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Ievads

Ļoti daudziem bērniem par šo Dieva Personu ir visai trūcīgas zināšanas vai to nav nemaz.

Ir ļoti daudz kļūdainu priekšstatu par Svētā Gara Personu un darbu. Piemēram, samērā plaši kā 
papildinājumu Bībelei min, ka Svētā Gara iespaidā cilvēki tiek nogāzti no kājām, zaudē runas spēju vai 
tieši otrādi – kliedz. 

Šīs stundas galvenokārt ir paredzētas vecākiem bērniem. Iespējams, ka, strādājot ar jaunākiem bērniem, 
dažus vārdus un mācību metodes vajadzēs piemērot viņu vecumam. 

Piecās stundās iespējams mācīt tikai par dažiem Svētā Gara Personas un darba aspektiem. Piemēram, šeit 
nekas netiek mācīts par Svētā Gara dāvanām. Ja vēlaties iekļaut mācību procesā nedaudz vairāk informācijas 
par šo aspektu, varat to atrast sērijā “Lielās patiesības Pāvila vēstulē romiešiem” (izdevējs: Eiropas BEA).

Mēs rekomendējam mācīt pilnu stundu ciklu dotajā kārtībā.

Ir iespēja īpašiem gadījumiem izvēlēties kādas konkrētas stundas. Pirmā, otrā un trešā stunda ir vairāk ar 
evaņģēlisku ievirzi. Tās varētu izmantot Evaņģēlija vēsts pasniegšanai ārpus baznīcas, nometnē vai Labās 
vēsts pulciņā. Ceturtā un piektā stunda rakstītas, lai palīdzētu ticīgiem bērniem pieaugt garīgajā dzīvē.

Stundas pamatā nav viens noteikts Bībeles stāsts, tāpēc jums nāksies izmantot dažādas metodes un 
pārstāstījumus. Stundu tekstā ir iekļauti jautājumi un atbildes, stundas analīze, darbs grupās, lomu spēles 
un mājās ņemamās aktivitātes. Ja konstatējat, ka kāda metode jūsu klasē nav piemērota, esiet radoši, 
pielāgojot to savām vajadzībām.

Mēs paļaujamies, ka jums patiks izmantot dažādas metodes, lai palīdzētu bērniem saprast šīs varenās 
patiesības un lietot tās savā dzīvē.

Lai Svētais Gars svētī jūs, kad mācīsiet bērniem šo brīnišķīgo doktrīnu! Viņš ir Varenais Skolotājs                    
(1. Korintiešiem 2:13).

Bībeles patiesību mācīšana
Mēs nepildām savu skolotāja uzdevumu un rīkojamies bezatbildīgi, ja mācām bērniem tikai Bībeles stāstus. 
Svarīgi, lai viņi apgūtu šajos stāstos mācītās patiesības, jo tādā nolūkā arī tie ir uzrakstīti. Nepieciešams vest 
bērnus soli tālāk – iemācīt, ko konkrētā patiesība nozīmē viņu ikdienas dzīvē, kā tā var viņiem palīdzēt. 
Protams, mēs nevaram vienā stundā ietvert visu mācību, kas ir attiecīgajā stāstā, tāpēc katrā stundā dota 
viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana stundā mijas ar stāstījumu. Lai atvieglotu jums 
gatavošanos, mācību sadaļas ir atzīmētas ar burtiem “CP”. Mācību plānā centrālā patiesība ir atzīmēta 
līdzīgā veidā.

Jūs pamanīsiet, ka centrālās patiesības ir atzīmētas ar burtiem “N” vai “A”, lai norādītu, kādu bērnu – 
neatpestītu vai atpestītu vajadzībām tās lietojamas. Tekstā tas tiek skaidri norādīts, piemēram, ar šādām 
frāzēm: “Ja neesi uzticējies Kungam Jēzum, lai Viņš piedod tavus grēkus...” vai “Kristieti, tu...”.

Patiesības pielietojums ir apzīmēts ar vertikālu līniju blakus tekstam. Var gadīties, ka jums vajadzēs pielāgot 
pielietojumu atbilstoši bērniem, kurus mācāt. Piemēram, pielietojumā varbūt minēts zēna vārds, bet jūsu 
klasē ir tikai meitenes. Vai arī pielietojums ir vairāk piemērots vecākiem bērniem, bet jūsu klasē ir mazāki 
bērni. Veiciet izmaiņas, ja jūtat tādu nepieciešamību. Svarīgi, lai Dieva Vārds būtu pielietots tieši viņu 
dzīvei.
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Dariet sevi pieejamu personīgai sarunai ar bērnu
Iepazīstinot ar Evaņģēlija vēsti, jums jārēķinās, ka klasē būs bērni, kas neatkarīgi cits no cita atsauksies uz 
aicinājumu. Vēlāk, tiekoties ar jums, viņi var pateikt vai neteikt, ka ir uzticējušies Kungam Jēzum Kristum 
kā Pestītājam. Būs arī bērni, kuri vēlēsies saņemt palīdzību. Viņiem var būt kādi neskaidri jautājumi; kādam 
varbūt šajā sakarā nepieciešama palīdzība vai iedrošinājums. 

Mācot atpestītus bērnus, var pienākt brīdis, kad viņi vaicās pēc padoma, kā rīkoties sarežģītā situācijā, lūgs 
paskaidrot, kā pielietot stundu savā dzīvē. Bērni var nonākt situācijā, kad nezina, kā rīkoties un ko par to 
saka Bībele. Viņi var vēlēties pastāstīt jums par savām grūtībām, lai jūs aizlūgtu par viņiem, it īpaši ja esat 
vienīgais kristīgais atbalsts viņu dzīvē.

Tādēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka esat pieejams sarunai. Tāpat ir svarīgi, lai bērni zinātu, kad un kurp 
doties, ja viņi vēlas aprunāties ar jums. Visbeidzot, ir būtiski, ka neatpestītie bērni nejauktu nākšanu pie 
Kunga Jēzus ar nākšanu pie jums.

Nekādā gadījumā nedariet savi pieejamu vienlaicīgi ar evaņģēlisko aicinājumu uzticēties Jēzum, lai bērniem 
nerastos iespaids, ka viņi nevar nākt pie Kristus, neatnākot pie jums, vai ka viņi ir atpestīti, vienkārši gaidot 
sarunu ar jums. 

Piemērs neatpestītam bērnam

 “Vai tu tiešām vēlies dzīvot Kungam Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es ar prieku pēc Bībeles tev to 
paskaidrošu. Pēc nodarbības es stāvēšu (norāda vietu). Atceries, es nevaru paņemt prom tavu grēku – to var 
izdarīt tikai Kungs Jēzus, bet es labprāt palīdzēšu tev labāk saprast, kā tu vari nākt pie Viņa.

Piemērs atpestītam bērnam

“Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Pestītājam un nekad neesi stāstījis man par to, lūdzu, dari man 
to zināmu. Pēc nodarbības es stāvēšu (norāda vietu). Es gribētu zināt, vai esi uzticējies Kungam Jēzum kā 
savam Kungam un Pestītājam, lai es varētu lūgt par tevi un, iespējams, palīdzēt tev.”

Bībeles panti
Mēs stundu ciklā esam iekļāvuši tikai trīs pantus. Labāk, lai bērni labi iegaumē divus vai trīs pantus, nevis 
katrā stundā jaunu, bet galu galā kārtīgi nevienu.

Trenējieties attēlu izmantošanā
Gatavojoties stundai, trenējieties arī strādāt ar attēliem. Iepazīstieties ar attēliem un izlemiet, kad nodarbībā 
tos lietosiet.

PowerPoint® slaidi
Ja stundām lietojat PowerPoint slaidus no CD, jūs varat izvēlēties vienu no diviem variantiem:

1. Pirmajā variantā ir tikai stundu attēli.

2. Otrajā varinatā papildus dotas centrālās patiesības, pielietojumi un Bībeles panti.

 Apakšējā labajā stūrī redzama maza ikona (piemēram, Bībele, krusts vai kronis), kas slaidu savieno 
ar hiperlinku. Uzklikšķinot uz ikonas, parādīsies stundas centrālā patiesība. Šāda iespēja jums dod 
iespēju lietot centrālo patiesību jebkurā stundas mācīšanas momentā. Uzklikšķinot uz bultiņas, jūs 
atgriezīsieties pie iepriekš lietotā attēla. 

 Dažiem slaidiem kreisajā apakšējā stūrī ir burti “CPA”. Uzklikšķinot uz burtiem, parādīsies centrālās 
patiesības pielietojums atpestītam bērnam. Uzklikšķinot uz bultiņas, jūs atgriezīsieties pie iepriekš 
lietotā attēla. 
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Papildu uzskate
Uz kartona loksnēm uzrakstiet katras stundas centrālo patiesību. Ja izmantojat flaneļtāfeli, tad kartīšu otrā 
pusē pielīmējiet flaneļa vai samta papīra gabaliņus. (Rakstiet drukātiem burtiem, lai vārdus varētu viegli 
izlasīt arī mazākie bērni.) Tekstu uz tāfeles uzlieciet nodarbības sākumā vai brīdī, kad pirmo reizi stundā 
mācāt centrālo patiesību.

Papildu palīdzība
Abās teksta malās ir norādes ar papildu informāciju un idejām, kā padarīt stundu interesantāku.

Šīs idejas ir izstrādātas, lai ieviestu stundās dažādus mācību stilus. Efektīvai apmācībai dažiem bērniem 
nepieciešams kaut ko redzēt vai kaut ko uzrakstīt, citiem jādzird vai jārunā, citiem jāpieskaras vai jāpatur 
rokās, citiem aktīvi jāpiedalās nodarbībā.

Jūs varat izmantot šīs idejas pulciņos vai klasē.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai stundai ir doti daži atkārtošanas jautājumi. Tos var izmantot pēc stundas vai nākamajā nedēļā, 
jaunās stundas sākumā. 

Prasmīgi organizēta atkārtošana ir lieliska iespēja uzsvērt mācīto un sagādā bērniem jautrību. Jūs varat 
izmantot šo laiku:

1)  lai noskaidrotu, ko bērni ir sapratuši un cik daudz atceras,

2)  lai saprastu, kas jums kā skolotājam vairāk jāuzsver, lai bērni labāk atcerētos mācīto,

3)  lai izpriecātos. Bērniem patīk sacensības, un viņi gaida šo programmas daļu. Taču tā ir vairāk nekā 
spēle – tas ir mācību laiks.

Šajā grāmatā ir iekļauti tikai ar stundu saistītie jautājumi. Guvums būs lielāks, ja doto materiālu papildināsiet 
ar jautājumiem gan par dziesmām, gan par Bībeles pantu, gan citām jūsu nodarbības daļām. Tā bērni 
sapratīs, ka svarīga ir katra programmas daļa.
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Pārskats

Stunda Centrālā 
patiesība Pielietojums Bībeles pants

Kas ir Svētais Gars, 
un kāds Viņš ir?

1. Mozus 1:2
Jāņa:16:7
Apustuļu darbi 
5:1-11
Atklāsmes gr. 
22:17

Svētais Gars ir 
Dievs – viena 
no Trīsvienības 
Personām 

Neatpestītajiem: Ļauj Viņam parādīt 
tev, kā būt pestītam!

Atpestītajiem: Ļauj Viņam dot tev 
spēku rīkoties pareizi!

“... Kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas 
jūs vadīs visā patiesībā...”  

Jāņa16:13

Svētais Gars deva 
mums Bībeli

Jesajas 9:5
2. Pētera 1:21

Svētais Gars ir 
Bībeles Autors

Neatpestītajiem: Paklausi Bībeles       
vēstij – atgriezies pie Kristus, 
lai saņemtu pestīšanu!

Atpestītajiem: Katru dienu lasi vismaz 
vienu pantu no Bībeles!

“... Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara 
spēkā. ”      

2. Pētera 1:21

Svētais Gars dod 
dzīvību

Apustuļu darbi 
2:36-41
Jāņa 16:8

Svētais Gars 
norāda mums uz 
mūsu grēku un 
dod dzīvību

Neatpestītajiem: Lūdz Dievam dot tev 
mūžīgu dzīvību caur Svēto 
Garu!

Atpestītajiem: Pateicies Kungam, ka tev 
ir mūžīgā dzīvība!

Atkārtojiet Jāņa 16:13 un 2. Pētera 1:21

Svētais Gars – 
ticīgā sabiedrotais

Jāņa 14:17
2. Korintiešiem 
3:18
Efeziešiem 4:30
Romiešiem 8:4, 
15-16
1. Jāņa 2:3

Svētais Gars mājo 
ticīgajos

Neatpestītajiem: Nāc pie Kunga Jēzus, 
kad Svētais Gars uzrunā tevi!

Atpestītajiem: Pateicies Viņam katru 
dienu par brīnišķīgo darbu 
tavā dzīvē!

“.. lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas 
pasaulē.” 

1. Jāņa 4:4

Svētais Gars dod 
spēku Dieva 
bērniem
Romiešiem 8:26
Apustuļu darbi 1:8
Jāņa 14:26-27
Jāņa 16:13
Efeziešiem 4:30, 
32
Jesajas 63:10

Svētais Gars 
palīdz bērniem – 
kristiešiem rīkoties 
Dievam tīkamā 
veidā

Atpestītajiem: Lūdz, lai Viņš tev palīdz, 
un uzticies, ka Viņš palīdzēs!

Atkārtojiet 1. Jāņa 4:4
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1. stunda
Kas ir Svētais Gars, un kāds Viņš ir?

Rakstu vietas skolotājam
1. Mozus 1:2
Jāņa:16:7
Apustuļu darbi 5:1-11
Atklāsmes gr. 22:17

Centrālā patiesība
Svētais Gars ir Dievs – viena no Trīsvienības 
Personām.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Ļauj Viņam parādīt tev, kā būt 

pestītam.

Atpestītajiem: Ļauj Viņam dot tev spēku rīkoties 
pareizi!

Bībeles pants 
“... Kad nāks Viņš, Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā 
patiesībā...” Jāņa 16:13

Būs labāk, ja Bībeles pantu bērniem mācīsiet 
pēc Bībeles stundas, jo stundā ir dots panta 
skaidrojums.

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

w Vārdu kartītes: “Svētais Gars ir Dievs – viena 
no Trīsvienības Personām.” (centrālā patiesība) 
un “Ļauj Viņam dot tev spēku rīkoties pareizi.” 
(pielietojums atpestītam bērnam)

w Lego kluči.

w Āboliņlapas attēls.

w Globuss (ja iespējams).

w Uz kartona uzrakstīts Bībeles pants (skat. 1-3 un 
1-6 attēlus).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Tavas mīļākās grāmatas autors.

Notikumu attīstība

1. Svētais Gars ir Dievs.                             CP
2. Viņš ir Trīsvienības loceklis.                  CP
3. Viņš ir Persona, nevis enerģija.

4. Viņš ir brīnišķīga Persona, jo Viņš ir 
mūžīgs.

5.  Viņš ir brīnišķīga Persona, jo Viņš ir visuresošs.                                                                 
                                                 CPA

6. Viņš ir visbrīnišķīgākā Persona, jo Viņš ir svēts.                                                                                                                                           
  CP

7. Nav nekā diženāka, kā pazīt Viņu un mīlēt 
Viņu, un nav nekā sliktāka, kā sāpināt 
Viņu.

Nobeigums

Svētais Gars patiesi ir svēts un atklāj mūsu 
grēku.    CPN
Viņš vēlas vest tevi pie Kristus.                CPN
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Stunda
« Ievads: Tavas mīļākās grāmatas autors.

Vai, lasot savu mīļāko grāmatu, esi kādreiz domājis par tās autoru, 
cilvēku, kas uzrakstījis grāmatu? Ja tev būtu iespēja satikt viņu, kādus 
jautājumus tu viņam uzdotu?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Šodien mēs uzzināsim par ļoti īpašu Autoru, par Kādu, kurš ir uzrakstījis 
pašu svarīgāko Grāmatu, kāda jebkad ir tikusi sarakstīta. Šo grāmatu 
lasa miljoniem cilvēku. Šī grāmata ir Bībele, un Autors ir Svētais Gars. 
Esmu pārliecināts, ka tev patiks mācīties par Viņu un iepazīt Viņu.

Attēls 1-1
« Notikumu attīstība: Svētais Gars ir Dievs.

Svētais Gars ir Dievs.

Bībelē, Dieva Vārdā, ir rakstīts, ka ir tikai viens patiesais un dzīvais 
Dievs. (“Un bez Manis nav cita dieva.” Jesajas 44:6b) Viņš ir Tas, kas 
radījis visumu. Viņš ir radījis miljoniem pasauļu, kas izskatās pēc mazām 
uguntiņām naksnīgajās debesīs – mēs tās dēvējam par zvaigznēm. Viņš 
ir radījis puķes laukos un arī tevi un mani.

Bībelē rakstīts, ka šo pasauli ir radījis Dievs. “Radīt” nozīmē “izveidot 
no nekā”. Cik tas ir brīnišķīgi! Tu un es varam izveidot kaut ko no 
kādiem citiem materiāliem. Piemēram, tu vari izveidot māju no lego 
klucīšiem, vari pludmalē izveidot celiņu no smiltīm un akmentiņiem, 
bet tava māte var pagatavot mielastu no produktiem, ko ir nopirkusi 
veikalā. 

Attēls  1-2
« Notikumu attīstība: Viņš ir Trīsvienības loceklis.

Vienā Dievā ir trīs Personas. Mēs tās devējam par Trīsvienību. To ir 
grūti saprast un izskaidrot, bet mēs zinām, ka tā ir patiesība, jo atrodam 
to Bībelē – grāmatā, ko mums ir devis Dievs.

Trīs Personas vienā Dievā ir Dievs Tēvs, Dievs Dēls (Kungs Jēzus 
Kristus) un Dievs Svētais Gars. Dievs ir tik varens un brīnišķīgs, ka 
mēs ar saviem mazajiem prātiem pilnībā nevaram izprast Viņu.

Šis trīsstūris nedaudz palīdzēs izskaidrot, kā var būt tikai viens Dievs 
trijās Personās. Trīsstūrim ir trīs malas, un tomēr tas ir viens trīsstūris. 
Šis trīsstūris ir vienādmalu trīsstūris. Tas nozīmē, ka trīs trīsstūra malas 
ir vienādas un trīs stūri ir vienādi. 

Trīs Personas vienā Dievā ir vienādas Savā labestībā, mīlestībā un spēkā. 
Dievs Svētais Gars ir tikpat nevainojams kā Dievs Tēvs. Dievs Dēls, 
Kungs Jēzus ir tikpat labs kā Dievs Svētais Gars. 

Metode: Lieciet bērnam 
iznākt priekšā un uzbūvēt 
māju (vai sienu) no 
lego klucīšiem. Pēc tam 
paņemiet no viņa klucīšus 
un lieciet uzbūvēt māju!

CP

CP

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Svētais 
Gars ir Dievs, Viena no 
Trīsvienības Personām.”

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)

Slaids1-1

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)

Slaids 1-2

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)
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Pirms vairākiem tūkstošiem gadu vīrs vārdā Patriks devās uz Īrijas salu, 
lai pastāstītu cilvēkiem par Dievu. Viņš mēģināja izskaidrot Trīsvienības 
ideju, izmantojot āboliņa lapu.
Parādiet āboliņa attēlu.

Attēls 1-3
« Notikumu attīstība: Viņš ir Persona, nevis enerģija.

Daži cilvēki domā, ka Svētais Gars ir kas līdzīgs gravitācijas spēkam 
vai elektrībai. Taču tā tas nav. Viņš ir Persona. Persona ir kāds, kas spēj 
domāt, saprast, zināt un mīlēt. Svētais Gars arī var domāt, saprast un 
zināt. Viņš zina visu, ko vien ir iespējams zināt! Viņš var mīlēt – Viņš 
mīl visu, kas ir labs un pareizs. Viņš ienīst visu slikto.

Es nolasīšu dažus pantus no Bībeles, Dieva grāmatas un es vēlos, lai tu 
padomātu, ko saskaņā ar šo pantu Svētais Gars dara mūsu labā.

w Jāņa 14:26 - “...Svētais Gars .. Tas jums visu mācīs...”   

 Atbilde: Svētais Gars mūs mācīs. Vai vējš vai elektriskā strāva mūs 
māca? Nē.

w Jāņa 16:13 - “... Patiesības Gars, Tas jūs vadīs visā patiesībā...” 

 Atbilde: Viņš vadīs. Ja tu būtu nomaldījies, tu nevarētu lūgt vētrai 
atvest tevi mājās, vai ne? Svētais Gars ir Persona, un Viņš var vadīt 
mūs.

Lūk, vēl divi panti, kas vēstī, ko mēs varam nodarīt Svētajam Garam:

w Apustuļu darbi 5:3  - “..tu meloji Svētajam Garam..” 

 Atbilde: Tu vari samelot Viņam. Tu vari samelot tikai personai, 
nevis spēkam, piemēram, vētrai vai viļņiem.

w Efeziešiem 4:30  - “... Neapbēdiniet Dieva Svēto Garu, ar ko esat 
apzīmogoti atpestīšanas dienai.”

 Atbilde: Viņu var apbēdināt mūsu sliktā uzvedība. Tu taču nevari 
apbēdināt vētru vai gravitācijas spēku.

Nē, Svētais Gars ir Persona, kas spēj domāt, vadīt un mācīt. Mēs 
varam teikt Viņam patiesību vai melot. Mēs varam apbēdināt Viņu 
vai iepriecināt. Viņš ir īsta Persona.

Taisnība, mēs nevaram redzēt Svēto Garu, jo Viņam nav ķermeņa. 
Tāpēc Viņu dēvē par Garu, bet Viņš ir Persona. Viņš nav kas taustāms, 
piemēram, kā elektriskā strāva vai vilnis, kas nes tevi.

Attēls 1-4
« Notikumu attīstība: Viņš ir brīnišķīga Persona, jo Viņš ir mūžīgs.

Svētais Gars ir brīnišķīga Persona, jo Viņš ir mūžīgs. Tas nozīmē, ka 
Viņš vienmēr ir dzīvojis un vienmēr dzīvos. Gluži kā šim aplim nav nedz 
sākuma, nedz gala, arī Svētajam Garam nav nedz sākuma, nedz gala.

Metode: Jautājumi. 
Īpaši piemērota metode 
vecākiem bērniem. Labāk 
lasiet pantus no savas 
Bībeles, nevis no lapas.

Lietderīgi sagatavot arī 
pantu vārdu kartītes, lai 
bērni tos varētu lasīt.

Slaids 1-3

Slaids 1-4
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Pirms divdesmit gadiem tu vēl nebiji piedzimis – tu nedzīvoji. Svētais 
Gars nekad nav piedzimis, bet Viņš ir dzīvs! Viņš dzīvoja jau ilgi pirms 
tam, kad tika radīta zeme, saule un zvaigznes. 1. Mozus grāmatā, 
pirmajā Bībeles grāmatā mēs lasām par Svētā Gara piedalīšanos pasaules 
radīšanā. (“... Un Dieva Gars lidinājās pār ūdeņiem.” 1. Mozus 1:2b)

Katrs cilvēks uz zemes dzīvo aptuveni septiņdesmit, astoņdesmit vai 
deviņdesmit gadus, tad tā ķermenis mirst, bet Svētais Gars nekad 
nenomirs. Arī daudz, daudz gadu pēc tam, kad ēka, kurā mēs pašlaik 
atrodamies, jau būs sabrukusi, daudz gadu pēc tam, kad mans auto 
izgāztuvē būs pārvērties sarūsējušu lūžņu kaudzē, Svētais Gars joprojām 
būs dzīvs. Mēs lasām par Viņu Atklāsmes grāmatā – pēdējā Bībeles 
grāmatā, kur aprakstīts, kas notiks nākotnē (Atklāsmes gr. 22:17). Pat 
šī pasaule, kurā mēs dzīvojam, vairs nepastāvēs, bet Dievs Svētais Gars 
joprojām būs dzīvs un darbosies.

Ko katrs no šim diviem attēliem (trīsstūris aplī un āboliņš) palīdz tev 
saprast par Svēto Garu?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Attēls 1-5
« Notikumu attīstība: Viņš ir brīnišķīga Persona, jo Viņš ir visuresošs.

Jūs varat izmantot globusu, ja tas jums ir.

Gan tu, gan es vienā laikā varam būt tikai vienā vietā. Tu taču nevari 
vienlaicīgi atrasties skolā un mājās gultā. Svētais Gars ir brīnišķīga 
Persona, jo Viņš ir visur. Tādēļ, ka Viņš ir gars un Viņam nav ķermeņa, 
Svētais Gars var būt vienlaicīgi visur pasaulē. Viņš tanī pašā laikā var 
būt gan Austrālijā, gan Krievijā! Tas ir viens no iemesliem, kāpēc Viņš 
var palīdzēt cilvēkiem visā pasaulē – jebkurā laikā un jebkurā vietā. 
Nākamnedēļ mēs runāsim par to vairāk.

Pirms Savas atgriešanās Debesīs Kungs Jēzus teica Saviem mācekļiem: 
“Ja došos prom, Es sūtīšu Viņu pie jums” (no Jāņa 16:7). Ko Jēzus 
gribēja sūtīt pie Saviem mācekļiem? Jā, Svēto Garu, kas nāktu no 
Debesīm un būtu tagad vienlaicīgi visur visā pasaulē.

Kad Kungs Jēzus dzīvoja šajā pasaulē, Viņš iemiesojās cilvēka ķermenī, 
tāpēc vienlaicīgi varēja būt tikai vienā vietā, bet Svētajam Garam, kas 
ir nācis uz zemes Kunga Jēzus vietā, nav cilvēka ķermeņa, un Viņš var 
būt vienlaicīgi vairākās vietās. 

Vai zināji, ka, ja esi uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam no grēka, 
brīnišķīgais Svētais Gars mājo tevī? (1. Korintiešiem 6:19, Romiešiem 
8:9) Vai tas nav apbrīnojami? Viņš ir stiprs un varens, un ir kopā ar tevi 
katru dienu, lai palīdzētu tev rīkoties pareizi un atteikt tam, kas ir slikts 
un nav pareizs. Viņš nekad nepametīs tevi. Atceries, ka tu apbēdini 
Viņu, kad rīkojies slikti. Tu vari iepriecināt Viņu, rīkojoties pareizi. Vai 
tu šodien iepriecināsi Viņu, ļaujot palīdzēt tev rīkoties pareizi?

Izlasiet pantu no savas 
Bībeles vai uzticiet to 
vecākam bērnam.

CPA
Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Ļauj Viņam dot 
tev spēku rīkoties pareizi.” 

Izlasiet pantu no savas 
Bībeles vai uzticiet to 
vecākam bērnam.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā kreisaja stūrī)

Slaids 1-5
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Attēls 1-6
Zēnu, kura vārds ir Roberts, bieži dēvē dažādos vārdos. Iespējams, 
vecāki viņu sauc par Robertu, bet draugi par Robčiku, Robi vai pat 
par Robiju. Līdzīgi arī Svētajam Garam ir dažādi vārdi.

Es nolasīšu dažus pantus no Bībeles, un jūs pasakiet man, kādos citādos 
vārdos dēvē Svēto Garu. Tāpat padomājiet, vai varat pateikt, kāpēc 
Svētajam Garam ir doti šādi vārdi.

w Romiešiem 8:9a  - “.. Dieva Gars mīt jūsos..”

 Atbilde: “Dieva Gars” – Viņš ir Dievs.

w Romiešiem 8:9b  - “.. ja kādam nav Kristus Gara, tas nepieder 
Viņam.”

 Atbilde: “Kristus Gars” – Kungs Jēzus Kristus kopā ar Svēto Garu 
ir Trīsvienības locekļi.

w Jāņa 14:16  - “...Viņš dos citu Aizstāvi, lai Tas būtu pie jums 
mūžīgi.”

 Atbilde: “Aizstāvis” – Viņš ir tas, kas palīdz mums, nākot pie mums 
un sniedzot labu padomu.

w Jāņa 14:17  - “Patiesības Garu...”

 Atbilde: “Patiesības Gars” – Viņš vienmēr runā un māca 
patiesību.

« Notikumu attīstība: Viņš ir visbrīnišķīgākais, jo Viņš ir svēts.

Visvairāk lietotais vārds Bībelē ir Svētais Gars. 

Šis vārds parāda mums, ka Viņš ir absolūti tīrs un labs. Tas Viņā ir 
pats brīnišķīgākais. Viņš vienmēr rīkojas pareizi. Viņš ļoti atšķiras no 
mums. Tu un es, mēs darām ļoti daudz slikta, kas neiepriecina Dievu. 
Varbūt tu bieži esi bijis nepaklausīgs saviem vecākiem, varbūt tu esi 
melojis vai krāpies skolā. Tas viss neiepriecina Dievu Svēto Garu un 
apbēdina Viņu. Kamēr tu klausies tajā, ko māca Bībele, Viņš var 
norādīt tev, kā saņemt pestīšanu un būt izmainītam. Vai ļausi Viņam 
to darīt tavā dzīvē?

Attēls 1-7
« Notikumu attīstība: Nav nekā diženāka kā pazīt Viņu un mīlēt Viņu, un nav nekā 

sliktāka kā sāpināt Viņu.

Neskatoties uz to, ka tu esi darījis daudz ko sliktu un apbēdinājis Svēto 
Garu, Dievs joprojām mīl tevi. Ja tu vēl neesi kristietis, Dievs vēlas 
piedot tev un izmainīt tevi.
« Nobeigums: Svētais Gars patiesi ir svēts un atklāj mūsu grēku.

Šīs pārmaiņas sākas brīdī, kad Svētais Gars liek tev saprast, ka tava sliktā 
rīcība var sagādāt nopietnas problēmas un apbēdina Dievu. Ir tā, it kā 
tā uzceltu “mūri” starp tevi un Dievu. Vienīgais veids, kā novākt šo 
lielo mūri, bija Kungam Jēzum, Dieva Dēlam atnākt no Debesīm uz 

Metode: Rakstu vietas 
meklēšana. Īpaši 
piemērota vecākiem 
bērniem. Lietderīgi 
sagatavot arī pantu vārdu 
kartītes, lai bērni tos 
varētu lasīt.

CPN

CP

Slaids 1-6

Slaids 1-7a
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zemes, lai palīdzētu tev. Viņš cieta, mira pie krusta visa tā sliktā dēļ, 
ko esi darījis. Jēzus nepalika miris, un trešajā dienā Dievs Viņu uzcēla 
no mirušajiem. 
« Nobeigums: Viņš vēlas vest tevi pie Kristus.

Vai esi ieklausījies klusajā Svētā Gara balsī, kas liek tev nākt pie Kunga 
Jēzus un lūgt, lai Viņš piedot tev un paņemt prom tavu grēku? Tu vari 
darīt to šodien tajā vietā, kur esi! Jēzus apsola: “Kas nāk pie Manis, to Es 
tiešām neatstumšu.” (Jāņa 6:37b) Viņš pieņems tevi un piedos tev.

Protams, ka tu neatnāksi pie Jēzus soļojot. Tu nāc pie Jēzus lūgšanā, 
stāstot Viņam savā sirdī, ka zini, ka tev ir nepieciešams, lai Jēzus piedod 
tev un atpestī tevi. Tikai Jēzus var to darīt tavā labā.

Ja vēlies, lai es paskaidroju nedaudz vairāk, kā tu vari “nākt pie Jēzus”, 
pēc nodarbības paliec savā vietā. Es apsēdīšos tev blakus un labprāt 
aprunāšos par to. 

Atkārtošanas jautājumi
1. Kas ir trīs Personas Dievā, Svētā Trīsvienība? (Dievs Tēvs, Dievs 

Dēls/Kungs Jēzus un Dievs Svētais Gars.)

2. Ko tādu esam lasījuši Bībelē, kas pierāda, ka Svētais Gars ir 
Persona? (Viņš var mācīt, Viņš var vadīt, Viņam var samelot, Viņu 
var apbēdināt.)

3. Kāda ir atšķirība starp izteicieniem „Dievs ir izveidojis pasauli” un 
“Dievs ir radījis pasauli”? (“Radīt” nozīmē “izveidot no nekā”.)

4. Ko mēs domājam, sakot, ka Dievs Svētais Gars ir mūžīgs? (Viņš 
vienmēr ir dzīvojis un mūžam turpinās dzīvot.)

5. Paskaidro, ko nozīmē trīsstūris aplī! (Trīsstūrim ir trīs malas, bet tas 
ir viens trīsstūris; Trīsvienība ir trīs Personas vienā Dievā. Dievam 
gluži kā aplim nav sākuma un beigu.)

6. Ko Patriks izmantoja, lai izskaidrotu Trīsvienību? (Āboliņa lapu.)

7. Viņu dēvē par Svēto Garu. Ko šis vārds stāsta par Viņu? (Viņš ir 
šķīsts un nevainojams.)

8. Bībelē Svētajam Garam ir doti arī citi vārdi. Nosauc man divus no 
tiem! (Dieva Gars, Kristus Gars, Palīgs, Patiesības Gars.)

Dariet sevi pieejamu 
personīgai sarunai. 
(Noteikti ievērojiet valsts 
likumus bērnu tiesību 
aizsardzībā.) 

Slaids 1-7b
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2. stunda
Svētais Gars deva mums Bībeli

Rakstu vietas skolotājam
Jesajas 9:5

2. Pētera 1:21

Tikpat labi kā mācīt Rakstus un stundu būtu arī 
noderīgi atrast dažus Bībeles fragmentus citās 
valodās un ierakstīt lasījumu no Jesajas 9:5. (Jūs 
varat izmantot www.BibleGateway.com.) 

Centrālā patiesība
Svētais Gars ir Bībeles Autors.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Izpildi Bībeles vēstījumā teikto – 

atgriezies pie Kristus, lai iegūtu pestīšanu! 

Atpestītajiem: Katru dienu izlasi Bībelē vismaz 
vienu pantu!

Bībeles pants
“... Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā. ”      
2. Pētera 1:21

Lieciet bērniem iegaumēt pantu pēc stundas. Panta 
skaidrojums tiek izklāstīts stundā.

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

w Kartītes ar vārdiem: “Svētais Gars ir Bībeles 
Autors” (centrālā patiesība) un “Katru dienu 
izlasi Bībelē vismaz vienu pantu” (pielietojums 
atpestītam bērnam).

w MP3 atskaņotājs (vai CD atskaņotājs un CD) ar 
Jesajas 9:5 ierakstu.

w No papīra salocīta laiva (vai maza plastmasas 
laiviņa) un trauks ar ūdeni.

w Aploksne ar vēstuli.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kārlis nezināja, ko rakstīt.

Notikumu attīstība

1. Jesaja, Svētā Gara vadīts, pravietoja par 
Kunga Jēzus atnākšanu.

2. Svētais Gars ielika patiesību cilvēku – Bībeles 
rakstītāju prātos.                                   CP

3. Skolotāja sarīkota demonstrācija.

4. Svētais Gars atbalstīja cilvēkus – Bībeles rak-
stītājus.                                                 CP

5. Svētais Gars izmantoja daudz cilvēku, lai bez 
kļūdām pierakstītu Bībeles grāmatas. CP

6. Viņš palīdz mums saprast Bībeli.  CPA
7. Svētā Gara dotā Bībele ir kā vēstule, kas stāsta 

mums par Rakstnieku.

Kulminācija

Bībelē rakstīts arī par mums pašiem.  
 CPA, CPN

Noslēgums

Tev jāpilda Bībeles vēstījumā teiktais un jāpiesauc 
Kungs, lai iegūtu pestīšanu.  CPN
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Stunda
« Ievads: Kārlis nezināja, ko rakstīt.

Kārlis sēdēja un grauza pildspalvas galu. Bija piektdienas vakars, un 
pirmdien no rīta viņam skolā bija jāiesniedz eseja. Viņš nevarēja iesākt. 
Viņš vienkārši nezināja, ko lai raksta! Vai tev ir tā gadījies? Droši vien 
jā. Toties cilvēkiem, par kuriem mēs dzirdēsim šodien, šādas problēmas 
nebija. Viņi precīzi zināja, par ko rakstīt! Ja tu uzmanīgi klausīsies, tad 
uzzināsi, kāpēc tas tā bija.

Attēls 2-1 
« Notikumu attīstība: Jesaja, Svētā Gara vadīts, pravietoja par Kunga Jēzus 

atnākšanu.

Vīrs vārdā Jesaja dzīvoja aptuveni 700 gadus pirms Kunga Jēzus 
dzimšanas. Viņš visai bieži viesojās ķēniņu pilīs un, iespējams, bija 
ne tikai pravietis (vīrs, kas sludina cilvēkiem Dieva Vārdu), bet arī 
augstmanis. Paklausīsimies, kā viņš kādā reizē sludināja.

Lasiet Jesajas 9:5 (visu pantu vai tikai daļu no tā).

“Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa 
kamiešiem. Viņa vārds ir “Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, 
Mūžīgais tēvs un Miera lielskungs.” (Jesajas 9:5)

Par ko runāja Jesaja? Par Kungu Jēzu Kristu, kurš piedzims uz zemes 
pēc 700 gadiem. Viņš būs mazs bērniņš, bet Viņš bija “Varenais 
Dievs”, “Miera lielskungs”. Ja Jesaja dzīvoja septiņsimt gadus pirms 
Jēzus piedzimšanas uz zemes, kā gan viņš varēja to visu zināt? Jesaja to 
zināja tāpēc, ka Dievs Svētais Gars viņam to parādīja.

Attēls 2-2 
« Notikumu attīstība: Svētais Gars ielika patiesību cilvēku – Bībeles rakstītāju 

prātos.

Dievs vēlējās, lai mēs zinātu, ka Viņš ir varens, spēcīgs un mīlošs Dievs. 
Tāpēc Viņš nolēma uzrakstīt Grāmatu. Šī Grāmata ir tā Bībele, kas 
mums ir šodien. Dievs Svētais Gars nepaņēma pildspalvu vai nesēdās 
pie datoru, lai pats uzrakstītu vārdus. Viņš rīkojās citādi. Viņš izvēlējās 
dažus cilvēkus, lai tie veiktu pierakstus. Jesaja bija viens no šādiem 
rakstītājiem, un Dievs lika viņam uzrakstīt to, ko mēs tikko dzirdējām 
ierakstā.

Vai vari atcerēties gadījumu, kad kāds radinieks vai viesis uzdeva tev 
jautājumu, uz kuru tu nezināji, ko atbildēt? Tu biji apjucis, bet tad 
māte pačukstēja tev īsto atbildi un tu varēji droši atbildēt.

Daudz brīnišķīgākā veidā Svētais Gars čukstēja Dieva Vārdus prātā 
Jesajam un tāpat daudziem citiem vīriem, kas sarakstīja Bībeles 
grāmatas. Kā tu vari redzēt šajā attēlā, viņi rakstīja uz garām papirusa 
loksnēm, kuras pēc tam saritināja tīstokļos. Pildspalvas vietā viņiem 
bija spalva.

Lai izceltu Bībeles tekstu, 
ierakstiet tekstu, kuru 
izteiksmīgi lasa vīrietis, 
MP3 vai CD. Vajadzīgajā 
brīdī ieslēdziet ierakstu.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Svētais 
Gars ir Bībeles Autors.”

CP

Slaids 2-1

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)

Slaids 2-2
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« Notikumu attīstība: Skolotāja sarīkota demonstrācija.

Jūs varat atveidot šo ainu kopā ar skolēnu.

Iedomāsimies, ka Artūrs ir pravietis Jesaja.
Dodiet bērnam niedri un papīra lapu. Iečukstiet kaut ko viņam ausī. Viņš pagaida un 
domā, tad pieraksta to, ko jūs teicāt. Jūs atkal iečukstat kaut ko skolēnam ausī. Bērns 
pagaida, padomā un pieraksta.)

Noteikti paskaidrojiet, ka Svētais Gars nediktēja Jesajam priekšā vārdus. Jesaja pats 
izvēlējās vārdus un veidu, kā izpaust Dieva domas, bet Dievs Svētais Gars pasargāja 
viņu no jebkādām kļūdām. Tāpēc šajā ainā mēs redzējām “Jesaju“ domājam, pirms 
rakstīt kādu frāzi.

Tādā veidā Jesaja un citi pierakstīja to, ko teica Dievs. Viņi nebija 
kaut kas līdzīgs datoriem, kur Dievs ierakstīja vēstījumu. Nē. Jesaja un 
citi rakstnieki Dieva vēsti izteica saviem vārdiem un katrs savā veidā. 
Savukārt Dievs nepieļāva, ka viņi pieļautu kādas kļūdas vai kaut ko 
izlaistu. Kad mēs šodien lasām no Jesajas grāmatas (Skolotāj, parādiet 
bērniem Bībeli!), mēs zinām, ka tas ir Dieva Vārds, nevis tikai Jesajas vārdi. 
Tā ir patiesība par visām Bībeles grāmatām.

Attēls 2-3
« Notikumu attīstība: Svētais Gars atbalstīja cilvēkus – Bībeles rakstītājus.

Ja iespējams, no papīra salociet laivu vai sameklējiet mazu plastmasas rotaļu laiviņu. 
Ielieciet to traukā ar ūdeni. Pūšot virziet laivu uz priekšu pa ūdens virsmu no vienas 
malas līdz citai.

Tu redzēji, kā es pūtu un pārvietoju šo mazo laivu pa ūdeni. Vai redzēji 
ko līdzīgu notiekam jūrā jahtu regates laikā? Vējš piepilda buras un 
nes laivas pa viļņiem. 

Tā ir cita ilustrācija tam, kā Svētais Gars palīdzēja Bībeles grāmatu 
rakstītājiem. Ieklausies šajos Bībelē rakstītajos vārdos.

“.. Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” (2. Pētera 1:21)

Dažreiz pēc ilgās rakstīšanas šie cilvēki jutās fiziski noguruši, bet Svētais 
Gars deva viņiem spēku un palīdzēja turpināt šo vareno darbu. Reizēm 
viņiem noguruma dēļ bija grūti domāt, un tad Svētais Gars deva 
vīriem idejas, vārdus un spēku turpināt rakstīt šo brīnišķīgo Grāmatu. 
Tāpēc mēs to saucam par Bībeli, Dieva Vārdu, jo Dievs personīgi devis 
mums šo Grāmatu. Ir daudz labu grāmatu, bet pasaulē nav nevienas 
grāmatas, kas būtu līdzīga Bībelei. Tā ir vienīgā grāmata, ko mums ir 
devis Dievs. Citās grāmatās atrodamā informācija ar laiku var novecot, 
bet Dieva Vārds ir mūžīgs. Tas vienmēr ir patiess, vienmēr pareizs, 
noderīgs jebkurā laikā, jebkurā vietā un jebkurā situācijā. Tas nekad 
neizbeigsies.

Attēls 2-4
« Notikumu attīstība: Svētais Gars izmantoja daudz cilvēku, lai bez kļūdām pierakstītu 

Bībeles grāmatas.

Līdzīgi kā Jesaju Dievs izmantoja daudzus citus cilvēkus, lai uzrakstītu 

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

CP

Slaids 2-3

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)
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Bībeli. Pavisam bija aptuveni 40 cilvēku. Viņi rakstīja dažādas valstīs, 
dažādās valodās un laikos. Viņi bija dažādi pēc sociālā stāvokļa un 
nodarbošanās – Dāvids bija ķēniņš, Lūka ārsts, Matejs nodokļu vācējs, 
Jesaja princis, Pēteris – zvejnieks, bet Amoss – gans. 

Kad Jesaja un citi cilvēki uzrakstīja Dieva vēsti, Svētais Gars vadīja 
viņus, lai nebūtu nekādu kļūdu, nekādu noviržu, lai netiktu pielikts 
klāt nekas lieks un lai nekas netiktu izlaists. Mēs varam ticēt katrai 
Bībeles lapaspusei, jo tas ir īsts Dieva Vārds.
Parādiet bērniem šī stundu cikla nosaukumu – “Satikt Autoru!”.

« Notikumu attīstība: Viņš palīdz mums saprast Bībeli.

Svētais Gars ir ne tikai Bībeles Autors, Viņam ir arī cits īpašs darbs. 
Viņa darbs ir mācīt mums Dieva Vārdu un palīdzēt Dieva bērniem 
saprast to. Ja tu esi Dieva bērns, tad zini – ik dienas, kad lasīsi Bībeli, 
Svētais Gars palīdzēs tev saprast, kas tur teikts. “Svētais Gars jūs mācīs 
tai brīdī, ko jums būs runāt.” (Lūkas 12:12) Tas ir Dieva apsolījums tev. 
Kad tu sāc lasīt Bībeli vai arī kad klasē klausies Bībeles stundu, palūdz 
Dievam, lai Svētais Gars palīdz tev saprast Dieva Vārdu un paklausīt 
Tam. Viņš ir vislabākais Skolotājs, kāds vien iespējams.
Ja neesat izdarījis to iepriekš, tad tā ir laba iespēja izdalīt bērniem pa grāmatiņai “Gribu 
zināt vairāk”. Parādiet, kā lasīt pa vienai lapaspusei katru dienu, un iedrošiniet bērnus 
to darīt. 

Attēls 2-5
« Notikumu attīstība: Svētā Gara dotā Bībele ir kā vēstule, kas stāsta mums par 

Rakstnieku.

Parādiet aploksni ar vēstuli. Izņemiet to un izlasiet dažus vārdus.

Ja tu saņemtu vēstuli vai e-pastu no tavas vecmāmiņas vai kāda cita 
cilvēka, ko tu varētu izlasīt tajā vēstulē? Vai nav tā, ka parasti vēstulē ir 
dažas ziņas par cilvēku, kas rakstījis tev, un vēl kaut kas par tevi? Tava 
vecmāmiņa raksta, ka ir priecīga, ka tu labi mācies skolā. Varbūt viņa 
ir iepriecināta par to, ka tev ir labi draugi.

Tāda ir arī Bībele. Tajā ir ziņas par Dievu – par Autoru. Bībelē rakstīts, 
ka Dievs ir labs un mīlošs. Viņš ir absolūti nevainojams. Viņš nekad 
nekļūdās, nekad nedara neko sliktu. 

Attēls 2-6
« Kulminācija: Bībelē rakstīts arī par mums pašiem.

Bībele stāsta arī par tevi. Dievam tu esi ļoti dārgs, un Viņš ļoti, ļoti 
mīl tevi. Viņš nemīl tevi tāpēc, ka tu esi labs. Nav neviena no mums, 
kas būtu pietiekami labs, lai pietuvotos Dievam, kurš ir tik pilnīgs 
un nevainojams. Dievs redz tavu sirdi un zina tās sliktās lietas, ko tu 
dari, saki un domā. No Dieva nekas nav noslēpts. Viņš redz nelaipnas 
un neglītas domas, par kurām nezina citi cilvēki. Dievs Svētais Gars 
norāda mums Bībelē, ka šis sliktais ir nopietna problēma, jo tas šķir 
tevi no Dieva.

Grāmatiņas “Gribu zināt 
vairāk” izdod Bērnu 
kristīgās izglītības 
apvienība, un tās ir 
pieejamas BKIA ofisā. 

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Katru dienu 
izlasi Bībelē vismaz vienu 
pantu!”

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

CP

CPA

CPA, CPN

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)

Slaids 2-5

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā kreisajā stūrī)

Slaids 2-6

Slaids 2-4
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Kad klausies Bībeles vēstījumu, Svētais Gars liek tev aizdomāties par 
tavu grēku. Viņš ir tā Persona, kas parāda tev, ka tas, ko tu darīji, ļoti 
apbēdina Dievu. Mirstot pie krusta, Kungs Jēzus uzņēmās sodu, ko tu 
esi pelnījis par saviem ļaunajiem pret Dievu pastrādātajiem darbiem. 
Tāpēc Dievs var piedot tev, un tu vari tikt pestīts no saviem grēkiem.

Attēls 2-7 
« Nobeigums: Tev jāpilda Bībeles vēstījumā teiktais un jāpiesauc Kungs, lai iegūtu 

pestīšanu. 

Šodien tu esi dzirdējis par to, kā Svētais Gars deva mums Bībeli, 
brīnišķīgo Dieva Vēsti. Vai tu esi klausījies, kamēr es tev to izskaidroju? 
Ja tu neesi lūdzis Jēzu būt par tavu Glābēju, vai tu esi gatavs darīt to, 
ko Dievs saka Bībelē? Vai tu esi gatavs atgriezties no visa sliktā, ko tu 
dari, un lūgt Dievu piedot tev un izmainīt tevi? Tu vari to darīt šodien, 
tūlīt! Ja tu to darīsi, tad Dievs apsola, ka ikviens, kas piesauks Kungu 
Jēzu, lai saņemtu pestīšanu, tiks pestīts: “Jo ikviens, kas piesauc Tā 
Kunga Vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13)

Lūgsim.
Lūdziet, lai Dievs palīdz tiem bērniem, kas vēl nav to izdarījuš, piesaukt (sirsnīgi lūgt) 
Kungu Jēzu, lai tiktu pestīti no grēkiem.

Vai esi dzirdējis Svēto Garu uzrunājam tevi šodien? Viņš caur Bībeli 
parāda, ka tev jāpiesauc Kungs Jēzus būt par tavu Pestītāju. Izdari to 
šodien! Tas būs visnozīmīgākais lēmums, kādu tu jelkad dzīvē pieņemsi. 
Viņš apsola, ja “piesauksi” Viņu, Viņš atpestīs tevi.

Ja tu gribētu nedaudz parunāt ar mani par šo ļoti nozīmīgo lēmumu, 
pēc nodarbības atnāc pie manis un pasaki man to. Es būšu šeit (norāda 
vietu) un ar prieku aprunāšos ar tevi, un palīdzēšu tev, kā vien varēšu. 
Protams, es nevaru atpestīt tevi, tikai Kungs Jēzus var to izdarīt. Es ar 
Dieva Vārda palīdzību, varu tev nedaudz vairāk paskaidrot, kā tu vari 
piesaukt Kungu Jēzu, lai Viņš šodien atpestītu tevi. 

Atkārtošanas jautājumi
1. Kurš Vecās Derības pravietis, kā mēs šodien uzzinājām, rakstīja 

par notikumiem, kas risināsies tūkstošiem gadus vēlāk? (Jesaja)

2. Uz ko atsaucās Jesaja, kad Viņš rakstīja par Dēlu, kas dzims, Miera 
lielskungu? (Uz Kungu Jēzu.)

3. Kā Jesaja un pārējie pravieši zināja, ko rakstīt? (Svētais Gars vadīja 
viņus.)

4. Kādā veidā Bībele atšķiras no jebkuras citas grāmatas, kas mums 
ir? (Tā ir vienīgā grāmata, ko Dievs mums ir devis; tā vienmēr ir 
patiesa.)

5. Nosauciet man divus citus vīrus, kas uzrakstīja kādu no Bībeles 

Atkārtošanas 
spēle
Vēstule
Sagatavojiet aplokšņu 
komplektu. Katrai 
aploksnei otrā pusē 
uzrakstiet skaitli (50, 75, 
100 utt.). Tie būs punkti, 
kurus katra komanda 
saņems par pareizu atbildi 
uz jautājumu. Aploksnēm 
otrā pusē pielīmējiet arī 
flaneļa gabaliņus. 

Nolieciet aploksnes uz 
galda tā, lai cipari nebūtu 
redzami.

Izlasiet pantu no savas 
Bībeles vai uzticiet to 
vecākam bērnam. 

Dariet sevi pieejamu 
personīgai sarunai. 
(Noteikti ievērojiet valsts 
likumus bērnu tiesību 
aizsardzībā.)

CPN
Slaids 2-7



Satikt Autoru!

18

daļām. (Tekstā minētie piemēri ir Dāvids, Lūka, Matejs, Pēteris, 
Amoss.)

6. Ko Svētais Gars Bībelē saka par mums? (Mēs visi esam rīkojušies 
slikti; mums nepieciešams, lai Kungs Jēzus atpestī mūs; Dievs joprojām 
mīl mūs, pat ja neesam labi.)

7. Kā mēs varam izrādīt cieņu Dieva Vārdam šajā pulciņā? (Uzmanīgi 
klausīties, rūpīgi izpildīt uzdoto utt.)

8. Kā tu mājās vari parādīt, ka tiešām tici tam, ka Bībele ir Dieva 
Grāmata? (Katru dienu lasīt pa nelielam fragmentam un lūgt Dievam 
palīdzēt tev paklausīt tam, kas tur teikts.)

Starpposmu aktivitāte
Bībele nekad nenoveco

Sakopējiet darba lapas (skat. 39. lpp.) un izdaliet katram bērnam.

Katru reizi, kad uz 
jautājumu ir atbildēts 
pareizi, bērns var 
izvēlēties aploksni, ko 
uzlikt uz flaneļa tāfeles. 

Katrai komandai ierādiet 
savu tāfeles pusi.

Spēles beigās saskaitiet 
punktus. Uzvar komanda, 
kura ieguvusi visvairāk 
punktu.

(Ceram, ka uzskate 
palīdzēs bērniem 
atcerēties, ka Bībele ir 
Dieva vēstule.)

Jūs varat iekļaut arī ar 
Bībeles pantu un citām 
mācītajām nodarbības 
sadaļām (lūgšanu, misijas 
darbu, dziesmām utt.) 
saistītos jautājumus.
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3. stunda
Svētais Gars dod dzīvību

Rakstu vietas skolotājam
Apustuļu darbi 2:36-41

Jāņa:16:8

Centrālā patiesība
Svētais Gars norāda uz mūsu grēku un dod 
dzīvību.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz Dievam, lai Viņš caur Savu 

Garu dod tev mūžīgo dzīvību!

Atpestītajiem: Pateicies Kungam, ka tev ir mūžīgā 
dzīvība!

Piezīme skolotājam
Šīs stundas satur ļoti daudz mācību vielas. Mācot 
jaunākos bērnus vai bērnus ar nenoturīgu uzmanību, 
jūs varat sadalīt stundu divās daļās. Pirmajai daļai 
jābeidzas pie attēla 3-5.

Attēli 3-6 un 3-7 sniedz skaidrojumu par atdzimšanu 
un svēttapšanu caur Svēto Garu. (Nedaudz vairāk 
mācība par svēttapšanu dažādos veidos ir sniegta   
4. un 5. stundā.)

Bībeles pants
Atkārtojiet Jāņa 16:13 un 2. Pētera 1:21.

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

w Kartītes ar vārdiem: „Svētais Gars norāda uz 
mūsu grēku un dod dzīvību” (centrālā patiesība) 
un „Pateicies Kungam, ka tev ir mūžīga dzīvība” 
(pielietojums atpestītam bērnam).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ļaudis ļoti uzmanīgi klausījās Pēterī.

Notikumu attīstība

1. Svētais Gars nosoda grēku.  CPN
2. Jūdi Jeruzālemē atgriezās pie Dieva caur 

Jēzu.  CPA, CPN
3. Piemērs par Georgu.

4. Svētais Gars ir Tas, kas palīdz grēciniekam 
atgriezties pie Dieva (piemēra par Georgu 
skaidrojums).                                    CPN

5. Svētais Gars dod dzīvību. CPN, CPA

Noslēgums

Svētais Gars vēlas tevi padarīt līdzīgāku tavam 
Debesu Tēvam.  CPA
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Stunda
Attēls 3-1 
« Ievads: Ļaudis ļoti uzmanīgi klausījās Pēterī.

Kad Pēteris sludināja Jeruzālemes pilsētā, ļaudis ļoti uzmanīgi klausījās. 
Bija agrs, kluss rīts, un cilvēki gribēja zināt, kādēļ notiek tik liela 
sapulce.

Kad cilvēki kādu laiku bija klausījušies Pētera runā, viņi kļuva ļoti 
bēdīgi. Pēteris teica, ka cilvēki ir atteikušies pieņemt Kungu Jēzu kā 
Dieva Dēlu. Ka izvēlējušies Viņu nonāvēt, sitot krustā. Nu cilvēki 
saprata, ka ir rīkojušies nepareizi, ka ir grēkojuši pret Dievu, un sajutās 
pavisam nelāgi. Viņi patiesi nožēloja visu to slikto, ko bija darījuši, 
neklausot Dievam. 

Viņi izmisuši kliedza: “Ko lai mēs darām?”(Apustuļu darbi 2:37)

Attēls  3-2 
« Notikumu attīstība: Svētais Gars nosoda grēku.

Kas lika šiem vīriem, sievām un bērniem saprast, ka viņi ir grēkojuši pret 
Dievu? Kas lika cilvēkiem tā nožēlot visu slikto, ko viņi bija darījuši? 
Vai Pēteris? Vai varbūt apustuļi? Ne gluži! Viņi, protams, sludināja 
Dieva Vārdu cilvēkiem, bet tas, kas lika cilvēkiem saprast, ka viņi bija 
rīkojušies nepareizi, bija Svētais Gars. 

Kamēr Pēteris un citi apustuļi sludināja, Svētais Gars darbojās cilvēku 
sirdīs, lai parādītu viņiem viņu grēkus. Svētais Gars šodien vēl joprojām 
dara to pašu. Jāņa 16:8 mēs lasām: “Un Viņš nāks un liks pasaulei 
izprast grēku, taisnību un tiesu.” Tas nozīmē “parādīt” un “brīdināt”. 
Tas ir Svētais Gars, kas palīdz mums saprast un brīdina, ka mēs Dieva 
acīs esam grēcinieki. Viņš ir Tas, kas rada mūsos vēlmi atgriezties no 
grēka, lai Viņš dotu mums mūžīgu dzīvību.

Vai esi jutis, kā dažkārt Svētais Gars strādā tavā sirdī, kad atnāc uz 
pulciņu? Tu klausījies, kad stāstīju, ka Dievs, kas ir tik nevainojams 
un šķīsts, ienīst visu slikto, ko esi darījis. Vai tev nelikās, ka kāda klusa 
balss liek tev saprast, ka tas viss ir patiesība, ka tu esi grēcinieks un vēl 
neesi Dieva bērns? Kas klusi runā ar tevi? Tā ir Svēta Gara balss, Viņš 
izmanto vārdus no Bībeles, ko Pats ir uzrakstījis mums. Tāpēc ir ļoti 
svarīgi, lai tu novērstos no sava grēka un uzticētos Jēzum. Tas nav tikai 
tavs skolotājs, kas tev saka, kā tev jārīkojas. Tas ir Dievs Svētais Gars. 
Ieklausies Viņa balsī, kamēr Viņš runā caur Savu Vārdu!

Attēls  3-3 
« Notikumu attīstība: Jūdi Jeruzālemē atgriezās pie Dieva caur Jēzu.

Ļaudis Jeruzālemē noteikti dzirdēja Dieva balsi. Tāpēc viņi kliedza: 

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Svētais Gars 
norāda mums uz mūsu 
grēku un dod dzīvību.”

CPN

Slaids 3-1

Slaids 3-2

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)
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“Ko mums darīt?” 

Pēteris pamācīja, ka viņiem vajag novērsties no saviem grēkiem un 
uzticēties Kungam Jēzum, lai viņu grēki tiktu “noslaucīti” (Apustuļu 
darbi 2:38).

Tajā dienā daudzi, daudzi cilvēki (vairāk nekā 3000) atgriezās no saviem 
grēkiem pie Dieva un uzticējās Jēzum kā savam Glābējam. Todien 
Jeruzālemē noteikti bija prieks un gaviles. Tāpat Debesīs noteikti valdīja 
liels prieks. (Lūkas 15:10)

Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam, arī tu vari izjust savā sirdī 
šo prieku. Dažkārt tu saskarsies arī ar problēmām – piemēram, tu vari 
saslimt, tavs draugs maina dzīvesvietu, tāpēc jūs vairs nevarēsiet tik bieži 
satikties, tāpat tev var gadīties skolā kāda neveiksmīga diena. Tomēr tu 
vari būt priecīgs, jo ir noticis pats svarīgākais tavā dzīvē – tavi grēki ir 
piedoti un tu esi ceļā uz Debesīm. Turpini pateikties Dievam par to!

Kas palīdzēja cilvēkiem atgriezties no saviem grēkiem un uzticēties 
Jēzum? Tas tiešām nebija Pēteris, ne arī kāds cits no apustuļiem. To 
paveica Svētais Gars!

Es, tavs skolotājs nevaru atgriezt tevi no grēka un vest tevi pie 
uzticības Jēzum, bet, ja tu vēlies šodien saņemt palīdzību, es ar 
prieku pēc nodarbības, izmantojot Bībeli, tev paskaidrošu, kas jādara. 
Pēc nodarbības iznāc priekšā un mēs aprunāsimies. Es nevaru dot 
tev mūžīgo dzīvību – tas ir Svētā Gara darbs. Viņš parāda tev tavu 
vajadzību tikt pestītam no grēka un dod tev spēju atgriezties no grēka 
un uzticēties Jēzum. 

Ļauj man to izskaidrot tev citādākā veidā. Es izstāstīšu tev nelielu 
izdomātu stāstu. Stāsts būs par tevi un Svēto Garu. Padomā, vai tu 
vari stāstā atpazīt gan vienu, gan otru.

Attēls  3-4
« Notikumu attīstība: Piemērs par Georgu.

Georgs pavadīja savas vasaras brīvdienas mazpilsētā. Kādā pēcpusdienā 
viņš spēlējās ārā. Viņam bieži tika noteikts neaiziet pārāk tālu no mājas, 
tomēr Georgs nepaklausīja un viens pats devās ārā no pilsētas uz mežu. 
Bija patiešām aizraujoši rāpties kalnā un skraidīt pa taciņām starp 
kokiem, izpētot apkārtni. Laiks aizritēja nemanot. 

Pēkšņi Georgs atklāja, ka saule jau nolaidusies pie apvāršņa un mežs 
neomulīgi satumsis.

“Labāk atgriezīšos pilsētā,” Georgs sev noteica un sāka skriet, kā viņš 
domāja, uz māju pusi. Skrienot zēns aizķērās aiz zara un smagi nokrita 
zemē. Viņš ātri piecēlās kājās, bet piepeši kājai cauri izšāvās šausmīgas 
sāpes, un Georgs atkal nokrita. Viņš bija sastiepis potīti, un tā jau 
sāka uztūkt. Georgs atkal piecēlās kājās un sāka klibot tik ātri, cik vien 
tumsā varēja.

Tad viņš ieraudzīja tuvojamies kādu vīrieti, kas nesa rokā lukturi un 

iespēju padomāt un aktīvi 
piedalīties patiesības 
meklēšanā.

Ja jūsu klasē ir pārāk 
daudz skolēnu vai ir kādi 
citi iemesli, kādēļ jūtat, 
ka nevarat izmantot 
jautājums, māciet attēlā 

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Pateicies 
Kungam, ka tev ir mūžīgā 
dzīvība!”

Dariet sevi pieejamu 
personīgai sarunai. 
(Noteikti ievērojiet valsts 
likumdošanu bērnu tiesību 
aizsardzībā.)

CPA

CPN

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

PowerPoint hipersaite(ekrāna 
apakšējā kreisajā stūrī)

Slaids 3-3

PowerPoint hipersaite(ekrāna 
apakšējā labajā stūrī)

Slaids 3-4

Tekstā, kas izskaidro 
attēlu 3-4, pastāstīts 
neliels piemērs, kam 
seko jautājumi attēlā 
3-5. Tas dos bērniem 
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grāmatu. Pēc formas tērpa Georgs atpazina viņā mežzini. Mežzinis 
Georgam laipni uzsmaidīja.

“Es tevi meklēju, dēls,” viņš teica. “Tu esi dzīvojies pa mežiem visu 
pēcpusdienu. Vai tu zini, ka esi gājis nepareizā virzienā? Šī taka 
neaizvedīs tevi uz pilsētu. Patiesībā tā beidzas pie lielas kraujas, un tu 
varēji ļoti nopietni savainoties, ja būtu tajā iekritis. Tāpēc es steidzos, 
lai brīdinātu tevi par briesmām.”

Mežzinis atvēra grāmatu, kurā bija kartes, un parādīja Georgam pareizo 
virzienu. Mežzinis maigi satvēra Georgu aiz pleciem, pagrieza pareizā 
virzienā, paņēma aiz rokas un veda pa pareizo taku.

Tonakt, gulēdams siltā gultā, Georgs jutās ļoti pateicīgs mežzinim, ka 
tas bija atradis viņu, parādījis, ka viņš bija apmaldījies, brīdinājis par 
briesmām un palīdzējis droši nokļūt mājās.

Attēls 3-5
« Notikumu attīstība: Svētais Gars palīdz grēciniekam atgriezties pie Dieva (piemēra 

par Georgu skaidrojums).

1. Ko stāstā attēlo Georgs? (Tevi)

2. Kāpēc Georgs apmaldījās? (Viņš nepaklausīja.)
Paskaidrojiet, ka šādi mēs esam aizmaldījušies no Dieva.

3. Ko attēlo mežzinis? (Svēto Gars)

4. Nosauc kaut ko, ko mežzinis darīja Georga labā. (Viņš atrada Georgu; 
brīdināja par briesmām; parādīja pareizo ceļu, izmantojot grāmatu; 
pagrieza viņu pareizā virzienā; palīdzēja tikt atpakaļ uz pilsētu.)

Īsi paskaidrojiet, ka to Svētais Gars vēlas darīt katram bērnam, kas joprojām nav pestīts.)

5. Kādu grāmatu Svētais Gars izmanto, lai parādītu pareizo ceļu? 
(Bībeli)

Ilustrācijai, kā Svētais Gars vada mūs, izmantojiet šādu spēli.

Vienam bērnam ir aizsietas acis. Viņam apkārt ir šķēršļi (krēsli, soļi utt.). Citam 
bērnam jāsaka, kur viņam jāiet, lai viņš droši nonāktu istabas otrā pusē. Katru reizi 
“pavadonis” drīkst teikt tikai pa vienam vārdam – “stop”, “pa labi”, “pa kreisi”, “atpakaļ” 
vai  “uz priekšu”. Citi bērni nedrīkst palīdzēt. Spēli var atkārtot ar divu citu bērnu 
piedalīšanos.

1. Bērni, vai tas atgādina jums brīnišķīgu Personu, kas vēlas vadīt 
mūs? Kas tā ir? (Svētais Gars)

2. Par kādu bīstamu ceļu Viņš vēlas mūs brīdināt? (No arvien lielākas 
attālināšanas no Dieva un iespējas tikt izslēgtiem no Dieva klātbūtnes 
uz mūžīgiem laikiem.)

3. Pa kādu drošu ceļu Viņš vēlas mūs vest? (Viņš vēlas vest tevi pie 
uzticēšanās Kungam Jēzum kā tavam Pestītājam, lai tu sāktu ceļu uz 
Debesīm.)

Ja sadalāt stundu 
divās daļās, spēli un 
atkārtošanas jautājumus 
var izmantot kā otrās 
daļas ievadu.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

3-5 doto pielietojumu 
vienkāršākā veidā.

CPN

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)

Slaids 3-5
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Attēls  3-6
« Notikumu attīstība: Svētais Gars dod dzīvību.

Svētais Gars ne tikai norāda mums uz mūsu grēku un palīdz mums 
uzticēties Kungam Jēzum. Viņš arī ir Tas, kas dod mūžīgu dzīvību tiem, 
kas uzticas Kungam Jēzum. “Mūžīgā dzīvība” nozīmē brīnišķīgu jaunu 
dzīvi, kas sākas tagad un turpināsies mūžīgi.

Katrs no jums pieder cilvēku ģimenei. Kad tu atgriezies no grēkiem 
un uzticies Kungam Jēzum kā savam Pestītājam, Svētais Gars ieved 
tevi jaunā ģimenē – Dieva ģimenē. Tu kļūsti par Dieva bērnu. Svētais 
Gars dod tev mūžīgu dzīvību – tādu, kas ir Dievam un arī visiem 
Viņa bērniem. Kad Dievs ir tavs Debesu Tēvs, tas ir brīnišķīgi. Viņš 
ir nevainojams Tēvs – mīlošs, pacietīgs, Viņam ir laiks, ko veltīt tev, 
Viņš ir spēcīgs, ļoti, ļoti gudrs un Viņš ir svēts.

Starp citu, mums nav “Debesu mātes”. Dievs Tēvs ir gan kā nevainojams 
tēvs (stiprs un gudrs), gan kā nevainojama māte (ļoti maigs, mīlošs un 
pacietīgs).

Tāpat arī ir brīnišķīgi, ka mums ir daudz jo daudz brāļu un māsu, kas 
arī pieder Dieva ģimenei. Ja esi uzticējies Jēzum, katrs, kam Jēzus ir 
Pestītājs, ir tavs brālis vai māsa – daļa no Dieva varenās, lielās ģimenes. 
Katru dienu pateicies Dievam par to, ka esi Viņa bērns un ka Viņš ir 
tavs mīlošais Tēvs.

Attēls  3-7
« Nobeigums: Svētais Gars vēlas tevi padarīt līdzīgāku tavam Debesu Tēvam.

Iespējams, kāds ir tev teicis, ka esi līdzīgs savam tēvam. Kad tu uzticies 
Jēzum, Svētais Gars ne tikai ieved tevi Dieva ģimenē, bet arī sāk 
pārveidot tevi arvien līdzīgāku tavam Debesu Tēvam (1. Pētera 1:14-15). 
Tu nekļūsti Viņam līdzīgs pēc izskata, bet gan savā uzvedībā.

Pirms tu tiki pestīts, kad sātans kārdināja tevi samelot, varbūt tu tā arī 
darīji. Kad tu kļūsti par kristieti, sātans joprojām tevi kārdina melot, 
bet tev ir Svētais Gars, kas palīdz tev atteikt sātanam. Tu teiksi patiesību 
un tāpēc vairāk līdzināsies savam Debesu Tēvam, kas vienmēr saka 
patiesību.

Pirms tu tiki pestīts, kad sātans kārdināja tevi nepaklausīt vecākiem, 
varbūt tu tā arī darīji. Kad tu kļūsti par kristieti, sātans joprojām 
tevi kārdina nepaklausīt. Iespējams, viņš kārdinās tevi katru dienu. 
Bet kristietī mājo Svētais Gars, un Viņš var palīdzēt tev arvien vairāk 
līdzināties tavam Debesu Tēvam, kas vienmēr rīkojas pareizi.

Tu uzreiz pilnībā nekļūsi līdzīgs tavam Debesu Tēvam. Dažreiz bērni 
un pat pieaugušie, būdami kristieši, rīkojas slikti. Mēs sakām kaut ko 
tādu, kas aizvaino citu cilvēku, vai arī esam egoistiski, vai lepni. Tas 
ļoti apbēdina Dievu.

Ja kristietis paklausa Dievam, tad viņš ir paklausīgs dēls un iepriecina 
Dievu, savu Tēvu. Ja kristietis nepaklausa Dievam, tad viņš ir 

CPN

CPA

CPA

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

PowerPoint hipersaite
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)

Slaids 3-6

Slaids 3-7
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nepaklausīgs dēls un padara Dievu, savu Tēvu nelaimīgu, bet Svētais 
Gars nepamet Dieva bērnus. Bībelē mums ir dots apsolījums: “Es tevi 
neatstāšu un tevi nepametīšu.” (Ebrejiem 13:5)

Kas tev jādara, ja esi grēkojis pat pēc tam, kad esi uzticējies Jēzum kā 
savam Pestītājam? Tev jāsaka Kungam, ka patiesi nožēlo izdarīto un 
jālūdz Viņam piedošana par to, ka esi bijis nepaklausīgs dēls vai meita. 
Dievs Saviem bērniem apsola ko brīnišķīgu. Ieklausies! “Ja atzīstamies 
savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus 
un šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:9)

Vai Svētais Gars ir parādījis tev, ka esi grēkojis pret Dievu un ka esi 
uz bīstama ceļa, arvien vairāk un vairāk attālinoties no Dieva? Vai 
atgriezīsies no sava grēka šodien un lūgsi Kungu Jēzu atpestīt tevi?

Bībelē rakstīts: “Tagad ir pestīšanas diena.” (2. Korintiešiem 6:2)

Atkārtošanas jautājumi
Atkārtošanas spēle netiek piedāvāta, jo daudzi jautājumi ir iekļauti 
stundā.

Starpposmu aktivitāte
Labirints

Sakopējiet lapas ar labirintu (skat. 40. lpp.) un izdaliet katram 
bērnam. 

Izlasiet pantu no jūsu 
Bībeles.

Izlasiet pantu no jūsu 
Bībeles.

Izlasiet pantu no jūsu 
Bībeles.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)
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4. stunda
Svētais Gars – ticīgā sabiedrotais

Rakstu vietas skolotājam
Jāņa 14:17

2. Korintiešiem 3:18

Efeziešiem 4:30

Romiešiem 8:4, 15-16

1. Jāņa 2:3

Centrālā patiesība
Svētais Gars mājo ticīgajā.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Nāc pie Kunga Jēzus, kad Svētais 

Gars uzrunā tevi!

Atpestītajiem: Pateicies Viņam katru dienu par Viņa 
brīnišķīgo darbu tavā dzīvē!

Bībeles pants
“.. lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas pasaulē.”   
1. Jāņa 4:4

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

w Kartītes ar vārdiem: “Svētais Gars mājo ticīgajā” 
(centrālā patiesība) un “Pateicies Viņam katru 
dienu par Viņa brīnišķīgo darbu tavā dzīvē” 
(pielietojums atpestītam bērnam).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai esi kādreiz vēlējies...?

Notikumu attīstība

1. Svētais Gars mājo katrā ticīgajā.  CPA
2. Viņš ir kristieša Draugs un Sabiedrotais.  

 CPA
3. Viņš vēlas tevi padarīt arvien līdzīgāku 

Jēzum.  CPA
4. Viņš ir kā podnieks – veido katru kristieti.  

 CPA
5. Viņš palīdz mums būt pārliecinātiem, ka 

esam Dieva bērni.  CPA
6. Svētais Gars uztur mīlestības un paklausības   

“uguni” Dieva bērnu sirdīs. CPA

Nobeigums

Pateicies savam Debesu Tēvam par darbu, ko 
Svētais Gars dara tavā dzīvē.  CPA, CPN
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Stunda
« Ievads: Vai esi kādreiz vēlējies...?

Vai esi kādreiz vēlējies, lai tavs vislabākais draugs vienmēr būtu kopā 
ar tevi? Skolā, brīvdienās, mājās – visur! Ja esi uzticējies Kungam 
Jēzum kā savam Pestītājam, tev ir Draugs, kas vienmēr ir ar tevi. Tas 
ir Svētais Gars.

Šodien un nākamnedēļ mūsu pulciņā mēs domāsim par to, ko Svētais 
Gars dara katra Dieva bērna – kā zēna, tā meitenes, tā pieaugušā 
dzīvē.

Attēls 4-1 
« Notikumu attīstība: Svētais Gars mājo katrā ticīgajā.

Pēc tam kad Kungs Jēzus nomira pie krusta, Viņš augšāmcēlās un 
atgriezās Debesīs. Pirms atstāt zemi, Viņš Saviem draugiem, mācekļiem 
teica kaut ko brīnišķīgu. Lasīsim, ko Viņš teica.

Lasiet Jāņa 14:17.

“..Viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos.”

Kungs Jēzus runā par Svēto Garu, un Viņš saka divus faktus. Kādus?
Sagaidiet bērnu atbildes.

w Viņš pastāvīgi ir pie tevis.

w Viņš mājo tevī.

Ja esi Dieva bērns, šie divi apsolījumi attiecas arī uz tevi! Svētais Gars 
ir ar tevi un mājo tevī!

Kad Viņš sāk mājot tevī? Tanī brīdī, kad tu uzticies Jēzum kā savam 
Pestītājam, kaut arī tu neesi sajutis neko neparastu. Svētajam Garam 
nav ķermeņa. Viņš var mājot tevī, jo ir Gars.

Kāpēc Svētais Gars mājo katrā kristietī? Ko Viņš dara tavā dzīvē?

Attēls 4-2 
« Notikumu attīstība: Viņš ir kristieša Draugs un Sabiedrotais.

Pirmais iemesls,  kāpēc  Svētais Gars dzīvo  katrā,  kas  ir  uzticējies 
Jēzum, – lai būtu tiem Draugs un Sabiedrotais.

Ja tu esi Dieva bērns, tad Svētais Gars vienmēr ir ar tevi: kad rotaļājies 
skolā, kad esi viens mājās, kad tev ir bail, kad esi slims. 

Viņš nekad tevi neatstās. Tu vienmēr vari paļauties uz šo labo Draugu, 
kas ir visspēcīgais Dievs, kas ir kopā ar tevi. Būtībā Viņš dzīvo tevī. Viņš 
nav līdzīgs citiem draugiem, kas dažreiz nav labā garastāvoklī vai negrib 
palīdzēt, ja tas nav viņiem pa prātam. Viņš vienmēr ir tavā pusē.

Tāpēc, kad tu jūties nobijies vai vientuļš, atceries, ka Svētais Gars ir 
kopā ar tevi, lai tev nebūtu jābūt vienam un lai tev būtu brīnišķīgs, 
spēcīgs, nemainīgs Draugs.   

Lasiet (vai lieciet vecākam 
bērnam izlasīt) šo pantu 
jūsu Bībelē.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Svētais Gars 
mājo ticīgajā.”

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

CPA

CPA

Slaids 4-1

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)

Slaids 4-2

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)
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Zēni un meitenes, padomājiet par grūtām situācijām, kad būtu labi 
apzināties, ka Svētais Gars ir kopā ar jums!
Ļaujiet bērniem piedalīties nodarbībā. Jūs varat pievienoties viņu atbildēm, ierosinot 
domāt par situācijām, piemēram, kad tevi ieliek slimnīcā, lai taisītu operāciju, vai arī 
tev ir grūts eksāmens skolā, vai tavs tēvs ir zaudējis darbu, tu esi pazudis lielveikalā, ir 
negants negaiss vai kādi vecāki bērni skolā tevi pastāvīgi ķircina.

Attēls 4-3 
« Notikumu attīstība: Viņš vēlas tevi padarīt arvien līdzīgāku Jēzum. 

Cits iemesls, kāpēc Svētais Gars ir nācis dzīvot katrā ticīgajā, ir, lai 
izmainītu viņus.

Viņa vārds pasaka tev kaut ko par Viņa Personu. Viņš ir svēts. Tas 
nozīmē, ka Viņš ir pilnīgs, nevainojams un tīrs. Viņš nevar izdarīt kaut 
ko nepareizu. Viņš mīl visu, kas ir labs un mīļš. Tāpat Viņš ienīst visu, 
kas ir netīrs, nepareizs un grēcīgs.

Savā Bībelē lasiet Efeziešiem 4:30. 

Šeit Dievs saka: “Neapbēdiniet Dieva Svēto Garu.”

Nākošajā pantā rakstīts, kas apbēdina Svēto Garu. Kamēr es lasīšu 
pantu, noskaidro, kas apbēdina Viņu. Ja vēlies atbildēt, pacel roku.
Savā Bībelē lasiet Efeziešiem 4:31.

w Rūgtums (nejaukas domas, vēlme kādam “atmaksāt”).

w Ātrsirdība un dusmas.

w Bāršanās (citu cilvēku aizvainošana, cenšanās rīkoties pēc sava 
prāta).

w Zaimi (melošana, lai aizvainotu citus cilvēkus).

Sākot ar to brīdi, kad tu uzticējies Kristum kā savam Glābējam, Svētais 
Gars ienāca dzīvot tevī un sāka strādāt, lai padarītu tevi aizvien līdzīgāku 
Kungam Jēzum. Viņš pamazām turpinās šo brīnišķīgo darbu visu tavu 
mūžu. (2. Korintiešiem 3:18)

Dažreiz Svētajam Garam mūsu dzīves atgādina netīru cietumu. Kad tu 
savā dzīvē ielaid melus, netīras un grēcīgas domas un nepaklausību, kā 
tu domā, kā jūtas Svētais Gars? Viņš jūtas neērti un ir nobēdājies par 
visu grēcīgo, kas ir mūsu sirdīs.

Bībele mūs brīdina neapbēdināt Svēto Garu, darot visas šīs sliktās 
lietas (Efeziešiem 4:31). Svētais Gars var dot tev spēku teikt “nē” 
kārdinājumiem. Viņš var palīdzēt tev nedarīt to, kas ir slikts. Viņš 
pamazām var izmainīt tevi, darot par patīkamu cilvēku. (Romiešiem 
8:4) Varbūt tu vēl sevī neredzi pārāk daudz pārmaiņu. Nezaudē drosmi! 
Dievs Svētais Gars strādā tavā dzīvē. Pateicies Viņam par pacietību, 
ko Viņš tev izrāda!

Metode: Bērnu 
iesaistīšana.

Metode: Lasiet 
Efeziešiem 4:32 un 
lieciet bērniem atbildēt 
uz jautājumiem. Īsi 
izskaidrojiet vārdu nozīmi.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

CPA

Slaids 4-3

PowerPoint hipersaite
(ekrāna apakšējā labajā stūrī)
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Attēls 4-4
« Notikumu attīstība: Viņš ir kā podnieks – veido katru kristieti.

Vai esi kādreiz redzējis, kā strādā podnieks? Varbūt tu esi redzējis 
podnieku kādā televīzijas raidījumā. 

Lai izveidotu krūzi, vāzi vai podu, viņš ņem māla piku un liek to uz 
ripas, kas griežas. Viņš tur savas rokas uz māla un pārveido to par skaistu 
trauku, kādu viņš ir iecerējis.

Tā ir ilustrācija tam, ko Svētais Gars dara tavā dzīvē. Viņš ir varenais 
Podnieks, kas pamazām veido tevi. Paraugs, ko Viņš patur Savā prātā, ir 
pats Kungs Jēzus. Tu un es vēl pagaidām neesam pārāk līdzīgi Kungam 
Jēzum. Dažreiz mēs jūtamies mazliet skumji un zaudējam drosmi, kad 
iedomājamies par slikto, ko mēs joprojām darām, bet Svētais Gars var 
mums atgādināt, ka Viņš padara mūs labākus un laipnākus nekā mēs 
bijām agrāk. 

Vai tas notiek tavā dzīvē? Vai tu mīli Kungu Jēzu vairāk nekā  
pagājušogad? Jēzus teica: “Ja jūs mīlat Mani, turiet Manas pavēles   (no 
Jāņa 14:15). Vai tu nāc pie atziņas, ka gribi vairāk paklausīt saviem 
vecākiem? Vai tu arvien vairāk centies vienmēr teikt patiesību?

Ja tas tā ir, tad tu vari domāt: “Tā ir taisnība. Es tiešām esmu Dieva 
bērns. Svētais Gars, kas dzīvo manī, pamazām maina mani. Esmu tālu 
no tā, lai būtu nevainojams, bet es zinu, ka Svētais Gars palīdzēs man 
vairāk līdzināties Kungam Jēzum.” 

Kādu dienu, kad mēs nokļūsim Debesīs, mēs patiešām būsim 
nevainojami izveidoti un būsim līdzīgi pašam Kungam Jēzum. Vai tas 
nav brīnišķīgi?

Attēls 4-5
Kāpēc brīdī, kad tu tiki izglābts, Svētais Gars ir nācis, lai dzīvotu 
tevī? Vai tu vari atcerēties divus iemeslus, par kuriem mēs šodien 
runājām?
Sagaidiet bērnu atbildes.

w Lai tu nebūtu viens.

w Lai pamazām mainītu tevi, lai tu kļūtu arvien līdzīgāks Kungam 
Jēzum.

« Notikumu attīstība: Viņš palīdz mums būt pārliecinātiem, ka esam Dieva bērni.

Cits iemesls ir palīdzēt tev būt pārliecinātam, ka tu tiešām esi Dieva 
bērns. (Romiešiem 8:15,16)

Sātans bieži uzbruks tev un mēģinās likt tev šaubīties par to, vai patiešām 
esi atpestīts. Viņš grib, lai tu domātu: “Vai tiešām esmu Dieva bērns? 
Vai tiešām esmu ceļā uz Debesīm? Vai visi mani grēki ir piedoti?”

Daļa no Svētā Gara darba ir palīdzēt tev atbildēt sātanam, kad viņš 
uzbrūk. Svētais Gars palīdzēs tev zināt, ka tu patiešām esi Dieva bērns. 
Viņš var to darīt divējādi.

Izlasiet šo pantu jūsu 
Bībelē vai uzticiet to 
vecākam bērnam.

CPA

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Pateicies Viņam 
katru dienu par Viņa 
brīnišķīgo darbu tavā 
dzīvē.”

Slaids 4-4

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā kreisajā stūrī)
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Pirmkārt, Viņš atsauc tev atmiņā Bībeles pantus. Piemēram, Romiešiem 
10:13 “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts”. Tu 
vari domāt: “Vai es esmu piesaucis To Kungu, lai Viņš atpestī mani 
no maniem grēkiem un padara mani par Dieva bērnu?” Ja tu esi to 
darījis, tu vari būt drošs, ka Jēzus turēs Savu solījumu atpestīt tevi. 
Tas ir Svētais Gars, kas ierakstīja šo pantu un daudzus līdzīgus pantus 
Bībelē, norādot uz šiem apsolījumiem, Viņš palīdz būt pārliecinātam, 
ka tu tiešām esi Dieva bērns.

Otra iespēja ir, ka Viņš palīdz tev būt pārliecinātam, ka esi atpestīts 
un esi Dieva bērns caur to, ka palīdz tev ieraudzīt nelielas pārmaiņas, 
ko Viņš dara tavā dzīvē, pat ja esi viens un neviens neskatās, vai tu 
rīkojies pareizi vai ne.

Lasīsim daļu no kāda cita brīnišķīga panta, kas ir Dieva Vārdā. “Ka 
jūs esat bērni, to ir Dievs apliecinājis, sūtīdams Sava Dēla Garu jūsu 
sirdīs, kas sauc: Aba – Tēvs!” (Galatiešiem 4:6) Vārds “Aba” nozīmē 
“Tētis” vai “Tēvs”. Kad esi pārbijies, iespējams, pat par to – esi vai 
neesi Dieva bērns, tas ir Svētais Gars, kas pārliecina tevi, ka tu tiešām 
esi Dieva ģimenē. Tad tu klusi savā sirdī saki: “Jā, es zinu, ka Tu esi 
mans Debesu Tēvs. Tu esi Tēvs, kam es varu uzticēties, un es esmu 
Tavs dēls (vai meita).”

Daudziem jauniem kristiešiem ir šaubas par to, vai viņi patiešām ir 
Dieva bērni. Ja tevi māc līdzīgas šaubas, es ceru, ka šī nodarbība patiesi 
palīdzēja tev. Tomēr, ja tu vēlies, lai es personīgi aprunātos ar tevi, lūdzu, 
pēc nodarbības atnāc pie manis. Es būšu ļoti laimīgs paskaidrot tev ko 
vairāk un palīdzēšu tev, kā vien varēšu.

Attēls 4-6
« Notikumu attīstība: Svētais Gars uztur mīlestības un paklausības “uguni” Dieva 

bērnu sirdīs.

Ir kāda pazīstama grāmata “Svētceļnieka gaita”. Tajā stāstīts par vīru, 
kura vārds bija Kristietis. Kristietis ilgi ceļo, kādu dienu nonāk pie 
lielas pils un ieiet tajā. Vienā no istabām ir kamīns, kurā deg uguns, 
bet ļoti ļauna paskata vīrs, gribēdams to apdzēst, ar spaiņiem lej ugunij 
virsū ūdeni. Kristietim par izbrīnu uguns nepārstāj degt. Tad draugs 
paņem viņu aiz rokas un ieved istabā, kas atrodas otrpus kamīnam. 
Viņš redz kādu vīru, kas pa šķirbiņu sienā lej eļļu uz uguns. Eļļa ļoti 
viegli uzliesmo, darot liesmu arvien lielāku.

Ļaunais vīrs, kas cenšas ar ūdeni apdzēst uguni, atgādina mūsu 
ienaidnieku sātanu, kas vienmēr cenšas likt mums šaubīties, mazāk 
mīlēt Kungu Jēzu un mazāk uzticēties Viņam. 

Taču ir Kāds, kas ir spēcīgāks par sātanu. Viņš ļoti klusi strādā Dieva 
bērnu sirdīs. Viņš atgādina mums Dieva Vārdā rakstītos apsolījumus. 
Viņš dod mums spēku rīkoties pareizi un būt par labu piemēru citiem. 
Tu tagad zini, kas Viņš ir, vai ne? Tas ir Svētais Gars. Viņš palīdz mūsu 
mīlestībai uz Jēzu degt spožāk. Viņš palīdz mums būt stiprākiem un 

Izlasiet šo pantu jūsu 
Bībelē vai uzticiet to 
vecākam bērnam.

Dariet sevi pieejamu 
personīgai sarunai. 
(Noteikti ievērojiet valsts 
likumdošanu bērnu tiesību 
aizsardzības jautājumos.)

CPA

CPA

CPA

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam.

PowerPoint hipersaite
(ekrāna apakšējā kreisajā stūrī)

Slaids 4-6a

Slaids 4-6b



Satikt Autoru!

30

rīkoties pareizi, būt paklausīgākiem un draudzīgākiem. Vai Svētā Gara 
darbs nav brīnišķīgs?

Attēls 4-7
« Nobeigums: Pateicies savam Debesu Tēvam par darbu, ko Svētais Gars dara tavā 

dzīvē!

Vai Svētais Gars ir tavs Sabiedrotais un Draugs? Viņš noteikti ir, ja tu 
esi uzticējies Kristum un lūdzis Viņam atpestīt tevi no soda, ko tu esi 
pelnījis par saviem grēkiem. Pateicies savam Debesu Tēvam par Svēto 
Garu, par Viņa mīlestību un pacietību būt kopā ar tevi vienmēr, darot 
tevi līdzīgāku Kungam Jēzum, liekot tavai mīlestībai un uzticībai Tam 
Kungam degt spožāk.

Ja tu vēl nekad neesi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Pestītājam, 
Svētais Gars vēlas tev parādīt, ka esi grēcinieks. Viņš vēlas, lai tu pieņem 
Kungu Jēzu savā dzīvē. Kungs Jēzus mira pie krusta, lai tavi grēki varētu 
tikt piedoti un tu varētu kļūt par Dieva bērnu. Dievs apsola: “Bet cik 
Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas 
tic Viņa Vārdam.” (Jāņa 1:12) Vai tu pieņemsi Viņu šodien?

 

Atkārtošanas jautājumi
1. Kad Svētais Gars nāk mājot Dieva bērna sirdī? (Brīdī, kad viņš 

uzticas Jēzum kā savam Pestītājam.)

2. Mini man divas situācijas, ar kurām tu kā kristietis vari saskarties, 
bet tu zini, ka Dievs Svētais Gars ir kopā ar tevi! (Atbildes būs 
dažādas – piemēram, kad esi slimnīcā, gaidot operāciju, kad tev ir 
grūts eksāmens skolā, kad tavs tēvs ir zaudējis darbu, kad esi noklīdis 
lielveikalā, kad tevi laukā pārsteidzis negaiss vai arī kad daži vecāki 
bērni skolā ķircina tevi.)

3. Kas apbēdina Svēto Garu? (Mūsu grēks.)

4. Kādā veidā mēs varam salīdzināt Svēto Garu ar podnieku? (Podnieks 
mīca mālus, lai izveidotu podu, Svētais Gars pārveido ticīgo, lai darītu 
viņu arvien līdzīgāku Jēzum.)

5. Svētais Gars izmanto divus veidus, kā pārliecināt kristieti, ka 
viņš patiesi ir Dieva bērns. Kādi tie ir? (Caur Bībelē rakstītiem 
apsolījumiem; caur kristieša pārveidoto dzīvi, kas arvien vairāk 
iepriecina Dievu.)

6. Ko “Kristietis” (Svētceļnieks) redzēja pilī? (Uguni kamīnā un ļoti 
ļauna paskata vīru, kas ar spaiņiem lēja kamīnā ūdeni, lai apdzēstu 
uguni, tomēr tā neapdzisa.)

7. Kas ir tas, kas mēģina padarīt mūs nedrošus un apslāpēt mūsu 
sirdīs mīlestību uz To Kungu un vēlmi rīkoties Viņam tīkamā 
veidā? (Sātans)

Izlasiet pantu no jūsu 
Bībeles.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam.

CPA

CPN
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8. Svētais Gars ir tas, kas “uztur uguni” kristiešu dzīvē. Vai vari 
izskaidrot, ko nozīmē “uzturēt uguni”? (Viņš turpina iedrošināt 
mūs un palīdz mums mīlēt Dievu un kalpot Viņam.)

Starpposmu aktivitāte
Svētais Gars palīdz mums, kad uzbrūk sātans.

Sakopējiet rēbusa attēlu  (skat. 41. lpp.) un izdaliet katram bērnam.
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5. stunda
Svētais Gars Dieva bērniem dod spēku 

Rakstu vietas skolotājam
Romiešiem 8:26

Apustuļu darbi 1:8

Jāņa 14:26-27

Jāņa 16:13

Efeziešiem 4:30, 32

Jesajas 63:10

Centrālā patiesība
Svētais Gars palīdz bērniem – kristiešiem rīkoties 
Dievam tīkamā veidā.

Pielietojums
Atpestītajiem: Lūdz, lai Viņš tev palīdz, un uzticies, 

ka Viņš palīdzēs!

Bībeles pants
Atkārtojiet 1. Jāņa 4:4.

Ar vecākiem bērniem atkārtojiet visus trīs šajā ciklā 
mācītos pantus.

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

w Kartītes ar vārdiem:  “Svētais  Gars palīdz 
bērniem – kristiešiem rīkoties Dievam tīkamā 
veidā” (centrālā patiesība) un “Lūdz, lai Viņš tev 
palīdz, un uzticies, ka Viņš palīdzēs” (pielietojums 
atpestītam bērnam).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai esi kādreiz juties patiesi noguris?  CPA

Notikumu attīstība

1. Svētais Gars lūdz par ticīgo.  CPA
2. Svētais Gars mudina mūs stāstīt citiem par 

Jēzu. CPA
3. Notikuma izpēte – Marija mācās liecināt 

citiem.  CPA
4. Svētais Gars palīdz tev saprast Bībeli.  

 CPA
5. Notikuma izpēte – Kārlis mācās piedot.

Nobeigums

Atkārtojiet stundas galvenos punktus.  CPA
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Stunda
« Ievads: Vai esi kādreiz juties pārguris?

Vai esi kādreiz juties pārguris pēc ilgstoša brauciena ar divriteni vai pēc 
grūtas futbola spēles, vai peldēšanas baseinā? Vai nebija tā, it kā nekam 
vairs nebūtu spēka? 

Dažreiz kristieši jūtas līdzīgi ne tikai ķermenī, bet arī prātā un jūtās. 
Viņi jūtas novārguši, mēģinot rīkoties pareizi. Viņi jūtas noguruši, 
mēģinot stāstīt draugiem, kas vēl neapzīst Kungu Jēzu, labo vēsti par 
pestīšanu. Dažreiz liekas, ka lūgt vai lasīt Bībeli ir pārāk grūti. Vai tu 
kādreiz jūties līdzīgi? Svētais Gars mājo katrā ticīgajā un paliek pie viņa 
dienu no dienas, dodams spēku rīkoties pareizi.

Attēls 5-1 
« Notikumu attīstība: Svētais Gars lūdz par ticīgo.

Lasīsim Romiešiem 8:26. Ieklausies, kādus divus darbus dara Svētais 
Gars.

“..Gars nāk palīgā mūsu nespēkam; jo mēs nezinām, ko mums būs lūgt 
un kā; bet pats Gars aizlūdz par mums ar bezvārdu nopūtām.”

Vai tu pamanīji tos, kad es lasīju?

w Viņš palīdz.

w Viņš aizlūdz ar nopūtām.

(“Aizlūgt” nozīmē, ka Viņš lūdz par Dieva bērniem.) Kad cilvēks 
nopūšas? Jā, kad izjūt sāpes. Svētais Gars nopūšas, jo izjūt mūsu sāpes. 
Viņš zina, kad esam slimi, ciešam, esam noguruši vai vientuļi, un tāpēc 
Viņš nopūšas. Mēs nevaram dzirdēt Viņa nopūtas, bet Viņš dara ko 
vairāk – Viņš palīdz mums un lūdz par mums. Mēs patiesībā nezinām, 
kā lūgt. Bieži vien mūsu lūgšanas nav nevainojamas, bet Svētais Gars 
lūdz Dievu par mums, lai mums būtu spēks rīkoties pareizi un turpināt 
to darīt. Kad tu mājās klusi lūdz Dievu, vai nav brīnišķīgi zināt, ka 
Svētais Gars lūdz par un ar tevi!

Attēls 5-2 
« Notikumu attīstība: Svētais Gars mudina mūs stāstīt citiem par Jēzu.

Pēc tam kad Kungs Jēzus nomira un augšāmcēlās, pirms atgriešanās 
Debesīs Viņš pavadīja uz Zemes vēl četrdesmit dienas. Viņš sapulcināja 
Savus mācekļus un teica, ka neatstās viņus, bet sūtīs Svēto Garu, kas 
būs kopā ar viņiem. Pat pirms Savas nāves Jēzus apsolīja, ka neatstās 
mācekļus par bāreņiem.

Tas notika pēc desmit dienām, kad mācekļi bija sanākuši kopā 
Jeruzālemē un Svētais Gars ar pērkona grāvieniem līdzīgu troksni 
un mazām uguns mēlēm nonāca  pār viņiem.  Tas  noteikti  bija ļoti 
aizraujoši – pat nedaudz biedējoši. Kāpēc Svētais Gars nonāca no 
Debesīm? Ja esi ieklausījies Kunga Jēzus iepriekš dotajā apsolījumā, tu 

Metode: Jautājumi un 
atbildes.

CPA

CPA

Slaids 5-2

Slaids 5-1
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zināsi atbildi. Jēzus teica: “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs 
nācis pār jums, un būsit Mani liecinieki kā Jeruzālemē, tā visā Jūdejā 
un Samarijā, un līdz pašam pasaules galam.” (Apustuļu darbi 1:8)

Jā, Svētais Gars nāca, lai dotu mācekļiem spēku stāstīt citiem par Kungu 
Jēzu. Nekavējoties Pēteris un pārējie mācekļi pārstāja baidīties un gāja 
sludināt par Kungu Jēzu. Todien liels ļaužu pūlis klausījās Evaņģēliju 
un apmēram 3000 cilvēku uzticējās Jēzum kā savam Pestītājam.

Svētais Gars var dot šo spēku arī tev un man – spēku stāstīt mūsu 
draugiem par Jēzu, kas nāca, lai atpestītu viņus no grēka. Dažkārt tas 
nav viegli, bet, ja esi uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam, Svētais Gars 
ir kopā ar tevi, lai dotu tev spēku un drosmi stāstīt citiem par Viņu.

Attēls 5-3
« Notikumu attīstība: Notikuma izpēte – Marija mācās liecināt citiem.

Iedomāsimies kādu situāciju ar meiteni skolā. Sauksim viņu par Mariju. 
Marijai ir deviņi gadi, un viņa mācās lielā skolā pilsētā. Pagājušogad 
Labās vēsts pulciņā viņa lūdza Kungu Jēzu būt par viņas Pestītāju. 
Kopš tā brīža Svētais Gars sāka mainīt viņas dzīvi. Viņa vairs nav tik 
egoistiska, kāda bija, pirms tika atpestīta. Tagad viņa ir daudz laipnāka. 
Viņa vairs nelieto dažus sliktus vārdus, ko agrāk bieži mēdza teikt. 
Klasē viņa uzvedas labāk.

Baiba (viena no meitenēm, ar kurām iepriekš Marija ne pārāk labi 
sapratās) kādu dienu pienāca starpbrīdī viņai klāt un teica: “Marija, tu 
kopš pagājušā gada esi ļoti mainījusies. Liekas, ka tu esi pavisam cits 
cilvēks. Kas ar tevi ir noticis?” 

Marijai bija brīnišķīga iespēja pastāstīt Baibai, kā Kungs Jēzus ienāca 
viņas dzīvē ar Svēto Garu un kā palīdz viņai dienu no dienas. Marija 
iedeva Baibai arī evaņģelizācijas traktātiņu. Viņa cerēja un lūdza, lai 
arī Baiba drīz lūgtu Kungam Jēzum piedot viņas grēkus un uzticētos 
Viņam kā savam Pestītājam.

1. Kas palīdzēja Marijai liecināt Baibai? (Svētais Gars) 

 Pirms dažām minūtēm izlasījām Apustuļu darbus 1:8, kur rakstīts, 
ka Svētais Gars dos spēku Dieva bērniem stāstīt citiem par Jēzu.

2. Marija liecināja Baibai un citiem bērniem skolā divējādi. Kā? (Ar 
savu uzvedību un ar saviem vārdiem.)

3. Kādas izmaiņas Svētais Gars jau ir paveicis Marijas dzīvē? (Viņa 
nav egoistiska, ir laipnāka, pārstājusi lietot sliktus vārdus un daudz 
labāk uzvedas klasē.)

4. Vai vari iedomāties dažus citus cilvēkus, neskaitot viņas klases 
biedrus, kuriem vēl Marija varētu liecināt? (Piemēram, viņas 
ģimene.)

5. Ja mēs mainītu stāstā vārdus, kur mēs ieliktu tavu vārdu? Marijas 
vai Baibas vietā? Vai tu līdzīgi Marijai esi kristietis, kas mācās 

Metode: Notikuma izpēte.

Izgatavojiet piecu stundā 
doto jautājumu kopijas. 
Jums būs nepieciešams 
pa vienam eksemplāram 
uz katriem pieciem vai 
sešiem bērniem jūsu 
klasē.

Izstāstiet stāstu par Mariju 
visai klasei.

Sadaliet bērnus divās 
grupās pa 5 vai 6, lai 
atbildētu uz jautājumiem. 
Paskaidrojiet, ka uz piekto 
jautājumu nav jāatbild 
skaļi.

Ļaujiet bērniem divas 
trīs minūtes apspriest 

Izlasiet šo pantu savā 
Bībelē vai uzticiet to 
nolasīt kādam vecākam 
bērnam.

Parādiet kartīti ar  
centrālo patiesību: 
“Svētais Gars palīdz 
bērniem – kristiešiem 
rīkoties Dievam tīkamā 
veidā.”
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liecināt citiem? Vai arī tu līdzīgi Baibai joprojām neesi pestīts un 
tev nepieciešama grēku piedošana?

Mūsu klasē atrodas daži traktāti. Ja esi ticīgs, vai paņemsi traktātu pēc 
nodarbības un šonedēļ iedosi to draugam? Vai uzaicināsi viņu atnākt 
uz mūsu Labās vēsts pulciņu, lai dzirdētu Evaņģēliju? Svētais Gars 
palīdzēs tev būt par labu liecinieku. Viņš var arī darboties tavu draugu 
sirdīs, pārliecinot viņus, ka arī viņiem ir nepieciešams, lai Jēzus būtu 
viņu Pestītājs. Varbūt nākamnedēļ Labās vēsts pulciņā tu varētu man 
pastāstīt, vai esi runājis ar kādu par Jēzu, vai varbūt tu iepazīstināsi ar 
savu draugu, ko būsi atvedis sev līdzi uz pulciņu, lai viņš dzirdētu par 
Jēzu.

Attēls 5-4 
Svētais Gars lūdz par Dieva bērniem, lai tiem būtu drosme un spēks 
rīkoties pareizi un būt par labiem Kunga Jēzus lieciniekiem. 
« Notikumu attīstība: Svētas Gars palīdz tev saprast Bībeli.

Svētais Gars stiprina Dieva bērnus arī citā veidā – Viņš palīdz tiem 
izprast Bībeli. 

Vai tu atceries, ka pirms dažām nedēļām mēs mazliet mācījāmies par 
to, ka Svētais Gars deva mums Bībeli un kā Viņš mums palīdz to 
izprast? (Jāņa 14:26)

Pieņemsim, ka tu esi lasījis ļoti, ļoti interesantu grāmatu, bet neesi īsti 
drošs, vai esi pareizi izpratis kādu vietu. Kādu dienu tavā mājā ierodas 
viesis, kas, kā izrādās, ir šīs grāmatas autors. Vai nebūtu brīnišķīgi 
vienkārši uzrunāt viņu: “Man ļoti patīk jūsu grāmata, bet vai jūs varētu 
mazliet man paskaidrot, ko nozīmē vārdi, kas rakstīti 124. lapaspusē?”

Tieši to tu vari darīt, kad lasi Bībeli. Ja tu esi Dieva bērns, Bībeles Autors 
dzīvo kopā ar tevi. Viņš nav tikai ciemiņš. Kad tu lasi Dieva Vārdu pa 
mazai daļiņai katru dienu, tu vari lūgt Dievu, lai Svētais Gars, Bībeles 
Autors palīdz tev izprast un paklausīt tam, ko Viņš tev uzrakstījis.

Attēls 5-5 
« Notikumu attīstība: Notikuma izpēte – Kārlis mācās piedot.

Ļaujiet man pastāstīt jums kādu izdomātu stāstu. Šoreiz mēs nosauksim 
zēnu par Kārli.

Kādu rītu Kārlis lasīja savu Bībeli. Pirms zēns sāka to darīt, viņš palūdza 
Dievam palīdzēt to izprast. Viņš lasīja no Efeziešiem 4:32: “Bet esiet 
cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet citam, kā arī Dievs Kristū 
jums ir piedevis.” 

“Tā ir taisnība,” nodomāja Kārlis, „Dievs ir piedevis visus manus grēkus, 
man arī jāiemācas visiem piedot.” 

Tad Kārlis lūdza, lai Dievs palīdz viņam, un ātri aizskrēja uz skolu. 
Pusdienlaikā, kad Kārlis spēlēja futbolu, Toms, viens no viņa draugiem, 
ļoti stipri iespēra viņam. 

Bērnu traktātu izlasi izdod 
Bērnu kristīgās izglītības 
apvienība.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Lūdz, lai Viņš 
tev palīdz, un uzticies, ka 
Viņš palīdzēs.”

CPA

CPA

jautājumus.

Sapulciniet bērnus atkal 
kopā un uzaiciniet viņus 
atbildēt.

Bērnu atbildēm 
pievienojiet savus 
komentārus.

Slaids 5-4

PowerPoint hipersaite
(ekrāna apakšējā kreisajā stūrī)
Slaids 5-5

Ja bērniem patika 
notikumu izpēte par 
Mariju, izmēģiniet arī 
notikumu izpēti par Kārli. 
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Kārlis jau taisījās sist Tomam pretī, kad viņa atmiņā atausa vārdi 
“Piedodiet citam... Dievs jums ir piedevis”. Viņš turpināja spēlēt un 
neatmaksāja Tomam.  

Attēls 5-6
Tovakar viņš taisījās pabeigt likt puzli, kad mazā māsiņa Annija pēkšņi 
nometa daudzus gabaliņus uz grīdas. Kārlis jau gribēja dusmās sakliegt 
uz māsu, kad atcerējās vārdus no Bībeles “piedodiet citam... Dievs 
jums ir piedevis”. Kārlim vajadzēja bez lieka trokšņa mierīgi salasīt 
gabaliņus.
Ļaujiet bērniem atbildēt uz šiem jautājumiem.

1. Kārlis ļoti labi uzsāka dienu kā jauns kristietis. Kādā veidā viņš to 
darīja? (Viņš lasīja Bībeli un lūdza Dievu.)

2. Kāpēc viņš lūdza, pirms lasīja Bībeli? (Viņš lūdza, lai Dievs palīdz 
viņam saprast to, ko viņš gribēja lasīt.)

3. Kas viņam palīdzēja izprast Bībeles pantu? (Svētais Gars)

4. Kā viņš skolā parādīja, ka tiešām ir izpratis to, ko bija izlasījis tajā 
rītā? (Kad Toms futbola spēles laikā viņam iespēra, Kārlis nesita pretī.)

5. Kā viņš parādīja mājās, ka ir izpratis Bībeles pantu? (Kad Annija 
nometa daudzus puzles gabaliņus uz grīdas, Kārlis nesabļāva uz viņu, 
bet tikai mierīgi salasīja tos.)

« Nobeigums: Atkārtojiet stundas galvenos punktus!

Mēs esam daudz ko uzzinājuši par Svēto Garu. Ja esi uzticējies Kungam 
Jēzum kā savam Pestītājam, Dievs Svētais Gars ir kopā ar tevi, kad 
esi pārbijies vai vientuļš. Viņš ir ar tevi, kad cilvēki ķircina un izsmej 
tevi.

w Viņš ir ar tevi, kad tu lasi Bībeli, lai palīdzētu tev izprast lasīto un 
izpildīt to.

w Viņš ir ar tevi, kad vēlies citiem pastāstīt, ka piederi Kungam 
Jēzum.

w Viņš ir ar tevi un palīdz tev lūgt.

Viņš ir tavs draugs uz mūžu. Nedari neko, kas aizvainotu Viņu! Klausi 
Viņu! Paklausi Viņam nekavējoties! Ļauj Viņam izmainīt tevi! Tad tavā 
sirdī būs Kunga Jēzus prieks.

Atkārtošanas jautājumi
Šai stundai mēs neesam iekļāvuši jautājumus atkārtošanai.

Starpposmu aktivitāte
Lomu spēle

Bērniem patiks maza lomu spēle, kas noteikti akcentēs pie attēla 5-5 
sniegto mācību.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam.

CPA

Sekojiet iepriekšējām 
norādēm.

Ja vēlaties, varat 
vienkārši izstāstīt stāstu 
un personīgi uzdot 
jautājumus visai klasei.

Slaids 5-6

PowerPoint hipersaite
(ekrāna apakšējā kreisajā stūrī)
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Galveno lomu atveidotājiem izvēlieties drošus bērnus, kam patiks šī 
loma. Kautrīgākie bērni var atveidot mazākas lomas.

Šai lomu spēlei jums būs nepieciešami seši „aktieri”: 

w Kārlis,

w divi draugi, ar kuriem viņš spēlē futbolu,

w kāds “aizkulisēs”, kam 2. un 3. ainā vajadzēs nolasīt Efeziešiem 4:32,

w Annija (Kārļa māsa),

w kāds, kurš varētu turēt trīs kartītes ar uzrakstiem: “1. aina – Kārļa 
guļamistaba”, “2. aina – pusdienlaiks skolā” un “3. aina – dzīvojamā 
istaba”.

1. aina

Kārlis (pats) no rīta pie gultas skaļi lasa Bībeli. “Bet esiet cits pret 
citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet citam, kā arī Dievs Kristū jums ir 
piedevis.” (Efeziešiem 4:32)

2. aina

Kārlis kopā ar diviem draugiem skolā pusdienlaikā spēlē futbolu. Viens 
no tiem notriec viņu. Kārlis ātri pieceļas un grasās iedunkāt draugu, 
bet... (darbība apstājas). Dzirdama balss aizkulisēs: “Bet esiet cits pret 
citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet citam, kā arī Dievs Kristū jums ir 
piedevis.” Kārlis nesit pretī un labsirdīgi turpina spēli.

3. aina

Tovakar Kārlis un Annija ir mājās dzīvojamā istabā. Kārlis liek puzli. 
Annija nogrūž tās gabaliņus zemē. Kārlis jau vēlas kliegt, bet... (darbība 
apstājas). Aizkulisēs dzirdama balss, kas lasa Efeziešiem 4:32. Kārlis 
klusi uzlasa gabaliņus.
Jūs varat turpināt lomu spēli, izmantojot vienu vai divus citus jautājumus, lai 
uzsvērtu:

1. Dievs kārdināšanas brīdī nerunās ar tevi skaļā balsī, kā mēs redzējām mūsu mazajā 
lomu spēlē. Kā Viņš runās ar tevi? (Viņš var tev atgādināt kaut ko, ko esi šorīt lasījis 
Bībelē, vai arī kaut ko, ko esi dzirdējis Labās vēsts pulciņā. )

2. Vai tu arī ieplānosi laiku, lai katru rītu lasītu Dieva Vārdu? Kur tu to darīsi? Kad? 
Kā tu atcerēsies lasīto?
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Bībele nekad nenoveco
2. stundas starpposmu aktivitāte

Tu vari pievienot vēl vienu vecas vai 
salauztas lietas zīmējumu.Ja vēlies, 
izkrāso vecās lietas tumšās un Bībeli 
gaišā krāsā.

Katru reizi, kad redzi kaut ko vecu, 
salūzušu vai sarūsējušu, pateicies 
Dievam, ka Bībele nekad nenoveco.
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Labirints
3. stundas starpposmu aktivitāte

Starts

Mājas!

Palīdzi bērnam atrast ceļu uz mājām!
Tev arī ir nepieciešams  Svētais Gars, kurš 
vada tevi pie Jēzus un uz Debesīm. 
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Svētais Gars palīdz mums, kad uzbrūk sātans
4. stundas starpposmu aktivitāte
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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)!

Nokopē un ieliec savā Bībelē 
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