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Ievads

Dariet sevi pieejamu padomdošanai
Kad sludināt evaņģēlija vēsti, būs bērni, kuri tai uzreiz atsauksies. Viņi to darīs patstāvīgi, vēlāk par to jums 
pasakot vai arī nedarot jums zināmu, ka ir uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr 
būs arī tādi, kuriem būs vajadzīga palīdzība. Varbūt viņiem būs jautājumi par to, kā uzticēties Jēzum.

Mācot atpestītus bērnus, iespējams, viņiem būs vajadzīgs padoms grūtā situācijā; varbūt vajadzēs sīkāk 
paskaidrot, kā konkrētā stunda attiecas uz viņu ikdienas dzīvi; iespējams, būs situācija, kad viņi nezinās, 
kā vajadzētu rīkoties saskaņā ar Bībeli; varbūt viņi gribēs pastāstīt par savām grūtībām, lai jūs varētu par 
viņiem aizlūgt, it īpaši gadījumos, kad esat vienīgais kristietis, kas viņus atbalsta.

Šo iemeslu dēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka esat pieejams sarunai. Tikpat svarīgi bērniem zināt, kad un 
kur viņiem iet, ja vēlas ar jums aprunāties. Jūsu lēmumam vienmēr jāatbilst Bērnu aizsardzības politikai 
valstī. Visbeidzot būtiski, lai vēl neatpestīti bērni nesajauktu nākšanu pie Kunga Jēzus ar nākšanu pie jums. 

Katrā gadījumā nevajadzētu  aicināt bērnu uz sarunu ar jums, vienlaicīgi izsakot aicinājumu atsaukties 
evaņģēlijam, lai neradītu maldīgu iespaidu, it kā viņš nevarētu nākt pie Jēzus Kristus bez jūsu starpniecības 
vai arī ka viņš jau saņem glābšanu, gaidot sarunu ar jums.

Piemērs sarunai ar neatpestītu bērnu 

„Vai tu tiešām gribi veltīt savu dzīvi Kungam Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es ar prieku tev 
paskaidrošu, kas par to teikts Bībelē. Pienāc pie manis, kad nodarbība būs beigusies! Atceries, ka es nevaru 
piedot tavus grēkus − vienīgi Kungs Jēzus var to izdarīt, bet es labprāt paskaidrošu, kā tu vari nākt pie 
Viņa. Nāc droši un jautā!”

Piemērs sarunai ar atpestītu bērnu 

„Ja tu esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, bet vēl neesi man par to pateicis, lūdzu, pēc 
nodarbības pastāsti man par to! Es gribētu zināt, vai arī tu esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Kungam 
un Glābējam, lai es varētu lūgt Dievu par tevi un varētu tev palīdzēt.”

Vingrinieties lietot uzskati 
Iepazīstieties ar uzskati un stundas plānu, lai zinātu, kad tā jālieto. Tad izmēģiniet, kā to darīsiet!

Papildu uzskate  
Izdrukājiet stundas centrālās patiesības (CP) tekstu! Izvēlieties tādu šriftu, lai tekstu varētu viegli izlasīt arī 
mazi bērni. CP uzskati pieliek pie tāfeles stundas sākumā vai tajā brīdī, kad to māca pirmo reizi. Ja plānots 
izmantot flaneļa tāfeli, vārdiem otrā pusē pielīmē samtpapīra strēmeles.

Atkārtošanas jautājumi
Stundai ir pievienoti atkārtošanas jautājumi. Ja atkārtošanas laiks tiek pareizi organizēts, tā var būt lieliska 
iespēja bērniem aizraujošā veidā nostiprināt mācīto. Jūs šo laiku varat izmantot:

•   lai konstatētu, cik daudz bērni ir sapratuši un atceras;

•   lai saprastu, ko jums kā skolotājam vajag uzsvērt, lai bērni labāk atcerētos mācīto;
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•   priekam. Bērniem patīk sacensības, un viņi gaida šo nodarbības daļu. Taču tā nav tikai spēle, tā ir 
mācīšanās.

Šajā mācību materiālā doti tikai atkārtošanas jautājumi, kas attiecas uz Bībeles stundu. Būtu ieteicams 
uzdot jautājumus arī par mācītajām dziesmām, Bībeles pantu vai citu nodarbībā mācīto, tādējādi bērniem 
ļaujot saprast, ka svarīga ir katra nodarbības daļa.
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Rakstu vietas skolotājiem
Jeremijas 1

Romiešiem 10:13

Psalmi 119:105

Kolosiešiem 3:15

Mateja 28:19-20

Īpašais akcents
Dievam ir plāns tavai dzīvei.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies Jēzum un lūdz Viņam 

atklāt plānu tavai dzīvei!

Atpestītajiem: Lūdz, lai Dievs tev atklāj Savu plānu 
un dod spēku tam sekot!

Bībeles pants
„Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz 
maniem ceļiem.” Psalmi 119:105

Uzskate
w Attēli: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10.

w Tekstā minēts, ka katrs bērns saņems Bērnu 
evaņģelizācijas apvienības izdotu evaņģēlija 
traktātu. Latvijā tie pieejami Bērnu kristīgās 
izglītības apvienībā, Vienības gatvē 192-149, 
Rīgā).

Stundas plāns
Ievads

Vai tev ir varonis?

Notikumu attīstība

1. Jeremija – Dieva pravietis.

2. Dievs aicina Jeremiju.

3. Dievs vēlas, lai mēs būtu glābti.

4. Kā izglābties (izmantojot ilustrāciju par 
slīcēja glābšanu).

5. Dieva apsolījums Jeremijam. 

6. Izglābts, lai liecinātu par Dievu.

7. Dievs pieskaras Jeremijas mutei.

8. Īpašā kalpošana Tam Kungam.

9. Zīme no Dieva.

10. Verdošais katls.

Kulminācija

Jeremija – uzticīgais vēstnesis.

Nobeigums

Dieva apsolījums tiem, kuri mūsdienās liecina 
par Viņu.



Jeremijas aicinājums

6

Stunda
« Ievads: Vai tev ir varonis?

Vai tev ir varonis, kuru tu apbrīno? Varbūt tas ir kāds slavens sportists? 
Varbūt populārs dziedātājs vai filmu zvaigzne? Vai tu viņus apskaud? 
Tā vien šķiet, ka viņiem dzīvē viss rit kā pa diedziņu – viss viņiem 
padodas un vienmēr veicas. 

1. attēls
« Notikumu attīstība: Jeremija – Dieva pravietis.

Bībelē aprakstīti dažādi varoņi. Nu, piemēram, Jeremija. Šim vīram 
nepavisam nebija viegla dzīve. Viņš gribēja saviem tautiešiem darīt 
zināmu Dieva patiesību, bet cilvēki ņirgājās par viņu, visādi darīja pāri, 
iemeta cietumā un pat gribēja nonāvēt. Tomēr Jeremija palika uzticīgs 
Dievam un lūdza par savu tautu, raudādams par tās grēkiem. Tādēļ 
viņu dēvēja par „raudošo pravieti” (pēc Raudu dziesmas 1:16 un 2:11).

Jeremija nemaz neizskatījās pēc varoņa. Viņš bija kautrīgs un nedomāja, 
ka ir talantīgs. Vecāki nosauca zēnu par Jeremiju, kas nozīmē „Dievs ir 
suverēns”. Dievs ir nesalīdzināmi varenāks par ikvienu un par jebko.  
Vecāki mazajam Jeremijam droši vien būs mācījuši par Dievu. Kas gan 
ir skaidri zināms, ka viņš uzticējās Dievam.

2. attēls
« Notikumu attīstība: Dievs aicina Jeremiju.

Kad Jeremija jau bija jauneklis, Dievs teica viņam: „Pirms Es tevi 
radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu, un, pirms tu piedzimi no 
mātes miesām, Es tevi svētīju un tevi izredzēju par pravieti tautām.” 
(Jeremijas 1:5) Dievs aicināja Jeremiju būt par Viņa vēstnesi.  Dievs 
to bija jau sen izlēmis. 

Dievam ir kas padomā arī katram no mums. Katra cilvēka dzīvei Viņam 
ir brīnišķīgs plāns.

3. attēls
« Notikumu attīstība: Dievs vēlas, lai mēs būtu glābti.

Zināt, ko Dievs vēlas visvairāk? − Lai mēs būtu glābti no saviem grēkiem. 
Nav nekā cita svarīgāka šajā pasaulē. Bībelē Dievs ir paskaidrojis, kas 
ir labi un pareizi. Viņš zina, kas ir vislabāk, un Viņa Vārds vienmēr ir 
patiess. Diemžēl cilvēki ir nepastāvīgi. Mēs katrs ļoti bieži neklausām 
Dievam un rīkojamies nepareizi. Tas ir grēks un šķir mūs no Dieva. 
Vienīgi Jēzus Kristus var mums piedot, jo Viņš nomira pie krusta par 
mums un augšāmcēlās. Tādēļ Dievs ikvienu aicina tūlīt pat uzticēties 
Jēzum Kristum. Ko nozīmē uzticēties Kristum?
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4. attēls
« Notikumu attīstība: Kā saņemt glābšanu (izmantojot ilustrāciju par slīcēja 

glābšanu).

Iedomājies, ka esi iekritis ezerā, bet neproti peldēt. Ūdens jau smeļas 
tev mutē. Vēl brīdis un tu noslīksi. Piepeši tu krastā pamani glābēju. 
Ko tu dari? Tu sauc pēc palīdzības: „Palīgā! Glābiet!”

Visu to slikto lietu dēļ, ko esam darījuši, mēs esam briesmās un sākam 
grimt – ne jau ūdenī, bet vēl dziļāk grēkā ar visām no tā izrietošajām 
sekām. Mums pienākas sods. Mēs esam pazuduši, šķirti no Dieva un 
pelnījuši mūžīgo sodu. 

Kad slīkstam, mums var palīdzēt glābējs. No soda par grēkiem mūs 
var izglābt vienīgi Kungs Jēzus. Kas mums jādara? Jāsauc palīgā, tikai 
šoreiz pats Kungs. Mums jāsauc uz Viņu. Ko Kungs Jēzus tad darīs? 
Viņš izglābs mūs no soda par grēku. Bībelē rakstīts: „Jo ikviens, kas 
piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13) Kad lūdzam 
Kungam mūs glābt, Viņš steidzas palīgā. Viņš piedod mūsu grēku un 
pārņem mūsu dzīves vadību. Vai tu esi lūdzis Jēzum Kristum izglābt 
tevi no grēkiem? Tas ir galvenais, kas tev dzīvē jānokārto. 

2. attēls (vēlreiz)
« Notikumu attīstība: Dieva apsolījums Jeremijam.

Dievs aicināja Jeremiju darīt kaut ko īpašu. Kāda bija Jeremijas atbilde? 
Viņš sacīja: „Ak, Kungs, mans Dievs, redzi, es neprotu runāt, jo es esmu 
vēl jauns!” (Jeremijas 1:6) Jeremija domāja, ka ir vēl pārāk jauns, tāpēc 
varētu netikt galā ar svarīgo uzdevumu. Tāpēc viņš teica: „Es esmu 
pārāk jauns tik svarīgam uzdevumam. Es pat neprotu pareizi izteikties.”

Taču Dievam bija nevainojams plāns Jeremijas dzīvei, un Viņš tam 
sacīja: „Nesaki: es esmu jauns, − jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu, 
un jārunā viss, ko Es tev pavēlēšu. Nebīsties no viņiem, jo Es esmu ar 
tevi un tevi pasargāšu!” (Jeremijas 1:7-8)

Dievs apsolīja būt kopā ar Jeremiju un palīdzēt viņam.

5. attēls
« Notikumu attīstība: Izglābts, lai liecinātu par Dievu.

Kad esi uzticējies Kungam Jēzum Kristum, Dievs dod tev darbu. Viņš 
aicina tevi būt par Savu liecinieku, − stāstīt un rādīt citiem, kas Viņš 
ir un ko Viņš ir paveicis. Mēs esam Dieva liecinieki tur, kur Viņš mūs 
ir nolicis, − mājās, skolā, vietās, kur pavadām savu brīvo laiku.

Kā ir ar tevi? Ko tu par to domā? Vai tu esi gatavs liecināt par Kristu? 
Vai arī teiksi kā Jeremija: „Ak, Kungs, Dievs! ... es neprotu runāt, jo 
es esmu vēl jauns”? Mēs visi nejūtamies gana piemēroti šim darbam, 
bet, ja esam Dieva bērni, Kungs mums saka: „Nebīsties... jo Es esmu 
ar tevi.” Ja Dievs saka, lai nebaidāmies, tad mums patiešām nav pamata 
baidīties.

Skolotājs izlasa doto rakstu 
vietu no Bībeles vai uztic to 
vecākam bērnam.

Skolotājs izlasa doto rakstu 
vietu no Bībeles vai uztic to 
vecākam bērnam.

Skolotājs izlasa Jeremijas 
1:5-6  no Bībeles vai uztic to 
vecākam bērnam.
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Man jums katram ir sarūpēta kāda dāvaniņa. Tas ir traktāts. Ja tu 
vēl neesi lūdzis, lai Kungs Jēzus Kristus ir tavs Kungs un Glābējs, 
tajā ir tieši tev domāta vēsts. Izlasi traktātu un pārdomā to, kas tajā 
teikts! Ja tu jau esi uzticējies Jēzum Kristum, tad uzdāvini šonedēļ šo 
traktātu kādam, kuram vajadzīgs Glābējs, kādam, kurš nav bijis mūsu 
nodarbībās. Varbūt tu baidies to darīt. Neaizmirsti Dieva apsolījumu: 
„Nebīsties... jo Es esmu ar tevi.” (Jeremijas 1:8) Kam tu šonedēļ iedosi 
šo traktātu? Dievam ir plāns tavai dzīvei – būt Viņa lieciniekam gan 
saviem draugiem, gan citiem tur, kur esi. 

6. attēls
« Notikumu attīstība: Dievs pieskaras Jeremija mutei.

Dievs ne vien Jeremijam apsolīja būt vienmēr kopā ar viņi, bet arī 
izdarīja vēl kaut ko. Bībelē teikts, ka Dievs izstiepa Savu roku un 
aizskāra Jeremijas muti. (Jeremijas 1:9) Vari iedomāties, ko jauneklim 
tas nozīmēja?! Viņam nu bija dots spēks runāt. Dievs nodrošināja pilnīgi 
visu, kas Jeremijam bija vajadzīgs, lai būtu Dieva vēstnesis.

Atceros vēl kādu patiesu stāstu par jaunu vīrieti, kuru Dievs aicināja 
kļūt par misionāru Francijā. Vīrietis iebilda Dievam: „Es taču neprotu 
franču valodu. Man nav tādas naudas. Turklāt es neesmu sludinātājs.” 
Taču Dievs lika jauneklim saprast, ka ir jāsaka „jā”, par pārējo Viņš 
gādās. Galu galā vīrietis atsaucās Dieva aicinājumam. Vispirms Dievs 
viņu nosūtīja uz Bībeles institūtu Francijā, kur viņš trīs gadus mācījās 
franču valodā. Tas nebija viegli, bet tagad viņš runā franciski, tikai ar 
īru akcentu. Vēl viens no iebildumiem bija naudas trūkums. Ilgi jau 
nepārtiksi tikai no svaiga gaisa un ūdens. Taču katru reizi, kad bija 
jāmaksā īre un par mācībām, Dievs nodrošināja šos līdzekļus. Un tā 
katru mēnesi, kamēr viņš kalpoja kā misionārs. Jauneklis bija Dievam 
teicis, ka nav sludinātājs. Varbūt viņš nav gluži spīdeklis šajā jomā, bet 
Dievs viņam palīdz sludināt evaņģēliju. Dievs ir uzticams. Viņš palīdzēja 
Jeremijam piepildīt Dieva plānu. Viņš palīdzēs arī tev.

7. attēls
« Notikumu attīstība: Īpašā kalpošana Tam Kungam.

Iespējams, Dievs reiz aicinās kādu no jums, kas esat uzticējušies Jēzum 
Kristum, kādā īpašā kalpošanā − varbūt mācīt bērnus vai vadīt jauniešus. 
Dievs pat var kādu no jums aicināt kļūt par misionāru, mācītāju 
vai evaņģēlistu. Kāda būs tava atbilde, ja Dievs aicinās tevi darīt ko 
tādu? Vai teiksi Viņam „Jā!”? Dievam ir izcils plāns tavai dzīvei. Tavs 
pienākums ir noskaidrot, kāds tieši tas ir, un tad Viņa spēkā sekot šim 
plānam. Lūdz, lai Dievs tevi vada, palīdzot īstenot Viņa plānu tavai 
dzīvei.

Kā zināt, ko Dievs vēlas? Tas ir atklāts Dieva Vārdā. „Tavs vārds ir manu 
kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.” (Psalmi 119:105) Lasot 
Bībeli, tu uzzināsi, kāda ir Dieva griba. Vēl Bībelē rakstīts: „Bet Kristus 

European Child 
Evangelism Fellowship® 
sagatavotos traktātus 
bērniem latviešu un 
krievu valodās var saņemt 
Bērnu kristīgās izglītības 
apvienības ofisā, Vienības 
gatvē 192-149, Rīgā 
un rakstot e-pastu uz 
ceflatvia@inbox.lv.
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miers lai valda jūsu sirdīs.” (Kolosiešiem 3:15) Kad pildām Dieva gribu, 
mūsu sirdīs ienāk Dieva miers. Jebkas, kas ir pretrunā ar Dieva gribu, 
laupa šo mieru. Dievs tāpēc devis Savu Vārdu, lai mēs to lasītu un gūtu 
mieru savās sirdīs. Dievs var arī uzticēt kādam citam kristietim, kuram 
ir lielāka pieredze, palīdzēt tev ar labu padomu. Kad jūti aicinājumu 
kalpot Dievam īpašā veidā, ir labi aprunāties ar kristīgu vadītāju.

Dievs gribēja, lai Jeremija saprastu, kas būs jādara, tāpēc parādīja viņam 
divas lietas. Jeremija to nekad neaizmirsa.

8. attēls
« Notikumu attīstība: Zīme no Dieva.

Vispirms Dievs Jeremijam parādīja mandeļkoka zaru. Kāpēc tieši 
mandeļkoka zaru? Tādēļ, ka gada sākumā pirmais uzzied mandeļkoks. 
Izraēlā tie sāk ziedēt jau janvārī. Šādā veidā Dievs teica Jeremijam, ka 
tikpat ātri, kā uzzied mandeļkoks, Dievs bez kavēšanās sodīs grēku un 
izglābs tos, kuri atgriezīsies pie Viņa. Dievs turēs doto vārdu.

Jeremija sacīja: „Es redzu mostošos mandeļkoka zaru ar ziediem.” 
(Jeremijas 1:11)

Tad Tas Kungs sacīja viņam: „Tu redzēji pareizi: Es esmu nomodā par 
Savu Vārdu, lai tas piepildītos!” (Jeremijas 1:12)

Kopš tā laika, ikreiz, kad Jeremija redzēja mandeļkoku uzziedam, 
viņš atcerējās, ka Dievs pilda Savus solījumus. Jeremija bija drošs, ka 
visa viņa ļaudīm pasludinātā Dieva vēsts piepildīsies tieši tā, kā teikts 
Rakstos. Tā arī ir. Dievs nevilcinās turēt doto Vārdu. Ikreiz, kad redzi 
ziedošu koku pavasarī, atceries, ka Dievs pilda Savus solījumus.

9. attēls
« Notikumu attīstība: Verdošais katls.

Dievs atklāja Jeremijam vēl kaut ko. Dievs viņam jautāja: „Ko tu redzi?” 
(Jeremijas 1:13)

Jeremija paskatījās un atbildēja: „Es redzu verdošu katlu, kas ar savu 
priekšpusi vērsts no ziemeļiem uz dienvidiem.” (Jeremijas 1:13)

Jeremija redzēja pavardu, kurā sprēgāja uguns, uz tās atradās liels katls. 
Virums sāka burbuļot un gāja pāri katla malām. Ko gan tas nozīmē? 

Dievs paskaidroja Jeremijam: „No ziemeļu puses celsies ļaunums, kas 
skars visus zemes iedzīvotājus. Jeruzālemes un Jūdejas iedzīvotājus 
piemeklēs liela nelaime. Jeremija, tev jābrīdina sava tauta – ja ļaudis 
turpinās grēkot, viņi saņems bargu sodu. Taču, ja ļaudis novērsīsies no 
citiem dieviem un elku tēliem, lai sekotu patiesajam Dievam, viņi tiks 
izglābti. Ja viņi neklausīs, nāks ienaidnieks.” (Pēc Jeremijas 1:14-18.)

Ja tavā dzīvē vēl nav Jēzus Kristus, tev jāatgriežas pie Viņa, lai saņemtu 
glābšanu. Tas ir ļoti svarīgi! Viņš mīl tevi. Viņš grib piedot tev tavus 

Skolotājs izlasa doto rakstu 
vietu no Bībeles vai uztic to 
vecākam bērnam.
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grēkus un dot tev jaunu dzīvību. Atceries: „Jo ikviens, kas piesauc Tā 
Kunga Vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13)

Tev jālūdz, lai Kungs Jēzus ienāk tavā dzīvē. Viņš apsola tevi glābt. Ja 
vēlies to darīt šodien, bet īsti nezini, kā, mēs par to pēc nodarbības 
varam aprunāties. Tu vari atnākt un apsēsties šeit, pirmajā rindā. Ja pēc 
nodarbības redzēšu tevi tur sēžam, tad zināšu, ka vēlies lūgt Jēzu Kristu 
ienākt tavā dzīvē. Es tev paskaidrošu, kas tev jādara, un pastāstīšu, ko 
Dievs tad ir apsolījis darīt.

Ikreiz, kad redzēsi katlu ar verdošu ūdeni, atceries Dieva Jeremijam 
uzticēto vēsti – Dievs soda grēku, bet Viņš vēlas mūs izglābt.

10. attēls
« Kulminācija: Jeremija – uzticīgais vēstnesis.

Dievs lika Jeremijam brīdināt cilvēkus par grēka sekām. Tas bija grūts 
uzdevums, jo ļaudis varētu neņemt vērā brīdinājumu. Viņi varētu 
uzskatīt, ka Jeremija ir nodevējs, ja jau runā par ienaidnieka uzvaru. 
Tāpēc viņi bija gatavi darīt pāri Jeremijam, iemest viņu cietumā un 
pat nonāvēt. Četrdesmit garus gadus Jeremija sludināja Dieva labo 
vēsti savai tautai, dodot cilvēkiem iespēju atgriezties pie Dieva. Tas it 
nemaz nebija viegli.

Dievs nekad nav teicis, ka, dzīvojot pēc Viņa plāna, tev būs viegla 
dzīve. Dzīve nav „rožu dārzs”. Kad paklausām Dievam, var gadīties, ka 
citi mūs izsmies vai pat darīs pāri. Viņiem nepatīk, ka esam atšķirīgi, 
turklāt cilvēki ne vienmēr ir gatavi pieņemt to, kas teikts Bībelē. Bībelē 
lasām, ka Dievs, aicinot Jeremiju par Savu pravieti, teica viņam: „Un, 
kad tie pret tevi arī saceltos, tie tevi nenomāks, jo Es esmu ar tevi, lai 
tevi pasargātu!” (Jeremijas 1:19) Dievs jau pašā sākumā apsolīja: „Es 
esmu ar tevi un tevi pasargāšu!” (Jeremijas 1:8)

5. attēls (vēlreiz)
« Nobeigums: Kunga apsolījums tiem, kuri mūsdienās liecina par Dievu.

Sešsimt gadus vēlāk Kungs Jēzus sacīja Saviem mācekļiem: „Tāpēc eita 
un darait par mācekļiem visas tautas... Un redzi, Es esmu pie jums ik 
dienas līdz pasaules galam.” (Mateja 28:19-20) Šī pavēle attiecas arī 
uz mums, Kunga Jēzus sekotājiem mūsdienās. Kāda ir tev paredzētā 
vieta Dieva plānā sludināt Labo vēsti pasaulei? Dievam ir plāns, un 
tajā ir vieta katram kristietim. Mūsu uzdevums – atrast savu vietu, lai 
liecinātu par Jēzu Kristu  − vai nu savā zemē, vai kā misionāram kādā 
citā zemē. Pasaulē nav drošāka un brīnišķīgāka patvēruma kā atrasties 
Dieva gribas centrā. Atceries, ko Dievs teica Jeremijam: „Es tevi svētīju 
un tevi izredzēju... jo tev jāiet visur, kurp Es tevi sūtīšu... Es esmu ar 
tevi un tevi pasargāšu!” (Jeremijas 1:5-8)

Dievs pildīja Savu solījumu Jeremijam. Tāpat būs arī ar mums, kad 
iepazīsim Viņu kā savu Kungu un Glābēju un dzīvosim atbilstoši Viņa 
plānam. Kāda tā ir laime – dzīvot pēc Dieva prāta un zināt, ka Viņš ir 
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ar mums un gādā par mums! Jeremija bija uzticīgs Dievam līdz galam. 
Un kā būs ar tevi un mani?

Atkārtošanas jautājumi
Dotos atkārtošanas jautājumus varat izmantot kā viktorīnu vai izvēlēties kādus no 
tiem, lai pārrunātu ar bērniem, piemēram, šādas tēmas: kāda bija Jeremijas dzīve; ko 
mūsdienās nozīmē pildīt Dieva gribu; ka Dievs ir uzticams un gādā par tiem, kuri vēlas 
Viņam sekot un kalpot. 

1. Kāpēc Jeremija raudāja? (Cilvēku grēku dēļ.)

2. Kādēļ dažreiz cilvēki slikti izturējās pret viņu? (Jo viņš cilvēkiem 
teica Dieva patiesību.)

3. Ir kaut kas, ko Dievs vēlas, lai mēs darītu vispirms. Kas tad mums 
ir jādara? (Jālūdz Jēzum piedošana par saviem grēkiem.)

4. Kādēļ Dievs pieskārās Jeremijas mutei? (Lai parādītu Jeremijam, 
ka dos viņam spēku liecināt.)

5. Kā tu vari zināt, ko Dievs vēlas, lai tu dari? (Lasot Viņa Vārdu, 
lūgšanā, uzklausot citu ticīgo padomus.)

6. Kad Izraēlā sāk ziedēt mandeļkoki? (Janvārī)

7. Ko nozīmēja verdošais katls? (Zemē iebruks ienaidnieks, un 
Jeruzālemes iedzīvotājus piemeklēs liela nelaime.)

8. Kādēļ cilvēki reizēm izsmej kristiešus? (Viņiem nepatīk, ka esam 
atšķirīgi; viņi ne vienmēr ir gatavi atzīt to, kas rakstīts Bībelē.)

9. Cik ilgi Jeremija sludināja Dieva labo vēsti? (40 gadus.)

10. Kurš atkārtos no galvas Bībeles pantu un tā adresi, kuru šodien 
mācījāmies? („Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz 
maniem ceļiem.” (Psalmi 119:105)



Kā vadīt bērnu 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.

Glābēju
• Kurš vienīgais var atbrīvot tevi no grēka?
• Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ.
• Kungs Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem.
• Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt glābtam!
• Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs Viņš!
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Apustuļu darbi 
16:31; Romiešiem 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 tagad vai vēl gaidīt?”
• Iedrošiniet bērnu lūgt skaļi (ja viņš ir tam gatavs)!

Runājiet par pestīšanas drošību!
• Pārrunājiet iepriekš lasīto Bībeles pantu.
• Runājiet par pārveidotu dzīvi.
• Pastāstiet, par ko cilvēks, kurš patiesi uzticējies Kristum, var būt 
pārliecināts!

(Vēlāk) dodiet dažus padomus par kristīgu 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 grēkojis!
• Satiecies ar citiem kristiešiem!
• Atceries Dieva apsolījumu: „Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu” 
(Ebrejiem 13:5)!

Nokopēt, izgriezt un ievietot Bībelē 
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