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pusaudžiem

Vadītāja piezīmes

Mērķi – mēs vēlamies, lai pusaudži:

saprastu, ka Dievam ir vara lietot tos, kuri 
pasaules acīs nesvarīgi;

 pieņemtu, ka bez Dieva viņi neko nespēj, un 
vēlētos, lai Dieva spēks parādās viņu dzīvēs;

 ļautu Dievam viņus lietot, lai sludinātu 
evaņģēliju (arī šajos Ziemsvētkos) un 
pastāstītu vismaz vienam neatpestītam 
cilvēkam Labo vēsti par glābšanu.

Ievads: Mikelandželo
Slavenajam gleznotājam Mikelandželo reiz jautāja, 
kādēļ viņš tik daudz laika veltī sīkām detaļām. 
Mikelandželo atbildēja: „Detaļas veido pilnību, bet 
pilnība nav nekādi nieki.”

Sen apsolītajam Glābējam ienākot pasaulē, Dievs 
izmantoja vairākus ikdienišķus notikumus, parastas 
lietas un vietas, kas ne ar ko īpašu neizcēlās. Viņš 
arī iesaistīja vienkāršus cilvēkus. 

Lūkas evaņģēlijā, stāstot par Kunga Jēzus 
piedzimšanu, nav minēti ievērojami cilvēki vai kādi 
īpaši priekšmeti, vienīgais izņēmums – eņģelis 
pasludina Dieva priecīgo vēsti,  un eņģeļu koris slavē 
Dievu.   

Metode: pētījums
[Sadala pusaudžus grupās pa 4 vai 5. Katrai grupai 
uzdod izlasīt Lūkas 2:12-20 un pierakstīt 
tekstā minētās lietas, vietas un 
cilvēkus. Pēc tam katra grupa 
pastāsta pārējiem, ko atraduši.] 

Metode: darba lapa

[Sakopē un izdala katram pusaudzim pa darba lapai. 
To viņi aizpilda, klausoties skolotāja stāstījumā.]

1. Dievs izmanto vienkāršus 
cilvēkus

Tajā laikā Palestīnā bija 
daudz ievērojamu cilvēku. 
Ķēniņa ģimene un citi 
vadoņi, pazīstami gudri 
cilvēki un garīgie līderi – tiem visiem bija 
liela ietekme. Tomēr eņģeļi netika sūtīti pie 
viņiem ar ziņu par Glābēja dzimšanu.

Eņģeļi aizgāja pie tā laika gluži 
neievērojamiem cilvēkiem. Jūs jau tekstā 
viņus atradāt. Kas tie bija? (Pusaudžu 
atbildes.) Tie bija gani. Tolaik gani nebija ne 
bagāti, ne ietekmīgi. Parasti tie bija jaunākie 
dēli ģimenē vai arī nabadzīgi vīri, kuri ganīja 
bagātnieku aitas. Viņi nebija mācījušies 
sludināt Labo vēsti par Kunga Jēzus 
Kristus piedzimšanu un viņiem nebija tādas 
pieredzes.

„Un, kad nu eņģeļi no tiem bija aizgājuši uz 
debesīm, tad gani runāja savā starpā: „Ejam 
tad nu uz Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas 
Kungs mums licis paziņot.”” (Lūkas 2:15)

Viņi atstāja aitas ganībās un steidzās 
apraudzīt jaundzimušo. Tik sens stāsts… – 
Kopš tā laika ir aizritējis vairāk nekā 2000 
gadu. Varbūt toreiz Bētlemē daudziem tas 
nelikās nekāds svarīgs notikums, bet tagad 
zinām, ka tas attiecas uz katru cilvēku 
pasaulē. 

Marija, kuru Dievs izvēlējās par Glābēja 
māti, bija parasta meitene. Viņa nebija ne 
ķēniņiene, ne princese.

Jāzeps, kurš šeit uz zemes kā tēvs rūpējās 

Tie nav nekādi nieki 

Ziemsvētku 
stunda 



4

Tie nav nekādi nieki

par Kungu Jēzu, nebija ne ķēniņš, ne 
augstmanis. Viņš bija parasts galdnieks. 

„Raugait, brāļi, savus aicinātos, nav tur taču 
daudz pasaules gudro, nav daudz vareno, 
nav daudz augsti dzimušo. Bet, kas ģeķīgs 
pasaulē, to Dievs ir izredzējis, lai liktu kaunā 
gudros; un, kas nespēcīgs pasaulē, to Dievs 
izredzējis, lai liktu kaunā stipros; un, kas 
pasaulē zems un nicināts un kas nav nekas, 
to Dievs ir izredzējis, lai iznīcinātu, to, kas ir 
kas” (1. Korintiešiem 1:26-28).

Cik lieliski ir zināt, ka Dievs izmanto 
neievērojamus cilvēkus, lai paveiktu lielas 
lietas!

      Metode: aktivitāte 
[Tad, ja ir laiks.]

Sadala pusaudžus divās 
grupās (piemēram, zēni un 
meitenes) un liek uzrakstīt 
Bībelē minētus neievērojamus cilvēkus, kuri 
paveikuši ko izcilu. Laiks – viena minūte. 
Pēc tam pārstāvji no katras komandas pa 
kārtai nosauc šo cilvēku vārdus un ko viņi ir 
paveikuši. Uzvar komanda, kura var nosaukt 
vairāk cilvēku, kuri atbilst šim raksturojumam 
(uzvarētājus apbalvo – ir taču Ziemsvētki!).

Piemēri:
•	 Dāvids	bija	tikai	ganu	zēns,	kad	uzveica	
Goliātu;
•	 Gideons	ar	300	vīriem	sakāva	lielo	
midiāniešu armiju;
•	 zīdaiņa	vecumā	Mozus	bija	nolemts	nāvei,	
bet izglābts vēlāk izveda Israēla tautu no 
Ēģiptes uz Kaānas zemi;
•	 meitene,	kura	bija	nolaupīta,	aizvesta	
uz svešu zemi un padarīta par kalponīti, 
pastāstīja tās zemes smagi slimajam karaspēka 
virspavēlniekam Naamanam, kas viņam var 
palīdzēt, un viņš tika dziedināts;
•	 mazs	zēns	atdeva	savas	pusdienu	maizītes	
Jēzum, kurš ar tām paēdināja vairāk nekā 5000 
ļaužu;
•	 Marija	Magdalēna,	kuru	bija	apsēduši	7	
dēmoni un kuru Jēzus bija no tiem atbrīvojis, 

pirmā ieraudzīja Jēzu pēc augšāmcelšanās un 
steidzās pastāstīt to mācekļiem;
•	 Onēzims	–	Filemona	izbēgušais	vergs	–	
nogādāja apustuļa Pāvila vēstuli savam agrākajam 
saimniekam	Filemonam		utt.

Uztici savu dzīvi Dievam, un Viņš lietos arī tevi! 
Ja tu jau esi Dieva bērns, izmanto katru iespēju 
pastāstīt kādam patieso Ziemsvētku vēsti! Lai 
vēl kāds iepazīst Kungu Jēzu kā savu Glābēju. 
Jau šogad. 

Metode: vārdu mīkla – neievērojami 
cilvēki

2. Dievs izmanto neievērojamas 
vietas 

(Ieteikums: Noderēs karte ar attiecīgām 
atzīmēm.)

Kungs Jēzus Kristus piedzima Bētlemē, 
ciematiņā, kas tolaik ne ar ko īpašu neizcēlās, 
bet kam bija īpaša nozīme Dieva acīs.

„Bet tu, Bētleme Efratā,
kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas,

no tevis nāks tas,
kam jābūt par valdnieku Israēlā

un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos,
mūžības pirmlaikos.” (Mihas 5:1)

VĀRDU MĪKLA        

A D B O S E R V T
D Ā D I D S A S S
K V G E H U T F E
L I J S I Z N S R
K D O I A 0 A E V
A J I R A M V R Ā
L V L U A A R V U
P S E S O M E A P
S M I Z Ē N O A L
D R A M C R A M P

Atrod 
neievērojamu 
cilvēku vārdus 
šajā mīklā! 

Bībelē minēti 
šādi vārdi: 
Mozus, Dāvids, 
Marija, kalps, 
Onēzims.
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Vadītāja piezīmes

Dievs sūtīja Savu vienīgo Dēlu piedzimt šajā 
grēcīgajā pasaulē – neievērojamā ģimenē un 
nenozīmīgā vietā, lai Viņš caur Savu nāvi un 
augšāmcelšanos visiem cilvēkiem sagādātu 
glābšanu no grēkiem un mūžīgu dzīvību. Tādēļ 
arī tu šodien vari uzticēties Viņam. Kungs Jēzus 
ir paveicis visu tavā labā. Neatkarīgi no tā, kur tu 
dzīvo un kas esi. Patiesā Ziemsvētku vēsts ir Jēzus. 
Tie ir svētki, kad svinam glābšanu. 

Ziemsvētkos svinam dzimšanas dienu Tam, kurš 
sacījis: „ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība.” 
(Jāņa 11:25) Vienīgi ticot Jēzum, tu vari priecāties 
par Viņa doto dzīvību. 

Tavā ģimenē, klasē, kad esi kopā ar draugiem, 
tuvākā apkārtnē... neatkarīgi no tā, cik nenozīmīgi 
šie cilvēki un vietas varētu likties, visur Viņš ir kopā 
ar tevi. Vai tu vēlies, lai Dievs tevi lieto tieši tur, kur 
tu esi, jebkurā situācijā, tiekoties ar jebkuru cilvēku? 
Ļauj, lai Viņš tevi lieto!

Dievam ir liels plāns, un Viņš izmanto nenozīmīgas 
lietas un situācijas, lai īstenotu Savu plānu.

3. Dievs izmanto nenozīmīgas 
lietas

Silīte nepavisam nav piemērota 
guļvieta jaundzimušajam, kur 
nu vēl Dieva Dēlam! Parasti 
kūtī no siles ēd lopiņi. Tomēr tieši 
kūtī piedzima Jēzus – mūsu Glābējs.   
Viņš, Ķēniņu Ķēniņš, pazemojās tik lielā mērā, ka 
piedzima ļoti nabadzīgā vietā, lai mēs varētu saņemt 
mūžīgās bagātības. Viņš būtu varējis piedzimt pilī, 
slimnīcā vai skaistā mājā, bet Dievs bija izvēlējies 
gaužām necilu vietu Sava Dēla ienākšanai pasaulē.

„Un viņai piedzima pirmdzimtais Dēls, un viņa To 
ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas 
tai	mājoklī.”	(Lūkas	2:7)

Dievs izmantoja to, kas bija nenozīmīgs, lai Viņa 
Dēls varētu piedzimt šajā pasaulē. Ko Dievs varētu 
izmantot no tām lietām, kas ir tev? Varbūt tev ir 
velosipēds, ar kuru tu varētu atvest pārtiku kādam 
gados vecākam vai slimam kaimiņam. Varbūt tu vari 
nosūtīt e-pastu no sava datora kādam draugam, 

kuram vajadzīgs iedrošinājums. Ļauj Dievam lietot 
nenozīmīgas lietas, kas tev ir, lai īstenotu Viņa 
plānus.

Metode: vārdi ar skaitļiem

Skolotājs, izmantojot mobilo telefonu, uzraksta 
vārdus	ar	skaitļiem	(piemēram,	253577	
ALEKSS). Pusaudžiem vārds jāatmin. 
Tad aicina viņus ar skaitļiem uzrakstīt 
grupas biedru vārdus. Noteikti 
jāpiekodina pusaudžiem neaizmirst uz 
darba lapas uzrakstīt savu vārdu. 

Nobeigums

Varbūt tev nešķiet, ka tu būtu nozīmīgs, varbūt 
tu esi piedzīvojis tādu izturēšanos, kas 
likusi tev tā domāt, bet Dievam tu 
esi ļoti svarīgs! Ļauj, lai Dievs tevi 
lieto un īsteno Savu izcilo plānu tavā 
dzīvē! Viņa spēkā spējam paveikt 
lielas lietas Dieva godam. Lai šajos 
Ziemsvētkos Dievs aizved tevi pie cilvēkiem, kuri 
Viņu vēl nepazīst. Pastāsti viņiem Labo vēsti par 
mūsu Glābēja Jēzus Kristus dzimšanu!



Darba lapa A

Tie nav nekādi nieki

Izlasi Lūkas 2:12-20
Ieraksti tekstā minētās nenozīmīgās lietas, vietas un cilvēkus:

1._____________________________ 2.________________________________

3._____________________________ 4.________________________________

5._____________________________ 6.________________________________

7._____________________________ 8.________________________________

1. Dievs izmanto parastus cilvēkus
Ieraksti to parasto cilvēku vārdus, kuri paveikuši lielas lietas un 
par kuriem stāstīts Bībelē:

1._____________________________ 5.________________________________

2._____________________________ 6.________________________________

3._____________________________ 7.________________________________

4._____________________________ 8.________________________________

Vārdu mīkla – parasti cilvēki
Atrod šajā mīklā Bībelē minēto neievērojamo cilvēku vārdus! 
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2.  Dievs izmanto neievērojamas 
    vietas 

____________________________________________

Kur Dievs varētu tevi lietot?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

3. Dievs izmanto nenozīmīgas      
 lietas

__________________________________________________

Kuras no tavām lietām Dievs varētu izmantot?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________

Ko Dievs varētu lietot?

Uzraksti savu vārdu, izmantojot skaitļus mobilajā telefonā!

___________________________________________________

Darba lapa B



Bērnu kristīgās izglītības 
apvienība

Adrese:

Vienības gatve 192–149, 
Rīga, LV–1058
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