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Ievads

Uzskates lietošana
Pirms nodarbības  noteikti jāpatrenējas uzskates lietošanā. Iepazīstieties ar katru attēlu vai slaidu un 
noskaidrojiet, kur jūs to lietosiet stundas laikā.

Kā lietot attēlus
Uz baltas lapas  uzzīmējiet vairākus kvadrātus un taisnstūrus, lai pa vienam nosegtu attēlus. (Nesagrieziet 
krāsaino uzskati!) Ar līpmasas palīdzību pielipiniet sagatavotos taisnstūrus pie uzskates, aizklājot attiecīgos 
attēlus uzskates līdzeklī.

Attēls ievadam ir lapai vienā pusē, bet pārējie attēli – otrā pusē. Salociet uzskati, kā redzams                                     
1. diagrammā.

Mācot stundu, pa vienai noņemiet lapiņas, ar kurām aizklāta uzskate. 2. diagrammā redzama attēlu 
rādīšanas kārtība.

Kā lietot PowerPoint slaidus
Uzskatei lietojot PowerPoint slaidus, jūs varat izvēlēties no CD divas iespējas.

1. Pirmajā versijā ir tikai stāstam nepieciešamie slaidi.

2. Otrajā versijā ir pievienoti slaidi ar īpašo uzsvaru, pielietojumiem un Bībeles pantu.

Katram slaidam tā labajā apakšējā stūrī ir mazs krustiņš. Uzklikšķinot uz tā, tiek izveidota hipersaite uz 
stundas īpašo akcentu. Pēc tam uzklikšķinot uz bultiņas, var atgriezties pie iepriekš rādītā slaida.

Darīt sevi pieejamu padomdošanai
Kad jūs stāstīsiet Evaņģēlija vēsti, būs bērni, kuri vēlēsies atsaukties nekavējoties. Viņi izlems uzņemt Jēzu 
Kristu kā savu Glābēju. Kādi jums to pateiks, kādi ne. Dažiem bērniem būs nepieciešams padoms. Varbūt 
viņiem būs kāds neskaidrs jautājums, varbūt iedrošinājums izšķirties un padoms, kā uzrunāt Jēzu. 

 1. diagramma 2. diagramma
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Arī  atpestītiem bērniem būs jautājumi un nepieciešams padoms grūtās situācijās. Viņiem jāzina laiks, kad 
var saņemt palīdzību no jums, kā attiecīgās stundas patiesība attiecas uz viņu dzīvi. Var būt situācijas, kurās 
viņi nezina, kā rīkoties, un nezina, ko Bībele par to saka; varbūt viņi vēlas līdzdalīt  savu problēmu, lai jūs 
par to lūgtu, it īpaši, ja jūs esat vienīgais kristietis, ar kuru viņiem ir tuvs kontakts. 

Tāpēc bērniem ir nepieciešams zināt, ka jūs esat gatavs sarunai ar viņiem. Ir svarīgi pateikt laiku un vietu, 
kur saruna varētu notikt. Visbeidzot, uzmanieties, lai neradītu pārpratumu neatpestītiem bērniem, – bērns 
pie Kristus nāk personīgi, nevis caur jums.

Aicinot bērnus pieņemt Jēzu Kristu kā savu personīgo Glābēju un vienlaicīgi darot sevi pieejamus, jūs 
varat maldināt bērnus un radīt viņos pārliecību, ka viņi Kristu var pieņemt tikai caur jums vai tikt glābti 
vienkārši, tikai gaidot uz sarunu ar jums.

Piemērs, kā darīt sevi pieejamu neatpestītam bērnam

“Vai tu patiesi vēlies dzīvot Jēzum Kristum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es priecāšos par izdevību parādīt 
tev pantus no Bībeles. Atceries, es nevaru tevi atbrīvot no grēka. Tikai un vienīgi Kungs Jēzus Kristus 
to var darīt, bet es tev varu palīdzēt labāk saprast, kā tu vari nākt pie Viņa. Nāc, apsēdīsimies šeit un 
parunāsim.”

Piemērs, kā darīt sevi pieejamu atpestītam bērnam 

“Ja tu esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, bet neesi to man teicis, tad dari man to zināmu. 
Es būšu (norāda vietu) pēc nodarbības beigām. Ja arī tu esi uzticējis savu dzīvi Jēzum Kristum kā savam 
Glābējam, tad es varēšu par tevi lūgt un, iespējams, arī palīdzēt.”

Atkārtošanas jautājumi 
Atkārtošanas jautājumi ir doti stundas teksta beigās. 

Pareizi organizēts atkārtošanas laiks ne tikai palīdz nostiprināt mācāmās patiesības, bet arī noskaidrot, ko 
bērni ir pārpratuši, ko vispār nav sapratuši, un paskaidrot to. Turklāt interesantas aktivitātes un jautrība 
rada radošu atmosfēru un palīdz bērniem attīstīties. 

Šai tekstā ir tikai atkārtošanas jautājumi par Bībeles stundu. Būtu noderīgi sagatavot jautājumus par visu 
nodarbību, dziesmām, Bībeles pantu un pārējo, kas ir mācīts. Tas palīdzēs bērniem apzināties, ka visas 
nodarbības daļas ir svarīgas.
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Rakstu vietas skolotājam
Lūkas 2:10-11,14

Galatiešiem 4:4

1. Mozus 2:16-17

2. Mozus 20:15-16

1. Mozus 3:15

1. Mozus 12:3

Jāņa 14:6

Apustuļu darbi 4:12

1. Mozus 49:10

2. Samuēla 7:12-16

Filipiešiem 2:11

Mateja 7:25

Jesajas 7:14

Mihas 5:2

2. Korintiešiem 8:9

1. Timotejam 1:15

Jāņa 6:37

Īpašais akcents
Jēzus Kristus, apsolītais Glābējs, nāca, lai nomirtu 
par mūsu grēkiem.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz Jēzum Kristum piedot tavus 

grēkus un vadīt tavu dzīvi!

Atpestītajiem:  Lūdz Jēzum palīdzību uzvarēt sātanu 
un grēku!

Bībeles pants
“Kad laiks bija piepildījies, Dievs sūtīja Savu 
Dēlu…”  (Galatiešiem 4:4)

Uzskate
w Attēli (to lietojums paskaidrots 3. lpp.)

vai

w PowerPoint slaidi

un

w vārdu kartītes: “1. Mozus 3:15”, “1. Mozus 
12:3”, “1. Mozus 49:10”, “2. Samuēla 7:12-16”, 
“Jesajas 7:14” un “Mihas 5:2”. (Jūs varat uzrakstīt 
visu Bībeles pantu, nevis tikai rakstu vietas.) 
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Stunda

Attēls ievadam
Kurš gan ar nepacietību negaida Ziemsvētkus, kad varēs saņemt dāvanas, 
klāt svētku galdu, jautri pavadīt laiku kopā ar ģimeni un izbaudīt skolas 
brīvdienas? Cilvēki cits citam novēl priecīgus Ziemsvētkus. 

Taču ar tiem saistītie naudas tēriņi, kņada un rosība bieži vien liek 
viņiem aizmirst šo svētku patieso nozīmi. Vairumam cilvēku nav laika 
domāt par Dieva dāvanu, Viņa Dēlu; viņi domā, kur dosies un ko darīs, 
nevis par to, ko Dievs ir darījis. Viņi nevēlas Glābēju.

1. attēls (Gani)
Ir kāds cits iemesls būs laimīgiem Ziemsvētkos. Pirmajos Ziemsvētkos 
ganiem parādījās eņģelis un teica: “Nebīstieties, jo redzi, es jums 
pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks: jo jums šodien Pestītājs 
dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” (Lūkas 2:10,11). 

Ziemsvētkos tu, protams, vari priecāties par dāvanām, par kārumiem, 
brīvdienām un citiem jaukiem pārsteigumiem, bet galvenais, ka Jēzus 
Kristus ir nācis glābt mūs no grēka un būt mūsu Glābējs. Bez Viņa 
mums nebūtu piedošanas par slikto rīcību, nebūtu cerības nokļūt 
Debesīs pie Viņa. Apsolītais Glābējs nāca pasaulē.

Eņģeļa paustā vēsts ganus pārsteidza. Viņi bija izbijušies un īsti 
nesaprata, ko nozīmē, ka ir dzimis Glābējs. Pasaules vēsturē nav 
svarīgāka notikuma par šo, un gani pirmie uzzināja, ka ieradies Glābējs.

Iespējams, klausoties šo stundu, arī tev ir kaut kas nesaprotams. Ja vēlies, 
lai Jēzus būtu tavs Glābējs, bet nezini, kā tas var notikt, es labprāt tev 
palīdzēšu. Kad nodarbība būs beigusies, paliec savā vietā. Tad es zināšu, 
ka tev ir kādi jautājumi par to, kā atbrīvoties no grēka, un mēs kopīgi 
paskatīsimies, kas par to ir teikts Bībelē. Es paskaidrošu, kas jādara tev 
pašam un ko darīs Jēzus.

Gani visu notiekošo nesaprata, bet devās uz Bētlemi un ieraudzīja To, 
par ko eņģelis bija teicis. Viņi atrada Mariju un Jāzepu, un silītē guļošu 
viņu bērniņu. Gani bija priecīgi, ka piepildījies tas, kas bija apsolīts 
pirms daudziem gadiem. Viņi slavēja Dievu. Tas bija brīnišķīgs brīdis.

2. attēls (Skaitļi)

Vai tu zini, cik apsolījumu Dievs ir devis Vecajā Derībā, pirmajā Bībeles 
daļā, par Glābēja nākšanu? Pirms simtiem gadu Dieva vēstneši, pravieši, 
runāja par Glābēju, kuru Dievs sūtīs. Kā jūs domājat, cik apsolījumu 
ir par to? 50? 100? 200? 300? 

Sagaidiet bērnu atbildes.

PowerPoint attēls ievadam

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā apkšējā stūrī)

PowerPoint 1. attēls

PowerPoint 1. attēls (mazs)

PowerPoint 2. attēls
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Pareizā atbilde – vairāk nekā 300 apsolījumu par Glābēju un to, ko 
Viņš darīs. Dievs ir devis 30 apsolījumus īpaši par to, ka Glābējs cietīs 
pie krusta sešas stundas, uzņemoties sodu par mūsu grēkiem. Bībele 
saka: “Kad laiks bija piepildījies, Tad Dievs sūtīja Savu Dēlu” (Gal. 4:4). 

Patiesi, tieši īstajā laikā pasaules vēsturē, ne par agru, ne par vēlu, Dievs 
sūtīja pasaulē Savu Dēlu. Viņš gaidīja, līdz viss būs sagatavots, lai Viņa 
apsolījums varētu piepildīties. Pirms tam Viņš gadsimtiem ilgi gatavoja 
Savus ļaudis.

Ļoti bieži mums neizdodas labi sagatavoties Ziemsvētku svinībām, jo 
steidzamies daudzus darbus izdarīt pēdējā brīdī. Dievs nesteidzās. Viņš 
izvēlējās gadsimtu, gadu, mēnesi un dienu, kad Kungs Jēzus piedzims. 
Viņš sagatavoja visu. “Kad laiks bija piepildījies, Dievs sūtīja Savu 
Dēlu…” (Galatiešiem 4:4).

Vai tu zini, kad Dievs deva pirmo apsolījumu par Glābēja nākšanu? Tas 
bija pašā sākumā, kad Dievs visu radīja, drīz vien pēc pirmo cilvēku 
radīšanas. Tu taču atceries šo stāstu.

3. attēls (Ādams un Ieva dārzā)
Dievs ielika pirmo vīrieti un sievieti skaistā dārzā un teica, ka viņi drīkst 
ēst augļus no visiem dārza kokiem, izņemot laba un ļauna atzīšanas 
koku. Dievs teica, ka dienā, kad viņi no tā ēdīs, viņiem būs jāmirst. 
(1. Mozus 2:16-17)

4. attēls (Ādams un Ieva pamet dārzu)
Sātans, Dieva ienaidnieks, ienāca Ēdenes dārzā, izliekoties par čūsku. 
Viņš pierunāja Ievu ņemt augļus no aizliegtā koka. Tā vietā, lai klausītu 
Dievam, Ieva ieklausījās Sātana vārdos, ēda aizliegtos augļus un deva 
arī Ādamam. Viņi nepaklausīja Dievam.

5. attēls (Cilvēki mūsdienās nepaklausa Dievam)
Arī mēs esam bijuši nepaklausīgi Dievam. Vai tu esi kādreiz steidzies 
uz skolu, ātrumā pogājis ciet mēteli un atklājis, ka viens pogcaurums 
paliek pāri? Varbūt tu sāki no jauna, bet nu viena poga palika pāri. 
Kāda neveiksme! Un viss tikai tādēļ, ka tu iesāki nepareizi pogāt un 
tad visa rinda iznāca nepareizi. Šis piemērs palīdz mums saprast, kas ir 
noticis ar mums. Ādams un Ieva grēkoja; viņu bērni grēkoja; un tā līdz 
mūsu dienām visi ir grēkojuši un bijuši nepaklausīgi Dievam, arī tu un 
es. Dievs saka: “Tev nebūs zagt!” (2. Mozus 20:15). Vai tu esi kādreiz 
paņēmis to, kas tev nepieder? Dievs saka: “Tev nebūs dot nepatiesu 

PowerPoint 3. attēls

PowerPoint 4. attēls

PowerPoint 5. attēls

PowerPoint 1.–3. attēls

PowerPoint 1.–4. attēls

PowerPoint 1. – 2. attēls
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liecību!” (2. Mozus 20:16).  Vai tu esi melojis? Varbūt māmiņa tev 
jautāja, vai esi izdarījis kaut ko sliktu, un tu atbildēji: “Nē.” Bet tā 
nebija taisnība, tu sameloji. Mēs visi esam bijuši nepaklausīgi Dievam.

Tomēr Dievs Ēdenes dārzā Ādamam un Ievai apsolīja, ka Viņš sūtīs 
kādu, kas uzvarēs Sātanu. 

Parādiet atsauci 1. Mozus 3:15.

Dievs teica: “Es celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu dzimumu 
un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi 
papēdī.” (1. Mozus 3:15)

Kādu dienu sievietei piedzims īpašs bērns. Viņš būs stiprāks par Dieva 
ienaidnieku Sātanu. Viņš uzvarēs Sātanu, lai gan pašam nāksies ciest. 

Dievs turēja Savu vārdu. Kad Jēzus Kristus mira pie krusta un 
augšāmcēlās, Viņš uzvarēja Sātanu. Ja tu tici Jēzum Kristum kā savam 
Glābējam, tev pieder šis apsolījums. Pirms tu uzticējies Jēzum, tu 
nevarēji pārtraukt darīt sliktu un nespēji teikt Sātanam: “Nē!” Tu biji 
savu slikto ieradumu vergs. Tagad, kad esi uzticējies Kungam Jēzum 
Kristum, tev ir vēlēšanās un spēks teikt “Nē!” Sātanam un ļauniem 
darbiem. Jā, tu vēl joprojām vari slikti rīkoties, bet ļaunajam vairs nav 
varas pār tevi. Tagad tu spēj teikt “Jā!” un darīt Dieva gribu. Jo Dievs 
tur Savu apsolījumu un Jēzus nāca, lai uzveiktu Sātanu. Tu vari gūt 
uzvaru, esot kopā ar Jēzu.

6. attēls (Ābrahāms)

Nākošais apsolījums par Glābēju tika dots apmēram 2000 gadus 
pirms Viņa dzimšanas. Vai tas nav brīnišķīgi! Dievs deva solījumu 
Ābrahāmam. Dievs teica, ka Glābējs būs viens no viņa pēcnācējiem 
un Viņā visas tautas tiks svētītas. 

Parādiet atsauci 1. Mozus 12:3.

Dievs deva apsolījumu Ābrahāmam, ka viņā tiks svētītas visas ģimenes 
pasaulē.  (1. Mozus 12:3.) 

Pirms četriem tūkstošiem gadu Ābrahāms nezināja, ka būs angļi, turki, 
zviedri un latvieši. Tikai Dievs zināja visas tautas un zināja katru cilvēku, 
kas uzticēsies Kristum un tiks patiesi svētīts.

Šis apsolījums piepildījās Kungā Jēzū Kristū. “Neviens nenāks pie Tēva, 
kā vien caur Mani,” saka Jēzus (Jāņa 14:6). Jēzus Kristus ir vienīgais 
Glābējs. “Nav pestīšanas nevienā citā; jo nav neviens cits vārds zem 
debess cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana” (Apustuļu dar-      
bi 4:12).

Izlasiet pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.

PowerPoint 6. attēls

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā apkšējā stūrī)

PowerPoint 1.–5. attēls

Izlasiet pantu no Bībeles.

PowerPoint 1.–6. attēls
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Šodien tu vari pieņemt šo apsolījumu. Tavi grēki var tik piedoti, un tu 
vari saņemt svētību, ja uzticies Kungam Jēzum Kristum. Ikviens, kurš 
uzticas Jēzum, tūdaļ kļūst attaisnots Dieva acīs. Vai tas nav brīnišķīgi, 
ka daudzus gadus pēc Ābrahāmam dotā apsolījuma Kungs Jēzus Kristus 
nāca pasaulē un atnesa svētību un glābšanu!?

7. attēls (No Jūdas cilts)
Dievs deva vēl precīzākus norādījumus. Apmēram 1700 gadus pirms 
Kristus dzimšanas Dievs pateica, ka Glābējam jādzimst Jūdas ciltī. 

Parādiet vārdus un atsauci 1. Mozus 49:10.

Mēs lasām 1. Mozus grāmatā 49:10: “Scepteris nezudīs no Jūdas, 
nedz valdības zizlis no viņa kājām, iekams tas Šīlo nāks. Viņam tautas 
klausīs.”

Cilvēki daudzus gadus gaidīja šī solījuma piepildīšanos. Gāja gadi, bet 
Jūdas cilts nebija tam cienīga, viņi bija nepaklausīgi Dievam un tika 
aizvesti trimdā uz Bābeli. Dievs turpināja par viņiem rūpēties un atveda 
atpakaļ uz Savu zemi, lai Viņa apsolījums tiktu piepildīts.

Kungs Jēzus Kristus ir Ķēniņš, kurš valda sirdīs. Viņš var pārveidot mūs 
par tādiem, kādiem Viņš vēlas mūs redzēt. Dievs pilda Savus solījumus.

Ja mēs – tu un es – varētu pateikt, kas notiks pēc 17 dienām, tas būtu 
brīnums. Bet Dievs paredzēja to, kas notiks pēc 1700 gadiem. Apsolītais 
Ķēniņš bija atnācis. Tu vari šo Dieva apsolījumu adresēt sev. Tu vari 
paklausīt un teikt: “Mans Kungs un mans Dievs!”

8. attēls (Kēniņš Dāvids)
Dievs turpināja atklāt notikumus un pateica mums arī kaut ko par 
ģimeni, kurā Glābējs piedzims. Apmēram 1000 gadus pirms Jēzus 
dzimšanas Dievs atklāja, ka Viņš piedzims “Dāvida ciltī”. Dāvids bija 
vienkāršs aitu gans. Viņam bija septiņi vecāki brāļi, bet Dievs izvēlējās 
tieši viņu par Savas tautas valdnieku. Dāvids bija labs ķēniņš. Daži no 
viņa pēctečiem bija labi, bet citi slikti ķēniņi. Bet Dievs teica, ka nāks 
ķēniņš, kurš atšķirsies no viņiem visiem. 

Parādiet atsauci 2. Samuēla 7:12-16.

Dievs teica ķēniņam Dāvidam: “Es uzcelšu tavu dzimumu pēc tevis,.. 
tam Es nostiprināšu viņa ķēniņa valstību. Un tas uzcels namu Manam 
Vārdam, un Es nostiprināšu viņa valstības troni uz mūžīgiem laikiem.” 
(2. Samuēla 7:12-16)

Ķēniņu Ķēniņš nāks un valdīs mūžīgi. Viņa valstība nav tāda kā zemes 
valstis. Viņa valsts ir no Debesīm, un tur valda mīlestība, taisnība un 

Izlasiet pantu no Bībeles.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā apkšējā stūrī)

PowerPoint 7. attēls

PowerPoint 8. attēls

PowerPoint 1.–7. attēls

Izlasiet pantu no Bībeles.

PowerPoint 1.–8. attēls
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patiesība. Tev un man Viņš ir Ķēniņš, ja mēs uzticamies Jēzum Kristum. 
Mazais bērniņš silītē nāca ar spēku un godību valdīt pār zemi. Ikviens 
reiz teiks, ka Viņš ir valdnieks pār visu.  (Filipiešiem 2:11) Pat ja viņi 
tagad nepieņem Jēzu kā savu Glābēju un Kungu, kādu dienu viņiem 
būs jāatzīst, ka Viņš ir Kungs. Bet tas var būt par vēlu, lai saņemtu 
glābšanu. Ja viņi nav vēlējušies pieņemt Jēzu un saņemt Viņa piedošanu, 
tad viņiem būs jāsaņem sods par visiem saviem grēkiem. Kungs Jēzus 
teiks: “Ejiet prom no Manis, Es jūs nepazīstu.” (No Mateja 7:23)

Vai Jēzus Kristus ir tavs Ķēniņš un Kungs? Vai Viņš tevi neraidīs prom? 
Šodien tu vari tuvoties Viņam, lūgt grēku piedošanu un uzticēt savas 
dzīves vadīšanu. Bībele saka: “Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, 
kas caur Viņu nāk pie Dieva.” (Ebrejiem 7:25) Ja tu lūgsi, Viņš rīkosies, 
kā apsolījis. 

9. attēls (Sīlītes ainas 1. daļa)

Dievs turpināja atklāt Savu plānu par Glābēju. Viņš ne tikai pavēstīja, 
no kuras tautas un ģimenes Glābējam jādzimst; Dievs pat atklāja, kas 
būs Viņa māte. 750 gadus pirms Viņa dzimšanas Dievs teica, ka bērns 
piedzims jaunavai. 

Parādiet atsauci Jesaja 7:14.

Dievs lika pravietim Jesajam pateikt, ka “Jaunava kļūs grūta un viņai 
piedzims bērns, un viņa tam dos vārdu Imanuēls” (Jesajas 7:14).  

Brīnums notiks ķermenī jaunai sievietei, kura vēl nebūs izgājusi pie 
vīra. Nekad neviens cits bērns nedzims tā kā šis bērns. Jāzeps nav 
Jēzus Kristus tēvs. Viņa tēvs ir Dievs. Dieva Dēls, kas dzīvoja kopā ar 
Tēvu Debesīs, nonāca uz zemes. Svētais Gars darbojās īpašā veidā – tā 
Marija kļuva par māti bērnam, kas ir Dievs un cilvēks vienā personā. 
Viņš ir Imanuēls (Jesajas 7:14), tas nozīmē “Dievs ar mums”. Mums 
nav pilnībā iespējams saprast šo mistēriju, kā Dieva Dēls varēja iemājot 
Marijas ķermenī pirms pirmajiem Ziemsvētkiem.

Dievs piepildīja Savu brīnišķīgo apsolījumu, pat ja tas Jesajam un 
daudziem citiem šķita neiespējami. Glābējam bija jābūt gan Dievam, 
gan cilvēkam. Vienīgi pilnīgs cilvēks varēja mirt grēcīgu cilvēku vietā; 
vienīgi Dieva Dēls varēja ieņemt vietu pie krusta Golgatas kalnā. Kāds 
tevi tik ļoti mīlēja, ka nomira tevis dēļ. Dieva Dēls atdeva Savu dzīvību, 
lai atbrīvotu mūs no grēkiem. Dievs norādīja uz sievieti, kura būs bērna 
māte, apmēram 750 gadus pirms Glābēja piedzimšanas.

 

Izlasiet pantu no Bībeles.

PowerPoint 9. attēls

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā apkšējā stūrī)

PowerPoint 1.–9. attēls

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā apkšējā stūrī)
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10. attēls (Silītes ainas 2. daļa)
Vairāk nekā 700 gadus pirms Kristus dzimšanas Dievs ar Sava vēstneša 
Mihas palīdzību norādīja, kurā pilsētā Glābējs dzims. Tā bija maza 
pilsētiņa Bētleme. 

Parādiet atsauci Mihas 5:1.

Svētais Gars vadīja Mihu, un viņš rakstīja: “Bet tu, Bētleme Efratā, 
kas esi maza starp tūkstošiem no Jūdas, no tevis nāks tas, kam jābūt 
par valdnieku Israēlā un kura izcelšanās meklējama sensenos laikos, 
mūžības pirmlaikos” (Mihas 5:2). 

Ir tikai viens, kurš ir “mūžīgs,” un tas ir Dievs. Dieva Dēls ir bijis 
vienmēr. Viņš bija, kad pasaule tika radīta. Viņš ir visa Radītājs. Viņš 
kļuva par cilvēku un mūsu Glābēju. Dievs izvēlējās vietu, kur Viņam 
piedzimt. Dievs vadīja visu, un Marijai un Jāzepam bija jādodas ceļā 
uz Bētlemi, jo ķeizars Augusts bija izdevis dekrētu. No Nācaretes, kur 
viņi dzīvoja, uz Bētlemi bija jāiet četras dienas. Dievs izpilda visus Savus 
solījumus, arī to, ka Viņa Dēls piedzims Dāvida pilsētā. Cik brīnišķīgi 
Dievs vadīja un nokārtoja visas lietas! Mums šodien nepietiks laika 
aplūkot citus no 300 apsolījumiem par Glābēju.

11. attēls (Silītes ainas 3. daļa)
Beidzot viss bija sagatavots un apsolītais Glābējs piedzima. Visi 
apsolījumi par Viņa dzimšanu, dzīvi un kalpošanu piepildījās tieši tā, 
kā Dievs bija teicis.

Daudzi cilvēki bija pārsteigti par to, kādu vietu Dievs bija izvēlējies 
Glābēja dzimšanai. Viņi domāja, ka visievērojamākajai personai visā 
pasaules vēsturē vajadzētu dzimt pilī un bagātu cilvēku aprūpē. Bet 
apsolītais Glābējs piedzima tumšā kūtī, kur tur dzīvniekus. “Viņš, 
bagāts būdams, ir tapis nabags jūsu dēļ” (2. Korintiešiem 8:9). Marija 
ietina Viņu autiņos un ielika silītē, no kuras baro lopus. Kūts bija netīra, 
un gaiss bija slikts. Kungs Jēzus piedzima absolūtā nabadzībā. Viņš, 
kurš radīja Visumu, godības Ķēniņš, tapa par mazu, vārgu, no mātes 
rūpēm atkarīgu bērnu. Dievs kļuva par cilvēku, tādēļ Jēzus ir patiess 
Dievs un patiess cilvēks. Kāpēc tas viss bija nepieciešams? Kāpēc Viņš 
nāca? Bībelē teikts, ka Viņš nāca glābt mūs no mūsu grēkiem.  (1. Ti-
motejam 1:15) Mēs bijām nepaklausīgi Dievam, un vienīgais ceļš, kā 
atbrīvot mūs no grēka, bija Dieva Dēlam kļūt par cilvēku, mirt par 
mums un augšāmcelties.

12. attēls (Krusti)
Kungs Jēzus izauga un kļuva par pieaugušu vīrieti. Viņš vienīgais bija 
bezgrēcīgs. Jēzus vienmēr bija paklausīgs Savam Debesu Tēvam. Kādu 
dienu Viņš pie krusta uzņēmās visus mūsu grēkus. Viņš samaksāja par 

Izlasiet pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.

PowerPoint 10. attēls

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā apkšējā stūrī)

PowerPoint 1.–10. attēls

PowerPoint 11. attēls

PowerPoint 1. –11. attēls

PowerPoint 12. attēls

PowerPoint 1.–12. attēls
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mums. Ne jau ar sudrabu vai zeltu, bet ar Savām asinīm, Savu dzīvību. 
Mēs neesam pelnījuši tādu mīlestību.

 

13. attēls (Atvērts kaps)
Dievs bija apsolījis, ka Viņš ne tikai mirs pie krusta, bet arī augšāmcelsies. 
Tā arī notika. Trešajā dienā, Lieldienu rītā, Kungs Jēzus uzvarēja nāvi 
un augšāmcēlās. Dievs ar to apliecināja, ka Viņa upuris pie krusta bija 
pietiekošs, lai izpirktu visus grēkus, ka Jēzus patiesi ir Viņa Dēls. Tas 
bija brīnišķīgi, kad eņģeļi slavēja Dievu Jēzus dzimšanas dienā, sakot: 
“Gods Dievam augstībā!” (Lūkas 2:14)

Visjaukākā ziņa Ziemsvētku laikā ir: “Jums šodien Pestītājs dzimis, kas 
ir Kristus” (Lūkas 2:11). Viņš, kuru Dievs apsolīja pirms daudziem 
gadiem, bija nācis un izdarīja visu, kas nepieciešams, lai atbrīvotu mūs 
no grēka.

Kāds tas ir prieks pastāstīt, ka viss jūsu labā ir izdarīts! Visi jūsu grēki 
var tikt piedoti, un arī jūs varat būt kopā ar Dievu. Apsolītais Glābējs 
ir nācis. Viņš ir viss, kas mums ir nepieciešams. 

Vai tu šodien apzinies, ka esi grēcinieks un esi bijis nepaklausīgs 
Dievam? Izvēlies, lai Jēzus atbrīvo tevi no grēkiem un izmaina tavu 
dzīvi! Vai saproti, ka Jēzus ir vienīgais Dieva apsolītais Atbrīvotājs no 
grēka? Ja patiesi vēlies, lai Jēzus tevi atbrīvo no grēkiem, tu vari lūgt: 
“Kungs Jēzu, glāb mani!” Dievs ir apsolījis: ja tu šodien nāksi pie 
Jēzus, novērsīsies no grēka un uzticēsies Viņam kā savam Glābējam, 
tad “kas pie Manis nāks, to Es tiešām neatstumšu” (Jāņa 6:37). Viņa 
solījumi ir patiesi un uzticami. Ja tu Viņam pilnībā uzticēsies kā savam 
personīgajam Glābējam, Viņš piedos tavus grēkus un darīs tevi par to, 
par ko Viņš vēlas tevi redzēt. Viņa apsolījumi ir patiesi arī šodien. Viņš 
vēlas būt tavas dzīves Glābējs.

Atkārtošanas jautājumi
1. Par kādu dāvanu daudzi cilvēki nepateicas Dievam? (Par Viņa 

dāvāto Dēlu.)

2. Kas pirmie uzzināja, ka Glābējs ir piedzimis? (Gani, kuriem to 
pateica eņģelis.)

3. Cik daudz norāžu Dievs Vecajā Derībā  deva par to, ka Kristus 
cietīs pie krusta? (30)

4. Kad, kur un kam Dievs deva pirmo apsolījumu, ka Viņš sūtīts 
Glābēju? (Ēdenes dārzā Ādamam un Ievai.)

Izlasiet pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā apkšējā stūrī)

PowerPoint 13. attēls

PowerPoint 1.–13. attēls
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5. Ja tu tici Jēzum Kristum kā Glābējam, pār ko tev ir uzvara? (Pār 
Sātanu un grēku.)

6. Kurā Israēla ciltī piedzima Jēzus? (Jūdas ciltī.)

7. Nosauc divus cilvēkus no Vecās Derības, kuriem Dievs deva 
apsolījumu par Glābēju? (Ābrahāms, Dāvids.)

8. Kā Jēzus var būt Kungs tavā dzīvē? (Lūdzot Jēzum piedot grēkus un 
vadīt tavu dzīvi.)

9. Kas ir Jēzus tēvs? (Dievs)

10. Kāda ir atšķirība starp Jēzu un pārējiem cilvēkiem? (Viņš nekad 
negrēkoja.) 



Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas 
nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot par
Dievu

Kas ir Dievs?
Dievs mūs ir radījis. Viņš runā uz mums ar Bībeles palīdzību.
Dievs ir svēts un nevainojams. Viņš mūs mīl.

Grēku
Kas ir grēks?
Grēks ir nepaklausība Dieva pavēlēm. Tas ir pret Dievu.
Runājiet par konkrētiem grēkiem.
Bērns ir grēcinieks pēc dabas un darbu dēļ. (Mēs grēkojam tādēļ, 
ka esam grēcinieki.)
Par grēku ir jāsaņem sods.

Pestītāju
Kurš vienīgais var paņemt prom tavu grēku?
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ.
Kungs Jēzus augšāmcēlās no nāves.
Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt pestītam
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs 
Viņš.
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Ap. d. 16:31; 
Rom. 6:23 vai 10:13).
Ko Tas Kungs grib, lai darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?
Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).

Runājiet par pestīšanas drošību
Atgriezieties pie lasītajiem Bībeles pantiem.
Runājiet par pārveidotu dzīvi.
Pastāstiet, par ko cilvēks, kas patiesi uzticējies Kristum, 
var būt pārliecināts.

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

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē 
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