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Ievads
Jeruzālemes	mūru	atjaunošana	ir	brīnišķīgs	notikums	Dieva	tautas	vēsturē.	Šie	mūri	bija	gulējuši	sagrauti	
veselus	 140	 gadus.	Pēc	daudziem	gadiem	Bābeles	 trimdā	pavadītajiem	 gadiem	 apmēram	50	 000	 jūdu	
atgriezās	mājās,	Zerubābela	vadībā,	lai	uzceltu	Templi.	Pēc	tam	Ezra	atgriezās	ar	otro	grupu	brīvprātīgo,	
lai	atjaunotu	Jehovas	pielūgsmi.	Beidzot,	ap	445.	gadu	pirms	Kristus,	atgriezās	pēdējā	grupa	Nehemijas	
vadībā,	lai	atjaunotu	pilsētas	sienas	un	vārtus.

Vārds	Nehemija	nozīmē	“Dievs	mierina”.	Dievs	lietoja	viņu,	lai	iedrošinātu	un	palīdzētu	Saviem	ļaudīm	
īpašā	veidā.	Par	spīti	lielajai	opozīcijai,	Nehemija	un	ļaudis	uzcēla	pilsētas	mūri	(apm.	4	km	garumā)	tikai	
piecdesmit	divās	dienās.	Turklāt	dzīve	pilsētā	tika	pārveidota	tā,	lai	patiesa	Dieva	pielūgsme	varētu	turpināties.	
Kas	bija	šo	panākumu	atslēga?	Dievs	lietoja	Nehemiju,	lai	īstenotu	Savu	plānu.

Nehemijas	 grāmata	 ir	 pilna	 ar	norādēm	par	 to,	 kā	Dieva	darbam	 ir	 jābūt	paveiktam	pēc	Dieva	plāna	
un	Dievam	par	godu.	Šīs	piecas	nodarbības	ir	īpaši	veidotas,	lai	palīdzētu	atpestītiem	bērniem,	taču	arī	
neatpestīti	bērni	no	tām	var	tikai	iegūt.

Šo	Bībeles	stundu	ilustrācijas	ir	veidojis	Tims	Širlejs,	Bērnu	evaņģelizācijas	apvienības	Eiropas	Multimēdiju	
nodaļas	darbinieks.	

Mēs	 lūdzam,	 lai	caur	šīm	nodarbībām	zēni	un	meitenes	satvertu	Dieva	pilnīgo	gribu	savām	dzīvēm	–	
glābšanai,	svētdarīšanai	un	kalpošanai.	

“Jo	viss,	kas	iepriekš	rakstīts,	rakstīts	mūsu	pamācībai,	lai	mēs,	izturīgi	būdami	bēdās	un	iepriecu		smeldami	
Rakstos,	iegūtu	cerību”	(Romiešiem	15:4).

Norādījumi skolotājam
Ja	mēs	stāstām	bērniem	tikai	Bībeles	stāstus,	tas	ir	par	maz.	Mūsu	atbildība	ir	mācīt	bērniem	patiesības,	kas	
atrodamas	šajos	stāstos,	un	kā	mācīto	attiecināt	uz	viņu	ikdienas	dzīvi.	Protams,	mēs	nevaram	mācīt	visas	
patiesības,	kas	atrodamas	stāstā,		vienā	nodarbībā,	tāpēc	jāizvēlas	viena	centrālā	patiesība,	kuru	mācīt	un	
izskaidrot,	stāstot	stāstu.	Katrai	nodarbībai	ir	ieteikta	centrālā	patiesība,	kā	arī	tās	pielietojums	atpestītiem	
un	neatpestītiem	bērniem.	Tekstā	lietoti	šādi	saīsinājumi:

CP	–	kur	nodarbībā	ir	mācīta	centrālā	patiesība;

CPN –	CP	pielietojums	darbā	ar	neatpestītiem	bērniem.	Piemēram,	ar	ievadfrāzi	“ja	tu	neesi	uzticējis	savu	
dzīvi	vadīt	Jēzum...”	norādiet,	ka	jūs	runājat	par	to,	ko	darīt	neatpestītam	bērnam;

CPA	–	CP	pielietojums	darbā	ar	atpestītiem	bērniem.	Piemēram,	ar	ievadfrāzi	“kristieti,	tev...”	uzrunājiet	
atpestītos	bērnus.

Centrālās	 patiesības	pielietojumi	 ir	 atzīmēti	 ar	 līniju	 teksta	malās.	Nepieciešamības	 gadījumā	 jūs	 varat	
mainīt	piemērus,	kas	doti	pielietojuma	daļā.	Piemēram,		stundas	tekstā	ir	piemērs	par	meiteni,	bet	jūsu	
nodarbībā	ir	tikai	zēni.	Tad	mainiet	piemēru	atbilstoši	zēnu	vajadzībām.	Svarīgākais	ir	tas,	ka	Dieva	Vārds	
tiek	lietots	viņu	dzīvēs.

Var	būt	ļoti	noderīgi	centrālo	patiesību	uzrakstīt	uz	atsevišķas	papīra	lapas,	lai	bērni	to	varētu	izlasīt.

Darīt sevi pieejamu padomdošanai
Jūsu	nodarbības	rezultātā	kādam	no	bērniem	var	rasties	jautājumi	par	to,	kā	var	tikt	glābts.	Dariet	viņiem	
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zināmu,	ka	jūs	esat	gatavs	palīdzēt,	un	pasakiet,	ko	viņiem	darīt,	lai	viņi	varētu	šo	palīdzību	saņemt.	Dažās	
nodarbībās	mēs	to	esam	norādījuši.

Jūs	varat	arī	darīt	sevi	pieejamu	bērniem	jebkurā	laikā	pēc	Bībeles	nodarbībām.	

Piemērs,	ko	lietot,	uzrunājot	neatpestītus	bērnus:	“Ja	Jēzus	Kristus	vēl	nav	tavā	dzīvē	Kungs	un	Glābējs,	tu	
šodien	pat	vari	Viņu	lūgt	par	tādu	kļūt.	Ja	pēc	nodarbības	tev	vēl	nebūs	skaidrs,	kā	to	izdarīt,	es	tev	labprāt	
paskaidrošu	mazliet	vairāk.	Ja	pēc	tam,	kad	citi	būs	aizgājuši,	tu	paliksi	savā	solā,	es	zināšu,	ka	tu	gribi	ar	
mani	parunāties	par	to,	kā	tu	var	ieaicināt	Jēzu	Kristu	savā	dzīvē	kā	savu	Kungu	un	Glābēju.”

Piemērs,	ko	lietot,	uzrunājot	atpestītus	bērnus:	“Ja	tu	esi	uzticējies	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	bet	neesi	
ar	mani	par	to	runājis,	lūdzu,	dari	man	to	zināmu.	Pēc	nodarbības	es	būšu	(norāda vietu).	Es	vēlos	uzzināt,	
par	ko	varu	lūgt	vai	kā	citādi	tev	palīdzēt.”

Bībeles pants
Katrai	stundai	ir	ieteikts	viens	Bībeles	pants.	Ja	jūs	mācāt	šīs	stundas	kā	5	stundu	sēriju,	tad	izvēlieties		
divus	vai	trīs	pantus	un	rūpīgi	tos	iemāciet	bērniem,	lai	viņi	tos	iegaumētu.	Ja	mācīsiet	visus	piecus,	bērni	
var	arī	neiemācīties	nevienu	no	tiem	ļoti	labi.

Papildu idejas
Teksta	malās	ir	paskaidrojoši	teksti,	papildu	idejas,	kas	padarīs	stundu	interesantāku.	Ja	ir	laiks,	izmantojiet	
šīs	idejas	nodarbībā.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai	Bībeles	stundai	ir	sagatavoti	atkārtošanas	jautājumi.	Atkārtošanu	var	izmantot	nodarbības	beigās	
vai	arī	nākošās	nodarbības	sakumā,	atkārtojot	iepriekš	mācīto.

Atkārtošanas	 laiks,	 ja	 tas	 ir	 pareizi	 sagatavots	un	vadīts,	 ir	 ideāla	 izdevība	pastiprināt	mācīto	bērniem	
interesantā	veidā.	Atkārtošanas	laikā	jūs	varat...

1)	novērtēt,	cik	daudz	bērni	ir	sapratuši	no	mācītā;

2)	saprast,	kur	likt	akcentu	turpmākajās	nodarbībās,	lai	bērni	labāk	iegaumētu;

3)	padarīt	nodarbību	interesantāku.	Bērniem	patīk	sacensības.	Atkārtošana	ir	vairāk	nekā	spēle,	tas	ir	laiks,	
kad	bērni	mācās.

Dotos	atkārtošanas	jautājumus	jūs	varat	papildināt	ar	jautājumiem	no	pārējām	nodarbības	daļām,	piemēram,	
dziesmām	un	Bībeles	panta.	Tādējādi	bērni	sapratīs,	ka	visas	nodarbības	daļas	ir	svarīgas.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Pārskats

Noskumušais	
kauszinis

Nehemijas	1:1–2:8

Aicinājums	celties	
un	celt

Nehemijas	2:9–20

Mūru	celšana	un	
sastapšanās	ar	
ienaidniekiem

Nehemijas	3–4

Stāties	pretim	
problēmām	Dieva	
ļaužu	vidū

Nehemijas	5–6

Pilsēta,	kas	
novēlēta	Dievam

Nehemijas		7–13

Atļauj	Dievam	
vadīt	tavu	dzīvi!

Neatpestītajiem:	Pieņem	Jēzu	Kristu	kā	
savu	Kungu	un	Glābēju.

Atpestītajiem:	Klausi	Dieva	Vārdam;	
lūdz	Dievam	piedošanu;	dari	
Viņa	darbu;	priecājies	Viņā;	
nodod	sevi	Dievam.

“Neviens	nevar	kalpot	diviem	
kungiem.”	Mateja	6:24

Dievs	palīdz	
Saviem	bērniem	
būt	gudriem.

Neatpestītajiem:		Uzticies	Jēzum	
Kristum	un	tu	būsi	glābts!

Atpestītajiem:	Lasi	Dieva	Vārdu!	Lūdz,	
lai	Dievs	tev	palīdz	atbildēt	
pareizi!

“Manas	mutes	runa		lai	ir	gudrība,	
un	manas	sirds	pārdomas	lai	ir	dziļa	
patiesība.”		Psalmi	49:4

Esi	gatavs	
sastapties	ar	citu	
radītām	grūtībām!

Atpestītajiem:	Lūdz,	lai	Dievs	tev	
palīdz!	Atceries,	cik	Viņš	ir	
liels	un	varens!

Dievam	ir	kāds	
uzdevums	
kristiešiem

Atpestītajiem:	Lūdz,	lai	Dievs	vada	un	
lieto	tevi!

“Ja	Dievs	ir	ar	mums,	kas	būs	pret	
mums.”	Romiešiem	8:31

“Māci	man	darīt	pēc	Tava	prāta,	jo	
Tu	esi	mans	Dievs,	Tavs	labais	Gars	
lai	vada	mani	pa	taisnu	ceļu!”	Psalmi	
143:10

Lūdz	Dievu	tā,	kā	
Viņš	to	ir	noteicis!

Neatpestītajiem:	Lūdz,	lai	Viņš	glābj	
tevi	no	tava	grēka.

Atpestītajiem:	Slavē	Viņu	katru	dienu,	
izsūdzi	Viņam	savus	grēkus	
un	lūdz	pēc	palīdzības.

“Piesauc	Mani,	tad	Es	tevi	uzklausīšu.”	

Jeremijas	33:3
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1. stunda
Noskumušais kauszinis

Rakstu vieta 
Nehemijas	1:1–2:8.

Centrālā patiesība 
Lūdz	Dievu	tā,	kā	Viņš	to	ir	noteicis!

Pielietojums 
Atpestītajiem:	 Slavē	Viņu	 katru	 dienu,	 izsūdzi	

Viņam	 savus	 grēkus	 un	 lūdz	 pēc	
palīdzības!

Neatpestītajiem:	Lūdz,	lai	Viņš	glābj	tevi	no	tava	
grēka!

Bībeles pants
“Piesauc	Mani,	tad	Es	tevi	uzklausīšu”	(Jeremijas	
33:3).

Uzskate
 Attēli	1–1,	1–2,	1–3,	1–4	un	1–5.
				Karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Iedomājies,	ka	tu	dzīvo	pirms	2500	gadiem.	CP

Notikumu attīstība

1.	Nehemija,	Persijas	ķēniņa	kauszinis.									CPN
2.	 Nehemija	 uzzina,	 ka	 Jeruzālemes	 mūri	 ir	

drupās.																																																	CPA                                                              
3.	Viņš	lūdz:	

       slavē	Dievu,																																					CPA
       nožēlo	grēkus,																																		CPA
       balstoties	uz	Viņa	apsolījumu,	lūdz	palī-	

												dzību	Dievam.																																	CPA
4.	Viņš	turpina	lūgt.																									          CPA
5.	Ķēniņš	jautā,	kāpēc	viņš	ir	noskumis	un	ko	viņš	

vēlas.	

6.	Nehemija	lūdz	atļauju	atjaunot	pilsētu.

Kulminācija

7.		Ķēniņš	saka	savu:	“Jā!”

8.	 	 Nehemija	 lūdz	 pēc	 drošības	 vēstulēm	 un	
kokmateriāla.

Noslēgums

Vai	tu	izvēlēsies	katru	dienu	pavadīt	laiku	lūgšanā?																										 
                                              CPA, CPN
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Stunda
Vai	 varat	 iedomāties	 laiku	 pirms	 2500	 gadiem?	 Tad	 nebija	 ne	
lidmašīnu,	ne	automašīnu,	ne	avīžu,	ne	 telefonu,	ne	 televīzijas,	ne	
e-pasta.	 Ja	valstī	dzīvoja	 svešinieki,	 tad	viņi	pilnībā	bija	 atrauti	no	
savām	mājām.

Tajos	senajos	laikos	jūdu	tautai	bija	grūti.	Viņi	bija	sagūstīti	un	aizvesti	
trimdā	uz	Bābeli.
(Izmantojiet karti, kas atrodas ilustrāciju albuma beigās.)

Kāpēc?	Tāpēc,	ka	viņi	nebija	paklausījuši		Dieva	pavēlēm.	Viņi	bija	
pievērsušies	citiem	dieviem	un	kalpoja	elkiem,	nevis	dzīvajam	Dievam.	
Un	Dievs	pieļāva,	ka	izraēlieši	tika	aizvesti	trimdā.		Esot	tālu	prom	no	
mājām,	no	savas	dzimtās	zemes,	daudzu	cilvēku	sirdis	tika	izmainītas,	
un	viņi	lūdza,	lai	Dievs	viņiem	piedod.	Dievs	atbildēja	viņu	lūgšanu.	
Dievs	grib,	lai	arī	mēs	Viņu	lūdzam.	Dievs	atbildēja	uz	Savu	cilvēku	
lūgšanām	tajos	tālajos	laikos	–	pagātnē.	Viņš	daudziem	deva	iespēju	
atgriezties	atpakaļ	Jeruzālemē.	

Persijas	 ķēniņš	 izdeva	 pavēli,	 kurā	 atļāva	 viņiem	 iet	 un	 atjaunot	
Templi	–	namu,	kurā	viņi	bija	pielūguši	Dievu.	Viņi	bija	tik	laimīgi,	
ka	beidzot	varēja	atgriezties	mājās.

Kāda	 jūdu	 jaunekļa	 vārds,	 kas	 piedzima	 Persijā,	 bija	Nehemija.	
Nehemijam	bija	 uzticēts	 ļoti	 atbildīgs	 darbs.	Viņš	 strādāja	 Sūsu	
ķēniņa	pilī.

Attēls 1–1
Pils	 Sūsās	 bija	 ļoti	 skaista.	Visur	 bija	marmors,	 zelts	 un	 sudrabs.	
Mēbeles	bija	darinātas	no	īpaša	koka.	Ķēniņam	bija	daudz	kalpu	un	
karavīru,	kas	viņu	sargāja.	Nehemija	bija	ķēniņa	Artakserksa	kauszinis.	
Varbūt,	ka	jums	neizklausās,	ka	kauszinis	varētu	būt	kaut	kas	īpašs,	
taču	tajā	laikā	tā	bija	ļoti	cienījama	profesija.	Viņš	pagaršoja	ķēniņa	
ēdienus	un	dzērienus,	pirms	tie	tika	pasniegti	ķēniņam.	Tas	tika	darīts,	
lai	pasargātu	ķēniņu	no	noindēšanas.	Ja	kauszinim	nepalika	slikti	un	
viņš	nenomira,	tad	ķēniņš	zināja,	ka	viss	ir	kārtībā.	Tas	nozīmēja,	ka	
ķēniņš	Nehemijam	ļoti	uzticējās.	Ķēniņš	ar	viņu	daudz	sarunājās,	un	
Nehemija	zināja	par	svarīgiem	lēmumiem,	kas	tika	pieņemti	Persijas	
impērijā.

Dievs	gatavoja	Nehemiju	kādam	vēl	lielākam	darbam,	bet	vispirms	
viņam	vajadzēja	 labi	padarīt	 to	darbu,	kas	viņam	bija	uzticēts	pilī.	
Dievam	 ir	arī	kāds	 īpašs	plāns	attiecībā	uz	 tavu	dzīvi.	Pirmais,	ko	
Dievs	grib	darīt	tavā	dzīvē,	ir	tas,	ka	Viņš	vēlas	tevi	izglābt	no	grēka.	
Tieši	tāpat	kā	cilvēki	senos	laikos,	arī	tu	esi	pārkāpis	Dieva	pavēles.	
Bībelē	 rakstīts,	 ka	mums	 ir	 jāmīl	Dievs	no	visas	 savas	 sirds	 (skat.	
Mateja	23:37),	 taču	biežāk	mēs	domājam	tikai	paši	par	sevi	un	to,	
ko	mēs	gribam.	Mēs	esam	gatavi	nepaklausīt	tam,	ko	Dievs	saka	par	
zagšanu,	melošanu,	ja	tas	palīdz	mums	panākt	to,	ko	esam	nodomājuši.	
Tādēļ	tev	ir	jāuzticas	Jēzum	Kristum.	Tikai	Viņš	vienīgais	spēj	piedot	

Parādiet kartē Jeruzālemi.

Parādiet kartē Sūsas.

CPN

CP
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tavus	grēkus	un	darīt	tevi	tādu,	kādam	tev	vajadzētu	būt.	Viņš	nomira	
pie	krusta	tavu	grēku	dēļ	un	uzcēlās	no	mirušiem.	Vai	tava	dzīve	ir	
Dievam	patīkama?	Ja	tu	zini,	ka	tava	dzīve	nav	tāda,	tad	griezies	pie	
Viņa	 jau	šodien.	Tā	 lūgšana,	kuru	Dievs	vēlas	no	katra	dzirdēt,	 ir	
šāda:	“Kungs,	izglāb	mani”	vai	arī,	kā	tas	vīrs	Bībelē	teica:	“Kungs,	
esi	man	grēciniekam	žēlīgs”	(Lūkas	18:13).	Lūdz,	lai	Viņš	kļūst	par	
tavu	Kungu	un	Glābēju.	Viņš	ir	apsolījis,	ka	nevienu,	kas	nāks	pie	
Viņa,	Viņš	neatstums	(Jāņa	6:37).

Ja	tev	ir	jautājumi	par	to,	kā	tu	vari	nākt	pie	Dieva,	lūdzu,	pasaki	to	
man	nodarbības	beigās.	Tu	vari	atnākt	un	apsēsties	šeit	priekšā.	Es	
ar	prieku	parādīšu,	kas	 tev	 ir	 jādara,	 lai	piepildītos	Dieva	solījums	
tevi	glābt.	Tas	ir	ļoti	svarīgi,	tāpēc	es	tevi	aicinu:	nāc	un	apsēdies	šeit	
priekšā,	ja	tu	domā,	ka	es	tev	varētu	palīdzēt.	

Attēls 1–2
Nehemijam	pilī	bija	goda	vieta,	un	viss	likās	ejam	labi.	Tomēr	kādu	
ziemas	dienu	viņš	dzirdēja	ziņas,	kas	viņu	ļoti	apbēdināja.	Viņa	brālis	
Hananijs	un	citi	viņa	draugi	atgriezās	Sūsās	no	Jeruzālemes.

Nehemija	 viņiem	 jautāja:	 “Nu,	 kā	 viņiem	 tur	 iet?	Kā	 izskatās	
Jeruzālemē?”

Viņi	 atbildēja:	 “Tie,	 kas	 dzīvo	 tur,	 atrodas	 nelaimē	 un	 kaunā;	
Jeruzalemes	mūri	 ir	 noplēsti,	 tās	 	 vārti	 ir	 sadedzināti	 ugunī”	
(Nehemijas	1:3).

Nehemija	bija	noskumis	un	domāja:	“Pēc	visiem	šiem	daudzajiem	
gadiem	Jeruzālemes	iedzīvotājiem	nav	nekāda	patvēruma	no	saviem	
ienaidniekiem.	Laupītāji	var	iet	iekšā	un	ārā,	kad	vien	tiem	iepatīkas.	
Nav	ne	mūru,	ne	vārtu,	kas	spētu	tos	aizkavēt.	Nav	nekāds	brīnums,	
ka	ļaudis	ir	nobijušies	un	grimst	bezcerībā.	Apkārtējās	tautas	ņirgājas	
par	tiem.”

Vai	 jūs	zināt,	ka	tie,	kas	pieder	Tam	Kungam,	šodien	var	atrasties	
līdzīgā	 situācijā?	Mēs	 varbūt	 nerunājam	 ar	Dievu	 un	nedzīvojam	
Viņam,	kā	mums	to	vajadzētu	darīt.	Vai	varbūt	arī	tevi	māc	bezcerība	
savā	kristieša	dzīvē?	Jeruzālemes	iedzīvotāji	jutās	pilnīgi	bezcerīgi,	jo	
viņu	pilsēta	bija	drupās.	

Attēls 1–3
Kāda	bija	Nehemijas	reakcija	pēc	tam,	kad	viņš	uzzināja	jaunumus	
par	Jeruzālemi?	Bībelē	rakstīts,	ka	viņš	apsēdās	un	raudāja	(Nehemijas	
1:4).	Nehemija	bija	noskumis,	un	viņš	sāka	lūgt.	Viņš	pat	iztika	bez	
ēšanas,	tik	ļoti	viņš	pārdzīvoja	to,	kas	notika	Jeruzālemē.	Nehemijas	
lūgšanu	mēs	varam	izlasīt	Bībelē	(Nehemijas	1:5–11).	Tā	patiešām	ir	
brīnišķīga	lūgšana.	Dievs	ir	ielicis	šo	lūgšanu	Savā	Vārdā,	lai	arī	mēs	
varētu	lūgt	tā,	kā	Viņš	to	vēlas,	kā	Nehemija.	Kā	tad	Nehemija	lūdza?	

Vispirms	viņš	runāja	par	to,	cik	liels	un	varens	ir	Dievs.	Viņš	teica:	
“Ak,	Kungs,	debesu	Dievs,	lielais	un	bijājamais	Dievs…”	(Nehemijas	

Izlasiet pantu no Bībeles.
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1:5).	Tas	Kungs	 ir	visvarens.	Viņš	 ir	Kungs	pār	 it	 visu.	Nehemija	
savas	lūgšanas	sākumā	arī	teica,	cik	Dievs	ir	uzticīgs	un	ka	Viņš	pilda	
Savus	apsolījumus	tiem,	kas	Viņu	mīl	un	paklausa	Viņa	pavēlēm.	Arī	
mums	vajadzētu	pielūgt	Dievu	tā,	kā	to	darīja	Nehemija,	slavēdams,	
cik	liels,	varens	un	uzticams	ir	Dievs.	Mēs	varam	Viņam	uzticēties,	
mūsu	lūgšanas	tiks	atbildētas.

Pēc	tam	kad	Nehemija	bija	slavējis	Dievu,	viņš	nožēloja	savus	grēkus	
un	cilvēku	grēkus.	Viņš	teica:	“Es	tagad	griežos	pie	Tevis	dienu	un	
nakti	par	Izraēla	bērniem,	taviem	kalpiem,	izsūdzēdams	Izraēla	bērnu	
grēkus,	ko	mēs	esam	grēkojuši	pret	Tevi.	Mēs	esam	rīkojušies	 ļoti	
nekrietni	pret	Tevi,	jo	neesam	sekojuši	Tavām	pavēlēm,	likumiem	un	
priekšrakstiem,	ko	Tu	esi	pavēlējis”	(skat.	Nehemijas	1:6–7).	

Nehemija	 teica,	 ka	 arī	 viņš	 ir	 bijis	 nepaklausīgs	Dievam.	Vai	mēs	
esam	gatavi	 kā	Nehemija	 atzīties	Dievam,	 ka	mēs	neesam	Viņam	
paklausījuši?	Visi	mēs	darām	nepareizas	lietas	savā	kristīgajā	dzīvē,	
un	Bībele	mums	māca,	ka	mums	ir	jālūdz	piedošana	Dievam	(skat.	
Lūkas	11:4;	1.	Jāņa	1:8–9).	Viņš	apsola	piedot	mums	mūsu	grēkus	
un	darīt	mūs	tīrus.

Tikai	 pēc	 tam,	 kad	Nehemija	 bija	 pielūdzis	 un	 slavējis	Dievu	 un	
nožēlojis	savus	grēkus,	viņš	lūdza	Dieva	palīdzību.	Savā	lūgšanā	viņš	
lietoja	 apsolījumu,	 kuru	Dievs	 bija	 devis	 pirms	daudziem	gadiem	
caur	Mozu.	Dievs	bija	teicis,	ka	tad,	kad	viņi	grēkos,	Viņš	tos	izmētās	
starp	citām	pasaules	tautām,	bet,	ja	viņi	atgrieztos	pie	Dieva	un	atkal	
paklausītu	Viņam,	tad	Viņš	no	visām	tālajām	vietām	tos	savestu	kopā	
Jeruzālemē.	(Skat.	5.	Mozus	30:1–5.)	Tad,	kad	mēs	lūdzam,	 ir	 labi	
domāt	par	to,	ko	Dievs	ir	teicis.	Tad	mēs	zinām,	ka	lūdzam	pēc	Viņa	
prāta.	Mēs	arī	drīkstam	atsaukties	uz	Viņa	apsolījumiem.	

Nehemija	nelūdza	vispārējām	frāzēm,	viņš	lūdza	par	vienu	noteiktu	
lietu:	“Dod	jel	panākumus	savam	kalpam	šodien	un	piešķir	viņam	
labvēlību	 tā	 vīra	 priekšā”	 (Nehemijas	 1:11).	Viņš	 lūdza,	 lai	Dievs	
izdara	tā,	lai	ķēniņš	būtu	viņam	labvēlīgs,	kad	viņš	ar	to	runās.	Dievs	
rādīja,	ka	Viņš	var	palīdzēt	Saviem	ļaudīm,	un	Nehemija	bija	gatavs	
iet.	Saki	Dievam	šodien	savu	vajadzību	un	esi	gatavs	darīt	visu,	ko	
Viņš	tev	norāda.

Attēls 1–4
Kas	par	brīnišķīgu	lūgšanu	tā	bija!	Nehemija	turpināja	tā	lūgt	veselus	
četrus	mēnešus.	Tas	noteikti	likās	diezgan	ilgs	laiks.	Dievs	vēlas,	lai	arī	
mēs	turpinām	lūgt,	jo	mēs	zinām,	ka	tā	ir	Viņa	griba.	Dažreiz	mums	
ir	jāgaida	diezgan	ilgs	laiks,	pirms	Viņš	mums	atbild.	Man	nāk	prātā	
kāds	vīrs	Georgs	Millers,	 kurš	 lūdza	par	 savu	draugu	katru	dienu	
septiņdesmit	 gadus.	Likās,	 ka	 atbildes	 nebūs.	Beidzot	 viņa	 draugs	
uzticējās	Jēzum.	Viņš	tika	glābts	Georga	Millera	bērēs.		Vai	tu	lūdz	par	
kādu	savu	draugu	vai	kādu	savu	ģimenes	locekli,	lai	tas	tiktu	glābts?	
Nepadodies,	pat	ja	nāktos	lūgt	mēnesi	vai	gadu.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Nedēļu	 pēc	 nedēļas	Nehemija	 lūdza.	 Tad	 kādu	 dienu	 aprīlī	 viņš	
gatavojās	ķēniņam	pasniegt	vīnu.	Agrāk	viņš	vienmēr	bija	priecīgs	
ķēniņa	klātbūtnē,	bet	šoreiz	pirmo	reizi	viņa	skumjas	kļuva	redzamas.

	Ķēniņš	Artakserkss	to	uzreiz	pamanīja	un	jautāja:	“Kādēļ	tavs	vaigs	ir	
tik	noskumis,	un	tomēr	tu	taču	neesi	slims?”	(Nehemijas	2:2).	Ķēniņš	
gribēja	uzzināt,	kas	darīja	viņa	kalpu	tik	nelaimīgu.

Nehemija	bija	 ļoti	nobijies.	Viņš	zināja,	ka	nedrīkst	būt	noskumis,	
kad	ir	kopā	ar	ķēniņu.	Viņš	arī	zināja,	ka	ķēniņš	Artakserkss	ir	izdevis	
pavēli	 pārtraukt	 jebkādus	 Jeruzālemes	 sienas	 atjaunošanas	 darbus	
(skat.	Ezras	4:21).	

Nehemija	atbildēja	ķēniņam,	teikdams:	“Kā	lai	mans	vaigs	nebūtu	
noskumis,	kad	pilsēta,	manu	tēvu	kapu	vieta,	ir	izpostīta	un	tās	vārti	
sadedzināti	ugunī?”	(Nehemijas	2:3).		

Nehemija	gaidīja,	ko	ķēniņš	teiks.	Vai	ķēniņš	dzīs	viņu	projām?	

Dievs	atbildēja	uz	lūgšanu,	un	ķēniņš	sacīja:	“Kas	tas	ir,	ko	tu	vēlies?”	

Nehemija	saprata,	cik	daudz	bija	atkarīgs	no	tā,	kas	tagad	notiks	tālāk.	
Un	tāpēc,	pirms	viņš	uzrunāja	ķēniņu,	viņš	ātri	čukstēja	Dievam	savu	
lūgšanu.	

Tad	viņš	teica:	“Ja	tas	ķēniņam	labi	šķiet	un	tavs	kalps	ir	patīkams	tavā	
priekšā,	tad	es	lūdzu,	ka	tu	sūti	mani	uz	Jūdu,	uz	manu	tēvu		kapu	
pilsētu,	lai	es	to	atkal	uzceļu.”	(Nehemijas	2:5).

Ko	ķēniņš	tagad	atbildēs?	Vai	viņš	dusmosies	uz	Nehemiju?	Vai	viņš	
noliegs	viņa	lūgumu?	

Ķēniņš	 teica	Nehemijam:	 “Cik	 ilgi	 būs	 tavs	 ceļojums,	 un	 kad	 tu	
atgriezīsies?”	 (Nehemijas	 2:6).	Ķēniņš	bija	 devis	 savu	 atļauju.	Cik	
brīnišķīgi!	Nehemija	 zināja,	 ka	 tas	 bija	Dievs,	 kas	 to	 darījis	 par	
iespējamu.	Nekas	 nav	 par	 grūtu	Dievam.	Ar	Viņu	 visas	 lietas	 ir	
iespējamas.	(Skat.	Mateja	19:26.)

Attēls 1–5
Nehemija	 zināja,	 ka	 viņam	būs	nepieciešama	ķēniņa	palīdzība,	 lai	
nokļūtu	līdz	Jeruzalemei	un	uzceltu	mūrus.	Viņš	jau	domāja	par	to,	
ko	būtu	nepieciešams	paveikt.	Viņš	varēja	ķēniņam	pateikt,	cik	ilgs	
šāds	ceļojums	varētu	būt.	

Viņš	arī	teica:	“Ja	tas	ķēniņam	labpatīk,	lai	viņš	dod	man	līdzi	vēstules	
Aiz-Eifratas	novada	pārvaldniekiem,	ka	viņi	mani		laiž	cauri	līdz	Jūdai,	
bez	tam	vēl	kādu	vēstuli	ķēniņa	mežu	kungam	Asafam,	lai	viņš	dotu	
man	kokus	baļķiem	Tempļa	cietokšņa	vārtiem	un	pilsētas	mūriem,	
un	mājai,	kur	es	pats	dzīvošu.”	(Nehemijas	2:7–8.)

Pārvaldnieki	varēja	nelaist	Nehemiju	uz	Jeruzālemi	tāpēc	viņam	bija	
nepieciešamas	vēstules	no	ķēniņa.	Viņam	arī	bija	vajadzīgi	koki,	lai	
varētu	atjaunot	vārtus	un	citas	koka	konstrukcijas.	Un	vēlreiz	ķēniņš	
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teica	“labi”.	Tas	Kungs	jau	bija	pastrādājis	pie	ķēniņa	sirds,	tā	ka	viņš	
labprāt	piekrita.	Nehemija	varēja	teikt:		“Ķēniņš	mani	uzklausīja,	tādēļ	
ka	mana	Dieva	žēlīgā	roka	bija	pār	mani”	(Nehemija	2:8).	Viņš	saņēma	
no	ķēniņa	atļauju	Jeruzālemes	atjaunošanai.	Viņš	saņēma	vēstules,	
kas	viņam	bija	nepieciešamas	drošai	ceļošanai	un	koku	iegūšanai	no	
ķēniņa	mežiem.	Dievs	bija	atbildējis	lūgšanu.	Dievs	grib,	lai	arī	jūs	
visu	nestu	Viņa	priekšā	lūgšanā.	Viņš	saka:	“Piesauc	Mani,	tad	Es	tevi	
uzklausīšu”	(Jeremijas	33:3).

Kristieši,	zēni	un	meitenes,	 	vai	 jūs	slavējat	Dievu	katru	reizi,	kad	
lūdzat?	Un	 tad	pastāstiet	visu,	ko	esat	darījuši,	un	 lūdzat,	 lai	Viņš	
palīdz	jums	un	citiem?	Nehemija	uzrunāja	Dievu,	un	Viņš	atbildēja	
brīnišķīgā	veidā.	Dievs	tev	un	man	šodien	saka:	“Piesauc	Mani,	tad	
Es	tevi	uzklausīšu”	(Jeremijas	33:3).

Un	tu,	kura	dzīvē	vēl	nav	Jēzus	Kristus,	vai	 tu	neaicināsi,	 lai	Viņš	
šodien	kļūst	par	 tavu	Kungu	un	Glābēju?	Tikai	Viņš	vienīgais	var	
piedot	 tavus	 grēkus	un	veidot	 tevi	 par	 tādu,	 kādu	Viņš	 vēlas	 tevi	
redzēt.	Neatliec	to	brīdi,	kad	tu	izšķiries	par	sekošanu	Kristum.	Viņš	
vēlas,	lai	tu	lūgtu	šādu	lūgšanu:	“Kungs,	glāb	mani!”	Viņš	ir	apsolījis,	
ka	nevienu,	kas	nāks	pie	Viņa,		Viņš	neatstums.	Uzticies	arī	tu	Jēzum	
Kristum,	un	tu	redzēsi,	cik	brīnišķīgs	Glābējs	un	Kungs	Viņš	ir.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 	Kāpēc	Dievs	 pieļāva,	 ka	 izraēliešus	 aizveda	 trimdā	uz	Bābeli? (Viņi 

nepaklausīja Dieva pavēlēm un pielūdza  elkus, nevis patieso un dzīvo Dievu.)

2.		Kādi	bija	ķēniņa	kausziņa	pienākumi?	(Nogaršot ķēniņa ēdienu  un dzērienu, 
lai novērstu mēģinājumus nogalināt ķēniņu.)

3.	 Kādas	bēdīgas	ziņas	pavēstīja	Nehemijas	brālis?	(Cilvēki ir briesmās, un 
Jeruzalemes mūri ir sagrauti.)

4.	 Kādas	 problēmas	 radīja	 sagrautais	mūris?	 (Nebija aizsardzības no 
ienaidniekiem; laupītāji varēja nākt un iet.)

5.	 Kā	Nehemija	sāka	savu	lūgšanu?	(Viņš slavēja un pielūdza Dievu un pēc 
tam izsūdzēja savus grēkus.)

6.	 Cik	ilgi	Nehemija	lūdza,	pirms	devās	pie	ķēniņa?	(Četrus mēnešus.)

7.	 Ko	mēs	varam	darīt,	 ja	Dievs	neatbild	mūsu	lūgšanas	nekavējoties?	
(Nepadoties un turpināt lūgt.)

8.	 Ko	Nehemija	darīja,	 tieši	pirms	viņš	 savu	 lūgumu	 izteica	ķēniņam?	
(Viņš lūdza Dievu.)

9.	 Nehemija	 lūdza	 ķēniņam	 vēstules.	Kā	 šīs	 vēstules	 varēja	 palīdzēt	
Nehemijam? (Nodrošināt drošu ceļošanu cauri valsts provincēm; deva atļauju 
saņemt kokmateriālus no ķēniņa mežiem.)

10.	 Ko	Dievs	apsola	tiem,	kas	nāk	pie	Viņa?	(Viņš nevienu neatstums.)

CPN
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2. stunda
Aicinājums celties un celt

Rakstu vieta
Nehemijas	2:9–20.

Centrālā patiesība
Dievam	ir	kāds	uzdevums	kristiešiem.

Pielietojums 
Atpestītajiem:	Lūdz,	lai	Dievs	vada	un	lieto	tevi.

Bībeles pants 
“Māci	man	darīt	pēc	Tava	prāta,	jo	Tu	esi	mans	
Dievs,	Tavs	labais	Gars	lai	vada	mani	pa	taisnu	
ceļu!”	(Psalmi	143:10).

Uzskate
 Attēli	2–1,	2–2,	2–3,	2–4	un	2–5.

 Karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Kas	tā	bija	par	brīnišķīgu	dienu,	kad	Nehemija	kopā	
ar	citiem	jūdiem	devās	ceļā!

Notikumu attīstība

1.	Ceļojums	uz	Jeruzalemi.

2.	Nehemija	uzzina	par	situāciju.	             CPA
3.	Sanballats	un	Tobijs	ir	dusmīgi.	   CPA, CPN
4.	Nehemija	naktī	pārbauda	mūri.	            CPA
5.	“Celsim	Jeruzālemes	mūri!”	                CPA
6.	Cilvēki	piekrīt.

7.	Ienaidnieki	izsmej.

Kulminācija

“Debesu	Dievs,	Viņš	ir	tas,	kas	dos	sekmes	mums,	
un	mēs,	Viņa	kalpi,	še	celsimies	un	celsim.”

Noslēgums

Atļauj	Tam	Kungam	tevi	vadīt	un	lietot.	Viņš	dos	
tev	drosmi	un	spēku.	                           CPA
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Stunda
Attēls 2–1

Kas	tā	bija	par	brīnišķīgu	dienu,	kad	Nehemija	kopā	ar	citiem	jūdiem	
devās	ceļā	uz	Jeruzālemi!	Veselus	četrus	mēnešus	viņš	bija	lūdzis	pēc	
šīs	dienas.	Ķēniņš	bija	devis	atļauju	atjaunot	pilsētas	mūrus.	Beidzot	
bija	 pienācis	 laiks	 doties	 uz	 Jeruzālemi.	 Jūs	 varat	 iedomāties,	 cik	
Nehemija	bija	priecīgs.	Tas	viss	bija	noticis,	pateicoties	tam,	kā	jau	viņš	
bija	teicis:	“Ka	mana	Dieva	žēlīgā	roka	bija	pār	mani”	(Nehemijas	2:8).

Bībelē	 ir	 rakstīts,	ka	ķēniņš	pat	nosūtīja	 līdzi	karavīrus	un	armijas	
virsniekus,	lai	sargātu	viņus	tālajā	ceļā	(skat.	Nehemijas	2:9).	

Tas	bija	garš	ceļojums,	apmēram	1100	kilometru.	Sūsas	iedzīvotāji	
noteikti	noskatījās,	kā	viņi	devās	tālajā	ceļā	un	brīnījās,	vai	viņi	vispār	
jebkad	sasniegs	Jeruzālemi	(parādiet	kartē).	

Vispirms	 viņiem	vajadzēja	 pārcelties	 pāri	Tigrai	 un	 pēc	 tam	pāri	
Eifratai.	

Ķēniņš	bija	Nehemijam	iedevis	vēstules,	kuras	viņam	bija	jāparāda	
to	provinču	pārvaldniekiem,	kuru	provinces	viņam	nācās	 šķērsot.	
Ķēniņa	pavēlēm	vajadzēja	 tikt	 pildītām,	 tāpēc	 viņi	 varēja	 turpināt	
ceļojumu	bez	kādiem	sarežģījumiem.	Katra	diena	veda	viņus	tuvāk	
un	tuvāk	Jeruzālemei.

Attēls 2–2
Beidzot,	gandrīz	pēc	trīs	mēnešus	ilga	ceļojuma	viņi	nonāca	Jūdejā.	
Un	tur	 jau	 tālumā	varēja	redzēt	Jeruzālemes	pilsētu	vai	vismaz	to,	
kas	no	tās	bija	palicis	pāri.	Cik	gan	viņi	bija	pateicīgi,	ka	Dievs	viņus	
sveikus	un	veselus	bija	pavadījis	visu	šo	garo	ceļu!	Šī	bija	tā	pilsēta,	
no	kuras	viņu	vecvecāki	kā	gūstekņi	tika	aizvesti	trimdā.	

Kad	Nehemija	parunājās	ar	Jeruzālemes	iedzīvotājiem,	viņš	saprata,	
ka	viņi	bija	 zaudējuši	 jebkādas	 cerības.	Nehemija	uzreiz	neatklāja,	
kāpēc	viņš	bija	 ieradies	(skat.	Nehemijas	2:16).	Viņš	vispirms	pats	
gribēja	apskatīties,	kā	tur	viss	izskatījās.	

Dievs	bija	atvedis	Nehemiju	uz	Jeruzālemi,	lai	viņš	darītu	kādu	īpašu	
Dieva	darbu.	Dievam	 ir	 arī	 kāds	 ļoti	 īpašs	darbs	 jums,	 ja	 jūs	 esat	
uzticējušies	Kungam	Jēzum	Kristum.	Dievs	var	lietot	tevi,	lai	arī	citi	
uzticētos	Kungam	Jēzum.	Viņš	var	 lietot	 tevi,	 lai	palīdzētu	citiem	
pieaugt	 kristīgajā	 dzīvē.	Viņam	 ir	 pilnīgs	 plāns	 katram	no	mums,	
katru	dienu	neatkarīgi	no	tā,	kur	mēs	atrodamies:	mājās,	skolā	vai	
rotaļājoties,	Viņš	var	vadīt	mūs	pie	tiem,	kam	ir	vajadzības.	Ja	tu	esi	
kristietis,	vai	tu	lūdz,	lai	Dievs	tevi	katru	dienu	vada?	Ir	kāds	mazs	
pantiņš,	kuru	jūs	varat	lietot	kā	lūgšanu:

“Kungs,	lieto	mani,	šeit	es	esmu,	lieto	mani.

Es	gribu,	lai	Tu	mani	vareni	lieto.

Izlasiet tekstu no Bībeles.
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Ielas	otrā	pusē	vai	jūras	otrā	pusē.

Kungs,	šeit	es	esmu,	lieto	mani.”

Nehemija	atļāva,	lai	Dievs	viņu	vada	un	lieto.

Attēls 2–3
Tomēr	bija	divi	vīri,	kas	bija	ļoti	dusmīgi	par	Nehemijas	atgriešanos,	–	
Sanballats,	Samarijas	pārvaldnieks,	un	Tobijs,	Amonas	pārvaldnieks.	
Viņi	 neieredzēja	 jūdus	 un	 saprata,	 ka	Nehemija	 ir	 ieradies,	 lai	
palīdzētu	saviem	ļaudīm.	Viņi	nevēlējās,	lai	Jūdeja	atkal	kļūtu	spēcīga.	
Tāpēc	viņi	bija	ļoti	neapmierināti.

Kad	mēs	kā	kristieši	darām	Dieva	gribu,	 tad	vienmēr	būs	 cilvēki,	
kam	tas	nepatiks.	Kad	viņi	redz,	ka	mēs	esam	savādāki	nekā	viņi,	jo	
mēs	mīlam	Jēzu	Kristu,	tad	tas	viņus	ļoti	sadusmo.	Dažreiz	viņi	var	
darīt	pat	tādas	lietas,	kā	sabojāt	mūsu	skolas	grāmatas	vai	divriteni.	
Dažreiz	viņi	stāstīs	citiem	par	mums	melus.	Mums	ir	jābūt	gataviem,	
ka	tā	var	notikt.	Kad	Jēzus	Kristus	bija	uz	zemes,	bija	cilvēki,	kas	Viņu	
neieredzēja,	tāpēc	arī	mēs	varam	zināt,	ka	ir	cilvēki,	kas	neieredz	mūs,	
jo	mēs	sekojam	Jēzum	Kristum.	Vai	tam	vajadzētu	atturēt	mūs	no	
stāstīšanas	citiem	par	mūsu	Glābēju?	Vai	tam	vajadzētu	atturēt	mūs	
no	palīdzības	sniegšanas	tiem,	kam	tā	ir	nepieciešama?	

Nē!	Nehemija	neatļāva	Sanballatam	vai	Tobijam	 apstādināt	Dieva	
darbu	Jeruzālemē.	Lūgsim,	lai	Dievs	palīdz	mums	strādāt	katru	dienu	
Viņam.	Kad	Marija	 Šlesere	 sāka	mācīt	 bērniem	Dandī	pilsētā	par	
Kungu	Jēzu,	kāda	 jauniešu	banda	centās	viņu	 iebiedēt	un	piekaut.	
Taču	viņa	turpināja	mācīt	par	Jēzu.	Vēlāk	viņa	kā	misionāre	devās	
uz	Āfriku.	

Sanballats	 un	Tobijs	 bija	 noskaņoti	 pret	Nehemiju.	Varbūt,	 tu	 esi	
apskaudis	kristiešus	vai	dusmojies	uz	viņiem.	Jūs	un	arī	es,	mēs	esam	
grēcinieki.	 Ir	 tikai	viens,	kas	var	paņemt	nost	 sodu,	ko	mēs	esam	
nopelnījuši	par	grēku,	un	izmainīt	mūsu	dzīvi.	Tas	 ir	Kungs	Jēzus	
Kristus.	Viņš	 izcieta	mūsu	 vietā	 sodu	 pie	 krusta.	Bībelē	 rakstīts:	
“Kristus	par	mums	bezdievīgajiem	 ir	miris”	 (Romiešiem	5:6).	Cik	
tas	ir	brīnišķīgi!	Glābējs	ir	augšāmcēlies,	Viņš	ir	dzīvs.	Tu	vari	nākt	
pie	Viņa	šodien	pat.	Uzticies	Viņam	ar	visu	savu	sirdi,	un	Viņš	tev	
piedos!	Viņš	izmainīs	tavu	dzīvi.

Attēls 2–4
Nehemija	jau	bija	Jeruzālemē	trīs	dienas.	Viņš	vēl	joprojām	nevienam	
nebija	teicis	neko	par	saviem	plāniem.	Viņš	pats	gribēja	visu	redzēt.	Kā	
viņš	varēja	pārbaudīt	atlikušos	mūrus,	nevienam	neredzot?	Viņš	gaidīja	
to	brīdi,	kad	cilvēki	bija	savās	gultās,	–	nakti.	Tad	kopā	ar	dažiem	
draugiem	viņš	devās	ārpus	pilsētas	apskatīt	mūrus	un	vārtus.	Viņš	ļoti	
uzmanīgi	apskatīja	drupas	un	to,	kas	bija	palicis	pāri	no	mūriem.	Tas	
bija	skumjš	skats.	Tur	bija	vietas,	kur	viņš	ar	savu	dzīvnieku,	uz	kura	

Izlasiet Bībeles pantu.
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viņš	jāja,	nevarēja	tikt	cauri,	tik	lielas	bija	akmeņu	un	drupu	kaudzes.	
Tad	viņš	nokāpa	un	gāja	kājām.	Mazais	vīru	pulciņš	sāka	ar	Avota	
vārtiem.	Lēnām	viņi	bija	apsekojuši	visu	mūri.	Nehemijam	vajadzēja	
skaidri	zināt,	kas	viņam	būtu	jādara.	

Kungs	 Jēzus	 arī	 sacīja,	 cik	 svarīgi	 ir	 apdomāt	 to,	 ar	 ko	mums	 kā	
kristiešiem	nāksies	saskarties.	Viņš	teica:	ja	kāds	grib	celt	torni,	tad	
viņš	vispirms	parēķinās	 izdevumus,	vai	viņš	to	var	pabeigt	 (Lūkas	
14:28–30).	Vai	jūs	esat	sapratuši,	ko	maksās	tas,	ko	Tas	Kungs	vēlas?	
Tas	nozīmē	pirmajā	vietā	likt	To	Kungu,	nevis	savas	vēlmes.	

Varbūt,	 tu	 kā	 kristietis	 vēlētos	 pavadīt	 vakaru	mājās	 rotaļājoties,	
bet	Kungs	parāda,	ka	kaimiņos	ir	kāds,	kuram	ir	nepieciešama	tava	
palīdzība.	Ko	tev	tagad	darīt?	Vai	tu	teiktu:	“Ā,	tas	nekas,	gan	jau	tas	
cilvēks	pats	tiks	galā”	vai	arī	“Kungs,	es	gribu	darīt	Tavu	gribu,	lai	
ko	tas	arī	maksātu”?	

Sekot	Kristum	un	pildīt	Viņa	gribu	nozīmē	ne	 tikai	 to,	ka	Viņš	 ir	
pirmais	mūsu	brīvā	laika	pavadīšanā,	bet	arī	mūsu	naudas	tērēšanā.	
Mēs	vienkārši	nepērkam	to,	kas	mums	iepatīkas,	bet	mēs	atļaujam	Tam	
Kungam	mūs	vadīt.	Mēs	lūdzam,	lai	Viņš	palīdz	mums	dot	naudu,	lai	
pārējie	varētu	dzirdēt	evaņģēliju.	Daži	kristieši	domā,	ka	darīt	lielas	
lietas	Dieva	uzdevumā	var,	tikai	kļūstot	par	misionāru	vai	sludinātāju.	
Taču	vairumā	gadījumu	darīt	Dieva	darbu	nozīmē	būt	uzticīgam	mazās	
lietās.	Piemēram,	palīdzēt	draugam	vai	ziedot	misionāru	darbam.	Tas	
ne	vienmēr	ir	viegli,	bet	Dievs	ir	ar	Saviem	bērniem	šodien	tieši	tāpat,	
kā	Viņš	bija	ar	Nehemiju	tajos	senajos	laikos.

Nehemija	pārbaudīja	mūri	un	vārtus.	Viņš	redzēja	visu,	ka	priekšā	liels	
darbs.	Nākošajā	dienā	viņš	par	šo	plānu	gatavojās	pastāstīt	pārējiem	
ļaudīm.

Attēls 2–5
Nākošajā	dienā	Nehemija	sasauca	visus	vadītājus.	Viņš	tiem	sacīja:	
“Jūs	redzat	nelaimi,	kādā	mēs	esam,	ka	Jeruzāleme	ir	izpostīta	un	tās	
vārti	sadedzināti	ugunī.	Nāciet	un	uzcelsim	atkal	Jeruzālemes	mūrus,	
lai	mēs	vairs	ilgāk	nebūtu	par	apsmieklu”	(Nehemijas	2:17).	

(Tie	cilvēki,	kas	dzīvoja	ap	Jeruzālemi,	izsmēja	cilvēkus,	kas	dzīvoja	
Jeruzālemē,	nojaukto	mūru	dēļ.)

Nehemija	gribēja,	lai	cilvēki	saprastu,	cik	lsvarīgi	ir	visiem	ķerties	pie	
darba.	Viņš	nemēģināja	šo	darbu	darīt	viens	pats.	Viņš	teica:	“Darīsim	
kaut	ko	visi	kopā,	lai	tā	vairs	nebūtu.”	Dievs	vēlas,	lai	mēs	strādātu	
kopā	ar	citiem,	kas	mīl	To	Kungu.	

Nehemija	viņus	aicināja:	“Nāciet,	celsimies	un	atjaunosim	Jeruzālemes	
mūrus.”	

Lai	viņus	iedrošinātu,	viņš	pastāstīja,	kā	Tas	Kungs	jau	bija	palīdzējis:	
“Ķēniņš	Artakserkss	iedeva	visu,	ko	man	vajadzēja	tāpēc,	ka	Tā	Kunga	
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roka	bija	 pār	mani.”	 (Skat.	Nehemijas	 2:18.)	Viņš	 tiem	pastāstīja,	
kā	ķēniņš	bija	devis	atļauju	atjaunot	mūrus,	kā	viņš	bija	uzrakstījis	
visas	vēstules,	ko	parādīt	provinču	pārvaldniekiem	ceļā,	 lai	dabūtu	
nepieciešamos	kokmateriālus.	

Nehemija	gaidīja,	ko	cilvēki	teiks.	Vai	viņi	būs	gatavi	strādāt	kopā,	vai	
arī	viņi	gribēs,	lai	viss	paliek	pa	vecam?	

Cilvēki	 atbildēja	 visi	 vienā	 balsī.	 Izlasīsim	 kopā,	 ko	 viņi	 teica:		
“Celsimies	un	celsim!”	(Nehemijas	2:18)	

Viņi	bija	gatavi	sākt	darbus.	Jūs	varat	iedomāties,	cik	Nehemija	bija	
laimīgs.	Cilvēki	bija	gatavi	strādāt	kopā.

Jaunumi	izplatījās	ātri.	Jūdu	ienaidnieki	uzzināja,	ka	viņi	grib	atjaunot	
mūri.	

Kad	šī	ziņa	sasniedza	Sanballatu,	Tobiju	un	viņu	draugu	Gešemu,	viņi	
smējās	par	jūdiem:	“Kas	tā	ir	par	lietu,	ko	jūs	darāt?	Jūs	laikam	gan	
esat	nodomājuši	celt	dumpi	pret	ķēniņu	un	atkrist	no	viņa	varas?”	
(Nehemijas	2:19)	

Taču	Nehemija	atbildēja	šiem	ienaidniekiem:	“Debesu	Dievs,	Viņš	ir	
tas,	kas	dos	sekmes	mums,	un	mēs,	Viņa	kalpi,	celsimies	un	celsim,	
bet	jums	te	nav	nekādas	daļas,	nedz	tiesības,	nedz	kāds	jūs	piemin	
Jeruzālemē!”	 (Nehemijas	 2:20)	Nehemija	 bija	 apņēmies	 izdarīt	 to	
darbu,	uz	kuru	Dievs	bija	viņu	aicinājis,	un	nekas	vai	neviens	nevarēja	
viņu	no	tā	atturēt.

Ja	tu	esi	kristietis,	tad	tu	vari	lūgt:	“Kungs,	ko	Tu	gribi,	lai	es	daru?”	
Tam	Kungam	ir	kāds	darbiņš	arī	tev.	Katru	dienu	Dievs	var	tevi	lietot	
kā	savu	liecinieku	mājās,	skolā	un	rotaļājoties.	Atļauj	Tam	Kungam	sevi	
vadīt	un	lietot,	kā	Viņš	to	darīja	ar	Nehemiju.	Dažreiz	tas	nebūs	viegli.	
Atceries,	ienaidnieki	smējās	par	jūdiem.	Tu	vari	griezties	pie	Kunga	
pēc	spēka	un	drosmes	liecināt	un	strādāt	Viņa	labā.	Viņš	palīdzēs	tev	
dzīvot	Viņam	un	vadīs	tevi	runāt	pareizos	vārdus.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādu	 papildu	 drošību	 ķēniņš	 nodrošināja	Nehemijam	 ceļā?	

(Ķēniņš sūtīja karavīrus un jātniekus, kas pavadīja Nehemiju.)

2.	 Cik	garš	bija		ceļojums?	(Apmēram 1100 km.)

3.	 Kādēļ	Nehemija	tūdaļ	neatklāja	savas	ierašanās	mērķi	Jeruzalemes	
iedzīvotājiem?	(Viņš vēlējās vispirms pats izpētīt apstākļus.)

4.	 Kādos	veidos	Dievs	lieto	ticīgos?	(Lai viņi norādītu citiem uz Dievu; 
palīdzētu tiem, kuriem nepieciešama palīdzība.)

5.	 Kāpēc	 Sanballats	 un	Tobijs	 nebija	 iepriecināti	 par	Nehemijas	
ierašanos? (Viņi nevēlējās, ka  jūdu tauta atkal būtu spēcīga.)

6.	 Kā	Nehemija	pārbaudīja	mūrus,	nevienam	neredzot?	(Viņš mūru 
apskati veica naktī.)

Izlasiet Bībeles pantu.
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7.	 Kā	Nehemija	pārliecināja	vadošos	vīrus,	ka	darbs	ir	paveicams?	
(Viņš pastāstīja, ko Dievs jau ir darījis – ir saņemta ķēniņa atļauja un 
vēstules drošībai un kokmateriālu sagādei.)

8.	 Pasakiet	visi	kopā	pantu,	kuru	visi	kopā	izlasījām	no	Nehemijas	
2:18,	kas	parāda,	ka	cilvēki	vēlējās	strādāt	un	atjaunot	 	sienas.	
(“Celsimies un celsim!”)

9.	 Ko	 darīja	 Sanballats,	 Tobijs	 un	Gešems,	 kad	 viņi	 dzirdēja	
jaunumus?	(Viņi izsmēja jūdus.)

10.	 Ja	cilvēki	ir	pret	mums,	tāpēc	ka	mīlam	Kungu	Jēzu,	vai	mums	
pārtraukt	runāt	par	Dievu	ar	viņiem? (Nē. Dievs palīdzēs mums būt 
Viņa lieciniekiem.)
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3. stunda
Mūru celšana un sastapšanās ar ienaidniekiem

Rakstu vieta
Nehemijas	3.	un	4.	nodaļa.

Centrālā patiesība
Esi	gatavs	sastapties	ar	citu	radītām	grūtībām!

Pielietojums
Atpestītajiem:	Lūdz,	lai	Dievs	tev	palīdz!	Atceries,	

cik	Viņš	ir	liels	un	varens.

Bībeles pants
“Ja	Dievs	 ir	 ar	mums,	 kas	 būs	 pret	mums”	
(Romiešiem	8:31).

Uzskate
 Attēli	3–1,	3–2,	3–3,	3–4	un	3–5.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Zēns	 pārgājienā,	 kalnos.	Tēvs	 viņam	 saka:	 “Mēs	
pieturēsimies	pie	izvirzījumiem	un	kāpsim	augšā.”	    
                                                       CPA

Notikumu attīstība

1.	 Nehemija	 plāno	 darbus	 un	 iedrošina	
strādniekus.	                                                           CPA

2.	Sanballats	un	Tobijs	apsmej	jūdus.											CPA
3.	Ienaidnieki	plāno	uzbrukumu.	             CPA
4.	Cilvēki	lūdz	un	sargā	pilsētu.

5.	Cilvēki	ir	nobijušies	no	uzbrukuma	draudiem.

6.	Cilvēki	tiek	izvietoti	visneaizsargātākajās	vietās.

7.	 “Atceries	 To	 Kungu,	 Viņš	 ir	 varens	 un	
spēcīgs.”	                                                        CPA

8.	Viena	 grupa	 sargā,	 otra	 nēsā	 līdzi	 ieročus	 un	
strādā.

9.	“Mūsu	Dievs	cīnīsies	par	mums.”

Kulminācija

Cilvēki	turpina	strādāt.

Noslēgums

Ko	tu	darīsi,	kad	tev	nāksies	sastapties	ar	citu	cilvēku	
radītām	grūtībām?	                              CPA
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Neliela nodarbība neatpestītiem bērniem

Tāpēc, ka lielākā nodarbības daļa ir domāta atpestītiem bērniem, lūdzu, šo nelielo nodarbību 
māciet programmas sākuma daļā. Varat šajā papildnodarbībā izmantot 2. nodarbības 5. attēlu.

Šīsdienas	nodarbībā	mēs	uzzināsim	par	Jeruzālemes	mūru	un	vārtu	
atjaunošanu.	Ļoti	 interesanti,	ka	pirmie	vārti,	kas	tiek	pieminēti,	 ir	
Avju	vārti	(Nehemijas	3:1).	Tie	atradās	Tempļa	tuvumā,	Jeruzālemes	
ziemeļaustrumu	daļā.	Aitas,	kas	tika	izmantotas	upurēšanai	Templī,	
tika	ievestas	pa	šiem	vārtiem.	

Avju	vārti	mums	atgādina	par	Kungu	Jēzu	Kristu.	Viņš	nomira	pie	
krusta,	lai	samaksātu	par	mūsu	grēkiem.	Viņš	uzcēlās	no	mirušiem.	
Viņš	ir	dzīvais	Glābējs.	Tāpēc	arī	Jēzus	teica:	“ES	ESMU	durvis	(vārti).	
Ja	kāds	caur	Mani	ieiet,	tas	tiks	izglābts;	viņš	ieies	un	izies,	un	atradīs	
ganības.”	(Jāņa	10:9)	Ir	tikai	viens	veids,	kā	mēs	varam	tikt	izglābti	
no	saviem	grēkiem.	Proti,	uzticoties	Kungam	Jēzum	Kristum.	Jēzus	
Kristus	ir	Glābšanas	durvis	gan	tev,	gan	man.	

Ja	es	katram	no	jums	pajautātu,	kurā	Glābšanas	vārtu	pusē	tu	šodien	
atrodies,	ko	tu	atbildētu?	Vai	tu	joprojām	atrodies	ārpusē?	Vai	arī	tu	
jau	esi	izgājis	cauri	šiem	vārtiem	un	zini,	ka	esi	glābts?	Ja	tu	vēl	neesi	
iegājis	pa	Glābšanas	vārtiem,	tad	tu	šodien	vari	 lūgt	Jēzu,	 lai	Viņš	
kļūst	par	tavu	Kungu	un	Glābēju.

Vai	tu	saproti,	ka	esi	grēcinieks,	darot	to,	ko	tev	nevajadzētu	darīt?	Vai	
tu	tici,	ka	Jēzus	Kristus	ir	vienīgais	Glābējs?	Vienīgais,	kas	var	piedot	
tavus	grēkus	un	darīt	tevi	par	tādu,	kādu	Viņš	vēlas	tevi	redzēt?	Vai	
tu	šodien	ieiesi	pa	Glābšanas	vārtiem	Dieva	valstībā?	Tev	ir	jāpieņem	
Viņš	kā	Kungs	un	Glābējs.	Tu	vari	sacīt	Viņam:	“Mīļais,	Kungs	Jēzu,	
es	ticu,	ka	Tu	nomiri	pie	krusta	un	augšāmcēlies	manis	dēļ.	Es	tagad	
pieņemu	Tevi	kā	savu	Kungu	un	Glābēju.	Es	pilnībā	uzticos	tam,	ka	
Tu	piedod	manus	grēkus	un	izglāb	manu	dvēseli.”	Pateicoties	Viņa	
apsolījumam,	tu	vari	zināt,	ka	esi	glābts.	Viņš	saka:	“ES	ESMU	durvis.	
Ja	kāds	caur	Mani	ieiet,	tas	tiks	izglābts.”(Jāņa	10:9)
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Stunda
Pirms jūs uzsākat šo nodarbību, paskaidrojiet, ka pēc nodarbības jūs būsiet pieejams, lai 
parunātos ar katru, kurš vēlas uzzināt kaut ko vairāk par glābšanu vai kuram ir vajadzīgs 
padoms kristīgajā dzīvē. Nozīmējiet kādu konkrētu vietu, kur pēc nodarbības jūs ar bērniem 
varētu tikties.

Kāds	mazs	 zēns	 kopā	 ar	 savu	 tēvu	bija	 devies	 pārgājienā	 kalnos.	
Nogāze,	kurā	viņi	centās	uzrāpties,	bija	ļoti	stāva,	ar	dažādiem	klinšu	
šķautņu	izvirzījumiem.	

Mazais	zēns	pagriezās	pret	savu	tēvu	un	jautāja:	“Kāpēc	Dievs	radīja	
kalnus	tik	negludus?”	

Viņa	tēvs,	mazliet	padomājis,	atbildēja:	“Tās	klinšu	šķautnes	ir	tāpēc,	
lai	mums	būtu,	kur	atsperties,	lai	būtu	vieglāka	kāpšana.”	

Viņš	 domāja,	 ka	 šīs	 šķautnes	 bija	 tāpēc,	 lai	 viņi	 varētu	 augstāk	
uzrāpties.	Līdzīgi	ir	arī	mūsu	kristīgajā	dzīvē.	Katram	no	mums	nākas	
saskarties	ar	grūtībām,	un	cilvēki	cenšas	mūs	sāpināt.	Mēs	pat	varbūt	
domājam:	“Kāpēc	Dievs	to	pieļauj?”	Taču	tieši	šajos	grūtajos	laikos	
mēs	iemācāmies	pašu	svarīgāko	mūsu	kristīgajā	dzīvē.	Mēs	iemācāmies	
vairāk	uzticēties	Dievam	un	vairāk	darīt	to,	ko	Viņš	vēlas.	Dievs	palīdz	
mums	tikt	galā	ar	grūtībām	tad,	kad	citi	 ir	pret	mums.	Dievs	lieto	
grūtības,	lai	mēs	varētu	vairāk	būt	tādi,	kādus	Viņš	vēlas	mūs	redzēt.	
Atceries:	“Akmeņi	ir	tāpēc,	lai	palīdzētu	rāpties	augstāk.”

Arī	Nehemijam	nācās	 saskarties	ar	grūtībām,	 	pildot	Dieva	gribu.	
Viņš	jau	izbaudīja		ienaidnieku	izsmieklu,	kad	jūdi	gribēja	atjaunot	
Jeruzalemes	mūrus.	Nehemija	sacīja	cilvēkiem:	“Debesu	Dievs,	Viņš	ir	
tas,	kas	dos	sekmes	mums,	un	mēs,	Viņa	kalpi,	še	celsimies	un	celsim”	
(Nehemijas	2:20).	Un	tieši	tā	arī	notika.

Attēls 3–1
Tur	patiesi	bija	daudz	darāmā.	Vecās	drupas	un	nodegušos	vārtus	
ar	 to	 stabiem	vajadzēja	novākt.	Akmeņus	pirms	 tālākas	 lietošanas	
vajadzēja	nomazgāt.	Mūrus	vajadzēja	atjaunot.	Vārtus	ar	visiem	to	
aizvariem	vajadzēja	izgatavot	un	nolikt	vietā.	Katrs	nevarēja	vienkārši	
darīt	to,	kas	tam	ienāk	prātā.	Nehemijam	vajadzēja	izstrādāt	plānu,	
pēc	kura	katrs	cilvēks	strādāja	noteiktā	vietā	un	darīja	to	darbu,	kas	
nu	kuram	bija	nozīmēts.	Dievs	vadīja	Nehemiju,	lai	viņš	organizētu	
cilvēkus	 grupās,	 lai	 viņi	 strādātu	 pie	 tās	mūra	 daļas,	 kas	 atradās	
vistuvāk	viņu	mājām.	Darbs	tuvu	mājām	bija	izdevīgs.	Tos,	kas	dzīvoja	
ārpus	 Jeruzālemes,	 aicināja	 palīdzēt	 tur,	 kur	 pietrūka	 strādnieku.	
Pavisam	kopā	strādāja	42	darba	grupas.	Daži	bija	Tempļa	priesteri,	
citi	zeltkaļi,	citi	parfimērijas	gatavotāji,	citi	Tempļa	apkalpotāji,	vēl	
citi	tirgotāji.	Visi	bija	iesaistīti.	Nehemija	izraudzīja	īpašus	vīrus,	kas	
pārraudzīja,	 lai	darbs	viņu	daļā	 tiktu	paveikts	godam.	Viņš	 zināja,	
kas	 kurā	vietā	 strādāja,	 tāpēc	viņš	 regulāri	 visus	 iedrošināja.	Viņš,	
piemēram,	pieminēja	 kādu	 vīru,	Bāruhu,	 kas	 strādāja	 īpaši	 centīgi	
(Nehemijas	3:20).	Viņš	arī	pieminēja	to,	ka	Tekojas	ciema,	kas	atradās	
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kādus	15	kilometrus	no	Jeruzālemes,	iedzīvotāji	atjaunoja	divas	mūra	
daļas,	neskatoties	uz	 to,	ka	viņu	vadītāji	nevēlējās	piedalīties	mūra	
atjaunošanā	(Nehemijas	3:5,27).

Vai	jūs	atceraties,	ko	mēs	iemācījāmies	pagājušajā	nodarbībā?	
Ļaujiet bērniem atbildēt.

“Dievam	ir	darbs	katram	kristietim.”	Viņš	gaida,	ka	mēs	šo	darbu	
darīsim	 kopā	 ar	 citiem	 kristiešiem.	Viņš	 vēlas,	 lai	 tas	 darbs	 tiktu	
paveikts	vislabākajā	kvalitātē.	Bībelē	rakstīts:	“Visu	ko	darāt,	dariet	
no	sirds,	it	kā	savam	Kungam	un	ne	cilvēkiem…jo	jūs	jau	kalpojat	
savam	Kungam.”	(Kolosiešiem	3:23,24)	Mājās	ar	saviem	kristīgajiem	
brāļiem,	māsām,	vecākiem	tu	vari	palīdzēt	mājas	darbos	un	darīt	to	tā,	
it	kā	tu	to	darītu	Tam	Kungam.	Arī	ar	saviem	kristīgajiem	draugiem	
skolā	jūs	varat	būt	spēcīga	liecība	par	Kungu	Jēzu	Kristu,	ar	savu	dzīvi	
un	vārdiem	apliecinot,	cik	brīnišķīgs	ir	jūsu	Glābējs.	Ar		lūgšanām	
un	ziedojumiem	jūs	varat	palīdzēt	misionāriem	un	citiem	kristiešiem	
sludināt	Labo	Vēsti	cilvēkiem	tālās	zemēs.	Katram	kristietim	ir	kāda	
svarīga	loma	Dieva	darbā,	tieši	tāpat	kā	sen	atpakaļ,	kad	katram	bija	
kāds	svarīgs	darbs,	atjaunojot	Jeruzalemes	mūri.

Attēls 3–2
Tomēr	bija	arī	daži	cilvēki,	kas	nevēlējās,	 lai	mūris	 tiktu	atjaunots.	
Viens	no	viņiem,	Sanballats,	briesmīgi	sadusmojās,	kad	viņš	padzirdēja	
par	darbu,	kas	tika	veikts	Jeruzālemes	mūru	atjaunošanā.	Sanballats	
bija	Samarijas	pārvaldnieks.	Viņš	bija	 ieinteresēts	noturēt	varu	pār	
Samariju	 savās	 rokās.	 Sanballats	 sāka	 izsmiet	 jūdus	 savu	 vīru	 un	
Samarijas	armijas	priekšā.	

Viņš	teica:	“Ko	grib	šie	nožēlojamie	jūdi?	Vai	viņiem	to	tā	atļaus?		Vai	
viņi	tiešām	kādreiz	nesīs	atkal	savus	pateicības	upurus?	Vai	viņi	reiz	
būs	ar	saviem	darbiem	galā?	Vai	viņi	grib	lasīt	ārā	no	pelnu	kaudzēm	un	
no	jauna	likt	lietā	akmeņus,	kas	jau	sen	sadedzināti?”	(Nehemijas	4:2)

Tobija,	Amonas	pārvaldnieks,	arī	tur	bija.	Arī	viņš	izsmēja	jūdus:	“Lai	
viņi	ceļ	ko	celdami,	 ja	 lapsa	uzkāps	uz	tā,	tā	sagraus	viņu	akmeņu	
mūri.”	

Pārējie	smējās.	Vienmēr	būs	cilvēki,	kas	būs	gatavi		mūs	izsmiet,	kad	
mēs	darīsim	to,	ko	Tas	Kungs	vēlas,	lai	mēs	darītu.	Viņi	teiks:	“Kāds	
no	tā	labums,	ka	tu	saki,	ka	piederi	Kristum?	Tas	tev	neko	nepalīdzēs.	
Tā	ir	tikai	tīra	laika	izšķērdēšana!”	Viņi	izsmies	tevi	un	to,	kas	rakstīts	
Bībelē.	Viņi	pat	var	būt	rupji	un	ļauni.	Tas	ir	tāpēc,	ka	viņi	nevēlas	
ticēt	Jēzum	Kristum	un	atļaut,	lai	viņš	izmaina	viņu	dzīves.	

Vai	tu	esi	kādreiz	runājis	ar	kādu	no	saviem	draugiem,	vai	viņš	ir	par	
tevi	smējies?	Ko	tev	tādā	situācijā	darīt?	
Atļaujiet bērniem atbildēt. Jūs varat parunāt par dažādām atbildes reakcijām, piemēram, 

a)	mēģināt	izsmiet	viņus	par	kaut	ko	citu,	
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b)	sākt	raudāt	un	apsolīt,	ka	nekad	vairs	nevienam	nestāstīsiet	par	
Jēzu	Kristu,	

c)	pastāstīt	par	to	saviem	vecākiem	(tas	var	palīdzēt),	

d)	pastāstīt	par	to	Dievam	(vislabākā	atbilde).	

Kas	Bībelē	rakstīts	par	to,	ko	darīja	Nehemija?	Izlasīsim	un	tad	jau	
redzēsim.	Nehemija	nesāka	ar	šiem	vīriem	strīdēties.	Viņš	nemēģināja	
apvainot	viņus.	Nehemija	vienkārši	lūdza,	lai	Dievs	parūpējas	par	šo	
problēmu.	

Viņš	lūdza:	“Dzirdi	mūs,	Dievs,	kā	mēs	esam	kļuvuši	par	apsmieklu!	
Liec	nākt	izsmieklam	uz	viņu	pašu	galvām,	dod…jo	ar	savām	darbu	
darītāju	nievām	viņi	ir	Tevi	kaitinājuši.”	(Nehemijas	4:4–5)

	Pirmais,	ko	kristietim	vajadzētu	darīt,	kad	viņš	sastopas	ar	problēmu,	
kad	citi	par	viņu	zobojas,	ir	lūgt.	Pastāstīt	Dievam	pat	to,	ar	kādām	
problēmām	jūs	tagad	saskaraties,	un	lūgt,	lai	Viņš	par	tām	parūpētos.	
Ja	kāds	iet	pret	Dieva	gribu,	tad	tam	būs	jāatbild	Dieva	priekšā.	Netērē	
savu	laiku,	meklēdams	veidu,	kā	atmaksāt.	Atstāj	to	Dieva	ziņā.	Viņš	
izdarīs	visu	pareizi.	Varbūt,	kāds	par	tevi	ir	smējies,	jo	tu	esi	kristietis.	
Tad	jau	šodien	pastāsti	par	savu	problēmu	Dievam	un	ieliec	to	Viņa	
rokās.	Neļauj	tam	atturēt	tevi	pildīt	Dieva	gribu.	Nehemija	un	viņa	
draugi	varēja	 turpināt	savus	darbus,	 jo	viņi	atstāja	šo	problēmu	ar	
ienaidniekiem	Dieva	rokās.	

Bībelē	 ir	 rakstīts,	 ka	 celtniecība	 turpinājās	 “jo	 tautai	 radās	 jauna	
darba	drosme	un	rosme”	(Nehemijas	4:6).	Viņi	visu	savu	sirdi	ielika	
tajā,	ko	viņi	darīja,	un	nekas	nespēja	vairs	viņus	apturēt.	Dienu	no	
dienas	viņi	strādāja,	liekot	akmeņus	savās	vietās.	Tas	bija	liels	darbs,	
jo	Jeruzālemes	siena	bija	apmēram	četrus	kilometrus	gara.	Cilvēki	
tagad	bija	iedrošināti,	jo	puse	no	darbiem	jau	bija	pabeigta.

Attēls 3–3
Taču	viņu	ienaidnieki	tik	viegli	nedomāja	likties	mierā.	Viņi	saniknojās,	
redzot,	ka	mūra	atjaunošanas	darbi	virzījās	uz	priekšu	un	ka	caurumi	
mūros	tika	aizmūrēti.	Ienaidnieki,	kas	atradās	ap	Jeruzālemi,	sanāca	
kopā	un	nolēma	uzbrukt	Jeruzālemei.	Tur	bija	Sanballats	un	samarieši	
no	ziemeļiem,	Tobijs	un	amonieši	no	austrumiem,	Gešems	un	arābi	
no	dienvidiem	un	asdodieši	no	rietumiem.	Jeruzālemes	pilsēta	tiktu	
ielenkta.	

Kāda	 varētu	 būt	 pretreakcija	 šim	plānam	 ielenkt	 un	 cīnīties	 pret	
Jeruzālemi?	Kā	jūs	domājat,	ko	viņiem	tagad	vajadzēja	darīt?	

Bībelē	 rakstīts,	ko	viņi	darīja.	Pirmkārt,	viņi	 lūdza.	Šoreiz	ne	 tikai	
Nehemija,	bet	visi.	Viņi	zināja,	ka	bez	Dieva	tā	bija	bezcerīga	situācija.	
Viņi	uzticējās	Dievam	un	lūdza,	lai	Viņš	tos	aizsargā.

Otrkārt,	Nehemija	 izdarīja	 vēl	 kaut	 ko.	Viņš	 izvēlējās	 vīrus,	 kas	
apsargātu	pilsētu	kā	naktī,	tā	dienā.	
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Kungs	Jēzus	arī	zināja,	ka	mums,	kas	esam	kristieši,	nāksies	sastapties	
ar	 grūtībām	 no	 citu	 cilvēku	 puses.	 Cilvēki	 nenāk	 pret	mums	 ar	
zobeniem	un	šķēpiem	rokās.	Viņi	var	teikt	un	darīt	kaut	ko,	kas	var	
radīt	mums	problēmas.	Kā	 jūs	 rīkotos,	 ja	 viens	no	 jūsu	draugiem	
jums	teiktu:
Ļaujiet bērniem atbildēt un palīdziet viņiem atrast atbildi katrai problēmai.

	a)	“Tu	palaid	garām	daudz	interesanta	tāpēc	vien,	ka	esi	kristietis”,	

b)	 “Es	 esmu	pamēģinājis	 uzpīpēt	 un	 iedzert.	Kāpēc	 lai	 tu	 to	
nepamēģinātu”,

	c)	“Visi	runā	par	jauno	videofilmu	par	melno	maģiju.	Vai	tu	gribi	
atnākt	pie	mums	šovakar	un	noskatīties”,

		d)	“Tas	ir	muļķīgi	ticēt,	ka	Dievs	visu	radīja	sešās	dienās.	Skolotāja	
teica,	ka	tas	ir	noticis	vairāku	miljonu	gadu	ilgā	procesā”.

	Kungs	Jēzus	mums	ir	savā	Vārdā	sacījis:	“Esiet	nomodā	un	lūdziet	
Dievu,	ka	nekrītat	kārdināšanā!”	(Mateja	26:41, no 2007. gada izdevuma).

Jūdi	bija	 lūguši	 un	 izvēlējušies	 cilvēkus,	 kas	 apsargās	 viņu	pilsētu.	
Tomēr	jūdu	ienaidnieki	bija	nolēmuši	pārtraukt	mūra	atjaunošanas	
darbus.	Viņi	nolēma	uzreiz	neuzbrukt	Jeruzalemei.	Tagad	Nehemijam	
vajadzēja	saskarties	ar	citu	problēmu.	Cilvēki	smagu	darbu	jau	bija	
strādājuši	 vismaz	mēnesi.	Viņi	 ne	 tikai	 visas	 dienas	 garumā	 bija	
strādājuši	pie	mūra	atjaunošanas,	bet	daži	no	viņiem	vēl	stāvēja	arī	
sardzē	dienu	un	nakti.	Viņi	visi	bija	ļoti	noguruši.

Tāpēc	daži	no	viņiem	atnāca	pie	Nehemijas	un	teica:	“Nastu	nesēju	
spēks	zūd,	un	drupu	 ir	daudz,	un	mēs	nespējam	vairs	 strādāt	 gar	
mūri!”	(Nehemija	4:10)	

Viņi	bija	zaudējuši	ticību.	Viņi	gandrīz	bija	gatavi	padoties.	

Bija	 vēl	 viena	 problēma.	 Sanballats	 un	 viņa	 sabiedrotie	 izplatīja	
baumas,	ka	viņi	gatavo	slepenu	uzbrukumu	pilsētai.	Viņi	nākšot	no	
visām	pusēm	un	visus	nogalināšot.	Bībelē	stāstīts,	ka	desmit	reižu	
cilvēki	nāca	un	brīdināja	par	uzbrukuma	draudiem	(Nehemijas	4:12).	
Kādi	gan	grūti	laiki	tie	ir	bijuši!

Attēls 3–4
Nehemija	zināja,	ka	viņam	kaut	kas	ir	jādara.	Vispirms	viņš	nosūtīja	
vīrus	 sargāt	 tās	 vietas,	 kur	mūris	 bija	 vismazāk	 salabots.	Viņiem	
vajadzēja	 palikt	 kopā	 kā	 ģimenēm	un	 nest	 līdzi	 savus	 ieročus	 –	
zobenus,	šķēpus	un	lokus.	Pēc	tam	kad	Nehemija	bija	vēlreiz	visu	
pārlūkojis,	viņš		uzrunāja	visus	cilvēkus	un	viņu	vadītājus.

“Nebīstieties	no	viņiem!	Atcerieties	To	Kungu,	kas	ir	liels	un	bijājams,	
un	cīnieties	par	saviem	brāļiem,	saviem	dēliem,	savām	meitām,	savām	
sievām	un	savām	mājām.”	(Nehemijas	4:14)	
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Dievs	par	viņiem	parūpēsies.	Viņš	jau	tagad	ir	tik	daudz	viņu	labā	
darījis.	Bībelē	teikts:	“Ja	Dievs	ir	ar	mums,	kas	var	būt	pret	mums.”	
(Romiešiem	8:31)	Dievs	palīdz	kristiešiem,	kad	viņiem	nākas	saskarties	
ar	cilvēkiem,	kas	ir	pret	viņiem.	Varbūt,	ka	skolā	ir	kāds,	kas	jūs	izsmej	
un	cenšas	jūs	sāpināt	tāpēc,	ka	jūs	ticat	Kungam	Jēzum	Kristum.	Divi	
zēni	(kristieši)	ar	autobusu	devās	uz	skolu.	Gandrīz	katru	dienu	citi	
zēni	viņus	apsaukāja	un	centās	panākt,	lai	arī	viņi	sāktu	apsaukāties	
pretim.	Nebija	 viegli	 izturēt	 šādu	 pazemošanu.	Viņi	 atcerējās,	 ka	
Dievs	ir	ar	viņiem,	un	neatbildēja	ar	sliktiem	vārdiem.	“Atcerieties	
To	Kungu.	Viņš	ir	liels	un	spēcīgs.”

Nehemija	viņiem	to	pastāstīja,	un	viņš	arī	tos	iedrošināja	būt	gataviem	
cīnīties,	 lai	 aizstāvētu	 savas	 ģimenes	 un	 Jeruzālemi.	Tas	 palīdzēja.	
Ienaidnieki	 saņēma	 ziņas,	 ka	 viņi	 ir	 gatavi	 cīnīties.	Tad	pretinieki	
atmeta	domu	par	slepenu	uzbrukumu	un	cilvēki	atgriezās	pie	mūra	
atjaunošanas	darbiem.

Attēls 3–5
Sākot	no	tās	dienas,	Nehemija	sadalīja	cilvēkus	divās	grupās.	Viena	
grupa	 strādāja,	bet	otra	grupa	 stāvēja	 sardzē.	Pat	 tie,	kas	 strādāja,	
nēsāja	 līdzi	 ieročus.	Katram	 celtniekam	pie	 sāniem	 bija	 zobens.	
Tāpēc	ka	strādnieki	bija	izkaisīti	visa	mūra	garumā,	Nehemija	nēsāja	
sev	 līdzi	bazūni,	 lai	 varētu	brīdināt	pārējos	par	pirmajām	briesmu	
pazīmēm.	Kad	viņi	dzirdēja	bazūni	pūšam,	tad	visi	pameta	darbu	un	
steidzās	turp,	jo	zināja,	ka	tur	šobrīd	ir	jāatsit	ienaidnieka	uzbrukums.	
Nehemija	zināja,	ka	vieni	paši	viņi	nespēj	sakaut	 ienaidnieku,	taču	
viņš	bija	pārliecināts	par	Dieva	palīdzību.	Tāpēc,	ka	viņš	uzticējās	
Tam	Kungam,	 viņš	 varēja	 teikt:	 “Mūsu	Dievs	 cīnīsies	 ar	mums!”	
(Nehemijas	4:14)

Nehemija	un	viņa	ļaudis	nepadevās,	kad	nāca	grūtības.	Bībelē	teikts,	
ka	viņi	turpināja	darbus	no	agra	rīta	līdz	vēlam	vakaram.	Neviens	pat	
neatstāja	pilsētu	uz	nakti,	lai	atgrieztos	mājās.	Viņi	palika	Jeruzalemes	
mūros,	lai	kopā	aizsargātu	pilsētu.	Kad	Nehemija	un	tie,	kas	sargāja,	
apgūlās,	 lai	 atpūstos,	 viņi	 atpūtās,	 drēbes	 nenovilkuši.	Viņu	 ieroči	
atradās	 drošā	 attālumā,	 lai	 vajadzības	 gadījumā	 viņi	 būtu	 gatavi	
aizstāvēt	pilsētu.	Dievs	bija	ar	viņiem,	lai	viņiem	palīdzētu.	

Ja	tu	esi	uzticējies	Jēzum	Kristum,	tad	Viņš	ir	ar	tevi,	lai	palīdzētu	tev,	
kad	citi	ir	pret	tevi.	Dievs	caur	šo	Sava	Vārda	daļu	tev	cenšas	pasacīt:

 lūdz,	lai	Dievs	tev	palīdz;

		atceries,	cik	liels	un	spēcīgs	ir	Dievs.

Ko	 tu	darīsi,	 kad	 sastapsies	 ar	 problēmām	no	 citu	 cilvēku	puses?	
Vai	tas	tevi	apturēs	darīt	to,	ko	Tas	Kungs	vēlas,	lai	tu	darītu?	Bībelē	
teikts:	“Ja	Dievs	ir	ar	mums,	kas	var	būt	pret	mums?”	Tāpēc	esi	gatavs	
grūtībām	un	pārbaudījumiem	no	citu	cilvēku	puses	un	nepadodies,	
darīdams	to,	ko	Tas	Kungs	vēlas,	lai	tu	darītu.	Viņš	tev	palīdzēs.	

CPA
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Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kā	Dievs	lieto	grūtības	mūsu	dzīvē?	(Lai palīdzētu mums mācīties 

vairāk uzticēties Dievam, lai veidotu mūs tādus, kādus Viņš vēlas mūs 
redzēt.)

2.	 Kādi	darbi	bija	jāveic	mūra	atjaunošanā?	(Jānovāc drupas, jāmazgā 
akmeņi, jāuzceļ sienas, jāizgatavo vārti. Bērniem nav jānosauc visi šie darbi.)

3.	 Cik	grupās	celtnieki	tika	sadalīti?	(42)

4.	 Kā	sauca	divus	vīrus,	kuri	izsmēja	jūdus?	(Sanballats un Tobijas.)

5.	 Kādu	dzīvnieku	pieminēja	zobgaļi?	(Lapsu)

6.	 Ko	Nehemija	 darīja,	 atbildot	 uz	 zobgalībām?	 (Pastāstīja par to 
Dievam un atstāja to nokārtot Viņa ziņā.)

7.	 Kas	mums	būtu	jādara,	ja	kāds	izsmej	mūs?	(Pastāstīt to Dievam 
un atstāt to Dieva ziņā.)

8.	 Ko	 vēl,	 neskaitot	 lūgšanu,	Nehemija	 darīja,	 kad	 ienaidnieki	
draudēja	uzbrukt	pilsētai?	(Viņš norīkoja sargus, kas sargāja dienu 
un nakti.)

9.	 Vēlāk	Nehemija	 sadalīja	 ļaudis	 divās	 grupās.	Ko	 katra	 grupa	
darīja? (Viena grupa atjaunoja mūri, otra sargāja.)

10.	 Kāds	bija	signāls,	kas	brīdināja	par	briesmu	tuvošanos?	(Bazūnes 
skaņa.)
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4. stunda
Stāties pretim problēmām Dieva ļaužu vidū

Rakstu vieta
Nehemijas	5.	un	6.	nodaļa.

Centrālā patiesība
Dievs	palīdz	Saviem	bērniem	būt	gudriem.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Uzticies	Jēzum	Kristum	un	tu	būsi	

glābts!

Atpestītajiem:	Lasi	Dieva	Vārdu!	Lūdz,	lai	Dievs	tev	
palīdz	atbildēt	pareizi!

Bībeles pants 
“Manas	mutes	runa		lai	ir	gudrība,	un	manas	sirds	
pārdomas	lai	ir	dziļa	patiesība”		(Psalms	49:4).

Uzskate
 Attēli	4–1,	4–2,	4–3,	4–4	un	4–5.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Dievs	bija	palīdzējis	Nehemijam	un	jūdiem	jau	tik	
daudz	un	dažādos	veidos	...	tomēr	lielākās	grūtības	
vēl	tikai	bija	priekšā.

Notikumu attīstība

1.			Nabadzīgie	cilvēki	sūdzas	–	pietrūkst	pārtikas,	lieli	
aizdevuma	procenti,	bērni	pārdoti	verdzībā.	          
                                                       CPN

2.		Nehemija	norāda	uz	dižciltīgo	cilvēku	grēku.	 
                                                       CPN

3.		Josijas	piemērs.	                                CPA
4.	 	 Sanballats,	Tobija	un	Gešems	 sūta	vēstnešus	

pie	Nehemijas.	

5.		Viņš	atsakās	pārtraukt	darbus	un	lūdz.	   CPA
6.	 	 Šemaja	mēģina	 iebaidīt	Nehemiju	 Templī,	

vissvētākajā	vietā.	

7.		Nehemija	atsakās.	                            CPA

Kulminācija

Jeruzālemes	mūris	ir	pabeigts.	Dievs	to	paveica.

Noslēgums

Dievs	arī	tavā	dzīvē	var	darīt	lielas	lietas.	   CPA
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Stunda
Dievs	jau	tik	vareni	bija	palīdzējis	jūdiem	un	Nehemijam.	Dievs	bija	
atbildējis	Nehemijas	lūgšanas	un	licis	Persijas	ķēniņam	viņam	izrādīt	
labvēlību.	Dievs	viņus	bija	pavadījis	ceļā	uz	Jeruzalemi.	Dievs	viņus	
aizsargāja,	 kad	 viņu	 ienaidnieki	mēģināja	 apturēt	 viņus	 no	mūra	
atjaunošanas.	Dievs	bija	viņiem	palīdzējis	atjaunot	mūri,	kas	šobrīd	
jau	bija	vairāk	nekā	pusē.

Attēls 4–1
Tomēr	lielākās	grūtības	bija	vēl	tikai		priekšā.	

Vispirms	nabadzīgie	cilvēki	un	viņu	sievas	atnāca	pie	Nehemijas	un	
teica:	“Mēs	kopā	ar	mūsu	dēliem	un	meitām	ir	daudz.	Gādājiet,	ka	
mēs	saņemam	labību,	lai	mēs	paēstu	un	dzīvotu!”	(Nehemijas	5:2)

Bija	vēl	kāda	problēma.	Viņi	bija	pametuši	savus	laukus,	lai	strādātu	
pie	mūra	atjaunošanas.	Viņi	teica:	“Mums	ir	jāieķīlā	savi	tīrumi	un	
savi	vīna	dārzi,	un	savas	mājas,	lai	dabūtu	dārdzības	brīdī	labību.	Mēs	
esam	aizņēmušies	naudu	uz	saviem	tīrumiem	un	vīna	dārziem	ķēniņa	
nodokļiem”	(Nehemijas	5:3–4).	

Bagātie	 jūdi	 tagad	 prasīja	 vairāk	 naudas	 nekā	 viņi	 bija	 aizdevuši.	
Tas	nozīmēja,	ka	nabadzīgākajiem	jūdiem	vajadzēja	nopelnīt	vairāk	
naudas.	Piemēram,	ja	kāds	bija	aizņēmies	100	eiro,	tad	tam	vajadzētu	
atlīdzināt	120	eiro.

Viņiem	bija	kāda	vēl	sliktāka	ziņa,	ko	Nehemijam	pastāstīt:	“Bet	mūsu	
miesas	ir	taču	tādas	pašas	kā	mūsu	brāļu	miesas,	mūsu	bērni	ir	tādi	paši	
kā	viņu	bērni;	un,	lūk,	mums	vajag	spiest	savus	dēlus	un	savas	meitas	
kļūt	par	vergiem,	un	dažas	no	mūsu	meitām	jau	ir	paverdzinātas,	un	
mūsu	rokām	nav	spēka	palīdzēt,	jo	mūsu	tīrumi	un	mūsu	vīna	dārzi	
pieder	citiem!”	(Nehemija	5:5)	

Nehemija	ļoti	sadusmojās,	kad	viņš	izdzirdēja	cilvēkus	sūdzamies	par	
šīm	lietām.	Kāpēc?	Ne	tikai	tāpēc,	ka	šo	cilvēku	vadītāji	bija	skopi,	rupji	
un	egoistiski.	Pāri	visam	viņi	nepaklausīja	Dieva	pavēlēm.	Dievs	bija	
teicis,	ka	tas	ir	grēks	Viņa	ļaudīm	atprasīt	vairāk	naudas	nekā	viņi	bija	
aizdevuši	nabadzīgākam	(skat.	2.	Mozus	22:25,	3.	Mozus	25:35–37).	
Tāpat	neviens	 jūds	nedrīkstēja	padarīt	 citu	 jūdu	par	 vergu	 (skat.	
3.	Mozus	25:39–42).	Šie	Jeruzālemes	bagātākie	iedzīvotāji	grēkoja	
pret	Dievu.

Dievs	mums	ir	parādījis	pareizo	veidu,	kā	dzīvot.	Taču	arī	mēs	esam	
pārkāpuši	Dieva	pavēles.	Bībelē	 teikts,	ka	mums	 ir	 jāmīl	Dievs	un	
jāmīl	pārējie.	Cik	bieži	mēs	mīlam	sevi	un	mantu	vairāk	par	Dievu!	
Bieži	mēs	 esam	 skopi	 un	mantkārīgi.	 Ja	 tev	 tiek	 piedāvāti	 kūkas	
gabaliņi,	vai	tu	negribi	sev	to	lielāko?	Vai	tu	kādreiz	nešpiko,	lai	skolā	
nopelnītu	labāku	atzīmi?	Vai	tu	kādreiz	neesi	paņēmis	kaut	ko,	kas	
nepieder	tev?	Varbūt,	ka	tā	ir	bijusi	nauda	vai	rotaļlieta.	Varbūt,	ka	
tā	bija	kāda	citam	piederoša	pildspalva	vai	dzēšgumija.	Ir	tikai	viens,	

CPN
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kas	var	piedot	mums	mūsu	grēkus	un	darīt	mūs	savādākus.	Tas	 ir	
Kungs	Jēzus	Kristus,	kas	nomira	pie	krusta	un	augšāmcēlās	mūsu	dēļ.	
Bībele	māca:	“Tici	uz	Kungu	Jēzu,	tad	tu	tiksi	izglābts.”	(Apustuļu	
darbi	16:31)	Uzticies	Viņam	un	lūdz,	lai	Viņš	glābj	tevi.	Apsolījums	
ir	patiess,	Viņš	tevi	izglābs	–	Viņš	piedos	tavus	grēkus	un	darīs	tevi	
tādu,	kādu	Viņš	tevi	vēlas	redzēt.	Vai	tu	vēlies,	lai	Viņš	to	dara	tavā	
labā?	Tad	lūdz	Viņam	to!	Kungs	Jēzus	Kristus	izglābs	tevi	jau	šodien,	
ja	tu	Viņam	uzticēsies.

Attēls 4–2
Nehemija	bija	dusmīgs,	jo	cilvēki	grēkoja	pret	Dievu.	(Šīs	Nehemijas	
dusmas	bija	 pamatotas.	Bieži	 vien	mūsu	dusmas	nav	 tādas.)	Viņš	
prātīgi	padomāja,	kā	šādā	situācijā	rīkoties.	Kungs	deva	viņam	gudrību,	
ko	darīt	šajā	sarežģītajā	situācijā.	Cik	gan	svarīgi	mums	ir	uzticēties	
Kungam	Jēzum	Kristum	un	uzlūkot	Viņu,	lai	saņemtu	padomu,	kas	
darāms.	Mums	ir	tik	viegli	darīt	kaut	ko	nepareizi,	taču	Tas	Kungs	
vēlas	mūs	vadīt	dienu	no	dienas.	Nehemija	uzticējās,	ka	Tas	Kungs	
dos	gudrību.	Viņš	sasauca	ļaudis	kopā,	lai	viņi	visi	dzirdētu,	ko	viņš	
ir	nolēmis	darīt.	

Vispirms	 viņš	 runāja	 uz	 vadītājiem:	 “Jūs	 taču	 visi	 nododaties	
augļošanai	cits	ar	citu.	Mēs	esam	centušies	un	izpirkuši	savus	brāļus,	
jūdus,	kas	bija	pārdoti	svešām	tautām,	cik	vien	spējām,	bet	jūs	turpretī	
tagad	tieši	pārdodat	savus	brāļus,	lai	mēs	viņus	pēc	tam	būtu	spiesti	
atkal	 izpirkt!”	Pēc	 tam	viņš	 teica:	“Jūsu	rīcība	 ir	necienīga	un	nav	
laba.	Vai	 jums	nevajadzēja	 staigāt	mūsu	Dieva	bijībā,	 lai	 izvairītos	
no	izsmiekla	un	no	paļāšanām	no	pagānu,	mūsu	pretinieku,	puses?”	
(No	Nehemijas	5:7–9.)

Ķēniņš	Artakserkss	iecēla	Nehemiju	par	Jūdejas	pārvaldnieku.	Viņam	
bija	150	cilvēku,	kas	strādāja	kopā	ar	viņu.	

“Redziet,”	viņš	teica,	“es	pats,	mani	brāļi	un	mani	kalpi	ir	aizdevuši	
nabadzīgākajiem	 naudu	 un	 labību.	 Atlaidīsim	 jel	 viņiem	 šos	
aizdevumus.	Vai	jūs	nedarīsit	tāpat?”	(Nehemijas	5:10)

Nehemija	darīja	to,	ko	Dieva	Vārds	sacīja.	Viņš	neprasīja	no	vadītājiem	
kaut	ko	tādu,	ko	pats	nebija	gatavs	darīt.	

Viņš	 turpināja,	 sacīdams:	 “Atdodiet	 viņiem	 vēl	 šodien	 pat	 viņu	
tīrumus,	vīna	dārzus,	viņu	olīvu	dārzus	un	viņu	mājas;	atlaidiet	viņiem	
tās	pagaidas	no	naudas	un	labības,	vīnogu	sulas	un	eļļas,	ko	jūs	esat	
no	viņiem	ņēmuši	kā	augļus	un	kas	 jums	no	viņiem	vēl	prasāms”	
(Nehemijas	5:11).	

Vadītājiem	noteikti	 bija	 kauns	par	 to,	 ko	 viņi	 bija	 darījuši,	 jo	 viņi	
apsolīja:		“Mēs	to	visu	atdosim	un	neprasīsim	no	viņiem	vairs	neko.	
Mēs	tā	darīsim,	kā	tu	saki!”	(Nehemijas	5:12)	

Nehemija	 bija	 izdarījis	 to,	 ko	Bībele	mums	 liek.	No	 turienes	 nāk	
patiesa	gudrība.	

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Dieva	Vārds	vienmēr	ir	patiess.	Arī	mums	var	būt	gudrība,	ja	mēs	
klausāmies	Dieva	Vārdu,	Bībeli,	un	darām,	ko	tā	saka.	Viss,	ko	mums	
ir	nepieciešams	zināt	dzīvošanai	Tam	Kungam,	rakstīts	Viņa	Vārdā.	
Kristietim	Bībele	 ir	vadības	grāmata.	Vai	 jūs	atvēliet	zināmu	 laiku	
katru	dienu,	lai	palasītu	Bībeli?	Vai	ar	Dieva	palīdzību	jūs	centieties	
pielietot	to	praksē	dienu	no	dienas?	Jūs	nekad	nekļūdīsities,	ja	sekosiet	
Dieva	Vārda	norādījumiem.	

Gandrīz	 200	 gadus	 pirms	mūru	 atjaunošanas	Nehemijas	 vadībā	
mazs	zēns	vārdā	Josija	kļuva	par	ķēniņu	sava	tēva	vietā.	Viņa	tēvs	un	
ķēniņi,	kas	bija	pirms	viņa	tēva,	bija	mācījuši	cilvēkus	pielūgt	dažādas	
statujas	patiesā	un	dzīvā	Dieva	vietā.	Josija	bija	noskumis	un	vēlējās,	
lai	cilvēki	ietu	pareizu	ceļu.	Kādu	dienu	kāds	cilvēks	Templī	atrada	
daļu	no	Bībeles	un	atnesa	to	Josijam.	Viņš	saaicināja	ļaudis	kopā,	lai	
klausītos	Dieva	Vārdu.	

Viņš	teica:	“Mēs	neesam	paklausījuši	Dieva	pavēlēm	un	esam	pelnījuši	
sodu.”	

Viņi	lūdza	Dievam	piedošanu	un	sāka	dzīvot	pēc	Dieva	Vārda.	Kad	
viņi	tā	darīja,	zemē,	kur	viņi	dzīvoja,	sākās	brīnišķīgas	pārmaiņas.

Dievs	ir	patiesi	gudrs	un,	ja	mēs	sekojam	Viņa	Vārdam,	tad	arī	mums	
būs	Viņa	patiesā	gudrība.	Psalmos	ir	pants,	kas	saka:	“Es	esmu	labāk	
izmācīts	nekā	visi	mani	 skolotāji,	 jo	 es	pārdomāju	Tavas	 liecības”	
(Psalmi	119:99).	Mēs	varam	būt	gudrāki	(ar	Dieva	gudrību)	nekā	visi	
mūsu	skolotāji	skolā,	ja	sekojam	visam	tam,	kas	ir	rakstīts	Dieva	Vārdā.	

Nehemija	aicināja	vadītājus	darīt	tā,	kā	bija	teikts	Dieva	Vārdā,	apsolīt,	
ka	viņi	atdos	visu,	ko	viņi	bija	paņēmuši.	Pēc	tam	viņš	rīkojās	ļoti	
savādi.	Viņš	izkratīja	savu	azoti	un	teica:

“Tā	Dievs	lai	izkrata	katru	no	viņa	mājas	un	viņa	darba	augļiem,	kas	
neturēs	solījumu.	Tā	lai	viņš	top	izkratīts	un	iztukšots!”	(Nehemijas	
5:13)

Cilvēki	bija	priecīgi,	bet	vadītāji	darīja	tā,	kā	viņi	bija	apsolījuši.

Attēls 4–3
Tagad,	kad	Dievs	bija	Nehemijam	parādījis	atbildi	uz	šo	problēmu,	
cilvēki	varēja	atgriezties	darbā	pie	mūra.	Taču	Dieva	tautas	ienaidnieki	
tik	viegli	nebija	nolēmuši	padoties.	Darbs	jau	bija	gandrīz	pabeigts.	
Iedzīvotāji	bija	gandrīz	atjaunojuši	mūrus,	tikai	vairs	pilsētas	vārti	bija	
jāievieto	savās	vietās.	

Sanballats,	Tobija	un	Gešems	sūtīja	vēstnesi	pie	Nehemijas:	“Nāc,	
satiksimies	Ha–Kafirmima	ciemā	Ono	līdzenumā”	(Nehemijas	6:2).	

Tā	bija	kāda	vieta	apmēram	30	kilometru	no	Jeruzālemes.	Izskatījās,	ka	
viņi	gribēja	tur	satikties	ar	Nehemiju,	lai	pārrunātu	par	miera	līgumu.	
Tas	izlikās	draudzīgs	uzaicinājums,	bet	Dievs	zināja,	kas	notiek,	un	
deva	Nehemijam	gudrību	pieņemt	pareizo	lēmumu.	

Izlasiet pantu no Bībeles.

CPA

Izlasiet pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.

Skat. 2. Laiku 34-35 un 2. 
Ķēniņu 22-23:30.
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“Viņi	grib	man	nodarīt	ļaunu,”	Nehemija	nodomāja	(Nehemija	6:2).	

Viņi	gribēja,	lai	cilvēki	sāktu	slikti	domāt	par	Nehemiju	vai	pat	viņu	
nogalināt.	Dievs	palīdzēja	Nehemijam	atbildēt	ļoti	gudrā	veidā.	Viņš	
aizsūtīja	sūtņus	pie	Sanballata,	Tobija	un	Gešema	un	lika	teikt:	“Es	
daru	lielu	darbu	un	nevaru	iet.	Darbs	tūliņ	apstātos	pavisam,	ja	es	
to	pārtrauktu	un	dotos	pie	jums	lejup”	(Nehemijas	6:3).	Nehemija	
netaisījās	atļaut	kādam	atturēt	viņu	no	tā,	ko	Dievs	viņam	bija	uzrādījis	
darīt.	Šie	vīri	varēja	atnākt	pie	viņa	uz	Jeruzālemi,	ja	viņi	gribētu,	bet	
Nehemija	bija	nolēmis	turpināt	pildīt	Dieva	darbu.

Cik	gan	ļoti	svarīgi	katram	kristietim	ir	zināt,	ko	Dievs	vēlas,	lai	mēs	
darītu.	Bieži	vien	cilvēki,	kas	ir	mums	apkārt,	mēģinās	panākt,	lai	mēs	
darītu	to,	ko	Dievs	nemaz	negrib,	ka	mēs	darītu.	Pat	mūsu	draugi	var	
mums	teikt:	“Pamēģini	šo	spēļu	automātu,	tas	tik	ir,	ko	vērts!”	“Paņem	
uzpīpē.	Nekas	slikts	jau	tev	no	vienas	cigaretes	nebūs.”	“Paskaties	
šo	bojeviku.	Forša	filma.”	Šādos	brīžos	mums	ir	nepieciešama	Dieva	
palīdzība,	lai	mēs	varētu	pateikt	NĒ.	Līdzīgi	Nehemija	atteicās	nolikt	
Dieva	darbu	pie	malas.	Lūdz,	 lai	Dievs	 tev	palīdz	atbildēt	pareizā	
veidā.	Viņš	palīdz	Saviem	bērniem	būt	gudriem.

Četras	reizes	ienaidnieki	sūtīja	to	pašu	ziņu,	un	četras	reizes	Nehemija	
atbildēja	tieši	ar	to	pašu.	Viņš	atteicās	kaut	ko	darīt	kopā	ar	viņiem.	

Kad	 viņi	 saprata,	 ka	Nehemija	 neatstās	 Jeruzālemi,	 viņi	 nolēma	
pamēģināt	 kaut	 ko	 citu.	 Šoreiz,	 piekto	 reizi	 vēstule	 atnāca	 pie	
Nehemijas	atvērtā	veidā,	tā	ar	nodomu	nebija	aizzīmogota.	Viņi	cerēja,	
ka	daudz	cilvēku	to	izlasīs.	Vēstulē	bija	rakstīts:	“Ļaudīs	ir	dzirdams,	
un	arī	Gešems	saka,	ka	tu	un	jūdi	domājot	sacelties;	tādēļ	tu	ceļot	
mūri	un	pēc	viņu	vārdiem	tu	tīkojot	kļūt	viņiem	par	ķēniņu.	Tu	esot	
arī	jau	licis	pulcēties	praviešiem,	lai	viņi	izsauktu	tevi	Jeruzālemē	par	
ķēniņu.	Tagad	tas	kļūs	zināms	arī	ķēniņam	Artakserksam.	Tādēļ	nāc	
un	apspriedīsimies”	(Nehemijas	6:6–7).	

Vēlreiz	Dievs	palīdzēja	Nehemijam	izvēlēties	pareizo	atbildi.	Viņš	
vienkārši	aizsūtīja	vēstnesi	ar	ziņu:	“Nekas	nav	noticis	no	tā,	ko	tu	
apgalvo:	tu	pats	savā	prātā	to	esi	izgudrojis”	(Nehemijas	6:8).

Nehemija	izdarīja	to,	ko	mēs	jau	tik	bieži	esam	pieraduši	redzēt.	

Viņš	lūdza:	“Bet	tagad,	Dievs,	stiprini	manas	rokas!”	(Nehemijas	6:9)	

Viņš	 zināja,	 ka	 viņam	 ir	 nepieciešama	Dieva	 palīdzība,	 kad	 viņa	
ienaidnieki	 centās	 viņu	 iebaidīt.	Dievs	 dzirdēja	 un	 atbildēja	 viņa	
lūgšanu.

Attēls 4– 4
Nehemijas	 ienaidnieki	mēģināja	 viņu	 vēlreiz	 piemuļķot.	 Kāds	
vīrs	Šemaja,	 kas	dzīvoja	 Jeruzālemē,	 izlikās,	 ka	viņš	 ir	nobijies	no	
ienaidniekiem.	Viņš	ieslēdzās	savā	mājā	un	aizsūtīja	pēc	Nehemijas,	
lai	tas	nāktu	pie	viņa.	

Izlasiet pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Šemaja	 teica,	 ka	Dievs	 viņam	 ir	 devis	 īpašu	 ziņu	Nehemijam:	
“Paslēpsimies	Dieva	namā	Tempļa	iekštelpās	un	aizslēgsim	Tempļa	
durvis,	jo	viņi	taisās	nākt	tevi	nogalināt,	proti,	nakti	viņi	taisās	nākt,	
lai	tevi	nokautu”	(Nehemija	6:10).	

Dievs	palīdzēja	Nehemijam	saredzēt,	ka	Šemaja	meloja,	tāpēc	viņš	
atbildēja:	 “Vai	 tāds	vīrs	kā	es	 lai	bēgtu?	Un	vai	 tāds	kā	es	 lai	 ietu	
Templī	un	glābtu	savu	dzīvību?	Nē!	Es	neiešu	tajā!”	(Nehemija	6:11)

	Nehemija,	tāpat	kā	pārējie	Dieva	ļaudis,	zināja,	ka	tikai	priesteriem	
bija	atļauts	ieiet	Tempļa	vissvētākajā	vietā.	Dievs	bija	teicis,	ja	kāds	
cits	tur	ieies,	tas	mirs	(skat.	4.	Mozus	18:7).	Nehemija	nebija	priesteris,	
tāpēc	viņš	saprata,	ka	tas	tikai	bija	vēl	viens	triks.	

Tobija	un	Sanballats	bija	samaksājuši	Šemajam,	 lai	viņš	šādā	veidā	
iebiedētu	Nehemiju.	Viņi	gribēja	panākt,	lai	Nehemija	ietu	pret	Dieva	
pavēlēm,	lai	viņi	varētu	parādīt	ļaudīm,	ka	viņš	rīkojās	nepareizi.	Arī	
mēs	zināsim,	kas	ir	pareizi	mums,	ja	jautāsim	Dievam	pēc	vadības	un	
palīdzības,	kad	mēs	lasām	Viņa	Vārdu.

Nehemija	 uzticējās	Dievam,	 kad	 viņa	 ienaidnieki	mēģināja	 viņu	
piemuļķot.	Dievs	palīdzēja	viņam	būt	gudram	un	pieņemt	pareizos	
lēmumus.	Ir	cilvēki,	kuri	mūs	kritizē	tāpēc,	ka	mēs	esam	kristieši.	Viņi	
apmelo	mūs.	Viņi,	piemēram,	var	teikt,	ka	mēs	špikojām	kontroldarba	
laikā,	kaut	gan	mēs	to	nedarījām.	Mums	ir	jālūdz	Dievam,	kā	pareizi	
atbildēt	šādā	situācijā.	Tas	nav	pareizi,	ja	mēs	gribam	atmaksāt	kādam	
vai	stāstīt	melus	par	citiem.	Tas	Kungs	var	palīdzēt	atrisināt	lo.	Mums	
jāturpina	darīt	tas,	kas	ir	pareizi.	Galu	galā	pārējie	ieraudzīs,	ka	tas,	ko	
citi	stāsta	par	mums,	ir	bijuši	meli	(skat.	1.	Pētera	2:12,15).

Attēls 4–5
Dievs	palīdzēja	Nehemijam	 atbildēt	 saviem	 ienaidniekiem	pareizā	
veidā.	

Beidzot	kādu	dienu	nāca	šī	sajūsminošā	ziņa:	“Mūris	ir	pabeigts!”	

Visi	akmeņi	bija	savās	vietās.	Katra	daļa	bija	pabeigta,	visi	vārti	bija	
savās	 vietās.	 Pavisam	kopā	 cilvēkiem	bija	 vajadzējis	 52	 dienas,	 lai	
paveiktu	šo	darbu.	Dievs	viņiem	bija	palīdzējis	izdarīt	lielu	darbu	īsā	
laikā.	

Protams,	ļoti	svarīgi	bija	tas,	ka	visi	cilvēki	bija	strādājuši	pie	mūra	
atjaunošanas.	Tas	nebūtu	gājis	tik	viegli,	ja	strādājuši	būtu	tikai	daži.	
Taisnība	bija	arī	tā,	ka	darbi	bija	labi	izplānoti	un	vadīti.	Viņiem	bija	
visi	nepieciešamie	materiāli.	Bet	pats	galvenais,	Dievs	bija	kopā	ar	
viņiem.	Cik	gan	cilvēkiem	vajadzēja	justies	laimīgiem,	kad	viņi	skatījās	
uz	augstajiem	mūriem	un	vārtiem	un	saprata,	ka	tagad	pilsēta	ir	tāda,	
kādai	tai	vajadzēja	būt,	labi	nocietināta	pret	ienaidnieku	uzbrukumiem.

Taču	 viņu	 ienaidnieki	 bija	 noskumuši.	Viņi	 bija	 darījuši	 visu,	 lai	
apturētu	darbus,	tomēr	viņiem	nekas	nebija	izdevies.	Tagad	viņiem	

CPA
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nācās	atzīt:	“Tas	bija	Dievs,	kas	palīdzēja	to	izdarīt.	Citādāk	to	nav	
iespējams	iztulkot”	(Nehemija	6:16).

Cilvēki	nāca	no	tuvām	un	tālām	zemēm,	un	redzēja	stipro	mūri,	kas	
atkal	apjoza	Jeruzālemi.	Jeruzālemes	iedzīvotāji	varēja	teikt:	“Dievs	
mums	palīdzēja.	Dievs	mums	deva	 labu	vadītāju	Nehemiju.	Dievs	
parūpējās	par	visām	mūsu	vajadzībām	un	deva	mums	risinājumus	
visām	mūsu	 problēmām.”	Vai	 tā	 nebija	 brīnišķīga	 liecība	Dieva	
varenībai!

Ja	tu	esi	kristietis,	Dievs	tevi	vada	dienu	no	dienas.	Viņš	palīdz	Saviem	
bērniem	būt	gudriem.	Lasi	Viņa	Vārdu,	Bībeli,	un	lūdz,	lai	Viņš	palīdz	
tev	darīt	to,	kas	ir	pareizi.	Viņš	ir	tik	brīnišķīgs	Kungs	un	Glābējs.	Tev	
nekad	neiznāks	vilties,	ja	tu	uzticēsies	un	paklausīsi	Viņam.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādas	bija	divas	galvenās	problēmas	cilvēkiem,	kuri	strādāja	pie	

mūra	atjaunošanas?	(Viņiem vairs nebija naudas un pārtikas.)

2.	 Kā	mēs	varam	saņemt	grēku	piedošanu?	(Lūdzot, lai Jēzus piedod 
grēkus/glābj.)

3.	 Kāpēc	Nehemija	bija	dusmīgs	uz	cilvēkiem?	(Jo viņi grēkoja pret 
Dievu.)

4.	 Ko	Nehemija	teica	vadītājiem,	kā		izlīdzināt	netaisnību?	(Viņiem 
jāatdod viss atpakaļ cilvēkiem.)

5.	 Kur	mēs	 varam	meklēt	 gudrību	 un	 palīdzību,	 lai	 zinātu,	 kā	
rīkoties?	(Bībelē, Dieva Vārdā.)

6.	 Nosauc	 tā	 ķēniņa	 vārdu,	 kurš	 vēlējās,	 lai	 cilvēki	 paklausītu	
Dievam?	Viņa	vārds	tika	minēts	šajā	nodarbībā.	(Josija)

7.	 Kāpēc	Nehemija	netikās	ar	Sanballatu,	Tobiju	un	Gešemu?	(Viņš 
izvēlējās turpināt celt mūri – paklausīt Dieva norādījumiem.)

8.	 Kā	sauca	vīru,	kurš	centās	apmuļķot	Nehemiju	un	aicināja	viņu	
uz	tikšanos	Templī?	(Šemajs)

9.	 Kāpēc	Šemajs	centās	pierunāt	Nehemiju? (Tobijs un Sanballats bija 
viņam samaksājuši par to.)

10.	 Cik	dienās	mūris	tika	atjaunots?	(52) 

CPA



Nehemija

34



35

5. nodarbība
Pilsēta, kas novēlēta Dievam

Rakstu vieta
Nehemijas	7.	un	13.	nodaļa.

Centrālā patiesība
Atļauj	Dievam	vadīt	tavu	dzīvi!

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Pieņem	Jēzu	Kristu	kā	savu	Kungu	

un	Glābēju!

Atpestītajiem:	Klausi	Dieva	Vārdam;	lūdz	Dievam	
piedošanu;	 dari	Viņa	 darbu;	 priecājies	
Viņā;	nodod	sevi	Dievam.

Bībeles pants
“Neviens	 nevar	 kalpot	 diviem	 kungiem”									
(Mateja	6:24).

Uzskate
	 Attēli	5–1,	5–2,	5–3,	5–4	un	5–5.

	 Kad	jūs	mācāt	šo	nodarbību,	jūs	varat	atklāt	pa	
vienam	mūra	akmenim.	(Mūri	 jūs	atradīsiet	šīs	
grāmatiņas	 beigās.	Akmeņus	 iepriekš	 aizklājiet	
ar	papīra	gabaliņiem.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

Čārlzs	 Stads	 ir	 teicis:	 “Dievam	pieder	 tik	 daudz	
Čārlza	Stada,	cik	vien	ir.”		                        CP

Notikumu attīstība

1.	Cilvēki	klausās	Dieva	Vārdu.	               CPA 
2.	Viņi	lūdz	Dievam	piedošanu.	                 CPA
3.	Cilvēkiem	tiek	uzdots	noteikts	darbs.

4.	 Cilvēki	 Jeruzālemē	 strādā,	 sargi,	 dziedoņi,	
levīti.	                                                         CPA

5.	Viņi	staigā	apkārt	mūriem	un	slavē	Dievu.	CPA.

6.	Nehemija	rūpējas,	lai	viss	būtu	saskaņā	ar	Dieva	
gribu.	                                                 CPA

Kulminācija

“Dievam	ir	tik	daudz	no	manis,	cik	vispār	ir.”	CPA

Noslēgums

Uz	ko	Tas	Kungs	aicināja	cilvēkus?							     CPA
Vai	tas	attiecas	arī	uz	tevi?	Vai	tu	esi	pieņēmis	Jēzu	
Kristu	kā	savu	Kungu	un	Glābēju?	          CPN
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Stunda
Čārlzs	Stads	bija	misionārs,	kuru	Dievs	izmantoja,	lai	cilvēkus	vestu	
pie	Kristus	Lielbritānijā,	Ķīnā,	Indijā	un	Āfrikā.	Kādu	dienu	mācītājs	
jautāja	Čārlzam,	kas	bija	viņa	dzīves	panākuma	pamatā.	

Čarlzs	atbildēja:	“Tas	noslēpums	ir	tas,	ka	Dievam	pieder	viss	Čārlzs	
Stads,	cik	vien	ir.”	

Dievs	vēlas	vadīt	katru	mūsu	dzīves	sīkumu.	Vai	ir	dažas	dzīves	daļas,	
kuras	tu	vēlies	paturēt	savā	kontrolē?	Atļauj,	lai	Dievs	vada	tavu	dzīvi	
tādā	līmenī,	lai	arī	tu	varētu	teikt,	ka	Dievam	ir	tik	daudz	no	manis,	
cik	 vispār	 var	 būt.	 Šodien	mēs	mācīsimies	 par	 to,	 kā	 Jeruzālemes	
iedzīvotāji	mācījās	pildīt	Dieva	gribu	un	atļaut	Viņam	vadīt	viņu	dzīves.	

Attēls 5–1
Dažas	dienas	pēc	tam,	kad	mūris	bija	pabeigts,	visi	iedzīvotāji	sanāca	
kopā	Jeruzālemē.	Viņi	sapulcējās	laukumā	pie	Ūdens	vārtiem.	Viņi	
aicināja	vīru,	vārdā	Ezra,	lasīt	tiem	no	Dieva	bauslības.	Viņš	jau	bija	
mācījis	cilvēkiem	Dieva	Vārdu.	Bībelē	rakstīts:	“Ezra	bija	nodevis	savu	
sirdi,	lai	meklētu	Tā	Kunga	bauslību,	lai	izpildītu	un	mācītu	Israēlā	to,	
kas	ir	likums	un	tiesa”	(Ezras	7:10).	Ezras	sirds	vēlēšanās	bija	studēt	
Dieva	Vārdu,	paklausīt	tam	un	mācīt	to	citiem.	

Ezram	tika	uzbūvēta	īpaša	platforma,	lai	viņš	varētu	atrasties	augstāk	
par	pārējiem	cilvēkiem,	kur	visi	viņu	varētu	redzēt	un	dzirdēt.	Kad	
viņš	atritināja	papirusu,	visi	piecēlās,	lai	parādītu	cieņu	Dieva	Vārdam.	
Tur	bija	apmēram	40	000	vīriešu,	sieviešu	un	bērnu.	Milzīgs	pūlis	
stāvēja	un	klausījās	Dieva	bauslību	(skat.	Nehemijas	7:66–67).	Ezra	
lasīja	Dieva	Vārdu,	un	tur	bija	vēl	13	citi	cilvēki,	kas	palīdzēja	viņam	
paskaidrot	un	 izskaidrot	 lasītā	nozīmi,	 lai	cilvēki	saprastu,	kas	tika	
lasīts.	Cilvēki	uzmanīgi	klausījās	tajā,	kas	tika	lasīts,	no	agra	rīta	līdz	
vēlam	vakaram.	Kas	gan	tā	bija	par	brīnišķīgu	dienu!

Ja	tu	esi	uzticējies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Kungam	un	Glābējam,	
tad	arī	tev	vajadzētu	uzmanīgi	ieklausīties,	ko	saka	Bībele.	
Atklājiet, kas ir rakstīts uz pirmā akmens.

Katru	dienu	atvēli	laiku,	lai	lasītu	Bībeli.	To,	ko	tu	esi	iemācījies,	tajā	
pašā	dienā	mēģini	arī	pielietot	savā	dzīvē.	Dievs	var	tev	palīdzēt	saprast	
un	darīt	to,	kas	ir	rakstīts	Bībelē.	Kad	kāds	tev	baznīcā,	svētdienas	
skolā,	vai	Labās	Vēsts	pulciņā	paskaidro,	kas	ir	rakstīts	Bībelē,	klausies	
ļoti	uzmanīgi.	Tā	nav	vienkārša	grāmata.	Tas	ir	Dieva	Vārds,	kuru	
Dievs	vēlas,	lai	tu	zinātu	un	pildītu.

Attēls 5–2
Cilvēki	ne	 tikai	klausījās	Dieva	Vārdu,	bet	arī	dzīvoja	pēc	 tā.	Viņi	
saprata,	ka	nebija	dzīvojuši	pēc	Dieva	gribas,	un	sāka	nožēlot	savus	

Izlasiet pantu no Bībeles.
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grēkus.	Viņiem	bija	žēl,	ka	viņi	nebija	paklausījuši	Dievam,	kā	nākas.	
Dievs	viņus	bija	izvēlējies	par	Saviem	ļaudīm,	bet	viņi	bija	izvēlējušies	
būt	par	tādiem	kā	apkārtējās	pagānu	tautas.	Viņi	darīja	to,	ko	darīja	
cilvēki,	 kas	Dievu	nepazina.	Kad	 viņi	 klausījās	Dieva	Vārdu,	 viņi	
saprata,	ka	līdz	šim	bija	rīkojušies	nepareizi.	Tā	bija	nepakļaušanās	
Dieva	pavēlēm.	Bībelē	rakstīts:	“Viņi	novirzījās	savrup	un	izsūdzēja	
savus	grēkus	un	savu	tēvu	pārkāpumus”	(Nehemijas	9:2).

To	pašu	Dievs	saka	arī	mums,	kad	mēs	nepaklausām	Viņa	pavēlēm.	
Vai	arī	 tu	esi	 staigājis	apkārt	ar	nekristīgiem	draugiem,	kas	parasti	
iekuļas	visādās	nepatikšanās?	Vai	tu	viņiem	pievienojies,	lai	skatītos	
sliktas	videofilmas?	Vai	arī	tu	lieto	lamu	vārdus	un	runā	vārdus,	kurus	
Dievs	nevēlas,	lai	tu	sacītu?	Vai	tu	pamani,	ka	izturies	un	ģērbies	kā	
tavi	nekristīgie	draugi,	lai	izpatiktu	viņiem?	Bībelē	teikts,	ka	katrs,	kas	
grēko,	bet	grib,	lai	Tas	Kungs	viņu	izmaina,	saņems	Dieva	žēlastību	
un	piedošanu	(skat.	Salamana	pam.	28:13).	Ja	tu	vēlies,	lai	Dievs	vada	
tavu	dzīvi,	tad	tev	ir	jāizstāsta	Viņam,	ko	tu	esi	darījis	nepareizi.	
Atklājiet otro mūra akmeni. 

Viņš	piedos	tavus	grēkus,	kā	apsolījis	(1.	Jāņa	1:9).	Viņš	dos	tev	spēku	
pateikt	„nē”	tām	lietām	dzīvē,	kuras	ir	pret	Dieva	gribu	(Romiešiem	
6:12–14).	Kungs	Jēzus	Kristus	var	mums	piedot	un	dot	spēku,	 lai	
mēs	varētu	dzīvot	Viņam,	jo	Viņš	nomira	un	augšāmcēlās	mūsu	dēļ.	
Dievs	var	strādāt	mūsu	dzīvēs	tieši	tāpat,	kā	Viņš	to	darīja	Savu	ļaužu	
dzīvēs	Jeruzālemē	pirms	daudziem	gadiem.

Attēls 5–3
Iekšpus	 Jeruzālemes	mūriem	 vēl	 bija	 daudz	 darba.	Daudzām	no	
Jeruzālemes	mājām	bija	 nepieciešams	 remonts,	 daudzas	 vajadzēja	
uzbūvēt	no	jauna.	Bībelē	teikts:	“Pilsēta	bija	gan	plaša	un	liela,	bet	
ļaužu	tajā	bija	maz,	un	jaunuzceltu	māju	nebija	nepavisam”	(Nehemija	
7:4).	 Bija	 svarīgi,	 lai	 vairāk	 cilvēku	 dzīvotu	 Jeruzālemē,	 nevis	 tās	
apkārtējos	ciematos	vai	laukos.	Ja	Jeruzālemei	vajadzēja	kļūt	par	īpašu	
pilsētu,	kur	cilvēki	varētu	nākt	un	pielūgt	patieso,	dzīvo	Dievu,	tad	
bija	nepieciešams	daudz	vairāk	cilvēku,	lai	to	panāktu.	

Vispirms	vadītāji	uzcēla	savas	mājas	Jeruzālemē.	Pēc	tam	tika	nolemts,	
ka	katrai	desmitajai	ģimenei	ir	jāpārceļas	uz	Jeruzālemi.	

Dievs	 vadīja	Nehemiju,	 iedalot	 īpašus	darbus	dažādiem	cilvēkiem	
(skat.	Nehemijas	7:1–3).	Nehemija	par	pilsētas	virspavēlnieku	iecēla	
savu	brāli	Hananiju	un	līdz	ar	viņu	pils	pārvaldnieku	Hananju.	Vai	
jūs	atceraties,	ka	tas	bija	Hananja,	kas	pirmais	paziņoja	Nehemijam	
vēsti	par	to,	ka	Jeruzālemes	mūri	ir	izpostīti?	Bībele	saka	par	Hananju:	
“Viņš	bija	ļoti	uzticīgs	vīrs	un	bijās	Dieva	vairāk	nekā	daudzi	citi”	
(Nehemijas	7:2).	Tā	iemesla	dēļ	viņam	varēja	uzticēt	tik	ļoti	svarīgu	
Dieva	darbu.	Kaut	Dievs	darītu	mūs	uzticīgus,	lai	mums	Viņš	būtu	
pirmajā	vietā	dzīvē!
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	Nehemija	arī	parūpējās	par	to,	lai	daži	no	Jeruzālemes	iedzīvotājiem	
strādātu	par	novērotājiem,	kas	sargā	pilsētu.	Citi	tika	nozīmēti	par	
atbildīgajiem	pie	 vārtu	 atvēršanas	 un	 aizvēršanas,	 lai	 ienaidnieks	
nevarētu	iekļūt	pilsētā	slepeni.	Tur	tika	izveidots	arī	īpašs	koris,	kas	
vadīja	cilvēkus	Dieva	slavēšanā	un	pielūgšanā.	Tad	tur	arī	bija	levīti,	
kas	pieskatīja	Templi,	Dieva	namu.	Katrai	grupai	bija	savs	vadītājs	
(Nehemijas	11:21–24).

Ja	tu	esi	kristietis,	tad	arī	tev	vajadzētu	strādāt	Dieva	darbā.	
Atsedziet trešo akmeni.

Tas	nenozīmē,	ka	katram	kristietim	būtu	jākļūst	par	misionāru	vai	
mācītāju,	bet	mēs	varam	savus	skolas	darbus	darīt	Jēzum	Kristum	par	
godu.	Mēs	varam	palīdzēt	svētdienas	skolā	vai	Labās	Vēsts	pulciņā.	Ar	
savu	dziedāšanu	mēs	varam	iedrošināt	pārējos	slavēt	To	Kungu.	Mēs	
varam	palīdzēt	mammai	darīt	kādus	mājas	darbus.	Mēs	varam	piedāvāt	
savu	palīdzību	kādam	citam	cilvēkam,	kas	ir	pārāk	vecs	vai	slims,	lai	
pats	to	paveiktu.	Ja	jūs	vēlaties,	lai	Kungs	jūs	vada	katru	dienu,	tad	
jums	ir	jālūdz	Viņam,	ko	jūs	varētu	darīt,	lai	palīdzētu	citiem.	Katram	
kristietim	vajadzētu	būt	kā	tādam	instrumentam,	kuru	Tas	Kungs	var	
izmantot,	kad	Viņam	tas	ir	nepieciešams.	Ne	jau	visi	instrumenti	ir	
paredzēti	visiem	darbiem,	āmurs	 ir	paredzēts	citiem	darbiem	nekā	
knaibles.	Arī	mēs	varam	būt	viens	no	otra	 ļoti	atšķirīgi,	 taču	katrs		
esam	svarīgi	un	kopā	mēs	varam	kalpot	Tam	Kungam.	

Attēls 5–4
Mūri	bija	uzcelti.	Cilvēki	bija	klausījušies	Dieva	Vārdu	un	paklausīja	
tam.	Viņi	bija	lūguši	Dievam	piedošanu	par	saviem	grēkiem	un	bija	
savas	dzīves	ievirzījuši	pareizā	gultnē.	Cilvēkiem	bija	iedalīti	īpaši	darbi	
Jeruzālemē.	Tagad	bija	pienācis	laiks	slavēt	To	Kungu	kopā	par	visu,	
ko	Viņš	bija	paveicis,	un	atklāti	parādīt	to,	ka	Jeruzaleme	bija	Dieva	
pilsēta.	Tika	nozīmēta	diena	lielajām	svinībām	(Nehemija	11:27–47).

Cilvēki	nāca	no	visas	Jūdejas.	Atnāca	dziedātāji,	muzikanti	un	levīti,	
kuru	darbs	bija	rūpēties	par	Templi	un	Dieva	pielūgšanu.	

Nehemija	sadalīja	cilvēkus	divās	lielās	grupās.	Katra	grupa	devās	
augšā	uz	mūra	un	pa	mūri	apkārt	pilsētai.	Ezra	ar	vienu	grupu	devās	
pa	labi.	Nehemija	ar	otru	grupu	devās	pa	kreisi.	Kamēr	viņi	gāja,	
viņi	pateicās	Dievam	un	slavēja	Viņu.	Viņi	dziedāja	slavas	dziesmas	
un	spēlēja	mūzikas	instrumentus.	Kas	tas	bija	par	brīnišķīgu	gājienu	
apkārt	visai	pilsētai!	Beidzot	abas	grupas	satikās	tuvu	tai	vietai,	kur	
atradās	Templis.	Tad	abi	divi	kori	devās	iekšā	Dievnamā	un	pārējie	
tiem	sekoja.	Bībelē	rakstīts:	“Dziedātāji	nodziedāja	dažas	dziesmas.	
Tajā	dienā	viņi	nesa	lielus	kaujamos	upurus	un	priecājās,	jo	Dievs	Tas	
Kungs	bija	iepriecinājis	viņus	ar	lielu	prieku;	arī	sievietes	un	bērni	
priecājās,	un	 Jeruzalemes	gaviles	bija	 tālu	dzirdamas”	 (Nehemija	
12:	42–43).	
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Man	un	tev,	kas	pazīstam	Jēzu	Kristu	kā	savu	Kungu	un	Glābēju,	
vajadzētu	atcerēties	slavēt	Viņu	par	to,	kas	Viņš	ir,	un	pateikties	par	
to,	ko	Viņš	 ir	darījis.	Kungam	patīk	no	bērniem	dzirdēt	slavas	un	
pateicības	 dziesmas	 šodien	 tieši	 tāpat	 kā	 pirms	daudziem	gadiem	
Jeruzālemē.	Dievs	ir	tik	liels	un	tik	labs!	Viņš	radīja	mūs	un	brīnišķīgo	
pasauli,	kurā	mēs	dzīvojam.	Viņš	sūtīja	Savu	Dēlu,	lai	Viņš	nomirtu	
par	mums	pie	krusta,	un	pēc	trim	dienām	uzcēla	Viņu	no	mirušiem.	
Viņš	ir	svētījis	mūs	un	atbildējis	mūsu	lūgšanas.	Mums	ir	tik	daudz	
iemeslu,	lai	pateiktos	un	slavētu	Viņu.	
Atklājiet ceturto mūra akmeni.

Jeruzālemes	iedzīvotāji	darīja	vēl	kaut	ko,	lai	parādītu	savu	mīlestību	uz	
Dievu	un	savu	piederību	Dievam.	Viņi	nesa	īpašas	pateicības	dāvanas	
tiem,	kas	piedalījās	pielūgšanas	vadīšanā	un	kalpošanā.	Mūsu	mīlestība	
uz	Kungu	arī	var	parādīties	tādā	veidā,	ka	mēs	nesam	dāvanas	tiem,	
kas	kalpo	Kungam	šodien.	Tas	ir	mūsu	pateicības	upuris	Dievam	par	
Viņa	labestību	pret	mums.	

Vai	 jūsu	 dzīvēs	 ir	 kaut	 kas	 no	 šīs	 slavēšanas	 un	 	 pateicības?	Mēs	
dzīvojam	 pasaulē,	 kur	 ir	 tik	 daudz	 nelaimīgu,	 nepiepildītu	 un	
neapmierinātu	cilvēku.	Kā	kristieši	mēs	esam	savādāki.	Tam	vajadzētu	
būt	 acīmredzamam,	 ka	mūsu	 sirdīs	 ir	 prieks	 un	Dieva	mīlestība.	
Kad	mēs	sanākam	kopā,	mums	vajadzētu	gribēt	slavēt		To	Kungu	
un	pateikties	Viņam,	devīgi	dot	Viņa	darbam.	Daži	cilvēki	domā,	ka	
kristieši	ir	noskumuši	un	staigā	apkārt	ar	gariem	ģīmjiem.		Nē,	Bībele	
atklāj:	“Tā	Kunga	prieks	ir	jūsu	stiprais	patvērums!”	(Nehemija	8:10)	

Attēls 5–5
Dievs	brīnišķīgā	veidā	bija	strādājis	Jeruzālemes	iedzīvotāju	vidū.	Viņi	
bija	apsolījuši	sekot	Tam	Kungam	un	pildīt	Viņa	pavēles	(Nehemijas	
9:38).	Viņi	 bija	 teikuši,	 ka	 viņi	 nebūs	 kā	 pagānu	 tautas	 apkārt	 un	
nesajauksies	ar	tām	(Nehemijas	9:2).	

Nehemija	vadīja	cilvēkus	divpadsmit	gadus	(Nehemijas	2:1;	13:6).	Tad	
pienāca	laiks,	kad	viņam	vajadzēja	atgriezties	ķēniņa	Artakserksa	pilī,	
kā	viņš	to	bija	apsolījis	(Nehemijas	2:6).	

Mēs	nezinām,	cik	ilgi	viņš		palika	Persijā.	Pēc	kāda	laika	viņš	lūdza	
ķēniņa	atļauju	un	atgriezās	Jeruzālemē.	

Tur	viņš	uzzināja,	ka	 augstais	priesteris	Eliašibs	 ir	 izdarījis	ko	 ļoti	
sliktu.	Viņš	bija	Tobijam	ierādījis	istabas,	kas	atradās	Tempļa	teritorijā.	
Atcerieties,	Tobija	 bija	 viens	no	 tiem,	 kas	 darīja	 visu,	 lai	 apturētu	
Jeruzālemes	mūru	celtniecību.	Tagad	viņam	bija	istaba	Dieva	namā.	
Nehemija	negribēja,	ka	šis	lielais	grēks	pret	Dievu	turpinātos.	Viņš	
pavēlēja	 sekot	Dieva	Vārdam,	 atbrīvot	 istabas	 un	 sagatavot	 tās	
lietošanai.	Tad	viņš	novietoja	telpās	tās	pašas	Tempļa	lietas,	kas	tur	
atradās	pirms	tam.	Templis	bija	tikai	Dieva	darbam.	Mūsu,	kristiešu	
dzīvēm	arī	ir	pilnībā	jāpieder	Dievam.

CPA

CPA



Nehemija

40

Tajā	laikā	Nehemija	arī	redzēja,	ka	cilvēki	Jeruzālemē	strādāja	sabatā,	
dienā,	kuru	Dievs	bija	devis,	 lai	viņi	atpūstos	no	darba.	Viņi	veda	
pilsētā	pārtiku	un	izmantoja	sabatu,	lai	pārdotu	un	iepirktos.	Nehemija	
pārtrauca	šo	tirgošanos,	aizvēra	pilsētas	vārtus	un	pavēlēja	levītiem	
sabatā	turēt	visus	vārtus	slēgtus.	Ja	mēs	atļausim	Dievam	vadīt	mūsu	
dzīvi,	tad	Viņš	arī	būs	pirmajā	vietā,	vienalga,	lai	ko	mēs	darītu.	Mēs	
vienmēr	gribēsim	Viņam	patikt.

Pēc	tam	Nehemijam	vajadzēja	tikt	galā	ar	problēmu,	ka	vīrieši	precējās	
ar	pagānu	 sievietēm.	Tas	viņus	noveda	pie	 elku	pielūgšanas.	Viņu	
bērni	pat	nezināja	dzimto	valodu.	Atkal	Nehemijam	nācās		uzstāties	
pret	šo	grēku	un	šķirt	šīs	nepareizās	laulības.	Ja	mēs	gribam,	lai	Tas	
Kungs	vada	mūsu	dzīves,	tad	mums	ir	jāatsakās	no	tā,	kas	nav	pēc	
Viņa	prāta.	Kungs	Jēzus	teica:	“Neviens	nevar	kalpot	diviem	kungiem..	
tu	nevari	kalpot	Dievam	un	naudai”	(Mateja	6:24).	Mūsu	dzīvēm	ir	
pilnībā	jāpieder	Dievam.	

Nodod	visu,	kas	tev	ir	un	kas	tu	esi,	Viņam.	
Parādiet piekto mūra akmeni.

Atļauj	Dievam	vadīt	 tavu	dzīvi	dienu	no	dienas,	 lai	 tu	varētu	teikt	
tāpat	kā	Čārlzs	Stads:		“Dievam	pieder	tik	daudz	no	manis,	cik	vispār	
var	būt.”

Uz	ko	Dievs	aicināja	Nehemiju	un	ļaudis	un	uz	ko	Dievs	aicina	mūs,	
lai	mūsu	dzīves	kā	kristiešiem	būtu	pēc	Viņa	prāta?

	Klausīties	Dieva	Vārdu	un	paklausīt	tam.

	Nožēlot	grēkus	un	dzīvot	taisnu	dzīvi.

	Strādāt	Tam	Kungam.

	Slavēt	Kungu	un	priecāties	Viņā.

	Pilnībā	atdot	sevi	Dievam,	lai	piepildītu	Viņa	gribu.

Vai	 tā	 ir	patiesība	 tavā	dzīvē?	Varbūt,	ka	 tu	nekad	neesi	pieņēmis	
Kungu	Jēzus	Kristu	kā	savu	Glābēju.	Ja	tu	zini,	ka	esi	grēkojis	un	
neesi	dzīvojis	Tam	Kungam,	tu	vari	jau	šodien	nākt	pie	Viņa.	Lūdz,	
lai	Viņš	tev	piedod	un	glābj	 tevi	no	taviem	grēkiem.	Bībele	māca:	
“Un	cik	Viņu	uzņēma,	viņš	deva	varu	kļūt	par	Dieva	bērniem,	tiem,	
kas	tic	Viņa	Vārdam”	(Jāņa	1:12).

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kas	cilvēkiem	lasīja	priekšā	Dieva	Vārdu?	(Ezra)

2.	 Kāpēc	ir	svarīgi	klausīties,	kad	kāds	māca	un	izskaidro	Bībeli?	
(Tas parāda, ka mēs vēlamies zināt un paklausīt Dieva teiktajam.)

3.	 Kāpēc	cilvēki,	klausoties	Ezras	lasīto,	sāka	raudāt?	(Jo viņi atzina, 
ka ir bijuši nepaklausīgi Dievam.)

Izlasiet pantu no Bībeles.
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4.	 Ko	vēl	bez	mūra	atjaunošanas	uzcēla	pilsētā?	(Mājas, kur dzīvot.)

5.	 Ko	Nehemija	iecēla	par	pilsētas	pārraugu?	(Savu brāli Hananiju.)

6.	 Ko	cilvēki	darīja	 īpašajā	dienā,	kad	mūri	bija	pabeigti?	 (Slavēja 
Dievu par visu, ko Viņš bija darījis.)

7.	 Ko	nepareizu	izdarīja	priesteris	Eliašibs?	(Viņš piešķīra telpas templī 
Tobijam, kurš mūru atjaunošanas laikā mēģināja izjaukt atjaunošanas 
darbus.)

8.	 Ja	tu	neesi	pieņēmis	Jēzu	kā	savu	Glābēju,	kā	tu	to	vari	izdarīt?	
(Lūdzot Dievam piedošanu un glābšanu no grēka.)

9.	 Kāds	 ir	 šīsdienas	Bībeles	 pants,	 kuru	mācījāmies,	 un	 kur	 tas	
atrodams	Bībelē?	 (“Neviens nevar kalpot diviem kungiem” Mateja 
6:24.)

10.	 Pasakiet	man	vēlreiz,	kā	sauca	pilsētu,	kuras	mūrus	Nehemija	un	
cilvēki	atjaunoja!	(Jeruzāleme)
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Mūra akmeņi
Uzskate 5. stundai

Atdod 
sevi Dievam

Strādā 

Dievam
Slavē Dievu Klausi Dieva 

Vārdam
Lūdz Dievam 

piedošanu





 Padomdošanas soļu kopsavilkums bērnam par 
glābšanu

Pārliecinieties, ka bērns izprot par:

Dievu

Kas ir Dievs? – Dievs radīja mūs. Viņš runā uz mums ar Bībeles 
palīdzību. Dievs ir svēts. Viņš mīl mūs.

Grēku

Kas ir grēks? – Grēks ir nepaklausība Dieva likumiem. Tas ir pret 
Dievu. Runājiet par konkrētiem grēkiem. Bērns ir grēcinieks no 
dabas un pēc savas rīcības. (Mēs grēkojam, jo esam grēcinieki.) 
Grēks ir pelnījis sodu.

Glābēju

Vienīgi kas var atbrīvot no grēka? – Dieva Dēls mira pie krusta 
par grēciniekiem. Kungs Jēzus augšāmcēlās no nāves. Viņš ir 
Kungs pār visu.

Paskaidrojiet, kā iegūt glābšanu

Paskaidrojiet, ko Dievs vēlas, lai mēs darītu, un ko Viņš darīs. 
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Apustuļu darbi 
16:31; Romiešiem 6:23 vai 10:13).

Ko Dievs vēlas, lai tu darītu?

Ko Dievs darīs?

Brīdiniet par grūtībām.

Jautājiet: “Vai tu vēlies uzticēt savu dzīvi Jēzum tagad vai vēl 
pārdomāsi?”

Iedrošiniet bērnus lūgt skaļi (ja tas ir iespējams).

Runājiet par pārliecību par glābšanu. Atgriezieties pie jau lietotā 
Bībeles panta. Runājiet par izmainīto dzīvi. Pastāstiet, ko zina 
cilvēks, kurš ir uzticējis savu dzīvi Jēzum.

Dodiet (vēlāk) dažus padomus par kristieša dzīvi.

Lasi Bībeli un paklausi tai. Sarunājies ar Dievu, mūsu Debesu 
Tēvu. Stāsti citiem, ko Dievs ir darījis tavā labā. Lūdz Dievu 
piedot tev, kad tu grēko. Satiecies ar citiem kristiešiem. Atceries 
Dieva apsolījumu: “Es tevi neatstāšu un nepametīšu.”

Nokopēt, izgriezt un turēt lapiņu Bībelē


	Saturs
	Ievads
	Pārskats
	1. stunda: Noskumušais kauszinis
	Atkārtošanas jautājumi

	2. stunda: Aicinājums celties un celt
	Atkārtošanas jautājumi

	3. stunda: Mūru celšana un sastapšanās ar ienaidniekiem
	Neliela nodarbība neatpestītiem bērniem
	Stunda
	Atkārtošanas jautājumi

	4. stunda: Stāties pretim problēmām Dieva ļaužu vidū
	Atkārtošanas jautājumi

	5. stunda: Pilsēta, kas novēlēta Dievam
	Mūra akmeņi - Uzskate 5. stundai
	Atkārtošanas jautājumi

	Padomdošanas soļu kopsavilkums bērnam par glābšanu



