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Ievads

Īpašais akcents
Divas stundas no šo evaņģelizācijas stundu sērijas māca par mūžīgo dzīvību, pārējās trīs izceļ grēka problēmas 
nopietnību. Tomēr katrai stundai ir atšķirīgi akcenti. Ja jūs plānojat izmantot tikai kādu no šīm stundām, 
tad droši varat lietot citus akcentus.  

Īpašā akcenta mācīšana ir ievīta stundas notikumu gaitā. Lai jums tekstā būtu vieglāk atrast īpašo akcentu 
vai mācītā pielietojumu, tas teksta malās iezīmēts ar treknu līniju. Arī stundas plānā atzīmētas šīs vietas. 

Iespējams, ka šīs vietas jums būs jāpārveido atbilstoši jūsu mācīto bērnu vajadzībām. Piemēram, pielietojumā 
ir minēts zēns, bet uz nodarbību ir atnākušas tikai meitenes. Dotie pielietojumi vairāk noderēs, mācot 
vecākus bērnus, jaunākiem bērniem jāizvēlas citi  – atbilstoši viņu vecumam. Droši mainiet šīs daļas tā, lai 
Dieva Vārds patiešām tiktu attiecināts uz bērnu dzīvēm. 

Šo stundu primārais mērķis ir bērnu evaņģelizācija, tāpēc nebūs nepieciešams izvērst pielietojumu atpestītam 
bērnam. Katrā stundā ir dots pielietojums atpestītam bērnam, taču izmantojiet to, izvērtējot atnākušo 
bērnu vajadzības.  

Darīt sevi pieejamu padomdošanai
Kad dalīsieties evaņģēlija vēstī, būs bērni, kuri tūlīt atsauksies. Viņi var jums vēlāk pateikt vai arī noklusēt,
ka ir uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr citiem būs nepieciešama palīdzība.
Viņiem var rasties jautājumi, var būt vajadzīgs iedrošinājums vai padoms, ko darīt. 

Mācot atpestītos bērnus, reizēm būs nepieciešams padoms grūtās situācijās, īpašs skaidrojums, kā konkrētās
stundas mācība attiecas uz viņu ikdienas dzīvi. Bērni var piedzīvot brīžus, kad nezina, kā saskaņā ar Bībeli 
būtu jārīkojas, grib pastāstīt par grūtībām, lai jūs par viņiem aizlūgtu, sevišķi, ja jūs esat vienīgais kristietis,
kura atbalstu viņiem iespējams saņemt.

Tādēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka ar jums var runāt. Jums jāgādā, lai bērniem būtu skaidrs, kad un kur iet,
ja vēlas aprunāties. Pielūkojiet, lai neatpestītajiem bērniem nākšana pie Kunga Jēzus neasociētos ar nākšanu 
pie jums.

Nekādā ziņā nevajadzētu vienlaicīgi skaidrot par iespēju pēc nodarbības runāt ar jums un aicināt bērnus
atsaukties Kristum, lai viņiem nerastos iespaids, ka nav iespējams nākt pie Jēzus, ja nenāk pie jums, vai ka
viņi jau ir glābti tādēļ vien, ka gaida uz sarunu ar jums. 

Piemērs, kā uzaicināt neatpestītus bērnus

“Vai tu no sirds vēlies nākt pie Kunga Jēzus, lai saņemtu grēku piedošanu, bet nezini, kā to izdarīt? Es to 
no Bībeles tev labprāt izskaidrošu. Kad nodarbība beigsies, es stāvēšu (norāda vietu). Atceries, ka es nevaru 
piedot grēkus. To var tikai Kungs Jēzus, bet es labprāt tev paskaidrošu, kā tu vari nākt pie Viņa.”

Piemērs, kā uzaicināt atpestītus bērnus

“Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam un nekad par to man neesi teicis, lūdzu, pasaki to.
Kad nodarbība būs beigusies, es stāvēšu (norāda vietu). Tāpat es labprāt uzzinātu, ja arī tu esi uzticējies 
Jēzum kā savam Kungam un Glābējam, lai varētu kopā ar tevi lūgt un varbūt kādā veidā palīdzēt.”
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Attēlu lietošana
Uzmanīgi izlasiet Bībeles stundas tekstu un iepazīstieties ar piedāvāto uzskati. Dažas uzskates ir domātas 
tikai pielietojumam. Tās jums noderēs vietās, kur stundas gaitā skaidrojat pielietojumu.  Pirms nodarbības 
patrenējieties uzskates lietošanā. 

Papildu uzskate
Uz kartona uzrakstiet katras stundas īpašo akcentu un uzlieciet to uz tāfeles stundas sākumā, kad pirmo 
reizi pieminat īpašo akcentu. 

Papildu palīdzība
Lapas labajā vai kreisajā pusē ir dota papildinformācija un idejas, kā padarīt stundu interesantāku.

Dotās idejas aptver dažādus mācīšanās stilus. Lai sekmīgāk iemācītos, dažiem bērniem nepieciešams redzēt 
vai rakstīt, citiem – runāt, pieskarties vai aptaustīt, vēl citiem aktīvi piedalīties.

Ja laiks atļauj, jūs varat šīs idejas īstenot savās nodarbībās. 

Dažas idejas vairāk noderēs pirmsskolniekiem. Mums ir jādomā, kā iesaistīt bērnus stundā, bet arī jāgādā, 
lai nodarbība nekļūst grūti vadāma. 

Atkārtošanas jautājumi
Katrai stundai ir doti daži atkārtošanas jautājumi. Tos var izmantot pēc stundas vai nākošajā nedēļā, pirms
mācāt jauno stundu.

Ja atkārtošanai paredzētais laiks tiek izmantots pareizi, tad tā ir lieliska iespēja nostiprināt mācīto. Tas arī 
sagādā bērniem prieku. Jūs varat izmantot šo laiku, lai
1) noskaidrotu, cik daudz bērni ir sapratuši un cik daudz viņi atceras,

2) noskaidrotu, ko vairāk uzsvērt, lai bērni labāk atcerētos apgūto vielu,

3) nodarbībā piedāvātu jautru aktivitāti. Bērniem patīk sacensties un piedalīties. Taču tas ir kas vairāk nekā 
spēle – tā viņi arī mācās.

Šajā grāmatā ir iekļauti tikai jautājumi stundai. Būtu lietderīgi iekļaut jautājumus arī par dziesmām, pantu
un jebko citu, ko jūs mācāt. Tad bērni sapratīs, ka svarīga ir katra programmas daļa. 

Aktivitātes
Būtu lieliski, ja katru reizi pēc nodarbības mēs turpmākās nedēļas laikā varētu dot bērniem iespēju pielietot 
mācītās patiesības vienkāršās aktivitātēs. Pārdomājiet, kuras no piedāvātajām idejām jums noder un atbilst 
bērnu situācijai. Neaizmirstiet pēc tam pārrunāt paveikto, sagatavojiet kādu parsteigumu vai balvu. 

Nodrošiniet bērnus ar materiāliem, ja tādi vajadzīgi. Ja pietiek laika, sāciet aktivitātes jau nodarbībā.
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Pārskats

Stunda Īpašs 
akcents Pielietojums Bībeles pants

Jēzus dziedina 
paralizēto vīru

Marka 2:1-12
Mateja 9:1-8
Lūkas 5:17-26

Jēzus var piedot 
tavus grēkus

Neatpestītajam: Ar saviem grēkiem 
nāc pie Jēzus

Atpestītajam: Uzacini draugu uz 
pulciņu, lai viņš dzirdētu par 
Kungu Jēzu 

“... lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir 
vara virs zemes grēkus piedot...”

Lūkas 5:24

Jēzus apklusina 
vētru

Marka 4:35-41
Mateja 8:18,23-27
Lūkas 8:22-25

Jēzus ir Kungs pār 
visu 

Neatpestītajam: Nožēlo grēkus!

Atpestītajam: Katru dienu paklausi 
Dieva Vārdam!

Atkārto Lūkas 5:24

Jēzus satiek 
samarieti

Jāņa 4:1-42

Mūžīgā dzīvība ir 
Dieva dāvana 

Neatpestītajam: Saņem mūžīgo 
dzīvību šodien!

Atpestītajam: Stāsti citiem, īpaši 
tiem, kuri tiek nicināti, kur 
var atrast mūžīgo dzīvību

“Tātad alga  par grēku ir nāve, bet 
Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū 
Kristū, mūsu Kungā.”

Romiešiem 6:23

Jēzus dziedina 
virsnieka kalpu

Lūkas 7:1-10
Mateja 8:5-13

Tikai Jēzus var 
apmierināt tavu 
dziļāko vajadzību

Neatpestītajam: Lūdz, lai Viņš paņem 
prom tavus grēkus

Atpestītajam: Stāsti Viņam par visām 
savām problēmām

“Nav pestīšanas nevienā citā; nedz cits 
vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā 
mums lemta pestīšana.”

Apustuļu darbi 4:12

Žēlsirdīgais 
samarietis

Lūkas 10:25-37

Labie darbi nevar 
dot tev mūžīgo 
dzīvību

Neatpestītajam: Lūdz Jēzu dot tev 
mūžīgo dzīvību

Atpestītajam:     Dari citiem labu

Atkārto Romiešiem 6:23
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1. stunda
Jēzus dziedina paralizēto vīru

Rakstu vietas
Marka 2:1-12
Mateja 9:1-8
Lūkas 5:17-26
Īpašs akcents
Jēzus var piedot tavus grēkus.

Pielietojums
Neatpestītajam:  Nāc ar saviem grēkiem pie Jēzus!

Atpestītajam: Uzaicini draugu uz pulciņu, lai viņš 
dzirdētu par Kungu Jēzu!

Piezīme skolotājam
Šajā stundā izcelta grēka problēma mūsu dzīvē. 
Grēks bija lielākā problēma no tām, kas bija 
paralizētajam vīram. Kungs Jēzus vispirms saskatīja 
viņa vajadzību pēc grēku piedošanas.  Arī mums tā 
vajadzētu darīt. Bērniem ir jāizprot, ka grēks – tas 
ir nopietni un ka Dievs Jēzū piedāvā piedošanu. 

Bībeles pants
“... lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs 
zemes grēkus piedot...” Lūkas 5:24

Uzskate
w Attēli: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 un 1-7.

w Vārdu kartītes: “Jēzus var piedot tavus grēkus” 
(īpašais akcents) un “Stāsti citiem, ka Jēzus var 
piedot grēkus”.

w Karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads

“Negrūstieties!”

Notikumu attīstība

1. Daudz cilvēku sanāca klausīties, ko Jēzus 
stāsta par Dievu. Dievs ir svēts

2. Kādam vīram Kapernaumā bija liela problēma  
 Tu esi piedzimis  
 grēcīgs

3. Draugi  slimo vīru nesa pie Jēzus un iztaisīja 
jumtā caurumu.

4. Jēzus saka: “Dēls, tavi grēki tev ir piedoti.”  
 Mūsu grēka dēļ Jēzus

                       bija šķirts no Dieva 

5. “Kāpēc Viņš tā runā?”

Kulminācija

Jēzus, pierādot, ka Viņš  var piedot grēkus, saka: 
“Celies un staigā!”

Noslēgums

Tev šodien var tikt piedots.
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

“... lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus 
piedot...” Lūkas 5:24

Ievads

Ja es jums teiktu, ka varu šo akmeni pārvērst par maizi, vai jūs 
ticētu, ka man tas ir pa spēkam? Protams, nē! Taču ir Kāds, kurš 
spēj it visu, un tas ir Jēzus, Dieva Dēls.  Paskatīsimies,  kāds īpašs 
spēks Viņam piemīt. 

Iepazīstināšana

Paskaidrojiet, ka teksts ir pilnīgi patiess, jo tas ir Dieva Vārds. 
Paskaidrojiet, kā pantu atrast Bībelē, tad izlasiet to no savas Bībeles. 
Bērni kopā ar jums pantu izlasa no uzskates.

Paskaidrojumi

“Lai jūs zinātu” – Tu vari būt pilnīgi drošs.

“ka Cilvēka Dēlam” –  Bībelē Jēzus Kristus (Dieva Dēls) dažkārt 
saukts arī par Cilvēka Dēlu.

“ir vara virs zemes grēkus piedot”– Jēzus spēj piedot mūsu grēkus, 
jo Viņš, mirstot pie krusta, uzņēmās sodu par tiem.  Pēc tam 
Viņš augšāmcēlās. Grēks ir viss sliktais, ko tu dari, saki vai domā, 
pārkāpjot Dieva likumus. 

Pielietojums

Neatpestītajam:  Ja neesi lūdzis Jēzum piedot tavus grēkus, tu to vari 
darīt tagad. Jēzus spēj tev piedot, tev tikai tas Viņam 
jālūdz. 

Atpestītajam:  Ja tu esi jau lūdzis Jēzum grēku piedošanu, atceries, 
Viņš spēj piedot ne tikai tev, bet arī taviem draugiem. 
Tu vari viņiem pastāstīt, ka arī viņiem ir vajadzīga grēku 
piedošana un ka to var apmierināt, uzticoties  Glābējam 
Jēzum.

Atkārtošana

“Sasit plaukstas”

Viens no bērniem pagriežas ar muguru pret klasi. Pārējie bērni 
izvēlas vienu vārdu no teksta, lasa Bībeles pantu no uzskates, izvēlētā 
vārda vietā sasitot plaukstas. Bērns, kurš stāv ar muguru pret klasi, 
cenšas uzminēt izlaisto vārdu. Izvēlas citus brīvprātīgos un atkārto 
vairākas reizes.

Pirms sākt atkārtošanu, 
vienmēr kopīgi vairākas 
reizes izlasiet pantu.
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Stunda
Attēls 1-1
« Ievads: “Negrūstieties!”

“Negrūstieties! Iekšā vairs nav vietas!”
« Notikumu attīstība: Daudz cilvēku sanāca klausīties, ko Jēzus stāsta par Dievu.

Mājā bija ļoti daudz cilvēku. Bībelē rakstīts, ka Jēzus atkal bija 
Kapernaumā. Cilvēki bija sapulcējušies, lai klausītos Jēzu un redzētu 
Viņa darītos brīnumus. Tur bija arī daži ietekmīgi cilvēki, farizeji un 
rakstu mācītāji no visiem Galilejas ciemiem, Jūdejas un Jeruzālemes. 
Vai vari iedomāties, cik liels ļaužu pūlis tur bija? Māja bija pārpildīta, 
un daudzi drūzmējās ārpusē. 

Ko Jēzus darīja? Viņš sludināja tiem, kas bija sanākuši.  Viņš stāstīja 
par Dievu, Savu Tēvu. Jēzus zināja, ka viņiem ir jādzird par Dievu. 
Kādi bija lasījuši Bībeles, Dieva Vārda, Vecās Derības daļu. Farizeji 
un rakstu mācītāji  zināja Dieva Vārdu ļoti labi, bet daudzi no viņiem 
nepazina Dievu.

Un kā ir ar tevi? Vai tu pazīsti Dievu? Vai zini, ka Viņš ir svēts? Tas 
nozīmē, ka Viņš nekad nav domājis, sacījis vai darījis neko sliktu.  Visi  
cilvēki dažkārt domā, runā un dara sliktu, arī mēs. Dievs to sauc par 
“grēku”. Dievs ļoti mīl tevi un mani un vēlas, lai mēs dzīvotu kopā ar 
Viņu Debesīs. Taču Viņš nevar nelikties ne zinis par mūsu grēkiem un 
pieļaut grēka klātbūtni Debesīs – vietā, kurš Viņš dzīvo. Dievs atrisināja 
grēka problēmu, kas šķir mūs no svētā Dieva. Par tādu Dievu Jēzus 
stāstīja cilvēkiem. 

Piepeši klausīšanos iztraucēja cilvēki, kas spiedās mājā iekšā. 

“Ejiet prom! Vai neredzat, ka te vairs nav vietas!” citi neapmierināti 
aizrādīja. 

Kas centās iekļūt mājā? 

Bez attēla
« Notikumu attīstība: Kādam vīram Kapernaumā bija liela problēma.

Kapernaumā dzīvoja četri vīri, un viņiem bija draugs. Draugam bija 
liela problēma. Bībelē teikts, ka viņš bija paralizēts. Viņš nevarēja 
pakustināt kājas, varbūt arī rokas bija nekustīgas. Vai varat pateikt, ko 
šis vīrs nevarēja darīt?  
Lai bērni atbild.

Jā, viņš nespēja pats paēst, staigāt, skriet, iet uz skolu vai darbu. Cik 
bēdīgi! Iespējams, zēna gados vecāki gādāja par viņu. Nu viņš bija 
pieaudzis, viss, ko viņš varēja, bija gaidīt uz draugu palīdzību. 

Taču viņam bija vēl cita problēma. Viņš piedzima ar grēku sirdī. 
Arī tu tāds piedzimi. Neviens tev nemācīja darīt sliktu, bet tu jau 
zināji, kā grēkot. Ar mani ir tāpat. Varbūt tu domā: “Es neesmu tik 

Parādiet kartē, kur 
atrodas Kapernauma un 
Galilejas jūra. Pēc tam 
kad Nācaretē Jēzus tika 
noraidīts, Kapernauma 
kļuva par Jēzus 
kalpošanas centru.

Lai pirmsskolnieki tēlo 
pūli, kas stāv un klausās.

Tā varēja būt Pētera 
māja, kur Jēzus bija 
dziedinājis Pētera 
sievasmāti.

Kopā ar pirmsskolniekiem 
skaitiet līdz četri.

Mācot par grēku, 
definējiet to, miniet 
piemērus, norādiet 
uz sodu par grēku, 
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slikts kā citi bērni.” Dieva Vārdā mēs lasām: “Par visu pateicieties 
Dievam!” (1. Tesaloniķiešiem 5:18) Tā ir Dieva pavēle tev un man. 
Vai tu pateicies par visu, kā Dievs ir pavēlējis? 

Varbūt tu saki: “Man nepatīk šī lelle!” vai “Es gribu citu mašīnu!”  
Varbūt esi vēlējies citu rotaļlietu, lai gan tev tāpat to ir daudz. Iespējams, 
ejot uz skolu, tu satiec savu draudzeni un pie sevis nodomā: “Ak, kaut 
man būtu tādas stilīgas drēbes kā viņai!” vai “Es arī gribu tādu divriteni”, 
vai “Mans dators ir daudz vecāks nekā viņai”. Ko tu dari? Tu neesi 
apmierināts ar to, kas tev ir. Tu neesi pateicīgs. Tu neesi paklausījis 
tam, ko Dievs pavēlējis Bībelē. Kas ir  teikts Bībelē? 
Lai bērni atbild, tad izlasiet 1. Tesaloniķiešiem 5:18 no Bībeles. 

“Par visu pateicieties Dievam!” Kad tu un es neesam pateicīgi, mēs 
grēkojam pret Dievu. Paralizētais vīrs arī grēkoja pret Dievu. 

Draugi viņam teica: “Jēzus ir pilsētā. Viņš var tevi dziedināt. Viņš  jau 
daudzkārt ir dziedinājis cilvēkus.” 

“Ak, vai tiešām Viņš var dziedināt mani?” domāja slimais. 

Attēls 1-2
« Notikumu attīstība: Draugi  slimo vīru nesa pie Jēzus un iztaisīja jumtā caurumu.

Draugi viņu nesa cauri pilsētai uz namu, kurā bija Jēzus. Vīrs 
bezpalīdzīgi gulēja uz nestuvēm, bet viņa sirds strauji pukstēja.

“Cik tas būtu brīnišķīgi, ja Jēzus varētu man palīdzēt! Tad es pats spētu 
par sevi parūpēties un man nebūtu jāgaida uz citu palīdzība!”

Kā gan viņš jutās, redzot pūli mājas priekšā? Vai Jēzus spēs palīdzēt? 
Viņa draugi ticēja, ka Jēzus to spēj. 

Apsveicami, ka šie četri gribēja savu draugu aiznest pie Jēzus. Ja esi 
glābts, tu vari atvest savus draugus uz pulciņu, lai viņi mācītos par Jēzu 
un ka Viņš var piedot grēkus. 

Vai viņiem izdosies iekļūt mājā, ja ir tik daudz cilvēku? Draugiem 
radās ideja. 

“Uzkāpsim uz jumta!”

Tu jautā, kāpēc uz jumta? Mājas Izraēlā nav tādas kā pie mums.  Jumts 
izskatījās kā terase. Mājas ārpusē bija kāpnes, kas veda uz jumtu. Droši 
vien, ka nebija viegli slimo vīru uznest augšā. Kad beidzot viņi bija uz 
jumta, draugi gulošo slimnieku uzmanīgi nolika zemē. 

“Ko jūs darīsiet?” paralizētais jautāja. 

Attēls 1-3
“Mēs iztaisīsim jumtā caurumu!” 

Tas bija putekļains darbs. 

Iedomāsimies, ka tagad esam iekšā mājā. Paskatieties! Kas notiek? Cik 
daudz putekļu! Notīrīsim putekļus no savām drēbēm! 

Tipiskai austrumnieku 
mājai gar ārpusi bija 
kāpnes uz jumtu.Jumts 
parasti bija izgatavots no 
šķērskokiem, kas noklāti 
ar dakstiņiem un apmesti 
ar māliem un dubļiem.

atsaucoties uz 
atbilstošiem Bībeles 
pantiem.  Palīdziet 
neatpestītam bērnam 
saskatīt, ka viņš ir grēkojis 
un viņam ir nepieciešams 
Glābējs. 
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Lai bērni atdarina, ka tīra putekļus no savām drēbem. 

Iespējams, ka visi paskatījās uz mājas saimnieku, bet viņš savukārt uz 
Jēzu.  Visi bija pārsteigti. Taču Jēzus zināja, kas notiek. Domāju, ka 
Viņš pārtrauca Savu runu. 

Attēls1-4
Ar virvju palīdzību četri draugi lēnām un uzmanīgi laida lejā nestuves ar 
slimnieku. Visi bija pārsteigti, jo nekad neko tādu nebija piedzīvojuši. 
Kas nu būs? Ko Jēzus teiks?

Attēls 1-5
Virvēs iesietās nestuves nolaistas tieši pie Jēzus kājām! 
« Notikumu attīstība: Jēzus saka: “Dēls, tavi grēki  tev ir piedoti.”

Mēs varam izlasīt Bībelē, ko Jēzus teica šim vīram:  “Mans bērns, tavi 
grēki tev ir piedoti” (Marka 2:5).

Vai Jēzus neredzēja, ka vīrietis nespēj staigāt? Redzēja, bet Jēzus zināja 
par citu, daudz lielāku viņa problēmu. Kas tā bija?  Jā, viņš bija 
grēcinieks. Bet, vai Jēzus var piedot grēkus?

Jā, Viņš to var.  Jēzus ir Dieva Dēls. Drīz pēc šī notikuma, būdams 
nevainīgs, Jēzus devās  mirt pie krusta. Dievs sodīja Viņu  par visu 
cilvēku grēkiem, arī paralizētā vīra, taviem un maniem grēkiem. Dienas 
vidū satumsa saule. Tumsa sedza zemi trīs stundas. Dievs novērsās 
no Jēzus, jo grēks nevar būt Dieva tuvumā, un Jēzus cieta par mūsu 
grēkiem. Jēzus bija šķirts no Dieva Tēva un atstāts viens.  Visbeidzot 
Jēzus izsaucās: “Viss piepildīts!” (Jāņa 19:30) Sods par grēku bija 
samaksāts. Jēzus nāve ir pietiekama samaksa par grēku, un tev nav 
jāmirst pie krusta.  Tagad Jēzus ir dzīvs, Viņš dzīvo Debesīs un var 
piedot tavus grēkus. Tāpēc Jēzus varēja teikt paralizētajam: “Tavi grēki 
tev ir piedoti.” 

Vai atceries, kādi ievērojami cilvēki vēl bija tajā mājā? Kas tie bija? 
Lai bērni atbild.

« Notikumu attīstība: “Kāpēc Viņš tā runā?”

Farizeji un rakstu mācītāji sāka kurnēt. 

“Kāpēc Viņš tā runā? Šausmas! Neviens, izņemot Dievu, nevar piedot 
grēkus!”

Jēzus zināja viņu domas. Kāpēc? Jo Viņš ir Dievs, Dievs Dēls. Viņš 
pagriezās pret tiem un teica kaut ko ļoti svarīgu. Jūs taču gribat zināt, 
ko Jēzus teica, vai ne?  Izlasīsim to no Bībeles!
Izlasa no Marka 2:8b-11 vai palūdz to izlasīt kādam vecākam bērnam. 

« Kulminācija: Jēzus, pierādot, ka Viņš  var piedot grēkus, saka: “Celies un staigā!”

“Kādēļ jūs tā spriežat savās sirdīs?  Kas ir vieglāk – sacīt paralizētajam: 
tev tavi grēki ir piedoti! – vai sacīt: celies, ņem savu gultu un staigā! Bet 
lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot, Viņš 

Jūsu vadībā bērniem 
patiks izspēlēt šo stāsta 
daļu. Varat uz nodarbību 
atnest dakstiņu un to 
parādīt bērniem. 

Lai bērni paskatās uz 
augšu un iedomājas 
sevi to cilvēku  vietā, kas 
vēroja, kā slimais tika 
nolaists lejā pa caurumu 
jumtā. 
Izlasiet pantu no Bībeles.

Palīdziet neatpestītiem 
bērniem saprast, ka Jēzus 
ir nācis izciest sodu par 
viņu grēkiem. Neatpestīta 
bērna vislielākās 
problēmas atrisinājums ir 
Jēzus. 

Parādiet kartīti ar īpašo 
akcentu “Jēzus var piedot 
tavus grēkus”. 
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sacīja paralizētajam: “Es tev saku: celies, ņem savu gultu un ej mājās!” 

Jēzus viņiem teica: “Es darīju neredzamu brīnumu – Es piedevu šim 
vīram grēkus, bet jūs to nevarējāt saskatīt. Kā apstiprinājumu Saviem 
vārdiem Es darīju redzamu brīnumu, Es dziedināju šo vīru. Nu viņš 
var staigāt.” 

Cilvēka Dēlam ir vara piedot grēkus. Jēzus teica, ka Viņš ir tas, kuru 
Dievs bija apsolījis sūtīt. Viņš ir Dievs Dēls, un Viņam ir vara piedot arī 
tavus grēkus. Ne pēc tavas nāves, bet tagad. Bībelē ir teikts: “.. ikviens, 
kas Viņam tic, caur Viņa Vārdu saņem grēku piedošanu” (Ap. d. 10:43b). 
Tev jāpastāsta Jēzum par saviem grēkiem  un jātic, ka Viņš ir uzņēmies 
sodu par taviem  grēkiem.  Neviens cits nevar tev piedot grēkus.  Ne 
svētie, ne priesteris, ne mācītājs, ne sludinātājs un pat ne tavi vecāki. 
Vienīgi Jēzus. Ja tu vēl neesi ar saviem grēkiem nācis pie Jēzus, tad dari 
to šodien. Ja vēlies uzzināt vairāk par to vai nezini, kā nākt pie Jēzus, 
nodarbības beigās apsēdies pirmajā rindā un mēs parunāsimies.  Es 
ar Bībeles palīdzību paskaidrošu, kā tavi grēki var tikt piedoti.  Jēzus 
visiem saka, ka Viņam ir vara piedot grēkus.  

Attēls 1-6
Kā Jēzus apstiprināja, ka ir Dievs un var piedot grēkus? 

Viņš teica slimajam: “Celies un staigā!” 

Visi uzmanīgi skatījās. Daži  pat pienāca tuvāk. Paralizētā draugi uz 
visu noraudzījās pa caurumu jumtā. Slimais pakustināja kājas un tad 
pielēca kājās. Viņš neticēja savām acīm. Brīnums! Kājas bija stipras un 
uz tām varēja nostāvēt. Taču vai viņš varēs paiet?  Viens solis, divi soļi. 
Pirmo reizi dzīvē viņš varēja paiet! 

Ļaudis sauca: “Slava Dievam! To mēs nemūžam vēl neesam redzējuši!”

Arī draugi bija priecīgi. Viņu draugam bija piedots, un viņš devās 
mājās dziedināts. 

Attēls 1-7
« Noslēgums: Tev šodien var tikt piedots.

Arī tu šodien vari doties mājās, saņēmis piedošanu. Ja tu vēl neesi ar 
saviem grēkiem nācis pie Jēzus, tad dari to tagad. Saki Viņam: “Mīļais 
Kungs Jēzu, es nožēloju savus grēkus. Es ticu, ka Tu miri krusta, 
saņemot sodu manā vietā. Paldies, ka tagad Tu esi dzīvs un vari man 
piedot.” Bībelē rakstīts, ka Viņš tev piedos (Ap.d. 10:43b, 1. Jāņa 1:9).

Ja Jēzus tev ir piedevis tavus grēkus, neaizmirsti, ka taviem draugiem 
arī nepieciešama piedošana. Lūdz par viņiem un pastāsti, ka Jēzus var 
piedot viņiem. 

Ir vieglāk kādam pateikt, 
ka grēki ir piedoti, jo tas 
acumirklī nav redzams 
un pārbaudāms. Pateikt, 
ka cilvēks ir dziedināts, 
ir grūtāk, jo rezultāts 
ir redzams tūdaļ. 
Dziedinot cilvēkus, Jēzus 
apliecināja, ka ir Dievs un 
var piedot grēkus.

Piecelieties un 
pastaigājiet. 
Pirmsskolnieki iztēlojas, 
ka sper pirmos soļus savā 
mūžā. 

Pārdomājiet pielietojumu 
atpestītiem bērniem, 
lai tas būtu saistīts ar 
praktiskiem soļiem. 

Parādiet pielietojuma 
kartīti atpestītiem bērniem 
“Stāsti citiem, ka Jēzus 
var viņiem piedot”.
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Atkārtošanas jautājumi
1. Kur cilvēki bija sapulcējušies, lai klausītos Jēzu?  (Kādā mājā 

Kapernaumā.)

2. Kas bija slimā vīra divas galvenās problēmas? (Grēks un ķermeņa 
paralīze.)

3. Ko  draugi izdarīja, lai slimo nogādātu pie Jēzus?  (Izplēsa jumtā 
caurumu.)

4. Kāpēc kurnēšana ir grēks? (Mēs nepaklausām Dieva pavēlei: “Par 
visu pateicieties Dievam!”)

5. Kāpēc Kungs Jēzus var piedot grēkus? (Viņš ir Dievs, un Viņš tika 
sodīts pie krusta mūsu grēku dēļ.) 

6. Ko farizeji domāja, kad Jēzus piedeva paralizētā vīra grēkus? (Tikai 
Dievs var piedot grēkus.) 

7. Ko Jēzus darīja, lai apstiprinātu, ka Viņš ir Dievs un var piedot 
grēkus? (Viņš izdziedināja paralizēto vīru.) 

8. Ko cilvēki darīja, redzot, ka paralizētais vīrs staigā? (Viņi bija 
pārsteigti un slavēja Dievu.) 

9. Kas tev jādara, lai tavi grēki tiktu piedoti? (Jātic, ka Jēzus mira tavā 
vietā, un jālūdz Viņam piedot tavus grēkus.) 

10. Kas par piedošanu rakstīts Lūkas 5:24?  (“.. lai jūs zinātu, ka Cilvēka 
Dēlam ir vara virs zemes grēkus piedot..” Lūkas 5:24)

Uz mājām ņemamā aktivitāte
Ielūdz draugu
Nokopējiet ielūgumus (45. lpp.), ierakstiet laiku un vietu, kā arī citu nepieciešamo 
informāciju. Bērni, kas vēlas, var paņemt 1 vai 2 ielūgumus. 

Tu vari padomāt par savu draugu jau tagad. Vai nebūtu lieliski, ka viņš 
vai viņa dzirdētu par Jēzu un viņa/viņas grēki tiktu piedoti? 

Tu vari paņemt vienu no šiem ielūgumiem (parādiet ielūgumu) savam 
draugam. Izkrāso ielūgumu un lūdz Dievam par iespēju nākošajā nedēļā 
uzaicināt draugu uz pulciņu.

Uz mājām ņemamā aktivitāte
Palīdzi draugam

Lomu spēles pamudinās bērnus palīdzēt draugam grūtās situācijās 
(slimībā, vientulībā, skumstot par kāda nāvi, pārdzīvojot vecāku 
šķiršanos, saņemot neapmierinošas atzīmes utt.).

Palūdziet vienam bērnam būt draugam, kuram ir kāda vajadzība, citi 
bērni, lai rāda, kā viņi palīdzēs draugam. 

Pirmsskolniekiem: Lietojiet maziem bērniem pazīstamas situācijas 
(piem., nav rotaļlietu, nav klāt mammas  un tēta,  ir sasities utt.).

Atkārtošanas 
spēle
Jautājumi un punkti
Nepieciešams: Divi 
mazi papīra maisiņi vai 
aploksnes, mazas papīra 
lapiņas ar jautājumu 
numuriem un punktu 
skaitu. 

Ielieciet lapiņas ar 
jautājumu numuriem 
vienā maisiņā vai 
aploksnē. To apzīmējiet 
ar burtu “J”. Lapiņas ar 
punktu skaitu ielieciet otrā 
maisiņā ar uzrakstu “P” .

Katrā spēles kārtā viens 
bērns no komandas izvelk 
jautājuma numuru, atbild 
uz jautājumu un, ja atbilde 
ir pareiza, izvelk iegūto 
punktu skaitu. 

Tad kārta otrai komandai.

Ja nedalāt klasi 
komandās, nosakiet 
mērķi, cik punktu šajā 
spēlē jāsavāc. 
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2. stunda
Jēzus apklusina vētru

Rakstu vietas
Marka 4:35-41
Mateja 8:18,23-27
Lūkas 8:22-25
Īpašs akcents
Jēzus ir Kungs pār visu.

Pielietojums
Neatpestītajam: Nožēlo grēkus!

Atpestītajam: Katru dienu paklausi Dieva 
Vārdam!

Piezīme skolotājam
Stundā piedāvāta ideja bērnu līdzdalībai. Vecākiem 
bērniem jūs, iespējams, izvēlēsieties uzdot 
jautājumus. 

Bībeles pants
Atkārto Lūkas 5:24.

Uzskate
w Attēli: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 un 2-7.

w Vārdu kartītes: “Jēzus ir Kungs pār visu” (īpašais 
akcents) un “Katru dienu paklausi Dieva 
Vārdam” (pielietojums atpestītam bērnam).

w Karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai esi atradies airu laivā?

Notikumu attīstība

1. Jēzus liek Saviem mācekļiem šķērsot Galilejas 
jūru Dievs radīja visu

2. Pēkšņi saceļas stipra vētra

3. Mācekļi ir lielās briesmās  
 Grēka dēļ,  
 tu esi briesmās

4. Mēs iesim bojā!

5. Jēzus pavēl vējam un viļņiem: “Klusu! 
Mierā!” Jēzus paklausīja Tēvam

Kulminācija

Iestājas klusums

Noslēgums

“Kas Viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra Viņam 
paklausa?”
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Stunda
« Ievads: Vai esi atradies airu laivā?

Vai esi kādreiz bijis airu laivā? Es esmu, un tas bija jauki. Kad pienāca 
mana kārta airēt, izrādījās, ka tas ir grūti. Ar abām rokām vienlaicīgi 
jāvelk smagie airi. Biju patiešām priecīgs, kad sasniedzām krastu. 

Kungs Jēzus un Viņa mācekļi daudzas reizes laivā šķērsoja Galilejas 
jūru.  Mācekļi bija labi airētāji. Kā jūs domājat, kāpēc?
Lai bērni atbild.

Jā, daži no viņiem bija zvejnieki. Sīmanis Pēteris, Andrejs, Jēkabs un 
Jānis zināja daudz par laivām un ūdeni. 

Attēls 2-1
« Notikumu attīstība: Jēzus liek Saviem mācekļiem šķērsot Galilejas jūru.

Kādu dienu pēc tam, kad Jēzus bija mācījis cilvēkus pie ezera, Viņš 
teica mācekļiem: “Dosimies uz otru krastu.” 

Bībelē teikts, ka viņi iekāpa laivā un atīrās no krasta. Iespējams, ka 
Jēkabs, Jānis, Pēteris un Andrejs sēdēja pie airiem. 

Vai mācekļi apzinājās, kas ir Jēzus? Vai viņi saprata, ka Jēzus ir Kungs 
pār visu? Viņš ir radījis visu (Jāņa 1:3) –  jūru, debesis un... Ko vēl 
Viņš radīja?
Lai bērni atbild.

Dievs vada sauli un mēnesi, ausmu un rietu. Viņš kontrolē mākoņus 
un nosaka jūrai robežas. Bībelē varam lasīt: “Sniegam Viņš saka: “Krīti 
zemē.”” (Ījaba 37:6) Viņš ir Radītājs. Viņš radīja mani un tevi. Viņš 
drīkst noteikt, kas mums jādara, jo Viņš ir Kungs pār visu. Viņš zina, 
kas mums ir vislabākais. Jēzus lika kāpt laivā, un viņi paklausīja.  Mums, 
Viņa sekotājiem, arī tā jādara. Viena no Viņa pavēlēm ir: “Nebīsties, 
tici vien!” (Marka 5:36) Ja kādi cilvēki cenšas mums iesēt šaubas par 
Dievu vai par to, kas rakstīts Bībelē, paturi prātā, ko Jēzus sacījis: 
“Nebīsties, tikai tici”, un tā arī dari.  Tāpēc,  ka Jēzus ir Dievs, tu vari 
Viņam uzticēties.

Varbūt, ka, airējot uz otru krastu, viņi sarunājās par dienā dzirdētajām 
līdzībām. Nakts bija skaista, un jūra mierīga.   

Attēls 2-2
« Notikumu attīstība: Pēkšņi saceļas stipra vētra.

Pēkšņi sākās stipra vētra. Viļņi gāzās laivā. Tie bija tik augsti! Laiva 
strauji pildījās ar ūdeni. Palīdzēsim mācekļiem airēt!  
Jaunākiem bērniem patiks atdarināt kustības.

Airē spēcīgāk! Mums jāizsmeļ ūdens. Vari man palīdzēt? Veicīgāk! 
Jums jākontrolē  bērnu iesaistīšanās. Neveltiet šai darbībai pārāk daudz laika. 

Parādiet kartē Galilejas 
ezeru (ko mēdza saukt 
arī par jūru). Jūs varat 
parādīt kalnus visapkārt 
ezeram.Šāda ģeogrāfiskā 
izvietojuma dēļ ezerā 
bieži un piepeši saceļas 
vētras. 

Pirmsskolnieki iztēlojas 
sevi laivā.

Zvejas laivās pietika 
vietas visiem mācekļiem, 
bet, ja gadījās ļoti 
bagātīgs loms, tādas 
laivas varēja nogrimt. 
Dažām laivām bija 
buras, bet šķiet,ka tai, 
kurā bija mācekļi, buru 
nebija (skat. Marka 6:48). 
Nelson’s Illustrated Bible 
Dictionary, 986. lpp.

Parādiet kartīti  ar īpašo 
akcentu.

Augstie kalni un šaurā 
ieleja ap Galilejas jūru 
veidoja vēja tuneli, kas 
izraisīja negaidītas 
brāzmas un vētras, īpaši 
vakaros.  The Bible 
Knowledge Commentary, 
N.T. Edition, 122. lpp.
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Attēls 2-3
« Notikumu attīstība: Mācekļi ir lielās briesmās.

Viņi bija lielās briesmās. Bībelē rakstīts, ka viļņi jau cēlās pāri laivas 
malām. Mācekļi bija nobijušies. Viņi darīja, ko spēja, bet tas neko 
nelīdzēja. 

Iespējams, tu domā: “Es nekad neesmu piedzīvojis nāves briesmas.” 
Iespējams, ka tu pat nenojaut, ka esi lielās briesmās. Bībelē rakstīts, 
ka  “Visi ir grēkojuši” (Romiešiem 3:23) un “alga par grēku ir nāve” 
(Romiešiem 6:23). Tas nozīmē, ka tu uz mūžu esi šķirts no Dieva. 
Bībelē teikts:  “Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem.” (Efeziešiem 
6:1) Vai tu vienmēr paklausi? Vai esi kādreiz dusmojies uz saviem 
vecākiem? “Nē, es to nevēlos darīt!”  Varbūt mamma liek sakārtot 
istabu, bet tas tev sabojā omu. “Kāpēc man tas jādara? Liec, lai māsa 
to izdara.”  Nepaklausība ir grēks pret Dievu. Grēks ir jāsoda. Gan tu, 
gan es – mēs esam pelnījuši būt šķirti no Dieva. Tu vari censties būt 
labāks, bet nesanāk. Tā arī mācekļi, lai gan ļoti centās, tomēr atradās 
lielās briesmās. 
« Notikumu attīstība: Mēs iesim bojā!

Viņi sauca cits citam.

“Andrej, ātrāk!”

“Kusties, Jāni!”

Taču viļņi nerimās.  Mācekļi domāja, ka ies bojā. 

Ko tobrīd darīja Jēzus? Ielūkosimies Bībelē!
Izlasiet Marka 4:38a no savas Bībeles.

“Viņš gulēja stūres galā uz spilvena.”

Redzi, Jēzum bija tāds pats ķermenis kā mums. Vienīgā atšķirība ir tā, 
ka Viņš nekad nav grēkojis. Jā, tas ir pārsteidzoši, ka Viņš bija cilvēks 
un arī Dievs, Dieva Dēls. Kā cilvēks Viņš bija noguris. Visu dienu Viņš 
bija smagi strādājis un nu gulēja. Viņš zina, kas ir nogurums.  

Attēls 2-4
Paskatīsimies, ko darīja mācekļi.
Izlasiet Marka 4:38b no savas Bībeles.

“Viņi pamodināja Jēzu un teica: “Skolotāj, vai Tev nerūp, ka ejam 
bojā?’”

Vai Jēzus sadzirdēja saucienus?  Viļņi un vējš radīja lielu troksni. Bībelē 
teikts, ka Dievs dzird, kad sauc palīgā (Jeremijas 33:3). Viņš dzird katru 
tavu lūgšanu. Pat ja tie ir čuksti vai lūgšana domās. Kad tu nāc pie 
Kunga Jēzus un lūdz piedot grēkus, Viņš dzird un atbrīvo tevi no grēka. 

Attēls 2-5
« Notikumu attīstība: Jēzus pavēl vējam un viļņiem: “Klusu! Mierā!”

Jēzus pamodās.

Palīdziet neatpestītam 
bērnam saskatīt grēka 
nopietnību.
Izmantojiet savai grupai 
atbilstošus piemērus. 
Pirmsskolniekiem 
domātos piemēros var 
pieminēt strīdus par 
rotaļlietām, grūstīšanos,  
nepaklausību vecākiem.

Bērniem patiks izspēlēt šo 
stāsta daļu.

Jēzus bija atlaidies uz  
zvejnieku airu somām 
atpūsties.  

Pirmsskolnieki iztēlojas, 
ka guļ.



Jēzus – mans Glābējs un Draugs

18

“Kam jūs esat tik bailīgi? Kā jums nav ticības?” Viņš jautāja mācekļiem.

Vētra dzirdēja Dieva balsi. Jēzus pavēlēja: “Klusu! Mierā!” 

Jēzus apklusināja vēju un viļņus. Viņš ir Kungs pār visu. 

Jēzus arī tev saka, ko darīt. Viņš ne tikai radīja tevi, bet arī nosaka, kas 
tev jādara. Pirms nāves Jēzu aizveda pie augstā priestera un apsūdzēja. 
Taču Jēzus nekad neko sliktu nebija darījis. Viņš vienmēr un visur 
paklausīja Savam Tēvam. Bībelē rakstīts, ka Viņš neaizstāvējās pret 
meliem (Marka 15:3-5). Kad kareivji sita Viņu un spļāva Jēzum sejā, 
Viņš neatdarīja ar to pašu. Viņš nesauca eņģeļus līdz nāvei satriekt 
karavīrus. Viņš klusēja. Viņš cieta tevis dēļ. Tas bija vienīgais veids, 
kā glābt tevi no taviem grēkiem. Jēzus paklausīja Savam Tēvam un 
pieņēma krustu. Pēc trim dienām Viņš augšāmcēlās un tagad dzīvo 
Debesīs pie Sava Tēva. Viņš ir Kungs pār visu!  Viņam ir tiesības tev 
pateikt, ko darīt, tāpat kā Viņam bija vara apklusināt vēju un viļņus. 

Ai, cik viļņi bija augsti! Kā gan daži vārdi spēja nomierināt sabangoto 
ūdeni? Un tik spēcīgu vēju?! Kā gan Jēzus balss spēja panākt klusumu? 

Noteikti mācekļi bija pārsteigti.

Attēls 2-6
« Kulminācija: Iestājas klusums.

Pēkšņi ... vējš nostājās un viļņi norima. Ieklausieties, kas rakstīts Bībelē! 
Klusi izlasiet Marka 4:39 no savas Bībeles.

“Viņš piecēlies apsauca vēju un pavēlēja jūrai: “Klusu, rimsties!” Vējš 
norima, un iestājās liels klusums.”

Mācekļi saskatījās. Neko tādu viņi nekad nebija redzējuši.  Briesmas 
bija aiz muguras. 

“Vai jums vairs nav ticības?” Jēzus jautāja.
« Noslēgums: “Kas Viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra Viņam paklausa?”

Mācekļi pārsteigti un ar bijību raudzījās uz Jēzu, tad atkal ķērās pie 
airiem.

Viņi cits citam jautāja: “Kas Viņš tāds ir, ka pat vējš un jūra Viņam 
paklausa?”

Attēls 2-7
Jēzus saka, kas mums jādara. Viņš izdarīja visu, kas tev nepieciešams. 
Viņš nomira un augšāmcēlās. Kā tu izturēsies pret to, ko Jēzus tevis 
dēļ ir izdarījis? Dieva Vārds saka...
Izlasiet Apustuļu d. 3:19 no savas Bībeles.

… “Nožēlojiet… un atgriezieties, lai jūsu grēki jums tiktu izdeldēti.” 

“Atgriezieties”  nozīmē mainīt attieksmi, mainīt virzienu uz pretējo pusi. 
Nodemostrējiet pagriezienu.

Jēzus burtiski pavēlēja 
vējam un viļņiem norimt. 
Viņa vārdi un  notikumi, 
kas tiem sekoja, apliecina 
Viņa, Radītāja, absolūto 
autoritāti.

Palīdziet neatpestītiem 
bērniem saskatīt Dieva 
brīnišķīgo mīlestību, nevis 
dusmas par viņu grēkiem. 

Marka 4:39 norāda, ka 
vērtra pilnībā norima. 
Palīdziet bērniem saprast, 
ka tas bija brīnums.

Pajautājiet: “Ko tu darītu, 
ja būtu viens no Jēzus 
mācekļiem?” Pārrunājiet, 
kādas izjūtas varētu 
būt bijušas mācekļiem.  
Diskusija atsvaidzinās 
nodarbību un veicinās 
mācīšanos.



19

Jēzus – mans Glābējs un Draugs

Ja tu līdz šim neesi atgriezies no saviem grēkiem, lai sekotu Kungam 
Jēzum, tu to vari darīt tagad. Tu vari sacīt: “Man tiešām žēl, ka esmu 
grēkojis.  Kungs Jēzu, es ticu, ka Tu esi Dievs, mans Radītājs. Es ticu, 
ka Tu nomiri un augšāmcēlies manis dēļ. Lūdzu, piedod man un glāb 
mani no grēkiem.”  Kad tu nāksi pie Kunga Jēzus un lūgsi Viņam 
piedošanu par saviem grēkiem, Viņš uzklausīs tevi un piedos tev. Viņš 
dzirdēs tavu saucienu. 

Viņš vēlas, lai tu, novērsies no grēka, paklausi un seko Viņam.  Ja tu 
nezini, kā sekot Jēzum, es varu tev palīdzēt ar padomu no Bībeles. Pēc 
nodarbības paliec (norāda vietu) un mēs aprunāsimies.

Ja tu tici Dievam un esi glābts, tad Dievs norādīs, kas tev jādara. Katru 
dienu lasi Dieva Vārdu un paklausi tam. 
Ja jūsu grupā ir kristieši, tad izmantojiet doto pielietojumu. 

w “Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem” (Efeziešiem 6:1). Ko tas 
nozīmē? Kas tad jādara? 

Lai bērni atbild.

w “Esiet pacietīgi pret visiem” (1. Tesalonīkiešiem 5:14). Kā tu vari 
paklausīt Dievam?

w “Par visu pateicieties Dievam” (1. Tesalonīkiešiem 5:18). Kad un 
kur tu paklausīsi?

Vējš un viļņi paklausīja Jēzum. Kā ir ar tevi? 
Nodarbību noslēdziet ar lūgšanu. Lūdziet, lai Dievs palīdz bērniem novērsties no grēkiem 
un paklausīt Dievam. 

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko Kungs Jēzus lika mācekļiem darīt? (Šķērsot Galilejas jūru.)

2. Kāpēc Kungs Jēzus drīkst dot tev norādījumus? (Viņš ir Dievs, un 
Viņš radīja tevi.)

3. Kas pēkšņi sākās? (Stipra vētra.) 

4. Kādas briesmas draudēja mācekļiem? (Viņi varēja noslīkt.) 

5. Kas ir mūsu lielākās briesmas? (Grēka dēļ esam šķirti no Dieva uz 
mūžu.) 

6. Ko mācekļi darīja, saprotot, ka vairs nespēj cīnīties ar vētru? (Viņi 
modināja Jēzu un lūdza Viņa palīdzību.) 

7. Kā tu vari piesaukt Jēzu un lūgt Viņa palīdzību, lai atbrīvotos 
no grēka? (Man ir jālūdz un jāsaka, ka ticu Viņam kā vienīgajam, 
kurš var glābt no grēka. Man jātic, ka ar Jēzus nāvi pie krusta bija 
pietiekami, lai glābtu mani.)

8. Kāpēc Jēzus var glābt tevi no soda par taviem grēkiem? (Jo Dievs 
sodīja Jēzu mūsu vietā un Dievs Viņu augšāmcēla no nāves, pierādot, 
ka Jēzus nāve ir pietiekama samaksa.) 

Aiciniet bērnus pieņemt 
Jēzu.

Padomdošanā 
izmantojiet ieteikumus no 
“Padomdošanas soļi” (50.
lpp.).

Palīdziet atpestītiem 
bērniem pielietot šo stāstu 
savās dzīvēs.

Parādiet pielietojuma 
kartīti atpestītam bērnam  
“Katru dienu paklausi 
Dieva Vārdam”.

Atkārtošanas 
spēle
Pabeidz seju
Nepieciešams:

Marķieris un liela papīra 
lapa.

Uz papīra lapas 
uzzīmējiet 2 lielus apļus. 

Viens aplis ir skolotājam, 
otrs aplis – klasei.

Par katru pareizu atbildi 
klase var uzzīmēt vienu 
detaļu sejā (muti, aci, 
degunu, ausi, matus). 

Ja atbilde pirmoreiz nav 
pareiza, tad skolotājs 
iezīmē savā aplī vienu 
detaļu.  

Kura seja būs uzzīmēta 
pirmā?
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9. Kas šajā stāstā paklausīja Kunga Jēzus pavēlei? (Vējš un viļņi.)  

10. Kas rakstīts Lūkas 5:24? (“... lai jūs zinātu, ka Cilvēka Dēlam ir 
vara virs zemes grēkus piedot...”)

Uz mājām ņemamā aktivitāte
Es vēlos paklausīt Dievam

Nokopē kartīti ar laivu no 46. lpp. 

Uz kartītes uzraksta situācijas, kurās grib paklausīt Dievam. 

Aktivitāte
Ko nu?

Pārrunājiet dažādas situācijas, ar kurām bērni var saskarties, un iesakiet, 
kā viņi var paklausīt Dievam šajos apstākļos. Jautājumā lietojiet frāzi 
“Ko nu?”, piemēram...

w Ko nu, ja mamma pasniedz ēdienu, kas tev negaršo? 

w Ko nu, ja paliec beidzamais, kuru izvēlas futbola komandai? 

w Ko nu, ja esi aizmirsis izpildīt mājas darbu un skolotājs jautā, kur 
tas ir? 

Noslēgumā uzsveriet, ka Dievs palīdzēs kristietim rīkoties pareizi. 
Taču neviens nevar kļūt par kristieti, cenšoties būt labs. Ir jānovēršas 
no grēka un jālūdz Kungam Jēzum, lai piedod un lai Dievs pieņem 
par Savu bērnu. 

Jūs varat situācijas 
uzrakstīt uz papīra  un 
ielikt papīra maisiņā. 
Bērni pa kārtai izvelk 
vienu lapiņu un atbild, kā 
rīkotos dotajā situācijā. 
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3. stunda
Jēzus satiek samarieti

Rakstu vieta skolotājam
Jāņa 4:1-42

Īpašs akcents
Mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana! 

Pielietojums
Neatpestītajam: Saņem mūžīgo dzīvību šodien!

Atpestītajam: Stāsti citiem, īpaši tiem, kuri tiek 
nicināti, kur var atrast mūžīgo dzīvību!

Piezīme skolotājam
Mācot vecākus bērnus, varat lietot Bībeles laika 
Izraēlas karti, palīdzot bērniem atrast stundā minētās 
vietas. Esiet gatavs īsumā pastāstīt par Samarijas 
vēsturi. Samarieši bija jūdi, kuri pirms daudziem 
gadiem sajaucās ar nejūdiem. Tas bija pamatā jūdu 
naidam pret samariešiem. Jūdi pat negāja cauri 
Samarijai, ceļojot no ziemeļiem uz dienvidiem. 

Bībeles stundā izmantotās rakstu vietas ir no 2012. 
gada Bībeles tulkojuma. 

Bībeles pants
“Tātad alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana 
ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā.” 
Romiešiem 6:23 

Uzskate
w Attēli 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 un 3-7.

w Vārdu kartītes: “Mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana” 
(īpašais akcents) un “Stāsti citiem, īpaši tiem, 
kuri tiek nicināti, kur var atrast mūžīgo dzīvību” 
(pielietojums atpestītajiem).

w Karte.

w Glāze ūdens.

w Dzērieni bērniem.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Atrodiet kartē pilsētas un apgabalus.

Notikumu attīstība

1. Jēzus un mācekļi iet cauri Samarijai.  
 Dievs mīl visus cilvēkus

2. Jēzus sēž pie akas un satiek samarieti.  
 Grēks liek tev justies slikti

3. Jēzus saka: “Dod man dzert!”  
 Jēzus nomira, lai 
 mums būtu mūžīgā dzīvība

4 Samariete: “Dod man šo ūdeni!”

Kulminācija

Samariete atgriežas pilsētā un aicina: “Nāciet 
un …”

Noslēgums

Siharas iedzīvotāji tic.  
 Mūžīgā dzīvība ir  
 Dieva dāvana!
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Stunda
« Ievads: Atrod kartē pilsētas un apgabalus. 

Kopā ar vecākiem bērniem Izraēlas kartē sameklē dažādas pilsētas un apvidus. Mācot 
pimsskolniekus, jūs varat šo daļu vienkāršot un saīsināt. 

Kurā vietā Jēzus piedzima?
Lai bērni atbild.

Bētlemē, Jūdejā.
Lai kāds no bērniem sameklē un parāda kartē, kur atrodas Bētleme un Jūdeja.

Tas ir dienvidos. Taču uzauga Viņš Nācaretē. Kur tā ir? 
Parāda kartē.

Valsts ziemeļos. Kāds apvidus ir pa vidu? 
Lai bērni izpēta karti. 

Samarija. Kas dzīvoja Samarijā? Samarieši. Pirms daudziem gadiem 
tur dzīvojošie jūdi sajaucās ar citu tautību cilvēkiem. Tādēļ Jūdejas 
un Galilejas  jūdiem nepatika Samarijas iedzīvotāji.  Viņi ar tiem pat 
nesarunājās. Ja bija jādodas no Jūdejas uz Galileju, viņi nekad negāja 
cauri Samarijai, bet meta līkumu. 
« Notikumu attīstība: Jēzus un mācekļi iet cauri Samarijai.

Kādu dienu Jēzus un Viņa mācekļi no Jūdejas devās uz Galileju. Kā  
rīkojās Jēzus? Tā, kā neviens jūds nekad nedarītu! 
Lai bērni atbild.

Jā, Viņš devās caur Samariju. Iespējams, ka mācekļi bija nobažījušies, 
bet neuzdrošinājās jautāt Jēzum, kāpēc Viņš tā rīkojas.

Kāpēc Viņš devās cauri Samarijai? Viņš ir Dieva Dēls. Dievs mīl visus 
cilvēkus. Nav nozīmes kontinentam, valstij, ādas krāsai vai rasei. Bībelē 
rakstīts: “Jo Dievs tā pasauli mīlēja...”  (Jāņa 3:16) Tas nozīmē, ka Dievs 
mīl visus – tevi un mani, garus, īsus, jaunus un vecus cilvēkus!  Arī tad, 
ja tu neproti lasīt, Dievs tevi mīl. Varbūt tavi vecāki nav bagāti, taču tas 
neietekmē Dieva mīlestību. Varbūt tu neesi labākais sportā,  bet Dievs 
mīl tevi! Tu nespēj pareizi nodziedāt dziesmu? – Dievs tevi mīl tādu, 
kāds esi!  Viņš mīl jūdus un mīl arī samariešus. Tāpēc Viņš devās cauri 
Samarijai. Mums – kristiešiem jārīkojas tā, kā rīkojās Jēzus.  Mums 
jāstāsta citiem par Kungu Jēzu Kristu, pat tiem, kurus citi nepieņem. 

Attēls 3-1
« Notikumu attīstība: Jēzus sēž pie akas un satiek samarieti.

Viņi nonāca līdz Siharai, netālu no akas, kuru Jēkabs izraka pirms 
vairākiem simtiem gadu. Mācekļi devās nopirkt ēdienu, bet Jēzus 
apsēdās pie akas atpūsties. Bija sestā stunda, tas bija dienas vidus. 
Diena bija ļoti  karsta, Jēzus bija izslāpis un noguris. Jēzus bija īsts 
cilvēks, un Viņam bija tāds pats ķermenis kā mums.  Viņš nogura, juta 
izsalkumu un slāpes tāpat kā mēs. Vienīgā atšķirība bija tā, ka Jēzus 

Parādiet kartē taisnāko 
ceļu un apkārtceļu gar 
Jordānas austrumu 
krastu, kuru jūdi 
izmantoja, lai apietu 
Samariju.  

Neatpestītajam bērnam 
jāzina, ka Dievs viņu 
mīl bez nosacījumiem.  
Mācīto pamatojiet ar 
Rakstu autoritāti.

Parādiet glāzi ar ūdeni. 
Lai padarītu stundu 
konkrētāku, laujiet 
bērniem iemērkt pirkstus 
ūdenī. 
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nekad negrēkoja. Ai, kā Viņam gribējās dzert! Taču aka bija dziļa, un 
Jēzum nebija smeļamā trauka, lai dabūtu ūdeni.

Attēls  3-2
Gaidot mācekļus, Jēzus ievēroja kādu sievieti, kas tuvojās akai. Viņa bija 
viena no nicinātajiem samariešiem, kuriem Jēzus bija atnācis  palīdzēt. 
Sieviete bija viena. Parasti sievietes nāca pa vairākām kopā un vakaros, 
kad karstums bija mazinājies. Kāpēc viņa nāca šajā laikā un viena pati? 

Citi ciema iedzīvotāji izvairījās no šīs sievietes, jo viņa bija darījusi 
daudz slikta. Es un tu, mēs neesam labāki. Varbūt tu esi nodarījis pāri 
draugam tik ļoti, ka viņš vairs nevēlas ar tevi draudzēties, un tagad tu 
esi nokaunējies un nelaimīgs? Varbūt tu neizpildīji mājas darbu, tāpēc 
nevēlies iet uz skolu? Varbūt pat neaizej uz stundu? Grēks liek mums 
justies vainīgiem. Taču daudz vairāk mūsu grēki apbēdina Dievu. Viņš 
nevar pieļaut nekādu grēku Savā tuvumā. Sods par izdarīto grēku ir būt 
šķirtam no Dieva uz mūžīgiem laikiem (Romiešiem 6:23a). Dievam 
ir jāsoda tavs grēks un šīs sievietes grēks. Viņa zināja, ka ir grēciniece, 
un centās izvairīties no citiem cilvēkiem.

Pienākusi tuvāk akai, viņa pamanīja tur sēdošo vīrieti. Iespējams, ka 
viņa par to satraucās. Vīrietis bija jūds! Ak, vai... 

Iespējams, viņa nodomāja: “Steigšus pasmelšu ūdeni un klusiņām 
pazudīšu.” 
« Notikumu attīstība: Jēzus saka: “Dod man dzert!”

“Vai iedosi padzerties?” Jēzus uzrunāja samarieti.

“Tu esi jūds! Es esmu samariete. Kāpēc tu runā ar mani?” brīnījās 
sieviete.

Attēls  3-3
Jēzus atbildēja: “Ja tu pazītu Dieva dāvanu un kas Es esmu, tu Man 
lūgtu dzīvības ūdeni.” 

Dāvana no Dieva?  Dzīvais ūdens? Kas tas ir? Sieviete nesaprata. Vai tu 
saproti?  Bībelē rakstīts: “Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzu Kristū, 
mūsu Kungā” (Romiešiem 6:23b). Mūžīgā dzīvība ir dzīve kopā ar 
Dievu uz visiem laikiem. 

Taču samariete to nesaprata. Viņa domāja tikai par ūdeni akā. 

“Kungs, tev nav smeļamā trauka. Aka ir dziļa. Vai tu esi lielāks par 
Jēkabu, kurš mums atstāja šo aku?” 

Tas, ko Jēzus viņai atbildēja, ir ļoti svarīgi. 
Izlasa no Bībeles. 

“Bet, kurš dzers no ūdens, ko Es tam došu, tam neslāps nemūžam;  
ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par ūdens avotu, kas verd mūžīgai 
dzīvībai” (Jāņa 4:14).

Ar bērniem pārrunājiet, 
kā būtu katru dienu nest 
ūdeni no akas. Pārrunas 
palīdzēs bērniem saprast 
stundā izmantotos 
jēdzienus. 

Parādiet, ka nesat ūdens 
krūzi.

Izlasiet (vai to dara kāds 
no vecākiem bērniem) 
pantu no Bībeles.

Parādiet kartīti “Mūžīgā 
dzīvība ir Dieva dāvana!”

Gādājiet, lai bērniem 
būtu, ko padzerties (īpaši 
pirmsskolniekiem).



Jēzus – mans Glābējs un Draugs

24

Mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana šai samarietei, tev un man. Jēzus viņai 
paskaidroja, ka Viņš var dot viņai mūžīgo dzīvību. Kāpēc? Tāpēc, ka 
Viņš atstāja Savas mājas Debesīs un nāca uz zemes. Viņš ļāva karavīriem 
Sevi sist un izsmiet. Viņš nesa krustu uz Golgātu un starp diviem 
noziedzniekiem tika sists krustā. Viņš, ciešot nepanesamas sāpes, 
nomira. Viņš nebija grēkojis, bet uzņēmās sodu mūsu vietā.   Bībele 
mums atklāj: “Lai ikviens, kas Viņam tic, nepazustu [netiktu sodīts 
par grēku], bet tam būtu mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:16). Mūžīgā dzīvība 
ir dzīve kopā ar Dievu, tā ir dzīve, kur Jēzus vienmēr būs kopā ar tevi.

Jēzus var dot šo dāvanu šodien pat. Ja tu vēlies mūžīgo dzīvību, bet  
nezini, ko darīt, es tev parādīšu norādījumus Bībelē. Pēc nodarbības 
es būšu (norāda vietu) un man būs laiks sarunai ar tevi. Mūžīgā 
dzīvība – tas ir ļoti svarīgi.  

Attēls  3-4
« Notikumu attīstība: Samariete: “Dod man šo ūdeni!”

Sieviete vēlējās saņemt dzīvo ūdeni. 

Viņa lūdza:“Kungs, dod man šo ūdeni!” 

Taču Jēzus vēlējās, lai sieviete saprastu, kas ir šī dāvana, ko nevar ne 
nopirkt, ne nopelnīt. Neviens nav tik labs, lai būtu pelnījis mūžīgo 
dzīvību. Sieviete bija grēciniece, kurai bija nepieciešama šāda Dieva 
dāvana.  

“Ej, pasauc savu vīru,” Jēzus teica.

“Ai, nē…” Viņa ļoti noskuma, jo bija dzīvojusi kopā ar vairākiem 
vīriešiem. Viņa nebija klausījusi Dievam. Ko viņa teiks Jēzum?

“Man nav vīra,” viņa klusām nokaunējusies atbildēja. 

“Taisnība!” Jēzus apstiprināja. “Jo pieci vīri tev ir bijuši, un tas, kas tev 
tagad ir, arī nav tavs vīrs.”

“Kungs, es redzu, ka tu esi pravietis. Es zinu, ka Kristus nāks un Viņš 
zinās visu.”

Jēzus sacīja: “Es tas esmu.”

Sieviete noticēja Jēzus vārdiem.

Attēls  3-5
« Kulminācija: Samariete atgriežas pilsētā un aicina: “Nāciet un…”

Viņa bija tik priecīga, ka aizmirsa par ūdeni, pēc kura bija nākusi. 
Viņa pameta ūdens trauku pie akas un skrēja atpakaļ uz pilsētu. Bībelē 
rakstīts, ka viņa visiem, kuri nāca pretī, pastāstīja, ka ir satikusi Jēzu. 
Klausieties, ko viņa teica. 
Izlasa no Bībeles Jāņa 4:29. 

“Nāciet, skatiet cilvēku, kas man ir sacījis visu, ko es esmu darījusi! Vai 
tikai tas nav Kristus [apsolītais Glābējs]? (Jāņa 4:29)

Kopā ar pirmsskolniekiem 
skaitiet uz pirkstiem. 

Attēlojiet, ka ieejat pilsētā 
un aicināt citus satikties 
ar Kristu. Pirmsskolnieki 
ar prieku piedalīsies.
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Viņa ticēja! Viņa saņēma Dieva dāvanu, mūžīgo dzīvību!

Arī tu vari saņemt mūžīgo dzīvību! Tad arī tu varēsi citiem pastāstīt 
par Glābēju, kā to darīja samariete. Padomā mirkli, kam tu šajā nedēļā 
varētu pastāstīt Labo Vēsti par Dieva Dēlu!
Ja nodarbībā piedalās kristieši, tad turpiniet izskaidrot pielietojumu. Piemēram,...

Ja tu jau esi saņēmis mūžīgās dzīvības dāvanu, tu vari kādam paskaidrot 
par Jēzus Kristus piedāvāto dāvanu. Varbūt tu pazīsti kādu zēnu vai 
meiteni, kuru tāpat kā Bībelē minēto sievieti citi izsmej, atstumj vai 
nicina? Varbūt tas ir kāds jauniņais skolā, kuram nav stilīgas drēbes vai 
kurš runā ar akcentu?  Lūdz, lai Dievs palīdz tev būt laipnam pret šo 
bērnu, tāpat kā Jēzus bija laipns pret samarieti. Uzaicini viņu kopā kaut 
ko uzspēlēt un pēc tam pastāsti viņam vai viņai notikumu ar samarieti. 

Attēls  3-6
« Noslēgums: Siharas iedzīvotāji tic.

Siharas iedzīvotāji  devās pie akas, lai paši redzētu Jēzu. Viņi klausījās, kā 
Viņš mācīja patiesības par Dievu un viņiem. Klausītāji atzina, ka Jēzus 
atšķiras no visiem, kurus līdz šim viņi bija satikuši. Viņi Jēzum uzdeva 
jautājumus un lūdza palikt Siharā vēl divas dienas, lai varētu vēl vairāk 
mācīties no Viņa. Daudzi atzina, ka Jēzus patiesi ir apsolītais Glābējs. 

Viņi ticēja Viņam un teica sievietei...
Izlasiet Jāņa 4:42 no Bībeles.

… “Mēs ticam vairs ne tavas runāšanas dēļ, jo paši esam dzirdējuši un 
zinām, ka patiešām Viņš ir pasaules Pestītājs [Glābējs] (Jāņa 4:42).

Cik brīnišķīgi ir uzzināt, kas notika, kad samariete pastāstīja Siharas 
iedzīvotājiem par Jēzu! Ja tu esi saņēmis mūzīgo dzīvību, tu stāstīsi 
citiem, ka Jēzus arī viņiem var dot šo dāvanu.

Attēls  3-7
Bībelē teikts, ka “Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, 
mūsu Kungā” (Romiešiem 6:23b). Ja tici, ka Jēzus mira par tevi un 
augšāmcēlās, tu  saņemsi mūžīgo dzīvību.  Tā ir dāvana. Tu nevari to  
nopirkt. Tāpat, arī labi uzvedoties. Viss, kas tev jādara, ir jāsaņem šī ir 
mūžīgās dzīvības dāvana.

Es vēlos tev iedot pildspalvu. Vai tu to gribi? 
Bērns, kurš atnāk un paņem pildspalvu, to iegūst savā īpašumā. 

Tāpat kā tu paņēmi šo pildspalvu, tu vari tuvoties Dievam un lūgt: “Es 
ticu, ka Jēzus nomira manā vietā un Viņš augšāmcēlās, lai man būtu 
iespējams saņemt mūžīgo dzīvību. Lūdzu, piedod man manus grēkus, 
lai es varu būt kopā ar Tevi mūžīgi.”

Nāc un jau šodien saņem mūžīgās dzīvības dāvanu! 

Ja tu jau esi saņēmis mūžīgo dzīvību, tev jāstāsta citiem Labā Vēsts 
par Kungu Jēzu, tev jāstāsta arī tiem, kurus citi atstumj.  Vai tu pazīsti 

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam  – “Stāsti citiem, 
īpaši tiem, kuri tiek 
nicināti, kur var atrast 
mūžīgo dzīvību”. 

Daži bērni var izspēlēt, 
kā viņi pastāsīs citiem par 
Jēzu. 

BKIA  (adrese uz vāka)
piedāvā traktātus un citus 
liecināšanai  piemērotus 
instrumentus, kas jums 
var noderēt.

Aiciniet bērnus uzticēties 
Kungam Jēzum. 
Padomdošanas soļi, kas 
atrodami uz materiāla 
aizmugurējā vāka, 
jums noderēs, sniedzot 
padomu par glābšanu.
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kādu, kuram nepieciešams dzirdēt par Jēzu? Vai tu vēlies doties  viņam 
pastāstīt, cik īpašs Jēzus? 

Atkārtošanas jautājumi

1. Kur Jēzus un Viņa mācekļi devās?  (Viņi devās no Jūdejas uz Galileju 
cauri Samarijai.)

2. Kāpēc jūdi neizvēlējās ceļot cauri Samarijai? (Jo viņi ienīda 
samariešus, kuri tikai daļēji bija jūdi.)

3. Kādus cilvēkus Dievs mīl? (Dievs mīl visus cilvēkus – no visām 
zemēm, visu vecumu un ar dažādām spējām.)

4. Kāpēc sieviete nāca pie akas viena? (Viņai bija kauns no citām 
sievietēm, jo viņa bija grēciniece.)

5. Kā tu jūties, kad grēko pret Dievu? (Es jūtos nospiests, un man ir 
kauns par to, ko esmu darījis nepareizi.) 

6. Ko Jēzus lūdza no sievietes?  (Viņš lūdza padzerties.)

7. Kas ir “dzīvais ūdens”? (Dzīvais ūdens ir mūžīgā dzīvība – Dieva 
dāvana mums, kuru saņemam,  pateicoties Jēzum Kristum.)

8. Kā tu vari saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu? (Lūdzot Dievu un 
atzīstoties visos savos grēkos, pieņemot, ka Jēzus mira un augšāmcēlās 
par tevi.)

9. Ko samariete un Siharas iedzīvotāji darīja ar mūžīgās dzīvības 
dāvanu? (Viņi ticēja un nekavējoties pieņēma šo dāvanu.)

10. Kā Bībelē Romiešiem 6:23 paskaidrots, kas ir mūžīgā dāvana?  (“Jo 
alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Kristū 
Jēzū, mūsu Kungā.”)

Aktivitāte
Mūžīgā dzīvība

Uz baltas kartona lapas uzzīmējiet sirds siluetu. Izgrieziet sirdi un uz 
tās uzrakstiet “mūžīgā dzīvība”. Ietiniet sirdi skaistā dāvanu papīrā un 
pievienojiet kartīti ar norādi “Romiešiem 6:23”. Dāvanu pārsieniet ar 
sarkanu lentu.  

Aiciniet bērnus pateikties Dievam par šo dāvanu, ja viņi ir to saņēmuši. 

Iedrošiniet savas grupas kristiešus izvēlēties kādu, kuram viņi ar šo 
“dāvanu” varētu izskaidrot evaņģēliju. Uz kartītes, kas pievienota 
dāvanai, var uzrakstīt šīs personas vārdu.  

Atkārtošanas 
spēle
Nāc šurp!
Grupu sadaliet divās 
komandās. Abas 
komandas nostājas viena 
otrai pretī apmēram 2–3 
metru attālumā. 

Jautājumus komandām 
uzdod pa kārtai. 

Ja bērns atbild pareizi, 
tad viņš var vienu bērnu 
no pretinieku komandas 
aicināt savā komandā, 
sakot: “Nāc šurp...!”

Nosauktajam bērnam 
ir jāpievienojas otrai 
komandai. 

Saukt atpakaļ savā 
komandā var tikai tad, 
kad visi no pretinieku 
komandas jau ir izsaukti. 

Uzvar komanda, kurā ir 
palicis vairāk bērnu no 
sākotnējā komandas 
sastāva.
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Aktivitāte pirmsskolniekiem
Brīnišķīgs

Palūdziet bērniem nosaukt kaut ko, kas ir brīnišķīgs (piem., vecāki, 
saldējums, rotaļlietas, saulaina diena utt.).

Pēc tam kad tas viņi to izdarījuši, pastāstiet, ka ir Kāds pārāks par 
visu jau nosaukto, tas ir – Jēzus. Pajautājiet, kāpēc, viņuprāt, Jēzus 
ir brīnišķīgs. Uzsveriet, ka Viņš mīl visus bērnus tik ļoti, ka par viņu 
grēkiem nomira un augšāmcēlās.  
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4. stunda
Jēzus dziedina virsnieka kalpu

Rakstu vieta skolotājiem
Lūkas 7:1-10
Mateja 8:5-13

Īpašais uzsvars
Tikai Jēzus var apmierināt tavu dziļāko vajadzību

Pielietojums
Neatpestītajam: Lūdz, lai Viņš paņem prom tavus 

grēkus

Atpestītajam: Stāsti Viņam par visām savām 
problēmām

Bībeles pants
“Nav pestīšanas nevienā citā; nedz cits vārds 
zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta 
pestīšana.” Apustuļu darbi 4:12

Uzskate
w Attēli: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 un 4-7.

w Vārdu kartītes: “Tikai Jēzus var apmierināt 
tavu dziļāko vajadzību” (īpašais uzsvars) un 
“Stāsti Viņam par visām savām problēmām” 
(pielietojums atpestītam bērnam).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kungs ieiet kalpa istabā vēl vienu reizi 

Notikumu attīstība

1. Virsnieka kalps ir smagi slims

2. Virsnieks vēlas runāt ar Jēzu  
 Tagad Dievs runā ar mums  
 ar Bībeles palīdzību

3. Vecaji dodas pie Kunga Jēzus un lūdz 
palīdzību  
 Kopš dzimšanas tava 

                               problēma ir grēks

4. Jēzus piekrīt doties uz virsnieka māju 

5. “Es neesmu cienīgs, ka Tu nāc manā 
pajumtē!”  Tāpēc ka Jēzus nomira un 

                            augšāmcēlās, tu ar 
                                 saviem grēkiem 
                                 vari iet pie Viņa 

Kulminācija

Kalps pieceļas un ir vesels!

Noslēgums

Kungs Jēzus var atrisināt arī tavu grēka problēmu
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

“Nav pestīšanas nevienā citā; nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem 
dots, kurā mums lemta pestīšana.” Apustuļu darbi 4:12

Ievads

Vai varat nosauk kādu ievērojamu un populāru cilvēku vārdus? 

Lai bērni atbild.

Šie cilvēki ir pazīstami sava stāvokļa vai panākumu dēļ.  Taču ir 
kāds vēl nozīmīgāks par citiem – tas ir Jēzus.

Iepazīstināšana

Paskaidrojiet, ka šis pants ir pilnīga patiesība, jo tas ir Dieva Vārds.  
Parādiet, kā atrast pantu Bībelē, un pēc tam izlasiet pantu no Bībeles. 
Bērni lai to izlasa no uzskates.

Paskaidrojumi

“Nav pestīšanas nevienā citā,” – Mēs visi esam grēkojuši. Mēs esam 
darījuši to, ko Dievs aizliedz darīt. Tas ir rakstīts Bībelē. Neviens 
cits, kā tikai Jēzus var atbrīvot no soda, ko esam pelnījuši. 

“nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums lemta 
pestīšana” – Jēzus vārds ir īpašs, jo Viņš ir Dieva Dēls. Viņš nāca 
no Debesīm  uz zemi, lai uzņemtos sodu par mūsu grēkiem, mirtu 
pie krusta un pēc tam augšāmceltos no nāves. Vienīgais veids, kā 
saņemt piedošanu par grēkiem un mūžīgo dzīvību – dzīvi kopā 
ar Jēzu, ir ticēt Viņam kā savam Pestītājam. Neviens cits nevar 
glābt tevi.

Pielietojums

Neatpestītajam:  Ja tu nekad neesi lūdzis Jēzus vārdā glābt tevi, tad 
tu to vari darīt šodien pat. Vienīgi Jēzus var būt tavs 
Glābējs. 

Atpestītajam:  Ja tu jau esi glābts, tu zini, ka Dievs piedod grēkus, 
jo Viņš tos tev piedeva. Ja Dievs var to izdarīt, tad Viņš 
spēj visu!  Atceries to, kad tev ir problēmas, Visvarenais 
Dievs ir kopā ar tevi.  Viņš visu kontrolē un spēj visu! 

Atkārtošana

“Uzmini”

Viens bērns aizgriežas un aizver acis. Nenosaucot vārdu, norāda uz 
kādu citu bērnu, kas panta beigās pasaka rakstu vietu. Bērnam, kurš 
aizgriezies, jāuzmin, kas pateica rakstu vietu.  Balsi drīkst izmainīt.  
Pēc tam izvēlas citus brīvprātīgos un spēli turpina. 
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Stunda
Attēls 4-1
« Ievads: Kungs ieiet kalpa istabā vēl vienu reizi.

Kungs vēlreiz iegāja kalpa istabā.
« Notikumu attīstība: Virsnieka kalps ir smagi slims.

Kalps gulēja gultā, ciešanās gaidīdams nāvi. Tas bija kunga  iemīļotais 
kalps. Viņš cienīja šo kalpu. Kungs bija ļoti apmierināts ar kalpa 
uzvedību un darbu. Kungs bija varenās romiešu armijas virsnieks, kura 
padotībā bija simts karavīru Kapernaumā. Kā lai palīdz kalpam? Kas 
var palīdzēt viņam?

Attēls 4-2
Jēzus ieradās Kapernaumā. Bībelē nav teikts, bet iespējams, ka virsnieks 
jau iepriekš daudz bija domājis par Jēzu.
« Notikumu attīstība: Virsnieks vēlas runāt ar Jēzu.

“Ak,  man kaut kas jādara mana kalpa labā!  Jēzus dziedina slimos. Tas 
vīrs ir īpašs. Tikai Viņš var palīdzēt.”  

Jēzus visas Savas zemes dzīves laikā rādīja cilvēkiem, kāds ir Dievs. Viņš 
stāstīja cilvēkiem, ko Dievs sagaida no viņiem. Viņš palīdzēja cilvēkiem 
viņu vajadzībās un problēmās. 

Varbūt tu domā: “Ja vien es dzīvotu tajā laikā.” Zini, ka Dievs runā arī 
tagad. Kā? Ar Bībeles palīdzību. Katru reizi, kad tu atver Bībeli, Dievs 
var runāt ar tevi. Tu vari runāt ar Jēzu lūgšanā. Tu vari pastāstīt Viņam 
par visu. Viņam vienmēr ir laiks tevi uzklausīt.

Laikā, kad notika šie Bībelē aprakstītie notikumi, Dievs runāja caur 
Jēzu un cilvēki gāja pie Viņa ar savām vajadzībām. Virsnieks zināja, 
ka viņam jārunā ar Jēzu.

Viņš uzaicināja pie sevis dažus jūdu vecajus. 

“Lūdzu, ejiet pie Jēzus un pastāstiet Viņam par manu kalpu. Tikai Viņš 
var palīdzēt. Lūdziet, lai Jēzus nāk un dziedina manu kalpu.”  

Attēls 4-3
« Notikumu attīstība: Vecaji dodas pie Kunga Jēzus un lūdz palīdzību.

Vecaji neatteica virsniekam. Kaut gan viņš nebija jūds, tomēr viņi bija 
draugi. Virsnieks bija ļoti ietekmīgs vīrs un arī ļoti labs cilvēks. Viņš ne 
tikai gādāja par savu kalpu, bet arī cienīja jūdus un atbalstīja sinagogas 
celtniecību, lai jūdiem būtu vieta, kur pielūgt Dievu.

Bībelē teikts, ka viņi dedzīgi lūdzās (Lūkas 7:4). Tas nozīmē, ka viņi 
neatlaidīgi lūdza Jēzu nākt un dziedināt virsnieka kalpu. Viņi centās 
Jēzu pārliecināt nākt.

“Viņš ir tā cienīgs, ka Tu viņam palīdzi, jo viņš mīl mūsu tautu un ir 
uzcēlies mums sinagogu,” viņi sacīja.

Šis notikums seko 
Jēzus kalna svētrunai 
Kapernaumā. Bērniem 
patiks sameklēt kartē 
Kapernaumu. 

Bez šaubām, vēsts par 
Jēzus brīnumdarbiem 
izplatījās pa visu pilsētu.  
Četru draugu nestā 
slimnieka dziedināšana 
bija notikusi pirms dažiem 
mēnešiem. Romiešu 
karavīriem droši vien bija 
jākontrolē lielās ļaužu 
masas, kas pulcējās ap 
Jēzu. Iespējams, ka šis 
virsnieks bija viens no 
tiem. 

Toreiz jūdu un pagānu 
starpā bija dziļa 
nesaprašanās, tādēļ arī 
virsnieks tā rīkojās.

Mateja 8:5-13, aprakstīts, 
ka virsnieks pats devās 
pie Jēzus. 
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Iespējams, viņi neticēja, ka Jēzus var dziedināt slimo kalpu, tomēr centās 
izpatikt savam draugam virsniekam. Taču virsnieks gan noteikti ticēja, 
ka Jēzus var dziedināt viņa kalpu. 

Arī tev ir kāda liela problēma, kuru tu  nevari pats atrisināt. Tas ir 
grēks. Bībelē mēs lasām, ka “visi ir grēkojuši” (Romiešiem 3:23). Ko 
tas nozīmē? Dievs pirmos cilvēkus Ādamu un Ievu skaidri brīdināja:  
“Neēdiet no šī koka augļiem” (no 1. Mozus 2:26-17). Taču viņi 
nepaklausīja Dievam un grēkoja pret Dievu. Bībele mums paskaidro, 
ka viņu nepaklausības dēļ  pasaulē ienāca grēks un nāve (Romiešiem 
5:12). Tāpēc nevienam bērnam nav jāmāca grēkot, viņš to jau prot.

Tava mamma saka: “Pagaidi. Vēl neēd kūku,” tomēr tev tik ļoti gribas 
panašķēties. Tu nogriez mazu gabaliņu un sabīdi  citus gabaliņus tā, 
lai neko nevar pamanīt. Kad tu nepaklausi, tu grēko ne tikai pret 
vecākiem vai skolotāju, bet arī pret Dievu. Sods par grēku ir mūžīgi 
būt šķirtam no Dieva. Grēks – tas ir nopietni. Tikai Jēzus var atrisināt 
šo problēmu un apmierināt tavu visdziļāko vajadzību, tāpat vienīgi 
Viņš spēja palīdzēt smagi slimajam kalpam. 

Attēls 4-4
« Notikumu attīstība: Jēzus piekrīt doties uz virsnieka māju.

Jēzus zināja, kādā stāvoklī bija kalps. Kā jūs domājat, ko Jēzus darīja? 
Izlasīsim to no Bībeles. 

“Un Jēzus devās ar tiem ceļā” (Lūkas 7:6a).

Domāju, ka vecaji priecājās par to. Virsnieks satraukts gaidīja.

Varbūt viņš šaubījās: “Vai Jēzum būs laiks atnākt uz manu māju? Jēzus 
noteikti var dziedināt manu kalpu, jo Viņam ir tāda vara. Bet vai Viņš 
atnāks? Es taču neesmu jūds. Nejūtos Viņa cienīgs.” 

Attēls 4-5
« Notikumu attīstība: “Es neesmu cienīgs, ka Tu nāc manā pajumtē!”

Netālu no virsnieka mājas visi apstājās. Vecaji, Jēzus, mācekļi un pūlis, 
kas viņiem sekoja, apstājās. Virsnieks bija iznācis sagaidīt Jēzu. Kas nu 
notiks? Izlasīsim, kas par to rakstīts Bībelē.  
Izlasa Mateja 8:8b-9 no Bībeles.

“Kungs, es neesmu tā cienīgs, ka Tu nāc manā namā; dod tikai pavēli, 
un mans kalps būs dziedināts. Jo arī es esmu cilvēks, kas pakļauts varai, 
un man ir padotie kareivji; kad vienam es saku: ej – tas iet, un citam: 
nāc –  tad tas nāk, un savam kalpam: dari to, – viņš dara.”  

Virsnieks ticēja, ka Jēzum tikai jādod rīkojums un kalps būs vesels.  
Jēzum pat nav jāieiet mājā pie slimnieka. 

Viņš ticēja, ka Jēzus atrisinās problēmu. Viņš ticēja, ka Jēzum tas ir 
pa spēkam. 

Palīdziet neatpestītam 
bērnam saskatīt, cik 
svarīgi ir ticēt Jēzum.  

Lietojiet savai grupai 
piemērotus piemērus. 
Mācot pirmsskolniekus, 
piemēri par skolu 
nederēs. 

Parādiet kartīti ar īpašo 
uzsvaru: “Tikai Jēzus var 
apmierināt tavu dziļāko 
vajadzību.”

Vairums komentētāju 
uzskata, ka Lūka 
atspoguļo notikušo 
detaļās, bet Matejs 
atzīmē, ko virsnieks 
domāja, sūtot ziņnešus 
ar lūgumu. Sūtīt ziņnesi ir 
tas pats kā pašam tur būt. 
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Kāpēc Jēzus var atrisināt manu  un tavu grēka problēmu? Kāpēc mēs 
varam nāk pie Viņa ar visām problēmām? 

Attēls 4-7
Tāpēc, ka, nomirstot pie krusta, Viņš uzņēmās sodu manā un tavā 
vietā. Vienīgi Jēzus to varēja, jo tikai Viņš ir pilnīgi nevainojams. Pēc 
trim dienām Viņš augšāmcēlās, un Dievs Viņam piešķīra visaugstāko 
varu. Jēzus ir Kungs. Viņam ir visa vara, lai tev palīdzētu.   

Tagad Jēzus dzīvo Debesīs Sava Tēva tuvumā, Viņš var atrisināt tavas 
grēka problēmas. Nav svarīgi, cik daudz esi grēkojis, Viņš vēlas tev 
visu piedot. Viņš vēlas tevi glābt no grēka. Dieva Vārds saka: “Ikviens, 
kas  piesauks Tā Kunga vārdu, tiks izglābts” (Apustuļu darbi 2:21). Ja 
tu vēlies pastāstīt Jēzum par saviem grēkiem, bet neesi pārliecināts, kā 
to izdarīt, es ar Bībeles palīdzību varu tev to parādīt. Pēc nodarbības  
mēs varam par to parunāt.

Virsnieks ticēja, ka Jēzus var palīdzēt. 

Viņš teica: “Saki tik vienu vārdu, un mans kalps būs vesels. Kā es 
pavēlu saviem karavīriem un viņi paklausa, tā Tu vari pavēlēt slimībai 
iet prom. Tu esi Kungs.” 

Jēzus bija pārsteigts par virsnieka teikto. Viņš sacīja ļaudīm, kas sekoja: 
“Ne pie viena Israēlā Es tādu ticību neesmu atradis.”

Tad Viņš pagriezās pret virsnieku un teica: “Ej, lai tev notiek, kā tu esi 
ticējis” (Mateja 8:13).

Varbūt viņa draugi un parējie sekoja virsniekam viņa namā. Viņi gribēja 
redzēt, kas notiks. Domāju, ka viņi steidzās. 

Virsnieks gāja pirmais, atvēra durvis un...

Attēls 4-6
« Kulminācija: Kalps pieceļas un ir vesels!

… viņa kalps bija vesels.

Kad tas notika? Tieši tad, kad Jēzus teica, ka brīnums ir noticis. 
Virsnieks bija bezgala priecīgs. Arī viņa kalps. Jēzus atrisināja problēmu, 
kā virsnieks tam bija ticējis. 

Vai atceries, ko Jēzus sacīja par virsnieku? “Ne pie viena Israēlā Es tādu 
ticību neesmu atradis.” 

Attēls 4-7
« Noslēgums: Kungs Jēzus var atrisināt arī tavu grēka problēmu.

Vai tu uzticēsi Jēzum savu grēka problēmu? Nav neviena cita, kas spētu 
to atrisināt. Lūdz šodien Viņam piedot tavus grēkus.  Tu vari lūgt tā: 
“Mīļais Kungs Jēzu, es ticu, ka Tu pie krusta uzņēmies sodu par maniem 
grēkiem. Es ticu, ka Tu augšāmcēlies un Tev ir vara paņemt prom manus 
grēkus. Lūdzu, piedod man.”  Ja tu to darīsi no sirds, tad Viņš paņems 

Paceliet trīs pirkstus un 
kopā ar pirmsskolniekiem 
skaitiet.

Neatpestītam bērnam 
jāzina, ka Dievs viņu 
mīl personīgi un bez 
nosacījumiem.

Virsnieks nevēlējās, ka 
Jēzus ienāk viņa mājā, jo 
jūdu skolotāja reputācija 
varētu tik iedragāta, 
ja viņš ieietu pagāna 
mājā.  Viņš parādīja savu 
pazemību un lielo ticību 
Jēzus varai dziedināt  ar 
vārdiem vien. 
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prom tavus grēkus. Atceries Dieva Vārdā teikto: “Ikviens, kas  piesauks 
Tā Kunga vārdu, tiks izglābts” (Apustuļu darbi 2:21).
Ja jūsu grupā ir glābti bērni, tad jūs varat turpināt ar mācītā pielietojumu 
glābtam bērnam.

Ja tavi grēki ir piedoti, stāsti Viņam par savām problēmām. Vai tu 
par kaut ko raizējies? Vai tev jāiet pie ārsta vai zobārsta? Vai skolā ir 
eksāmeni? Vai tavs tētis strādā tālu no mājām? Ja Kungs Jēzus ir tavs 
Glābējs, tad stāsti Viņam visu par sevi. Viņš var palīdzēt. Vienīgi Viņš. 
Vai tu esi kā virsnieks?  Viņam bija stipra ticība, ka Jēzus var atrisināt 
problēmu. Tāda ticība var būt arī tev. 

Atkārtošanas jautājumi
1. Kādas rūpes nomāca virsnieku? (Viņa kalps bija smagi slims.)

2. Kāds bija virsnieks? (Viņš bija rūpīgs un dāsns, Viņš bijās Dievu.)

3. Kāpēc viņš sūtīja jūdu vecajus pie Jēzus? (Jo viņš ticēja, ka Jēzus var 
dziedināt slimo kalpu.) 

4. Kā tu vari runāt ar Dievu un kā Viņš var runāt ar tevi? (Dievs runā 
ar mani, kad es lasu Viņa Vārdu, un es varu ar Viņu runāt lūgšanā.) 

5. Kāpēc mēs visi esam piedzimuši ar vēlmi grēkot?  (Kad Ādams un 
Ieva grēkoja pret Dievu, grēks ienāca pasaulē.) 

6. Ko virsnieks teica Jēzum? (“Es neesmu cienīgs, ka Tu nāc manā 
namā!” Kad es saviem kalpiem saku: Ej! vai Nāc!  – viņi paklausa.) 

7. Virsnieks ticēja, ka Jēzus var to izdraīt. Kas tas bija? (Virsnieks 
ticēja, ka Jēzus var pavēlēt slimībai iet prom.)

8. Ko Jēzus teica par virsnieka ticību? (Viņš teica, ka nav redzējis tik 
lielu ticību nevienā izraēlietī.)

9. Ko Jēzus  var darīt, kad tu nāc pie Viņa ar savu grēku? (Viņam ir 
vara atbrīvot tevi no grēka un darīt tevi tīru.)

10. Ko tu iemācījies par Jēzu Apustuļu darbos 4:12? (“Nav pestīšanas 
nevienā citā; nedz cits vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums 
lemta pestīšana.”)

Pārskata aktivitāte
Problēmu risinājums

Uzraksti Dievam vēstuli un pastāsti Viņam par savām problēmām.  
Pasaki Viņam, kāpēc tici, ka Viņš var tās atrisināt! 

Aiciniet bērnus uzticēties 
Jēzum. Personīgai 
sarunai par glābšanu 
jums noderēs ieteikumi no 
“Padomdošanas soļiem” 
(aizmugurējais vāks). 

Parādiet pielietojuma 
kartīti atpestītam bērnam. 

Mācot pielietojumu 
atpestītam bērnam, 
pievērsiet uzmanību 
bērna izpratnei par Dieva 
darbu un vārdu spēku.

Atkārtošanas 
spēle
Milzu soļi
Nepieciešams: Divi 
akmeņi (vai citi 
priekšmeti).

Grupu sadala komandās 
pēc auguma, lai spēle 
būtu godīga.

Komandu starta līnijas 
atzīmēšanai izmanto 
akmeņus. Komandas 
nostājas aiz starta līnijas.

Jautājumus komandām 
uzdod pa kārtai.

Ja bērns atbild pareizi, 
viņš sper milzu soli uz 
priekšu. 

(Ja telpa ir neliela, tad 
milzu soļa vietā uz priekšu 
paiet vienas pēdas 
attālumu.) 

Komandas akmens 
tiek pārvietots uz jauno 
starta vietu, un aiz starta 
līnijas nostājas nākošais 
dalībnieks.

Komanda, kura tikusi 
vistālāk, ir uzvarējusi.
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Pārskata aktivitāte
Viņš var

Lai bērni pasaka, ko Dievs var izdarīt (piemēram, likt puķēm ziedēt, 
izdziedināt no slimībām, apmierināt mūsu vajadzības).  Pārrunās 
iekļaujiet arī Dieva brīnumdarbus (piemēram, radījis pasauli, 
samierinājis ienaidniekus, devis drosmi, palīdzējis mūsu mīļajiem 
iepazīt Kristu). 

Noslēdziet ar klusu lūgšanu, iedrošiniet bērnus lūgt Dieva palīdzību 
visās situācijās.

Pārskata aktivitāte pirmsskolniekiem
Skaiti ceļus

Lapas vienā malā uzzīmējiet dažādus simbolus, kas attēlo ceļus, kā 
cilvēki cer nokļūt Debesīs, – eiro simbols (ziedojot naudu), smaidīga 
seja (esot pieklājīgs un jauks), baznīca (ejot uz baznīcu), seja ar 
aizvērtām acīm (lūgšana), vārdi “mamma” un “tētis” (kristīgi vecāki). 
Pārrunājiet ar bērniem katru ceļu. Lai bērni tos saskaita. 

Lapas otrā pusē uzzīmējiet krustu. Palūdziet bērniem parādīt vienīgo 
pareizo ceļu uz Debesīm. Izskaidrojiet evaņģēliju. 

Nepieciešams: Papīra 
lapa un marķieris.

Mamma
Tētis



Jēzus – mans Glābējs un Draugs

36



37

5. stunda
Žēlsirdīgais samarietis

Rakstu vieta skolotājam
Lūkas ev. 10:25-37

Īpašais uzsvars
Labie darbi nevar dot tev mūžīgo dzīvību

Pielietojums
Neatpestītajam: Lūdz Jēzu dot tev mūžīgo dzīvību

Atpestītajam:     Dari citiem labu

Piezīme skolotājam
Stundā par Jēzu un samariešu sievieti izceltā doma 
bija, ka mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana, bet šī rakstu 
vieta māca bērniem, ka neviens nav tik labs, lai būtu 
pelnījis atrasties Debesīs. Dieva likumi ir labi, bet 
mēs nespējam tos pildīt. Taču, saņēmuši no Dieva 
mūžīgo dzīvību, mēs tiekam aicināti darīt labu cits 
citam, un Dievs mums palīdzēs.  

Bībeles pants
Atkārtojiet Romiešiem 6:23

Uzskate
w Attēli: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 un 5-7.

w Vārdu kartītes: “Labie darbi nevar dot tev mūžīgo 
dzīvību” (īpašais uzsvars) un “Dari citiem labu” 
(pielietojums atpestītam bērnam).

w Karte

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ar ko atšķiras “dāvana” un “alga”?

Notikumu attīstība

1. Vīrietis: “Ko man darīt, lai iemantotu mūžīgo 
dzīvību?” 

2. Jēzus: “Kā stāv rakstīts bauslībā?”   
 Dieva likumi mums  
 parāda, ka Viņš ir svēts

3. Kādam vīram uzbrūk laupītāji 

4. Priesteris un levīts paiet garām  
 Tu nevari būt labs, jo esi grēkojis

5. Samarietis viņam palīdz  
 Jēzus ir labs un mira par visu 

slikto, ko esmu darījis

Kulminācija

“Kurš no šiem trim bija viņa tuvākais?” 

Noslēgums

Dari tāpat!

Ar to vien, ka esi labs, tu nevari nopelnīt mūžīgo 
dzīvību!
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Evaņģēlijs
Palūdziet četriem bērniem turēt uzskati. Lai katrs no viņiem pēc kārtas parāda  un 
pastāsta savu daļu.

Zelta aplis w Dievs ir Radītājs – Viņš radīja tevi.
 w Dievs ir svēts – nevainojams it visā.
 w Dievs tevi mīl.
 w Bībelē teikts: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja” (Jāņa 

3:16).

Tumšā sirds w Grēks ir vēlēties iet savu, nevis Dieva ceļu.
 w Mēs esam dzimuši grēcinieki. 
 w Bībelē teikts: “Visi ir grēkojuši” (Romiešiem 3:23).
 w Mēs grēkojam… (miniet piemērus).
 w Dieva sods par grēku ir nāve –  mūžīga atšķirtība 

no Dieva. 

Sarkans krusts w Jēzus ir Dieva Dēls. 
  w Jēzus dzīve bija nevainojama.
  w Jēzus cieta un nomira pie krusta, uzņemoties sodu 

par mūsu grēkiem. 
  w Bībelē teikts: “Viņa Dēla Jēzus asinis mūs šķīstī no 

visas apgrēcības” (1. Jāņa 1:7).

Tīra sirds w Jēzus mira un augšāmcēlās.
 w Tagad Viņš dzīvo Debesīs.
 w Tev jāatzīst, ka esi grēkojis.
 w Tev jātic, ka Kungs Jēzus mira pie krusta par tevi.
 w Tev jāizvēlas Jēzu par savu Glābēju. 
 w Bībelē teikts: “Tici Kungam Jēzum un tiksi glābts” 

(Apustuļu darbi 16:31a).

Uzgrieziet uzskati no 
albuma.

Esiet gatavs papildināt 
bērnu stāstījumu ar 
patiesībām, kuras viņi nav 
pateikuši.
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Stunda
« Ievads: Ar ko atšķiras “dāvana” un “alga”?

Ar ko atšķiras “dāvana” un “alga”?
Lai bērni atbild. 

Jā, lai saņemtu algu, tev ir jāstrādā.  Dāvanu tu saņem tāpat.  Tev par to 
nav jāatstrādā vai jāsamaksā. Ir cilvēki, kuri domā, ka viņiem ar labiem 
darbiem jānopelna sev vieta Debesīs. Viņi maldās. Domāju, ka vīrs, 
par kuru mēs tūdaļ mācīsimies Bībeles stundā, arī pieļāva šo kļūdu. 

Attēls 5-1
Reiz Jēzu uzmeklēja kāds Svēto Rakstu lietpratējs. Viņš bija “Dieva 
likumu eksperts”. Pirmās piecas Bībeles grāmatas dažkārt dēvē par 
Likumu grāmatām.  Tajās ir apkopoti Dieva likumi.
« Notikumu attīstība: Vīrietis: “Ko man darīt, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?”

Viņš jautāja Jēzum: “Skolotāj, ko man darīt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību?” 

Ievērojiet, viņš bija pārliecināts, ka viņam kaut kas ir jādara. Daudzi 
cilvēki tic, ka pēc nāves dosies uz Debesīm, ja darīs labus darbus. Vai 
tā ir patiesība?  
« Notikumu attīstība: Jēzus: “Kā stāv rakstīts bauslībā?”

Jēzus zināja, ka viņš domā par baušļu (Dieva likumu) ievērošanu, tāpēc 
Viņš jautāja: “Kā ir rakstīts bauslībā? Ko tu tur lasi?”

Attēls 5-2
Lai bērns izlasa Lūkas 10:27  no jūsu Bībeles.

“Mīli Kungu, savu Dievu, no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, 
un ar visu savu spēku, un ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.” 

Vai tas ir Dieva bauslis no Vecās Derības? 

Ņemot vērā bērnu vecumu, izlasiet no Bībeles 5. Mozus 6:5 un 4. Mozus 19:18.

Jēzus atbildēja: “Tu pareizi esi atbildējis.”

Kāpēc Dievs deva likumus? Viņš mūs ir radījis, Viņš mīl mūs un zina, 
kas mums ir vislabākais. Dievs deva mums likumus (tajā skaitā baušļus), 
lai parādītu mums, cik Viņš ir svēts un kādiem mums vajadzētu būt. 
Taču, lai cik ļoti mēs censtos, mēs nespējam vienmēr būt labi. Dievs 
nemaina Savus likumus, ja mēs nespējam tos ievērot. Taču Viņš palīdzēs 
mums dzīvot pēc Viņa prāta un darīt to, kas Viņam patīk. 

Jēzus zināja, ka šis cilvēks nespēj ievērot Dieva likumus. 

“Es atbildēju pareizi,” tā pie sevis, iespējams, nodomāja vīrietis. “Es  
taču esmu Dieva likumu eksperts.”

Taču Jēzus turpināja: “Tad dari tā un tu dzīvosi!”

Vīrietim bija jāatzīst, ka viņš nu ir iedzīts sprukās, tāpēc, sev 
attaisnojumu meklēdams, jautāja: “Bet kurš ir mans tuvākais?”

Atveriet savu Bībeli vietā, 
kur uzrakstīts šis stāsts, 
lai bērni redz, ka tas ir no 
Bībeles. Stundas laikā 
lasiet un citējiet rakstu 
vietas.

Likumu zinātāji bija 
eksperti Mozus likumos.  
Kā iegūt mūžīgo dzīvību,  
bija aktuāla tēma tā laika 
reliģiskajās debatēs.

Jēzus pieņēma Vecās 
Derības autoritāti kā 
Dieva atklāsmi. Viņa 
jautājums par bauslību 
attiecās uz šo Vecās 
Derības daļu.  

Saņemtā atbilde ir 5. 
Mozus 6:5 un 4. Mozus 
19:18 kombinācija. Šādu 
atbildi Jēzus deva rakstu 
mācītājiem citā situācijā 
(Mateja 22:34-40).

No Romiešem 6:23.
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« Notikumu attīstība: Kādam vīram uzbrūk laupītāji.

Jēzus to izskaidroja ar stāstu.  

Kāds vīrs devās ceļā no Jeruzālemes un Jēriku. Viņam nācās ilgi iet 
pa kalnainu apvidu. Ceļot vienam tur bija bīstami. Droši vien viņš 
bija dzirdējis stāstus par laupītājiem un devās ceļā, nobažījies par savu 
drošību. 

Piepeši no slēptuves izlēca laupītāji. Viņi ceļotāju piekāva, izģērba, 
apzaga un atstāja ceļmalā nomirt. 

Attēls 5-3
« Notikumu attīstība: Priesteris un levīts paiet garām.

Pēc brīža notikuma vietai tuvojās priesteris. Droši vien viņš devās uz 
Templi lūgt Dievu. Viņš zināja Dieva likumus un savā dzīvē bija darījis 
daudz laba. Iespējams, viņš bija pārliecināts, ka Dievs viņu pieņems 
Debesīs. Zināt, ko priesteris darīja?  Viņš neapstājās. Pārgāja ceļam otrā 
pusē un turpināja ceļu. Mēs nezinām, kāpēc viņš tā rīkojās. Varbūt viņš 
ļoti steidzās. Varbūt domāja: “Neviens mani tagad neredz.” 

Pēc tam nāca levīts. Arī viņš kalpoja Templī. Protams, ka viņš palīdzēs 
nabaga cietušajam. Levīti zina bausli: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” 
Taču viņš ātri pagāja garām. 

Tu zini, ka mēs nespējam vienmēr būt labi. Dieva likums saka: “Mīli 
savu tuvāko.” Tev būtu jāmīl sava māsa un brālis, arī klasesbiedri, 
taču brīžam tu domā tikai par sevi. “Kāpēc viņai ir lielāks ābols?” “Es 
negribu, ka citi rotaļājas ar manām mantām!” “Man vienalga, ko grib 
brālis, es gribu spēlēt galda futbolu.”  Tu nespēj vienmēr būt labs, jo esi 
piedzimis ar grēku sirdī. Bībelē ir rakstīts: “Nav neviena taisna,  neviena 
paša” (Romiešiem 3:10). Pieņemsim, ka tu visu dienu esi bijis labs, tikai 
vienu vienīgu reizīti biji savtīgs, arī tad tu esi pārkāpis Dieva likumu. 
Tāpēc, ka Dievs ir svēts, nekas nepilnīgs, pat tikai viens nedarbs nevar 
iekļūt Debesīs. Ne tu, ne es, mēs neesam pietiekami labi, lai nokļūtu 
Debesīs. Likumu lietpratējs, priesteris un levīts šajā stāstā arī nebija 
pietiekami labi. 

Attēls 5-4
« Notikumu attīstība: Samarietis viņam palīdz.

Jēzus turpināja stāstu. Pa ceļu tuvojās samarietis. Vai atceraties, ko mēs 
mācījāmies par samariešiem?  
Lai bērni atbild.

Jā, jums taisnība. Jūdi šos cilvēkus ienīda. Samarietis ieraudzīja sasisto 
cilvēku un viņam kļuva tā žēl. Viņš pārsēja viņa ievainojumus. Viņš 
pat apstrādāja brūces ar eļļu un vīnu, lai labāk sadzīst. Pēc tam uzlika 
cietušo uz ēzeļa un aizveda uz tuvāko mājvietu (viesnīcu), lai tur atpūšas 
un atgūst spēkus.

Lai bērni kartē atrod 
ceļu no Jeruzālemes uz 
Jēriku. Tas bērniem ļaus 
gūt labāku priekšstatu par 
notiekošo.  

Šo stundas daļu var 
izspēlēt lomās. 

Likums prasīja, ka jūdiem 
ir jāapstājas un jāpalīdz 
cilvēkam, vienalga vai tas 
ir draugs vai ienaidnieks, 
tāpat arī dzīvniekam 
nelaimē. (5. Mozus 22:4, 
2. Mozus 23:4-5)

Pajautājiet, kāpēc, 
viņuprāt, prieteris un levīts  
nepalīdzēja ievainotajam 
cilvēkam.

Varbūt, ka viņi baidījās 
paši tikt apzagti, piekauti 
un atstāti nomirt. 

Jūs varat paskaidrot, 
ka abi reliģiskie vadītāji  
zināja, ka, pieskaroties 
piekautajam vīram, viņi 
kļūs nešķīsti un nevarēs 
piedalīties kalpošanā 
Templī. Iespējams, viņiem 
svarīgāk bija piedalīties 
kalpošanā, nevis palīdzēt 
cilvēkam. 

Bieži mēs atrodam labus 
iemeslus, lai nepalīdzētu 
citiem. (Piemēram, “Es 
eju uz Bībeles pulciņu vai 
svētdienskolu un svarīgi 
ieraksties laikā”  vai “Es 
mācos eksāmenam, tāpēc 
tagad nevaru nevienam 
palīdzēt, citādi atzīme 
nebūs tik laba”.)
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Nākamajā dienā samarietis iedeva mājvietas saimniekam naudu un 
sacīja:  “Kop viņu. Un, ja tu vēl ko izdosi, atpakaļ nākdams, es tev to 
atdošu.”

Samarietis gan bija labs cilvēks!

Viņa rīcība mums atgādina par Kungu Jēzu, kurš  vienmēr domā, runā 
un dara labu. Viņš ir Dieva Dēls. Es un tu daudzkārt pārkāpjam Dieva 
likumus un esam pelnījuši sodu. Taču Jēzus tika sodīts krustā nāvē mūsu 
vietā. Savā brīnišķīgajā mīlestībā Viņš mūs atbrīvoja no grēka un deva 
mums mūžīgo dzīvību. Nu Viņš mūs vada, stiprina un svētī. Tev jālūdz 
Dievs, lai Viņš dod tev mūžīgo dzīvību. Bībelē teikts: “Dieva dāvana ir 
mūžīgā dzīvība Jēzū Kristū, mūsu Kungā” (Romiešiem 6:23b).

Es pazīstu mazu zēnu, kurš saplēsa tēta pulksteni. Viņam bija ļoti, ļoti 
bail no soda. Lielajam brālim bija žēl mazā brāļa. Viņš lūdza tētim: 
“Lūdzu, sodi mani brālīša vietā.” Tētis tā arī izdarīja un par sodu  lika 
lielajam brālim visu dienu palikt istabā. Mazais brālis  drīkstēja iet ārā 
spēlēties. Dievs sodīja Jēzu mūsu vietā. Ja tu tici, ka Viņš mira tavā vietā, 
tad lūdz piedot tev grēkus, un Viņš dos tev mūžīgo dzīvību. Ja tev nav 
skaidrs, kā lūgt, tad pēc nodarbības pienāc pie manis. Es ar prieku tev 
parādīšu, kas Bībelē teikts par to, kā saņemt grēku piedošanu.  
Ja nodarbībā ir kristiešī, tad šajā vietā varat lietot situācijas izpēti no 43. lpp.

Attēls 5-5
« Kulminācija: “Kurš no šiem trim bija viņa tuvākais?” 
Rakstu un likumu zinātājs klausījās, bet Jēzus vēlējās pārliecināties, ka 
viņš ir sapratis stāstu.  

“Kurš no šiem trim ir tuvākais laupītāju nagos kritušajam?” 

“Tas, kurš palīdzēja viņam,” viņš atbildēja.
« Noslēgums: Dari tāpat!

Tad Jēzus teica viņam: “Ej un dari tu tāpat.”

Protams, rakstu lietpratējs bez Dieva palīdzības nevarētu izpildīt Jēzus 
pavēli. Arī mēs to nespējam bez Dieva palīdzības.  

Attēls 5-6
« Noslēgums: Ar to vien, ka esi labs, tu nevari nopelnīt mūžīgo dzīvību!

Iespējams, tu jau tici, ka Jēzus nomira tavā vietā. Tu zini, ka tavi grēki 
ir piedoti un kādu dienu tu būsi Debesīs. Vai tas nozīmē, ka tagad tu 
vari darīt visu, ko vēlies? Nē! Tev jāļauj sevi pārveidot Jēzus līdzībā un 
jādara citiem labu. Viņš tev dos spēku to darīt. Varbūt tu vari panest 
kāda somu, palīdzēt mammai virtuvē, nomazgāt tēta auto. Lūdz Dievu, 
lai Viņš tev parāda, ko darīt, un palīdz tev.  Tu to darīsi nevis tādēļ, lai 
nopelnītu grēku piedošanu, bet tādēļ, ka tev ir piedots.

Parādiet kartīti – “Labi 
darbi nevar dot tev 
mūžīgo dzīvību”.

Bērni pārrunā, kāpēc 
likumu lietpratējs tā 
atbildēja. Pārrunas 
palīdzēs bērniem apjēgt 
Bībeles patiesību.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu:  “Dari citiem 
labu.”
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Attēls 5-7
Ja tu līdz šim vēl neesi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, kurš ir 
nomiris par tevi, un neesi saņēmis mūžīgās dzīvības dāvanu, tad tu to 
vari saņemt tagad. Vai tu saproti, ka neesi tik labs, lai būtu pelnījis Dieva 
piedāvāto dāvanu? Lai kā tu censtos, reizēm tev sanāks rīkoties slikti. 
Jēzus gan vienmēr ir bijis labs. Viņš uzņēmās sodu par tevi pie krusta. 

Nāc pie Viņa un lūdz: “Kungs Jēzu, paldies, ka Tu uzņēmies sodu  manā 
vietā un miri pie krusta par visiem maniem grēkiem. Tu to darīji, lai 
man būtu mūžīgā dzīvība. Lūdzu, piedod man manus grēkus un dod 
man mūžīgo dzīvību.” 

Jēzus vēlas piedot tev un dot tev mūžīgo dzīvību.  Viņš palīdzēs tev 
darīt citiem labu. 

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko rakstu zinātājs jautāja Jēzum? (“Ko man darīt, lai iemantotu 

mūžīgo dzīvību?)  

2. Kurš ir galvenais Dieva likumus? (“Mīli Kungu, savu Dievu, no 
visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un ar visu savu spēku, un 
ar visu savu prātu un savu tuvāko kā sevi pašu.”)

3. Kāpēc Dievs deva Savus likumus?  (Lai parādītu, ka Viņš ir svēts 
un arī mums jābūt svētiem.)

4. Kas pilnībā var ievērot Dieva likumus? (Tikai Kungs Jēzus.) 

5. Kāpēc priesteris un levīts nebija labi?  (Jo viņi bija grēcinieki.)

6. Kāpēc tu nevari tikt glābts, darot labus darbus?  (Tu nespēj vienmēr 
būt labs. Pat pārkāpjot vienu Dieva likumu tikai vienu reizi,  ir tā, 
it kā būtu pārkāpti visi Dieva likumi.)

7. Ar ko samarietis mums atgādina Jēzu? (Samarietis darīja labu, viņš 
palīdzēja tam, kuram palīdzība bija nepieciešama. Jēzus vienmēr dara 
labu.) 

8. Ja tu mīli Jēzu, kas tev jādara citiem?  (Man jāpalīdz citiem un 
jādara labu.) 

9. Kā tu vari iegūt mūžīgo dzīvību un būt labs kā Jēzus? (Ticēt, ka 
Viņš mira manā vietā, un lūgt, lai piedod manus grēkus.)

10. Labie darbi negarantē tev mūžīgo dzīvību. Romiešiem 6:23 rakstīts, 
ka mēs to nevaram nopelnīt, ka tā ir dāvana.  Citē Romiešiem 6:23! 
(“Jo alga par grēku ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība Jēzū 
Kristū, mūsu Kungā.” Romiešiem 6:23)

Aiciniet bērnus uzticēties 
Jēzum. Personīgai 
sarunai par glābšanu, 
jums noderēs ieteikumi no 
“Padomdošanas soļiem” 
(aizmugurējais vāks). 

Atkārtošanas 
spēle
Izvelc plāksteri
Nepieciešams: Trīs A7 
kartītes un plāksteris.

Plāksteri uzlīmē uz vienas 
kartītes apakšējās malas.  

Kartītes rokās tur tā, lai 
būtu redzamas tikai to 
augšējās malas. 

Kad bērns atbildējis 
pareizi uz jautājumu, viņš 
izvelk vienu kartīti. 

Ja uz tās ir plāksteris, tad 
iegūtie punkti dubultojas. 

Kartītes atkal sajauc 
un izmanto pēc nākošā 
pareizi atbildētā 
jautājuma. 

Kad visi jautājumi 
atbildēti, saskaita punktus 
un novērtē, cik plāksteru 
katra komanda saņēmusi. 
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Situācijas izpēte
Bērni klausās stāstu un atbild uz jautājumiem. Vecākie bērni var strādāt grupās un 
atbildēt uz jautājumiem. Katrā grupā noderētu pa palīgam. 

Pēc tam situāciju var izspēlēt lomās. 

Kaspars ir mazs zēns, kurš cieta auto avārijā. Tagad viņam vairākas 
nedēļas ir jāstaigā ar kruķiem. 

Kādu rītu viņš iet pa skolas vārtiņiem un nespēj vienlaikus savākt savus 
kruķus, atvērt vārtiņus un nest somu ar grāmatām. Dažas grāmatas no 
atvērtās somas izkrīt. Aiz Kaspara nāk viņa klasesbiedri. 

Artis saka: “Piedod, nevaru palīdzēt.” Un viņš dodas tālāk. 

Aiz viņa nāk Toms. Viņš pat nepievērš uzmanību Kasparam.

Tad pieskrien Markuss. Viņa ģimene nesen pārcēlusies uz šejieni.  Viņš 
ir kristietis tikai dažus mēnešus un mūžīgās dzīvības dāvanu saņēma 
kristīgā nometnē. Viņš zina, ka Jēzus ir piedevis viņam grēkus un devis 
mūžīgo dzīvību. Tagad Markuss grib palīdzēt Kasparam un iepriecināt 
Jēzu. Redzot, kā Kaspars mēģina savākt izkritušās grāmatas, Markuss 
nodomā: “Es palīdzēšu Kasparam. Tas nekas, ka es viņu vēl nepazīstu.”   

Viņš nekavējoties piesteidzas pie Kaspara, salasa grāmatas, un abi kopā 
dodas uz klasi. 

1. Kādā ziņā Kaspars līdzinājās Bībeles stāstā minētajam vīram, kuru 
aplaupīja? 

2. Kuri Bībeles stāstā minētie cilvēki bija līdzīgi Tomam un Artim? 
Kāpēc?

3. Nosauciet, kas kopīgs Markusam un samarietim. 

4. Kāpēc Markuss palīdzēja Kasparam?

5. Vai Markusam bija mūžīgā dzīvība tādēļ, ka viņš darīja labu, vai 
viņš darīja labu tādēļ, ka viņam jau bija mūžīgā dzīvība? 

Pārskata aktivitāte
Palīdzi citiem

Palūdziet, lai bērni uz nākošo nodarbību paņem līdzi kādas savas 
rotaļlietas un grāmatas, ko uzdāvināt  trūcīgo ģimeņu bērniem. 

Pārskata aktivitāte
Zināt un darīt

Izlasiet  kopā ar bērniem Jāņa13:17. Palūdziet viņiem pastāstīt, ko viņi  
iemācījušies pagājušajā nodarbībā.  

Pārrunājiet to un iedrošiniet bērnus pielietot Bībeles patiesības savā 
dzīvē. Varat izmantot atgādinājuma kartītes ar stundas īpašo akcentu: 
“Labie darbi nevar dot tev mūžīgo dzīvību”. 
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Noslēdziet ar vissvarīgāko šajā reizē iemācīto – ar evaņģēliju. 

Pārskata aktivitāte pirmsskolniekiem
Parādīt Dieva mīlestību

Nosauciet vairākus piemērus, kā bērni var izrādīt Dieva mīlestību 
citiem. Lai pirmsskolnieki pieceļas, kad jūs pasakāt, kā izrādīt citiem 
Dieva mīlestību, un paliek sēžot, ja jūs minat rīcību, kas neatspoguļo 
Dieva mīlestību.  
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Uzaicini draugu!
(1. stundas aktivitāte)

Vieta  _____________

katru ______________

plkst.  _____________

Nāc uz nodarbībām!

Vieta  _____________

katru ______________

plkst.  _____________

Nāc uz nodarbībām!

Vieta  _____________

katru ______________

plkst.  _____________

Nāc uz nodarbībām!

Vieta  _____________

katru ______________

plkst.  _____________

Nāc uz nodarbībām!
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Es vēlos paklausīt Dievam
(2. stundas aktivitāte)

Šajā nedēļā es vēlos paklausīt Jēzum: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ja tu esi kristietis, 
parādi Kungam Jēzum, ka 

tu mīli Viņu un paklausi Viņam.

Šajā nedēļā es vēlos paklausīt Jēzum: 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

Ja tu esi kristietis, 
parādi Kungam Jēzum, ka 

tu mīli Viņu un paklausi Viņam.
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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 
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