzīvē ir redzami Gara augļi? Tas notiks 
vienīgi tad, ja būsi gatavs pavadīt laiku, 
studējot Dieva Vārdu.
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Metode: Izdale

Sakopējiet visiem 
pusaudžiem 1. darba 
lapu. Viņi to var 
aizpildīt nodarbības 
laikā vai mājās. 
Tas tiem palīdzēs 
atkārtot tēmu un 
atcerēties galveno. 

Noslēgums: Skeča 2. daļa

• Sandra: “Nē, nē! Man nav vajadzīga 
ceļojumu grāmata, biogrāfija vai romāns! 
Baidos, ka es pati nezinu, ko meklēju.”

• Cits pārdevējs veikalā: “Atvainojiet, 
nejauši dzirdēju jūsu sarunu. Es personīgi 
lasu grāmatu, kas man nāk par labu un 
parāda ceļu dzīvē. Vai esat kādreiz lasījusi 
Bībeli?”

• Sandra šķiet ieinteresēta: “Jāatzīst, ka es 
nekad neesmu lasījusi Bībeli, lai arī daudz 
esmu par to dzirdējusi.”

• Pārdevējs: “Nāciet šeit. Mums ir 
dažādu veidu Bībeles… un daži īpaši 
piedāvājumi!”

Vai nav vareni apzināties, ka mums jebkurā 
laikā ir pieejams Dieva Vārds! Kāda loma 
tavā dzīvē ir Dieva Vārdam? Vai esi atklājis 
tajā parādīto pestīšanas ceļu un uzticējies 
Jēzum Kristum? Ja tā ir, pielūko, ka tu 
dienu no dienas atlicini laiku, lai studētu 
dārgo Dieva Vārdu! Vienīgi tad tu vari cerēt 
augt par tādu cilvēku, kādu Dievs vēlas tevi 
redzēt.

Dievs saka: Šis ir Mans Vārds
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atgrieWoties

PaklausIt  _____________________

insPirwja  _____________________

vienotIba  

PrivilwH i ja

jwzum  _____________________

cilvwku  _____________________

Pravietojumu ________________  

saglabAta  _____________________

vArds  _____________________

uzticoties 

kungam  _____________________

Cetrdesmit ____________________

jUras  _____________________

PArveidos  _____________________

PrecIza  _____________________

Tagad ieliec atšifrētos vārdus zemāk dotajos teikumos un atšifrē piecus šīs stundas virsrakstus.

Mums jāstudē Bībele, jo tā ir Paša Dieva ________. Svētais Gars _________ autorus tā, ka tie rakstīja tieši to, ko 

Dievs gribēja. Lai arī bija iesaistīti vairāk nekā ____________  cilvēku, Bībelē valdīja brīnišķīga _________. 

Atklājumi un ____________ piepildīšanās parāda, ka Bībele ir _______. Nāves ______ tīstokļi parāda, ka 

Bībele ir brīnišķīgi _________.

GĪSCĒPS __________________

GĪREDONS________________

SONĪPREGS ______________

TIKSKARPS _______________ DUKPROTĪVS _____________

Kāda brīnišķīga _____________, ka mums ir Dieva vārds! Vai esi paklausījis Tās vēstij,  _____________ no 

grēkiem un _____________             ________              ________ ? Ja tā ir, tad tev vajag ne tikai lasīt Bībeli, bet arī 

_______________ tam, ko Tā māca. Kad to darīsi, Dievs ______________  tavu dzīvi un darīs tevi par tādu 

______________, kādu Viņš vēlas redzēt.

DIEVA VĀRDS IR:

studēt Bībeli?Kādēļ
H

k
K

  1. DARBA lAPAS AtBILDES

Simbolu puzle:  Atgriežoties; paklausīt; inspirēja; vienotība; privilēģija; 

Jēzum; cilvēku; pravietojumu; saglabāta; Vārds; uzticoties; Kungam; četrdesmit; 

jūras; pārveidos; precīza

teksta papildināšana 1:  Vārds; inspirēja; četrdesmit; vienotība; 

pravietojumu; precīza; saglabāta

Atšifrē: Spēcīgs; praktisks; noderīgs; personīgs; produktīvs

teksta papildināšana 2: Privilēģija; atgriežoties; uzticoties, Kungam, 

Jēzum; paklausīt; pārveidos; cilvēku

1. darba 
lapa



Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
saprot, ka Bībele jāinterpretē uzmanīgi,

saprot, ka Svētais Gars dara kristieti 
spējīgu uztvert Bībeles patiesības,

iepazītos ar dažiem svarīgiem studiju 
palīglīdzekļiem un izmantotu tos savā 
ikdienas Klusajā laikā,

ielaistu Dievu savā dzīvē. Vienīgi tad tie 
piedzīvos, ka Svētais Gars apgaismo, un 
pilnībā saņems Bībeles doto svētību.

Ievads: Pārspied rieksta čaulu

Palūdziet trim brīvprātīgajiem iznākt priekšā. 
Katrs no viņiem cenšas pārspiest rieksta čaulu. 
Pirmajam tas jādara ar skrūvgriezi, otrajam ar 
neasu nazi, bet trešajam ir riekstu knaibles. Vai 
nav daudz labāk strādāt ar riekstu knaiblēm? 
Nav nekā nogurdinošāka par to, ja tev nav 
darbam piemērotu darbarīku! Tas ir spēkā arī 
tad, kad studējam Bībeli. 

Iepriekšējā stundā teicām, ka Bībele ir 
Dieva Vārds un tā var mainīt mūsu dzīvi. 
Vai atceraties piecus vārdus, kas raksturo 
Bībeli? [Lai pusaudži pasaka.] Mums ir daudz 
iemeslu, lai studētu Bībeli, bet kā to darīt? 
Mums nepieciešama pareizā metode un īstie 
līdzekļi. Jūs varat darīt tā. [Parādiet 3. un 

pakāpeniski arī 4. attēlu.]  

1. lūdz  
Vispirms tev jālūdz Dieva 

palīdzība. Vienmēr atceries, 
ka Bībele nav parasta 

grāmata – tā ir Dieva 

Vārds. Ja tu nesaprastu kādu skolas grāmatu, 
tad varētu pie sevis domāt: “Būtu lieliski 
pazīt šīs grāmatas autoru, jo viņš man to 
varētu izskaidrot.” Brīnišķīgais attiecībā uz 
Dieva Vārda studēšanu, ja esi kristietis, ir 
tas, ka tad grāmatas Autors ir kopā ar tevi! 

Dievs Svētais Gars, kurš inspirēja Rakstu 
vārdus, palīdzēs tev tos saprast (Jāņa 
15:26; 16:13). Palīdzēt saprast Rakstus ir 
būtiska Svētā Gara loma kristieša dzīvē                    
(1. Kor. 2:10-12). Tu vari rēķināties ar Dieva 
palīdzību. Esi atvērts tam, ko Dievs saka. 
Ļauj, lai Dievs Bībeles studiju laikā tevi 
māca. Ja arī nodaļa ir pazīstama, esi vienmēr 
gatavs mācīties no tās kaut ko jaunu.

2. Izvēlies
Izvēlies nodaļu vai grāmatu, ko 

studēt un sistemātiski izpētīt. 
Ja iepriekš nekad to neesi 
darījis, iesaku tev sākt ar Lūkas 

evaņģēliju. Vēlāk tu vari 
sekot gada plānam un 

izmantot Klusā laika 
pierakstus. [Parādiet 
grupai plānu un 

pierakstus, kas domāti 11–15 gadus veciem 
pusaudžiem.]  

 Metode: Pieredzes apmaiņa
Varat iepriekš dažiem grupas dalībniekiem 
pajautāt, vai tie būtu ar mieru citiem pastāstīt, 
kuru Bībeles grāmatu nesen ir lasījuši un 
kas tajā tiem īpaši patika. Tas var būt liels 
pamudinājums pusaudžiem, kuriem līdz šim 
nav bijis ikdienas Klusā laikā.
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3. lasi
Necenties vienā paņēmienā 
izlasīt pārāk daudz. Labāk 

rūpīgi izstudēt dažus 
pantus nekā izskriet 

cauri garai nodaļai. 

Pārdomā nodaļas 
kontekstu. Citiem vārdiem, noskaidro, 
kas teikts iepriekš, kas pēc tam. Neizrauj 
no kopsakara atsevišķus pantus vai 
pantu grupas, jo tad var iznākt pavisam 
kas atšķirīgs no tā, ko domāts pateikt. 
Piemēram, saskaņā ar Ps. 14:1 vidusdaļu, 
iznāk, ka Dieva nav. Bet, skatoties pantu 
kopumā, redzam, ka tā saka bezprāši. 
Vienmēr ņem Dieva Vārdu kontekstā.

4. Pārbaudi
Uzmanīgi noskaidro, kas 
rakstu vietā teikts. Šeit 
ir daži īpaši līdzekļi, kas 

palīdzēs to pārbaudīt. 
[Šī daļa ir ļoti 
detalizēta. Ja jūtat, ka 

pusaudži nav gatavi atklāt visus šos līdzekļus, 
dažus izlaidiet un runājiet par tiem citā reizē.] 

Sadaliet pantu daļās. Īpaši tad, ja tas ir garš 
vai sarežģīts. Lai to izdarītu, sameklējiet 
vārdus vai frāzes, kas atkārtojas, vai arī 
saikļus “bet”, “un” u. c. 

Labs piemērs ir Jāņa 1:1. “Iesākumā bija 
Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds 
bija Dievs.” Apskati katru daļu atsevišķi. 
Jānis runā par Jēzu, kas ir “Vārds”, un māca 
par Viņu trīs svarīgas patiesības.

Neļauj sevi apmulsināt neparastiem 
vārdiem. Lai arī kādu priekšmetu 
tu mācītos – bioloģiju, matemātiku, 
informātiku u. c., tev būs jāiemācās attiecīgā 
terminoloģija. Bībelē tu sastapsies ar 
grūtiem vārdiem, piemēram, “taisnošana”, 

“svētdarīšana”. Ja tev ir Bībeles vārdnīca 
[parādiet to pusaudžiem], tu vari sameklēt 
to nozīmi vai arī lūgt palīdzību vecākiem 
kristiešiem.

Pievērs uzmanību simboliskajai (līdzību) 
valodai. Piemēram, Jāņa 6:35 Jēzus saka, ka 
Viņš ir “dzīvības maize”. Kad sastopamies 
ar šādiem izteikumiem, jājautā, ko rakstītājs 
ar to ir domājis.

 

5. Jautā
Studējot uzdod sev dažus 

jautājumus: 

• Ko rakstu vieta māca 
par Dievu? Tajā var būt 

runāts par Dievu Tēvu vai 
par Dēlu Jēzu, vai par Svēto 
Garu. Uzraksti visu, ko 

vari ieraudzīt.

• Ko rakstu vieta māca 
par cilvēku? Tu vari 

izlasīt kaut ko par 
grēku (nepaklausību 
Dievam) vai arī atrast 

piemēru, kam sekot.

• Vai ir vēl citas Bībeles vietas, kas var 
palīdzēt saprast šo? Dažās Bībelēs ir 
norādītas paralēlās vietas, kurās vari 
ieskatīties.

Uzdodot sev šādus jautājumus, varēsi labāk 
uztvert rakstu vietas domu un sagatavoties 
to pielietot savā ikdienas dzīvē.

Izmanto studiju grāmatas. Tu vari sameklēt 
labus komentārus par Bībeles grāmatu, kuru 
lasi. [Parādiet pusaudžiem.] Tie tev palīdzēs 
saprast, ko Bībele saka. Bet uzmanies, nekad 
neļauj citām grāmatām ieņemt Bībeles vietu!

 

Dievs saka: Šis ir Mans Vārds
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6. Pielieto
Beidzot jādomā par to, ko 
Dievs vēlas, lai tu dari. 
Iepriekšējā stundā jau 
runājām, cik svarīgi ir likt 
lietā to, ko lasām Rakstos. 
Esi gatavs paklausīt tam, ko 
Dievs saka Savā Vārdā. Tu 

nevari gaidīt, ka Dievs tev 
mācīs ko jaunu, ja nedari to, ko 

Viņš jau ir teicis. 

Ja plānojat šo tēmu mācīt 
divās daļās, pārtrauciet šeit. 
Nākamo nodarbību sāciet ar īsu 
atkārtojumu. Tad izmantojiet 
sekojošo metodi, lai dotu 
pusaudžiem iespēju izmēģināt 
dažus studiju paņēmienus.

Metode: Grupas studija
Sadaliet pusaudžus mazās grupās, lai studētu 
Bībeles rakstu vietu. Visiem dalībniekiem 
iedodiet 2. darba lapu. Katrai grupai vajadzīgs 
spējīgs vadītājs. Vadītājam jau iepriekš jāsaņem 
atbilžu lapa (varat nokopēt labajā pusē dotās 

atbildes) un jābūt labi 
sagatavotam. Viņš 
vadīs pusaudžus, 
palīdzot iedziļināties 
rakstu vietā un 
aizpildīt darba lapu. 
Varat izlemt, pie 
kuras rakstu vietas 
grupas strādās:      
Lūk. 5:1-11 iesācējiem 

vai Jāņa 10:7-15 pieredzējušiem pusaudžiem. 

Metode: Apslēptie vārdi

Sakopējiet visiem pusaudžiem 3. darba lapu. 
Tie to var aizpildīt nodarbības laikā vai vēlāk 
mājās. Tā tiem palīdzēs atkārtot mācīto un 
atcerēties galveno. 
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lūk. 5:1-11 atbildes

• Rakstu vietas konteksts: Iepriekš Jēzus sludina Galilejā. Pēc tam Viņš 
dziedina spitālīgo, piedod grēkus un dziedina paralizēto.

• Grūtie vārdi vai simbolisms: “Tev būs cilvēkus zvejot” – tu sludināsi 
cilvēkiem evaņģēliju un mantosi viņus Kristum.

• Ko rakstu vieta māca par Dievu? Jēzus mācīja Dieva vārdus (1). Viņš 
ir Meistars (5). Viņam ir vara pār dabu (4-6). Viņš ir svēts, Viņš ir Kungs (8). 

•Ko rakstu vieta māca par cilvēku? Cilvēkam nepieciešams dzirdēt 
Dieva Vārdu (1). Viņam jādara to, ko Tas Kungs saka, arī tad, ja nesaprot 
(5). Cilvēks ir grēcīgs un viņam nepieciešams Tas Kungs (8). Viņam jābūt 
cilvēku zvejniekam (10). Viņam jāseko Jēzum, kā to darīja mācekļi (11).

• Vai ir citas rakstu vietas, kas palīdzētu saprast šo? Mat. 4:18-
20; Mrk. 1:16-20 – citi apraksti, kā mācekļi tika aicināti kļūt par cilvēku 
zvejniekiem. Jāņa 21:1-14 Jēzus veica līdzīgu brīnumu pēc augšāmcelšanās, 
un mācekļi Viņu pazina.

• Dievs no manis vēlas: lai pusaudži paši aizpilda šo vietu.

Jāņa 10:7-15 atbildes 
• Rakstu vietas konteksts: Iepriekš Jēzus dziedina aklo vīru un māca 
par patieso redzēšanu. Pēc tam Viņš vēl māca par labo ganu, un jūdi grib 
Viņu nomētāt akmeņiem. 

• Grūtie vārdi vai simbolisms: “ES ESMU durvis” – Jēzus saka, ka Viņš 
ir ceļš uz pestīšanu. “ES ESMU labais gans” – Jēzus rūpējas par tiem, kuri 
Viņam uzticas. “Zaglis”, “vilks” – sātana raksturojums, kurš cenšas izpostīt 
dzīves. 

• Ko rakstu vieta māca par Dievu? Jēzus ir ceļš uz pestīšanu (7,9). Viņš 
nāca, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība (10). Viņš sargā un rūpējas par 
Saviem sekotājiem, Viņš tos personīgi pazīst (13-15).

• Ko rakstu vieta māca par cilvēku? Cilvēks, kurš uzticas Kristum, 
tiek pestīts un tam ir dzīvība un pārpilnība (9-10). Mums jābūt modriem 
pret sātanu, kurš grib izpostīt mūsu dzīvi (10, 12-13). Ticīgajiem ir 
personīgas attiecības ar Jēzu (14).

• Vai ir citas rakstu vietas, kas palīdzētu saprast šo? Ps. 23 runā, 
kā gans rūpējas par savām avīm. Mat. 18:12-14; lūk. 15:3-7 – līdzība par 
pazudušo avi.

• Dievs no manis vēlas: lai pusaudži paši aizpilda šo daļu.

2.     darba lapa

studēt Bībeli? Bībeles studiju lapa
Rakstu vietas 
konteksts:

Grūtie vārdi 
vai simboliskā 
(līdzību) valoda:

Ko rakstu vieta māca par Dievu?
(Tēvs, Dēls un Svētais Gars)

Vai ir citas vietas Bībelē, kas man var palīdzēt 
saprast šo?

Ko rakstu vieta māca par cilvēku?
(Brīdinājums, apsolījums, pavēle, piemērs, 
kuram sekot)

Dievs vēlas, lai es…

Rakstu vieta:  ___________________________

2. darba 
lapa



Metode: Apslēptie vārdi

Sakopējiet visiem 
pusaudžiem 3. darba 
lapu. Tie to var 
aizpildīt nodarbības 
laikā vai vēlāk mājās. 
Tā tiem palīdzēs 
atkārtot mācīto un 
atcerēties galveno. 

Noslēgums
Mēģinot 
patstāvīgi 
mājās 
studēt 
Bībeli, 
reizēm 
varam 

apjukt. [Parādiet 5. attēlu.] Šajā attēlā 
izskatās, ka tas ir pārāk liels uzdevums 
mazajam cilvēkam. Bet ievērojiet, ka viņu 
apspīd gaisma un met daudz lielāku cilvēka 
ēnu. Tas ataino patiesību, ka Dieva gaismā 
mēs varēsim pieņemt izaicinājumu. Ja esi 
Dieva bērns, atceries, ka tevī darbojas 
Svētais Gars un Viņš darīs tevi spējīgu 
saprast Dieva Vārdu. 

Necenties pārspiest riekstu ar skrūvgriezi 
vai nazi. Lietos riekstu knaibles. Ar Dieva 
palīdzību izmanto šinī stundā ieteiktās 
metodes. Nākamajās dienās izmēģini 
studiju palīglīdzekļus. Ps. 119:103-104 
psalmists saka, cik Vārds ir salds viņa 
mutei, cik ļoti viņš To mīl un cik nozīmīgi 
Tas iespaido viņa dzīvi. Ja esi ticīgais, šiem 
pantiem vajadzētu atspoguļot arī tavu 
attieksmi. Vai tu mīli Vārdu un vai studēsi 
To?

Dievs saka: Šis ir Mans Vārds
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Vispirms                                                , lai                                                                            palīdz saprast Bībeli.                                           

rakstu vietu vai grāmatu, ko                                                                                        izpētīt.                                        pa mazam gaba-

liņam un izpētī                                                           - kas ir pirms, kas pēc tam.     Tad uzmanīgi                                                        

rakstu vietu un, kad nepieciešams, izmanto studiju palīglīdzekļus:

Garus vai                                                           pantus                                                mazākās daļās.                                                 

apskaties, ko nozīmē grūtie                                          , vai pajautā kādam par tiem.  Sameklē          

vārdus. Studējot uzdod                                                                : Ko tas māca par                                        ? 

Ko tas māca par                                                  ?     Vai ir citas Bībeles                                        , kas varētu palīdzēt saprast šo?                                               

                                                                mācīto savā dzīvē un                                       , ko Dievs tev liek.

Ieraksti lodziņos vajadzīgos vārdus, tad atrodi tos vārdu režģī. Vārdus var lasīt uz priekšu un atpakaļ, 
vertikāli, horizontāli un pa diagonāli. 
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Kā studēt BībeliKā studēt Bībeli

Nezaudē      drosmi!BĪBELE
5. attēls

3. DARBA lAPAS AtBILDES

Ieraksti lodziņos 
vajadzīgos vārdus: 
lūdz, Svētais Gars, 

izvēlies, sistemātiski, 

lasi, kontekstu, 

pārdomā, sarežģītus, 

sadali, vārdnīcā, vārdi, 

simboliskos, jautājumus, 

Dievu, cilvēku, vietas, 

pielieto, dari.

5.
attēls

3. darba 
lapa



Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
saprot, ka Dievam viņu dzīvē vajadzētu 
būt pirmajā vietā,

apzinās, ka draugi, sports, nauda u. c. 
var kļūt par bīstamiem elkiem,

pārliecinātos, vai viņiem ir pareizās 
prioritātes un vai nekas nestāv starp 
viņiem un Dievu,

atgrieztos un dotu Dievam pirmo vietu 
savā dzīvē.

Ievads: Attēla izpēte

Stundas sākumā 
parādiet 6. attēlu 
un uzdodiet dažus 
jautājumus, lai 
palīdzētu pusaudžiem 
atsaukt atmiņā 
vēsturisko fonu, kad 
tika doti baušļi.

• Kurš Bībelē minētais cilvēks parādīts 
attēlā?

• Uz kurieni viņš dodas?

• Kas viņam rokā?

• Kādēļ šīs plāksnes ir ļoti svarīgas?

• Kad risinājās šis notikums?

Desmit baušļi –                               
2. Mozus 20:1-17
Dieva īpašie ļaudis, Israēla bērni, bija 
atbrīvoti no gadiem ilgās verdzības Ēģiptē. 

Tagad viņi mēroja ceļu cauri tuksnesim uz 
zemi, ko Dievs tiem bija apsolījis, uz zemi, 
kurā tie apmetīsies un kļūs par patstāvīgu 
tautu. Šajā viņu vēstures izšķirīgajā laikā 
Dievs atklāja likumus, pēc kuriem Viņa 
tautai būtu jādzīvo. Šodien mēs šos likumus 
saucam par desmit baušļiem.

Daudz gadu vēlāk Kungam Jēzum    
Kristum jautāja, kurš no Dieva likumiem    
ir vissvarīgākais. Jēzus, apkopodams desmit 
baušļus, atbildēja, ka mums jāmīl Dievs 
un savs tuvākais (Mat. 22:37-39).  Šis kop-
savilkums sadala baušļus divās daļās – mūsu 
pienākumi pret Dievu un mūsu pienākumi 
pret citiem cilvēkiem.

Izlasīsim 2. Moz. 20:1-17. Kamēr lasām, 
mēģiniet saskaitīt, cik baušļu attiecas uz 
mūsu pienākumiem pret Dievu un cik 
daudz uz pienākumiem pret cilvēkiem. 
[Vajadzētu pateikt, ka 4.–6. pants tiek skaitīts 
kā viens bauslis.] 

Dažās nākamajās nedēļās mēs studēsim 
desmit baušļus. To darot, mēs atklāsim, ka 
šodien tie mums ir tikpat saistoši kā tad, kad 
tie tika doti – gandrīz 3500 gadus atpakaļ. 
Dievs mums šodien joprojām saka: “Šie ir 
Mani standarti.”

Pirmais bauslis 
“Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā” 
(2. Moz. 20:3).

Ēģiptē, zemē, kuru israēlieši nupat bija 
atstājuši, tika pielūgti daudzi dievi. Tagad 
Dievs Saviem ļaudīm darīja zināmu, ka 
tiem jāpielūdz vienīgi Viņš. [Parādiet                      
7. attēlu.] Dievs Sev pieprasīja pirmo vietu 
cilvēku dzīvēs. Nevienam un nekam nebija 
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ļauts ieņemt Viņa 
vietu. Pirmais 
bauslis israēliešiem 
paskaidroja, ka dzīvē 
vissvarīgākais ir 
attiecības ar Dievu. 
Cilvēki šodien 
joprojām pielūdz 
elkus, nevis dod 
Dievam pienācīgu 
vietu. Esmu lūdzis 

sešiem no jums notēlot dažus no šiem 
cilvēkiem.

Metode: Kungs un kundze (1. daļa)
Seši pusaudži (ar kuriem iepriekš esat 
sarunājis) iznāk priekšā. Katram uz emblēmas 
ir uzrakstīts savs vārds: Stadiona kungs, 
Kompānijas kundze, Vebsaita kungs, Manieru 
kundze, Regeja kungs, Somas kundze. 
Intervējiet pusaudžus, izmantojot dotos 
jautājumus.

1. Kas ir jūsu dzīves lielākā kaislība?

 (Stadiona kungs: “Futbols!”, Kompānijas 
kundze: “Draugi!” u.c.)

2. Ko no rītiem jūs darāt vispirms?

(Stadiona kungs: “Es apdomāju, kuru 
futbola maču šodien rādīs TV”; 
Kompānijas kundze: “Es izlasu īsziņas 
mobilajā telefonā” u.c.)

3. Kas jūs varētu ļoti sarūgtināt?

(Stadiona kungs: “Ja mana mīļākā 
komanda zaudētu”; Kompānijas kundze: 
“Ja man nebūtu sava puiša” u.c.)

4. Ko jūs ļoti vēlētos nopirkt?

(Stadiona kungs: “Biļeti uz kausa izcīņas 
finālsacensībām”; Kompānijas kundze: 
“Jaunu datoru, lai varētu sūtīt e-pastus” u.c.)

5. Kāds ir jūsu augstākais mērķis?

(Stadiona kungs: “Kļūt par futbolistu!”; 
Kompānijas kundze: “Lai man būtu 

daudz draugu, ar kuriem varētu kopā 
izklaidēties!” u.c.)

Ja tev tiktu iedots mikrofons, ko tu atbildētu 
uz šiem jautājumiem? Kam pieder pirmā 
vieta tavā dzīvē? Futbols, draugi u. c. 
paši par sevi nav slikti, bet tiem jāierāda 
pienācīgā vieta. Tev jāsaprot, ka tas, kas ir 
pirmajā vietā, ietekmē tavu izvēli, mērķus, 
naudas izlietošanu u.c. Tev jāraugās, lai 
Dievam ir pati pirmā vieta tavā dzīvē. Kad 
Dievs tevi radīja, tad tas bija tādēļ, lai tu 
Viņu mīlētu un dzīvotu Viņam.

Varbūt tu Dievu vēl neesi licis šajā centrālajā 
pozīcijā. Varbūt baidies, ko teiks tavi draugi, 
vai varbūt pavisam tos zaudēsi, ja kļūsi par 
kristieti. Varbūt apzinies, ka, kļūstot par 
kristieti, būtu jāatstāj dažas lietas, ko dari, 
vai vietas, kur tev tagad patīk iet. Varbūt tu 
nevēlies dot Dievam pirmo vietu dzīvē, jo 
jūti, ka būs pārāk daudz jāatstāj.

Bet ieklausies, ko Kungs Jēzus saka 
Mrk. 8:36. Kādu labumu tev dos visas šīs 
lietas, ja zaudēsi savu dvēseli? Mēs esam 
pārkāpuši pirmo bausli. Nemīlam Dievu un 
nedzīvojam Viņam, kā to vajadzētu. Mēs 
nedodam Viņam pirmo vietu. Mēs visi esam 
grēkojuši un mums trūkst dievišķās godības 
(Rom. 3:23). Bet Dievs mums ir devis 
iespēju saņemt piedošanu, sūtot Kungu Jēzu 
mirt Golgātā (Ebr. 9:22). Atgriežoties no 
grēkiem un uzticoties Jēzum, tu vari tikt 
salīdzināts ar Dievu. Tad tev būs ne vien 
pareizas attiecības ar Viņu un tu būsi gatavs 
mūžībai, bet jau tagad atklāsi dzīvē patieso 
prieku un jēgu (Jāņa 10:10). Tas, kas tevi 
attur, nav tā vērts. Atbrīvojies no tām lietām, 
kas tevi šķir no Dieva, un dod Viņam pirmo 
vietu savā dzīvē.

Dievs saka: Šie ir Mani standarti

12

S T U N D A

3

7. attēls

“Tev nebūs citus     
dievus turēt Manā 
priekšā.”

PIRMAIS BAUSLIS

2 .  M o z u s  2 0:3
7. 

attēls



Metode: Kungs un kundze (2. daļa)
Uzdodiet atkal intervijā izmantotos jautājumus. 

Jautājiet pusaudžiem, kā kristietim uz 
tiem vajadzētu atbildēt. Lai viņi izsaka 
dažus spriedumus, pirms nolasāt sekojošo:

1. “Pāri visam es mīlu Kungu Jēzu. Man 
patīk daudz citu lietu, bet Jēzus ir pirmajā 
vietā.”

2. “Katru rītu es lasu Bībeli un lūdzu Dievu. 
Tas nav viegli, bet tas ir vislabākais veids, 
kā sākt dienu.”

3. “Es nevēlos būt nepaklausīgs Tam 
Kungam. Kad tas notiek, zinu, ka varu 
lūgt Dievam piedošanu un Viņš piedod.”

4. “Es gribētu jaunu velosipēdu. Tad varētu 
braukt uz skolu un jauniešu grupas 
sanāksmi kopā ar draugiem.”

5. “Man dzīvē ir daudz mērķu, bet 
augstākais ir kalpot Tam Kungam un 
kļūt Viņam arvien līdzīgākam.”

Ja esi kristietis, lūdz, lai Viņš tev vienmēr 
palīdz paklausīt pirmajam bauslim. Tu jau 
esi pieņēmis lēmumu dzīvot Dievam, bet vai 
tava dzīve ir Viņam pilnībā nodota? Reizēm 
mēs, kristieši, ļaujam mantām, hobijiem, 
naudai vai draugiem nostāties starp mums 
un Dievu. Lietas, kuras pašas par sevi nav 
grēcīgas, tādas kļūst, ja ļaujam tām ieņemt 
vietu, kura mūsu dzīvē likumīgi pienākas 
Dievam. Mums jāatceras, ka attiecības ar 
Dievu ir vissvarīgākais mūsu dzīvē. Nekam 
nav ļauts ieņemt Viņa vietu.

Ja plānojat šo tēmu dalīt 
divās daļās, tad dariet to 
tagad. Mācība par otro 
bausli aizņem mazāk laika, 
bet varat vairāk laika veltīt 
otrajā daļā izmantotajai 
metodei.

Otrais bauslis  
“Netaisi sev tēlus vai dievekļus”                    
(2. Moz. 20:4).

Savā jaunajā zemē israēliešiem visapkārt bija 
tautas, kas no koka un akmens veidoja savu 
dievu tēlus, bet viņiem tas tika aizliegts. 
Dievs israēliešiem aizliedza Viņa pielūgsmē 

izmantot tēlus. Tā 
notiek vēl šodien. 
[Parādiet 8. attēlu.] 

Kādēļ Dievs to 
aizliedza? Tādēļ, ka 
Viņš ir visvarens, 
mūžīgs, visspēcīgs 
Dievs. Nekāds 
attēls, lai arī cik 
liels tas būtu, nevar 

Viņu patiesi atspoguļot. Tā vietā tas piedāvā 
maldīgu priekšstatu. Izgatavot vai pielūgt 
jebkādu tēlu nozīmētu nepagodināt Dievu.

Lai pareizā veidā pielūgtu Dievu, mums 
nepieciešams pareizs priekšstats par 
Viņu. Daudziem cilvēkiem diemžēl ir 
nepareiza izpratne par Dieva raksturu. 
Kāds priekšstats ir viņu prātā? Vecs večuks? 
Ziemsvētku vecītis? Daudziem Dievs 
šķiet vājš un bezpalīdzīgs. Citiem Viņš ir 
vienkārši mīlošais Dievs, kurš mūs nesodīs, 
lai ko arī mēs darītu. Mums visiem draud 
briesmas prātā veidot nepilnīgu Dieva tēlu. 
Tad mēs Viņu nepielūdzam pareizajā veidā.

Dievs grib, lai pielūdzam Viņu patiesībā 
(Jāņa 4:23). Tādēļ ir tik ļoti svarīgi studēt 
Bībeli, lai vairāk atklātu Dieva raksturu, lai 
labāk Viņu iepazītu. Dievs Sevi atklāj caur 
Savu Vārdu.
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Metode: Darbs grupās par tēmu “Dievs, kuru 
pielūdzam”
Sadaliet pusaudžus grupās pa trim vai četriem 
un izdaliet sekojošos pantus. Viņiem tie 
jāizlasa un saviem vārdiem jāuzraksta, ko viņi 
atklāj par Dievu. Ja tēmu mācāt divās reizēs, 
varat pantu skaitu palielināt.

Dievs, kuru pielūdzam…

1. _____________________

     (Ps. 103:19)

2.  _____________________ 

    (Jer. 32:17)

3. _____________________ 

     (Rom. 1:18)

4. _____________________

     (Rom. 6:23b)

Metode: Krustvārdu mīkla
Sakopējiet katram pusaudzim 4. darba lapu. 
To var aizpildīt nodarbības laikā vai vēlāk 

mājās. Tā palīdzēs 
atkārtot stundā 
mācīto un atcerēties 
galveno.

 

Noslēgums 
Dievs šos baušļus deva ne vien Mozum un 
israēla tautai. Viņš tos deva arī mums. Pir-
mais un otrais bauslis mūs pamudina. Tas 
nosaka augstus standartus mūsu attiecībām 
ar Dievu. Dievam jādod pirmā vieta mūsu 
dzīvē un mums Viņš jāpagodina ar savu 
pielūgsmi.

Mums jāapzinās patiesība: mēs nemīlam 
Dievu tā, kā vajadzētu. Es un tu esam 
pārkāpuši Dieva likumu. Bet tu jau zini, 
ka Dievs caur Jēzu Kristu ir sagādājis 
piedošanas iespēju. Ar saviem paša pūliņiem 
tu nekad nespēj sasniegt Dieva standartus, 
bet, atgriežoties no grēkiem un uzticoties 
Jēzum, tu vari tikt salīdzināts ar Dievu. 
Neturpini iet pats savu ceļu. Nāc šodien pie 
Kunga Jēzus.

Dievs saka: Šie ir Mani standarti
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4. darba lapa

2 No kāda materiāla mēdz taisīt elku dievus? 

4 Kas kristietim jāsniedz Dievam un cilvēkiem?

5 Dieva īpašā tauta.

6 Jēzus teica, lai mēs mīlam... .

10 Cilvēki, kas dažkārt var kļūt svarīgāki par Dievu.

11 Otrais bauslis aizliedz veidot Dieva … .

14 Dievs vēlas, lai vienīgi Viņam būtu veltīta mūsu ... . 

15 Dieva baušļu pārkāpšana.

1 Cik baušļus Dievs deva?

3 Otrā baušļa pirmais vārds.

7 Kas izraēlieši bija Ēģiptē?

8 Bībeles grāmata, kurā uzrakstīti baušļi.

9 Sinonīms vārdam “Dieva likumi”.

11 Mēs tiekam glābti…, nevis turot baušļus.

12 Ko Dievs dara, ja nožēlojam savus grēkus? 

13 Kāda vieta Dievam pienākas mūsu dzīvē?

Horizontali Vertikali

Pirmais un otrais bauslis

- -

4. darba 
lapa



Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži  

saprot, ka jāciena Dieva Vārdu un ka 
svētdienai jābūt pielūgsmes un atpūtas 
dienai,

apzinās, ka mūsdienu sabiedrībā šie divi 
baušļi nav cieņā, tādēļ jāuzmanās, lai 
nesekotu pūlim,

uzmanās, ko runā, un piemēroti izmanto 
laiku svētdienā,

atzīst savu nespēju pilnībā paklausīt 
Dieva likumiem un to nožēlo.

Ievads: Kā patikt
Iedomājies, ka vēlies izdarīt kaut ko īpašu, 
lai patiktu tētim. Ko tu darītu? Te ir daži 
ieteikumi. Pasaki, kurš tev šķiet piemērots. 
[Var rasties nepieciešamība pielāgot šo ievadu 
atbilstoši jūsu grupas pusaudžu ģimenēm. 
Pusaudži var arī pārdomāt, kā patikt savai 
mammai vai tēvocim.]

• Iedot viņai puķu pušķi.

• Nomazgāt viņa mašīnu.

• Izkrāsot viņas kabinetu rozā krāsā.

• Par viņa naudu pasūtīt picu.

• Nopirkt viņam avīzi.

• Doties kopīgā braucienā ar velosipēdu.

• Pateikt, ka viņu mīli.

• Cits variants.

Šajā stundā vēlamies domāt par to, kā patikt 
Dievam. Iepriekšējā nodarbībā sākām 
pārdomāt pirmos no desmit baušļiem. 

Redzējām, ka mums jādod Dievam pirmā 
vieta savā dzīvē un ka jāpielūdz Viņš pareizā 
veidā. Nākamie divi baušļi mums māca, kā 
varam patikt Dievam, pareizi lietojot savu 
mēli un laiku.

trešais bauslis  
“Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu 
nelietīgi valkāt” (2. Moz. 20:7).

Vecās un Jaunās Derības laikos jūdu tautai 
bija milzīgs respekts pret Dieva Vārdu. 
Skrīveri, kuru darbs bija ar roku pārrakstīt 
Rakstu kopijas, ikreiz, kad nonāca pie Dieva 
Vārda rakstīšanas, ņēma jaunu rakstāmo. 
Tik liela bija cieņa pret to. Vieglprātīga 
izturēšanās pret Dieva Vārdu tika uzskatīta 
par ļoti nopietnu pārkāpumu.

Cik ļoti lietas 
ir mainījušās 
mūsdienu pasaulē! 
[Parādiet 9. attēlu.] 

Šodien Jēzus 
Kristus vārds bieži 
vien tiek lietots 
kā lamu vārds. Ir 

gandrīz neiespējami atrast TV programmu, 
kur Dieva Vārds netiktu lietots nepareizā 
veidā. Pat bērni un jaunieši regulāri pārkāpj 
trešo bausli, “nelietīgi valkājot Dieva Vārdu”.

Uzmanies, ka tu nekļūsti vainīgs pie tā, 
ka nepareizi lieto Dieva Vārdu! Ja tu skolā 
esi situācijā, kur klasesbiedri nepārtraukti 
nevietā lieto Dieva Vārdu, ir gaužām viegli 
sākt rīkoties tāpat. Apdomā, ko runā. 
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Atceries, ka Dievs ļoti skaidri pasaka, ka 
sodīs tos, kuri nepareizi lieto Viņa Vārdu (2. 
Moz. 20:7b).

Metode: Īkšķus augšā!
Piedāvājiet pusaudžiem grūtu situāciju: 
“Daniēls ir kristietis. Viņš tērzē ar draugiem 
skolā, un viens no tiem apzvērot izmanto 
Tā Kunga vārdu. Ko jūs ieteiktu Daniēlam 
darīt?”

Pa vienam lasiet dotos ieteikumus un 
palūdziet, lai pusaudži rāda ar īkšķi. 
Ja viņi domā, ka ieteikums ir labs, lai 
īkšķi paceļ uz augšu. Ja uzskata, ka tas 
neder, lai rāda ar īkšķi uz leju. Viņi to 
var atstāt arī neitrālā pozīcijā.

Izmantojot šo metodi, komentējiet arī 
pats un uzsveriet, cik svarīgi ieņemt stingru 
stāju attiecībā uz To Kungu, lai arī tas ir 
grūti (4. un 8. ieteikums).

1. “Netaisi nepatikšanas, vienkārši neņem to

     vērā!”

2. “Pagaidi, vai viņš to darīs vēl kādu reizi.”

3. “Lūdz par savu draugu, lai viņš saprot, ka

      tas ir slikti.”

4. “Tev kaut kas ir jāsaka, lai pagodinātu To

     Kungu un palīdzētu draugam.”

5. “Kādēļ neuzrakstīt draugam vēstuli?”

6. “Pagaidi, kad būsiet divatā, un tad 

     paskaidro.”

7. “Runā ar lielu stingrību un atsaucies uz 

    desmit baušļiem.”

8. “Mierīgā veidā pasaki viņam, ka Dieva 

     vārdu šādā veidā nevajag lietot.”

Ikviens no mums nonākt šādā situācijā. Kā 
tu reaģēsi, ja esi kristietis? Vai vienkārši 
ignorēsi to, kas tiek teikts, varbūt izliekoties, 

ka nedzirdēji? Vai arī tev būs drosme runāt, 
lai viņiem kļūst skaidrs, ka Tā Kunga vārds 
ir vērtīgs un to tādā veidā nedrīkst piesaukt? 
Kristieša mierīgi teiktais vārds var likt 
cilvēkiem apdomāties.  Nekaunies iestāties 
par Tā Kunga vārdu.

Vairums kristiešu Dieva vārdu nekad nelieto 
kā lamu vārdu. Bet vai esi padomājis, ka 
ir cits veids, kā varam nelietīgi lietot Viņa 
vārdu? Kā kristietis tu pārstāvi Kunga Jēzus 
vārdu. Tu apgalvo, ka esi tas, kurš pieder 
Viņam. Vai tava dzīve apliecina to, ko tu 
apgalvo (2. Tim. 2:19)? Mums vienmēr 
jāatceras, ka Dieva ļaužu uzvedība atspoguļo 
viņu Dieva vārdu. Vai citi redz, ka Dieva 
ļaudis dzīvo Dievam patīkamā veidā? Ja 
nē, tu esi vainīgs Dieva vārda nelietīgā 
valkāšanā. Atceries Dieva brīdinājumu: 
ikviens, kurš nelietīgi valkā Viņa vārdu, ir 
vainīgs.

 Ja plānojat tēmu mācīt divās 
reizēs, daliet to šajā vietā. 

Ceturtais bauslis  
“Piemini sabata dienu, ka tu to svētī”          
(2. Moz. 20:8).

Dievs sešās dienās radīja pasauli un septītajā 
atpūtās. Šajā bauslī Dievs mums atkal 
atgādina šo faktu un pavēl turēt sabata 
dienu svētu. “Svēts” nozīmē savādāks 
vai nošķirts. Dieva īpašajai dienai jābūt 
atšķirīgai no pārējām nedēļas dienām.

Jaunajā Derībā atklājam, ka pēc Kunga 
Jēzus augšāmcelšanās nedēļas pirmajā 
dienā sāka ievērot šo dienu septītās dienas 
vietā. Šī īpašā diena kļuva pazīstama kā “Tā 
Kunga diena” (Atkl. 1:10). Lai arī mums 
kā kristiešiem īpašā diena ir mainījusies no 
sestdienas uz svētdienu, princips paliek tas 

Dievs saka: Šie ir Mani standarti
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pats – ka viena diena nedēļā jātur svēta jeb 
atšķirīga no pārējām. Kā varam svētdienu 
darīt atšķirīgu no pārējām? [Parādiet 10. 
attēlu.] Tai jābūt:

Atpūtas dienai

Ieskatīsimies Mark. 2:27. Kādēļ Dievs 
noteica sabatu? Viņš to darīja mūsu dēļ, 
mūsu labumam. Viņš zina, kā darbojas 
mūsu ķermenis (Ps. 103:14). Ir pierādīts, 

ka proporcija 6:1 
darbam un atpūtai 
ir ideālākā cilvēka 
ķermenim. 

Vai svētdiena tev 
ir atpūtas diena? 
Lai svētdienā būtu 
iespējams atpūsties, 
tev nepieciešams 
rūpīgāk plānot 

nedēļas laiku, piem., izpildīt mājasdarbus 
vai tamlīdzīgus uzdevumus citā dienā, lai 
Tā Kunga dienā vari atpūsties. Tas ir viens 
no veidiem, kā svētdienu turēt svētu vai 
atšķirīgu.

Pielūgsmes dienai
Vienas dienas nedēļā izbrīvēšana no darba 
vai mācību spriedzes dod mums iespēju 
pielūgt Dievu. Ieskatīsimies Ebr. 10:25. 
Ko mums nevajag atstāt? Sapulcēšanos. 
Izmanto iespēju katru svētdienu apmeklēt 
dievkalpojumu. Ņemot svētdienu brīvu no 
citiem darbiem, iegūstam arī laiku Bībeles 
studēšanai un labu kristīgu grāmatu 
lasīšanai. Ir svarīgi veltīt laiku, lai pārdomātu 
visu, ko Tas Kungs mūsu labā darījis, un 
slavētu Viņu par šo labvēlību pret mums. 

Vai svētdiena ir diena, kurā tu izmanto 
iespēju pielūgt Dievu? Jeb tu tai esi ļāvis 
kļūt līdzīgai kurai katrai dienai, aizņemtai 

ar citām darīšanām, ka Dievam atliek 
maz laika? Atceries, ka sakot, lai svētījam 
sabata dienu, Dievs mums nedeva vienkārši 
ieteikumu, bet gan pavēli.

Metode: Situācijas studija par Ēriku lidelu
Sadaliet pusaudžus grupās pa četri vai pieci. 
Katrai grupai iedodiet 5. darba lapu, lai tie izlasa 
notikuma aprakstu un pārrunā jautājumus. (Cita 
iespēja varētu būt parādīt daļu no filmas “Uguns 
rati”.)

Noslēgums
Trešais un ceturtais 
bauslis māca, ka 
mūsu mīlestībai uz 
Dievu jāparādās 
tajā, kā cienām 
Viņa vārdu un Viņa 
dienu. Kā ir ar tavu 
dzīvi? Vai Dievs ir 
apmierināts ar to, kā 
tu izturies pret šiem 
baušļiem?

Metode: Viktorīna
1. ideja: Jums vajadzīga liela papīra bumba 
un tukšs papīrgrozs. Sadaliet pusaudžus 
2 grupās un pārmaiņus katrai uzdodiet 
jautājumus. Par pareizu atbildi piešķiriet 100 
punktus. Tas, kurš atbildējis, iegūst trīs iespējas 
saņemt papildu punktus. Turiet papīrgrozu 
sev priekšā. No apmēram 3 metru attāluma 
pusaudzis met bumbu. Ja tā iekrīt grozā, viņš 
saņem 10 punktus. Tad paceliet grozu virs 
galvas, un par šo mēģinājumu var nopelnīt 
20 punktus. Beidzot aizlieciet grozu sev aiz 
muguras un nedaudz paliecieties uz priekšu. 
Par šo metienu iegūst 30 punktus.

2. ideja: Vajadzīgas divas apakštases, 
kokteiļsalmiņi un zirņi. Uzdodiet komandām 
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CETURTAIS BAUSLIS

“Piemini sabata 
dienu, ka tu to 
svētī.”

2 . M o z u s  2 0 :8

10.
attēls

5.   darba lapa

Ēriks Lidels bija skotu misionāra dēls. Apdāvinātība vieglatlētikā ļāva viņam piedalīties 
1924. gada Olimpiskajās spēlēs Francijā. Lidelam bija izredzes uzvarēt 100 metru skrējienā, 
bet viņš atteicās piedalīties kvalifikācijas skrējienā, jo tas notika svētdienā. Tā vietā viņš 

sludināja Parīzes skotu draudzē. Avīzēs parādījās raksti: “Vieglatlēts: Es neskriešu svētdienā!” 
(Daily News) un “Dievs ir pārāks par karali” (British Weekly). Līdzpilsoņi un valdība stipri 
kritizēja Lidelu, bet viņš dziļi ticēja, ka nav jāpiedalās sacensībās svētdienā. Tā vietā, lai skrietu 
100 metrus, viņš piedalījās 400 metru skrējienā, kur tam nebija nekādu izredžu uzvarēt. Lidels 
ne tikai uzvarēja, bet arī uzstādīja pasaules rekordu! Šo sasniegumu dēļ Lidels kļuva par milzu 
zvaigzni. Atgriežoties no Olimpiskajām spēlēm, Lidels beidza Edinburgas Universitāti un, 
sekojot tēva pēdās, kļuva par misionāru Ķīnā. Viņš brīnišķīgi kalpoja Tam Kungam šajā valstī 
un nomira Otrā pasaules kara beigās. 

1. Kāpēc Lidels pieņēma lēmumu neskriet svētdienā?
2. Ja tu būtu šajās Olimpiskajās spēlēs, vai tu viņu atbalstītu vai kritizētu?
3. Kāda cena jāmaksā, pieņemot Ērikam līdzīgus lēmumus?
4. Kā tev šķiet, kādu iespaidu Ērika lēmums atstāja uz Dieva ļaudīm un uz neticīgajiem?
5. Kādus lēmumus tu esi pieņēmis attiecībā uz sportu un citām aktivitātēm svētdienās?

Situācijas studija

Situācijas studija
Ēriks Lidels bija skotu misionāra dēls. Apdāvinātība vieglatlētikā ļāva viņam piedalīties 

1924. gada Olimpiskajās spēlēs Francijā. Lidelam bija izredzes uzvarēt 100 metru skrējienā, 
bet viņš atteicās piedalīties kvalifikācijas skrējienā, jo tas notika svētdienā. Tā vietā viņš 

sludināja Parīzes skotu draudzē. Avīzēs parādījās raksti: “Vieglatlēts: Es neskriešu svētdienā!” 
(Daily News) un “Dievs ir pārāks par karali” (British Weekly). Līdzpilsoņi un valdība stipri 
kritizēja Lidelu, bet viņš dziļi ticēja, ka nav jāpiedalās sacensībās svētdienā. Tā vietā, lai skrietu 
100 metrus, viņš piedalījās 400 metru skrējienā, kur tam nebija nekādu izredžu uzvarēt. Lidels 
ne tikai uzvarēja, bet arī uzstādīja pasaules rekordu! Šo sasniegumu dēļ Lidels kļuva par milzu 
zvaigzni. Atgriežoties no Olimpiskajām spēlēm, Lidels beidza Edinburgas Universitāti un, 
sekojot tēva pēdās, kļuva par misionāru Ķīnā. Viņš brīnišķīgi kalpoja Tam Kungam šajā valstī 
un nomira Otrā pasaules kara beigās. . 

1. Kāpēc Lidels pieņēma lēmumu neskriet svētdienā?
2. Ja tu būtu šajās Olimpiskajās spēlēs, vai tu viņu atbalstītu vai kritizētu?
3. Kāda cena jāmaksā, pieņemot Ērikam līdzīgus lēmumus?
4. Kā tev šķiet, kādu iespaidu Ērika lēmums atstāja uz Dieva ļaudīm un uz neticīgajiem?
5. Kādus lēmumus tu esi pieņēmis attiecībā uz sportu un citām aktivitātēm svētdienās?

5. darba 
lapa



pārmaiņus jautājumus, par pareizo atbildi 
piešķirot 50 punktus. Tam, kurš atbildējis, tiek 
dotas 30 sekundes laika, lai ar kokteiļsalmiņa 
palīdzību pārceltu zirņus no vienas apakštases 
otrā. Piešķiriet pa punktam par katru sekmīgi 
pārvietoto zirni. 

Jautājumi
1. Kurā 2. Mozus grāmatas nodaļā rakstīti 
desmit baušļi? (20)

2. Kā kristietim vajadzētu rīkoties, kad viņš 
dzird kādu nelietīgi lietojam Dieva vārdu? 
(Likt cilvēkiem padomāt, kā viņi lieto Dieva 
vārdu.) 

3. Kā vēl bez lamāšanās mēs varam nelietīgi 
valkāt Dieva vārdu? (Apgalvojot, ka 
esam kristieši, bet dzīvojot tādā veidā, kas 
nepagodina Dievu.)

4. Kā Dievs mums ir devis piemēru attiecībā 
uz sabata izmantošanu? (Viņš atpūtās pēc 
sešām radīšanas dienām.)

5. Ko nozīmē “svēts”? (Savādāks jeb nošķirts.)

6. Kādēļ kristieši septītās dienas vietā ievēro 
pirmo dienu? (Šī ir Tā Kunga augšāmcelšanās 
diena.)

7. Kā tev vajadzētu saplānot savu nedēļu, lai 
Tā Kunga dienā atpūstos? (Izpildīt skolas u.c. 
uzdevumus citās nedēļas dienās.)

8. Ko vēl bez atpūtas mums vajadzētu darīt 
Tā Kunga dienā? (Pielūgt Dievu.)

Dievs saka: Šie ir Mani standarti
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Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
saprot, kādu attieksmi Dievs no viņiem 
vēlas pret vecākiem, līdzcilvēkiem un 
pretējo dzimumu,

apzinās, ka viņiem jāuzmana ne vien 
sava uzvedība, bet arī jāsargā savi prāti 
no dusmām, atriebības, iekāres pilnām 
domām u.c.,

uzturētu mīlestības un cieņas pilnu 
attieksmi, sargātu savu prātu un 
atraidītu ļaunās domas,

atzīst, ka nav paklausījuši Dieva 
likumiem un ka viņiem jālūdz, lai Kungs 
Jēzus tos izglābj un svēto viņu prātus un 
attieksmi.

Ievads: Izvēlies desmit cilvēkus
Tev ir attiecības ar daudziem cilvēkiem: 
vecākiem, brāļiem, māsām, citiem ģimenes 
locekļiem, skolotājiem, mūzikas skolotājiem, 
sporta treneriem, draugiem, kaimiņiem, 
draudzes locekļiem, šoferiem u. c. Kas par 
sarakstu!

[Turpmākais teksts jāuzraksta uz plakāta. 
Pa vienam izlasiet visus desmit punktus un 
aiciniet, lai pusaudži izdomā, kurus viņi 
izvēlētos.]

Kurš no šiem cilvēkiem …

1) tevi pazīst vislabāk,

2) būtu tas, kuru tu vēlētos pazūdam,

3) ir tas, kuram tev grūti paklausīt,

4) tev ir ļoti tuvs,

5) vienmēr aizmirst, kad tev ir dzimšanas 
diena,

6) ir tas, ar kuru tu nekad nepavadītu kopā 
brīvdienas,

7) ir tas, pie kuram tu lūgtu palīdzību,

8) ir tas, ar kuru tev gandrīz ikdienas  ir 
sadursmes,

9) ir tas, kuram tu būtu gatavs sekot jebkur,

10) ir tas, kura mīlestība ir neapstrīdama.

Ja esam kristieši, mums vajag mīlēt       
Dievu – 1. bauslis. Bet mūsu mīlestībai uz 
Dievu jāizpaužas tajā, kā izturamies pret 
citiem cilvēkiem. Studējot 5., 6. un 7. bausli, 
lūgsim, lai Tas Kungs mūs uzrunā par 
attieksmi pret citiem.

Piektais bauslis
“Godini savu tēvu un savu māti”                  
(2. Moz. 20:12).

“Godināt” nozīmē augstu novērtēt, parādīt 
cieņu, izturēties kā 
pret dārgumu – kā 
dara mazais zēns 
attēlā. [Parādiet 
attēlu.] 

Vecāki tev ir vērtīgi. 
Padomā, ko visu 
viņi dara un ir 
darījuši tavā labā. 
Viņi smagi strādā, 
lai sagādātu ēdienu, 

apģērbu, mājokli. Viņi tev pat dod lietas, 
kuras nav nepieciešamas, bet kuras tev 
patīk. Padomā par pēdējo īpašo mielastu 
vai dzimšanas dienas dāvanu, ko viņi tev 
uzdāvināja. Viņi tevi brīdina par daudzām 
briesmām un dod padomu, kad tev jāpieņem 
lēmumi. Viņi tev ir liela Dieva dāvana.
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Tev var būt tendence to visu aizmirst, kad 
ir grūtības attiecībās ar vecākiem. Reizēm 
viņi tev aizliedz darīt to, kas citiem atļauts. 
Viņi ne vienmēr saprot, kas tev ir svarīgs. 
Viņu uzskati attiecībā uz frizūru, apģērbu, 
mūziku bieži vien atšķiras no tavējiem. Daži 
viņu pieņemtie lēmumi šķiet nesaprotami. 
Tavas sūdzības var būt pamatotas. Ir tiesa, 
ka vecāki nav pilnīgi, bet viņi cenšas darīt to 
labāko. Neaizmirsti, ko visu viņi dara tavā 
labā. Viņi ir vērtīgi.

Dievs vēlas, lai tu viņus godā. Tu to vari 
darīt, paklausot tiem, esot laipns, runājot 
par viņiem ar cieņu. Padomā, kā tu, runājot 
ar citiem, izsakies par saviem vecākiem. 
Runājot izrādi vecākiem cieņu, ja arī tiem 
nepiekrīti. Tu vari paskaidrot, kā jūties. 
Uzmanīgi ieklausies viņu viedoklī. Tad 
tev jāpieņem viņu lēmums. Varbūt tev ir 
audžuvecāki vai arī tu tikai reizēm dzīvo 
kopā ar vecākiem – Dievs vēlas, lai arī tad tu 
viņus godā.

Piemēram, vecāki tev liek nākt mājas daudz 
agrāk, nekā tas noteikts taviem draugiem. 
Ja tev viņi jāgodā, kā tad tu rīkosies? Tu 
vari ar tiem par to izrunāties, bet pieņem 
viņu lēmumu. Nesūdzies par viņiem saviem 
draugiem. Nāc mājās tad, kad vecāki ir 
likuši. Ja neparedzētu apstākļu dēļ būsi vēlāk, 
piezvani un paskaidro, kas noticis. Cilvēki, 
kuri godā savus vecākus, patīk Dievam un 
saņem Viņa apsolīto svētību (Ef. 6:1-3).

 

Metode: Uzvedums

Lai palīdzētu pusaudžiem likt lietā piekto 
bausli, nospēlējiet nelielu uzvedumu. 

“Iedomājies, ka esi ielūgts uz kādu īpašu 
pasākumu. Tur būs lielākā daļa tavu draugu, 
un tie plāno tur visi kopā pavadīt nakti. Tu 
negribi laist garām šādu notikumu. Tu zini, ka 
taviem vecākiem droši vien nepatiks doma, ka 

tu tur gulētu pa nakti, bet tu nolem iet un ar 
viņiem par to runāt.”

Atrodiet trīs brīvprātīgos (varat iekļaut 
vadītāju), kas nospēlē šo uzvedumu. Divi 
būs tēvs un māte (kas nav pārliecināti, ka 
bērnam būtu jāpaliek pa nakti, bet ir gatavi 
par to runāt). Trešais brīvprātīgais centīsies 
šajā situācijā pielietot piekto bausli. Tas 
grupai palīdzēs padomāt par pieņemamiem 
veidiem, kā sarunāties ar vecākiem, un 
sagatavos ar cieņu pieņemt vecāku lēmumus un 
norādījumus.

Dalot tēmu divās daļās, būs 
vairāk laika uzvedumam 
un šī metode būs efektīvāka. 
Interesanti būtu nospēlēt 
uzvedumu vairākas reizes ar 
dažādiem aktieriem. Pēc katras 
reizes pārrunājiet ar grupu, 
ko varētu darīt labāk. Sesto 
un septīto bausli var mācīt 
nākamajā nodarbībā.

Metode: Grupu diskusija

Sadaliet pusaudžus grupās pa pieci vai seši. 
Katrai grupai vajadzīgs vadītājs. Grupas 
pārrunā sesto un septīto bausli Jēzus mācības 
gaismā. Grupu vadītājiem iepriekš iedodiet 
jautājumus un atbildes, lai viņi varētu 

labi sagatavoties. 
Sagadājiet viņiem 
12. un 13. attēlu un 
pietiekamā skaitā 
6. darba lapu. 
Dodiet apmēram 
20 min. diskusijām, 
tad atvēliet laiku 
kopīgām pārrunām.

Dievs saka: Šie ir Mani standarti
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Sestais bauslis:  “Tev nebūs nokaut” (2. Moz. 20:13).

1 Kādēļ daudziem šķiet, ka šis bauslis uz viņiem neattiecas?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2 Lasiet Mat. 5:21-24. Kā Jēzus liek paskatīties uz sesto bausli?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3 Tavi draugi dusmojas uz zēnu klasē, kurš ar savu uzvedību sagādā visiem nepatikšanās. Viņi meklē iespējas 
atmaksāt zēnam. Ko vajadzētu darīt tev?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Septītais bauslis: “Tev nebūs laulību pārkāpt” (2. Moz. 20:14).

1 Varbūt tev šķiet, ka vārdi “laulības pārkāpšana” attiecas uz vecākiem, precētiem ļaudīm. Kā Jēzus vārdi 

       Mat. 5:27-28 attiecina šo bausli uz ikvienu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2 Jēzus saka, ka iekāres pilnas domas ir sliktas. Ko tu vari darīt, lai izvairītos no šādām domām?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3 Kādai vajadzētu būt kristieša attieksmei pret plaši izplatīto pieņēmumu, ka nav nekā slikta seksā ārpus  ___     
      laulības?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

D I S K U S I J U  L A P A

6. darba 
lapa



Sestais bauslis
“Tev nebūs nokaut” (2. Moz. 20:13).

[Parādiet 12. attēlu.]

1. Kādēļ daudziem šķiet, ka šis bauslis uz 
viņiem neattiecas? 

Tāpēc, ka viņi 
netaisās nevienu 
nogalināt. Viņi 
uzskata, ka to dara 
vienīgi teroristi vai 
psihopāti.

2. Lasiet Mat. 5:21-24. Kā Jēzus liek 
paskatīties uz sesto bausli?
Jēzus saka, ka rūgtuma un dusmu pilni vārdi ir 
tas pats, kas slepkavība, – abos gadījumos mēs 
pārkāpjam Dieva likumu. Jēzus liek domāt par 
mūsu motīviem. Ja arī neejam līdz slepkavībai, 
vai tomēr savā sirdī kādu neienīstam? Ja tā ir, 
mēs esam vainīgi Dieva baušļu pārkāpšanā.

3. Tavi draugi dusmojas uz zēnu klasē, 
kurš ar savu uzvedību sagādā visiem  
nepatikšanas. Viņi meklē iespējas 
atmaksāt zēnam. Ko vajadzētu darīt tev?
Izvairies no kārdinājuma tikt iesaistītam asā 
vārdu pārmaiņā vai atriebības plānos, lai arī 
tas varētu šķist taisnīgi. Ar savu izturēšanos un 
attieksmi parādi, ka tu lietas saskati savādāk. 
Ja iespējams, centies draugus pārliecināt, 
lai nemeklē iespēju atriebties. Lūdz par šo 
situāciju un meklē Dieva palīdzību, lai varētu 
rīkoties tā, kā Viņš grib.

Septītais bauslis
“Tev nebūs laulību pārkāpt” (2. Moz. 20:14).

[Parādiet 13. attēlu.]

1. Varbūt tev šķiet, 
ka vārdi “laulības 
pārkāpšana” 
attiecas uz 
vecākiem, 
precētiem ļaudīm. 
Kā Jēzus vārdi 
Mat. 5:27-28 
attiecina šo bausli 
uz ikvienu?

Jēzus atkal norāda uz domām, nevis uz rīcību. 
Iekāres pilnas domas un laulības pārkāpšana 
Dieva acīs ir vienlīdz nosodāma.

2. Jēzus saka, ka iekāres pilnas domas ir 
sliktas. Ko tu vari darīt, lai izvairītos no 
šādām domām? 
Kad tiec kārdināts, lūdz, lai Dievs tev palīdz 
savas domas novirzīt uz kaut ko citu. Esi 
uzmanīgs grāmatu, žurnālu, video, filmu, 
mūzikas un TV programmu izvēlē. Vai tev 
tās izraisa sliktas domas? Ja tā ir, izvairies no 
tādām lietām. Tā vietā pievērs prātu lietām, 
kas tev palīdzēs patikt Dievam (Fil. 4:8).

3. Kādai vajadzētu būt kristieša 
attieksmei pret plaši izplatīto 
pieņēmumu, ka nav nekā slikta seksā 
ārpus laulības?
Kristietim jāstājas pretim šim viedoklim. 
Dieva Vārdā skaidri pateikts, ka Dieva plānā 
sekss ir vienīgi laulības ietvaros. Grieķu vārds, 
kas raksturo ārlaulības sakarus, attiecas uz 
seksuāliem sakariem starp vīrieti un sievieti, 
kas nav precēti (laulības pārkāpšana ir viens 
no ārlaulību sakaru veidiem). Šis vārds 
Jaunajā Derībā ir minēts vairākas reizes 
(piem., 1. Tes. 4:3-5) kā kaut kas tāds, no kā 
mums jāatturas.
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12.  attēls

SESTAIS BAUSLIS

“Tev nebūs 
nokaut.”

2 .Mozus 20:13

12.
attēls

13.  attēls

 SEPTĪTAIS BAUSLIS

2.Mozus 20:14

“Tev nebūs laulību 
pārkāpt.”

13.
attēls



Metode: Viktorīna
Sakopējiet katram 
pusaudzim 7. darba 
lapu. To var aizpildīt 
nodarbības laikā vai 
vēlāk mājās. Tas 
palīdzēs atkārtot 
stundā mācīto un 
atcerēties galveno.

Noslēgums
Vai esi apņēmies nākamajās dienās godāt 
savus vecākus? Padomā, ko tu varētu darīt, 
lai parādītu, cik viņi tev ir dārgi. Vai tu arī 
uzmanīsi savu prātu un noraidīsi sliktās 
domas par citiem?

Pārdomājot šos baušļus, tu saproti, 
ka vienīgi Dievs var darīt tevi spējīgu 
tos ievērot. Bet, ja esi nožēlojis savu 
nepaklausību un atdevis Dievam savas 
dzīves pārvaldīšanu, tad vari uz Viņu 
paļauties. Kad turpmākajās dienās 
sastapsies ar daudziem cilvēkiem, Tas 
Kungs tev dos spēku mīlēt un cienīt viņus.

Dievs saka: Šie ir Mani standarti
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7.   darba lapa

Piektais, sestais un 
septītais bauslis

Kas aizliegts 2. Moz. 20:13?

Mēs varam grēkot gan darbos, gan ….

Kas jādara, kad esam pārkāpuši Dieva likumus?

Pirmais no vecākiem, kurš minēts 5. bauslī.

Darīt to, kas tev ir teikts.

Ko pavēlēts darīt ar vecākiem?

Kurš bauslis aizliedz nokaut?

To ir desmit 2. Moz. 20. nodaļā.

Sinonīms vārdam “godāt”.

Kurš bauslis aizliedz laulības pārkāpšanu?

Pretstats vārdam “mīlēt”.

Dieva likumu pārkāpšana.

Ko grēkojot darām ar Dieva likumiem?

Tie, kuri jāgodā.

Otrais vārds septiņos no desmit baušļiem.

Grāmata, kurā rakstīti desmit baušļi.

Viņa ir godājama.

Kurš bauslis rakstīts 2. Moz. 20:12?

Kurā 2. Mozus grāmatas nodaļā rakstīti baušļi?

Grēcīgas attiecības.

Baušļi nespēj tevi glābt. Ko tev nepieciešams darīt?
7. darba 

lapa

7. DARBA lAPAS AtBILDES

Aizpildiet lodziņus: nokaut, domās, jānožēlo, tēvs, paklausīt, 
godāt, sestais, baušļi, cienīt, septītais, ienīst, grēks, pārkāpjam, 
vecāki, nebūs, Otrā Mozus, māte, piektais, divdesmitā, laulības 
pārkāpšana.

Vertikāli ierakstiet vārdus: Nožēlot un atgriezties.



Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži

saprot šo trīs baušļu saistību ar zagšanu, 
melošanu un iekāri (piem., mēs 
nedrīkstam zagt ne tikai īpašumu, bet 
arī reputāciju, laiku u.c.),

apzinās, ka vienīgi Dievs var dot spēku 
izpildīt šos baušļus,

mācās godīgumu, uzticamību un 
pieticību,

nožēlo un uzticas Vienīgajam, kurš tos 
var izglābt no grēka.

Ievads: Kauliņu mešana
Izgatavojiet metamo kauliņu un stundas 
sākumā iedodiet pusaudžiem. Varat nokopēt 8. 

darba lapu uz stingra 
papīra, izgriezt 
metamo kauliņu, 
salocīt un salīmēt.

Vai piekritīsiet 
nelielai pārbaudei? 
Nākamajās dienās 
uzmanīgi pavērojiet 
savu dzīvi. Kad 

nepaklausāt kādam no Dieva baušļiem, 
nolieciet kauliņu savā guļamistabā ar 1 uz 
augšu. Kad tas notiek vēlreiz, pagrieziet uz 
ciparu 2 utt. Pavērojiet, kad nedēļas laikā jūs 
sasniedzat skaitli 6. [Noslēgumā parādīsiet, ka 
kauliņu var atlocīt krusta formā.] 

Mācoties desmit baušļus, mēs vēlamies 
pārbaudīt savu dzīvi, saprotot, ko Dievs 
no mums sagaida, kā varam Viņu un citus 
vairāk mīlēt. Līdz šim esam mācījušies 
septiņus no desmit baušļiem. Vai varat 

tos nosaukt? Tagad paskatīsimies uz 
beidzamajiem trim baušļiem. 

Astotais bauslis  
“Tev nebūs zagt” (2. Moz. 20:15).

[Parādiet 14. attēlu.] Šis ir viens no īsākajiem 
baušļiem. Tas 
ir ļoti vienkāršs 
un tiešs – Dieva 
ļaudis nedrīkst 
zagt. Šis bauslis 
aizliedz mums zagt 
mantas. Mums 
jābūt godīgiem 
attiecībā uz to, 
kas pieder citiem. 
Neapšaubāmi slikti 

ir paņemt naudu no kāda cita maka vai 
veikalā nozagt šokolādes tāfelīti.

Šī norma, protams, attiecas ne tikai uz 
kristiešiem vien. Pat tie cilvēki, kuriem 
nav laika Dievam, pieņem, ka ir slikti 
piesavināties to, kas tev nepieder. Bet daudz 
cilvēku piecieš viltīgāku zagšanas veidu. 
Dotajā skečā redzēsim, ka ir vēl citas lietas, 
ko nedrīkst zagt.

 Metode: Skečs “Atzīts par vainīgu!”
Skečs var grupai palīdzēt saprast šī baušļa 

sakarības. Četri cilvēki tiek tiesāti par 
zagšanu, bet viņi domā, ka nav darījuši 
neko sliktu. Tiesnesis tiem palīdzēs 
saprast, ko viņi citiem ir nozaguši.

• Tiesnesis: “Lūdzu, apsēdieties! Lieta 
Nr. 1. A kundze, jūs tiekat apsūdzēta 
kaimiņienes apzagšanā. Vai atzīstat šo 
faktu?”
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14. attēls

ASTOTAIS BAUSLIS

“Tev nebūs 
zagt.”

2.Mozus 20:15

14.
attēls

8. darba 
lapa



• A kundze: “Visu cieņu, es nesaprotu. 
Neesmu no kaimiņienes neko ņēmusi.”

• Tiesnesis: “Saskaņā ar liecinieku liecībām 
jūs esat nozagusi kaimiņienes reputāciju, 
atklādama kādas svarīgas lietas viņas 
pagātnē. Vai atzīstat šo faktu vai nē?”

• A kundze: “Nu jā, es dažiem draugiem 
pastāstīju, ko viņa darīja, bet tas taču 
nebija nekāds noslēpums, vai ne?”

• Tienesis: “Bija gan. Jūs esat vainīga. Jums 
jāmaksā 100 eiro. Nākamā lieta.”

Personas B, C un D arī tiek tiesātas. B 
ir nozadzis sava darba devēja laiku, 
bieži aizejot ātrāk no darba. C apzadzis 
mūzikas kompāniju, izgatavojot saviem 
draugiem CD kopijas. D apzadzis valsti, 
nedeklarējot dažus savus ienākumus, 
lai būtu jāmaksā mazāki nodokļi. Skečs 
pusaudžos var izraisīt dažādu reakciju. 
Veltiet laiku, lai pārrunātu ar viņiem 
dažādus zagšanas veidus. 

Zogot mēs negrēkojam vienīgi pret cilvēkiem, 
mēs grēkojam arī pret Dievu (Ps. 51:6). 
Patiešām, ir iespējams apzagt Dievu, nedodot 
Viņam to, kas pienākas. Dieva Vārdā teikts, 
ka desmitā daļa no mūsu ienākumiem 
pieder Dievam (Mal. 3:8-10). Tas neattiecas 
tikai uz tiem, kas strādā pilna laika darbu. 
Tas attiecas arī uz tavu kabatas naudu un 
ienākumiem no gadījuma darbiem. Vai 
esi vainīgs Dieva apzagšanā?

Devītais bauslis
“Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu 
tuvāku” (2. Moz. 20:16).

Dievs nekad nemelo (Tit. 1:2). Dievs ir 
pilnīgi uzticams un grib, lai Viņa ļaudis 
ir tādi paši. Acīmredzami mēs pārkāpjam 
šo bausli, kad sakām nepatiesību. Varbūt 
mājasdarbs nav laikā izpildīts, un tu 
melo, lai aizbildinātos. Varbūt redzam, ka 
izdarītais mums sagādās nepatikšanas, un 

tādēļ noliedzam, ka esam tur bijuši iesaistīti. 

[Parādiet 15. attēlu.] Kā jums šķiet, kas šeit 
attēlots? 

Melojot mēs pārkāpjam devīto bausli un 
esam nepatīkami 
Dievam, kurš vēlas, 
lai Viņa ļaudis būtu 
patiesi (Pam. 12:17).

Taču Dievs 
aizliedz ne vien 
acīmredzamus 
melus, bet arī 
puspatiesības 
stāstīšanu, kas 
rada maldīgu 

priekšstatu, vai arī klusēšanu, dzirdot 
stāstu, par kuru zinām, ka tas nav patiess. 
Dievs pieprasa pilnīgu patiesumu visās 
mūsu dzīves jomās (Ps. 51:8).

Metode: Optiskā ilūzija 
Izgrieziet no 16. attēla divas papīra sloksnes – 
“Baltie meli” un “Melnie meli”. “Baltos melus” 
uzmanīgi izgrieziet pa līnijas iekšpusi, jo 
ilūzijas efekts būs labāks bez līnijas.

         Parādiet abas sloksnes 
pusaudžiem, turot “Baltos 
melus” virs “Melnajiem 
meliem” un jautājot, kuri 
ir mazāki. “Baltie  meli” 
izskatās mazāki, bet, 
uzliekot tos vienu uz 
otra, redzam, ka abi   ir 

pilnīgi vienādi!

Reizēm mēs cenšamies aizbildināt savus 
melus. Mēs runājam par “mazajiem, 
baltajiem meliem”, kuri, mūsuprāt, nav 
nekas slikts. Bet Dievs tā nedomā. Dieva 
Vārds skaidri atklāj, ka Viņš ienīst 
negodīgumu (Pam. 6:16-17).

Dievs saka: Šie ir Mani standarti
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DEVĪTAIS BAUSLIS

“Tev nebūs nepatiesu 
liecību dot pret savu 

tuvāku.”
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Ja mācīsiet tēmu divās reizēs,  
šeit var pārtraukt.

Desmitais bauslis 

“Tev nebūs iekārot” (2. Moz. 20:17).

[Parādiet 17. attēlu.]

Kā tev šķiet, ko 
domā pa labi 
stāvošais zvejnieks? 
Iekārot nozīmē 
apskaust citu par to, 
kas viņam pieder. 
Vai mūsu prāts ir 
vērsts uz draugu 
mantām? Mums tās 

gribas dabūt vai nopirkt tādas pašas, un mēs 
neesam apmierināti, kamēr tas nenotiek. Tā 
ir iekārošana.

Tas ir ļoti aizskarošs bauslis, jo attiecas uz 
to, ko domājam, ne tikai reāli darām. Iekāre 
domās ir grēks pats par sevi, bet tas viegli 
noved arī pie citiem grēkiem, piemēram, 
zagšanas.

Mēs sastopamies ar daudziem vilinājumiem 
iekārot. Reklāmas pastāvīgi saka, ka ir 
lietas, kuras mums absolūti nepieciešamas. 
Padomāsim par dažām no tām.

Metode: Reklāmas avīzēs
Aiciniet pusaudžus sadalīties grupās pa trim. 
Katrai grupai iedodiet avīzi vai žurnālu. 
Viņiem jāsameklē reklāmas un jāizvēlas 
viena, kura īpaši saista uzmanību. Pēc divām 
minūtēm tā jāparāda visiem dalībniekiem un 
jānosaka divas lietas:

• Kādu produktu tiekam mudināti iegādāties.

• Izmantotais “āķis”, lai panāktu, ka mēs to 
izdarām.

Vai varat iedomāties kādu cilvēku Bībelē, 
kurš ar to cīnījās? Ahabs iekāroja Nabota 
vīnadārzu (1. Ķēn. 21) un tika sakūdīts 
melot, nogalināt un nozagt, lai to iegūtu. 
Dāvids iekāroja Ūrijas sievu, un tas 
viņu noveda pie laulības pārkāpšanas un 
slepkavības (2. Sam. 11). Iekāre neattie-
cas tikai uz īpašumu. Mēs varam iekārot 
citu attiecības, sociālo stāvokli, izskatu,             
talantus u.c.

Mums vienmēr jābūt modriem pret iekāri. 
Tā ir nopietns grēks, jo tā ir nepateicība pret 
Dievu. Kad kaut ko iekārojam, tas ir, it kā 
mēs teiktu: “Kungs, es neesmu apmierināts 
ar to, ko esi man devis.”

Bībelē tev dots…

• Apsolījums Mat. 6:13 – Debesu Tēvs zina, 
kas tev vajadzīgs, un to dos.

• Norādījums Ebr. 13:5 – vajag būt 
apmierinātam ar to, kas ir.

• Piemērs Fil. 4:11 – apustulis Pāvils 
mācījās būt apmierināts, lai kādi arī bija viņa 
apstākļi.

Atceries apsolījumu, ievēro norādījumu un 
seko apustuļa Pāvila piemēram!

Noslēgums
Vai nu, kad esam pabeiguši apskatīt 
desmit baušļus, esi gatavs metamā kauliņa 
pārbaudei? Katru reizi, kad nākamajā 
nedēļā nepaklausīsi Dieva likumam, pagriez 
kauliņu uz nākamo ciparu. Kad nonāksi līdz 
seši, vari atvērt kauliņu un ieraudzīsi krusta 
attēlu! [Parādiet!] 

Ne es, ne tu nespējam nodzīvot bezgrēcīgu 
dzīvi. Savas grēcīgās dabas dēļ mēs 
vienkārši neesam uz to spējīgi. Tādi, kādi 
esam, nevaram dzīvot svētā Dieva tuvumā 
(Rom. 3:23). Bet Dievs mūs tik ļoti mīlēja, 
ka sūtīja Savu Dēlu, Kungu Jēzu Kristu. 
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Viņš negrēkoja. Visas dzīves laikā Viņš 
nevainojami ievēroja bauslību. Kad Jēzu 
sodīja pie krusta, tas nebija Viņa, bet mūsu 
grēku dēļ, lai mēs varētu saņemt piedošanu 
(1. Pēt. 3:18).

Vai esi atgriezies no saviem grēkiem un 
pieņēmis Jēzu kā savu Glābēju un Kungu? 
Tad Viņš tev kā kristietim palīdzēs ievērot 
Dieva baušļus. Nākamajās Bībeles studijās 
vairāk runāsim par to, kas ir Jēzus un ko 
Viņš darījis mūsu labā

Metode: Alfabēta viktorīna

Sadaliet pusaudžus divās komandās. Kad 
nosaucat burtu, pirmais, kurš pasniedz 
priekšmetu, kas sākas ar šo burtu, nopelna 
tiesības atbildēt uz jautājumu, kura “nagla” 
sākas ar minēto burtu (piem., M – maks,      
N – nauda, P – pulkstenis utt.). Par pareizu 
atbildi tiek nopelnīti desmit punkti. Nosauciet 
burtus jauktā kārtībā. Ja attiecīgā burta 
priekšmeta nav pie rokas, uzdodiet jautājumu 
abām komandām un ļaujiet pirmajam, 
kurš pieceļas, atbildēt. Ja atbilde nepareiza, 
jautājums tiek uzdots pretējai komandai. 

• Kurš “A” iekāroja Nabota vīnadārzu? 
(Ahabs) 

• Kuriem “B” jāieņem īpaša attieksme pret 
vecākiem? (Bērniem) 

• Kādus “C” dievus nebūs turēt? (Citus) 

• Kāds “D” nāk pēc sabata un Tā Kunga? 
(Diena) 

• No kādas “Ē” valsts tika izglābti israēlieši? 
(No Ēģiptes.) 

•Kāds “G” raksturo visus, kuri pārkāpj Dieva 
likumus? (Grēks) 

• Kādu “I” aizliedz desmitais bauslis? (Iekārot) 

• Kurš “J” izdarīja desmit baušļu 
kopsavilkumu, sakot, ka mums būs mīlēt 
Dievu un savu tuvāko? (Jēzus) 

• Par kādu “K” jāpieņem Jēzu? (Kungu) 

• Kādu “L” aizliedz septītais bauslis? (Laulības 
pārkāpšanu.) 

• Kādu “M” aizliedz devītais bauslis? 
(Melošanu) 

• Kāds “N” izmantots septiņos no desmit 
baušļiem? (Nebūs)  

• Kāds “O” raksturo Mozus grāmatu, kurā 
uzrakstīti baušļi? (Otrā) 

• Kādu “P” likts lietot attiecībā uz sabata 
dienu? (Piemini) 

• Kurš “R” mums ir atstājis piemēru, kā 
pieminēt sabata dienu? (Radītājs) 

• Kurš “S” bauslis aizliedz nokaut? (Sestais) 

• Kuru “T” jāgodā? (Tēvu) 

• Kuru “Ū” Dāvids nogalināja, lai iegūtu viņa 
sievu? (Ūriju) 

• Kādu “V” nebūs nelietīgi darīt ar Tā Kunga 
vārdu? (Valkāt) 

• Kādu “Z” aizliedz septītais bauslis? (Zagt) 

Dievs saka: Šie ir Mani standarti
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Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
atklāj daudzos pierādījumus par Jēzus 
dievišķību,

apzinās faktu, ka Dievs Pats nāca uz 
zemes,

tiktu stiprināti ticībā Kristum un slavētu 
Viņu,

uzticētos Tam, kurš vienīgais viņus var 
izglābt. 

Ievads: Pētījums
Vai esi kādreiz vēlējies būt detektīvs? 
Šodien mēs kaut ko izpētīsim. Mūsu 
mērķis būs atklāt, kas īsti ir šī persona. 
Filmās redzam, ka detektīvi veic šādus 
pētījumus. Kā detektīvi var savākt 
informāciju, lai noteiktu kāda identitāti? 
[Lai pusaudži nāk klajā ar dažām idejām, 
tad papildiniet tās ar kādām citām.] 

• Satiekas ar šo cilvēku un uzdod 

   jautājumus.

• Pārbauda viņa pasi, dzimšanas datus, 

   bankas kontu u.c.

• Iztaujā cilvēkus, kuri viņu pazīst.

Visai savāktajai informācijai būtu jāatklāj 
patiesība. Šodien mūsu meklējumi būs 
saistīti ar Jēzu. Mēs vēlamies atklāt, kas 
Viņš patiesībā bija.

Vispirms atcerēsimies, ko esam mācījušies 
iepriekšējās nedēļās. Mēs aplūkojām divas 
ļoti svarīgas lietas: Bībeli un baušļus. 
Mēs atklājām, ka Bībele ir mums svarīga 
šodien, un desmit baušļi parādīja, cik tālu 
esam no Dieva standartiem. Paši savā 

spēkā nespējam izpildīt baušļus. Kāda 
tad ir atbilde mūsu grēka problēmai un 
aicinājumam dzīvot kristīgu dzīvi? Dievs 
saka: “Kungs Jēzus Kristus ir atbilde!” 
Tādēļ mēs kaut ko mācīsimies par Jēzu 
šodien un turpmākajās nedēļās. 

Mēs nemeklēsim pierādījumus Jēzus 
eksistencei. Ir plaši atzīts, ka Viņš pirms 
2000 gadiem dzīvoja uz zemes. Par Jēzu 
ir rakstīts vairāk nekā par Jūliju Cēzaru. 
Tomēr ne visi cilvēki ir vienisprātis par to, 
kas Jēzus patiesībā bija. To mēs gribam 
izpētīt.

Daži saka, ka Jēzus bija tikai cilvēks, kurš 
ar savu mācību un dzīvesveidu atstāja lielu 
iespaidu. Citi apgalvo, ka Jēzus bija daudz 
vairāk nekā cilvēks, ka Viņš bija un ir 
Dievs Dēls. Ticēt tam, ka Jēzus bija Dievs, 
nozīmē ticēt Viņa dievišķībai. Pētījumi, 
kurus tagad izdarīsim, ir būtiski svarīgi, 
jo, ja Jēzus patiesībā nebija Dievs, Viņš 
nevarēja mirt mūsu grēku dēļ. 

1. Apbrīnojams apgalvojums 
[Pakāpeniski stundas gaitā parādiet 18. 
attēlu.] 

Paņemsim savu piezīmju bloku un 
diktofonu un vispirms 
paskatīsimies, kas 

Jēzum pašam 
sakāms par Savu 

identitāti. Kādu 
dienu, runājot uz jūdiem, Jēzus 

izteica pārsteidzošu paziņojumu. “Pirms 
Ābrahāms tapa, esmu Es” (Jāņa 8:58). 
Šajā apgalvojumā ir divas svarīgas lietas. 

27

Dievs saka: Kristus ir atbilde

Kristus dievišķība 7

Stu
nda



• “Esmu Es.” Lai saprastu šo vārdu 
nozīmi, mums jāieskatās 2. Moz. 3:13-
14. Dievs atklājās Mozum degošajā 
ērkšķu krūmā un teica: “Es esmu, 
kas ES ESMU.” Tādējādi Jēzus ar 
Sevi iepazīstināja tādā pat veidā kā 
Dievs. Lietojot tos pašus vārdus, Jēzus 
apgalvoja, ka Viņš ir Dievs!

• “Pirms Ābrahāms tapa.” Jēzus arī 
apgalvoja, ka Viņš eksistēja pirms 
Ābrahāma. Viņš ir mūžīgs. Viņš 
vienmēr bija, ir un vienmēr būs Dievs. 
Jūdi, klausoties Jēzū, saprata, ko Viņš 
apgalvo, un bija gatavi Jēzu nomētāt 
akmeņiem.

2. 
Brīnumainā 
piedzimšana
Dzirdējām, ko Jēzus 
teica par Sevi. Ko labs 
detektīvs darītu tālāk? Varbūt izpētītu šī 
cilvēka izcelsmi? Labi zināmā vieta      Mat. 
1:18-25 pasaka divus svarīgus faktus par 
Jēzus dzimšanu.

• Viņš tika ieņemts no Svētā Gara (18-20).

• Viņš piedzima jaunavai (23-25).

Tas ir neticams brīnums. Izmantotais vārds, 
kas to raksturo, ir “inkarnācija”, kas nozīmē, 
ka Dievs Jēzus Kristus veidā kļuva par 
cilvēku un dzīvoja starp ļaudīm.

Reizēm Ziemsvētku stāsta atainojums 
rada priekšstatu par Jēzu kā par vāju un 
sentimentālu. Mums jāsaprot, ka Jēzus 
bija mūžīgais un visvarenais Dievs, kaut 
arī kļuva par parastu zīdainīti. Tas ir 
noslēpums un apbrīnojama patiesība! 
Inkarnācija bija varas demonstrējums, bet 
arī patiesa mīlestība uz cilvēci. Dievs mūs 
tik ļoti mīlēja, ka ienāca pasaulē, lai izglābtu 
cilvēkus no pelnītā soda par grēkiem. Vārds 

“Jēzus” nozīmē “Pestītājs” (Mat. 1:21).

3. Piepildītie pravietojumi
Labs detektīvs pārbaudītu vēl 
vairāk dokumentu, 
lai lieku reizi 
pārliecinātos par 
atklāto. Ņemsim 
savu palielināmo 
stiklu un 
pievērsīsimies Vecajai Derībai. Tajā daudz 
stāstīts par Jēzu.

Metode: Tabula
Uzzīmējiet uz tāfeles tabulu. Lūdziet, lai 

pusaudži sameklē pantus un brīvprātīgais lai 
nāk un aizpilda tabulu. 

Daži no šiem pravietojumiem par Jēzu 
bija uzrakstīti vairāk nekā 1000 gadus 
pirms Viņa nākšanas uz zemi. Precīzā 
pravietojumu piepildīšanās mums dod 
milzīgu pārliecību, ka Jēzus ir Dievs. 
Varbūtība, ka visi šie pravietojumi nejauši 
varētu piepildīties vienā personā, ir ārkārtīgi 
maza. Tas ir brīnišķīgs pierādījums Jēzus 
dievišķībai.

Dievs saka: Kristus ir atbilde
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Piepildījums 
Jaunajā Derībā

Dzimšanas 
vieta

Mihas 5:2 Mateja 2:1

Iejāšana 
Jeruzālemē

Caharijas 9:9 Jāņa 12:12-15

Krustā sišana Jesajas 53:12 Mateja 27:38

Identitāte Jesajas 7:14 Jāņa 12:45



Pārtrauciet tēmu šajā vietā, ja 
plānojat to mācīt divās reizēs. 

4. Vārdi, īpašības un darbi
Esam dzirdējuši Jēzus apgalvojumu, 
izpētījuši Viņa dzimšanu un pārbaudījuši 
pravietojumus par Viņu. Bet detektīvs 
neatstās neievērotu jebkuru pieejamo 
informāciju. Tagad sadalīsimies grupās, lai 
veiktu tālāko izmeklēšanu. 

Metode: Darba grupas
Sadaliet pusaudžus grupās pa četriem vai 

pieciem un izdaliet 
tiem 9. darba lapas 
kopijas. Dodiet 10 
minūtes laika, lai 
izlasītu pantus un 
aizpildītu lapas. Tad 
sanāciet atkal visi 
kopā, dodiet iespēju 
pārrunām un izsakiet 
papildkomentārus.

Jēzus vārdi liecina, ka Viņš ir Dievs.

• Jēkaba 1:1 – KUNGS – atgādina, ka 
Viņš ir dievišķīgs.

• Titus 2:13 – DIEVS UN PESTĪTĀJS – 
vienīgi Viņš var glābt.

• Jāņa 20:31 – DIEVA DĒLS – Jēzus ir 
mūžīgais Dievs Dēls.

Jēzus atribūti liecina, ka Viņš ir Dievs.
• Jāņa 1:1-2 – MŪŽĪGS – “Vārds” nozīmē 

Kungu Jēzu.

• Jāņa 2:24-25 – VISU ZINOŠS – pazīst 
visus cilvēkus un zina visu par tiem.

• Ebrejiem 4:15 – BEZGRĒCĪGS – 
kārdināts, bet nekad negrēkoja.

Jēzus darbi liecina, ka Viņš ir Dievs.
• Jāņa 1:3 – RADĪTĀJS – nekas bez Viņa 

netika radīts.

• 2. Kor. 5:10 – SOĢIS – vienīgi Dievs var 
tiesāt un būt pilnīgi taisnīgs.

• Mateja 9:6 – PIEDOD GRĒKUS –  
vienīgi Dievs var piedot grēkus.

5. Dedzīgie sekotāji
Esam gandrīz beiguši savus pētījumus 

par Jēzu. Ir vēl viens pēdējais solis 
mūsu meklējumos – izklaušināt tos, 
kuri pazina Jēzu. Varbūt kādus no tiem 
pazīstat.

• Pēteris bija viens no Jēzus mācekļiem, 
kurš klausījās, skatījās Viņā, dzīvoja 
kopā ar Viņu 24 stundas diennaktī. 
Jēzus viņam un citiem Saviem 
mācekļiem jautāja: “Ko jūs sakāt, kas 
es esmu?” Pēteris atbildēja: “Tu esi 
Kristus, dzīvā Dieva Dēls” (Mat. 16:16). 
Viņš bija pārliecināts, ka Jēzus ir Tas, 
par kuru sludinājuši pravieši, un Viņš ir 
patiess Dievs. Vai arī tu tam tici?

• Pāvils bija starp tiem, kuri neticēja, ka 
Jēzus ir Dievs. Bet viņš sastapās ar Jēzu 
uz Damaskas ceļa. Viņa domas un dzīve 
tika radikāli mainītas. Nu Pāvils zināja, 
ka Jēzus ir Dievs un ka Viņš ir nācis 
mirt Pāvila vietā (Fil. 2:5-8). Vai arī tu 
esi izdarījis tādu atklājumu? 

• Pēc Jēzus nāves Toms bija pilns šaubu, 
neskatoties uz visu to, ko par Viņu 
zināja. Varbūt tu arī jūties tāpat. Bet 
Tas Kungs parādījās viņam un citiem 
mācekļiem. Kad Toms redzēja naglu 
rētas Jēzus rokās un brūci sānos, viņš 
teica: “Mans Kungs un mans Dievs!” 
(Jāņa 20:28)
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Trīs Bībeles pierādījumi tam, ka

JĒZUS ir DIEVS

VIŅA
                      VĀRDI

_______________

Jēkaba 1:1

_______________

Titus 2:13

_______________

Jāņa 20:31

VIŅA           ATRIBŪTI

VIŅA
                                            DARBI

_______________Jāņa 1:1-2
_______________Jāņa 2:24-25

_______________Ebrejiem 4:15

_______________
Jāņa 1:3

_______________
2. Korintiešiem 5:10

_______________
Mateja 9:6

9.   darba lapa  

9. darba 
lapa



Noslēgums
Ja līdz šim tu nekad neesi ticējis, ka Jēzus 
patiesi ir Dievs, ko vari teikt, redzot šos 
visaptverošos pierādījumus? Tiem patiešām 
vajadzētu tevi pārliecināt, ka Jēzus ir 
dievišķs un ka tev jālūdz Viņam pestīšana. 
Pēteris, Pāvils un Toms sākumā neticēja, bet 
pēc tam atklāja, kas Jēzus ir patiesībā. Un 
ne tikai to, viņi uzticējās Jēzum kā savam 
Pestītājam. Tie atklāja, ka Jēzus ir atbilde 
visās viņu vajadzībās, jo Viņš ir Dievs.

Ja tu esi kristietis, tad mācītajam vajadzētu 
stiprināt tavu ticību Kungam Jēzum un likt 
tev Viņu pielūgt un slavēt. Tev ir Glābējs, 
kurš patiesi ir Dievs, tādēļ uzticies Viņam it 
visā.

Dievs saka: Kristus ir atbilde
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Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
pārdomā Jēzus dzīvi – Viņš mācīja ar 
autoritāti, lūdza visos apstākļos, rūpējās 
par cilvēkiem un bija gatavs iet cauri 
lielām ciešanām,

apzinās, ka Jēzus ir atstājis nevainojamu 
piemēru, kam sekot, lai nodzīvotu 
sekmīgu dzīvi,

atspoguļo Kristu, īpaši starp neticīga-
jiem – liecinot, lūdzot un rūpējoties par 
tiem, neskatoties uz pretestību,

saprot, ka viņu dzīvēm nav jēgas, un 
lūdz, lai Jēzus tos izglābj un dod skaidru 
virzienu.

Ievads: Viņi ir iespaidojuši vēsturi!
Nosauciet pusaudžiem vārdu, piem., Alberts 
Einšteins. Viņiem jāpasaka, kas ienāk prātā 
sakarā ar šo ievērojamo personu, piem., 
“E=mc2! Liels zinātnieks! Vienreizēji 
atklājumi!” Nosauciet vēl kādus vārdus – 
Marko Polo, Pablo Pikaso, Mocarts un 
Napoleons.

Ievērojiet, ka mēs atceramies šos cilvēkus 
to darbu dēļ, ko tie paveica savas dzīves 
laikā. Tie dažādos veidos ietekmēja pasaules 
vēsturi. Bet tas, kurš ir atstājis vislielāko 
iespaidu uz vēsturi, ir Kungs Jēzus! Šodien 
vēlamies domāt par to, ko Viņš darīja Savas 
dzīves laikā uz zemes.

Līdz šim esam izpētījuši Jēzus dievišķību. 
[Atgādiniet piecas tēmas no iepriekšējās stun-
das.] Tam, ko jau esam atklājuši, vajadzētu 
mūs pildīt ar apbrīnu. Bet iesim soli tālāk 
un pārdomāsim Kristus praktisko dzīvi. 
Ko Viņš darīja Savas zemes dzīves laikā? 

Kādēļ Viņu atceras? Varbūt jums daudz kas 
ienāk prātā. Kāds Jēzus īsti bija? Ko varam 
mācīties no Viņa dzīves? Kā Viņa piemērs 
ietekmē mūs šodien? Kunga Jēzus dzīve 
bija daudzšķautņaina. Šodien domāsim par 
četriem svarīgiem Viņa dzīves raksturlielu-
miem.

1. Dzīve mācot  
[Parādiet 19. attēla pirmo daļu.] Jēzus mācīja 
dažādās situācijās. Mark. 1:21-22 nav teikts, 
ko Jēzus sacīja Kapernaumas sinagogā, bet 
ļaudis, kuri Viņu dzirdēja, bija pārsteigti. 
Jēzus mācīja jaunā spēkā, kas nāca ne no 
tā, ka Viņš ir jūds, bet gan no tā, ka Viņš 
ir Dievs. Jēzus visur pulcināja ap Sevi pūli, 
mācīdams ļaudīm patiesību, ietērptu līdzībās, 
izzinošos jautājumos un Vecās Derības 
rakstu vārdos.

Jēzus ne vien vēlējās nodot informāciju, 
Viņš gribēja arī redzēt reakciju uz teikto. 
Atcerieties, ko Caķejs nolēma pēc tam, kad 
dzirdēja Jēzus mācību (Lūk. 19:8-10). Kungs 
Jēzus to uzslavēja. Jēzus mācības centrā 
bija viņš Pats, un Viņš gribēja, lai cilvēki 
piedzimtu no jauna, ne tikai uzzinātu faktus. 
Jēzus nemācīja, lai izklaidētu. Viņa mācība 
bija kā klints, uz kuras celt savu dzīvi. Jēzus 
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norādīja uz mūsu lielo vajadzību pēc Viņa. 
Izpratne par Viņa mācību nav atkarīga no 
mūsu izglītības un prāta spējām, bet no sirds 
atvērtības. 

Vai tava sirds ir atvērta Tam Kungam un 
Viņa mācībai? Ja esi uzticējies Tam Kungam 
un ticis pestīts, vai vari vēsti par Kristu 
paskaidrot citiem, kam Viņš nepieciešams? 
Jēzus bija nevainojams paraugs liecināšanā. 
Mēs nekad nespējam liecināt tik labi kā Viņš, 
bet varam censties paskaidrot evaņģēliju 
mūsu vienaudžiem ar savu personīgo 
liecību, ar jautājumiem par citu cilvēku 
dzīves virzienu un ar Rakstu palīdzību. Tev 
nepieciešams, lai Jēzus mācība ietekmētu tavu 
un arī tavu draugu dzīvi.

 

2. Lūgšanu   
    dzīve  
[Parādiet 19. attēla 
otro daļu.] Jēzus 
dzīve arī bija lūgšanu 
dzīve. Viņš lūdza dažādos 
apstākļos.

Metode: Darba grupas
Sadaliet pusaudžus 
mazās grupās pa 
trim līdz pieciem 
un izdaliet 10. 
darba lapu. Viņiem 
jāsavieno Bībeles 
rakstu vieta 
vienā kolonnā ar 
informāciju otrā. 

Mums jālūdz 
palīdzība, sastopoties ar kārdināšanām, 
pieņemot lēmumus, lai stiprinātu savu 
un citu ticību un darītu mūs stiprus pret 
sātanu. Mums īpaši nepieciešams lūgt, kad 
esam aizņemti, un, ja neesam pārāk 

aizņemti, tad vajag izmantot izdevību ilgāku 
laiku pavadīt lūgšanās. 

Pāri visam mums jālūdz, lai piepildītos 
Dieva griba. Lūk. 18:1 atgādina, ka mums 
aizvien būs Dievu lūgt un nebūs pagurt.

Daliet tēmu šajā vietā, ja 
plānojat to mācīt divās reizēs. 

3. Dzīve    
     rūpējoties  

[Parādiet 20. attēla 
pirmo daļu.] 

Jēzus patiesi rūpējās par 
cilvēkiem. Viņš tos dziedināja (Mat. 8:3), 
izdzina ļaunos garus (Mrk. 1:26) un uzcēla 
no mirušajiem (Jāņa 11:43-44). Dziedinot 
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10.     darba lapa

Lai Pētera ticība nemitētos

Sākot Savu kalpošanu, lai 
sagatavotos kārdināšanām

Lai arī Viņu meklēja 
un bija jāsludina

Kad bija jāpieņem lēmumi, 
piem., jāizvēlas mācekļi

Joprojām šodien par 
mums, ja esam ticīgi

Par mūsu aizsargāšanu 
no ļaunā

Lai visā notiktu Viņa Tēva 
griba, īpaši pie krusta

Kad un ko 
Jēzuslūdza?

Mateja 4:23

Jāņa 17:15

Ebrejiem 
7:25

Lūkas 22:42

Lūkas 22:32

Marka 
1:35-39

Lūkas 
6:12-13

10. darba 
lapa

10. DARBA lAPAS AtBILDES
lai Pētera ticība nemitētos.

Sākot Savu kalpošanu, lai sagatavotos 
kārdināšanām.

lai arī Viņu meklēja un bija jāsludina.

Kad bija jāpieņem lēmumi, piem., jāizvēlas mācekļi.

Joprojām šodien par mums, ja esam 
ticīgi.

Par mūsu aizsargāšanu no ļaunā.

lai visā notiktu Viņa Tēva griba, īpaši pie krusta.

Mat. 4:2-3

Lūk. 6:12-13

Mark. 1:35-39

Lūk. 22:32

Lūk. 22:42

Ebr. 7:25 5

Jāņa 17:15



cilvēkus, Jēzus bieži vien paskaidroja to 
dvēseles vajadzības. Fizisko dziedināšanu 
bieži vien pavadīja grēku piedošana         
(Mat. 9:1-8). Tas bija augstākais, kā Kristus 
ikvienam parādīja līdzjūtību.

Viņš arī visiem bija draugs. Jēzus bija 
izstumto draugs, tā izraisot farizeju sūdzības 
(Lūk. 15:2). Viņš pusdienoja kopā ar Caķeju, 
kuru Jērikā ienīda. Jēzus bija draugs arī 
dažiem farizejiem un bagātajam Jāzepam 
no Arimatijas. Jēzus pret visiem izturējās 
vienādi un stāstīja par sodu ikvienam, kurš 
Viņam nesekoja, lai kāds tas arī nebūtu 
(Jāņa 3:18).

Cik žēl, ka joprojām cilvēki noraida Jēzus 
mīlestību un rūpes! Jēzus rūpējas par tavām 
visdziļākajām vajadzībām un problēmām, 
un tu tās visas vari uzticēt Viņam. Ja uzticies 
Jēzum, vai pats rūpējies par citiem? Tu vari 
apciemot vecāku cilvēku, kurš dzīvo viens, 
un piedāvāt savu palīdzību jebkurā veidā, 
kādā tev ir iespējams. Varbūt vari palīdzēt 
kādam, kurš skolā tiek piekauts, vai pavadīt 
laiku kopā ar to, kuram maz draugu. Vai tu 
pietiekami rūpējies par neatpestītajiem, lai 
tiem pastāstītu par viņu vajadzību pēc Kunga 
Jēzus?

4. Dzīve    
   ciešot
Jēzus piedzīvoja 
prieka un bēdu 

brīžus – 
Viņš bija 
cilvēks, kā 
jau minējām 
iepriekšējā 
stundā. 
Viņu dziļi 
skumdināja 
Marijas 

bēdas un Lācara nāve (Jāņa 11:33,35). 
Kā Dieva Dēls un Pestītājs Viņš gāja 
cauri daudz lielākām ciešanām nekā 
jebkurš cilvēks. Manis un tevis dēļ Jēzus 
atstāja Debesu godību un cieta šīs zemes 
pazemojumus. [Parādiet 20. attēla otro daļu.] 

Jēzus cieta jūdu atraidījumu. Tie pat 
mēģināja Viņu nomētāt akmeņiem. Jēzus 
skuma Jeruzālemes dēļ, kad tā nenāca pie 
Viņa (Lūk. 22:44). Kristus cieta vēl vairāk, 
kā mēs to redzēsim nākamajā stundā. 

Vai esi gatavs ciest Jēzus dēļ? Kādas 
varētu būt tavas ciešanas? Varbūt neliela 
pazobošanās, citu atraidījums vai arī tas, ka 
jāsaka “nē” kādām lietām, kuras, iespējams, 
tev patiktu, bet saproti, ka tās ir sliktas. 
Mums vajadzētu priecāties, jo savās ciešanās 
kādā brīnumainā veidā ņemam dalību 
Kristus ciešanās. Kāda privilēģija!

 

Metode: Jēzus dzīves puzle 

Sagādājiet krāsainos 
zīmuļus vai krāsas. 
Nokopējiet 11. darba 
lapu uz kartona 
un iedodiet katram 
pusaudzim. 

Palūdziet 
pusaudžiem 
sadalīties grupās 

pa četri un izgatavot puzli, kas attēlo Jēzus 
dzīves četrus dažādos aspektus. Doma ir salikt 
visus četrus gabalus beigās kopā, lai izveidotu 
jauku plakātu. 
Katrai grupai 
pirms zīmēšanas 
uzsākšanas 
jāpadomā par katra 
gabala saturu un 
novietojumu. Dažām 
grupām var trūkt 
iedvesmas. Esiet gatavs 
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piedāvāt dažas idejas. Piemēram, zīmēt četras 
ķermeņa daļas:

mācība= mute;

lūgšana=ceļi;

rūpes=rokas;

ciešanas=sirds.

Visus plakātus vajadzētu izvietot grupas 
mākslas galerijā.

 

Metode: Viktorīna

Sakopējiet 12. 
darba lapu visiem 
pusaudžiem. Viņi 
to var aizpildīt 
nodarbības laikā 
vai vēlāk mājās. Tā 
palīdzēs atkārtot 
stundā mācīto un 
atcerēties galveno. 

Noslēgums
Kopsavikumā varam teikt, ka Jēzus dzīve 
bija došana. Kungu Jēzu Kristu atceras 
tādēļ, ka Viņš pastāvīgi atdeva Savu dzīvi 
apkārtējiem. Viņš deva mācot, lūdzot, 
rūpējoties un ciešot.

Kādēļ atcerēsies tavu dzīvi? Jēzus tev ir 
atstājis brīnišķīgu piemēru, kam sekot. Vai 
iesi Viņa pēdās? Vai liecināsi? Vai aizlūgsi 
un rūpēsies par citiem? Vai esi gatavs ciest 
Viņa vārda dēļ? Seko Jēzus piemēram! 
Mācies atdot sevi Dievam un citiem 
cilvēkiem!

Dievs saka: Kristus ir atbilde
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12. DARBA lAPAS AtBILDES
Aizpildiet 
lodziņus: Dievs, 

apgalvojums, 

Ābrahāms, 

piedzimšana, Gara, 

jaunavas, pravietojumi, 

nāvi, atribūti, darbi, 

sekotāji, dzīves, mācot, 

rūpējoties, lūdzot, 

ciešot.
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Aizpildiet lodziņus, tad atrodiet vārdus burtu režģī. Vārdus var lasīt uz augšu un leju, 
vertikāli, horizontāli un pa diagonāli.
Kā mēs zinām, ka Jēzus ir                    ?

Apbrīnojamais                                           :”Pirms                                              tapa, ES ESMU.”

Brīnumainā                                            : ieņemts no                             un piedzimis no                                     .

Piepildītie                                                 attiecībā uz Viņa dzimšanu, dzīvi un                                 .

Jēzus vārdi,                                                         un                                 norāda uz Viņa dievišķību.

Jēzus dedzīgie                                               apliecināja, ka Viņš ir Dievs.

D
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s

Kristus dzīve un dievišķība

Ko Jēzus darīja Savas                                     laikā uz zemes?d

Dzīve M

R

L

C

12. darba 
lapa



Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
saprot, ka grēks mūs dara par vergiem, 
bet Jēzus nāve var mums dot brīvību,

priecājas par Dieva brīnišķīgo pestīšanas 
ceļu,

slavē Dievu un manto mieru pārliecībā 
par pestīšanu,

atgriežas no grēkiem un uzticas Jēzum.

Ievads: Vēstures izšķirošie notikumi

Jautājiet pusaudžiem, kuri brīži pasaules 
vēsturē ir bijuši visnozīmīgākie.

• Vai pirmā reize, kad cilvēks izkāpa uz 
mēness?

• Berlīnes mūra krišana?

• Pirmā sirds pārstādīšanas operācija?

• Elektrības atklāšana?

Visiem šiem lielajiem notikumiem ir maza 
nozīme, salīdzinot ar sešām stundām, kad 
Kungs Jēzus nesa mūsu grēkus un mira 
pie krusta Golgātā. Izlasīsim Mrk. 15:25-
38. Apskatot Kristus nāvi, sargāsimies, lai 
mūs nenotrulinātu pieradums attiecībā uz 
vēstures centrālo notikumu un kristietības 
pašu sirdi.

Iepriekšējās divās tēmās esam likuši pamatu 
tam, par ko gatavojamies domāt šajā reizē. 
Esam pievērsuši uzmanību tam, vai Jēzus 
Kristus patiešām ir Dievs, un tad vērojām 
Viņa dzīvi, lai redzētu, kāds pa īstam bija 
Dieva Dēls, atrazdamies šeit, uz zemes.

Atklātais jautājums, kas prasa atbildi, 
ir: “Ja Jēzus Kristus ir Dievs un dzīvoja 

nevainojamu dzīvi, kādēļ Viņam bija 
jāmirst?” Atbilde no mūsu mutes nāk pārāk 
viegli… “Mūsu grēku dēļ.” Jēzus bija nācis 
pasaulē, lai izglābtu mūs no grēkiem (Mat. 
1:21). Kas tad ir tik nopietns ar mūsu 
grēkiem, ka Kungam Jēzum vajadzēja mirt 
mūsu dēļ?

 Pestīšanas nepieciešamība

Metode: Tāfeles svētruna
21. un 
23. attēls 
lietojams 
kā tāfeles 
svētruna. 
Stundas 
laikā 
atslēgas 

vārdi jāieraksta kvadrātiņos. Ja nepārzināt 
šo metodi, nepieciešams praktizēties, pirms 
stājaties grupas priekšā, lai zinātu, kā 
aizpildīt lodziņus. Šī metode ļoti labi piesaistīs 
pusaudžu uzmanību. Papildvariants varētu būt 
samazināt attēlu un izdalīt pusaudžiem, lai tie 
paši mēģina ierakstīt vārdus.  

1. Grēks mūs šķir no Dieva
Kopš Ādams un Ieva Ēdenes dārzā 
nepaklausīja Dievam, ikviens pasaulē 
piedzimst ar grēcīgu dabu. Visbriesmīgākā 
no grēka sekām ir atšķirtība no Dieva      
(Jes. 59:2). 

Mūsu 
mērķim 
vajadzētu 
būt pazīt Dievu, kas ir vissvarīgākais un 
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visbrīnišķīgākais. Bet Dievs ir taisnīgs un 
svēts, un Viņa tuvumā grēks nevar atrasties 
(Hab. 1:13a). Tādēļ zinām, ka grēcīgais 
cilvēks, kamēr viņš atrodas savos grēkos, 
nevar parādīties pie svētā Dieva. Ja paliekam 
savos grēkos, šī atšķirtība būs mūžīga, un 
būs jāturpina ellē (Rom. 6:23). Bībele atklāj, 
ka esam šķirti no Dieva, bet to apliecina 
arī mūsu pieredze. Mūsu domas un rīcība 
rāda, ka esam tālu no Dieva. Mūs urda 
neapmierinātība, un tā turpināsies un tādi 
paliksim, kamēr neiepazīsim Dievu. 

2. Grēks mūs paverdzina
Grēka dēļ mēs 
esam ne vien 
šķirti no Dieva, 

bet arī tā gūstā (Jāņa 8:34).  Grēks nav 
tikai ārēja kļūda vai ieradums – tā ir dziļa 
iekšēja samaitātība. Mēs paši no tās nevaram 
izbēgt. Ārējie grēki ir iekšējas slimības 
simptomi. Mums ir jāsaprot, kādi esam, bet, 
vēl svarīgāk, mums nepieciešams, lai Kristus 
pārveido mūsu dzīves un dara brīvus no šīs 
verdzības. 

3. Grēks sabojā mūsu dzīves
Dieva prioritāte mūsu dzīvē ir, lai mēs 

pirmām kārtām mīlētu Dievu, tad citus un 
visbeidzot sevi. Grēks ir apgriezis šo

kārtību otrādi un sevi nolicis pirmajā vietā.  
Dievs mums arī ir devis normatīvu kopu-
mu – desmit baušļus. To pārkāpšana sabojā 
mūsu dzīvi, un mūsos top redzams grēka 
neglītums. 

Metode: Grēks un tā sekas
Šī metode pusaudžiem palīdzēs domāt par to, 
kā grēks var iespaidot viņu dzīvi un attiecības 

un tās sabojāt. 
Nokopējiet 22. attēlu 
uz kartona. Izgrieziet 
atsevišķos gabaliņus 
un savienojiet ar 
auklu, kā redzams 
attēlā: A1 ar B1 
un C1, A2 ar B2 
un C2 utt. Labi, ja 
auklas ir dažāda 
garuma,  5–30 cm. 

Ielieciet to visu lielā aploksnē, lai ārā redzamas 
tikai A kartītes. Pusaudzis nāk un izlasa, kas 
rakstīts uz A kartītes, un tad velk aiz auklas, 
lai redzētu, kādas sekas atklājas uz B un C 
kartītes. Ievērojiet, ka A4, B4 un C4 ir tukšas. 
Varat lūgt, lai pusaudži paši atrod un uzraksta 
piemēru.

Jēzus ļoti skaidri runāja par mūsu patieso 
dabu (Mrk. 7:21-23). Šī aina par grēku, kas 
sabojā mūsu dzīvi, ir pilnīgi atšķirīga no tās 
valdzinošās bildes, ko bieži rāda plašsaziņas 
līdzekļi.

Tātad grēks šķir mūs no Dieva, dara par 
vergiem un sabojā dzīvi. Tāds ir grēks, 
kad to atmasko un top redzams, cik tas 
ir nopietni. Mēs paši neko ar savu grēku 
nevaram izdarīt. Bet Dievs kaut ko izdarīja. 
Viņš sūtīja Kungu Jēzu mirt mūsu grēku 
dēļ. 

Pārtrauciet tēmu, ja gatavojaties 
to mācīt divās daļās.

Dievs saka: Kristus ir atbilde
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Es meloju 
vecākiem, kad 
viņi jautāja, ko 
darīšu sestdienas 
vakarā.

Es meloju otro 
un trešo reizi, un 

tas man kļuva 
par ieradumu. 

Kādu dienu tas 
nāca gaismā. 

Tagad vecāki ir ļoti 
aizdomīgi. Mūsu 

attiecības kļūst arvien 
un arvien sliktākas. Es 
vēlētos, kaut nekad to 

nebūtu sācis! 

Kādu vakaru TV 
es atklāju sliktu 
programmu. Tā 
vietā, lai izslēgtu, 
es to skatījos. 

Dažās nākamajās 
nedēļās man atkal 

un atkal bija šis 
kārdinājums un es 

nepretojos. 

Tagad šīs ainas 
man neiziet no 

prāta. Jūtos netīrs 
un vainīgs visu šo 

ļauno domu dēļ.

Draugs man 
izstāstīja par 
kādu savu lielu 
problēmu. Es to 
pastāstīju citiem 
saviem draugiem. 

Ziņa ātri 
izplatījās un 

nonāca atpakaļ 
pie mana drauga. 

Tagad viņš ir 
nikns uz mani. 

Draugs ir tik 
nelaimīgs un man 
ir gaužām kauns. 

Esmu izpostījis 
mūsu draudzību! 

Es meloju vecākiem, kad viņi jautāja, ko darīšu sestdienas vakarā. 

Es meloju otro 
un trešo reizi, un 
tas man kļuva par 
ieradumu. Kādu 
dienu tas nāca 

gaismā.

Tagad vecāki ir ļoti 

aizdomīgi. Mūsu 

attiecības kļūst arvien 

un arvien sliktākas. Es 

vēlētos, kaut nekad to 

nebūtu sācis! 

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

A4 B4 C4

A1

B1

C1
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Pestīšanas ceļš
Ar četriem 
vārdiem var 
aprakstīt, ko 
Jēzus paveica 
pie krusta. 
[Izmantojiet 
23. attēlu.]

1. Upuris
Kungs Jēzus bija upuris. Izlasīsim Ebr. 9:26. 
Vecā Derība palīdz saprast upura jēgu.  Bija 

jānokauj nevainojams 
mazs jērs un jāizlej tā 
asinis. Tas bija Dieva 

pavēlētais upuris kā izpirkšanas maksa par 
grēkiem. Citiem vārdiem sakot, cilvēki bija 
“uz vienu roku” ar Dievu. Dzīvnieku asinīs, 
protams, nebija pestīšanas (Ebr. 10:4), 
bet tās norādīja uz nākamo Kristus upuri 
pie krusta (1. Pēt. 1:18-19). Tie, kuri tic 
Kristum, vairs nav grēka dēļ šķirti no Dieva, 
bet ir ar Dievu “uz vienu roku”.  

2. Grēka nesējs
Jēzus nesa mūs grēku. Atkal Vecajā 
Derībā ir ideja par tiem, kuri nepaklausa 
Tam Kungam, kā par sava grēka nesējiem           
(3. Moz. 5:17). Tāpat ir šodien. Ja pārkāpjam 
Dieva likumu, mēs pelnām taisnīgu sodu. 

Bet Kungs Jēzus, Tas, kurš ir Dievs un 
kurš dzīvoja nevainojamu dzīvi, uzņēmās 
mūsu grēku sodu un kļuva par mūsu grēku 
nesēju. Izlasīsim 1. Pēt. 2:24. Ja neatzīstam 
Kristu un Viņa pabeigto darbu pie krusta, 
tad cietīsim paši savu sodu par grēkiem visā 
mūžībā (Rom. 6:23).

3. Ciešanas
Tajā visā Kristus neapšaubāmi cieta mūsu 
dēļ. Izlasīsim 1. Pēt 3:18. Mēs redzējām 
ciešanas Viņa dzīves laikā, bet agoniju, 
kādā Kristus mocījās no trešās līdz devītajai 
stundai, nav iespējams aprakstīt vārdos.  
Ērkšķu 
kronis, bārdas 
plūkāšana, 
sišana, apspļaudīšana, izsmiešana, 
atraidīšana, naglas rokās un kājās un 
mokošās sāpes, karājoties pie krusta izraisīja 
fiziskas ciešanas. Bet tas nav salīdzināms 
ar mokām, esot upurim un pasaules grēka 
nesējam. Viņš kļuva par grēku mūsu dēļ, 
neskatoties uz to, ka Pats nekad nebija 
grēkojis (2. Kor. 5:21). Viņu atstāja Dievs 
(Mat. 27:46). Jēzus piedzīvoja pašu elli. 
Nav iespējams saprast, kā Dievs var tikt 
Dieva atstāts. Tas, ka Viņš to darīja mūsu 
dēļ, ir apbrīnas vērts Tad Lūk. 23:46 mēs 
lasām, ka Jēzus nomira. Jēzus to visu darīja 
brīvprātīgi – Viņš atdeva Sevi mūsu dēļ. 
Viņš izcieta sodu būt atšķirtam no Dieva, 
ko bijām ar saviem grēkiem nopelnījuši mēs.

4. Pietiekams
Beidzamais un būtiski svarīgais Kristus 
nāves aspekts ir tas, ka tā bija pietiekama. 
Mēs esam glābti ticībā, ne darbu dēļ. 
Paskatīsimies Ef. 32:8-9. Tomēr mēs 
joprojām 
domājam, 
ka pestīšana 
jānopelna. 1. Pēt. 3:18 paskaidro, ka tas, 
ko Kristus izdarīja, ir pietiekoši. Tas 
nekad vairs nav jāatkārto, to nevar uzlabot 
vai pielikt tam ko klāt. Tas ir pabeigts. 
Jēzus pēdējie vārdi pie krusta bija: “Viss 
piepildīts!” (Jāņa 19:30)Nekādi labi darbi, 
baznīcas apmeklēšana, kristīgi vecāki, 
grēku nožēlošana, reliģiskie sakramenti vai 
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kas cits nevar pielikt vai kaut ko atņemt 
Kristus upura nāvei pie krusta. Tā domāt 
ir apvainojums Dievam, jo Jēzus nāve bija 
absolūti pietiekama izpirkuma maksa 
par mūsu grēkiem. Mēs zinām, ka Jēzus 
nepalika miris – Dievs Viņu augšāmcēla, 
tā pierādot, ka Viņa upuris bija pietiekams 
Dieva acīs (Rom. 4:24-25).

Metode: Darba lapa

Sakopējiet 13. 
darba lapu visiem 
pusaudžiem. Viņi 
to var aizpildīt 
nodarbības laikā 
vai vēlāk mājās. Tā 
palīdzēs atkārtot 
stundā mācīto un 
atcerēties galveno. 

Noslēgums
Stundas, ko Kristus pavadīja pie krusta, 
neapšaubāmi ir vissvarīgākās pasaules 
vēsturē. Viņš deva mums iespēju tikt 
izglābtiem no grēkiem un salīdzinātiem ar 
Dievu. Kā tu vari tikt izglābts? Nākot pie 
Kunga Jēzus, ticot Viņam (Ap. d. 16:31). 
Vai esi to darījis? Ja esi, tad tev ir piedots un 
tu esi pareizās attiecībās ar Dievu. Varbūt 
tevi neinteresē tas, ko Jēzus darīja pie krusta 
tevis dēļ. Jeb varbūt esi par to daudzreiz 
dzirdējis, bet neesi atsaucies. Nāc šodien pie 
Kunga Jēzus Kristus. Viņš visu darīja tevis 
dēļ.

Dievs saka: Kristus ir atbilde
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  Grēks mūs                                     no Dieva

Ieskaties dotajos pantos, ieraksti trūkstošos 
vārdus un atbildi uz jautājumiem.

 Kādēļ tas ir tik nopietni? __________________
______________________________________________

 Kā mēs varam kļūt brīvi? _________________
______________________________________________

Grēks mūs dara par    

 Ka nāk no grēcīgas sirds? _________________
______________________________________________

Grēks                                       mūsu dzīvi

Ef. 2:8-9

Visual 23

Ebr. 9:26

1. Pēt. 2:24

1. Pēt. 3:18

2

13. darba 
lapa

13. DARBA lAPAS AtBILDES

Aizpildiet lodziņus: Šķir, Starp elli un Debesīm ir milzīgs 

bezdibenis, kam nevar tikt pāri, vergiem, Vienīgi Jēzus, kurš 

ir Patiesība, spēj mūs atbrīvot no grēka verdzības, sabojā, 

Ļaunas domas, laulības pārkāpšana, netiklība, slepkavība, 

zādzība, iekāre u. c., Upuris, ciešanas, Grēka nesējs, 

pietiekams.



Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
saprot, ka Kristus augšāmcelšanās 
ir plaši atzīta un pretējās teorijas ir 
nekonsekventas,

apzinās, ka augšāmcelšanās ir kristīgās 
ticības pamats – tā apstiprina Kristus 
dievišķību un arī caur Viņu iegūstamo 
pestīšanu un mūžīgo dzīvību,

ir gatavi paskaidrot citiem, kādēļ viņi 
tic, ka Jēzus ir dzīvs, un kādēļ tas ir tik 
svarīgi,

nāk pie dzīvā Pestītāja.

Ievads: Šaubu kungs un Pārliecības kundze
Sagatavojiet nelielu skeču. Satiekas Šaubu 
kungs un Pārliecības kundze.

• Pārliecības kundze: “Priecīgas Lieldienas, 
Šaubu kungs! Vai nav fantastiski zināt, ka 
Jēzus ir dzīvs?”

• Šaubu kungs: “Nu, Pārliecības kundze, 
daži cilvēki netic, ka Jēzus ir augšāmcēlies. 
Es par to neesmu tik pārliecināts…”

• Pārliecības kundze: “Tiešām nē? Ko tad 
šie cilvēki saka?”

• Šaubu kungs: “Daži saka, ka Marija 
aizgāja pie neīstā kapa. Citi domā, ka 
Jēzus nenomira, Viņš tikai paģība. Var 
gadīties arī, ka Jēzus ķermeni kāds 
nozaga. Es nezinu, ko domāt par to 
visu…”

• Pārliecības kundze: “Tev jānoskaidro, 
kas notika pa īstam! Ja Kristus nav 
augšāmcēlies, veltīga ir mūsu ticība! Vai 
varu tev ieteikt izlasīt Jāņa 20. nodaļu?”

Pārliecības kundze citēja 1. Kor. 15:14: “Ja 
Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu 
sludināšana, un arī veltīga jūsu ticība.” Mums 
nepieciešama ticība Kristum, un tas nozīmē 
ticēt Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanai 
no nāves. Mums jāvingrina sava ticība, bet 
ir arī vērā ņemami pierādījumi, kas atbalsta 
šo pārdabīgo notikumu. Izlasīsim Jāņa 
20:1-8. Šī vieta dod četrus augšāmcelšanās 
pierādījumus.

1. Kaps bija tukšs – gandrīz! 
Marija Magdalēna, Pēteris un Jānis atrada, 
ka akmens ir novelts un kaps tukšs. Tas 
ir tik labs augšāmcelšanās pierādījums, ka 
neticīgie izdomāja virkni teoriju, lai censtos 
to apgāzt. Varbūt esi dzirdējis par kādām no 
šīm teorijām un kā Šaubu kungs esi nedaudz 
apjucis. 

Metode: Sarunu baloniņi
Grupa var 
turpināt 
iztēloties 
tālāko 
Šaubu 
kunga un 
Pārliecības 

kundzes sarunu par augšāmcelšanos. Parādiet 
24. attēlu. Izlasiet Šaubu kunga pirmo 
argumentu un aiciniet pusaudžus izdomāt, 
ko Pārliecības kundze varētu atbildēt. 
Brīvprātīgais var nākt un ierakstīt atbildi 
Pārliecības kundzes baloniņā. Tāpat dariet ar 
nākamajiem diviem argumentiem.

• Viena no teorijām vēsta, ka sievietes 
aizgāja pie nepareizā kapa. Ja arī tas 
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nenomira, 
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Varbūt ķermenis 
tika nozagts.

kungs
Šaubu  24.
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tā būtu,  nav ticams, ka vēlāk, dienas 
gaismā, Marija atkal būtu atgriezusies 
pie neīstā kapa. Tāpat nav ticams, ka 
Pēteris un Jānis būtu pieļāvuši to pašu 
kļūdu.

• Citi saka, ka Jēzus pie krusta nenomira, 
tikai noģība. Bet romiešu virsnieks 
bija lietpratējs tajā, vai cilvēks ir vai 
nav miris. Šķēpa dūriens Jēzus sānos 
neapšaubāmi būtu Viņu nogalinājis.

• Citi saka, ka ķermeni nozaga, bet 
kas? Ne zagļi, ne mācekļi to nevarēja 
izdarīt stingrās romiešu sardzes dēļ 
(Mat. 27:62-66). Ja ķermeni būtu 
paņēmuši varasvīri, tad viņi to arī būtu 
izmantojuši, lai apklusinātu mācekļu 
sludināšanu. Viņi patiešām izplatīja 
melus, ka ķermenis ticis nozagts, kam 
jūdi vēl tic līdz šai dienai (Mat. 28:15). 
Tā Kunga miesu nepārvietoja cilvēki, 
Dievs to augšāmcēla!

Kaut kas kapā tomēr bija – mirstamās 
drēbes, joprojām vēl satītas, it kā tās ietvertu 
ķermeni. Neviens kapu aplaupītājs tās tādā 
veidā nebūtu spējis atstāt. Tas bija kaut kas 
tik pārsteidzošs, ka Jānis, tās redzēdams, 
ticēja (Jāņa 20:6-8).

 2. tas Kungs parādījās     
      lieciniekiem
Vismaz desmit reižu Jēzus parādījās 
atsevišķiem cilvēkiem, divu cilvēku vai 
lielākām grupām. Kritiķi atkal meklē, 
kā to apstrīdēt, un saka, ka visi meklēja 
Jēzu un kļūdaini noturēja kādu citu 
par Viņu. Bet tā nav patiesība. Kā gan 
mācekļi jutās? Viņi bija nobijušies, šaubās, 
izmisumā un sajukumā. Toms pat neticēja 
citiem mācekļiem, līdz pats ieraudzīja 
Jēzu. Divi mācekļi ceļā uz Emmau bija 
noskumuši par krustā sišanu un atgriezās 
mājās (Lūk. 24:17). Tie bija dzirdējuši par 

augšāmcelšanos (Lūk. 24:22-24). Taču 
nav nekādu ziņu, ka viņi būtu gājuši to 
pārbaudīt. Tik liela bija viņu neticība. Kas 
lika Marijai, Tomam un abiem Emmaus 
ceļiniekiem ticēt? Kāds cits? Nē! Vienīgi 
paša Kunga parādīšanās lika tiem ticēt. 
Kungs Jēzus mums saka: “Svētīgi tie, kas 
neredz, un tomēr tic” (Jāņa 20:29). 

Metode: Atrisinājumu meklēšana!
Tādēļ, ka šī spēle ir gara un aizraujoša, 

varat to paturēt 
stundas beigām un 
nepārtraukt mācību 
procesu. Sadaliet 
pusaudžus grupās 
pa trim. Tām būs 
jāatklāj, kam Tas 
Kungs parādījās 
pēc augšāmcelšanās. 
Nokopējiet 25. 
attēlu uz kartona 

un izgrieziet deviņas kartītes. Pielieciet tās 
pie sienām, bet jauktā kārtībā. Nokopējiet 

14. darba lapu un 
iedodiet katrai grupai 
“Atrisinājumu lapu”, 
zīmuli un Bībeli. 
Grupas sāk spēli ar 
30 sekunžu intervālu. 
Tām jāskrien, 
jāizlasa kartītes 
un jāaizpilda sava 
lapa, cik vien ātri 
iespējams.

3. Mācekļi tika pārveidoti 
Pēteris bija viens no pirmajiem, kurš aptvēra, 
kas Jēzus ir, kad izteica vareno apgalvojumu: 
“Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls” (Mat. 
16:16). Pēteris teica, ka nekad nenoliegs, 
ka ir Jēzus sekotājs, bet viņš to izdarīja trīs 
reizes. Pēc krustā sišanas viņa ticība bija 
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Atrisinājumu Atrisinājumu Atrisinājumu 
meklēšana

Tas tik bija loms! 153! 
Nosauc līdz šim vēl 
neminētu mācekli, kurš 
bija tur klāt. Sk. Jāņa 
21:1-14.

7.
Izlasi 1. Kor. 15:1-8 un 
atrodi, cik lielam pulkam 
Jēzus parādījās pēc 
augšāmcelšanās.

8.
Vēlreiz pārbaudi 1. Kor. 
15:1-8 un atrodi, kam 
Jēzus vēlāk parādījās.

9.

Lūk. 24:34 rakstīts, 
ka Jēzus parādījās 
kādam, kurš bija īpaši 
laimīgs Viņu redzēt. 
Kurš tas bija?

4.
Jēzus, pēkšņi 
parādīdamies, pārsteidza 
cilvēkus aiz slēgtām 
durvīm. Kas tie bija? Jāņa 
20:19-20 dota atbilde.

5.
Viens māceklis nebija 
klāt un neticēja, līdz pats 
redzēja Jēzus rokas un 
kājas. Viņa vārdu vari 
atrast Jāņa 20:24-26.

6.

atrisinājums

Izlasiet Jāņa 20:11-16 un 
pasakiet, kurš pirmais 
redzēja Jēzu Kristu pēc 
augšāmcelšanās.

1.
Kas redzēja Jēzu un 
steidzās to pavēstīt 
mācekļiem, ka Viņš 
ir augšāmcēlies? 
Pārbaudiet Mat. 28:5-9.

2.
Nosauc vienu no 
diviem mācekļiem, 
kuram Jēzus parādījās 
uz Emmaus ceļa. 
Atbilde Lūk. 24:13-18.

3.atrisinājums atrisinājums

atrisinājums atrisinājums atrisinājums

atrisinājumsatrisinājums atrisinājums25.
attēls

14.   darba lapa
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5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________
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meklēšana

1. _______________________
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4. _______________________
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9. _______________________

Atrisinājumu 

Dodies pie noteiktā secībā izvietotajām 
kartītēm. Atbildi uz jautājumiem.

Atrisinājumu lapa 
meklēšana
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3. _______________________
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6. _______________________

7. _______________________
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Atrisinājumu 

Dodies pie noteiktā secībā izvietotajām 
kartītēm. Atbildi uz jautājumiem.

Atrisinājumu lapa 
meklēšana

14.  darba 
lapa



nopietni satricināta. Tajā naktī viņš slēpās 
aiz aizslēgtām durvīm. Tomēr dažas nedēļas 
vēlāk viņš sludināja tūkstošu priekšā. 
Apustuļu darbu 4. nodaļā stāstīts, kā Pēteris 
stāvēja sinedrija (jūdu vadītāju) priekšā un 
runāja par To Kungu. Augšāmcelšanās 
ievadīja šo pārmaiņu, un kopš tā brīža 
evaņģēlija sludināšana centrējās ap Kunga 
Jēzus nāvi un augšāmcelšanos.

Vai mācekļi būtu sludinājuši pasakas? Vai 
safabricēta stāsta dēļ tie būtu cietuši un 
gājuši mocekļa nāvē, kas piemeklēja gandrīz 
viņus visus? Nē! Viņi redzēja To Kungu, un 
tas bija izšķirošais.

 4. Tika mainīta pielūgsmes  
     diena 
Jūdu sabats bija iesakņojies paaudzēm 
ilgi. Svētīt septīto dienu bija noteikts jūdu 
reliģiskajā tradīcijā. Taču jau no iesākuma 
redzam, ka kristieši, lai arī jūdi, sāka pielūgt 
nedēļas pirmajā dienā. Vienīgais izskaid-
rojums ir tas, ka Jēzus augšāmcēlās nedēļas 
pirmajā dienā. Vēsturi mainīt var vienīgi 
vēsturiskas nozīmes notikums!

Šeit ir daži augšāmcelšanās pierādījumi.

Sers Edmunds Klarks, KC (karaliskais 
advokāts, augstākais postenis britu tiesā), 
raksta: “Kā jurists esmu ilgi meklējis 
pierādījumus par pirmajām Lieldienām. 
Pierādījumi ir pārliecinoši, un atkal un atkal 
Augstākajā Tiesā esmu nodrošinājis spriedu-
mu, balstoties uz ne tuvu tik neapstrīdamiem 
pierādījumiem. Es bez iebildumiem tos 
pieņemu kā patiesu cilvēku liecību par fak-
tiem, kurus viņi varēja pamatot.”

Pierādījumi ir ļoti spēcīgi, bet tu to vari 
pieņemt arī vienkārši ticībā.

Pārtrauciet tēmu šeit, ja plānojat 
to dalīt divās daļās.

Ir būtiski ticēt, ka Jēzus augšāmcēlās no 
mirušajiem. Daudzas patiesības, kam 
ticam, vai nu ir, vai nav tādas atkarībā no 
augšāmcelšanās. Augšāmcelšanās ir šo 
patiesību garantija. Paskatīsimies uz četrām 
no tām.

Metode: Zīmogi
Palieliniet 26. attēlu 
un izgrieziet lapas 
apakšā esošos četrus 
apļus. Piestipriniet tos 
uzlīmēm un iedodiet 
četriem pusaudžiem. 
Attiecīgajā brīdī tiem 
jāizlasa uz uzlīmes 
rakstītais pants 
un tad jāpielīmē        

attēlam īstajā vietā. Tas ir tā it kā šīm 
patiesībām tiktu uzspiests zīmogs, lai parādītu, 
ka augšāmcelšanās tās garantē.

1. Kristus dievišķības  
    garantija
Esam jau aplūkojuši Kristus dievišķības 
pierādījumus Rakstos, bet, ja Jēzus uzcēlās 
no mirušajiem, tad tas uzliek beidzamo 
zīmogu Viņa apgalvojumiem. Pāvils, 
kurš zināja, ka Jēzus ir augšāmcēlies no 
mirušajiem, Romiešiem 1:4 raksta, ka Jēzus 
“ar Savu augšāmcelšanos no miroņiem 
paaugstināts par Dieva Dēlu spēkā”. Pāvils 
vienkārši saka, ka Jēzus ir Dievs, jo uzcēlās 
no mirušajiem. Mateja 12:38 rakstu mācītāji 
prasīja Jēzum zīmi, un Viņš atbildēja: “Kā 
Jona trīs dienas un trīs naktis bija lielās zivs 
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1.Tesaloniķiešiem 4:14      
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GARANTĒ
Romiešiem 4:25 
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26.
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vēderā, tā arī Cilvēka Dēls būs trīs dienas un 
trīs naktis zemes klēpī” (Mat. 12:40). Jēzus 
piepildīja šo apsolījumu, trīs dienas pēc 
krustā sišanas augšāmceļoties.  

2. Pestīšanas garantija
Esam skatījušies, kā Kristus mira kā upuris 
par mums, taču kā varam zināt, vai Dievam 
šis upuris bija pieņemams? Rom. 4:25 
lasām, ka Jēzus tika “nodots nāvē mūsu 
pārkāpumu dēļ un uzmodināts, lai mēs tiktu 
taisnoti [pestīti].” Tādējādi augšāmcelšanās 
ir Dieva paziņojums, ka Viņš ir pieņēmis 
Jēzus Kristus upuri par cilvēku grēkiem. 
Trīs dienas jautājums nebija atbildēts, 
un tad Dievs uzmodināja Kungu Jēzu no 
mirušajiem. Tagad Jēzus ir paaugstināts pie 
Tēva labās rokas.

3. Mūžīgās dzīvības garantija
Augšāmcelšanās ir pierādījums, ka nāve nav 
gals. Kungs Jēzus mums ir apsolījis sekojošo:

1. Viņš nāks atkal pakaļ tiem, kuri Viņam ir 
ticējuši (Jāņa 14:3).

2. To ticīgo miesas, kuri ir miruši, tiks 
augšāmceltas, lai mūžam būtu kopā ar Viņu 
(1. Tes. 4:14).

Kad Jēzus augšāmcēlās, Viņš pierādīja, ka 
tas ir iespējams. Kungs Jēzus arī teica kādus 
ļoti iedrošinošus vārdus mums, kas pazīstam 

Viņu kā Kungu un Glābēju: “Es dzīvoju, un 
jums būs dzīvot” (Jāņa 14:19).

4. tiesas garantija
Apustuļu darbos 17:31 ir kāds ļoti no-
pietns brīdinājums, ka Kungs Jēzus, ko 
Dievs augšāmcēla no mirušajiem, tiesās 
pasauli. Kristus arī runāja par beidzamo 
tiesu, paziņojot, ka Viņš būs tiesnesis. 
Augšāmcelšanās ir pierādījums, ka Viņš 
piepildīja Savus apgalvojumus. Cilvēki 
priecājās par Viņa nāvi. Tie domāja, ka 
reizi par visām reizēm tikuši ar Jēzu galā, 
bet kādu dienu tiem atkal būs jāsastopas ar 
Viņu. Un tāpat arī tev un man (Ebr. 9:27).

Noslēgums
Šīs ir četras lielās evaņģēlija patiesības, kuras 
garantē augšāmcelšanās. Kad raugāmies uz 
augšāmcelšanās pierādījumiem, tie norāda 
uz faktu, ka varam šīm patiesībām ticēt. 

Tomēr neviena no tām tev nedod nekādu 
labumu, ja neesi uzticējies augšāmceltajam 
Glābējam. Viņš ir atbilde uz tavām 
vajadzībām. Esam paraudzījušies uz Viņa 
dievišķību, dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. 
Jēzus dzīvo šodien, un tu vari būt ar Viņu 
kopā mūžīgi. Jautājums ir: “Vai tu būsi?”

Dievs saka: Kristus ir atbilde
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Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
salīdzinātu bagāto jaunekli un 
Nikodēmu un padomātu paši par savu 
atbildi evaņģēlijam,

apzinātos, ka konkrētas lietas var 
aizkavēt viņus sekot Kristum, kā nauda 
bagātā jaunekļa gadījumā,

līdzinātos Nikodēmam, ieņemot skaidru 
nostāju pret To Kungu,

ticētu Kristum un saņemtu jaunu un 
mūžīgu dzīvi.

 

Ievads: Ko tālāk?
Sāciet nodarbību, tēlojot reportieri. Iepriekš 
nebrīdinot pusaudžus, vērsieties pie viņiem, 
it kā viņi būtu ievērojami cilvēki, un uzdodiet 
jautājumus. Izmantojiet mikrofonu. 

• Apsveicu! Jūs tikko uzvarējāt 100 metru 
skrējienā un labojāt pasaules rekordu. 
Ko jūs plānojat darīt tālāk?

• Jums gan jābūt atvieglotam! Jums bija 
sirds operācija, un tā noritēja sekmīgi. 
Ko darīsiet, kad iziesiet no slimnīcas?

• Jūs apskauž visa valsts! Jūs nupat 
uzvarējāt TV šovā! Ko gatavojaties darīt 
ar šo naudu?

• Jūs esat pavadījis veselu gadu šajā grupā. 
Ko darīsiet ar iegūtajām zināšanām?

Šajā gadā esam aplūkojuši dažas ļoti 
svarīgas patiesības. Kuras? [Lai pusaudži 
dažas nosauc. Tad īsi atkārtojiet, izmantojot 
kopsavilkuma uzskati.] 

• Bībele nav sausa, vecmodīga grāmata, 
bet mūsdienīga vēsts par dzīvo Dievu. 
Tā ir spēcīga, noderīga, personīga, 
praktiska un produktīva.

• Kādu laiku pavadījām, atklājot, ka 
desmit baušļi joprojām mums ir ļoti 
svarīgi. Tie atklāj, cik mēs esam grēcīgi 
un cik ļoti mums vajadzīgs Pestītājs.

• Esam mācījušies par Jēzus dievišķību, 
dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos. Jēzus ir 
Tas, kurš var izglābt, jo Viņš ir Dievs 
Dēls un Viņš nevainojami izpildīja 
bauslību.

Kāda ir tava atbilde uz visu to? Vai esi par to 
nopietni padomājis? Paskatīsimies uz diviem 
cilvēkiem, kuri domāja par savu atbildi.

Bagātais jauneklis: Mrk. 10:17-22
[27. attēla 
tekstu, 
skaidrojot 
rakstu vietu, 
vajadzētu 
atsegt 
pamazām. 
Zīmējumu 
parādiet 

tikai tad, kad runājat par mācības pielietojumu 
pusaudža dzīvē.]

Kādu dienu, uzreiz pēc tam, kad Jēzus 
bija pavadījis laiku kopā ar bērniem un to 
vecākiem, pie Viņa pieskrēja jauns vīrietis. 
Viņš nometās ceļos Jēzus priekšā un jautāja, 
kas jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību. 
Izlasīsim Mark. 10:17-22.

Jēzus jauneklim norādīja uz dažiem no 
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desmit baušļiem un uz vienu no lielajiem 
baušļiem. [Vēlreiz izlasiet Mrk. 10:19 un 
atsaucieties Mat. 19:18.] Jauneklis zināja 
bauslību un apgalvoja, ka ir ievērojis to kopš 
zēna gadiem. To apgalvojot, viņš atklāja, 
ka maz izprot baušļus. Mēs atklājām, ka 
baušļi parāda, cik esam grēcīgi, un ka nav 
iespējams tos visus izpildīt. Bet jauneklis 
domāja vai izlikās, ka ir tos turējis. Cik 
muļķīgi!

Lai arī jauneklis nupat bija Kungam Jēzum 
pateicis kaut ko nepareizu, Bībele atklāj, ka 
Jēzus tomēr viņu mīlēja. Vienmēr atceries, 
ka Dievs tevi joprojām mīl un vēlas, lai 
nāc pie Viņa, ja arī neesi sasniedzis Dieva 
nevainojamos standartus. Dievs mīlēja šo 
jaunekli un vēlēja viņam to labāko. Bet, lasot 
Bībeli, redzam, ka kaut kas jaunekli atturēja 
no Dieva.

Kungs Jēzus jauneklim teica, lai iet un 
pārdod visu, kas tam pieder, un izdala 
naudu nabagiem, un tad nāk un seko 
Viņam. Vīrietis, lai arī bija vēl jauns, jau bija 
ļoti bagāts un mīlēja savu naudu. Mrk. 10:22 
ir viens no vistraģiskākajiem pantiem visā 
Bībelē. Tajā teikts, ka jauneklis noskuma 
un bēdīgs aizgāja. Viņš neko nebija sapratis. 
Jauneklis domāja, ka baušļu ievērošana darīs 
viņu taisnu Dieva priekšā. Īstenībā viņam 
bija elks, kuru tas nebija gatavs atdot. Šis 
elks bija nauda. Tā vietā, lai novērstos no 
elka, jauneklis novērsās no Dieva. Viņš 
vēlējās mūžīgo dzīvību, bet nebija gatavs 
nolikt pie malas zemišķo elku un likt Dievu 
pirmajā vietā. Jaunajā Derībā mēs nekur 
vairs par šo jaunekli nelasām. 

Šis traģiskais stāsts ir ļoti nopietna vēsts 
mums. Šodien joprojām daudz ļaužu ir 
augstās domās par sevi un uzskata, ka var 
nopelnīt pestīšanu. Vai arī tu tā domā? 
Atceries, ka tu pilnībā nespēj paklausīt 
Dieva likumiem.

Nauda joprojām ir elks, kas daudzus ir 
aizvedusi prom no Dieva. Vai tavā dzīvē ir 
kaut kas, kas neļauj sekot Tam Kungam? 
Raugies, lai tā nebūtu! Neļauj nekam tevi 
aizkavēt sekot Kristum!

Metode: Sajauktie vārdi
Uzrakstiet šos sajauktos vārdus uz tāfeles, lai 
pusaudži cenšas tos atšifrēt. Tie liks viņiem 
padomāt, kas var aizkavēt dzīvot Kristum. 
Atbildes: draugi, nauda, popularitāte, karjera, 
ģimene, īpašums. 

Daliet tēmu šajā vietā, ja 
plānojat to mācīt divās stundās. 

Nikodēms: Jāņa 3:1-21
[28. attēla tekstu, komentējot rakstu vietu, 
vajadzētu parādīt pakāpeniski. Zīmējumu 
parādiet tikai tad, kad runājat par mācības 
pielietojumu pusaudža dzīvē.] 

Jēzus kalpošanas uz zemes sākumā bija cits 
vīrs, kurš interesējās par Viņu un to, ko 

Viņš saka. 
To sauca 
Nikodēms. 
Izlasīsim 
Jāņa 3:1-4. 
Nikodēms 
bija 
reliģiskais 

līderis un ļoti labi zināja baušļus. Viņš 
centās dzīvot Dievam patīkamā veidā, bet 
saprata, ka kaut kā pietrūkst. Nikodēms 
saprata, ka Jēzū ir kaut kas īpašs un ka ar 
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Viņu ir Dievs. Tā kādu nakti Nikodēms 
zagās pa Jeruzālemes ielām, lai runātu ar 
Jēzu par šīm svarīgajām lietām.

Vai tāda ir tava nostāja? Varbūt tu saproti, 
ka tavā dzīvē kaut kā būtiska pietrūkst. 
Tu atzīsti, ka neesi spējīgs paklausīt Dieva 
likumiem. Ieklausies Kungā Jēzū, kā to 
darīja Nikodēms.

Jēzum bija atbilde Nikodēma problēmai, 
bet ne tieši tāda, kādu tas gaidīja. Jēzus 
teica Nikodēmam, ka viņam jāpiedzimst 
no jauna. Nikodēms domāja, ka vecam 
cilvēkam nav iespējams no jauna piedzimt. 
Jēzus paskaidroja, ko Viņš ar to domāja. 
Nikodēmam nav atkal jākļūst par zīdaini, 
bet gan jāiegūst jauna garīgā dzīve. Viņam 
nepieciešams salīdzināties ar Dievu. 
Izlasīsim 16.–18. pantu. Nikodēms šo jauno 
dzīvi varēja iegūt, uzticoties Dieva Dēlam. 
Tā būs mūžīga dzīve.

Tas Kungs Nikodēmam teica, ka tie, kuri 
tic Jēzum, nenāk tiesā. Viņš arī sacīja, ka 
tie, kuri netic, jau ir notiesāti. Mēs nelasām, 
ka Nikodēms tajā reizē būtu uzticējies 
Jēzum. Tomēr no citām Jaunās Derības 
rakstu vietām zinām, ka Tas Kungs viņu 
pārveidoja.

Metode: Grupas pētījums 
Sadaliet pusaudžus grupās pa trim vai četriem. 
Tiem jālasa Jāņa 7:45-52 un 19:38-42 un 
jāatbild uz diviem jautājumiem. Ko Nikodēms 
darīja šajos grūtajos apstākļos? Ko Nikodēma 
attieksme atklāj par viņa garīgo dzīvi?

Nikodēms nostājās Jēzus pusē sinagogā savu 
kolēģu priekšā, kuri Jēzu ienīda. Kamēr citi 
slēpās, Nikodēms nekaunējās noņemt Jēzus 
miesas no krusta un ielikt kapā. Nikodēms 
noteikti bija mainījies kopš tā laika, kad 
lavījās pa Jeruzālemes ielām, lai slepus 
sastaptos ar Jēzu. Tagad viņš bija atklāts 
Kristus sekotājs.

Nikodēms bija atmetis pūles iegūt pestīšanu, 
esot ļoti reliģiozam. Viņš atgriezās no 
grēkiem pie Kunga Jēzus, uzticējās Viņa 
pestīšanai un kļuva pārveidots.

Metode: Intervija
Varat uzaicināt uz grupu kādu kristieti 
pateikt savu liecību. Lai tas būtu 
interesantāk, dariet to intervijas veidā. 
Uzdodiet dažus jautājumus saskaņā ar 
mācīto, piem.: “Vai bija kaut ko grūti atstāt, 
kad nāci pie Kristus? Kādas pārmaiņas 
notika tavā dzīvē, kad piedzimi no jauna?” 
Ciemiņam jautājumi jāiedod iepriekš, lai 
viņš var sagatavoties. Izvēlieties tādu, kurš 
labi saprotas ar pusaudžiem. Ja nevienu 
piemērotu nevarat atrast, varat teikt pats savu 
liecību, lai pusaudži intervē jūs.
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Metode: Darba lapa
Sakopējiet 15. 
darba lapu visiem 
pusaudžiem. Viņi 
to var aizpildīt 
nodarbības laikā 
vai vēlāk mājās. 
Tas palīdzēs viņiem 
atkārtot stundā 
mācīto un atcerēties 
galveno.

Noslēgums
Kuram no šiem diviem cilvēkiem līdzinies 
tu? Daudzējādā ziņā tie bija līdzīgi. Abi 
pazina Dieva likumus un centās tos ievērot. 
Abi Jēzu uzskatīja par to, kam uzdot 
jautājumus par dzīvi un mūžību. Abi nāca 
ar viņu runāt. Te arī līdzība beidzas. Abu 
rīcība ļoti atšķīrās. Viens novērsās no Dieva 
un bija pazudis. Otrs nāca pie Dieva un tika 
glābts.

Varbūt arī tu pieļauj to pašu kļūdu, ko 
sākumā abi vīri. Varbūt tu domā, ka ar 
cenšanos ievērot baušļus, būt labam vai 
apmeklējot draudzi nopelnīsi sev pestīšanu. 
Tagad tu zini, ka tā nav. Tu pazīsti vienīgo 
pestīšanas ceļu, kas ir atgriešanās no 
grēkiem un ticība Kristum. Nepietiek tikai 
zināt par Jēzu. Tev jārīkojas saskaņā ar to, 
ko zini, kā to darīja bagātais jauneklis un 
Nikodēms. Kuram tu līdzināsies? Esi kā 
Nikodēms! Uzticies Tam Kungam un tad 
arī velti savu dzīvi Viņam! 
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Lūk. 23:8-11

Ap.d. 9:1-19

Ap.d. 16:13-14

Ap.d. 26:27-28

Ja tev būtu jāieraksta savs 
vārds, kurā kolonnā tas būtu?

Šis ir vissvarīgākais jautājums, 
uz kuru tev savā dzīvē jāatbild.

Ievēro, kāda atšķirība starp abām kolonnām. Bagātais jauneklis 
atstāja Jēzu. Nikodēms atstāja savus grēkus un nāca pie Jēzus.

Pārbaudi dotās rakstu vietas, lai atklātu, par kuriem cilvēkiem 
tur stāstīts, un tad ieraksti tos atbilstošajās kolonnās.
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BAGaTAIS     JAUNEKLIS

_______________________________

IZLIKaS ,   KA   PAKLAUSA

_______________________________

MiLeJA    NAUDU

_______________________________

AIZGaJA    BeDiGS

_______________________________

NIKODeMS

_______________________________

APZINaJaS   SAVU  VAJADZiBU

_______________________________

VeLeJaS   TIKT   PESTiTS

_______________________________

KlUVA   PAR   SEKOTaJU

_______________________________

Atrodi sekojošos šīs nodarbības vārdus un ieraksti dotajās vietās:

Vai esi pestīts?

Atstāja Jēzu Nāca pie Jēzus

15. darba 
lapa

15. DARBA lAPAS AtBILDES

Aizpildiet tukšās vietas: Bagātais jauneklis; 
izlikās, ka paklausa; mīlēja naudu; aizgāja 
bēdīgs; Nikodēms; apzinājās savu vajadzību; 
vēlējās tikt pestīts; kļuva par sekotāju.
Atstāja Jēzu: Hērods; ķēniņš Agripa
Nāca pie Jēzus: Sauls; lidija



Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži
saprastu Dieva mērķi Saviem bērniem: 
Dievs vēlas, lai tie paliek tuvu Viņam un 
nepārtraukti pieaug Viņa līdzībā,

apzinās, ka vasaras brīvdienas var 
būt kritisks laiks, kad draugiem un 
plašsaziņas līdzekļiem ir stiprāka un 
bieži vien negatīva ietekme,

ievērotu ikdienas Kluso laiku ar Dievu 
un kalpotu Viņam vasaras periodā,

nāktu pie Dieva, lai saņemtu pestīšanu.

                                                                                    Ievads: Ceļasomas 
kravāšana

        Vai tu gaidi 
brīvdienas? 

Iespējams, jā! 
Iedomāsimies,  
  ka tu kravā 
savu ceļasomu.               

[Parādiet 29. attēlu.]  Ko tu tajā 
liktu iekšā?

Lasiet doto sarakstu un ļaujiet pusaudžiem 
pateikt, ko tie ņemtu līdz brīvdienās: 
modinātājpulksteni, kabatas naudu, 
skolas grāmatas, saulesbrilles, mobilo 
telefonu, smaržas, Bībeli, vecāku telefona 
numuru, teniskurpes, evaņģēlija traktātus, 
peldkostīmu, TV programmu…

Tas, ko ņemsiet līdz, ir atkarīgs no tā, 
ko gatavojaties darīt. Šodien gribu jūs 
aicināt nākamajās nedēļās neaizmirst savas 
attiecības ar To Kungu. Vasara var būt grūts 

laiks, īpaši tiem, kuriem maza saskare ar 
kristiešiem un kuri maz zina Dieva Vārdu.

Ja tu centies savu dzīvi veltīt Tam Kungam, 
tad zini, ka ne vienmēr tas ir viegli. Gluži 
tāpat kā sportistam cītīgi jātrenējas, lai 
sasniegtu mērķi, arī kristietim smagi 
jāstrādā, lai sasniegtu mērķi (Fil. 3:14). 
Bet kāds ir mērķis? 2. Pēt. 3:18 daļēji dod 
atbildi. Mums jāpieaug Jēzus līdzībā.

Mēs apskatīsim četrus veidus, kā Dievs 
palīdz jaunajiem ticīgajiem pieaugt 
ticībā. Tas varēs tev palīdzēt kristīgajā 
dzīvē vasaras mēnešos, kad mēs kā grupa 
nesatiksimies.

Klusais laiks
Ja vēlies iepazīt Dievu un kļūt līdzīgāks 
Jēzum, tev jāpavada laiks kopā ar Viņu. Mēs 
laiku, kurš individuāli tiek pavadīts Dieva 
tuvumā, saucam par “kluso laiku”, ko veltām 
Dievam. Mēs to varam pavadīt, sarunājoties 
ar Dievu lūgšanā. Dievs arī var runāt uz 
mums caur Savu Vārdu, kad pavadām laiku, 
lasot un pārdomājot Bībeli. Tādējādi tā ir 
abpusēja saziņa.

Lai lūgšanu dzīvē palīdzētu ievērot kādu 
kārtību, tiek ieteikts iekārtot lūgšanu 
dienasgrāmatu. Tā ir grāmatiņa septiņām 
nedēļas dienām. [Parādiet paraugu.] Katru 
dienu ierakstiet kādas lietas, par kurām 
gribat lūgt. Dažas lietas tiks ierakstītas 
katru dienu, citas varbūt divreiz nedēļā, citas 
vienreiz. Tu vari pierakstīt saņemtās atbildes 
un jaunas vajadzības, kad tādas rodas.

Svarīgi ir arī sevi disciplinēt, lai lasītu un 
studētu Bībeli. [Īsi atkārtojiet 2. stundas 
galvenos punktus.] Mums jābūt pastāvīgiem 
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Bībeles lasīšanā, lai varam pieaugt un 
sasniegt kristīgos mērķus. Tādēļ, kravājot 
somu, neaizmirsti paņemt Bībeli!

Atceries, ka sātans negrib, lai šādā veidā 
iepazīsti Dievu. Viņš centīsies tevi 
pārliecināt, ka Klusais laiks nenāk par labu. 
Viņš mēģinās tavu prātu un domas novirzīt 
uz citām lietām. Viņš mēģinās iestāstīt, ka 
tu velti izšķied savu laiku. Neklausies viņā! 
Tā vietā turpini un lūdz, lai Tas Kungs svētī 
tavu Kluso laiku. Izlasīsim Ps. 119:15-16. 
Mums vajadzīga tāda apņēmība. Nepavadot 
laiku kopā ar Kungu Jēzu, mēs nekļūsim 
Viņam līdzīgāki.

Laba draudzība
Draugi mūs spēcīgi ietekmē. Mēs parasti 
ejam tur, kur viņi, darām to, ko viņi, 
klausāmies jokos, kādos klausās viņi… Tas 
viss veido tavu dzīvi, tādēļ raugies, lai tā 
būtu laba ietekme. 

Metode: Nopērc draugu!
Katram pusaudzim sagatavojiet 16. darba 

lapas kopiju. Iesakiet, 
lai tie “nopērk” 
draugu. Tiem būs 
jāizlemj, kāda 
veida draugu viņi 
vēlas, izraugoties 
kādus no darba 
lapā piedāvātajiem 
raksturiem. Kopējā 
summa nedrīkst 
pārsniegt 100 eiro.

Lai pusaudži individuāli to pārdomā un darba 
lapā apvelk apli savām piecām izvēlēm. Tad 
dodiet iespēju tiem pastāstīt par to citiem. 
Mudiniet, lai viņi paskaidro, pēc kādiem 
kritērijiem izvēlējās. Tas izraisīs interesantas 
diskusijas grupā.

Kristietim vislabākais ir par savu tuvāko 

draugu izvēlēties ticīgo. Tad viņiem būs 
līdzīgas intereses, piemēram, iet uz baznīcu 
(Ebr. 10:25). Tuvi kristīgi draugi tevi 
dažādos veidos var iedrošināt. Dievs vēlas, 
lai nodibini tāda veida draudzību. Tādi 
draugi tev palīdzēs pieaugt Tā Kunga 
līdzībā.

Labi ir arī daži draugi, kuri vēl nepazīst To 
Kungu. Tu vari meklēt iespējas pastāstīt 
tiem evaņģēliju. Ja runāsi ar viņiem vienīgi 
tad, kad gribēsi liecināt, tie, iespējams, 
neklausīsies. Tādēļ uzturi ar tiem 
draudzīgas attiecības. Taču tev jāraugās, 
lai tie neatstātu uz tevi sliktu iespaidu. Esi 
uzmanīgs īpaši vasarā, kad sastapsi jaunus 
draugus. Tev jāizveido attiecības, kas patīk 
Dievam.

Kad būsi pietiekami vecs, lai veidotu 
draudzību ar pretējo dzimumu, raugies, lai 
tavs draugs būtu kristietis. Un ne tikai kaut 
kāds kristietis, bet tas, kuru Dievs tev ir 
paredzējis. Tas ir būtiski attiecībās, par to 
ļoti uzmanīgi jādomā un jālūdz.

Ja plānojat dalīt tēmu divās 
daļās, dariet to šajā brīdī. Jums 
atliks vairāk laika piedāvāto 
metožu īstenošanai. 

Veselīgas aktivitātes
Ir jauki, ka brīvdienās ir daudz laika, 
taču ir viegli to nepareizi izlietot. Tev var 
būt kārdinājums pavadīt dienu, skatoties 
televizoru, spēlējot datorspēles vai sērfojot 
internetā. Uzmanies, ka neiekrīti šajās 
lamatās. Ir tik daudz citu lietu, ko vari 
darīt. Raugies, lai tev ir pietiekami daudz 
aktivitāšu un pietiekami atpūtas. Tu taču 
gribi, lai tavs ķermenis un prāts ir sagatavots 
nākamajam skolas gadam.

Ja plāno skatīties televizoru vai sēdēt pie 
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NOPĒRC 
DRAUGU!

Piedalās tajā 
pašā sporta 

veidā 

20.00

Patīk tās 
pašas 

filmas, kas 
tev 

20 .00

Citi

20.00

Vienaudzis
20 .00

Dzīvo tuvu 

20
.00

Klausās tavu 
iemīļoto 
mūziku 

20.00

Labi mācās 
20 .00

Nav kristietis, 
bet atvērts 
evaņģēlijam 

20.00

Iet baznīcā 20 .00

Ir forši vecāki 
20 .00

Tic 
Dievam 

20.00

Izskatīgs
20 .00

Jautrs

20
.00

Apmeklē 
jauniešu 

grupu 

20.00

Nesmēķē 

un nelieto 

narkotikas 

20
.00

Ir mobilais 
telefons 

20.00

Daudz un ātri 

runā 

20
.00

Kādu draugu tu vēlētos?  – Apvelc piecus raksturojumus, lai kopā būtu 100 Ls! 

16.  darba 
lapa



datora, noliec laika robežas, cik ilgi pavadīsi 
pie ekrāna. Un uzmanies, ko skaties, vai 
ko tavi draugi piedāvā skatīties! Sātans var 
izmantot plašsaziņas līdzekļus, lai censtos 
savaldzināt tavu prātu. Dievs vēlas, lai tu 
pārdomā to, kas ir patiess un labs (Fil. 4:8).

Metode: lietošanas pamācība
Katram pusaudzim nokopējiet 17. darba 
lapu. Sadaliet tos grupās pa pieci vai seši. 

Viņiem jāsagatavo 
instrukcijas, kā pareizi 
lietot televizoru un 
datoru. Kad tas būs 
padarīts, sapulciniet 
tos kopā, ieklausieties 
viņu teiktajā un 
papildiniet vēl ar 
kādiem padomiem. 
Lūk, piemēram, daži.

Vispārīgie noteikumi: 
TV skatīšanās vai datorspēles ļauj tev…
atpūsties, baudīt prieku, mācīties, iegūt 
informāciju u.c. 

Drošības instrukcijas: Pārāk liela 
aizraušanās var novest… pie kustību, miega 
trūkuma un koncentrēšanās traucējumiem,  
notērēta laika, ko varētu pavadīt kopā ar 
ģimeni un draugiem u.c. 

Galvenās darbības: Izslēdz un atvienojies, 
kad… rāda vardarbību, seksu, nepārtrauktas 
reklāmas u.c. Izvairies no lēkāšanas pa 
kanāliem. 

Brīdinājumi: Neveltī šai nodarbei vairāk 
kā… 1 stundu (vai 2 stundas) dienā.

Kalpošanas iespējas
Vislabākais veids, kā kļūt līdzīgākam 
Jēzum, ir kalpot Viņam. Vai saproti, ka visu 
kristiešu atbildība ir nest tālāk evaņģēlija 
vēsti? Mrk. 16:15 Kungs Jēzus visiem Saviem 
sekotājiem pavēl liecināt par Viņu. Ir labi 

iesaistīties draudzes dievkalpojumos un 
uz āru vērstajos pasākumos. Redzot tevi, 
draudzes locekļi tiks iedrošināti. Tu vari 
iesaistīties arī Bērnu kristīgās izglītības 
apvienības kalpošanā bērniem.

Metode: Reklāmraidījums

Veltiet laiku, lai iepazīstinātu pusaudžus 
ar iespējām kalpot draudzē vai misijas 
organizācijā. Varat parādīt kādas fotogrāfijas 
vai filmu, uzaicināt kādu, kurš varētu prezentēt 
projektu, vai izdalīt materiālus un atbildēt uz 
pusaudžu jautājumiem.

Mēs zinām, cik svarīgi ir runāt ar citiem 
par Kungu Jēzu. Ja esi gatavs liecināt, Dievs 
tev dos izdevības. Daudz cilvēku, kurus tu 
pazīsti, nenāks uz baznīcu klausīties vēsti, 
bet viņi satiekas ar tevi. Lai viņi redz, ka 
tudzīvo kristīgu dzīvi, dalies savā ticībā, kad 
rodas izdevība, un paļaujies uz Tā Kunga 
palīdzību.

Kalpot Tam Kungam nav iespēja – tā 
ir pavēle! Tev vajadzētu vēlēties kalpot 
Tam Kungam arī mīlestībā uz zudušajām 
dvēselēm tev apkārt. Tu neesi pārāk jauns, 
lai brīdinātu citus par briesmām, kādās 
tie atrodas bez Kunga Jēzus. Tu vari būt 
uztraucies, nobijies vai pat noraizējies par 
kalpošanu Tam Kungam. Dievs, kurš tevi 
izglāba, ir Dievs, kurš spēj tev palīdzēt. 
Tādēļ meklē iespējas un tad izmanto tās, lai 
kalpotu Tam Kungam.

Noslēgums
Raugies, lai šajā vasarā tu vienmēr un visur 
To Kungu liktu pirmajā vietā. Kravājot 
savu ceļasomu, neaizmirsti ielikt Bībeli un 
lūgšanu dienasgrāmatu – tev nepieciešams 
ikdienas Klusais laiks ar To Kungu, lai labāk 
Viņu iepazītu un pieaugtu ticībā. Liec Dievu 
pirmajā vietā arī savās attiecībās – dibini 
draudzību, kas patīk Dievam. Ja plāno 
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17.     darba lapa

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
JRH-93800; JRH-93810; JRH-93820 TYPE TELEVISIONS • AEH-10305 TYPE LAPTOP COMPUTER • JDM-7169; JDM-7189; JDM-7199 TYPE COMPUTER

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:  TV skatīšanās vai datorspēles ļauj tev:

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS:  Pārāk liela aizraušanās var novest: 

GALVENĀS DARBĪBAS: Izslēdz un atvienojies, kad: 

BRĪDINĀJUMI:  Neveltī šai nodarbei vairāk kā: 

17.  darba 
lapa



skatīties TV vai spēlēt datoru, neaizmirsti 
lietošanas pamācību, ko visi kopā 
sagatavojām. Tu Dievu vari likt pirmajā 
vietā, arī Viņam kalpojot, – atrodi iespēju 
liecināt citiem. Lai ko tu arī šajā vasarā 
darītu, vispirms ņem vērā Dievu. Dievs tevi 
turēs tuvu Sev, palīdzēs pieaugt un staigāt 
Viņa ceļos (Pam. 3:5-6).

Metode: Viktorīna patiess/nepatiess

Lai bērni nostājas telpas vidū. Lasiet vienu no 
tālāk dotajiem apgalvojumiem. Pusaudžiem 
jāizspriež, vai tas ir patiess vai nepatiess. Ja 
viņi domā, ka patiess, tad pagriežas no jums 
pa labi. Ja nepatiess, tad pa kreisi. Tiem, 
kuri kļūdās, jāapsēžas un jāskatās. Pārējie 
nāk atpakaļ zāles vidū, un jūs lasāt nākamo 
apgalvojumu, atkārtojot procesu, kamēr vidū 
palikuši tikai daži dalībnieki. Uzvarētājiem 
sagatavojiet mazas dāvaniņas. Tad spēlējiet 
atkal ar visiem dalībniekiem, lasot pārējos 
apgalvojumus.

• Bībele ir spēcīga. (Patiess) 

• 2. Tim. runāts par mācību un labošanu. 
(Patiess) 

• Gara augļi ir uzskaitīti Kol. 5:22. 
(Nepatiess) 

• Svētais Gars mums palīdz saprast Bībeli. 
(Patiess) 

• Citas mācību grāmatas ir tikpat svarīgas kā 
Bībele. (Nepatiess) 

• Pirmais bauslis lasāms 2. Moz. 20:2. 
(Nepatiess) 

• Ja mums ir nepareizs priekšstats par Dievu, 
tad mūsu prātā veidojas elks. (Patiess) 

• Rom. 6:23 teikts, ka mēs esam atkrituši no 
Dieva standartiem. (Nepatiess) 

• Kristietis, kurš melo, nelietīgi valkā Dieva 
Vārdu. (Patiess) 

• Svēts nozīmē atšķirīgs. (Patiess) 

• Piektais bauslis saka, lai mēs nenokaujam. 

(Nepatiess) 

• Sestajā bauslī runāts gan par attieksmi, gan 
par rīcību. (Patiess) 

• Televīzija ietekmē mūsu attieksmi pret 
septīto un pret citiem baušļiem. (Patiess) 

• CD kopēšana ir devītā baušļa pārkāpšana. 
(Nepatiess) 

• Reklāmas mūs mudina pārkāpt desmito 
bausli. (Patiess) 

• Jēzus apbrīnojamais apgalvojums bija tas, 
ka Viņš līdzinās Mozum. (Nepatiess) 

• Vārds “Kristus” nozīmē “Pestītājs”. 
(Nepatiess) 

• Pravietojumos bija noteikts Jēzus dzimšanas 
laiks. (Nepatiess) 

• Jēzus šodien aizlūdz par ticīgajiem. 
(Patiess) 

• Jēzum bija cilvēciskas jūtas, bet Viņš tomēr 
bija Dievs. (Patiess) 

• Ebr. 12:26 runāts par Jēzus upuri grēka 
dēļ. (Nepatiess) 

• Jēzus reiz tika Dieva Tēva atstāts. (Patiess) 

• Pēteris pirms Jāņa ieradās pie kapa 
augšāmcelšanās rītā. (Nepatiess) 

• Lielākā daļa no mācekļiem mira mocekļu 
nāvē. (Patiess) 

• Jūdi pielūdza sestdienā. (Patiess) 

• Jēzus bagātajam jauneklim piedāvāja vieglu 
ceļu, kā Viņu pieņemt. (Nepatiess) 

• Nikodēms ielika Jēzus miesas savā kapā. 
(Nepatiess)

• Pēc sarunas ar Jēzu gan bagātais 
jauneklis, gan Nikodēms aizgāja no Viņa. 
(Nepatiess) 

• Kā kristiešiem mums nevajag draudzēties 
ar neatpestītajiem. (Nepatiess) 

• Pam. 3:5-6 teikts, ka Dieva Vārds ir mūsu 
kāju spīdeklis. (Nepatiess) 

Dievs saka: Kristus ir atbilde
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 Kopsavilkums

Šis ir Mans Vārds
• Kādēļ studēt Bībeli?
•  Kā studēt Bībeli?

Šie ir Mani standarti
10 baušļi

2. Mozus 20:1-17

Kristus ir atbilde
• Kristus dievišķība • Viņa dzīve
• Viņa nāve •Viņa augšāmcelšanās

Kāda ir tava atbilde?
        • Pestīšana •Augšana



ATRASTI TĪSTOKĻI! Izredzēts un 
vadīts:
runā rakstnieks

Iekšlapās:

BĪBELES EKSPRESIS

ĶĒNIŅI UN GANI
Kā 1600 gadu laikā varēja rakstīt tādā harmonijā? 

Lūkam taisnība!
 Jaunatklājumi apklusina Bībeles skeptiķus

1. attēls



2. attēls

Dieva 
Vārds ir:
Dieva 
Vārds ir:
Dieva 
Vārds ir:

pēcīgs
R o m i e š i e m  1 : 1 6S

oderīgs
2 . T i m o t e j a m  3 : 1 6

ersonīgs
P s a l m i  1 1 9 : 1 0 5P

raktisks
J ē k a b a  1 : 2 2P

roduktīvs
M a r k a  4 : 2 0P

N



3. attēls

Lūdz

Izvēlies

Lasi



4. attēls

Pārbaudi

Jautā

Pielieto



Ne
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ud
ē 

     d
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sm
i!

BĪ
BE

LE

5. attēls



6. attēls

KAS? KĀ?

KUR? KĀPĒC?

KAD?



7. attēls

“Tev nebūs citus     
dievus turēt Manā 
priekšā.”

PIRMAIS BAUSLIS

2 .  M oz u s  2 0:3



8.  attēls

“Netaisi sev 
tēlus vai 

dievekļus.”

OTRAIS BAUSLIS

2 . M o z u s  2 0 : 4



9. attēls

TREŠAIS BAUSLIS

“Tev nebūs Tā Kunga, 
sava Dieva, 

Vārdu nelietīgi valkāt.”

2. Mozus 20:7



10.  attēls

CETURTAIS BAUSLIS

“Piemini sabata 
dienu, ka tu to 
svētī.”

2 . M o z u s  2 0 :8



11.  attēls

 PIEKtAIS BAUSLIS

“Godini savu tēvu un 
savu māti.” 

2 .Mozus 20:12



12.  attēls

SEStAIS BAUSLIS

“Tev nebūs 
nokaut.”

2 .Mozus  20:13



13.  attēls

 SEPtĪtAIS BAUSLIS

2.Mozus 20:14

“Tev nebūs laulību 
pārkāpt.”



14. attēls

AStOtAIS BAUSLIS

“Tev nebūs 
zagt.”

2.Mozus 20:15



15.  attēls

DEVĪtAIS BAUSLIS

“Tev nebūs nepatiesu 
liecību dot pret savu 

tuvāku.”

2.Mozus 20:16



16. attēls
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17.  attēls

DESMItAIS BAUSLIS

“Tev nebūs 
iekārot.”

2 .Mozus  20:17

Apbrīnojams
apgalvojums

piedzimšana



18.  attēls

Apbrīnojams
apgalvojums

Brīnumainā
piedzimšana

Piepildītie
pravietojumi



19.  attēls

Dzīve 
mācot

 Dz īve 
lūdzot



20.   attēls

D z ī v e 
ciešot

D z ī v e  
rūpējoties



21.  attēls

3



22.  attēls

Es meloju 
vecākiem, kad 
viņi jautāja, ko 
darīšu sestdienas 
vakarā.

Es meloju otro 
un trešo reizi, un 

tas man kļuva 
par ieradumu. 

Kādu dienu tas 
nāca gaismā. 

Tagad vecāki ir ļoti 
aizdomīgi. Mūsu 

attiecības kļūst arvien 
sliktākas. Es vēlētos, 
kaut nekad to nebūtu 

sācis! 

Kādu vakaru TV 
es atklāju sliktu 
programmu. Tā 
vietā, lai izslēgtu, 
es to skatījos. 

Dažās nākamajās 
nedēļās man atkal 

un atkal bija šis 
kārdinājums un es 

nepretojos. 

Tagad šīs ainas 
man neiziet no 

prāta. Jūtos netīrs 
un vainīgs visu šo 

ļauno domu dēļ.

Draugs man 
izstāstīja par 
kādu savu lielu 
problēmu. Es to 
pastāstīju citiem 
saviem draugiem. 

Ziņa ātri 
izplatījās un 

nonāca atpakaļ 
pie mana drauga. 

Tagad viņš ir 
nikns uz mani. 

Draugs ir tik 
nelaimīgs, un man 
ir gaužām kauns. 

Esmu izpostījis 
mūsu draudzību! 

Es meloju vecākiem, kad viņi jautāja, ko darīšu sestdienas vakarā. 

Es meloju otro 
un trešo reizi, un 
tas man kļuva par 
ieradumu. Kādu 
dienu tas nāca 

gaismā.

Tagad vecāki ir ļoti 

aizdomīgi. Mūsu 

attiecības kļūst arvien 

sliktākas. Es vēlētos, 

kaut nekad to nebūtu 
sācis! 

A1 B1 C1

A2 B2 C2

A3 B3 C3

A4 B4 C4

A1

B1

C1
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24.  attēls
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25.  attēls

Atrisinājumu Atrisinājumu Atrisinājumu 
meklēšana

Tas tik bija loms! 153! 
Nosauc līdz šim vēl 
neminētu mācekli, kurš 
bija tur klāt. Sk. Jāņa 
21:1-14.

7.
Izlasi 1. Kor. 15:1-8 un 
atrod, cik lielam pulkam 
Jēzus parādījās pēc 
augšāmcelšanās.

8.
Vēlreiz pārbaudi 1. Kor. 
15:1-8 un atrod, kam 
Jēzus vēlāk parādījās.

9.

Lūk. 24:34 rakstīts, 
ka Jēzus parādījās 
kādam, kurš bija īpaši 
laimīgs Viņu redzēt. 
Kurš tas bija?

4.
Jēzus, pēkšņi 
parādīdamies, pārsteidza 
cilvēkus aiz slēgtām 
durvīm. Kas tie bija? Jāņa 
20:19-20 dota atbilde.

5.
Viens māceklis nebija 
klāt un neticēja, līdz pats 
redzēja Jēzus rokas un 
kājas. Viņa vārdu vari 
atrast Jāņa 20:24-26.

6.

atrisinājums

Izlasiet Jāņa 20:11-16 un 
pasakiet, kurš pirmais 
redzēja Jēzu Kristu pēc 
augšāmcelšanās.

1.
Kas redzēja Jēzu un 
steidzās to pavēstīt 
mācekļiem, ka Viņš 
ir augšāmcēlies? 
Pārbaudiet Mat. 28:5-9.

2.
Nosauc vienu no 
diviem mācekļiem, 
kuram Jēzus parādījās 
uz Emmaus ceļa. 
Atbilde Lūk. 24:13-18.

3.atrisinājums atrisinājums

atrisinājums atrisinājums atrisinājums

atrisinājumsatrisinājums atrisinājums



26.   attēls

Kristus dievišķība

Pestīšana

Mūžīgā dzīvība

tiesa

GARANTĒ
Romiešiem 1:4 

augšāmcelšanās
GARANTĒ

Apustuļu darbi17:31 

augšāmcelšanās
GARANTĒ

1.tesaloniķiešiem 4:14      

augšāmcelšanās
GARANTĒ
Romiešiem 4:25 

augšāmcelšanās
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28.   attēls
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29.   attēls
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1.   darba lapa

Izmanto simbolus, lai atšifrētu sešpadsmit vārdus
a
A

A
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b
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atgrieWoties

PaklausIt  _____________________

insPirwja  _____________________

vienotIba  

PrivilwH i ja

jwzum  _____________________

cilvwku  _____________________

Pravietojumu ________________  

saglabAta  _____________________

vArds  _____________________

uzticoties 

kungam  _____________________

Cetrdesmit ____________________

jUras  _____________________

PArveidos  _____________________

PrecIza  _____________________

Tagad ieliec atšifrētos vārdus zemāk dotajos teikumos un atšifrē piecus šīs stundas virsrakstus.

Mums jāstudē Bībele, jo tā ir Paša Dieva ________. Svētais Gars _________ autorus tā, ka tie rakstīja tieši to, ko 

Dievs gribēja. lai arī bija iesaistīti vairāk nekā ____________  cilvēku, Bībelē valdīja brīnišķīga _________. 

Atklājumi un ____________ piepildīšanās parāda, ka Bībele ir _______. Nāves ______ tīstokļi parāda, ka 

Bībele ir brīnišķīgi _________.

GĪSCĒPS __________________

GĪREDONS________________

SONĪPREGS ______________

TIKSKARPS _______________ DUKPROTĪVS _____________

Kāda brīnišķīga _____________, ka mums ir Dieva Vārds! Vai esi paklausījis Tās vēstij,  _____________ no 

grēkiem un _____________             ________              ________ ? Ja tā ir, tad tev vajag ne tikai lasīt Bībeli, bet arī 

_______________ tam, ko Tā māca. Kad to darīsi, Dievs ______________  tavu dzīvi un darīs tevi par tādu 

______________, kādu Viņš vēlas redzēt.

DIEVA VĀRDS IR:

studēt Bībeli?Kādēļ
H

k
K
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studēt Bībeli?
2.     darba lapa

Bībeles studiju lapa
Rakstu vietas 
konteksts:

Grūtie vārdi 
vai simboliskā 
(līdzību) valoda:

Ko rakstu vieta māca par Dievu?
(Tēvs, Dēls un Svētais Gars)

Vai ir citas vietas Bībelē, kas man var palīdzēt 
saprast šo?

Ko rakstu vieta māca par cilvēku?
(Brīdinājums, apsolījums, pavēle, piemērs, 
kuram sekot)

Dievs vēlas, lai es…

Rakstu vieta:  ___________________________



3.   darba lapa
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Vispirms                                                , lai                                                                            palīdz saprast Bībeli.                                           

rakstu vietu vai grāmatu, ko                                                                                        izpētīt.                                        pa mazam gaba-

liņam un izpētī                                                           – kas ir pirms, kas pēc tam.     Tad uzmanīgi                                                        

rakstu vietu un, kad nepieciešams, izmanto studiju palīglīdzekļus:

Garus vai                                                           pantus                                                mazākās daļās.                                                 

apskaties, ko nozīmē grūtie                                          , vai pajautā kādam par tiem.  Sameklē          

vārdus. Studējot uzdod                                                                : Ko tas māca par                                        ? 

Ko tas māca par                                                  ?     Vai ir citas Bībeles                                        , kas varētu palīdzēt saprast šo?                                               

                                                                mācīto savā dzīvē un                                       , ko Dievs tev liek.

Ieraksti lodziņos vajadzīgos vārdus, tad atrod tos vārdu režģī. Vārdus var lasīt uz priekšu un atpakaļ, 
vertikāli, horizontāli un pa diagonāli. 
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Kā studēt BībeliKā studēt Bībeli
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2 No kāda materiāla mēdz taisīt elku dievus? 

4 Kas kristietim jāsniedz Dievam un cilvēkiem?

5 Dieva īpašā tauta.

6 Jēzus teica, lai mēs mīlam... .

10 Cilvēki, kas dažkārt var kļūt svarīgāki par Dievu.

11 Otrais bauslis aizliedz veidot Dieva … .

14 Dievs vēlas, lai vienīgi Viņam būtu veltīta mūsu ... . 

15 Dieva baušļu pārkāpšana.

1 Cik baušļus Dievs deva?

3 Otrā baušļa pirmais vārds.

7 Kas izraēlieši bija Ēģiptē?

8 Bībeles grāmata, kurā uzrakstīti baušļi.

9 Sinonīms vārdam “Dieva likumi”.

11 Mēs tiekam glābti…, nevis turot baušļus.

12 Ko Dievs dara, ja nožēlojam savus grēkus? 

13 Kāda vieta Dievam pienākas mūsu dzīvē?

Horizontali Vertikali

Pirmais un otrais bauslis

- -
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Ēriks Lidels bija skotu misionāra dēls. Apdāvinātība vieglatlētikā ļāva viņam piedalīties 
1924. gada Olimpiskajās spēlēs Francijā. Lidelam bija izredzes uzvarēt 100 metru skrējienā, 
bet viņš atteicās piedalīties kvalifikācijas skrējienā, jo tas notika svētdienā. Tā vietā viņš 

sludināja Parīzes skotu draudzē. Avīzēs parādījās raksti: “Vieglatlēts: Es neskriešu svētdienā!” 
(Daily News) un “Dievs ir pārāks par karali” (British Weekly). Līdzpilsoņi un valdība stipri 
kritizēja Lidelu, bet viņš dziļi ticēja, ka nav jāpiedalās sacensībās svētdienā. Tā vietā, lai skrietu 
100 metrus, viņš piedalījās 400 metru skrējienā, kur tam nebija nekādu izredžu uzvarēt. Lidels 
ne tikai uzvarēja, bet arī uzstādīja pasaules rekordu! Šo sasniegumu dēļ Lidels kļuva par milzu 
zvaigzni. Atgriežoties no Olimpiskajām spēlēm, Lidels beidza Edinburgas Universitāti un, 
sekojot tēva pēdās, kļuva par misionāru Ķīnā. Viņš brīnišķīgi kalpoja Tam Kungam šajā valstī 
un nomira Otrā pasaules kara beigās. 

1. Kāpēc lidels pieņēma lēmumu neskriet svētdienā?
2. Ja tu būtu šajās Olimpiskajās spēlēs, vai tu viņu atbalstītu vai kritizētu?
3. Kāda cena jāmaksā, pieņemot Ērikam līdzīgus lēmumus?
4. Kā tev šķiet, kādu iespaidu Ērika lēmums atstāja uz Dieva ļaudīm un uz neticīgajiem?
5. Kādus lēmumus tu esi pieņēmis attiecībā uz sportu un citām aktivitātēm svētdienās?

Situācijas studija

Situācijas studija
Ēriks Lidels bija skotu misionāra dēls. Apdāvinātība vieglatlētikā ļāva viņam piedalīties 

1924. gada Olimpiskajās spēlēs Francijā. Lidelam bija izredzes uzvarēt 100 metru skrējienā, 
bet viņš atteicās piedalīties kvalifikācijas skrējienā, jo tas notika svētdienā. Tā vietā viņš 

sludināja Parīzes skotu draudzē. Avīzēs parādījās raksti: “Vieglatlēts: Es neskriešu svētdienā!” 
(Daily News) un “Dievs ir pārāks par karali” (British Weekly). Līdzpilsoņi un valdība stipri 
kritizēja Lidelu, bet viņš dziļi ticēja, ka nav jāpiedalās sacensībās svētdienā. Tā vietā, lai skrietu 
100 metrus, viņš piedalījās 400 metru skrējienā, kur tam nebija nekādu izredžu uzvarēt. Lidels 
ne tikai uzvarēja, bet arī uzstādīja pasaules rekordu! Šo sasniegumu dēļ Lidels kļuva par milzu 
zvaigzni. Atgriežoties no Olimpiskajām spēlēm, Lidels beidza Edinburgas Universitāti un, 
sekojot tēva pēdās, kļuva par misionāru Ķīnā. Viņš brīnišķīgi kalpoja Tam Kungam šajā valstī 
un nomira Otrā pasaules kara beigās. . 

1. Kāpēc lidels pieņēma lēmumu neskriet svētdienā?
2. Ja tu būtu šajās Olimpiskajās spēlēs, vai tu viņu atbalstītu vai kritizētu?
3. Kāda cena jāmaksā, pieņemot Ērikam līdzīgus lēmumus?
4. Kā tev šķiet, kādu iespaidu Ērika lēmums atstāja uz Dieva ļaudīm un uz neticīgajiem?
5. Kādus lēmumus tu esi pieņēmis attiecībā uz sportu un citām aktivitātēm svētdienās?
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Sestais bauslis:  “Tev nebūs nokaut” (2. Moz. 20:13).

1 Kādēļ daudziem šķiet, ka šis bauslis uz viņiem neattiecas?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2 Lasiet Mat. 5:21-24. Kā Jēzus liek paskatīties uz sesto bausli?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3 Tavi draugi dusmojas uz zēnu klasē, kurš ar savu uzvedību sagādā visiem nepatikšanas. Viņi meklē iespējas 
atmaksāt zēnam. Ko vajadzētu darīt tev?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Septītais bauslis: “Tev nebūs laulību pārkāpt” (2. Moz. 20:14).

1 Varbūt tev šķiet, ka vārdi “laulības pārkāpšana” attiecas uz vecākiem, precētiem ļaudīm. Kā Jēzus vārdi 

       Mat. 5:27-28 attiecina šo bausli uz ikvienu?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2 Jēzus saka, ka iekāres pilnas domas ir sliktas. Ko tu vari darīt, lai izvairītos no šādām domām?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

3 Kādai vajadzētu būt kristieša attieksmei pret plaši izplatīto pieņēmumu, ka nav nekā slikta seksā ārpus  ___     
      laulības?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

D I S K U S I J U  L A P A
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Piektais, sestais un 
septītais bauslis

Kas aizliegts 2. Moz. 20:13?

Mēs varam grēkot gan darbos, gan ….

Kas jādara, kad esam pārkāpuši Dieva likumus?

Pirmais no vecākiem, kurš minēts 5. bauslī.

Darīt to, kas tev ir teikts.

Ko pavēlēts darīt ar vecākiem?

Kurš bauslis aizliedz nokaut?

to ir desmit 2. Moz. 20. nodaļā.

Sinonīms vārdam “godāt”.

Kurš bauslis aizliedz laulības pārkāpšanu?

Pretstats vārdam “mīlēt”.

Dieva likumu pārkāpšana.

Ko grēkojot darām ar Dieva likumiem?

tie, kuri jāgodā.

Otrais vārds septiņos no desmit baušļiem.

Grāmata, kurā rakstīti desmit baušļi.

Viņa ir godājama.

Kurš bauslis rakstīts 2. Moz. 20:12?

Kurā 2. Mozus grāmatas nodaļā rakstīti baušļi?

Grēcīgas attiecības.

Baušļi nespēj tevi glābt. Ko tev nepieciešams darīt?
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Trīs Bībeles pierādījumi tam, ka

JĒZUS ir DIEVS

VIŅA
                      VĀRDI

_______________

Jēkaba 1:1

_______________

Titus 2:13

_______________

Jāņa 20:31

VIŅA           ATRIBŪTI

VIŅA
                                            DARBI

_______________Jāņa 1:1-2
_______________Jāņa 2:24-25

_______________Ebrejiem 4:15

_______________
Jāņa 1:3

_______________
2. Korintiešiem 5:10

_______________
Mateja 9:6

9.   darba lapa  
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lai Pētera ticība nemitētos

Sākot Savu kalpošanu, lai 
sagatavotos kārdināšanām

lai arī Viņu meklēja 
un bija jāsludina

Kad bija jāpieņem lēmumi, 
piem., jāizvēlas mācekļi

Joprojām šodien par 
mums, ja esam ticīgi

Par mūsu aizsargāšanu 
no ļaunā

lai visā notiktu Viņa Tēva 
griba, īpaši pie krusta

Kad un ko 
Jēzuslūdza?

Mateja 4:23

Jāņa 17:15

Ebrejiem 
7:25

Lūkas 22:42

Lūkas 22:32

Marka 
1:35-39

Lūkas 
6:12-13
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Aizpildiet lodziņus, tad atrodiet vārdus burtu režģī. Vārdus var lasīt uz augšu un leju, 
vertikāli, horizontāli un pa diagonāli.
Kā mēs zinām, ka Jēzus ir                    ?

Apbrīnojamais                                           :”Pirms                                              tapa, ES ESMU.”

Brīnumainā                                            : ieņemts no                             un piedzimis no                                     .

Piepildītie                                                 par uz Viņa dzimšanu, dzīvi un                                 .

Jēzus vārdi,                                                         un                                 norāda uz Viņa dievišķību.

Jēzus dedzīgie                                               apliecināja, ka Viņš ir Dievs.

D

a Ā

p G j

p n

a d

s

Kristus dzīve un dievišķība

Ko Jēzus darīja Savas                                     laikā uz zemes?d

Dzīve M

R

L

C
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  Grēks mūs                                     no Dieva

Ieskaties dotajos pantos, ieraksti trūkstošos 
vārdus un atbildi uz jautājumiem.

 Kādēļ tas ir tik nopietni? __________________
______________________________________________

 Kā mēs varam kļūt brīvi? _________________
______________________________________________

Grēks mūs dara par    

 Kas nāk no grēcīgas sirds? _________________
______________________________________________

Grēks                                       mūsu dzīvi

Ef. 2:8-9

Visual 23

Ebr. 9:26

1. Pēt. 2:24

1. Pēt. 3:18

2

Lūkas 
16:19-25

Jāņa 
8:31-36

Marka 
7:21-23
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1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________

9. _______________________

Atrisinājumu 

Dodies pie noteiktā secībā izvietotajām 
kartītēm. Atbildi uz jautājumiem.

Atrisinājumu lapa 
meklēšana

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________

9. _______________________

Atrisinājumu 

Dodies pie noteiktā secībā izvietotajām 
kartītēm. Atbildi uz jautājumiem.

Atrisinājumu lapa 
meklēšana

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________

9. _______________________

Atrisinājumu 

Dodies pie noteiktā secībā izvietotajām 
kartītēm. Atbildi uz jautājumiem.

Atrisinājumu lapa 
meklēšana

1. _______________________

2. _______________________

3. _______________________

4. _______________________

5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________

9. _______________________

Atrisinājumu 

Dodies pie noteiktā secībā izvietotajām 
kartītēm. Atbildi uz jautājumiem.

Atrisinājumu lapa 
meklēšana
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Lūk. 23:8-11

Ap.d. 9:1-19

Ap.d. 16:13-14

Ap.d. 26:27-28

Ja tev būtu jāieraksta savs 
vārds, kurā kolonnā tas būtu?

Šis ir vissvarīgākais jautājums, 
uz kuru tev savā dzīvē jāatbild.

Ievēro, kāda atšķirība starp abām kolonnām. Bagātais jauneklis 
atstāja Jēzu. Nikodēms atstāja savus grēkus un nāca pie Jēzus.

Pārbaudi dotās rakstu vietas, lai atklātu, par kuriem cilvēkiem 
tur stāstīts, un tad ieraksti tos atbilstošajās kolonnās.
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Ē
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Z
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BAGaTAIS     JAUNEKLIS

_______________________________

IZLIKaS ,   KA   PAKLAUSA

_______________________________

MiLeJA    NAUDU

_______________________________

AIZGaJA    BeDiGS

_______________________________

NIKODeMS

_______________________________

APZINaJaS   SAVU  VAJADZiBU

_______________________________

VeLeJaS   TIKT   PESTiTS

_______________________________

KlUVA   PAR   SEKOTaJU

_______________________________

Atrod sekojošos šīs nodarbības vārdus un ieraksti dotajās vietās:

Vai esi pestīts?

Atstāja Jēzu Nāca pie Jēzus
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NOPĒRC 
DRAUGU!

Piedalās tajā 
pašā sporta 

veidā 

20.00

Patīk tās 
pašas 

filmas, kas 
tev 

20 .00

Citi

20.00

Vienaudzis
20 .00

Dzīvo tuvu 

20
.00

Klausās tavu 
iemīļoto 
mūziku 

20.00

labi mācās 
20 .00

Nav kristietis, 
bet atvērts 
evaņģēlijam 

20.00

Iet baznīcā 20 .00

Ir lieliski 
vecāki 

20 .00

Tic 
Dievam 

20.00

Izskatīgs
20 .00

Jautrs

20
.00

Apmeklē 
jauniešu 

grupu 

20.00

Nesmēķē 

un nelieto 

narkotikas 

20
.00

Ir mobilais 
telefons 

20.00

Daudz un ātri 

runā 

20
.00

Kādu draugu tu vēlētos?  – Apvelc piecus raksturojumus, lai kopā būtu 100 ls! 
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LIEtOŠANAS PAMĀCĪBA
JRH-93800; JRH-93810; JRH-93820 TYPE TElEVISIONS • AEH-10305 TYPE lAPTOP COMPUTER • JDM-7169; JDM-7189; JDM-7199 TYPE COMPUTER

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI:  TV skatīšanās vai datorspēles ļauj tev:

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS:  Pārāk liela aizraušanās var novest: 

GALVENĀS DARBĪBAS: Izslēdz un atvienojies, kad: 

BRĪDINĀJUMI:  Neveltī šai nodarbei vairāk kā: 
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