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Ievads 
Ar šīs stundu sērijas palīdzību mēs vēlamies iepazīstināt ar kādām Bībeles pamatdoktrīnām bērnus, kuri 
maz vai nemaz nezina Dieva Vārdu. Stundās aplūkotas patiesības, kuras nepieciešams zināt visiem bērniem: 
Dieva atklāsme, taisnošana, pārliecība par glābšanu, Dieva mērķis mūsu dzīvei un Kristus otrā atnākšana. 
Jūs šo sēriju varat izmantot svētdienskolā, Labās Vēsts pulciņā®, 5 dienu klubā®, nometnēs, Vasaras Bībeles 
skolā un ģimenes svētbrīžos.

Ir labāk sekot dotajam komentāram nekā sīki iztirzāt katru attēlu. Par katru no tēmām būtu ļoti daudz 
ko teikt, bet jāatceras, ka bērna koncentrēšanās spējas ir mazas. Nepadodieties kārdinājumam par katru 
lappusi teikt “svētrunu”. Katra stunda ir paredzēta 8 minūtēm.

Mēs esam centušies šīs lielās Dieva Vārda patiesības pasniegt, cik vien godīgi un skaidri iespējams. Tomēr 
vienīgi Dievs, Svētais Gars kristīgajiem vecākiem un skolotājiem var palīdzēt saprast un mācīt šīs patiesības. 
Vienīgi Viņš var apgaismot bērnu sirdis un prātus, nesot pestīšanu un izaugsmi žēlastībā.

“Jūs atzīsiet patiesību, 
un patiesība darīs jūs brīvus.”

(Jāņa 8:32)

Dženifera Haijere,
Sems Dohertijs,
Rojs Harisons
un Tims Širejs
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Stunda
Attēls 1–1 – Kā mēs zinām par Dievu?
Daži cilvēki jautā: “Vai Dievs patiešām ir? Vai Viņš tiešām eksistē?” 
Citi prasa: “Ja Dievs patiešām ir, kā mēs to varam zināt?”
Varbūt arī tavā prātā ir kāds no šiem jautājumiem. Tādēļ padomāsim 
šodien par šo lielo jautājumu:  Kā mēs varam zināt par Dievu?

Attēls 1–2 – Dieva brīnišķīgā pasaule mums stāsta 
par Viņu
Vispirms mēs par Dievu varam uzzināt no tā, ko Viņš radījis. Die-
va brīnišķīgā pasaule mums stāsta par Viņu. Piemēram, raugoties 
zvaigznēs, mēs kaut ko varam uzzināt par Dievu (sk. Ps. 19:2). Vai 
zvaigznes debesīs radās pašas no sevis? Nē, Kāds tās tur ielika. Kad 
tu redzi māju, tad taču nedomā, ka tā tur izauga pati no sevis. Tev ir 
skaidrs, – kāds to uzbūvēja. Kad redzi zvaigznes, tad vari būt pārlie-
cināts, ka tās neradās nejauši. Kāds tās tur nolika. Dievs tās radīja, un 
Viņš ir liels un brīnišķīgs. 
Vai esi kādreiz vērojis taureni un brīnījies, kurš varēja izveidot tā brī-
nišķīgos spārnus? Vai esi kādreiz paskatījies apkārt uz daudzajām brī-
nišķīgajām lietām pasaulē – uz putniem, kokiem, puķēm, kukaiņiem? 
Kas to visu radīja? Kas par to visu rūpējas? Tas ir Dievs. Vienkārši 
raugoties visā Dieva radītajā, varam saskatīt, ka Viņš ir visspēcīgs, 
viszinošs, labs un pilnīgs.
Kāda maza meitene pa pastu kādu dienu saņēma paciņu no sievietes, 
kuru tā nekad nebija satikusi. Viņa teica savai mammai: “Šī sieviete 
laikam ir ļoti jauka, paskat, cik skaista dāvana!” Kad redzam, ko visu 
Dievs mums pasaulē ir devis, tad jāsaprot, cik Viņš ir brīnišķīgs.

Attēls 1–3 – Mūsu sirdis liecina, ka Dievs patiešām 
eksistē
Bez attēla.

Kā mēs zinām par Dievu? Arī mūsu sirdis liecina, ka Dievs patiešām 
ir. (Tā ir sirdsapziņas balss – sk. Salamans mācītājs 3:11 un Romiešiem 
2:15.) Visos cilvēkos ir kaut kas tāds, kas saka ne tikai, ka ir Dievs, bet 
arī to, kas ir labs, kas slikts. Mēs sirdī apzināmies, ka jādara tas, kas 
labs, bet bez Dieva to nevaram. Mēs arī saprotam, kad darām ļaunu 
un ka pelnām par to sodu, bet tomēr nespējam pārtraukt darīt slikto.
Parādiet attēlu.

Bieži vien, kad cilvēki ir lielās grūtībās un briesmās, viņi lūdz Dieva 
palīdzību, pat ja iepriekš nav Viņam ticējuši. Reiz kāds jauns cilvēks 
gandrīz noslīka jūrā. Viņš sauca: “Ak, Dievs, palīdzi man! Ja es ne-
noslīkšu, tad atdošu savu dzīvi Tev!” Dievs viņu izglāba, un jaunais 
cilvēks ticēja Tam Kungam.
Redziet, mūsu sirdī ir it kā maza balstiņa, kas liecina, ka Dievs ir.
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Attēls 1–4 – Bībele ir Dieva Vārds
Kā mēs zinām par Dievu? Bībele ir Dieva Vārds (sk. 2. Tim. 3:16). 
Dievs mums ir devis īpašu grāmatu, kas atšķiras no visām pārējām 
grāmatām pasaulē. Bībele ir īpaša tādēļ, ka Dievs rakstītājiem pateica, 
ko rakstīt. Viņš tiem palīdzēja uzrakstīt visu, ko vēlējās pateikt, un tas 
viss atrodams Bībeles grāmatās.
No Bībeles varam uzzināt, kas ir Dievs un ko Viņš ir darījis, mēs 
pat varam uzzināt Dieva domas un ilgas. Bībelē Dievs mums visiem 
atklāj, ka Viņš vēlas, lai mēs To pazīstam. Tādēļ gribam tev mācīt, 
kas teikts Bībelē.

Attēls 1–5 – Dievs uz mums runā caur Savu Vārdu
Dievs rūpējās par Bībeli. Gadu gaitā daudzi ir centušies Bībeli iznī-
cināt, bet Dievs vienmēr ir parūpējies par savu dārgo Grāmatu. Lai 
arī tā ir rakstīta pirms daudziem, daudziem gadiem, mēs šodien to 
varam lasīt. Dievs parūpējās par Bībeli, jo gribēja caur to šodien runāt 
uz mani un tevi.
Kad lasi Bībeli vai klausies, kad cits to lasa, tad uz tevi runā Dievs. 
Dievs arī vēlas palīdzēt tev saprast, ko Viņš saka. Lūdz, lai Dievs tev 
palīdz saprast Savu Vārdu.
Šajās stundās mēs mācīsimies par dažām svarīgām Bībelē atrodamām 
patiesībām. Mēs ceram, ka tu mācīsies par Dievu un iepazīsi Viņu kā 
savu Kungu un Dievu.

Attēls 1–6 – Kungs Jēzus Kristus mums ir atklājis 
Dievu
Kā mēs zinām par Dievu?
Caur Viņa radīto brīnišķīgo pasauli, pateicoties savām sirdīm, caur 
Dieva Vārdu – Bībeli. Pāri visam par Dievu mēs zinām no Jēzus 
Kristus.
Dievs pasaulē sūtīja Savu Dēlu, Kungu Jēzu Kristu, lai parādītu, 
kāds Viņš ir. Pateicoties Dievam Dēlam, mēs varam iepazīt Dievu 
(sk. Jāņa 1:18).
Dieva Dēls kļuva par cilvēku un piedzima kā mazs bērniņš. Viņš 
izauga un stāstīja cilvēkiem par Dievu. Daudz no tā, ko Viņš teica 
šeit, uz zemes, ir rakstīts Bībelē. Brīnišķīgā vēsts, ko Jēzus stāstīja, 
mums daudz māca par Dievu. Bet Kungs Jēzus cilvēkiem ne tikai ar 
vārdiem stāstīja, kāds ir Dievs, Viņš to rādīja arī ar Saviem darbiem.
l  Jēzus parādīja, ka Dievs ir labs, jo, kur vien gāja, Viņš darīja labu.
l  Jēzus parādīja, ka Dievs ir visspēcīgs, jo dziedināja slimos un pat 

uzmodināja mirušos.
l  Jēzus parādīja, ka Dievs ir mīlestība, kad deva barību izsalkušajiem.
Kungs Jēzus darīja daudz varenu brīnumu. Kādu nakti mācekļi, Jēzus 
īpašie draugi, laivā šķērsoja ezeru. Pūta spēcīgs vējš, un sacēlās bries-
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mīgi viļņi. Mācekļi bija gaužām nobijušies. Kad mācekļi bija tieši ezera 
vidū, viņi pēkšņi ieraudzīja Jēzu nākam pa ūdens virsu.
Pēteris izkāpa no laivas un gāja pa viļņiem pie Jēzus. Tomēr, redzot 
sabangoto ūdeni, viņš nobijās un sāka grimt. Pēteris kliedza: “Kungs, 
palīdzi man!” (Mat. 14:30) Jēzus uzreiz izstiepa roku un satvēra viņu. 
Kad Kungs Jēzus bija iekāpis laivā, vējš nostājās. Tad tie, kuri bija laivā, 
pielūdza Viņu un sacīja: “Patiesi, Tu esi Dieva Dēls!” (Mat. 14:33) 
Jēzus tiem bija parādījis, ka Viņš ir Dievs un ka Dievs ir visvarens. 
Viņam ir vara pār vēju un viļņiem. Viņš pat spēj staigāt pa ūdens virsu.

Attēls 1–7 – Dievs runā – mums jāklausās, jātic, 
jāpaklausa
Mēs esam runājuši par to, kā varam zināt par Dievu.
l  Par Dievu liecina Viņa brīnišķīgie darbi.
l Mūsu sirdis liecina, ka Dievs patiešām ir.
l Dievs runā uz mums caur Savu Vārdu.
l  Kungs Jēzus mums ir atklājis Dievu.

Ko mums vajadzētu darīt, kad mācāmies par Dievu?
Mums jāklausās. Tas ir Dievs, kurš uz mums runā, – Tas, kurš mūs 
radīja, kuram piemīt visa gudrība, kurš ir šķīsts un pilnīgs. Ir gaužām 
bēdīgi un arī ļoti slikti, ka negribam klausīties tajā, ko Dievs mums 
ir teicis.
Mums jātic tam, ko Dievs saka. Mums jātic Dievam.
Daži cilvēki saka: “Pierādi, ka Dievs ir!” Es vienkārši atbildētu: 
“Pierādi, ka Dieva nav!” Tu nevari pierādīt, ka Dievs ir, sakot: “Te, 
šajā kastē vai šajā mājā ir Dievs.” Tas būtu tā, it kā mēs gribētu atrast 
pulksteņmeistaru, apgāžot otrādi pulksteni, – viņa jau tur nav! Tu 
nevari pierādīt, ka Dievs ir, jo Viņš ir pārāk liels. Viņš valda pār visu. 
Dievs grib, lai tici Viņam un tici tam, ko Viņš ir teicis Bībelē.
Mums jāpaklausa. Mums jādara tas, ko Dievs liek. Bībelē mēs lasām 
vārdus: “Šodien, ja jūs dzirdat Viņa balsi, neapcietiniet savas sirdis..” 
(Ebr. 3:7-8). Nesaki „nē” Dievam! Dari to, ko Viņš Bībelē ir pavēlējis!
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2. stunda
Kā man var būt miers ar Dievu?

Rakstu vietas skolotājiem
Romiešiem 3:24–5:21

Uzskate 
l Attēli: 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5, 2–6 un 2–7

Stundas vadlīnijas
Attēls 2–1 Kā es varu nokārtot attiecības ar 

Dievu?

Attēls 2–2 Dievs ir šķīsts un pilnīgs

Attēls 2–3 Dievam mani ir jāsoda

Attēls 2–4 Jēzus Kristus uzņēmās mūsu sodu

Attēls 2–5 Pateicoties Kristum, man ir piedots

Attēls 2–6 Man ir pielīdzināta Kristus taisnība

Attēls 2–7 Baudi Kristus mieru, piedošanu un 
plānu savai dzīvei
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Stunda

Attēls 2–1 – Kā es varu nokārtot attiecības ar Dievu?
“Kurš ir paņēmis manu naudu?” sauca Marija.
“Es to neesmu aizticis,” teica Jēkabs. Bet viņš tajā dienā bija devies 
uz veikalu un nopircis savam ritenim jaunu zvanu.
Marija uzstāja: “Es biju sakrājusi 19 eiro, bet tagad šeit ir palikuši tikai 
15. Vakar vakarā tie visi vēl bija.” 
Jēkabs, cik vien ātri spēdams, izgāja no mājas un paņēma velosipēdu, 
lai dotos tālāk no māsas acīm. Braucot lejup pa ielu, viņš paskatījās uz 
zvanu. Viņš no jauna atcerējās, kā no māsas maka nozaga 4 eiro, lai 
pietiktu tā iegādei. Jēkabs jutās slikti, ne gluži tādēļ, ka bija paņēmis 
māsas naudu, bet tādēļ, ka zināja: Dievs ir redzējis viņu paņemam 
naudu, un Bībelē Dievs ir pateicis, ka mums nebūs zagt. Jēkabs bija 
zaglis! Viņš bija apzadzis savu māsu un nebija paklausījis Dievam! 
“Ko lai tagad daru?” Jēkabs domāja. “Kā lai izlīdzinos ar savu māsu 
un kā lai nokārtoju attiecības ar Dievu?”
Vai tu arī kādreiz esi kaut ko tādu izdarījis? Vai esi nozadzis kaut ko, 
kas tev nepiederēja? Vai esi kādreiz melojis? Vai esi bijis Dievam nepa-
klausīgs? Ko Jēkabam vajadzēja darīt? Un kas jādara tev? Padomāsim 
par to dažas minūtes! Kā es varu nokārtot attiecības ar Dievu? 

Attēls 2–2 – Dievs ir šķīsts un pilnīgs
Pirmkārt, atceries, ka Dievs ir šķīsts un pilnīgs. Viņš nekad nedara 
neko sliktu. Viņš nekad negrēko. Dievs vienmēr dara to, kas labs. 
Viņš ir pilnīgi svēts. Un Dievs vienmēr ir godīgs. Kad ir izdarīts kaut 
kas labs, Dievs to atalgo, un tā vienmēr ir atbilstoša atlīdzība. Kad ir 
izdarīts kaut kas slikts, Dievs to soda, un sods vienmēr ir taisnīgs. Tas 
nenozīmē, ka tu savu atalgojumu vai sodu saņem uzreiz. Dievs redz 
visu, kas notiek mūsu dzīvē. Tu nevari noslēpties no Dieva.
Dievs Savā Vārdā, Bībelē, ir atklājis, ko mums vajag, ko nevajag darīt. 
Dievs pasaka, ka mums Viņš jāmīl, liekot Viņu vienmēr pirmajā vietā 
dzīvē, veltot laiku Viņa slavēšanai un pielūgsmei, izmantojot Viņa 
vārdu lūgšanā un stāstot citiem par Viņa mīlestību, bet ne kā lieku 
iespraudumu citu vārdu vai teikumu vidū. Dievs mums stāsta, kā 
mīlēt citus cilvēkus, palīdzot, nevis sāpinot, runājot patiesību, nevis 
melojot, cienot, nevis ienīstot, apskaužot un nomelnojot.
Paskaties, kā dzīvoja Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, kad bija uz 
zemes! Viņš gāja apkārt, labu darīdams. Viņš dziedināja slimos un 
palīdzēja tiem, kuri bija nonākuši grūtībās. Viņa vārdi vienmēr bija 
pareizi un patiesi. Visā, ko darīja, Viņš bija patīkams Debesu Tēvam. 
Jēzus dzīvoja nevainojamu dzīvi. Viņš ne vienu vienīgu reizi negrēkoja. 
Tāds var būt vienīgi Dievs – šķīsts un pilnīgs.
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Attēls 2–3 – Dievam mani ir jāsoda
Bez attēla.

Cik ļoti no Dieva atšķiramies mēs, es un tu! Mēs esam darījuši daudz 
slikta. Mēs ne vienmēr esam runājuši patiesību. Mūsu domas reizēm 
nav labas. Vai tu sirdī kādreiz esi kādu ienīdis? Vai esi apskaudis citus 
zēnus vai meitenes, kuriem ir bijis kaut kas vairāk nekā tev? Vai tu 
pats savās acīs esi “ persona Nr. 1”, gribot iegūt pēc iespējas vairāk 
sev? Tas ir grēks, tā ir nepaklausība Dievam.
Ko Dievs lai dara? Viņam mūs jāsoda. Iedomājies, ka stāvi Dieva kā 
sava tiesneša priekšā un Viņš atceras katru reizi, kad neesi paklausījis 
Tā pavēlēm. Dievs redz katru reizi, kad esi darījis, runājis vai domājis 
kaut ko sliktu. Dievam nākas teikt: “Tu esi vainīgs!” 
Parādiet attēlu.

Salīdzināsim Dieva pavēles ar zelta ķēdi, kas mūs savieno ar Viņu. 
Katrs ķēdes posms ir viena Viņa pavēle. Viena no tām ir: “Klausiet 
saviem vecākiem” (Ef. 6:1). Cita: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā 
priekšā” (2. Moz. 20:3).
Ja tikai vienu vienīgu reizi neesi bijis paklausīgs mammai vai tētim, 
ķēde ir pārrauta. Ja tikai vienreiz TV, sportu vai savas patmīlīgās vēlmes 
esi licis augstāk par Dievu, ķēde ir pārrauta. Ja tu arī nolemtu, ka no 
šī brīža būsi labs, ķēde jau ir pārrauta un tu tur neko nevari izdarīt. 
Bībelē teikts: “Nav neviena taisna, it neviena” (Rom. 3:10). Mēs visi 
esam vainīgi un neko nevaram mainīt, lai darītu sevi taisnus Dieva acīs.
Dievs ir šķīsts un pilnīgs, tādēļ nevar Savā tuvumā pieļaut nevienu 
grēku. Tādi, kādi esam tagad, mēs pelnām mūžīgi mūžam būt šķirti 
no Dieva. Grēka dēļ mēs nevaram būt kopā ar Dievu. Mēs esam 
pelnījuši sodu.

Attēls 2–4 – Jēzus Kristus uzņēmās mūsu sodu
Bet Dievs, kurš mūs radīja, mūs arī ļoti, ļoti mīl. Dievs sagādāja iespē-
ju, lai mēs varētu nākt pie Viņa. Dievs nevar tāpat vien pievērt acis 
uz mūsu grēku, jo vienmēr ir taisnīgs un godīgs. Vienīgais veids, kā 
Dievam tikt galā ar mūsu grēku, bija sūtīt pasaulē Savu Dēlu. Dieva 
Dēls kļuva par cilvēku. Viņš piedzima kā mazs zīdainītis. Viņš auga, 
vienmēr pilnīgi paklausot Savam Debesu Tēvam. Viņš ievēroja visas 
Dieva pavēles un nekļūdījās pat ne visniecīgākajā sīkumā. Dievs Tēvs 
teica: “Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts” (Mat. 17:5). 
Jēzum nebija jāmirst, jo Viņš nebija grēkojis. Un tomēr Viņš mira, lai 
uzņemtos sodu par mūsu grēkiem, par manējiem un tavējiem.
Es to izskaidrošu, pastāstot, kas pirms daudziem gadiem  notika kādā 
skolā. Bija noteikts, ka skolēnam jāsaņem sitieni ar nūju, ja viņš kaut 
ko nozog. Visi skolēni piekrita, ka tas ir taisnīgs likums. Todien vis-
mazākais no klases zēniem tika pieķerts cita zēna pusdienu zādzībā. 
Bija jāpiemēro likums, un zēns tika izvests priekšā, lai saņemtu sodu. 
Zēns zināja, ka ir vainīgs, un skolotājs jau gatavojās nolaist nūju uz 
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viņa galvas, kad pienāca klases visgarākais un stiprākais zēns un tei-
ca: “Kungs, es saņemšu sodu viņa vietā.” Un tā arī notika. Šis otrais 
zēns, lai arī nebija vainīgs, saņēma mazā zēna sodu, lai tas varētu 
palikt sveikā.
Tas attēlo, ko Kungs Jēzus Kristus izdarīja mūsu vietā, kad mira pie 
krusta. Jēzus nekad nebija grēkojis, bet Viņš ieņēma mūsu vietu. Bībelē 
teikts: “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ 
satriekts” (Jes. 53:5). Kad Kungs Jēzus mira pie krusta, Dievs visu 
sodu par mūsu grēkiem uzlika Viņam. Jēzus sauca: “Mans Dievs, 
Mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi atstājis?” (Mrk. 15:34). Mēs bijām 
pelnījuši uz mūžiem tikt šķirti no Dieva. Kungs Jēzus saņēma šo sodu 
mūsu vietā. Ak, cik lielas bija ciešanas, kad Jēzus maksāja par visiem 
mūsu grēkiem! Beigās Viņš sauca: “Viss piepildīts!” (Jāņa 19:30) Jēzus 
pilnībā bija samaksājis par visiem mūsu grēkiem. Viņu apglabāja. Bet 
trīs dienas vēlāk Dievs Jēzu uzcēla no mirušajiem. Tādā veidā Dievs 
parādīja, ka Jēzus ir vienīgais Glābējs un tas, ko Viņš ir izdarījis, ir 
pietiekami, lai atņemtu mūsu grēkus. Kungs Jēzus atgriezās atpakaļ 
Debesīs pie Sava Tēva.

Attēls 2–5 – Pateicoties Kristum, man ir piedots
Labā vēsts ir, ka, pateicoties Kristum, tu vari saņemt piedošanu. 
Vai vēlies, lai Viņš tev piedod un pārveido tavu dzīvi? Novērsies no 
sliktajām lietām un uzticies Kungam Jēzum Kristum! Viņš pie krusta 
samaksāja par taviem grēkiem. Ja tu patiesi to vēlies, tad vari tieši 
tagad teikt: “Dārgais Kungs Jēzu, es esmu grēcinieks. Paldies, ka miri 
pie krusta manā vietā! Es lūdzu, aizvāc prom manus grēkus un ņem 
manu dzīvi Savā kontrolē.” Bībelē teikts: “Ikviens, kas tic, caur Viņu 
tiek taisnots” (Ap. d. 13:39). Tas nozīmē, ja uzticies Kungam Jēzum 
Kristum, tavi grēki tiek piedoti. Tie visi ir uzlikti Kungam Jēzum, kad 
Viņš mira pie krusta.
Cik tas ir brīnišķīgi – zināt, ka tu nekad netiksi sodīts par saviem grē-
kiem! Tie ir prom! Iedomājies, ka viss sliktais, ko esi izdarījis, rakstīts 
zem tava vārda. Tagad, pateicoties Kungam Jēzum Kristum, tas pilnībā 
ir izdzēsts. Dievs to vairs neredz. Viņam tas ir aizmirsts un aizvākts 
prom. Ja esi uzticējies Kungam Jēzum Kristum, Viņa acīs tu esi tīrs.

Attēls 2–6 – Man ir pielīdzināta Kristus taisnība
Kad uzticies Kungam Jēzum Kristum, tev ir ne vien piedoti grēki, 
bet arī pielīdzināta Kunga Jēzus Kristus taisnība. Visa sliktā vietā, ko 
Jēzus ir izdzēsis, Dievs zem tava vārda uzraksta visu labo, ko darījis 
Kungs Jēzus, it kā to būtu darījis tu. Tas līdzinās jauna apģērba sa-
ņemšanai. Pirms biji uzticējies Kungam Jēzum Kristum, Dievs tavu 
dzīvi redzēja kā netīras drēbes. Tās bija skrandainas un notraipītas. 
Viņš tev novilka šīs netīrās skrandas un uzģērba tīras, baltas drēbes, 
kas tiek sauktas par taisnības drēbēm (Jes. 61:10). Tas nenozīmē, ka 
tev ir jaunas, no auduma šūtas drēbes. Tas nozīmē, kad esi uzticējies 
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Kungam Jēzum, Dievs tevi redz apklātu ar Sava Dēla taisnību. Tā ir 
Viņa dāvana. Tu to nekādi nevari nopelnīt. Dievs to ir sagādājis, un 
tur vairs nevar ne ko pielikt, ne atņemt.
Atceries, ka runājām par stāvēšanu Dieva kā tiesneša priekšā. Viņš ir 
pilnīgi taisnīgs un godīgs. Pirms biji lūdzis Kungam Jēzum Kristum 
kļūt par tavu Glābēju, Dievs varēja vienīgi teikt: “Tu esi vainīgs. Tu esi 
pelnījis mūžīgi būt šķirts no Manis.” Mirstot pie krusta, Kungs Jēzus 
samaksāja par visiem taviem grēkiem. Tādēļ, kad tu uzticies Jēzum, 
Dievs saka: “Tu neesi vainīgs. Manās acīs tu esi taisnots. Tu esi uzti-
cējies Manam Dēlam, un Es tevi redzu pārklātu ar Viņa nevainojamo 
taisnību. Tāpēc jau šeit, uz zemes, tu vari dzīvot ar Manu svētību. 
Un tāds tu varēsi nākt, lai būtu pie Manis mūžīgi mūžam Debesīs.”
Vai gribi, lai Kungs to izdara tavā labā? Ja vēl neesi pārliecināts, vai 
tavi grēki ir piedoti un ko vajadzētu darīt, lai tas notiktu, nodarbības 
beigās nāc (norāda vietu). Es tev parādīšu Bībeles pantu un sīkāk pa-
skaidrošu, ko darīt. 

Attēls 2–7 – Baudi Dieva mieru, piedošanu un plānu 
savai dzīvei
Bībelē ir grāmata, kurā izskaidrots tas, ko es šodien mācīju. To sauc 
par “Vēstuli romiešiem”. Dievs lika apustulim Pāvilam to uzrakstīt, 
un tādējādi tā nonāca Bībelē. Izskaidrojis brīnišķīgo patiesību par to, 
kā varam saņemt grēku piedošanu, Pāvils stāsta, kā mums vajag dzī-
vot, ja saprotam šo patiesību. Es jums izlasīšu trīs pantus, ar kuriem 
sākas trīs nodaļas.

l  Pirmkārt, Romiešiem 5:1: “Tad nu mums, ticībā taisnotiem, 
ir miers ar Dievu caur mūsu Kungu Jēzu Kristu.” Tādēļ, ka 
mūsu grēki ir piedoti un mums pielīdzināta Kristus taisnība, 
mums ir miers ar Dievu. Vai tas nav brīnišķīgi! Pirms tam 
grēki mūs darīja par Dieva ienaidniekiem. Mēs negribējām, lai 
Tas Kungs pār mums valda, mēs negribējām, ka Viņš iejaucas 
mūsu dzīvē. Mēs bijām nostājušies pret Dievu. Tagad karš ar 
Dievu ir beidzies un mēs esam draugi – mierā ar Dievu un ar 
Dieva mieru sirdī. Mēs esam kopā ar Dievu, jo Kungs Jēzus 
Kristus mira un augšāmcēlās, lai paņemtu prom mūsu grēkus. 
Priecājies par šo brīnišķīgo draudzību ar Dievu! Baudi Viņa 
mieru!

l  Baudi Viņa piedošanu! Romiešiem 8:1 lasām: “Tad nu tiem, 
kas ir Kristū Jēzu, vairs nav nekādas pazudināšanas.” Dievs 
mūs nesodīs par grēkiem, jo visu sodu jau ir saņēmis Kungs 
Jēzus Kristus pie krusta. Mēs pie Jēzus esam izglābti no Die-
va soda par visu savu nepaklausību reizi par visām reizēm. 
Neviens mums nevar teikt: “Tev par to būs jāsamaksā!” Mēs 
varam atbildēt: “Kungs Jēzus par to jau ir samaksājis pie 
krusta, un man par to vairs nav jāmaksā.” Mums nav jābaidās 
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un jāraizējas, vai Dievs mūs pieņems vai nē. Viņa piedošana 
ir pilnīga un par brīvu. Baudi Dieva piedošanu!

l  Priecājies par Dieva plānu savai dzīvei. Romiešiem 12:1 Pāvils 
saka: “Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā 
nodot sevi pašus par dzīvu, svētu, Dievam patīkamu upuri, 
tā lai ir jūsu garīgā kalpošana.” Ko Dievs grib, lai dari tā dēļ, 
ko Viņš ir darījis tavā labā? Dievs grib, lai atdod Viņam savu 
dzīvi, savu muti, savu laiku, savus talantus – visu, kas tev ir 
un kas tu esi. Ir saprātīgi to darīt, jo Dievs deva Savu Dēlu 
nomirt pie krusta mūsu dēļ.

Vai atceries, ka Jēkabs savai māsai nozaga naudu? Kad Jēkabs lūdza, 
lai Tas Kungs paņem prom viņa grēku, viņš sāka krāt naudu, lai, cik 
ātri vien iespējams, atdotu māsai nozagto. Tu vari Tam Kungam teikt: 
“Dārgais Debesu Tēvs, pateicos, ka piedevi manus grēkus un darīji 
taisnu Savās acīs. Es vēlos pilnīgi sevi atdot Tev, lai Tu ar manu dzīvi 
dari, ko vēlies.” Tas Kungs pieņems tavu dāvanu. Viņš tevi pieņems 
un tavā dzīvē īstenos Savu pilnīgo plānu. Ļauj Dievam katru dienu 
rīkoties pēc Sava prāta tavā dzīvē – Viņa plāns ir nevainojams. Kad esi 
taisnots Dieva priekšā, baudi Viņa mieru, piedošanu un dzīves plānu.
Vai atceries Jēkaba jautājumu: “Kā lai nokārtoju attiecības ar Dievu?” 
Tu zini atbildi: atgriezies no grēkiem un uzticies Kungam Jēzum 
Kristum. Kristus dēļ tu vari saņemt piedošanu, un tev var tikt pielīdzi-
nāta Viņa taisnība. Vai lūgsi Kungam Jēzum, lai tas notiek? Atceries: 
“Ikviens, kas tic uz Viņu, tiek taisnots” (Ap. d. 13:39).
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3. stunda
Vai esi drošs?

Rakstu vietas skolotājiem
1. Jāņa 3:9,14
1. Jāņa 5:13
Jāņa 10:27–29
Romiešiem 8:15–16
Ebrejiem 12:1
Filipiešiem 2:13
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l Attēli: 3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 3–5, 3–6 un 3–7
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Attēls 3–2 Saproti, ko nozīmē būt pestītam

Attēls 3–3 Paraugies uz savu dzīvi

Attēls 3–4 Tici Dieva Vārdam

Attēls 3–5 Ieklausies Svētajā Garā

Attēls 3–6 Ej uz priekšu

Attēls 3–7 Pieaudz
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Stunda

Attēls 3–1 – Vai esi drošs?
Andrejs mētājās un grozījās pa gultu. Viņš bija satriekts. Lai skolā 
izkultos no nepatikšanām, Andrejs bija melojis. Skolotāja to bija 
atklājusi.
“Un tu saki, ka esi kristietis!” viņa dusmīgi bija uzkliegusi.
Andrejam bija kauns. Viņš domāja par vakaru nometnē, kad lūdza, 
lai Kungs Jēzus piedod grēkus un vada viņa dzīvi. Bet nu Andrejs 
nepavisam nejutās kā kristietis. “Vai man atkal jātiek pestītam?” viņš 
tumsā sev jautāja.
Vai tev kādreiz ir bijusi tāda pati cīņa kā Andrejam? Bībelē Dievs ir 
devis daudz skaidrojumu un atbilžu uz mūsu jautājumiem.

Attēls 3–2 – Saproti, ko nozīmē būt pestītam
Ārkārtīgi savrīgi ir saprast, ko nozīmē būt pestītam.
Bībelē ļoti pamatīgi ir izskaidrota pestīšana. Kad Andrejs nometnē 
uzticējās Kungam Jēzum kā savam Glābējam, Tas Kungs paņēma 
prom visus viņa grēkus. Kādēļ Kungs Jēzus to darīja?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, tādēļ, ka Jēzus mira cilvēku grēku dēļ, Viņš saņēma arī sodu, ko 
bija pelnījis Andrejs. Bet ikvienam, kurš vēlas, lai Dievs viņu pieņem, 
Dieva acīs jābūt nevainojamam. Tieši tas arī notika tajā brīdī, kad 
Andrejs tika glābts. Sākot no tā brīža, Dievs viņu uzlūkoja kā ne-
vainojamu. Mēs zinām, ka Andrejs nebija pilnīgs, jo viņš meloja, 
tomēr Dievs turpināja uz Andreju lūkoties it kā uz pilnīgu. No kā tad 
nāca šī pilnība? To deva Kungs Jēzus. Dievs lūkojās uz Andreju, it 
kā viņš dzīvotu Kunga Jēzus nevainojamo dzīvi. Tas pats attiecas uz 
katru cilvēku, kurš ir pestīts. Tātad, kad tu uzticies Kungam Jēzum 
kā savam Glābējam, Viņš novērš tavu sodu. Vai Jēzus kādreiz atkal 
to vērš pret tevi? Nē!
Jēzus dod tev Savu taisnību, lai tavas attiecības ar Dievu būtu 
nokārtotas. Vai Viņš kādreiz paņem prom šo taisnību? Nē!
Kad tu grēko, un kristieši grēko, tu neaptraipi Kristus pilnību. Andrejs 
nesabojāja Kristus taisnību, kuru Dievs joprojām redzēja pār Andreju. 
Dievs turpināja Andreju pieņemt kā taisnu Savās acīs Kunga Jēzus 
nāves un taisnības dēļ. Andrejam nebija vēlreiz jātiek pestītam.
Mēs nupat centāmies vienkārši izskaidrot doktrīnu par taisnošanu ticībā.  Šim 
nolūkam noder šādas Rakstu vietas: Rom. 8:33; 5:1,19; Gal. 2:16; Rom. 
3:21–31; Ebr. 10:14.
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Attēls 3–3 – Paraugies uz savu dzīvi
Bez attēla.

Paraugies uz savu dzīvi! Varbūt tu domā: “Tad jau nekas, ja kristietis 
grēko! Viņš var darīt, ko vien grib, un tomēr palikt pestīts!” Bībelē 
ļoti skaidri atklāts, ka tā nav. Ikviens cilvēks, kurš ir darīts taisns Dieva 
priekšā, ir arī Dieva pārveidots. Dievs katru izglābto cilvēku maina 
iekšēji (2. Kor. 5:17). Šis “jaunais tu” ilgi nevar palikt apslēpts. Tas ir 
kā ar sēklām. Ja tu iesēsi ābeles sēkliņu, izaugs ābele, ja iesēsi kviešus, 
izaugs kvieši. Tāpat, kad Dievs sēj “Savu sēklu”, ieliekot cilvēkā Savu 
dzīvību, tā parādīsies. Maz pamazām nāks izmaiņas. Ja cilvēkā nenotiek 
nekādas izmaiņas, viņš nav glābts.
Parādiet attēlu.

Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā Glābējam, paraugies uz savu dzīvi. 
Redzot izmaiņas savā domāšanā un uzvedībā, varēsi saprast, ka esi 
pestīts.
Padomāsim atkal par Andreju. Pirms viņš devās uz nometni, kur 
saņēma pestīšanu, meli viņu neuztrauca. Bet vēlāk samelošanās 
Andreju apbēdināja. Tādas bija Dieva dotās izmaiņas puisī. Bībelē 
lasām, ka pestītie neturpina bezrūpīgi grēkot (1. Jāņa 3:9). Lai arī 
Dievs redz Savus bērnus pilnīgus Kristū, viņu dzīves nav pilnīgas. 
Tie apgrēkojas, bet tas viņus apbēdina. Viņi zina, ka grēki sabojā 
draudzību ar Dievu, un tie grib to nožēlot Dieva priekšā. Vai saredzi 
savā dzīvē šīs izmaiņas? Tu esi sagrauzts par savu slikto rīcību, un 
ir grēki, no kuriem Dievs jau tev ir palīdzējis tikt vaļā. Vai vari teikt: 
“Jā, maz pamazām Dievs mani maina?”
Citas izmaiņas, ko var sagaidīt, ir tās, ka vēlies iet uz svētdienskolu, 
dievkalpojumiem vai Labās Vēsts pulciņu®. Tu gribēsi mācīties no 
Dieva Vārda, Bībeles un jutīsi, ka esi vienots ar citiem, kuri pazīst un 
mīl Kungu Jēzu (1. Jāņa 3:14). Vai saskati šīs pārmaiņas savā dzīvē? 
Redzot šīs nepārtrauktās pārmaiņas, varēsi noprast, ka piederi Di-
evam.
Bet, ja nav pārmaiņu, ja zēns vai meitene turpina to pašu grēcīgo 
dzīvi un nevēlas mācīties no Dieva Vārda, viņš nevar apgalvot, ka ir 
pestīts. Bībelē teikts, ka pestīšanas pierādījums ir pārveidota, Kungam 
Jēzum veltīta dzīve (Jēk. 2:26).

Attēls 3–4 – Tici Dieva Vārdam
Tici Dieva Vārdam. Olgai bija problēma. Mazotnē viņa dzīvoja 
bērnunamā un bija ļoti nelaimīga. Laipns vīrs un sieva sāka viņu 
apciemot un iepazīties. Kādu dienu viņi paņēma Olgu līdzi uz savām 
mājām. Vēlāk viņi aizgāja uz tiesu un Olgu adoptēja. Olga kļuva viņu 
meita. Kad Olga bija pietiekami veca, lai saprastu, tie viņai parādīja 
adopcijas dokumentu, kurā bija teikts, ka Olga patiešām ir viņu meita. 
Tie mīlēja Olgu un rūpējās par viņu. Bieži vien viņi teica: “Olga, mēs 
ļoti priecājamies, ka tu esi mūsu meita.”
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Reizēm, guļot gultā, Olga atcerējās bērnunamu. Viņa sāka baidīties, 
ka to neaizsūta atpakaļ. Tad Olga sāka raudāt. Kādu nakti atnāca 
tētis, apkampa viņu un noslaucīja asaras. “Olga,” viņš laipni teica, “es 
tev atkal un atkal esmu teicis, ka mēs tevi mīlam. Tu piederi mums, 
šīs ir tavas mājas. Mēs tev pat parādījām adopcijas dokumentu. Tu 
nekad neiesi atpakaļ uz bērnunamu. Olga, lūdzu, tici man un pārtrauc 
raizēties.”
To pašu tev saka Dievs, ja esi pieņēmis Kungu Jēzu kā savu Glābēju. 
Dievs vēlas lai tici tam, ko Viņš ir atklājis Bībelē. Tas tev palīdzēs būt 
drošam, ka esi pestīts.
Izlasiet no Bībeles 1. Jāņa 5:13.

Tu vari pasvītrot pantus, kuros ir Dieva apsolījumi par pestīšanu tiem, 
kas tic Kristum.
Paklausies, ko ir teicis Kungs Jēzus, Labais Gans.
Izlasiet no Bībeles Jāņa 10:27–29.

Tiem, kuri ir pestīti, Dievs saka: “Tici tam, ko Es saku!”
Reizēm velns čukstēs: “Nu tu vairs neesi kristietis, paskaties, ko tu 
izdarīji!” Tad vari meklēt palīdzību Bībelē.
Dievs apsola: “Ikviens, kas piesauks Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts” 
(Rom. 10:13). Tu vari ticēt tam, ko Dievs saka, pat tad, ja nejūties kā 
kristietis, ja velns grib iesēt tevī šaubas.

Attēls 3–5 – Ieklausies Svētajā Garā
Ieklausies Svētajā Garā. Dievs ir sūtījis Kādu, kas īpaši apgalvo Viņa 
bērniem, ka tie ir pestīti. Šis Kāds ir Dievs Svētais Gars. Viņš dzīvo 
katrā atpestītajā. Tas ir Viņš, kurš tavā dzīvē rada pārmaiņas, palīdzot 
novērsties no ļaunā, liekot nožēlot grēkus, dodot gribu mācīties no 
Dieva Vārda un palīdzot to saprast. Reizēm, kad klausies Bībeles 
nodarbībā vai pats lasi Bībeli, sadzirdi kaut ko tieši tev domātu, kas 
dod tev dziļu iekšēju prieku, tavas acis iemirdzas, un mācītais ir tik 
noderīgs. To dara tevī dzīvojošais Dievs Svētais Gars, un Viņš dod 
pārliecību, ka esi pestīts. Varbūt tev ir grūtības skolā vai mājās. Pret 
tevi saceļas draugi, tu saņem nepelnītu sodu, kāds tev uzkliedz. Tu 
vērsies pie Dieva. “Ak, Tēvs, lūdzu palīdzi!” tu lūdz. Kā tu zini, 
ka Dievs ir tavs Tēvs un ka tu vari nākt pie Viņa kā bērns? (Rom. 
8:15–16) Svētais Gars mudina tevi nākt pie Dieva un saukt Viņu par 
savu Tēvu. Tas ir brīnišķīgi, ka sirdī iemājo Dievs Svētais Gars, kurš 
dod drošību, ka esi Dieva bērns!
Bet kristietis var tik ļoti apbēdināt Svēto Garu, ka vairs nedzird Viņa 
balsi. Tas notiek tad, ja izvēlamies darīt slikto un tā arvien turpinām. 
Varbūt tu esi tā darījis, tad tev jāsaka Dievam par šo grēku un 
jāatgriežas. Kad dzīvosi tā, kā Dievs vēlas, Svētais Gars tev palīdzēs 
un dos drošību, ka Dievs ir tavs Tēvs.
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Attēls 3–6 – Ej uz priekšu
Ej uz priekšu. Iedomājies, ka gatavojies maratonam. Tev ir lielisks 
treneris, kas daudz palīdz, iedrošina, trenē un sagatavo. Treneris zina, 
ka vari gūt panākumus. Bet tas nenozīmē, ka maratons tev būs viegls 
un ka vari necensties. Nē, tev jāpieliek pūles un jāskrien, cik ātri vien 
spēj. Tāpat arī ir kristieša dzīvē. Ja Dievs tevi ir atpestījis, tu būsi pie 
Viņa Debesīs. Dievs ir devis visu, lai tu dzīvotu Viņam. Reizēm tu 
apgrēkojies, tu paklūpi. Bet īsts kristietis nepadodas. Kungs Jēzus ir 
teicis, ka tie, kas ticēs līdz galam, tiks izglābti (Mat. 24:13). Patiess kris-
tietis iztur skrējienā, zinot, ka nebūs tādu brīžu, kad viņa Debesu Tēvs 
nevarēs palīdzēt. “Dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē” 
(Ebr. 12:1b). Pateicies Dievam, ja savā sirdī zini, ka esi pestīts, un 
varbūt šī nodarbība to ir darījusi vēl skaidrāku. Dari to tagad klusi 
savā sirdī. Tas ir visbrīnišķīgākais, ko apzināties.
Varbūt, ka tev šobrīd ir ļoti skaidrs, ka neesi pestīts. Vai tu no visas 
sirds vēlētos tāds būt? Tu vari sākt ticēt Glābējam tagad: “Ikviens, 
kas piesauks Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts” (Rom. 10:13).
Dievs uz mūžiem darīs tevi taisnu Savā priekšā, Viņš sāks tevi 
pārveidot. Dievs palīdzēs tev skriet kristīgās dzīves maratonu.

Attēls 3–7 – Pieaudz
Kad esi taisnots Dieva priekšā, tu vēlēsies pieaugt. Tas nenozīmē 
izaugt garākam vai pieņemties svarā, bet arvien vairāk iepazīt un 
iemīlēt Dievu. Tas nozīmē dzīvot Dievam patīkamu dzīvi un kļūt 
Viņam līdzīgākam.
Kad Tas Kungs mums dod Savu dzīvību, Viņš mūsos ieliek ilgas 
pieaugt Viņa ceļos un dod tam arī spēku (Fil. 2:13). Bībelē skaidri 
norādīts, ka mums jādara sava daļa un jāizmanto tie līdzekļi, ko Tas 
Kungs ir devis, lai palīdzētu mums pieaugt (Fil. 2:12). Tādā veidā 
varam parādīt, ka patiešām piederam Tam Kungam.
Lūdz! Runā ar Dievu katru dienu. Viņš ir tavs Debesu Tēvs un vēlas, 
lai tu Viņam stāsti visu.
Lasi Bībeli un paklausi tai! Dievs mums ir devis Savu grāmatu, lai 
mēs Viņu labāk iepazītu. Kad darīsi tā, kā māca Bībele, Tas Kungs 
dos tev kristīgajā dzīvē sekmes.
Liecini! Stāsti citiem, ko Kungs Jēzus ir darījis tavā labā. Tavai ģimenei 
un draugiem jāzina, kā viņi var kļūt par Dieva bērniem. Liecināšana 
citiem arī palīdz kļūt stiprākam kristietim.
Apmeklē dievkalpojumus un svētdienskolu. Dievkalpojumu 
apmeklēšana vairos tavu mīlestību pret Glābēju. Tu vari vairāk 
iemācīties par Dievu, saņemt palīdzību un iedrošinājumu no citiem 
kristiešiem.
Kad tu audz Kristū, tad vari būt pārliecināts, ka esi Dieva bērns un 
ka Viņš tevi dara arvien līdzīgāku Sev.
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4. stunda
Kādēļ es dzīvoju?

Rakstu vietas skolotājiem
1. Mozus 2:7
Psalmi 139:14
Apustuļu darbi 17:25
1. Pētera 3:18
Romiešiem 8:29
Apustuļu darbi 1:8

Uzskate 
l  Attēli: 4–1, 4–2, 4–3, 4–4, 4–5, 4–6 un 4–7

Stundas vadlīnijas
Attēls 4–1 Kādēļ es dzīvoju?

Attēls 4–2  Dievs mani radīja

Attēls 4–3  Dievam ir plāns manai dzīvei

Attēls 4–4  Kristus mira un augšāmcēlās, lai 
mani atpestītu

Attēls 4–5 Kļūsti līdzīgāks Jēzum

Attēls 4–6 Stāsti citiem par Viņu

Attēls 4–7 Uzticies Dievam, mīli Viņu un esi 
Viņam patīkams visās lietās
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Stunda 

Attēls 4–1 – Kādēļ es dzīvoju?
Daudz cilvēku dzīvo bez kāda noteikta mērķa. It kā viņi šeit būtu 
vienīgi tādēļ, lai sevi izklaidētu, atrastu darbu, pelnītu naudu un 
nodibinātu ģimeni. Vai tas ir dzīves galvenais mērķis? Kādēļ es 
esmu šeit, kādēļ es vispār dzīvoju? Tas ir svarīgs jautājums. Kur 
mēs varam rast atbildi? Ir tikai viena grāmata, kas sniedz atbildi uz 
šo ļoti svarīgo jautājumu. Tā ir Bībele, Dieva Vārds. Bībele atklāj, no 
kurienes nākam, kādēļ esam šeit un kurp dodamies. Paskatīsimies 
kopīgi, ko tā saka.

Attēls 4–2 – Dievs mani ir radījis
Iesim atpakaļ pie pašiem sākumiem. Dievs ir vienmēr bijis, pirms 
vēl bija cilvēki, dzīvnieki vai kas cits. Tad Dievs visu radīja: debesis, 
zemi un jūru; sauli, mēnesi un zvaigznes; dzīvniekus, zivis un putnus; 
kokus, puķes un zāli. Beidzot Dievs radīja arī cilvēkus. Bībelē teikts, 
ka iesākumā “Dievs Tas Kungs radīja cilvēku” (1. Moz. 2:7). Dievs 
radīja pirmo vīrieti Ādamu un pirmo sievieti Ievu.
Daži apgalvo, ka cilvēks radās nejauši. Viņi mums mēģina iestāstīt, 
ka sākumā bija tikai niecīgas šūnas, kas miljoniem gadu gaitā izauga 
lielākas un pārvērtās no vienas dzīvības formas citā, līdz beidzot radās 
cilvēks. Cilvēki, kuri tic šai evolūcijas teorijai, kļūdās. Ticēt tam ir tas 
pats kā domāt ka, kratot sauju skrūvīšu, no tām kādu dienu iznāktu 
pulkstenis. Tas nav iespējams. Kādam mūs ir jārada, un šis Kāds 
ir Dievs. Viņš ir Radītājs. Padomā brīdi par savām rokām, kājām, 
ausīm, acīm, smadzenēm un visu ķermeni un par to, kā tas darbojas. 
Vienīgi Dievs kaut ko tādu var izveidot. Ķēniņš Dāvids reiz rakstīja 
(tas lasāms Bībelē): “… es esmu tik brīnišķi radīts” (Ps. 139:14). Tā 
ir patiesība!
Neļauj nevienam iestāstīt, ka tu pasaulē nāci vienkārši nejaušības 
rezultātā! Dievs mums visiem ir devis dzīvību. Viņš izlēma izmantot 
vecākus, lai mazais zīdainītis varētu piedzimt. Bet Dievs dod dzīvību 
katram mazajam bērniņam. Bībelē teikts: “Viņš pats dod visiem 
dzīvību” (Ap. 17:25). Māmiņas ķermenī Dievs tevi radīja tādu, kāds 
esi ar savu īsto es, kas domā, jūt un izvēlas. Tu šodien pilnīgi noteikti 
vari teikt: “Dievs mani radīja, un es Viņam esmu ļoti nozīmīgs.”

Attēls 4–3 – Dievam ir plāns manai dzīvei
Pirms cilvēks kaut ko uzsāk, viņam ir plāns. Piemēram, kad tēlnieks 
sāk apstrādāt akmeni, viņš zina, ko vēlas no tā izgatavot. Dievs ir 
daudz varenāks par jebkuru tēlnieku. Dievam ir brīnišķīgs plāns tavai 
dzīvei. Bībelē teikts, ka cilvēks ir radīts Dieva līdzībā. Sākumā Ādams 
un Ieva baudīja Dieva tuvumu. Viņi mīlēja Dievu. Tie runāja ar Dievu, 
un Dievs runāja ar viņiem. Dievs tos ļoti mīlēja un vēlējās, lai šī īpašā 
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draudzība turpinātos. Tomēr pirmais vīrietis un sieviete novērsās no 
Dieva. Dievs viņiem bija teicis, ka ir viens vienīgs koks, no kura tie 
nedrīkst ēst, – laba un ļauna atzīšanas koks. Dievs teica: “Tai dienā, 
kad tu ēdīsi no tā, tu mirdams mirsi” (1. Moz. 2:17). Šis koks tur 
neatradās, lai tiem nodarītu ļaunu, bet lai palīdzētu. Neplūcot augļus 
no šī koka un darot to, ko Dievs ir teicis, cilvēki varēja parādīt Viņam 
savu mīlestību un vēlēšanos turpināt draudzību ar Dievu.
Tomēr Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam un ēda šī koka augļus. 
Viņi grēkoja. Burtiskā nozīmē cilvēki tajā dienā mira iekšēji (lai arī 
viņu ķermenis vēl vairākus gadus dzīvoja). Sava grēka dēļ viņi tika 
šķirti no Dieva. Tādi, kādi tie tagad bija, viņi vairs nevarēja dzīvot 
Dievam un būt ar Viņu kopā. Un ikviens bērns, kurš dzima kopš tā 
laika, izņemot vienu, arī bija tāds pats. Vienīgais, kurš atšķīrās, bija 
Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls. Visi mēs esam dzimuši ar kaut ko 
tādu sirdī, kas liek darīt sliktu un nepaklausīt Dievam. Tādēļ mēs sakām 
un darām grēcīgas lietas. Mēs ejam paši savus, ne Dieva ceļus.
Bet Dievs neatmeta ar roku Savam plānam, lai mēs varētu būt 
sadraudzībā ar Viņu, mīlēt un dzīvot Viņam. Dievs jau no iesākuma 
zināja, kas notiks, un izplānoja, ko darīs. Viņš sūtīs uz zemi Savu Dēlu, 
lai mūs glābtu. Tādēļ Dieva Dēls piedzima kā mazs bērniņš. Kungs 
Jēzus Kristus ir patiess un pilnīgs Dievs. Viņš kļuva par cilvēku. Viņš 
ir Dievs un cilvēks vienā personā. Vai tas nav apbrīnojami! Kungs 
Jēzus izauga. Kādreiz Viņš bija tavā vecumā. Viņam patika spēlēties un 
skriet. Bet kaut kas Viņā pilnīgi atšķīrās. Jēzus nekad negrēkoja. Viņš 
vienmēr paklausīja Dievam, Savam Debesu Tēvam. Dieva brīnišķīgais 
plāns ir tevi izglābt un darīt arvien līdzīgāku Kungam Jēzum, lai tu 
varētu baudīt Viņa tuvumu. Kā Dievs to var izdarīt? Bija jānotiek 
kaut kam ļoti īpašam.

Attēls 4–4 – Kristus mira un augšāmcēlās, lai mani 
atpestītu
Vienīgā iespēja, lai tu un es atkal varētu būt kopā ar Dievu un dzīvot 
Viņam, bija Kungam Jēzum Kristum, Dieva Dēlam, mirt mūsu dēļ 
un atkal augšāmcelties. Ļauj man paskaidrot, kas notika. Kungs Jēzus 
ir vienīgais, kurš nodzīvoja nevainojamu dzīvi. Viņš gāja apkārt, labu 
darīdams. Viņš mācīja cilvēkus. Viņš dziedināja slimos. Viņš palīdzēja 
tiem, kuriem tas bija vajadzīgs. Neviens nekad nebija dzīvojis tā kā 
Viņš. Jēzus bija vienīgais, kuram nevajadzēja mirt, jo Viņš nekad 
negrēkoja. Tad kādu dienu ļauni cilvēki piesita Kungu Jēzu Kristu 
krustā. Viņš atļāva tam notikt, jo tāda bija Dieva griba. Sāpes no 
brūcēm Jēzus galvā, rokās un kājās nebija nekas, salīdzinot ar to, ko 
Viņš izcieta Savā sirdī. Jo tur pie krusta Viņš saņēma sodu par visiem 
mūsu grēkiem. Kad Dievs Jēzum uzlika visus mūsu grēkus, Viņš tika 
šķirts no Sava Debesu Tēva. Jēzus sauca: “Mans Dievs, Mans Dievs, 
kāpēc Tu Mani esi atstājis?” (Mat. 27:46) Tā bija cena, ko Jēzum 
vajadzēja maksāt, lai paņemtu prom mūsu grēkus. Beidzot Viņš 
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iesaucās: “Viss piepildīts!” (Jāņa 19:30) Viņš pilnībā bija samaksājis 
par visiem mūsu grēkiem. Vēlāk karavīrs ar šķēpu iedūra Jēzus sānos 
un iztecēja asinis un ūdens. Cik ļoti Jēzus mūs mīlēja, ka bija gatavs 
mirt mūsu labā! “Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par ne-
taisniem, lai jūs pievestu Dievam” (1. Pēt. 3:18). Viņš tika apglabāts, 
bet trīs dienas vēlāk Dievs Jēzu uzmodināja no mirušajiem. Tādā 
veidā Dievs parādīja, ka Jēzus patiešām ir Viņa Dēls un, izlejot Savas 
dārgās asinis, ir samaksājis par visiem mūsu grēkiem. Viņš atgriezās 
Debesīs. Jēzus ir dzīvais Glābējs.

Attēls 4–5 – Kļūsti līdzīgāks Jēzum
Kas tev jādara, lai būtu kopā ar Dievu? Atgriezies no saviem grēkiem 
un uzticies, ka Kristus tevi glābj! Vai vēlies pārtraukt darīt to, kas tavā 
dzīvē ir slikts? Tu vari sacīt Tam Kungam, ka vēlies dzīvot savādāk. Vai 
tu pa īstam uzticēsies, ka Kungs Jēzus paņem prom tavus grēkus un 
veido tevi tādu, kādu Viņš grib redzēt? Tu vari teikt Tam Kungam, ka 
paļaujies vienīgi uz Viņu, ka Viņš tevi izglābj no grēkiem un dara par 
Dieva bērnu. Ja tu patiešām tā domā, tad vari Kungam Jēzum Kristum 
teikt: “Dārgais Kungs Jēzu, es esmu grēcinieks. Paldies, ka miri pie 
krusta manis dēļ. Kungs Jēzu, izglāb mani! Palīdzi sākt jaunu dzīvi 
kopā ar Tevi!” Bībelē teikts: “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība” 
(Jāņa 3:36). Ja tu šodien to izdarīji, es vēlētos par to uzzināt, lai varētu 
aizlūgt par tevi tavā jaunajā dzīvē. Ja tu vēlies to darīt, bet joprojām 
nesaproti kā, nāc vēlāk un man to pasaki. Es tevi šeit priekšā gaidīšu.
Kad tu nāc pie Kunga Jēzus Kristus, tas ir tikai sākums jaunai dzīvei 
kopā ar Viņu. Brīdī, kad tu uzticies Kristum, Viņš nāk un Svētā Gara 
veidā iemājo tevī. Ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. 
Tavs ķermenis ir kā māja, kur Viņš dzīvo. Viņš darbojas, lai darītu tevi 
līdzīgāku Jēzum. Kad lasi Bībeli, Svētais Gars tev palīdz to saprast 
un izpildīt, kas tajā teikts. Viņš tev palīdzēs paklausīt Dievam, tāpat 
kā Jēzus paklausīja. Kad tu runā ar Dievu lūgšanā, Svētais Gars tev 
palīdz lūgt. Tāpat kā Kungs Jēzus lūdza, kad bija šeit, uz zemes, 
Svētais Gars tevi vadīs lūgt to, kas Dievam patīk, un uzticēties, ka 
Dievs atbildēs.
Ja tev ir problēmas un grūtības, Svētais Gars tevi iedrošinās dzīvot 
pēc Dieva prāta, kā Kungs Jēzus to darīja.
Svētais Gars liks tavā dzīvē parādīties labām īpašībām: laipnībai, 
priekam, pacietībai, mīlestībai, uzticamībai un citām, ko cilvēki 
redzēja Kunga Jēzus dzīvē. Mēs to nespējam paši saviem spēkiem. 
Svētais Gars to padara mūsos un caur mums. Protams, mēs bieži 
vien neļaujam Viņam darīt visu to, ko Viņš vēlas. Mēs izšķiramies iet 
paši savus ceļus vai arī cenšamies visu paveikt saviem spēkiem. Mēs 
klūpam un grēkojam. Bet Kungs Jēzus mira arī par tiem grēkiem, 
kurus izdarām savā jaunajā dzīvē. Stāsti Viņam, ko sliktu esi darījis 
(1. Jāņa 1:9). Viņš tev piedos un palīdzēs dzīvot pēc Dieva prāta. Vai 
nav brīnišķīgi, ka Dievs mums dod Svēto Garu, kad ticam, lai darītu 
mūs līdzīgākus Jēzum!
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Attēls 4–6 – Stāsti citiem par Kristu
Kad cilvēks nāk pie Kristus, Svētais Gars viņam palīdz darīt vēl kaut 
ko – stāstīt citiem par Kungu Jēzu Kristu. Pirms Kungs Jēzus atgriezās 
Debesīs, Viņš Saviem sekotājiem deva apsolījumu. Tas ir domāts arī 
mums šodien: “Jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār 
jums, un būsit mani liecinieki” (Ap. 1:8). Liecinot ar savu dzīvi, ka 
mīli Kungu Jēzu, tev vajag arī izmantot izdevības pastāstīt citiem, ko 
Viņš tev nozīmē. Tu par Glābēju nevari izstāstīt visiem savā pilsētā, 
bet gan kādam savā ģimenē, savā ielā un skolā. Kungs Jēzus teica: 
“Ikvienu, kas Mani apliecinās cilvēku priekšā, to arī Es apliecināšu 
Sava tēva priekšā, kas ir debesīs” (Mat. 10:32). “Apliecināt” nozīmē 
pastāstīt citiem cilvēkiem, ka Jēzus ir tavs Glābējs.
Varbūt kādi no tiem gribēs ticēt Kungam Jēzum Kristum tāpat kā tu. 
Vai zini, ko teikt tādam cilvēkam? Tu vari izmantot traktātu “Labā 
vēsts tev” vai vienkārši runāt ar šo cilvēku.
l  Vispirms izskaidro, kādēļ viņam nepieciešams Glābējs. Stāsti, ka 

mēs visi esam grēcinieki, šķirti no Dieva. Tu vari izmantot pantu: 
“Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu” 
(Jes. 53:6).

l  Otrais solis ir pastāstīt par Glābēju. Izskaidro, kā Dieva Dēls nāca 
no Debesīm izglābt mūs no grēkiem. Tu vari izmantot pantu: 
“Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisnajiem, 
lai jūs pievestu Dievam” (1. Pēt. 3:18). Pastāsti, ka Viņš mira un 
augšāmcēlās mūsu dēļ.

l  Pēc tam paskaidro, ko darīt. “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā 
dzīvība” (Jāņa 3:36). Tu vari cilvēkam palīdzēt lūgt un pateikt 
Kungam Jēzum, ka viņš pilnīgi uzticas Jēzum kā Glābējam.

Svētais Gars palīdz mums liecināt. Citiem Viņš palīdz saprast, ka tiem 
vajadzīgs Glābējs, un palīdz Viņam uzticēties.

Attēls 4–7 – Uzticies Dievam, mīli Viņu un esi viņam 
patīkams visās lietās

Traktātu “Labā vēsts tev” ir 
izdevusi Eiropas Bērnu Evaņģe-
lizācijas apvienība. Par traktātiem 
bērniem interesēties Bērnu kristī-
gās izglītības (BKIA) ofisā (adrese 
ir šī materiāla sākumā).

l  Vispirms Dievs vēlas, lai tu Viņam uzticies. Ieliec savu dzīvi 
Viņa rokās un paļaujies, ka Viņš tevi atpestī un veido tādu, kādu 
vēlas redzēt.

l  Kad tu uzticies Dievam, tad sāc Viņu mīlēt. Viņš pirmais mūs 
mīlējis un ļoti daudz darījis mūsu labā. No visas sirds veltīsim 
Viņam savu pretmīlestību! Viņš ir mūsu mīlestības vērts.

l  Beidzot, esi Viņam patīkams visās lietās. Svētais Gars tev 
palīdzēs likt To Kungu pirmajā vietā savā dzīvē un paklausīt tam, 
kas rakstīts Bībelē. Viņš tev palīdzēs kļūt līdzīgākam Jēzum un 

Tu esi dzirdējis par Dieva brīnišķīgo plānu tavai dzīvei, to, kādēļ esi 
šeit. Nobeidzot šīsdienas nodarbību, pārdomāsim, ko Viņš vēlas no 
tevis, lai Viņa brīnišķīgais plāns piepildītos.
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stāstīt citiem par Viņu. Lai Viņš palīdz, ka Jēzus ir tavas dzīves 
Ķēniņš!

Skolotājs var teikt īsu personīgo liecību, ko nozīmē sekot Jēzum.
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5. stunda
Kas notiks nākotnē?

Rakstu vietas skolotājiem
Mateja 24:36–44
Jāņa 14:1-3
1. Korintiešiem 15:51–55
1. Tesaloniķiešiem 4:13–18
 
Uzskate
l  Attēli: 5–1, 5–2, 5–3, 5–4, 5–5, 5–6 un 5–7

Stundas vadlīnijas
Attēls 5–1 Kas notiks nākotnē?

     Attēls 5–2 Kungs Jēzus ir apsolījis nākt atkal

Attēls 5–3 Mēs  t iks im augšāmce l t i  un 
pārveidoti

Attēls 5–4 Kristieši būs kopā ar To Kungu 
Debesīs

Attēls 5–5 Nekristieši būs uz mūžiem šķirti no 
Tā Kunga

Attēls 5–6 Būs jaunas debesis un zeme

Attēls 5–7 Vai esi gatavs?
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Stunda

Attēls 5–1 – Kas notiks nākotnē?
Kurš ir vislielākais notikums, kāds jebkad ir noticis pasaules 
vēsturē?
Dodiet bērniem iespēju atbildēt.

Vai tas, ka Kolumbs atklāja Ameriku? Vai tas, ka Gūtenbergs izgudroja 
grāmatu iespiešanu? Vai kompjūteru ieviešana? Vai tas, ka Kungs Jēzus 
Kristus mira pie krusta grēcinieku dēļ un augšāmcēlās? Tas tiešām 
bija lielākais vēstures notikums.

Attēls 5–2 – Kungs Jēzus ir apsolījis atgriezties
Pirms Jēzus atgriezās Debesīs, Viņš teica Saviem mācekļiem: “Es 
nākšu atkal” (Jāņa 14:3). Kungs Jēzus vienmēr tur Savus solījumus. 
Mēs nezinām, kad Viņš nāks. Tas var notikt kuru katru dienu. 
Kāds kristietis Skotijā, kurš mīlēja To Kungu, katru vakaru pirms 
gulētiešanas darīja vienu un to pašu. Viņš aizvilka aizkarus un, gaidot 
Tā Kunga atnākšanu, teica: “Varbūt šonakt, Kungs! Varbūt šonakt!” 
Un tad no rīta viņš pamodās un atkal atvilka aizkarus. Skatoties laukā 
jaunajā dienā, viņš, uz debesīm raugoties, teica: “Varbūt šodien, 
Kungs! Varbūt šodien!” Viņš gaidīja To Kungu atgriežamies kuru 
katru brīdi un darīja pareizi, būdams gatavs.
Kad Tas Kungs atgriezīsies, tad vairs nenāks kā mazs bērniņš silītē. 
Jēzus vairs neļaus ienaidniekiem apsmiet vai apspļaudīt Sevi, kā tie 
darīja pirmajā Viņa atnākšanas reizē pirms Jēzus krustā sišanas. Kungs 
Jēzus ir uzvarējis sātanu un grēku. Viņš ir Kungs pār visiem. Viņš nāks 
lielā spēkā un godībā. Kādu dienu pasaule zinās, ka Jēzus ir Kungs.

Attēls 5–3 – Mēs tiksim augšāmcelti un pārveidoti
Ko Bībele saka, kas notiks, kad Kungs Jēzus nāks atkal? Tas skars 
visus, gan tos, kuri jau ir miruši (Jāņa 5:28–29), gan tos, kuri dzīvos 
Viņa atnākšanas laikā. Tādēļ, ka Kungs Jēzus mira un augšāmcēlās, 
Viņam ir vara uzmodināt visus mirušos.
Tiem, kuri savas zemes dzīves laikā būs uzticējušies Kristum, tiks 
doti brīnišķīgi Kungam Jēzum līdzīgi jauni ķermeņi, kad Dievs tos 
būs augšāmcēlis no mirušajiem. Tas Kungs pārvērtīs arī to kristiešu 
ķermeņus, kuri dzīvos Viņa atnākšanas laikā. Mēs kopīgi dosimies 
uz Debesīm. Bībelē teikts, ka tas viss notiks vienā acumirklī, vienā 
momentā.
Bet kas notiks ar tiem, kuri nebūs uzticējušies Kungam Jēzum Kris-
tum? Arī viņi tiks augšāmcelti miesā, bet, tā kā tie nebūs gribējuši 
atrasties kopā ar Kungu Jēzu savas zemes dzīves laikā, tad, arī atstājot 
šo zemi, tie nebūs kopā ar Viņu.
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Attēls 5–4 – Kristieši būs kopā ar To Kungu Debesīs
Mēs nezinām visu, kā būs Debesīs. Visbrīnišķīgākais būs mūžīgi 
mūžam atrasties kopā ar Kungu Jēzu. Mēs slavēsim un kalposim 
Jēzum, kā Viņš vienīgais to ir pelnījis. Mūsu jaunais, brīnišķīgais 
ķermenis nekad nenogurs un neslimos. Nebūs vairs bēdu un sāpju. 
Mēs vairs negrēkosim. Bībelē teikts: “Mēs būsim Viņam līdzīgi, jo 
mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir” (1. Jāņa 3:2). Mēs būsim labi un 
taisni, līdzīgi Kungam Jēzum, kad Viņš bija uz zemes. Mēs mīlēsim 
Jēzu tā, kā Viņš mīl mūs. 
Bībelē vēl teikts, ka mēs būsim kopā ar citiem kristiešiem, kuri ir 
miruši un aizgājuši uz Debesīm pirms mums. Mēs būsim kopā ar 
Ābrahāmu, Dāvidu, Ruti un Esteri (par kuriem stāstīts Bībelē), un ar 
citiem, kuri patiesi pazina un mīlēja To Kungu. Mēs būsim kopā ar 
tiem mūsu ģimenes locekļiem un draugiem, kuri uzticējās Kungam 
Jēzum Kristum. Šai patiesībai vajadzētu mūs pamudināt turpināt būt 
uzticīgiem Jēzum šeit uz zemes. Tas būs tā vērts, kad mēs ar Viņu 
sastapsimies!

Attēls 5–5 – Nekristieši uz mūžiem būs šķirti no Tā 
Kunga
Tie, kuri šeit uz zemes dzīvo bez Kristus, būs bez Viņa arī tad, kad 
atstās šo zemi. Tādēļ, ka tie nebūs gribējuši, lai Jēzus piedod viņu 
grēkus, izvēloties iet paši savus, ne Dieva ceļus, tie nevarēs būt pie 
Viņa. Dievs ir šķīsts un svēts, tādēļ Debesīs nevar atrasties nekāds 
grēks. Bībele to vietu, kurp dodas cilvēki bez Dieva, sauc par elli. 
Tas Kungs, kurš zina visu par mums, pieņems pareizo lēmumu, kur 
katram atrasties. Neviens nevarēs teikt, ka Dievs nav godīgs. Viņš 
vienmēr ir taisns un patiess. Bībelē teikts: “Cilvēkam ir nolikts vi-
enreiz mirt un pēc tam tiesa” (Ebr. 9:27). Tas nozīmē, ka pēc nāves 
vai pēc Kunga Jēzus otrās atnākšanas cilvēkam vairs nebūs iespējas 
tikt pestītam. Vienīgais veids, kā tikt pestītam un būt gatavam Jēzus 
otrajai atnākšanai, ir uzticēties Viņam šajā dzīvē.

Attēls 5–6 – Būs jaunas debesis un zeme
Mūsu pasaule nav mūžīga. Tā pārāk ilgi ir tikusi grēka, karu, nozieg-
umu un ienaida maitāta. Mēs to redzam uz katra soļa. Bībelē teikts, 
ka Dievs radīs jaunas debesis un jaunu zemei. Lai tas notiktu, vecā 
pasaule sadegs (2. Pēt. 3:7–13).
Mēs varam gaidīt jaunās debesis un zemi, kur viss būs labs un taisnīgs. 
Jānis, Tā Kunga Jēzus māceklis, tika Dieva vadīts uzrakstīt par šo 
brīnišķīgo nākotni: “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo 
pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi” (Jāņa atkl. 21:1). Mūsu 
sirdis pildīs mūžīgs prieks, jo mēs, patiesie kristieši, būsim Debesīs 
kopā ar Kungu Jēzu, kur viss būs pilnīgs.
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Attēls 5–7 – Vai esi gatavs?
Vai esi gatavs doties uz Debesīm pie Kunga Jēzus, kad mirsi vai Viņš 
nāks otrreiz? Ja Tas Kungs šodien pārbaudītu tavu dzīvi, ko Viņš 
redzētu? Vai Viņš ieraudzītu, ka tavi grēki joprojām nav piedoti un 
tu arvien vēl neesi uzticējies Jēzum Kristum? Ja Tas Kungs nāktu 
šodien, vai tu dotos Viņam līdzi?
Bībelē teikts: “Viņš var uz visiem laikiem izglābt [pilnīgi un uz 
mūžiem] tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva” (Ebr. 7:25). Tas Kungs 
vēlas piedot tavus grēkus, lai tu mūžam dzīvotu kopā ar Dievu jau šeit 
virs zemes un tad Debesīs. Tev vajadzētu ļaut Tam Kungam atpestīt 
tevi no grēkiem. Tev nepieciešams pilnīgi paļauties uz To Kungu, 
lai tiktu izglābts no pelnītā soda. Tu vari Viņam teikt apmēram tā: 
“Mīļais Kungs Jēzu, es esmu grēcinieks. Paldies, ka manis dēļ miri pie 
krusta. Es nāku pie Tevis, lai Tu mani izglābtu. Dari ar manu dzīvi, ko 
Tu vēlies.” Bībelē teikts, ka Viņš tevi pilnīgi izglābs. Tava dzīve kļūs 
tīra Viņa acīs. Viņš uzņemsies tavas dzīves vadību. Tad tu varēsi iet 
uz Debesīm, lai mūžīgi būtu kopā ar Viņu. Tava nākotne būs Viņa 
drošajās rokās.





Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus
Pārliecinieties, vai bērns saprot par

Dievu
Kas ir Dievs?
Dievs mūs ir radījis. Viņš runā uz mums ar Bībeles 
palīdzību.
Dievs ir svēts un nevainojams. Viņš mūs mīl.

Grēku
Kas ir grēks?
Grēks ir nepaklausība Dieva pavēlēm. Tas ir pret Dievu.
Runājiet par konkrētiem grēkiem.
Bērns ir grēcinieks pēc dabas un darbu dēļ. (Mēs 
grēkojam tādēļ, ka esam grēcinieki.)
Par grēku ir jāsaņem sods.

Pestītāju
Kurš vienīgais var paņemt prom tavu grēku?
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ.
Kungs Jēzus augšāmcēlās no nāves.
Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt pestītam
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs 
Viņš.
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Ap. d. 16:31; 
Rom. 6:23 vai 10:13).
Ko Tas Kungs grib, lai darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?
Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).

Runājiet par pestīšanas drošību
Atgriezieties pie lasītajiem Bībeles pantiem.
Runājiet par pārveidotu dzīvi.
Pastāstiet, par ko cilvēks, kas patiesi uzticējies Kristum, 
var būt pārliecināts.

Dodiet dažus padomus (vēlāk) par kristīgo dzīvi
Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē.
Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu.
Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā.
Lūdz Dievam piedošanu, kad esi apgrēkojies.
Satiecies ar citiem kristiešiem.
Atceries Dieva apsolījumus: “Es tevi neatstāšu” (Ebr. 
13:5).

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē 


	Saturs
	Ievads
	1. stunda: Kā mēs zinām par Dievu?
	2. stunda: Kā man var būt miers ar Dievu?
	3. stunda: Vai esi drošs?
	4. stunda: Kādēļ es dzīvoju?
	5. stunda: Kas notiks nākotnē?
	Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus



