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Ievads

Mācīt Bībeles patiesības

Viena no vislielākām kristieša privilēģijām ir mācīt Dieva Vārdu bērniem. Tā ir divkārša atbildība – 
evaņģelizēt neaizsniegtos bērnus un mācīt izglābtos.

Neatpestītam bērnam jāmāca Evaņģēlijs – vēsts par Dievu, cilvēka grēku, Jēzus Kristus personu un Viņa 
darbiem un par glābšanu. Katrā no šiem aspektiem ir brīniškīgas patiesības, kuras visas mums būtu jāmāca 
bērniem.

Dievs

Kad bērnam tiek mācīts par to, kā Dievs Sevi atklāj, viņi spēj mainīt savus kļūdainos priekšstatus. Mums 
jāmāca par Dieva svētumu, varenību, mīlestību, suverenitāti, gudrību, visspēcību un visur klātesamību utt.

Cilvēka grēks

Māciet bērniem, ka viņi ir grēcinieki no dabas un savas rīcības dēļ; ka grēks ir nepaklausība Dieva likumiem 
un ka tā sekas ir atšķirtība no Dieva.

Kungs Jēzus Kristus

Viņš ir Dievs Dēls, kurš kļuva par cilvēku. Viņš dzīvoja bezgrēcīgu dzīvi, mira par grēciniekiem, augšāmcēlās 
un tika paaugstināts pie Dieva labās rokas.

Glābšanas nepieciešamība

Mums ar rūpību jāmāca, kā bērni var būt glābti. Rūpīgi jāizskaidro un jāatkārto nepieciešamība atgriezties 
no grēkiem un ticēt uz Glābēju Jēzu Kristu.

Īstenībā ir neiespējami mācīt visas šīs patiesības vienā nodarbībā.  Daudz bērnu zina visai maz par Bībeles 
patiesībām, tāpēc tas, ko iekļaujam savā programma, mums jāmāca ar lielu atbildību. Bībeles patiesības 
izriet no stāsta. Neaizmirstiet izmantot visu programmu, lai tās mācītu bērniem.

Glābtie bērni arī iegūs, mācoties Evaņģēlija vēsti, tomēr mums viņiem jāmāca tas, kas stiprinās viņus un 
palīdzēs kristieša dzīvē.

Īpašais akcents

Bībeles patiesības, kas tiek mācītas stundā, ir ievītas stāstā. Arī stundas plānā un aprakstā tās ir atzīmētas.

Patiesību pielietojums ir iezīmēts ar līniju blakus tekstam. Varbūt jums būs nepieciešams šo pielietojumu 
piemērot to bērnu vajadzībām, kurus mācāt.  Piemēram,  pielietojumā lietots zēna vārds, bet uz nodarbību 
ir atnākušas tikai meitenes. Jūs varat piemērot pielietojumu maziem bērniem, izmantojot citus piemērus 
no bērnu ikdienas. Izdariet izmaiņas, kur tas nepieciešams. Svarīgākais ir tas, ka Dieva Vārds tiek pielietots 
bērnu dzīvēs.  



3

Darīt sevi pieejamu

Stāstot Evaņģēliju, nodarbībā būs bērni, kuri tam atsauksies patstāvīgi. Varbūt viņi vēlāk jums pastāstīs, 
ka nodarbībā ir lūguši grēku piedošanu un uzticējuši Glābējam Jēzum vadīt viņu dzīvi. Taču citiem būs 
nepieciešama palīdzība. Viņiem būs jautājumi, uz kuriem nepieciešams saņemt atbildes. Varbūt kāds nezina, 
kā lūgt Dievam piedošanu.

Mācot atpestītus bērnus, būs brīži, kad kādam bērnam būs nepieciešams padoms grūtā situācijā; kādam 
būs nepieciešams pārliecināties, vai viņš pareizi sapratis nodarbībā mācītās patiesības pielietojumu; viņi 
paši nespēj atrast atbildes Bībelē uz jautājumiem, kuri  rodas; kāds vēlas pastāstīt par savām problēmām 
un viņam nepieciešamas jūsu aizlūgšnas, bet  jūs esat vienīgais kristietis, kuram viņš uzticas.

Taču jums nav jādara sevi pieejamu vienlaicīgi ar aicinājumu atsaukties Evaņģēlijam, lai bērnos nerastos 
nepareizs priekšstats, ka viņi nevar nāk pie Kristus bez jūsu līdzdalības vai ka viņi ir glābti, pateicoties tam, 
ka ir gaidījuši uz sarunu ar jums.

Piemērs, uzrunājot neatpestītu bērnu

“Vai tu tiešām vēlies savu dzīvi veltīt Kungam Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es labprāt tev 
paskaidrošu, ko Bībele par to saka. Es pēc nodarbības būšu (norāda vietu). Atceries, es nevaru tevi atbrīvot 
no grēkiem – vienīgi Kungs Jēzus to var, bet es tev palīdzēšu saprast, kā tu vari nākt pie Viņa. Vienkārši 
nāc un apsēdies šeit pēc nodarbības.

Piemērs, uzrnājot atpestītu bērnu

“Ja tu esi uzticējis savu dzīvi vadīt Kungam Jēzum un līdz šim par to neesi man pastāstījis, lūdzu, dari man 
to zināmu. Pēc nodarbības es būšu (norāda vietu). Es gribētu zināt, ja esi lūdzis Jēzum grēku piedošanu, 
un lūgt par tevi.”

Izmēģiniet figūru novietošanu uz flaneļa tāfeles

Pirms nodarbības patrenējieties novietot  figūras uz flaneļa tāfeles. Iepazīstieties ar visām figūrām, kuras 
būs nepieciešamas stundā, un sakārtojiet tās ērtai lietošanai. Stundas tekstā ir ieteikts, kādu fonu lietot, 
taču tas nav obligāti nepieciešams. Visas figūras var likt uz vienkrāsaina fona.

Papildu uzskate

Uz kartītes uzrakstiet īpašā akcenta tekstu, tās aizmugurē pielīmējiet flaneļa audumu. Kartīti uzlieciet, 
pirmo reizi minot un izskaidrojot īpašā akcenta nozīmi.
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Rakstu vietas

Mateja 26:20–28:20

Marka 14:17–16:20

Lūkas 33:21–14:53

Jāņa 18–20

Īpašs akcents

Kristus mira un augšāmcēlās grēcinieku dēļ

Pielietojums

Neatpestītajiem: Lūdz, lai Jēzus glābj tevi no grēka

Bībeles pants

Jāņa 3:16

vai

Ebrejiem 7:25

Uzskate
 Izgrieziet figūras. Ļoti labi, ja jums būtu balts 

flaneļa auduma gabals (100x80 cm), uz kura 
izvietot figūras. Varat uz baltā auduma atzīmēt 
vietas, kur tieši  jānoieto figūras (shēmu skat. 
4. lpp).

     Īpašo akcentu – Kristus mira un augšāmcēlās 
grēcinieku dēļ – uzrakstiet uz liela krāsaina 
kartona un piestipriniet tāfeles augšmalā vai 
sānā, sākot mācīt stundu.

    Liela izmēra kalendārs, kuru parāda nodarbības 
sākumā un vēl divās citās vietās, kā tas norādīts 
stundas tekstā.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Lieldienas ir īpaši kalendārā atzīmēti svētki.

Notikumu attīstība

1. Jēzus runā ar mācekļiem, ka viņi aizbēgs un 
Pēteris noliegs, ka pazīst Viņu.

2. Jēzus lūdz un Pēteris, Jēkabs un Jānis 
aizmieg.                                                 ĪA

3. Vīri arestē Kungu Jēzu un aizved pie augstā 
priestera.

Grēks – skaudība, ienaids, meli, 
nevēlēšanās, ka Jēzus valda

4. Pēteris trīs reizes noliedz, ka pazīst Kungu 
Jēzu.                                                 ĪA, P

5. Karavīri sit Jēzu.

6. Jēzus uzrunā raudošās sievietes.

Grēks – tas ir nopietni. Šodien ir 
pestīšanas diena.

7. Sīmanim piespiež nest krustu.

8. Jēzu pienaglo pie krusta.                       ĪA
9. Jēzus atdod Savu dzīvību par mums, un 

kareivis iedur Jēum sānā.

10. Dievs Tēvs uzmodina Jēzu no mirušajiem.

11. Sievietes redz tukšo kapu, un eņģelis runā 
ar viņām.

Kristus mira par visiem mūsu grēkiem, 
arī par grēku kristiešu dzīvē.

12. Pēteris  satiekas ar augšāmcēlušos 
Glābēju.                      DSP                                                       

Kulminācija

Jēzus atgriežas Debesīs.

Noslēgums

Vai esi gatavs satikties ar Viņu?                           P
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Stunda

(Parāda kalendāru.)

Kad mēs skatāmies kalendārā, tad tur ir atzīmētas kādas īpašas dienas. 
Viena no šīm dienām ir Lieldienas. Šajā laikā mēs atceramies, kā Kungs 
Jēzus nomira un augšāmcēlās mūsu dēļ. Lieldienas nav tikai Lieldienu 
olu saņemšanas laiks vai brīvdienas skolā.

1. attēla daļa – Kungs Jēzus

Kādu vakaru Jēzus Saviem mācekļiem teica, ka viens no viņiem Jēzu 
nodos. Mācekļi saskuma un viens pēc otra viņi teica: “Vai Tu domā 
mani? Vai Tu domā mani?”

Tajā pašā vakarā Jēzus kopā ar mācekļiem devās uz Ģedzemanes 
dārzu.

Un mācekļiem Viņš teica: “Visi jūs izklīdīsiet Mani dēļ, bet pēc Manas 
augšāmcelšanās Es ar jums satikšos Galilejā.”

Pēteris pacēla balsi: “Lai arī visi Tevi atstātu, es Tevi neatstāšu. Kungs, 
es esmu gatavs mirt Tevis dēļ.”

Pēteris domāja, ka Viņš ir drosmīgs, bet Jēzus viņu apsauca: “Pēteri, 
šinī naktī, pirms gailis divas reizes dziedās, tu trīs reizes noliegsi, ka 
Mani pazīsti.”

Pēteris atbildēja: “Nemūžam, Kungs, nemūžam!”

Un arī pārējie mācekļi teica līdzīgi.

Pēc šīs sarunas Jēzus lūdza Pēteri, Jēkabu un Jāni palikt nomodā un 
lūgt, kamēr Viņš aizgāja lūgt vienatnē. Taču visi trīs mācekļi drīz vien 
iemiga. Jēzus atgriezās pie viņiem un pamodināja gulētājus.

Viņš teica Pēterim: “Vai tu nevarēji palikt nomodā ar Mani pat ne 
stundu?”

Jēzus zināja, kas notiks, un Viņš gribēja, lai Pēteris un pārējie ir gatavi 
tam un lūgtu kopā ar Viņu, bet Viņam nācās lūgt vienam.

Lūgšanas laikā Jēzus apzinājās lielās ciešanas, kas Viņu sagaida pie 
krusta. Sirds agonijā Viņš lūdza: “Tēvs, Tavs prāts, lai notiek.”

Viņam lūdzot, asins sviedri pilēja zemē. Jēzus zināja, ka Viņš 
grēcinieku dēļ nomirs un augšāmcelsies.

(Uzliek īpašā akcenta kartīti – Kristus mira un augšāmcēlās grēcinieku dēļ.)

Viņš gatavojās mirt par Pētera, Jēkaba un Jāņa grēkiem – kaut arī viņi 
nespēja palikt nomodā un lūgt kopā ar Jēzu, kaut arī drīz viņi aizbēgs 
projām un atstās Viņu, kaut arī Pēteris aizliegs Viņu trīs reizes. Kāds 
brīnišķīgs Glābējs!
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Trīs reizes Jēzus pagāja nomaļus un lūdza. Pēc katras reizes Viņš 
atnāca atpakaļ un atrada Pēteri, Jēkabu un Jāni guļam.

Pēkšņi Jēzus sacīja Saviem mācekļiem: “Redziet, Es tikšu nodots.”

2. attēla daļa – Tempļa sardze

Pulciņš vīru ar zobeniem un šķēpiem tuvojās viņiem. Reliģiskie līderi 
bija atsūtījuši viņus, lai notvertu Jēzu. Jūda pārliecinājās, ka viņi atrestē 
pareizo vīru. Jēzus nemēģināja izbēgt. Viņš zināja, ka tā bija Dieva 
griba, ka Viņam ir jātiek notvertam.

Bet Pēteris gribēja cīnīties. Viņš nebija lūdzis kā Jēzus: “Tēvs, Tavs 
prāts lai notiek.” Pēteris izvilka zobenu un vēzēja to pret vienu no 
vīriem, kurš bija atnācis sagūstīt Jēzu. Viņš gandrīz nogalināja šo vīru, 
jo zobens nocirta viņa labo ausi.

Jēzus sacīja Pēterim: “Noliec savu zobenu. Vai Tev neliekas, ka Es 
varētu lūgt un mans Tēvs atsūtītu tūkstošiem eņģeļu Man palīdzēt?”

Tad Jēzus paveica vēl vienu brīnumu. Viņš vīra ausi atlika vietā un 
pilnīgi dziedināja viņu. Vai tas nav pārsteidzoši?

Vīri saņēma Jēzu ciet un aizveda Viņu.

Ko Pēteris un pārējie darīja? Viņi bija tik nobijušies, ka visi tūlīt aizbēga 
prom. Nevienam no viņiem nebija drosme palikt un sekot Jēzum. 
Visbeidzot Pēteris aizlavījās atpakaļ un sekoja Viņam no liela attāluma.

Vispirms viņi aizveda Jēzu uz Augstā priestera mītni, lai vestu 
Viņu reliģisko līderu priekšā. Šie vīri ienīda un apskauda Jēzu. Viņi 
vienojās, ka Jēzus ir jāsoda ar nāvi. Viņi mēģināja sameklēt nepatiesus 
lieciniekus, kas stāstītu melus par Jēzu.

Tas izklausās līdzīgi mums, vai ne? Dievs Bībelē saka, kā mums 
vajadzētu dzīvot, bet mēs nepaklausām Viņam. Mēs apskaužam 
citus, kuriem ir kaut kas labāks nekā mums. Mūsu sirdīs ir naids un 
mēs vēlamies viņus sāpināt, mēs melojam, un pats sliktākais ir tas, ka 
mēs negribam, lai Jēzus valdītu mūsu sirdīs un dzīvēs. Tomēr Jēzus 
gatavojās nomirt pie krusta par grēciniekiem, tādiem kā mēs.

Augstā priestera namā kāds no vīriem sāka spļaut uz Jēzu. Viņi aizklāja 
Viņa acis ar audumu un sacīja: “Saki mums, kurš Tevi sit!”

3. attēla daļa – Pēteris silda savas rokas pie ugunskura

Ko Pēteris darīja visu šo laiku? Viņš bija slepus iekļuvis pagalmā un 
sēdēja kopā ar tiem, kas bija sagūstījuši Jēzu. Pēteris sildījās pie viņu 
ugunskura. Viņš baidījās, ka arī viņu var apcietināt.
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Kāda kalpone gāja garām un redzēja Pēteri sildāmies pie ugunskura. 
Viņa vaicāja: “Arī tu biji kopā ar Jēzu no Nācaretes?”

Pēteris atbildēja: “Es nesaprotu, par ko tu runā,” un viņš piecēlās, un 
aizgāja stāvēt pie ieejas. Tajā brīdī iedziedājās gailis.

Nedaudz vēlāk vēl kāds teica: “Vai tu neesi viens no Viņa mācekļiem?”

Pēteris sacīja: “Es tas neesmu! Es nepazīstu šo vīru.”

Apmēram pēc stundas vēl kāds cilvēks sacīja: “Tu noteikti esi viens 
no viņiem. Vai es tevi neredzēju dārzā kopā ar to vīru? Tu esi no 
Galilejas – tavs akcents tevi nodod.”

Pēteris vēl trešo reizi sacīja: “Es nezinu, par ko tu runā.” Viņš zvērēja: 
“Es šo vīru nepazīstu.”

Tūlīt pēc tam gailis dziedāja otro reizi. Jēzus pagriezās un paskatījās 
uz Pēteri. Pēteris atcerējās, ko Jēzus bija sacījis: “Pirms gailis būs 
dziedājis divas reizes, tu trīs reizes būsi pateicis, ka nepazīsti Mani.” 
Pētera sirds bija salauzta. Kāpēc gan viņš bija izdarījis kaut ko tik 
briesmīgu? Viņš izgāja ārā un raudāja. Vai Jēzus kautkad varēs viņam 
piedot tādu grēku? Bet labā ziņa ir tā, ka Jēzus nāca mirt un samaksāt 
arī par šo grēku.

Iespējams, kāds tev ir jautājis par Jēzu Kristu, bet tu neko nepastāstīji. 
Tu izlikies, ka Viņu nepazīsti. Vai esi kādreiz zvērējis, piesaucot Dieva 
vārdu? Tas ir grēks, jo Bībele saka: “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, 
vārdu nelietīgi valkāt.” (2. Mozus 20:7a) Kungs Jēzus nāca uz zemes 
nomirt arī par to.

Pēc tam kad Jēzus bija uzlūkojis Pēteri, Viņš tika aizvests prom uz 
valdnieka Poncija Pilāta pili. Kaut arī Jēzus nekad nebija darījis, vai 
teicis vai pat domājis kaut ko sliktu, Pilāts nodeva Viņu pūlim, lai 
Jēzus tiktu piesists krustā. Karavīri izsmēja Viņu. Viņi uzlika ērkšķu 
vainagu Jēzum galvā. Viņi sita Jēzu ar nūjām. Viņi apspļaudīja Jēzu. 
Viņi sita Jēzum ar pātagām. Viņi pļaukāja Viņu ar rokām.

Cik gan ļauni cilvēki var kļūt, kad viņi negrib Jēzu. Jēzus nepretojās. 
Viņš neienīda šos cilvēkus. Viņš mīlēja viņus, kaut arī viņi tik ļoti 
darīja Viņam pāri. Viņš mīl arī mūs, par spīti mūsu grēkiem. Viņš 
bija gatavs mūsu dēļ mirt. Viņi aizveda Jēzu, lai nonāvētu Viņu. Liels 
ļaužu pūlis Viņam sekoja.

4. attēla daļa – Sievietes raud

Dažas no sievietēm skaļi raudāja, kad redzēja Jēzu tik ļoti sasistu un 
ievainotu.

Jēzus viņām sacīja: “Jeruzālemes sievietes, neraudiet par Mani, 
raudiet pašas par sevi un par jūsu bērniem. Briesmīgi laiki nāk, kad 
jūs gribēsiet, kaut būtu mirušas.”
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Šīs sievietes raudāja, jo Jēzu gatavojās nogalināt. Bet ar to vien 
nepietiek, ka esam bēdīgi par to, kā Jēzus cieta. Tev ir jāsaredz, ka tavi 
grēki sāpina Jēzu. Tas ir ļoti nopietni. Par to pienākas sods. Tiklīdz tu 
atgriezīsies no saviem grēkiem un uzticēsi savu dzīvi Jēzum Kristum, 
no tevis tiks noņemts sods par taviem grēkiem. Tev jālūdz, lai Jēzus 
glābj tevi. Viņš mira un augšāmcēlās, lai glābtu grēciniekus.

(Parāda kalendāru.)

Ir kāda īpaša diena, kas nav atzīmēta kalendārā. Tā ir šodiena, jo 
Bībele saka: “Šodien, kad jūs Viņa balsi dzirdēsit, neapcietiniet savas 
sirdis” (Ebrejiem 4:7b) un “Redzi, tagad ir vislabvēlīgākais laiks; 
redzi, tagad ir pestīšanas diena”. (2. Korintiešiem 6:2b) Iespējams, ka 
rītdienas nebūs. Neatliec nākšanu pie Kristus uz vēlāku laiku! Šodien 
būs vissvarīgākā diena tavā mūžā, ja tu uzticēsies Jēzum Kristum. Vai 
šodien būs tava pestīšanas diena?

5. attēla daļa – Jēzus nes Savu krustu

Kad Jēzus tika aizvests prom, Viņam tika iedots smags koka krusts. 
Viņam bija jānes šis krusts, uz kura Viņš mirs. Kāds apkaunojums 
Viņam bija jāizcieš manis un tevis dēļ! Mēs bijām pelnījuši saņemt 
sodu, bet Viņš to uzņēmās mūsu vietā.

Kopā ar Jēzu viņi gatavojās nogalināt vēl divus vīrus – zagļus. Viņiem 
bija jāmirst par visu slikto, ko viņi bija darījuši. Jēzus nekad nebija 
darījis neko sliktu. Viņam nevajadzēja mirt, jo Viņš bija vienīgais, kurš 
dzīvoja nevainojamu dzīvi.

Karavīri un ļaužu pūlis bija Jēzum visapkārt. Krusts bija smags, un 
Jēzus bija vājš no saņemtajiem sitieniem. Viņš paklupa un nokrita 
zem smagā krusta. Kur tad bija mācekļi? Kāpēc Pēteris vai kāds cits 
māceklis nevarēja palīdzēt Jēzum nest krustu? Viņi bija nobijušies. 
Viņi bija aizbēguši. Pēteris bija pat aizliedzis Jēzu trīs reizes.

Vīrs, saukts Sīmanis, tieši tajā brīdī gāja garām. Viņš nāca no Kirēnas 
Ziemeļāfrikā. Karavīri sagrāba viņu un lika nest krustu Jēzus vietā. 
Sīmanis tajā brīdī to nezināja, ka Jēzus gatavojās mirt pie krusta, lai 
paņemtu sodu par visiem mūsu grēkiem. Sīmanis par to iemācījās 
vēlāk. Ja viņš to būtu zinājis jau agrāk, tad esmu pārliecināts, ka 
karavīriem nebūtu jāpiespiež viņu nest krustu.

6. attēla daļa – Trīs krusti

Viņi nonāca vietā, ko sauc par Golgātu.

Bija deviņi no rīta. Kalna galā Sīmanis nolika krustu zemē. Cietsirdīgie 
karavīri paņēma Jēzu un noguldīja Viņu uz koka krusta. Lielas naglas 
viņi izkala caur Jēzus kājām, labo roku un kreiso roku. Šīs rokas bija 
dziedinājušas aklos un lepras slimos. Šīs rokas bija svētījušas bērnus. 
Šīs rokas vienmēr bija darījušas tikai labu.
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Kad karavīri bija pienaglojuši Jēzu pie krusta, Jēzus lūdza: “Tēvs, 
piedod tiem, jo viņi nezina, ko tie dara.”

Karavīri bija izrakuši bedri, kur ielikt krustu. Viņi pacēla to augšup. 
Ar būkšķi krusts, pie kura bija piesists Jēzus, iekrita izraktajā 
padziļinājumā. Ak, kādas sāpes cieta Jēzus! Mēs esam tie, kuri ir 
pelnījuši šo sodu, bet Jēzus uzņēmās to mūsu vietā. Sods par grēku 
ir mūžīgi būt šķirtam no Dieva. Kad Jēzus karājās pie krusta, Viņš 
bija šķirts no Dieva mūsu grēku dēļ. Sāpes rokās, kājās, ievainojumi  
sānos un galvā nebija nekas salīdzinājumā ar tām sāpēm, ko Viņš 
juta Savā sirdī, kad visi mūsu grēki tika uzkrauti Viņam pie krusta 
(1. Pētera 2:24). Klausies, kas Bībelē teikts.

(Izlasiet Jesajas 53:4–6.)

“Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ” – Viņš uzņēmās sodu par 
visām tām reizēm, kad mēs bijām nepaklausījuši Dievu.

“Viņš bija satriekts mūsu grēku dēļ” – Viņš cieta pie krusta par visām 
tām reizēm, kad mēs bijām rīkojušies nepareizi. 

Bībele teikts, ka Dievs uzkrāva Viņam visus grēkus, ko mēs esam 
darījuši. Tas bija mūsu grēku dēļ, ka Viņš bija “Dieva satriekts un 
nomocīts”. Kāds ir nomiris mūsu dēļ – Dieva Dēls, Kungs Jēzus 
Kristus. Ak, kā Dievs mīl tevi un mani!

Divpadsmitos dienā iestājās un trīs stundas valdīja tumsa. Jēzus nesa 
mūsu grēkus uz krusta, un Dievs Tēvs bija novērsies no Jēzus.

Jēzus izmisīgi sauca: “Mans Dievs, mans Dievs, kāpēc Tu Mani esi 
atstājis?”

Viņš mūsu dēļ kļuva ar grēku. Dievs novērsās no Jēzus, jo Viņš bija 
kļuvis par lāstu. Tāpēc ka Jēzus bija cilvēks, Viņš varēja nomirt mūsu 
vietā, tāpēc ka Viņš bija Dievs, Viņš varēja uzņemties sodu par mums.

Visbeidzot trijos pēcpusdienā Jēzus iesaucās: “Viss piepildīts!” Viņš 
bija samaksājis par visiem mūsu grēkiem.

Tad Viņš uzrunāja Savu Tēvu debesīs: “Tēvs, Es nododu Savu garu 
Tavās rokās.”

Kungs Jēzus ir atdevis Savu dzīvību par mums. Kļuva gaišs. Pēc Jēzus 
nāves karavīri ar zobenu caurdūra Viņa sānus un no tiem izšļācās 
asinis un ūdens. Ja šādā veidā parādās ūdens un asinis, tas nozīmē, 
ka cilvēks ir piedzīvojis ļoti spēcīgas sāpes. Jēzus nomira ar salauztu 
sirdi, jo Viņš bija uzņēmies visus mūsu grēkus.

Jēzus ķermenis tikai noņemts no krusta un ielikts jaunā kapā – alā, 
kas bija izcirsta klintī. Tad Jēkabs un Nikodēms alas ieejai priekšā 
aizvēla lielu akmeni.
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Bet kaps un lielais akmens nespēja paturēt Jēzus ķermeni šajā cietumā. 
Trešajā dienā pēc Jēzus nāves Dievs paveica varenu brīnumu. Dievs 
Tēvs augšāmcēla Jēzu no nāves. Viņš atdzīvināja Jēzus ķermeni, kurš 
bija sists un ievainots, kurš bija pienaglots pie krusta.

7. attēla daļa – Sievietes dodas uz kapu

Agrā svētdienas rītā pāris sievietes nolēma doties uz kapu, kur Jēzus 
ķermenis tika novietots. Viņas gribēja to ieziest smaržvielām. Ceļā 
viņas pārsprieda, kurš varētu novelt lielo akmeni no kapa. Bet Dievs 
bija sūtījis eņģeli novelt akmeni, lai parādītu, ka kaps ir tukšs. Ja kādu 
ieliek cietumā par noziegumu, tad pēc tam, kad sods ir pilnībā izciests, 
viņš tiek atbrīvots. Dievs gribēja parādīt, ka Jēzus ir pilnībā samaksājis 
par mūsu grēkiem, tāpēc Jēzus tika atbrīvots. Viņš parādīja, ka Jēzus 
ir Dieva Dēls, kurš samaksājis par visiem mūsu grēkiem.

Sievietes redzēja, ka kaps ir tukšs. Marija Magdalēna negaidīja citas, 
bet skrēja, lai pateiktu mācekļiem, ka Jēzus ķermenis ir pazudis. Viņa 
nedzirdēja, kā eņģelis teica otrai sievietei: “Vai jūs meklējat Jēzu, 
kas tika sists krustā? Viņa šeit nav. Viņš ir augšāmcēlies. Ej un saki 
mācekļiem un Pēterim, ka jūs Viņu satiksiet Galilejā.”

Eņģelis teica, lai arī Pēterim paziņo. Vēlāk, kad sieviete pateica Pēterim 
šo ziņu, tas noteikti  iedrošināja viņu. Pēteris bija nodevis Jēzu, bet 
Jēzus vēl aizvien mīlēja viņu un bija gatavs piedot viņam.

Ja tu esi kristietis, varbūt arī tu domā par kaut ko, ko esi izdarījis 
nepareizi savā kristieša dzīvē. Varbūt tava skolotāja klasē jautāja, vai 
kāds patiesi tic tam, kas rakstīts Bībelē, un tev bija bail pateikt, ka tu 
tici. Tev bija kauns iestāties par Jēzu un Viņa Vārdu. Atceries, Viņš vēl 
aizvien mīl tevi un ir gatavs tev piedot. Bībele saka: “..kas tajā [savā 
grēkā] atzīstas un turpmāk tā vairs nedara, tas izpelnīsies žēlastību.” 
(Salamana pamācības 28:13b) Dievs pilda visus Savus solījumus.

8. attēla daļa – Pēteris satiek Jēzu

Bībele teikts, ka Jēzus pēc Savas augšāmcelšanās satika Pēteri (Lūkas 
24:34, 1. Korintiešiem 15:5). Pēteris redzēja un runāja ar Viņu. Viņa 
Glābējs bija dzīvs. Viņam vēl aizvien bija naglu rētas rokās un kājās. 
Viņa sāns vēl aizvien bija caurdurts vietā, kur kareivis bija iedūris. 
Bet šis bija apbrīnojams augšāmcelts ķermenis, kuru Jēzus gatavojās 
ņemt uz Debesīm. Ķermenis bija varējis atstāt, kapu pirms vēl 
akmens bija novelts. Šis ķermenis varēja ienākt augšistabā, kur mācekļi 
bija sapulcējušies pat tad, kad durvis bija aizslēgtas. Caur šo Jēzus 
augšāmcelšanos arī mums, kas ticam Viņam, kādu dienu būs līdzīgi 
ķermeņi. Tas būs, kad Viņš nāks atpakaļ. Vai šis brīnums, kad Dievs 
uzmodināja Jēzu no mirušajiem, nav apbrīnojams?
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Bībelē teikts, ka tāpēc, ka Jēzus ir dzīvs, “Viņš var uz visiem laikiem 
izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva.” (Ebrejiem 7:25.) Ja tu gribi, 
tu vari nākt pie Dieva šodien. Tu vari Viņam teikt: “Jēzu, es esmu 
grēkojis. Paldies, ka nomiri pie krusta manis dēļ. Es lūdzu, lai Tu 
glābtu mani no grēkiem. Vadi manu dzīvi.”

Ja tu vēlies, lai es vairāk paskaidroju, kā tu vari nākt pie Kristus pēc 
glābšanas, pēc šīs nodarbības tu vari nākt (norāda vietu). Es tev 
paskaidrošu no Bībeles, kā tikt glābtam. 

Jēzus satika mācekļus vairākas reizes Jeruzālemē un Galilejā. 
Četrdesmit dienas pēc tam, kad Dievs bija uzcēlis Jēzu no mirušajiem, 
Jēzus satika mācekļus vēl pēdējo reizi. Tas bija Eļļas kalnā ārpus 
Jeruzālemes. Viņš tiem teica, lai iet un stāstīta Labo vēsti. Viņš pacēla 
rokas, lai svētītu viņus, un tajā brīdī tika paņemts Debesīs.

9. attēla daļa – Debesis

(Uzliek 9. daļu tāfeles labajā pusē.)

Mūsu augšāmcēlušais Glābējs ir tagad tur visā Savā godībā. Viņš lūdz 
par visiem, kas ir uzticējušies Viņam kā Kungam un Glābējam. Viņš 
ir aizgājis sagatavot mums vietu.

10. attēla daļa – Debesis

(Uzliek 10.daļu tāfeles kreisājā pusē.)

Mēs šodien runājām par Pēteri un par to, kas ar viņu notika pirms  
un kas pēc Jēzus nāves un augšāmcelšanās, bet vairāk par visu mēs 
runājām par Jēzu Kristu.

(Norāda uz siluetu.)

Viņš ir tas, kurš nomira un augšāmcēlās par grēciniekiem kā Pēteris 
un grēciniekiem kā es un tu. Viņš ir tas, kurš ir apsolījis nākt atkal, lai 
paņemtu uz Debesīm visus, kuri ir uzticējušies Viņam.

Vai tu esi gatavs Viņu sastapt?

Ja Viņš nāktu atkal jau šodien, vai esi pārliecināts, ka tu ietu kopā ar 
Viņu uz Debesīm? Tu vari uzticēties Jēzum un lūgt pēc glābšanas jau 
šodien. Mēs nezinām, kurā dienā Jēzus nāks atkal. Bībelē rakstīts: “To 
dienu un stundu neviens nezina” (Mateja 24:36). Bet kādu dienu – 
šogad vai citugad – Viņš nāks atkal (parādīt kalendāru).

Tu vari lūgt Viņam glābt Tevi, kamēr vēl ir laiks. Bībelē teikts: “Viņš 
var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva.” 
(Ebrejiem 7:25)

Uzticies Jēzum, lai Viņš tevi glābj un veido tādu, kādam tev jābūt 
atbilstoši Viņa plānam!
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Atkārtošanas jautājumi
(Izvēlieties, kurus jautājumus uzdot bērniem.)

1.  Kad Jēzus bija ar mācekļiem Ģedzemanes dārzā, kurš no viņiem 
teica: “Es esmu gatavs nomirt Tevis dēļ”? (Pēteris)

2.  Kāpēc Jēzus gribēja, lai Pēteris, Jēkabs un Jānis paliek nomodā? 
(Lai viņi lūgtu kopā ar Jēzu.)

3.  Cik reizes Jēzus gāja lūgt savu Tēvu? (Trīs reizes.)

4.  Kādēļ Jēzus necentās bēgt, kad vīri atnāca, Viņu sagūstīt? (Viņš 
zināja, ka tā bija Dieva griba, ka Viņš tiek sagūstīts.)

5.  Kādus brīnumu Jēzus izdarīja? (Viņš dziedināja vīru, kuram Pēteris 
bija nocirtis ausi.)

6.  Kādos veidos mēs nepaklausām Dievam? Mini piemērus, kas bija 
nodarbībā! (Mēs apskaužam citus; mēs ienīstam cilvēkus; mēs melojam; 
mēs negribam, lai Jēzus valdītu pār mūsu dzīvēm.)

7.  Ko Pēteris darīja, kad trīs cilvēki viņam vaicāja, vai viņš pazīst 
Jēzu? (Viņš teica, ka nepazīst Jēzu.)

8.  Kā mēs zinām, ka Pēteris pēc tam nožēloja izdarīto? (Viņš izgāja 
ārā un raudāja.)

9.  Kāpēc Jēzus nepretojās, kad karavīri sita un apsmēja Viņu? (Jo 
Viņš mīlēja viņus. Viņš bija gatavs nomirt par viņiem un arī par mums.)

10. Kāpēc Jēzus bija vienīgais, kurš varēja nomirt par visiem mūsu 
grēkiem? (Viņš ir vienīgais, kurš ir dzīvojis nevainojami. Viņš nekad 
negrēkoja.)

11. Ko tādu Jēzus teica pie krusta, kas parāda, ka Viņš samaksāja par 
visiem mūsu grēkiem? (“Viss piepildīts!”)

12. Ko apbrīnojamu Dievs paveica trešajā dienā pēc Jēzus nāves? 
(Viņš atdzīvināja Jēzu.)

13. Pirms Jēzus devās atpakaļ uz Debesīs, Viņš mācekļus satika 
vairākas reizes. Kādu uzdevumu Viņš uzdeva Viņiem? (Stāstīt 
citiem Labo vēsti.)

Atkārtošanas 
spēle
Uzskate aizmugurē ar 
zīmuli uzraksta punktu 
skaitu, ko katra komanda 
saņems, pareizi atbildot 
uz atkātošanas jautājumu.

Grupu sadala divās 
komandās. 

Pareizi atbildot uz 
jautājumu, bērni var 
izvēlēties uzskates 
gabalu, ko pielikt pie 
tāfeles.

Atkārtošana ir pabeigta, 
kad visi uzskates gabali ir 
pielikti un attēls ir salikts.

Uzvar komanda, kura ir 
sakrājusi visvairāk punktu. 
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14. Kad Jēzus nāks atpakaļ uz zemi, kurus Viņš ņems līdzi uz 
Debesīm? (Tos, kuri būs uzticējušies Viņam kā Glābējam.)

 





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
Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus
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