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Ievads

Šī Bībeles stunda domāta, lai mācītu bērniem, ka Dievs viņus mīl un rūpējas par viņiem, īpašā veidā reizēs, 
kad viņi piedzīvo grūtības. Stundai dots pielietojums gan atpestītiem, gan neatpestītiem bērniem.

Mērķis
Mērķis palīdzēs apzināties, ko ar Dieva palīdzību jūs vēlaties redzēt notiekam bērnu dzīvēs. Mērķis izsaka 
skolotāja vēlēšanos un virzienu. Nav garantijas, ka tas automātiski tiks sasniegts. Šīs stundas mērķis ir 
formulēts tā: “Bērni sapratīs, ka sātans ir spēcīgs ienaidnieks. Lai to pārspētu, viņi spers trīs soļus.” Tā ir 
arī skolotāja lūgšana un vēlēšanās, bet vienīgi Svētais Gars bērna dzīvē minēto mērki var vērst realitātē.

Bībeles patiesību mācīšana
Mēs kā skolotāji rīkojamies bezatbildīgi, ja mācām bērniem tikai Bībeles stāstus. Ir svarīgi, lai viņi iemācītos 
patiesības, kuru dēļ šie stāsti mums ir uzrakstīti, un tad ietu soli tālāk un saskatītu, kā šī patiesība attiecas uz 
viņu ikdienas dzīvi. Protams, vienā stundā mēs nevaram ietvert visu mācību, kas iekļauta konkrētajā stāstā, 
tādēļ katrai stundai tiek izraudzīta viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana caurvij stāstu, 
bet, lai palīdzētu jums sagatavoties, konkrētās vietas ir apzīmētas ar burtiem CP. Tāpat tās ir apzīmētas 
arī stundu plānā. 

Jūs ievērosiet, ka centrālajai patiesībai pievienots arī burts N vai A, lai parādītu, uz kuriem bērniem – 
neatpestītajiem vai atpestītajiem – patiesība ir vērsta. Tekstā to paskaidro frāzes: “Ja tu neesi uzticējies, ka 
Kungs Jēzus piedod tavus grēkus” vai: “Kristieši, jūs…”.

Patiesības pielietojums ir atzīmēts ar līniju pie teksta. Jūs varat pielietojumu pielāgot tā, lai tas labāk derētu 
bērniem, ko mācāt. Piemēram, pielietojumā var būt izmantots zēna vārds, bet grupā ir tikai meitenes. 
Iespējams, ka pielietojums vairāk piemērots vecākiem bērniem, bet jūsējie ir ļoti jauni. Izdariet nepieciešamās 
izmaiņas. Ir svarīgi, lai Dieva Vārds tiktu attiecināts uz bērnu dzīvi.

Esiet pieejams
Kad līdzdalīsieties evaņģēlija vēsti, būs bērni, kuri nekavējoties atsauksies. Viņi var jums vēlāk pateikt vai 
arī noklusēt, ka ir uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr citiem būs nepieciešama 
palīdzība. Viņiem var rasties jautājumi, viņiem vajadzīgs iedrošinājums vai padoms, ko darīt.

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

Tādēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka ar jums var runāt. Viņiem nepieciešams arī būt skaidrībā, kad un kur 
iet, ja vēlas sarunu. Tāpat jums jāgādā, lai neatpestītajiem bērniem nākšana pie Kunga Jēzus neasociētos 
ar nākšanu pie jums.
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Jebkurā gadījumā nevajadzētu vienlaicīgi piedāvāt par iespēju pēc nodarbības runāt ar jums un aicināt 
bērnus atsaukties Kristum, lai viņiem nerodas iespaids, ka nav iespējams nākt pie Jēzus, ja nenāk pie jums, 
vai, ka viņi jau ir glābti tādēļ vien, ka gaida uz sarunu ar jums.

Piemērs, kā uzaicināt neatpestītus bērnus

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

Piemērs, kā uzaicināt atpestītus bērnus

“Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam un nekad par to man neesi teicis, lūdzu, pasaki to, 
lai mēs varētu kopā lūgt. Varbūt tev ir kāds jautājums, varbūt nepieciešama palīdzība. Pēc nodarbības es 
būšu (norāda vietu).”

Mācību metodes
Bieži vien bērni, kuri dzīvo grūtos apstākļos, ir dumpīgi un klasē grūti valdāmi. Tādēļ tiek izmantotas 
dažādas mācību metodes, lai bērnus iesaistītu, noturētu viņu uzmanību un mācību procesu padarītu 
iedarbīgāku. Metodēs ietverti stāstījumi, jautājumi, intervijas, grupu studijas, ilustrācijas, lomu spēles u. 
c. Skolotājam jau iepriekš labi jāsagatavojas stundai un reizēm jāaicina talkā palīgi, piemēram, attēlojot 
Bībeles ainu vai izspēlējot skeču.

Bībeles pants
Šai stundai ir ieteikts mācāmais Bībeles pants.

Papildu uzskate
Uz stingra papīra uzrakstiet centrālo patiesību, tam aizmugurē piestipriniet samta papīru. (Izvēlieties šriftu, 
ko viegli izlasīt pat mazākiem bērniem.) Nodarbības sākumā jeb pirmo reizi pieminot centrālo patiesību, 
pielieciet uzrakstu pie tāfeles.

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

Idejas ir dotas, lai aptvertu dažādus mācīšanās stilus. Lai sekmīgāk iemācītos, dažiem bērniem nepieciešams 
redzēt vai rakstīt, citiem vajag runāt, pieskarties vai aptaustīt, vēl citiem – aktīvi piedalīties.

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

Atkārtošanas jautājumi
Šai stundai doti daži atkārtošanas jautājumi. Tos var uzdot stundas beigās jeb nākamajā reizē nodarbības 
sākumā.
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Ja atkārtošanas laiks tiek pareizi organizēts, tas var būt ideāla iespēja bērniem aizraujošā veidā nostiprināt 
mācīto. Jūs šo laiku varat izmantot,

1) lai konstatētu, cik daudzi bērni ir sapratuši un iemācījušies,

2) lai jums kā skolotājam palīdzētu saprast, ko vajag uzsvērt vairāk, lai bērni labāk atcerētos,

3) lai priecīgu atmosfēru. Bērniem patīk sacensības, un viņi gaida šo nodarbības daļu. Bet tā nav tikai 
spēle, tā ir mācīšanās.

Šajā aprakstā ir iekļauti vienīgi jautājumi par stundā mācīto. Būtu noderīgi uzdot jautājumus arī par 
dziesmām, pantiem un citu, ko mācāt. Tādā veidā bērni saprastu, ka svarīga ir katra nodarbības daļa.
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Rakstu vietas skolotājiem
1. Pētera 5:8-9;

Lūkas 22:31-34,54-62;

Jēkaba 4:7.

Centrālā patiesība
Kungs Jēzus dod spēku turēties pretī sātanam.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies Tam Kungam, lai Viņš tevi 

izglābj no sātana varas!

Atpestītajiem: Uzticies Tam Kungam, lai pārspētu 
sātana uzbrukumus!

Mērķis
Bērni sapratīs, ka sātans ir spēcīgs ienaidnieks. Lai 
to pārspētu, viņi spers trīs soļus.

Izmantošanas iespējas
Šī stunda ir rakstīta, domājot par bērniem, kuri 
sastopas ar dažāda veida kārdināšanām. Detalizēts 
pielietojums dots vecākiem bērniem, kuri sastopas 
ar kārdinājumiem lietot narkotikas, alkoholu vai 
zagt, pakļauties vienaudžu spiedienam. Ja jūtat, ka 
pielietojums uz jūsu grupu neattiecas, piemērojiet 
to savu bērnu vajadzībām. Jūsu bērni var sastapties 
ar kārdinājumiem melot, radīt problēmas skolā, 
terorizēt citas ādas krāsas vai rases bērnus. Ja tā, 
piemērojiet pēc vajadzības. Stundu jebkurā gadījumā 
var izmantot neatpestīto bērnu evaņģelizācijai. Tajā 
ietverts arī daudz pamācību kristīgiem bērniem.

Bībeles pants
“Tam turieties pretī stipri ticībā” 1. Pētera 5:9a.

Labāk mācīt pantu stundas noslēgumā nekā sākumā.

Uzskate
 Attēli: 1, 2a-2d, 3, 4, 5.

 Attēlus 2a-2d vajag izņemt no grāmatas, sagriezt pa 
daļām (2a, 2b, 2c un 2d) un to izmugurē pielīmēt 
četrus jautājumus, kas doti 14. un 51. lpp. 
Tiem gar malām pielīmēt flaneli, lai var pielikt 
pie flaneļa tāfeles. Pirms nodarbības ielieciet 

jautājumus katru savā aploksnē (sanumurētās no 
1 līdz 4) un katru iedodiet kādam no bērniem. 
Attiecīgajā brīdī bērns izņem jautājumu, izlasa 
un palīdz jums pielikt pie flaneļa tāfeles. Kopā 
salikti, visi četri jautājumi veidos lauvas figūru.

 Uz lapas uzrakstīta centrālā patiesība.

 Uz tāfeles vai lapas uzrakstīti 1. Pētera 5:8-9a 
vārdi.

Mācību metodes
Šīs stundas pamatā nav Bībeles stāsts, lai arī tur ir 
viena aina no Pētera dzīves. Tā patiesībā ir balstīta 
uz 1. Pētera 5:8-9a. Parūpējieties, lai visi bērni 
var redzēt šos pantus. Pastāvīgi atsaucieties uz 
tiem, iegūstot atbildes no paša teksta. Jautājumi ir 
izmantoti kā lomu spēle un īsa ilustrējoša stunda. 
Atkārtošanā iekļauta arī viktorīna, lai pastiprinātu 
mācīto.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Lauva pielavās briedim. 

Notikumu attīstība

1. Velns, līdzīgi lauvai, cenšas mūs iznīcināt.      
                                                          CPN 

2. Lai to pārspētu, jābūt stipram ticībā. CPN 
3. Esi disciplinēts un modrs! CPA 

4. Stājies pretī velnam!  CPA 

5. Dievs apsola: “Viņš bēgs no jums” (Jēkaba 
4:7).

Noslēgums

Ja tavā pusē ir Jēzus, tu vari pārspēt sātanu.   
       CPN, CPA 
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Stunda
1. attēls 
Varbūt tu kādā pārraidē par dabu esi redzējis, kā lauva Āfrikā medī 
briedi. Lauva guļ garā zālē un gaida, tad pēkšņi izlec un sagrābj mazo 
briedi. Lauva parasti noķer mazo dzīvnieku, saplēš un apēd.

Mums vienmēr ir žēl brieža, jo tas izskatās tik bezpalīdzīgs, salīdzinot 
ar savu ienaidnieku – lielo, stipro lauvu.

Bībelē teikts, ka mums arī ir spēcīgs ienaidnieks. Bībele to pat salīdzina 
ar lauvu. Izlasīsim, kas teikts 1. Pētera 5:8!

“Velns staigā apkārt kā lauva rūkdams un meklē, ko tas varētu aprīt” 
(1. Pētera5:8b).

Šajā sakarā ir jāzina kas svarīgs.

Dievs dod spēku stāties pretī sātanam. Dievs ir visvarens. Viņš ir daudz 
stiprāks par sātanu.

2a-2d attēli
Kas ir mūsu ienaidnieks?

Izsauciet bērnu ar 1. aploksni. Pielieciet attiecīgos vārdus pie tāfeles.

Jā, sātans, velns. Paskatīsimies, cik ātri jūs uzminēsiet, kāda figūra 
veidosies uz tāfeles!

Daži cilvēki domā, ka velna nav, jo mēs to nevaram ne redzēt, ne dzirdēt.

Kā zinām, ka velns patiešām eksistē?

2. aploksne. Pielieciet jautājumu pie tāfeles.

Ir daudz veidu, kā varam zināt par velna eksistenci, bet vislabākais ir 
vienkārši izlasīt par viņu Dieva Grāmatā – Bībelē. Dievs Bībelē daudz 
reižu skaidri pasaka, ka velns ir.

Izlasiet atkal 1. Pētera 5:8.

Ko viņš mums grib izdarīt?

3. aploksne. Uzlieciet  jautājumu uz tāfeles.

Jā, viņš grib mūs aprīt. Tas nenozīmē, ka velns burtiski grib mūs apēst, 
bet drīzāk, ka viņš vēlas mūs iznīcināt. 

Daži cilvēki smejas un jokojas par velnu. Taču, ja padomājam par viņu 
kā par lauvu, tad jokiem vairs nav vietas. Velns ir Dieva un arī tavs 
ienaidnieks. Viņš grib tevi iznīcināt.

Kā viņš grib mūs iznīcināt?

4. aploksne. Uzlieciet  jautājumu uz tāfeles.

Tagad tu vari redzēt visu attēlu, kas parāda velnu kā lauvu. Viņš vēlas 
mūs iznīcināt, kārdinot darīt sliktas lietas, kas Dievam nepatīk. Viņš 

Izlasiet pantu no 
Bībeles (jeb lai to 
izdara vecāks bērns, 
kurš iepriekš tam 
sagatavojies).

Parādiet plakātu ar 
centrālo patiesību.

Mācību metode:

Jautājumi un atbildes.

1. jautājums.

2. jautājums.

3. jautājums.

4. jautājums.
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cenšas panākt, lai mēs grēkotu. Tas patiesībā ir velns, kurš tavā sirdī 
un prātā ieliek ļaunās domas. Viņš čukst:

	“Izliecies nedzirdam, ka mamma tevi sauc!”

 “Paņem naudu no atvilknes! Neviens to nepamanīs.”

 “Paskaties to neķītro video!”

 “Nomēģini tos nomierinošo zāļu pilieniņus, ko vecāki ir 
brīdinājuši nelietot. Tie var būt bīstami, taču dos tev īpašu kaifu. 
Daži tavi draugi jau tos ir pamēģinājuši.”

 “Iedzer alu! Tas nekas, ka vecāki tev to neļauj. Ir jautri būt 
nepaklausīgam.”

Vai pazīsti šāda veida domas? Tās ir velna darbs. Vai esi darījis to, ko 
viņš ieteicis? Ja tā, tad esi grēkojis pret Dievu. Grēks tevi šķir no Dieva, 
un, ja tu turpini darīt šīs sliktās lietas, Dievs tevi sodīs, uz mūžīgiem 
laikiem šķirot no Sevis. 

3. attēls
Kā mēs varam pārspēt velnu jeb sātanu, kā tas Bībelē reizēm saukts? 
Atkārtoti ielūkosimies Dieva Vārda pantā.

Dievs saka, lai esam “stipri ticībā” (1. Pētera 5:9a). Ko tas nozīmē? 
Ticēt nozīmē kādam uzticēties. Tu un es, mēs neesam tik stipri, lai 
stātos pretī velnam paši savā spēkā. Mums jāuzticas kādam citam, kurš 
palīdzēs, kādam, kurš ir daudz stiprāks par sātanu. Kurš tas ir? Tas ir 
Kungs Jēzus Kristus. Būt stipram ticībā nozīmē stāvēt stingri.

Iztēlojies, ka atrodies džungļos un tev pakaļ dzenas lauva. Nedomāju, 
ka tas kādreiz notiks, bet iztēlosimies! Kaut kā tev izdodas uzlēkt uz 
ļoti augstas klints, kur lauva netiek klāt. Tu vari stāvēt uz šīs klints (būt 
stiprs) un nebaidīties no lauvas.

Tas patiesībā ataino, kas tev jādara, lai izglābtos no velna varas. Kungs 
Jēzus dažās vietās Bībelē ir saukts par mūsu pestīšanas klinti. Tev 
jāskrien pie Viņa, lai tiktu izglābts no sātana varas. Tu neesi pietiekami 
stiprs, lai savā spēkā stātos viņam pretim. Citādi ir, ja uzticies Kungam 
Jēzum, jo Viņš ir visvarens. Kungs Jēzus ir daudz stiprāks par sātanu 
un var tevi izglābt no viņa uzbrukumiem.

Jēzum daudz maksāja kļūt par tavu Glābēju. Grēka dēļ tu biji pelnījis 
Dieva sodu. Bet Kungs Jēzus uzņēmās briesmīgo sodu un mira pie 
krusta, lai arī neko sliktu nebija darījis. Dievs Viņu atkal uzcēla no 
mirušajiem, un Jēzus ir mūžīgi dzīvs, lai izglābtu tevi no grēka un lielā 
ienaidnieka – velna varas.

Tu no visas sirds vari Kungam Jēzum teikt apmēram šādi: “Kungs 
Jēzu, es zinu, ka neesmu pietiekami stiprs, lai pārspētu sātanu. Viņš 
vēlas mani iznīcināt un mūžīgi šķirt no Tevis. Es bieži esmu rīkojies 
slikti, padevies viņa kārdinājumeim. Manī ir kaut kas tāds, kas mudina 

CPN

CPN

Parādiet plakātu ar 
centrālo patiesību.

Parādiet atsevišķi 
uzrakstītus šos vārdus.
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viņam paklausīt. Lūdzu, piedod man! Paldies, ka miri pie krusta manā 
vietā! Izglāb, lūdzu, un maini mani!”

Ja tu no visas sirds to lūdzi Kungam Jēzum, Viņš noteikti tevi dzirdēja 
un izglāba. Mums ir Viņa apsolījums: “Ikviens, kas piesauc Tā Kunga 
Vārdu, tiks izglābts” (Romiešiem 10:13). 

Ja vēlies uzticēties Kungam Jēzum kā Savam Glābējam, bet neesi īsti 
skaidrībā, kā to izdarīt, pēc nodarbības pienāc un man to pasaki. Es 
ļoti priecāšos ar tevi parunāt vairāk un parādīt, kā vari pieņemt Jēzu 
par savu Glābēju. 

4. attēls
Atgriezīsimies atkal pie panta un paskatīsimies, ko vēl Dievs mums 
saka Savā Vārdā. Šeit ir vēl viena maza frāze: “Esiet skaidrā prātā, esiet 
modrīgi!” (1. Pētera 5:8a). Būt skaidrā prātā nozīmē būt disciplinētam. 
Vai kāds var pateikt, ko nozīmē būt modrīgam? 

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Būt modrīgam (modram) nozīmē, ka esi skaidrībā par briesmām, esi 
sagatavojies piedzīvot sātana uzbrukumus un domā, kā viņu uzvarēt. 
Dievs vadīja apustuli Pēteri uzrakstīt šos vārdus. Vai Pēteris vienmēr 
bija gatavs negaidītiem sātana uzbrukumiem? Nē, viņš nebija!

Pēteris bija viens no Kunga Jēzus tuvākajiem draugiem, kuru Jēzus 
bija izvēlējies, lai tas būtu pie Viņa un mācītos no Viņa. Kad Jēzus 
bija pavadījis trīs gadus kopā ar Saviem sekotājiem, Viņš zināja, ka ir 
pienācis laiks ciest un mirt. Jēzus gatavojās uzņemties sodu, ko par 
visiem saviem nepareizajiem darbiem bijām pelnījuši mēs. Viņam būs 
jāpiedzīvo ļoti nežēlīga nāve. Jēzus to pateica Saviem mācekļiem, un 
uzreiz ierunājās Pēteris: “Kungs, es esmu gatavs ar tevi iet cietumā un 
nāvē” (Lūkas 22:33). Viņš bija lepns un dižojās pats ar savu spēku.

Jēzus pagriezās pret viņu un skumji teica: “Pēteri, gailis šodien vēl 
nebūs dziedājis, kad tu jau trīsreiz būsi liedzies, ka tu Mani pazīsti” 
(Lūkas 22:34).

Tajā pat naktī karavīri atnāca un arestēja Kungu Jēzu. Pēteris notiekošo 
vēroja no tālienes.

Kalpone teica Pēterim: “Tu biji kopā ar Jēzu, vai ne?” (no Lūkas 22:56).

Pēteris meloja, sacīdams, ka viņš Jēzu nepazīst. Vēl divi citi cilvēki teica, 
ka pazīst Pēteri kā vienu no tiem, kuri sekoja Jēzum. Pēteris pastāvēja 
uz to, ka nepazīst Jēzu, un trešajā reizē pat sāka zvērēt un lamāties. 
Tieši tad iedziedājās gailis un Pēteris atcerējās, ko Jēzus viņam bija 
teicis. Kauna pārņemts, Pēteris sāka rūgt raudāt. Viņš nebija modrīgs 
(modrs) pret sātana uzbrukumu un iekrita velna izliktajās lamatās.

.

Parādiet plakātu ar 
centrālo patiesību.

Esiet pieejams 
personīgai sarunai.

Mācību metode:

Stāsts no Pētera 
dzīves.

Parādiet atsevišķi 
uzrakstītus šos vārdus.
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Norādiet uz 
uzrakstītajiem vārdiem.

Sātans kārdina pat tos, kuriem Jēzus ir Glābējs. Mums jābūt modriem, jo 
pretējā gadījumā kritīsim kārdinājumā melot, lamāties, būt lepniem vai 
dižoties kā Pēteris. Sātans nepārtraukti cenšas panākt, lai mēs rīkoties 
slikti, viņš grib mūs aizvilt prom no Dieva un iznīcināt. To viņš vēlējās 
izdarīt arī ar Pēteri, taču tas neizdevās. 

Vēlāk Pēteris iemācījās uzticēties Kungam Jēzum, lai saņemtu spēku 
būt modram un pārspēt kārdinājumus. Viņš to izdarīja daudz, daudz 
reižu ļoti grūtās situācijās.

5. attēls
Lai pārspētu sātanu, mums

1) jāturas stipri,

2) jābūt modrīgiem,

3) jāievēro vēl cits Dieva norādījums: “Jāturas pretī” (1. Pētera 5:9a).

Turēties pretī velnam nozīmē teikt viņam “nē”, neklausīties viņā vai 
nepaklausīt viņam. Tev dzīvē nepieciešama Kunga Jēzus palīdzība, lai 
to darītu. Ar Viņa palīdzību tu velnam vari pateikt “nē”. Sātans bieži 
mēģinās caur citiem cilvēkiem tevi kārdināt darīt sliktas lietas. Tev arī 
viņiem jāsaka “nē”.

Iztēlojies kādas situācijas, kad tiec kārdināts uz sliktu, un mēs 
padomāsim, kā pateikt “nē”, un izmēģināsim to. 

a) Iedomājies, ka esi veikalā un zēns, kurš ir ar tevi kopā, saka: 
“Neviens neskatās, paņemsim šīs šokolādes tāfelītes. Mēs tās 
viegli varēsim ieslidināt sev kabatās. – Saderam? – Tu to nespēsi, 
tu nobīsies!”

 Kā tu šim zēnam atbildētu? Ja mīli Kungu Jēzu, tu varētu atbildēt 
apmēram šādi: “Nē, man nav bail, bet es vēlos patikt Dievam. 
Es to nevaru darīt.”

 Šajā vietā varat izspēlēt. Skolotājs var spēlēt slikto draugu un skolotāja asistents 
kopā ar bērniem, kas ir kristieši, pastāsta, kā viņi uzveiktu šādu kārtdinājumu.

b) Iedomājies, ka esi viesībās drauga mājā un kāds vecāks vīrs saka: 
“Es tev ieliešu alu. Tu jau esi pietiekami liels un tagad vari rīkoties 
kā pieaudzis vīrietis. Vai varbūt esi vēl bēbītis, un tas tev būs par 
stipru?” 

 Kā tu pretotos šim kārdinājumam? Tas jau ir grūtāk, jo tu nevēlies 
būt rupjš pret šo vīru, kurš, iespējams, domā, ka parāda laipnību. 
Taču tu gribi, lai viņš zina, ka alus dzeršana nav veids, kā parādīt, 
ka esi stiprs vīrs. Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, vari 
teikt apmēram tā: “Paldies par jūsu laipnību! Bet es neesmu 
noskaņots lietot alkoholu. Un es vēlos uzturēt sevi spēcīgu, lai 
patiešām negribētu sākt dzert. Taču, paldies!”

CPN

CPN

Mācību metode:

Atkārtojums.

Mācību metode:

Lomu spēle.
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 Izspēlējiet šo ainu. Pārliecinieties, ka bērni saprot un pieņem domu, ka pateikt 
“nē” nav vājuma pazīmē, bet gan liecina par stiprumu.

c) Vecāki tev ir atļāvuši kopā ar draugiem iet uz futbola maču. Pēc 
biļešu iegādes tev paliek pāri nedaudz naudas. Gaidot uz mača 
sākumu, tev kāds tīnis pačukst: “Vai gribi nopirkt zālīti? Tā tev 
dos tādu tonusu, par kādu pat iedomāties nevari. Tas ir varen 
iedarbīgs līdzeklis, un es tev to pārdošu pavisam lēti.”

 Izspēlējiet ainu ar narkotiku pārdevēju. Pēc tam, kad kristietis ir pateicis “nē”, 
pārdevējs viņu nosauc par “sīko vārguli un piena puiku”. Palīdziet bērniem  
nekļūt agresīviem. Iespējams, ka šī aina būs jāizspēlē vairākkārt, lai sagatavotu 
bērnus līdzīgai reālai situācijai.

Ko tu atbildēsi? Tu vari melot un teikt, ka nemaz nav naudas. Vai 
būsi pietiekami drosmīgs, lai pateiktu: “Nē, paldies, esmu kristietis un 
narkotikas nelietoju!” Tīnis tev var atbildēt kaut ko nejauku, taču tev 
jābūt drosmīgam un gatavam uz šādu attieksmi.

Padomāsim par mūsu trim soļiem, kā pārspēt velnu.

1. Stāvēt stingri, būt stipriem ticībā – tas nozīmē uzticēties, ka Kungs 
Jēzus mūs izglābj un palīdz.

2. Būt modriem pret sātana uzbrukumiem.

3. Stāties viņam pretim.

Ja speram šos soļus, Dieva Vārdā ir brīnišķīgs apsolījums. Lūk, ko 
Dievs apsola: “Stājieties pretim velnam, un viņš bēgs no jums” 
(Jēkaba 4:7).

Mēs nevaram uzvarēt sātanu paši savā spēkā, bet Dieva spēkā varam 
velnu atsist, un viņam būs no mums jābēg. Velns patiesībā ir gļēvulis, 
un mēs varam panākt, ka viņš bēg. Vai tas nav lieliski?

Palūkojieties uz šo mazo zobu bakstāmo. Paskatīsimies, vai varat to 
salauzt.

Lai kāds bērns nāk un to salauž.

Tas bija pavisam viegli, vai ne? Bet šeit man ir liela, stipra nagla, ko 
piesiešu pie otrā zobu bakstāmā.

Izdariet tā un iedodiet to bērnam.

Nu, pamēģini tagad pārlauzt zobu bakstāmo! Tu to nespēj, jo tas ir 
kopā ar metāla naglu.

Mazais zobu bakstāmais mums atgādina, cik esam vāji. Velns grib mūs 
kārdināt, lai darām sliktu. Viņš grib mūs salauzt un iznīcināt. Viņš 
to itin viegli var izdarīt, jo ir ļoti spēcīgs. Taču, kad uzticies Kungam 
Jēzum kā savam Glābējam, Viņš ar Savu Garu nāk dzīvot tevī. Viņš ir 
nesalīdzināmi stiprāks par sātanu un var tev palīdzēt teikt “nē” visām 
kārdināšanām.

Mācību metode:

Atkārtojums.

Lasiet pantu no 
Bībeles.

Mācību metode:

Priekšmetu stunda.
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Kā ir ar tevi? Vai esi lūdzis, lai Kungs Jēzus ir tavs Glābējs un piedod 
tavus grēkus? Tas ir pirmais, kas jādara, lai izglābtos no sātana varas. 
Tieši tagad, pēc nodarbības vai šovakar mājās tu vari lūgt, lai Tas Kungs 
tevi izglābj. Viņš to spēj un grib darīt. 

Ja esi jau uzticējies Kristum kā savam Glābējam, katru dienu lūdz, 
lai Viņš tev palīdz būt modrīgam un teikt “nē” sātanam un viņa 
uzbrukumiem. Pateicies Kungam Jēzum, ka Viņš ir spēcīgs un spēj 
tev palīdzēt pastāvēt pret sātana uzbrukumiem un darīt to, kas patīk 
Dievam.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kā varam zināt, ka velns patiešām eksistē, ja nespējam viņu redzēt? 

(Īpaši tāpēc, ka to saka Bībele.)

2. Kādēļ velns Bībelē tiek salīdzināts ar lauvu? (Viņš nepārtraukti 
meklē savu upuri, viņš ir ļoti stiprs un ļauns.)

3. Ko viņš mums grib izdarīt? (Velns grib mūs aprīt/iznīcināt.)

4. Kā viņš mēģina mūs iznīcināt? (Viņš mūs kārdina grēkot.)

5. Bībelē teikts, ka mums jāstāv stipriem ticībā, lai izglābtos no velna 
varas (1. Pētera 5:9a). Ko tas nozīmē? (Uzticēties, ka Kungs Jēzus tevi 
izglābj un palīdz būt stipram.)

6. Ko vēl svarīgu mēs ieraudzījām šajā Dieva Vārda pantā? (Jābūt 
modrīgiem pret sātana uzbrukumiem.)

7. Ko sliktu Pēteris izdarīja gadījumā, kad viņš nebija modrīgs pret 
sātana uzbrukumu? (Viņš noliedza, ka pazīst Jēzu.)

8. Kādu brīnišķīgu apsolījumu Dievs dod Saviem bērniem, kad 
tie Viņam uzticas un pretojas velnam? (“Viņš bēgs no jums” – 
Jēkaba 4:7.)

9. Mini kādu piemēru, kad tev jāsaka velnam “nē”. (Piemēri tekstā: 
zagšana, alus dzeršana, narkotiku lietošana. Protams, ka var tikt minēti 
arī citi piemēri.)

10. Vai vari izskaidrot par zobu bakstāmo un naglu? (Mēs esam vāji kā 
zobu bakstāmais, taču, esot tuvu Jēzum, topam stipri.)

Pārskata aktivitāte
Šai stundai nav sagatavota īpaša pārskata aktivitāte. Lomu spēle klasē 
dod lielisku praktiskā pielietojuma iespēju.

 

CPN

CPA
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Padomdošanas soļi bērnam,                     
kurš vēlas nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot 
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 tu darītu?
Ko Tas Kungs darīs?
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, ko cilvēks, kas patiesi uzticējies Kristum, var zināt.

Dodiet dažus padomus (vēlāk) par kristīgo dzīvi
Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē.
Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu.
Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā.
Lūdz Dievam piedošanu, kad esi apgrēkojies.
Satiecies ar citiem kristiešiem.
Atceries Dieva apsolījumus: “Es tevi neatstāšu” (Ebr. 13:5).

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē
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