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Ievads

Šīs vienkāršās, viegli uztveramās evaņģelizācijas stundas sagatavotas, lai palīdzētu jums mācīt bērnus, kuriem 
vajadzīga glābšana. Tās ir arī ļoti piemērotas maziem bērniem. Tāpat šīs stundas noderēs 5 dienu klubos®, 
kas notiek ārpus telpām un kur uz nodarbībām ierodas bērni ar trūcīgām vai vispār bez jebkādām Bībeles 
zināšanām. Patiesi, kāds tas ir izaicinājums un kāda privilēģija mācīt šādiem bērniem par mūsu brīnišķīgā 
Glābēja piedzimšanu, dzīvi, nāvi, augšāmcelšanos, aiziešanu uz Debesīm un Viņa gaidāmo atgriešanos! 
Agrīnajā draudzē kristieši „nemitīgi mācīja un sludināja Kristu Jēzu” (Ap.d. 5:42). Arī mums jādara tāpat!

Es teicu To Kungu par to, kā Viņš lietojis Timu Šireju, veidojot tik piemērotas ilustrācijas. Ikviens attēls 
tapis, lūdzot Dievu, lai tas palīdzētu bērniem uzzināt patiesību un pagodināt To Kungu. Mana lūgšana ir, 
lai, pateicoties šīm stundām, daudzi zēni un meitenes uzzinātu par glābšanu Kungā Jēzū Kristū.

Dženifera Haijere

Lūgšana
Daudz lūdziet par bērniem! Garīgs darbs nav iespējams, ja Dievs nestrādā viņu sirdīs un dzīvēs. Lūdziet, 
lai jūs mācītu katru stundu Svētā Gara spēkā! Tas ir efektīvas evaņģelizācijas noslēpums.

Bībeles panti iegaumēšanai
Ja mācāt šīs stundas piecas dienas pēc kārtas, mēs iesakām mācīt tikai trīs Bībeles pantus. Labāk, lai bērni  
kārtīgi iemācās trīs Bībeles pantus, nevis piecus, bet nepilnīgi. Tāpēc arī viens un tas pats Bībeles pants 
dots divām stundām. Atlikušie divi Bībeles panti ieteicami, mācot nevis visu stundu sēriju, bet pa laikam 
izvēloties no tām kādu atsevišķu evaņģelizācijas stundu.

Gatavošanās
Stundu teksti domāti kā palīdzība skolotājiem, bet tas nenozīmē, ka nav vairs, lūdzot Dievu, rūpīgi 
jāgatavojas. Pirms ķerties pie stundas teksta, studējiet dotās rakstu vietas. Centieties katrai stundai 
sagatavoties tik labi, lai varētu to mācīt bez pierakstiem vai tikai ar nelielām piezīmēm. Paturiet prātā, ka 
brīvā dabā parasti nav iespējams izmantot pierakstus. Tāpat, pirms iet mācīt bērnus,  iepriekš patrenējieties 
lietot attēlu albumu.

Dariet sevi pieejamu padomdošanai 
Var būt bērni, kuri vēlas tikt glābti, bet viņiem ir kādas neskaidrības. Iespējams, kādiem bērniem būs 
jautājumi par to, ko mācījāt. Kādā brīdī dariet bērniem zināmu, ka pēc nodarbības viņi varēs ar jums 
aprunāties. Skaidri norādiet vietu, kur būsiet.

Kad pateikt bērniem, kad būsiet pieejams padomdošanai:

• ziņojumu laikā,

• pēc tam kad mācīts Bībeles pants par personīgu glābšanu no grēka,

• citā piemērotā nodarbības laikā.

Jūs varat teikt, piemēram, šādi:

„Ja tu vēlies, lai Kungs Jēzus piedod tavus grēkus, bet neesi skaidrībā, ko darīt, es labrāt aprunāšos ar tevi 
un cetīšos tev palīdzēt. Pēc nodarbības tu vari apsēsties (norāda vietu). Tad es zināšu, ka vēlies runāt ar 
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mani. Es pienākšu pie tevis un paskaidrošu, kā lūgt Kungu Jēzu Kristu būt par tavu Glābēju.”

Tā kā visai bieži ir bērni, kas patstāvīgi, bez padomdevēja palīdzības uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā 
savam Glābējam, tad 5 dienu kluba noslēgumā jūs varētu teikt apmēram šādi: „Ja tu esi uzticējies Kungam 
Jēzum un es vēl par to nezinu, lūdzu, pēc nodarbības pasaki to man, lai varu tev palīdzēt. Es stāvēšu (norāda 
vietu). Vienkārši pienāc un pasaki: „Es esmu lūdzis Jēzum glābt mani.”

To zinot, jūs varēsiet stiprināt bērna pārliecību par glābšanu un iesaistīt viņu kādā programmā, kas palīdzētu 
viņam pieaugt kā kristietim.

Šī materiāla beigās jūs atradīsit padomdošanas soļus bērnam, kurš vēlas tikt glābts.

PowerPoint® uzskate
CD ir divi varianti, ko varat izmantot.

1. Pirmajā ir tikai slaidi ar attēliem.

2. Otrajā atradīsiet arī īpašo uzsvaru, pielietojumu un Bībeles pantu.

Katram slaidam apakšējā labajā stūrī ir neliels attēls (piemēram, Bībele, krusts, kronis). Uzklikšķinot uz 
tā, parādīsies stundas īpašais akcents. Ja vēlaties atgriezties atpakaļ pie iepriekšējā slaida, uzklikšķiniet ar 
bultiņu uz īpašā uzsvara slaida.

Papildu uzskate
Katras stundas īpašā uzsvara tekstu izprintējiet un otrā pusē pielīmējiet samtpapīra vai flaneļa auduma 
strēmeles. Izvēlieties tādu burtu šriftu, lai vārdus varētu izlasīt arī mazāki bērni. Pielieciet tekstu pie flaneļa 
tāfeles nodarbības sākumā vai tad, kad pirmo reizi mācāt stundas īpašo uzsvaru.

Papildu palīdzība 
Teksta malās dotas piezīmes skolotājam un idejas, kā padarīt stundu interesantāku. Tās izstrādātas, ņemot 
vērā dažādus mācīšanās stilus. Daži bērni labāk mācās redzot vai rakstot, citi klausoties, citi – ja ir iespēja 
aptaustīt, vēl citiem nepieciešams aktīvi iesaistīties.

Jūs varat izmantot šīs idejas atkarībā no laika, kas ir jūsu rīcībā.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai stundai doti atkārtošanas jautājumi. Tos varat izmantot stundas beigās vai nākamajā nedēļā, pirms 
uzsākt mācīt jauno stundu.

Pienācīgi organizēts atkārtošanas laiks var būt lieliska iespēja uzsvērt iepriekš mācīto un sagādāt bērniem 
jautrību.

Jūs varat izmantot šo laiku, lai

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

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

3) sagādātu klasē jautrību. Bērniem patīk sacensības un šī programmas daļa.

Šajā mācību grāmatā iekļauti tikai tie atkārtošanas jautājumi, kas attiecas uz stundu. Būtu labi uzdot 
jautājumus arī par dziesmām, Bībeles pantu un jebko citu, ko mācāt. Tad bērni sapratīs, ka svarīgas ir visas 
nodarbības daļas. 
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Pārskats

Stunda Īpašais 
akcents Pielietojums Bībeles pants

Kristus dzimšana

Mateja 1:18-25
Lūkas 1:26-38; 
2:1-20

Jēzus Kristus ir 
vienīgais Glābējs

Neatpestītajiem: Lūdz Viņam glābt tevi 
no grēka

„Jo ikviens, kas piesauc Kunga vārdu, 
tiks izglābts.”

Romiešiem 10:13

Jēzus dziedina 
paralizēto vīru

Marka 2:1-12

Jēzus Kristus var 
piedot tavus grēkus

Neatpestītajiem: Lūdz Viņam 
piedošanu, un Viņš piedos

5 dienu klubā atkārtojiet Romiešiem 
10:13
Atsevišķā nodarbībā māciet:
„Kristū mums ir izpirkšana caur Viņa 
asinīm, pārkāpumu piedošana..”
Efeziešiem 1:7

Kristu apsūdz un 
sit krustā

Mateja 26:57-
27:66
Jāņa 19
Lūkas 23:39-43 

Jēzus uzņēmās 
sodu par taviem 
grēkiem

Neatpestītajiem: Uzticies Kungam 
Jēzum, un tu piederēsi Viņam 
mūžīgi

„Kristus mira par mūsu grēkiem, pēc 
Rakstiem.” 1. Korintiešiem 15:3

Kristus 
augšāmcelšanās

Jāņa 20
Lūkas 24:1-12

Tāpēc, ka 
Jēzus Kristus ir 
augšāmcēlies, tev 
var būt miers ar 
Dievu

Neatpestītajiem: Lūdz Jēzum paņemt 
prom tavus grēkus, un tad tev 
būs miers ar Dievu

„.. ar Kristus krusta asinīm Dievs ienesis 
mieru visā..”

Kolosiešiem 1:20

Kungu Kungs

Mateja 28:16-20
Ap.d. 1:1-1
Atklāsmes gr. 1:9-
19; 22:20

Jēzus Kristus ir 
kungu Kungs

Neatpestītajiem: Lūdz Jēzum glābt tevi 
no grēkiem un būt par tavu 
Kungu

5 dienu klubā atkārtojiet Kolosiešiem 
1:20

Atsevišķā nodarbībā māciet:

„.. lai katra mēle apliecinātu, ka Kungs 
ir Jēzus Kristus.”

Filipiešiem 2:11
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1. stunda
Kristus dzimšana 

Rakstu vietas skolotājam
Mateja 1:18-25

Lūkas 1:26-38; 2:1-20

Īpašais akcents
Jēzus Kristus ir vienīgais Glābējs

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz Viņu glābt tevi no grēkiem

Bībeles pants
„Jo ikviens, kas piesauc Kunga vārdu, tiks izglābts.”

Romiešiem 10:13

Uzskate
w Attēli: 1-1,1-2, -3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8

	Vai

w PowerPoint slaidi: 1-1, 1-2, -3, 1-4, 1-5, 1-6, 
1-7, 1-8

	Un

w Uzraksts „Jēzus Kristus ir vienīgais Glābējs 
(īpašais akcents)

w Kartīte ar zēna attēlu

Stundas vadlīnijas
Attēls 1-1  Pie Marijas ierodas eņģelis

Jēzus Kristus ir 
Dieva Dēls

Attēls 1-2  Marija un Jāzeps dodas uz 
Bētlemi

Attēls 1-3  Jēzus piedzimst kūtī
Jēzus Kristus ir 

Glābējs no grēkiem

Attēls 1-4  Ganiem parādās eņģeļi
Jēzus Kristus ir 

vienīgais Glābējs

Attēls 1-5  Eņģeļi dodas atpakaļ uz 
Debesīm

Jēzus Kristus nekad 
negrēkoja, bet nomira 

un augšāmcēlās, 
uzņemoties sodu 

tavā vietā

Attēls 1-6  Gani nolemj doties uz pilsētu 
apraudzīt bērnu

Viņš var izglābt tevi 
no grēkiem šodien pat

Attēls 1-7  Gani atrod bērnu silītē guļošu

Attēls 1-8  Gani jaunumus stāsta citiem
Viņš šodien pat 
var tevi izglābt
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Stunda
Kas tāds ir noticis tikai vienreiz un nekad, nekad vairs neatkārtosies. 
Vai esi par to dzirdējis?

Attēls 1-1
Sen senos laikos kādā tālā pilsētā dzīvoja jauna meitene. Viņa nebija 
ne slavena, ne bagāta. Kādu dienu viņas dzīvē atgadījās kas brīnišķīgs 
un satraucošs. Kāds ienāca māja, kur viņa dzīvoja, un teica: „Esi 
sveicināta!” Meitene nevienu negaidīja ciemos, tādēļ bija pārsteigta. 
Tas nebija neviens no kaimiņiem, arī viņas līgavainis Jāzeps ne. Šis 
viesis bija ļoti īpašs. Tas bija viens no Dieva sūtņiem, eņģelis, kas bija 
atsūtīts no Debesīm, kur mājo Dievs. Nav zināms, kā viņš izskatījās, 
vienīgi tas, ka jaunā meitene bija satrūkusies. 

„Nebīsties,” maigi teica eņģelis. „Dievs tevi ir izraudzījies kam īpašam. 
Tev būs bērns un tev būs jādod viņam vārds Jēzus. Viņš būs neizsakāmi 
varens, Viņš būs Dieva Dēls.” 

Jaunā meitene bija izbijusies un samulsusi. Kā gan kaut kas tāds varētu 
notikt ar viņu?! Tas šķita neiespējami.

„Bet kā tas iespējams? Es neesmu precējusies,” viņa gribēja zināt.

Eņģelis paskaidroja, ka viņai būs bērniņš, kura Tēvs būs Dievs. Katram 
bērniņam ir mamma un tētis, bet šis bērniņš būs citādāks – viņa tēvs 
nebūs cilvēks, bet gan Dievs. Nekad nekas tāds nebija piedzīvots. 

Mums to ir grūti saprast. Tomēr mēs varam tam ticēt, jo par to ir teikts 
Bībelē. Bērniņš būs Dieva Dēls. Dievam ir viens vienīgs Dēls, un eņģelis 
pavēstīja, ka drīz Viņš kļūs par bērniņu. 

Tad eņģelis aizgāja. 

Vai kāds var pateikt, kā sauca jauno meiteni?
Lai bērni atbild.

Tā bija Marija. Viņa bija viena pati savās mājās Nācaretē, un galvā 
viņai drūzmējās dažādas domas un jautājumi. Tas nav iespējams... bet 
Dievam pa spēkam arī neiespējamais. Kam gan es to varu izstāstīt un 
kas gan tam ticēs? Ko teiks mans līgavainis Jāzeps? 

Jāzeps ļoti noskuma, bet tad Dievs viņam paskaidroja, ka Marijas 
bērniņš ir no Dieva. Nu Jāzeps bija ar mieru precēt Mariju. Kāds 
pagodinājums palīdzēt rūpēties par šo īpašo bērniņu!

Attēls 1-2
Droši vien Marijas un Jāzepa mājā valdīja liela rosība, gatavojoties 
bērniņa piedzimšanai. Laiks aizskrēja vēja spārniem, drīz bērniņam 
būs jānāk pasaulē.

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2
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Tad kādu dienu Jāzeps paziņoja: „Marija, mums jādodas uz Bētlemi.” 

„Tas ir tāls ceļš, Jāzep. Vai mums tas jādara tieši tagad?” Marija uztraucās.

„Diemžēl jā. Imperators grib zināt, cik ļaužu ir viņa impērijā. Tāpēc 
mums jādodas uz Bētlemi, lai tur tiktu pierakstīti.”

Tā nu viņi sagatvoja visu nepieciešamo un drīz vien devās ceļā. 
Iespējams, Marija jāja ēzeļa mugurā. Pārguruši viņi beidzot sasniedza 
Bētlemi.

„Mums jāatrod kāda pajumte,” viņi nolēma.

Taču tas izrādījās ļoti grūti. Pilsēta bija pārpildīta.

Lai kur arī viņi lūgtu naktsmājas, visur krodzinieki (tie bija līdzīgi 
viesnīcniekiem) tikai nogrozīja galvu un teica: „Diemžēl mums nav 
nevienas brīvas istabas.”

Marija bija pavisam nomocījusies. Ātri vajadzēja atrast vietu, kur 
viņi varētu atpūsties. Tad viens krodzinieks ieminējās: „Ja vēlaties, jūs 
varat pārgulēt kūtī.” Viņi piekrita. Tas nebija gluži tas, ko viņi būtu 
vēlējušies, tomēr labāk nekā nekas. Priecīgi, ka nav jāpaliek uz ielas, 
viņi iekārtojās ierādītajā miteklī, cik labi vien spēja. Iespējams, ka tur 
gulēja arī kādi lopi. 

Attēls 1-3
Kuš! 
Attēlojiet zīdainīša kliedzienu.

Klau, tur taču iebrēcās tikko dzimis bērniņš! Patiesi, tepat kūtī Marijai 
piedzima bērniņš. Vai atceraties, kas bija bērniņa Tēvs?
Lai bērni atbild.

Tieši tā – Dievs! Ziemsvētkos mēs taču pieminam, ka pasaulē nāca 
Dieva Vienpiedzimušais Dēls. 

Maigi, ar mīlestību Marija un Jāzeps rūpīgi Viņu ietina auduma autiņos. 
Diemžēl viņiem tur nebija ne gultiņas, ne šūpulīša, kur mazuli apguldīt.

„Liksim silē!”

Varbūt šī doma ienāca prātā Jāzepam. Tā nu viņi iztukšoja sili, iztīrīja 
un, iespējams, ieklāja tajā tīrus salmus, lai mazulim būtu mīkstāka 
gulēšana. 

Marija un Jāzeps nespēja novērst acu no mazā puisēna. Jā, tas bija īsts 
bērns. Tik mazas rociņas un kājiņas, tik mazi pirkstiņi! Viņu vajadzēja 
barot un pārtīt, gluži tāpat kā jebkuru citu zīdainīti. Tomēr Viņš bija 
arī atšķirīgs – Viņš bija Dieva Vienpiedzimušais Dēls. Pirms kļūt par 
bērniņu, Viņš dzīvoja ar Dievu, Savu Tēvu Debesīs. Viņa dzīvei ar 
Dievu nav sākuma. Tā bijis vienmēr. Viņš bija jau tad, kad tika radīta 
pasaule – „Viss ir radies caur Viņu” (Jāņa 1:3).

PowerPoint 1-3

Izlasiet rakstu vietu no Bībeles vai 
uzticiet to izdarīt kādam vecākam 
bērnam.
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„Jēzus,” izdvesa Marija un Jāzeps, lūkojoties uz bērniņu.

Dievs viņiem bija pateicis, ka tā Viņš jāsauc. Vārds „Jēzus” nozīmē 
Pestītājs, t.i., glābējs vai cilvēku atbrīvotājs. Dievs sūtīja Savu 
Vienpiedzimušo Dēlu tādēļ, ka tev un man ir kāda problēma un mums 
vajag tikt izglābtiem. 

Aleksandram bija tieši tāda pati problēma. 

„Nē, es to neizdarīju, goda vārds!” Aleksandrs taisnojās mammai. 
„Mikus to izdarīja.”

Mikum bija tikai divi gadiņi, un viņš nemācēja paskaidrot, kā īsti viss 
notika, kāpēc augs apgāzās. 

Mamma noticēja Aleksandram, un viņš bija apmierināts. Mamma taču 
nezināja, ka viņš istabā bija spēlējis bumbu, kaut gan tas nebija atļauts. 
Ar meliem viņš bija ticis sveikā. 

Vai tu esi melojis, lai izvairītos no nepatikšanām? Vai esi reizēm 
neklausījis vecākiem? Tāda rīcība ir nepaklausība Dievam. Dievs Bībelē 
mums pavēl: „Nemelo!” un „Klausi saviem vecākiem!” 

Kad tu neklausi Dievam, tev ir lielas nepatikšanas. Viss, kas Dievam ir 
nepatīkams, ir grēks. Dievs ir labs, tīrs un taisnīgs, tādēļ Viņam ir jāsoda 
visi grēki. Kad tu nomirsi, tad satiksi Dievu un tev būs jāatbild Viņam 
par savu nepaklausību. Bībelē teikts, ka „Visi ir grēkojuši” (Romiešiem 
3:23), tādēļ visiem ir lielas nepatikšanas. Ja netiksi izglābts, tu saņemsi 
sodu par visu slikto, ko esi darījis. Taču tev ir glābiņš, jo Dieva Dēls 
nāca pasaulē būt par Glābēju.  Eņģelis teica Jāzepam: „.. tu nosauksi 
viņu vārdā Jēzus, jo Viņš izglābs Savu tautu no grēkiem.” (Mateja 1:21)

Šķiet, tikai Marija un Jāzeps zināja par Viņa ierašanos. Ļaudis, kas bija 
sapulcējušies Bētlemē, bija aizņemti savās darīšanās un viņiem nebija 
ne jausmas par to, kas noticis kūtī.

Laukā aiz pilsētas viss bija mierīgi. Gani uz pakalniem, kā parasti, 
pieskatīja aitas.

Attēls 1-4
Piepeši debesis pielija ar spožu gaismu. Bija ieradies viens no Dieva 
vēstešiem – eņģelis. Gani tāpat kā tu un es neko tādu vēl nekad nebija 
redzējuši. Pārbijušies viņi aizklāja seju rokām.

„Nebīstieties,” atskanēja eņģeļa balss. „Man ir labas ziņas. Bētlemē ir 
piedzimis jūsu Glābējs. Jūs atradīsiet Viņu, autos ietītu un silē guļošu.”

Pēc šiem vārdiem viss debess jums bija pilns eņģeļu, kas visi slavēja 
Dievu. Aizgrābti ar to, ko Dievs bija izdarījis, viņi skandēja: „Gods 
Dievam augstībā!”

Nekad agrāk tik daudz eņģeļu nebija nonākuši uz zemes. Dieva rīcība 
bija brīnišķīga. Viņš neizsakāmi mīlēja tādus cilvēkus kā tu un es. 

Šajā vietā noderētu zēna 
attēls.

No 2. Mozus 20:16 un 
Efeziešiem 6:1.

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.

PowerPoint 1-4

Parādiet uzrakstu ar īpašo 
akcentu: „Jēzus Kristus ir 
vienīgais Glābējs.”

PowerPoint hipresaite
(ekrāna apakšējā labajā pusē)



11

Tavs Glābējs

Dievs zina – tādēļ, ka neesam Viņam klausījuši, mēs nu esam lielā 
nelaimē. Un, kaut gan mēs esam bijuši nepaklausīgi, Viņš sūtīja Savu 
Vienpiedzimušo Dēlu glābt mūs. Kungs Jēzus var tevi izglābt no pelnītā 
soda. Viņš glābj tevi no grēka un pārveido tevi. Viņš palīdzēs tev dzīvot 
pēc Viņa prāta. Tādas bija labās ziņas, ko eņģelis pavēstīja ganiem. 

Pārsteigti no visa redzētā un dzirdētā, gani runāja savā starpā – ko gan 
tas viss nozīmē?

Attēls 1-5
Un atkal visapkārt bija tumšs un kluss. Pavēstījuši par Glābēja ierašanos, 
eņģeļi atgriezās Debesīs. Kā gan bezpalīdzīgs puisēns varētu izglābt 
ganus no grēkiem? Kā gan lai Viņš spētu paveikt to, kas vajadzīgs, lai 
izglābtu mani no Dieva soda?

Mazais bērniņš bija arī Dievs, tādēļ Viņš bija ļoti īpašs. Viņš auga 
gluži tāpat kā tu un es. Viņš mācījās staigāt un runāt. Viņs rotaļājās 
kopā ar Saviem draugiem. Viņš gāja skolā. Taču Viņam nebija to lielo 
nepatikšanu, kādas ir tev. Viņš nekad nemeloja. Viņš vienmēr bija 
paklausīgs Dievam. Viņs bija nevainojams. Kad Viņam bija vairāk 
nekā 30 gadu, Viņu nogalināja. Viņu pienagloja pie krusta. Kad 
Viņš tur tā karājās, Dievs sodīja Viņu par mūsu grēkiem. Viņš izcieta 
drausmīgas mokas, jo Dievs Viņu sodīja par mūsu meliem, mānīšanos, 
nepaklausību, nekrietnajām domām, patmīlību, dusmām, skaudību,... 
par visu slikto. Bībelē teikts, ka Jēzus Kristus ir nodevis Sevi par mūsu 
grēkiem (Galatiešiem 1:4). Viņš tik ļoti ir mūs mīlējis, ka ir vēlējies 
tikt sodīts mūsu vietā.

Neviens tevi nemīl tik ļoti kā Viņš. Jā, Viņš joprojām mīl tevi, jo Viņš 
vairs nav miris. Viņš nomira, tika apglabāts, bet pēc trim dienām atkal 
atdzīvojās. Viņš joprojām ir dzīvs un nekad vairs nemirs. Tagad Viņš 
atkal ir Debesīs, bet Viņš var tevi redzēt un dzirdēt. Ja tu lūgsi Viņam 
glābt tevi no taviem grēkiem un pārveidot, Viņš to darīs. Dievs apsola: 
„.. ikviens, kas piesauc Kunga vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13) 
Viņš ir vienīgais Glābējs. Iespējams, tu patiešām gribi, lai Viņš tevi glābj, 
bet īsti nesaproti, kā „piesaukt Viņa vārdu”. Es labprāt tevi uzklausīšu 
un palīdzēšu atrast atbildi Bībelē. Pēc nodarbības, kad citi dosies mājās, 
lūdzu, pienāc pie manis (norādiet vietu). Kungs Jēzus ir tev vajadzīgais 
Glābējs. Viņš ir Tas, kuru vajadzēja arī ganiem.

Attēls 1-6
„Mums ir jāiet uz Bētlemi,” gani nolēma.

„Jā, iesim un paši savām acīm pārliecināsimies par nupat dzirdēto 
Dieva vēsti.” 

Viņiem nepietika tikai dzirdēt par Glābēju, gani gribēja Viņu satikt. 
Zini, ir labi klausīties par Kungu Jēzu, taču tev vajadzētu sev pajautāt: 
„Vai Viņš ir arī mans Glābējs?” Vai tu saproti, ka esi darījis to, kas 

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.  

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.

PowerPoint 1-5

Pasakiet, kad un kur 
bērns var nākt pie jums, 
ja viņam ir kādi jautājumi 
par glābšanu.

Parādiet uzrakstu ar īpašo 
akcentu.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā pusē)

PowerPoint 1-6
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nepatīk Dievam, un tāpēc tev ir lielas nepatikšanas? Vai tu no visas sirds 
nožēlo, ka esi grēkojis? Vai tu tici, ka Jēzus nomira tevis dēļ? Ja tā ir, 
tad tev tūlīt pat jālūdz Kungam Jēzum glābt tevi no grēkiem un pilnībā 
jāuzticas Viņam. Tad Viņš būs tavs Glābējs un pārveidos tavu dzīvi. 
„Jauks stāsts, man patika,” tu varbūt teiksi. Ar to nepietiek. Rīkojies 
atbilstoši tam, ko dzirdēji. Tu nevari aiziet uz Bētlemi, bet lūgt Jēzum 
Kristum tagad glābt tevi gan vari. Gani būtu ļoti daudz zaudējuši, ja 
būtu tikai noklausījušies labās ziņas un viss. Taču viņi devās pie Jēzus. 

Attēls 1-7
Viņi nezināja, kur ir tā māja Bētlemē, kas viņiem jāuzmeklē, bet eņģelis 
viņiem bija devis norādi. Vai atceries, kādu?
Lai bērni atbild.

Pareizi – viņi atradīs mazuli, autos ietītu un silē guļošu.

Viņi meklēja tur un šur, līdz beidzot ieraudzīja kūti, kas atradās pie 
viesnīcas. Viņi iegāja iekšā un ieraudzīja cilvēkus, vīrieti un sievieti. 
Turpat bija sile.

„Tam jābūt šeit,” viņi nodomāja.

Sirdis viņiem satraukti pukstēja.

Klusītēm piegājuši tuvāk, viņi, aizturētu elpu, apbrīnoja mazulīti.  Droši 
vien viņi nometās ceļos pie siles – viņi taču zināja, ka bērniņš ir viņu 
Glābējs. Viņi vēl nesaprata, ka būs diena, kad Viņš nomirs par viņu 
grēkiem, par Marijas, Jāzepa un par mūsu grēkiem.

Gani pastāstīja Marijai un Jāzepam, ko bija teicis eņģelis. Viņi arī 
pastāstīja par eņģeļu pulku, kas parādījās debesīs. Iespējams, tad Marija 
un Jāzeps vēl labāk saprata, cik īpašs ir šis bērniņš.

Attēls 1-8
Ganiem nu vajadzēja atgriezties atpakaļ pie savām aitām. Atvadoties 
viņi vēlreiz palūkojās uz mazuli. Atceļā viņi apturēja visus, ko satika, 
un arī viņiem pastāstīja jaunumus.

„Dievs ir atsūtījis apsolīto Glābēju.”

„Mēs Viņu redzējām Bētlemē, kūtī.”

„Priecājieties! Dievam uz mums ir labs prāts. Glābējs ir atnācis.”

„Eņģelis mums pastāstīja par Viņu. Ak, tas bija neaizmirstams skats, 
kad debesīs parādījās liels pulks eņģeļu!”

Tā ziņas izplatījās. Kopš tā laika šo vēsti ir dzirdējuši daudz, daudz 
cilvēku. Arī tu šodien to dzirdēji. Ja tu tikai klausies, bet neko nedari 
šajā sakarā, tad tev vēl aizvien ir lielas nepatikšanas. Viss sliktais, ko tu 
dari, šķir tevi no Dieva un tu tiksi sodīts uz visiem laikiem.

Jēzus Kristus var tevi glābt šodien pat. Vai tu atzīsti, ka esi bijis 
nepaklausīgs Dievam un esi pelnījis Viņa sodu? Vai tu no sirds nožēlo 

PowerPoint 1-7

PowerPoint 1-8

Parādiet uzrakstu ar īpašo 
akcentu.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna apakšējā labajā pusē)
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visu slikto, ko esi darījis? Vai tu vēlies mainīties? Tad turpat, kur 
sēdi, klusiņām pasaki to Kungam Jēzum. Tu vari teikt, piemēram, 
tā: „Mīļais, Kungs Jēzu, es nožēloju visu slikto, ko esmu pastrādājis. 
Es vēlos mainīties. Paldies Tev, ka nāci pasaulē un nomiri manis dēļ. 
Lūdzu, glāb mani.” Lūk, ko nozīmē „piesaukt Kunga vārdu”. Kad tu 
to darīsi, tu tiksi izglābts. Dievs apsola: „Ikviens, kas piesauc Kunga 
vārdu, tiks izglābts.” (Romiešiem 10:13) Viņš izglābs arī tevi.Dievs ir 
teicis, ka Kungs Jēzus „izglābs Savu tautu no grēkiem” (Mateja 1:21). 

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Šajā stundā runājām par kādu bērniņu. Kas bija viņa vecāki? (Viņa 

māte bija Marija, bet Tēvs bija Dievs.)

2.  Kur Marija un Jāzeps dzīvoja? (Nācaretē)

3.  Kāpēc viņi devās uz Bētlemi? (Imperators gribēja zināt, cik cilvēku 
dzīvo viņa impērijā, tāpēc Marijai un Jāzepam bija jādodas uz 
Bētlemi, lai pierakstītos.)

4.  Kas īpašs notika, kad viņi bija Bētlemē? (Piedzima Kungs Jēzus.)

5.  Eņģelis Jāzepam pateica, ka Bērnam jādod vārds „Jēzus”. Ko nozīmē 
„Jēzus”? (Glābējs – kāds, kurš atbrīvo vai izglābj cilvēkus.)

6.  No kā Jēzus vēlas mūs atbrīvot/glābt. (No soda, ko mēs esam pelnījuši 
par saviem grēkiem.)

7.  Kā Jēzus var kļūt par tavu Glābēju? (Jāatzīstas Kungam Jēzum, ka 
esmu grēkojis, un jālūdz Viņam piedošana.)

8.  Ko gani darīja pēc tam, kad bija satikuši Jēzu? (Viņi to pastāstīja 
citiem.)

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles.  
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2. stunda
Jēzus dziedina paralizēto vīru

Rakstu vieta skolotājiem
Marka 2:1-12

Īpašais akcents
Jēzus Kristus var piedot tev tavus grēkus

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz Viņam piedošanu, un Viņš 

piedos

Bībeles pants
5 dienu klubā atkārto Romiešiem 10:13

Tiekoties tikai vienreiz, māca: „Kristū mums ir 
izpirkšana caur Viņa asinīm, pārkāpumu piedošana.” 
Efeziešiem 1:7

Uzskate
w Attēli 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8

Vai

w PowerPoint slaidi 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 
2-7, 2-8

Un

w Uzraksts „Jēzus Kristus var piedot tev tavus 
grēkus” (īpašais akcents) 

Stundas vadlīnijas
Attēls 2-1  Jaunās ziņas ātri izplatījās: 

„Viņš ir pilsētā”
                 Jēzus ir Dieva Dēls

Attēls 2-2  Paralizētais vīrs guļ uz sava 
paklājiņa

Mēs visi esam 
grēkojuši un 

pelnījuši Dieva sodu

Attēls 2-3  Draugi viņam pastāsta par 
Jēzu

Attēls 2-4  Draugi paralizēto vīru nolaiž 
lejā pa caurumu jumtā

Viņš ir Dieva 
Vienpiedzimušais 
Dēls un spēj visu

Attēls 2-5  Jēzus runā ar paralizēto vīru
Kungs Jēzus mira, 

lai Viņš varētu 
piedot mūsu grēkus

Attēls 2-6  Cilvēki ir neapmierināti: 
„Tikai Dievs var piedot 
grēkus. Ko Viņš no Sevis 
iedomājas?”

Viņš zina visu 
par mūsu grēkiem 

Attēls 2-7  Paralizētais vīrs pieceļas kājās
Viņš var piedot 

tev tavus grēkus

Attēls 2-8  Vīra grēki ir piedoti, un viņš 
ir dziedināts

Tūlīt pat lūdz 
Viņam piedošanu
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Stunda
Attēls 2-1
Jaunās ziņas ātri izplatījās.

„Viņš ir pilsētā. Ejam pie Viņa!”

„Viņš ir vislabākais Skolotājs, kādu man ir nācies dzirdēt.”

„Viņš pat var izdziedināt slimniekus. Es negribu to palaist garām.”

„Kaimiņš man pastāstīja par Viņu, bet es gribu Viņu redzēt pats savām 
acīm.”

Viņi runāja par Kungu Jēzu Kristu. Atceries? – Pagājušajā stundā mēs 
uzzinājām, kā Viņš piedzima. Tagad Viņš jau bija pieaudzis. Viņš bija 
atgriezies Galilejā, Kapernaumā, un daudzi steidzās klausīties Viņā. 
Citi nebija sajūsmā. Drīzāk gan nīgri, viņus māca skaudība.

Šie cilvēki bija ļoti reliģiozi un bieži runāja par Dievu, bet viņiem 
nepatika Viņa Dēls Jēzus Kristus.

Māja, kur Kungs Jēzus mācīja, bija kā piebāzta ar cilvēkiem. Tie, kuri 
nevarēja iespiesties mājā, drūzmējās pie durvīm. Visi uzmanīgi klausījās, 
ko Kungs Jēzus māca par Dievu, kā piederēt Viņam. Viņš bija izcils 
Skolotājs; neviens nespēja tik labi mācīt. Pūlī nebija daudz cilvēku, 
kuri saprata, ka ikviens Kunga Jēzus teiktais vārds ir no Dieva. Viņi 
nezināja, ka Viņš ir Dieva Vienpiedzimušais Dēls. Viņš izskatījas kā 
parasts cilvēks, bet Viņš bija arī Dievs. Lūk, kāpēc bija tik brīnišķīgi 
Viņā klausīties, par spīti tam, ka istabā gandrīz nebija iespējams ne 
pakustēties.

Taču tagad uz brīdi atstāsim pārpildīto māju un dosimies uz kādu citu 
māju tai pašā pilsētā.

Attēls 2-2
Droši vien tur valdīja klusums un skumjas. Vīrs, kas gulēja uz pītā 
paklājiņa, bija ļoti slims. Viņš bija paralizēts – viņš nevarēja pakustēties. 
Ārsti nespēja viņam palīdzēt. Nebija tādu zāļu, kas varētu viņu izārstēt. 
Tas bija tik grūti – dienām tikai gulēt un gulēt. Ne paskraidīt, ne 
palēkāt, ne kaut kur uzrāpties.

Tiesa, tā nebija šī vīra vienīgā problēma. To gan citi nevarēja tik viegli 
pamanīt. Šis vīrs bieži bija rīkojies pret Dievu. Dievs pavēl: „Neiekāro!” 
(no 2. Mozus 20:17), bet viņš bija apskaudis citus cilvēkus un gribējis 
sev to, kas ir viņiem.

Dievs pavēl: „Mīli Kungu, savu Dievu, no visas sirds” (Marka 12:30, 
5. Mozus 10:12). Taču šis vīrs ļoti bieži nepavisam nemīlēja Dievu. Ja 
gribētu pierakstīt visu slikto, ko viņš bija darījis, sanāktu bieza, bieza 
grāmata.

Arī par mani un tevi varētu sanākt tāda grāmata. Kas tajā būtu rakstīts? 

Varbūt tavam brālim dzimšanas dienā uzdāvināja rotaļu automašīnu 

Izlasiet no Bībeles Marka 
12:30 vai uzticiet to izdarīt 
vecākam bērnam.

PowerPoint 2-1

PowerPoint 2-2
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ar vadības pulti. Tā bija tik skaista! Tevi pārņēma skaudība, tāpēc tu 
biji nejauks pret brāli, lai gan viņam bija dzimšanas diena. Dievs pavēl: 
„Neiekāro!” (2. Mozus 20:17) Taču tu neklausīji Dievam un iekāroji 
brāļa mašīnu.

Tajā grāmatā būtu vēl daudz kā cita, ko tu esi darījis pret Dievu.

w  Neizslēdzi televizoru, kad mamma lika.

w  Strīdējies ar māsu.

w  Ar visu spēku aizcirti durvis aiz sevis, jo tev bija slikts garastāvoklis.

w  Domāji sliktu par klasesbiedreni.

w  Meloji, lai izvairītos no nepatikšanām.

w  Nošpikoji kontroldarbā.

w  Šodien pat ne reizes neiedomājies par Dievu.

Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt. Taču tāda grāmata nemaz nav 
vajadzīga, jo Dievs tāpat visu zina par tevi, arī ko sliktu tu esi darījis. 
Viņš pat zina, ko sliktu tu vēl darīsi. Dieva acīs viss sliktais ir liela 
problēma. Viņš nepareizu rīcību sauc par „grēku”. Dievs nekad neteiks: 
„Grēks – tas jau nav nekas liels.” Viņš ir labs un taisnīgs, tāpēc, kad 
mēs neklausām Viņam, Dievam mūs ir jāsoda. Sods ir pēc tam, kad 
cilvēks nomirst. Bībelē teikts: „Tāpat kā cilvēkiem ir nolikts mirt tikai 
vienreiz, un pēc tam tiesa” (Ebrejiem 9:27). 

Kad tu nomirsi, Dievs tevi sodīs par visu slikto, ko esi darījis, tā 
neklausot Viņam. Dieva sods turpināsies mūžīgi. Es to esmu pelnījis, 
tāpat tu, un to bija pelnījis arī paralizētais vīrs.

Attēls 2-3
Piepeši pie durvīm atskanēja kaut kāds troksnis. Istabā iebrāzās četri 
viņa draugi.

„Mums jāpasteidzas!” viņi satraukti teica. „Jēzus ir pilsētā!”

„Jēzus?” iespējams, vīrs bija dzirdējis par Viņu. „Viņš ir Skolotājs, Viņš 
slimos dara veselus vienā acumirklī. Varbūt...”

Viņam nebija daudz laika pārdomām, jo draugi pacēla viņu ar visu 
paklājiņu un izsteidzās uz ielas.

„Nav šaubu, ka Jēzus tev palīdzēs,” draugi, skrienot pa ielu, droši vien 
centās slimnieku pārliecināt.

Viņi nelikas ne zinis par to, ka garāmgājēji noskatās viņiem pakaļ, 
draugi ticēja, ka Kungs Jēzus var palīdzēt viņu biedram.

Drīz vien viņi jau bija pie mājas, kur atradās Kungs Jēzus. Viņi mēģināja 
tikt iekšā, bet nesekmīgi. Neviens pat nedomāja viņus palaist. Kāda 
vilšanās!

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam. 

PowerPoint 2-3
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Attēls 2-4
Taču draugi ir nedomāja padoties. Brīdi apspriedušies, viņi aiznesa 
draugu mājai otrā pusē. Tur bija kāpnes, pa kurām varēja tikt mājai 
uz jumta.

Uzmanīgi viņi uznesa draugu pa tām augšā un nolaida uz lēzenā 
jumta. Iespējams, jumts bija pagatavots no dubļiem un sasmalcinātiem 
salmiem, kas bija izklāti pāri sijām un izkaltēti.

Draugi ķērās pie darba – sāka jumtā taisīt caurumu. Viņi bija 
apņēmušies, lai tur vai kas, nogādāt savu draugu pie Kunga Jēzus. Viņi 
bija pārliecināti, ka Viņš var palīdzēt. 

Viņš ir Dieva Vienpiedzimušais Dēls un tiešām spēj jebko. Nekas 
Viņam nav par grūtu. Šie vīri rīkojās pareizi, uzticoties Viņam. Bet vai 
viņiem izdosies nogādāt savu draugu pie Kunga Jēzus?

Caurums jumtā nu bija pietiekami liels. Četri draugi saudzīgi nolaida 
paralizēto vīru pa to lejā. 

Iedomājieties, cik pārsteigti bija ļaudis namā, ieraugot caurumu jumtā! 
Varbūt kādam uzkrita virsū kāda dubļu pika. Droši vien Kungs Jēzus 
pārtrauca mācīt, jo paralizētais vīrs tika nolaists Viņam tieši pie kājām. 
Ikvienam bija redzams, ka tas ir ļoti slims cilvēks. Vai Kungs Jēzus varēs 
viņam palīdzēt? Vai Viņš palīdzēs? Visi sapulcējušies bija pati uzmanība.

Attēls 2-5
Kā jūs domājat, ko Kungs Jēzus teica?
Lai bērni atbild.

Viņš teica paralizētajam vīram: „Dēls, tavi grēki tev ir piedoti.”

Iespējams, kādi cilvēki bija vīlušies – kā tad tā, kāpēc Kungs Jēzus 
neizdziedināja šo vīru?! Taču Kungs Jēzus redzēja, ka šim vīram ir 
divas problēmas – viņa grēki un viņa slimība. Vispirms Viņš atrisināja 
lielāko problēmu. Ja nekas netiktu darīts ar paralizētā vīra grēkiem, 
viņš nekad nevarētu dzīvot kopā ar Dievu Debesīs, viņš uz visiem 
laikiem tiktu sodīts. 

Tajā brīdī Kungs Jēzus piedeva viņam visus viņa grēkus. Tas bija tā, 
it kā visi viņa grēki būtu izdzēsti un biezajā grāmatā būtu tikai tīras 
lappuses. Dievs nekad vairs nepieminēs šī vīra grēkus (Ebrejiem 8:12). 
Dievs viņu mīlēs un gādās par viņu. Kad viņš nomirs, tad mūžīgi dzīvos 
ar Dievu Debesīs. Viņš nekad nesaņems pelnīto sodu. Lūk, ko nozīmē 
saņemt piedošanu.

Ne paralizētais vīrs, ne arī neviens cits nekad nevarētu saņemt grēku 
piedošanu, ja Dievs nebūtu ieplānojis brīnišķīgu veidu, kā piedot 
grēkus. Mēs jau runājām, ka Dievs nevar teikt: „Ak, tas nekas. Es 
vienkārši to aizmirsīšu.” Dievam ir jāsoda visi grēki. Tādēļ Dievs sūtīja 
Savu Vienpiedzimušo Dēlu, Kungu Jēzu Kristu saņemt sodu par mūsu 
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un slimā vīra grēkiem. Viņš nekad neko sliktu nebija darījis. Viņš 
vienmēr bija paklausīgs Dievam. Apmēram divus gadus pēc tikšanās 
ar paralizēto vīru Kungs Jēzus tika sists krustā un nomira. Kad Viņš 
karājās pie krusta, Dievs sodīja Savu mīļo Dēlu par mūsu grēkiem. 
„Kristus mira par mūsu grēkiem” (1. Korintiešiem 15:3). Ja Dievs 
to nebūtu izdarījis, nevienam nekad nevarētu tikt piedots. Dievs tik 
ļoti mūs mīlējis, ka sūtījis Savu Dēlu nomirt par mums. Kungs Jēzus 
labrātīgi cieta un nomira, uzņemoties sodu, ko esam pelnījuši mēs. 
Neviens cits tevi nav tik ļoti mīlējis. Esmu pārliecināts, ka paralizētais 
vīrs saprata, ka Kungs Jēzus viņu mīl. Brīnišķīgi – viņa lielāka problēma 
nu bija atrisināta! Viņš bija tik priecīgs, ka Kungs Jēzus ir piedevis 
viņam viņa grēkus.

Attēls 2-6
Tomēr ne visi smaidīja, lūkojoties uz viņu. Daži cilvēki bija ļoti 
neapmierināti. Viņi neko neteica, bet galvā viņiem drūzmējās dažādas 
domas.

„Kāpēc Viņš tā teica?”

„Tikai Dievs taču var piedot grēkus. Ko Viņš no Sevis iedomājas!? Viņš 
taču ir tikai cilvēks!”

„Kāpēc Viņš mūsu acu priekšā neizdziedināja paralizēto vīru? Neviens 
taču nevar redzēt, vai grēki ir vai nav piedoti. Protams, tas jau ir vieglāk.”

Tad atskanēja Kunga Jēzus balss: „Kāpēc jums prātā tādas domas?” 
Jautājums viņus apstulbināja. Kas tas? Viņš zina, ko viņi domā! Jā, 
jo Viņš ir Dievs. Dievs zina visu. „Viņš taču zina sirds noslēpumus” 
(Psalms 44:22).

Tad Kungs Jēzus viņiem uzdeva jautājumu: „Kas ir vieglāk? – Pateikt: 
„Tavi grēki tev ir piedoti” vai „Celies un staigā”?”

Viņi nevarēja atbildēt. Kāpēc?
Lai bērni atbild.

Neviens no viņiem nespēja ne piedot grēkus, ne izdziedināt paralizēto 
vīru. Tikai Dievam tas bija pa spēkam.

„Es jums parādīšu, ka Es varu piedot grēkus,” Kungs Jēzus turpināja. 
Uzlūkojis slimo vīru, Viņš teica: „Celies, ņem savu gultu un ej mājās!”

Attēls 2-7
Visu acis bija pievērstas Viņam. Paralizētais vīrs pakustējās. Viņš 
apsēdās, piecēlās, paņēma savu gultu un saritināja to. Visi bija pārsteigti. 
Bija skaidri redzams, ka viņš ir pilnīgi vesels. Viņi varēja būt tikpat 
droši arī par to, ka viņa grēki viņam ir piedoti. Jēzus Kristus, Dieva 
Dēls, to bija paveicis.

Viņš to var izdarīt arī tavā labā. Tev ir lielā grēka problēma. Tu zini, ka 
bieži esi bijis nepaklausīgs Dievam. Varbūt tu to ļoti nožēlo un vēlies, 

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam. 

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam. 
Parādiet uzrakstu ar īpašo 
akcentu: „Jēzus Kristus 
var piedot tev tavus 
grēkus.”
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lai tev piedod. Klausies, Bībelē ir brīnišķīgi vārdi: „Kristū mums ir 
izpirkšana caur Viņa asinīm, pārkāpumu piedošana” (Efeziešiem 1:7).

Tas nozīmē, ka, lai saņemtu piedošanu par saviem grēkiem, tev ir 
vajadzīgs Jēzus Kristus. Viņš piedos. Viņš nomira, lai tev varētu tikt 
piedots. Viņs atgriezās dzīvē. Viņš ir dzīvs. Kaut gan tu nevari Viņu 
redzēt, Viņš redz tevi. Varbūt tev nav īsti skaidrs, kā ticēt Kungam 
Jēzum. Bija kāds zēns. Sauksim viņu par Aleksi. Viņam bija iemīļots 
slēpnis kādā graustā. Reiz, rāpjoties augšā pa stāvu sienu, viņš vairs 
nevarēja tikt zemē. Kļuva tumšs, un viņš tur bija viens pats.  Tad viņš 
izdzirdēja pazīstamus soļus. Tas bija tētis, kas bija atnācis viņu meklēt.

„Tēt, es esmu augšā un netieku zemē.”

Tētis pienāca tuvāk un maigi teica: „Lec, Aleksi, es tevi noķeršu.”

Aleksis zināja, ka tētis ir stiprs, tādēļ viņš leca. Tētis viņu noķēra. Aleksis 
ticēja savam tētim un uzticējās viņam. 

Tu tici Kungam Jēzum, kad uzticies Viņam. Viņš dzird tevi, kad tu 
savā sirdī runā ar Viņu. Tu vari Viņam teikt apmēram tā: „Kungs Jēzu, 
es nožēloju visu slikto, ko esmu darījis. Paldies, ka nomiri, lai man 
varētu tikt piedots. Lūdzu, piedod man.” Kad tu uzticēsies Viņam, tu 
saņemsi grēku piedošanu. Būs tā, it kā visi grēki no biezās grāmatas 
būtu izdzēsti. Nekas slikts vairs tajā netiks ierakstīts, arī tas, ko nelāgu 
tu izdarīsi rīt, pēc nedēļas vai pēc gada; arī tas tiks piedots, bet, protams, 
kad esi izdarījis ko sliktu, tev uzreiz ir jāatzīstas Jēzum un jālūdz Viņam 
piedošana. Viņš nekad nesodīs tevi par taviem grēkiem. Tu varēsi dzīvot 
kopā ar Dievu mūžīgi. Ir brīnišķīgi, kad ir piedots.

Attēls 2-8 
Vīrs, kuru draugi bija atnesuši pie Jēzus, bija tik laimīgs. Viņa grēki bija 
prom un slimība tāpat. Viņš varēja kustināt rokas un kājas. Viņš varēja 
staigāt. Cilvēki, kuri iepriekš nebija ļāvuši viņa draugiem ieiet mājā, 
tagad pašķīrās un deva viņam ceļu. Esmu pārliecināts, ka viņa draugi 
noskrēja pa kāpnēm, lai sagaidītu viņu. Viņi bija priecīgi satraukti un 
saviļņoti.

„Mēs neko tādu nekad agrāk neesam redzējuši!” viņi teica. „Ko tādu 
var izdarīt tikai Dievs!”

Tā bija īpaša diena šī vīra dzīvē. Viņš nu bija vesels un viņam bija 
piedots. Cik labs un laipns Kungs Jēzus ir bijis pret viņu. 

Kungs Jēzus mīl arī tevi. Viņš vēlas tev piedot tavus grēkus tūlīt pat. 
Ja tu patiešām nožēlo savu nepaklausību Dievam, vai lūgsi tagad 
Kungam Jēzum piedošanu? Tad visi tavi grēki tiks piedoti un Dievs 
tos nekad vairs nepieminēs. Atceries apsolījumu Bībelē: „Kristū mums 
ir.. pārkāpumu piedošana” (Efeziešiem 1:7).

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam. 

Parādiet uzrakstu ar īpašo 
akcentu: „Jēzus Kristus 
var piedot tev tavus 
grēkus.”
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Atkārtošanas jautājumi
1.  Vīram, par kuru runājām šajā stundā, bija divas problēmas. Vai 

vari nosaukt vienu no tām? (Viņš bija paralizēts – nevarēja paiet.)

2.  Kas bija otra viņa problēma? (Viņš nebija klausījis Dievam – viņš 
bija grēcinieks.)

3.  Četri draugi nolēma savu biedru nogādāt pie Jēzus. Kas notika, 
kad viņi pienāca pie mājas, kur mācīja Jēzus? (Tur bija pārāk daudz 
ļaužu, un viņi nevarēja ieiet mājā.)

4.  Kā viņi tomēr tika iekšā? (Viņi iztaisīja jumtā caurumu un pa to 
ielaida draugu mājā.)

5.  Ko Jēzus vispirms teica paralizētajam vīram? („Dēls, tavi grēki tev 
ir piedoti.”)

6.  Kāpēc daži cilvēki sadusmojās par to, ko Jēzus teica? (Jēzus uzvedās 
kā tāds, kuram ir vara piedot grēkus, un tikai Dievs var piedot grēkus.)

7.  Kā Jēzus varēja zināt, ko viņi domā? (Viņš ir Dievs un zina visu.)

8.  Vai vari pateikt kādu piemēru, kādi grēki var būt tavā dzīvē? 
(Atbildes var būt dažādas. Piemēram, mamma lika izslēgt televizoru, 
bet tu neklausīji; strīdējies ar māsu; dusmās aizcirti durvis; domāji 
sliktu par klasesbiedreni; meloji, lai izvairītos no nepatikšanām; 
nošpikoji kontroldarbā; šodien nedomāji par Dievu.)

9.  Vai vari man pateikt vēl citu piemēru? (Atbildes var būt dažādas.)

10. Ko vēl Jēzus teica paralizētajam vīram? („Celies, ņem savu gultu un 
ej mājās!”)
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3. stunda
Kristu apsūdz un sit krustā

Rakstu vietas skolotājam
Mateja 26:57-27:66

Jāņa 19

Lūkas 23:39-43

Īpašais akcents
Jēzus Kristus uzņēmās sodu par mūsu grēkiem

Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies Kungam Jēzum un tu 

Viņam piederēsi mūžīgi

Bībeles pants
„Kristus mira par mūsu grēkiem, pēc Rakstiem.”

1. Korintiešiem 15:3

Uzskate
w Attēli: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8

Vai

w PowerPoint slaidi: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6, 
3-7, 3-8

Un

w Uzraksts: „Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, 
tev var būt miers ar Dievu” (īpašais akcents)

Stundas vadlīnijas
Attēls 3-1  Melnais attēls (prezentē grēku)

Mēs esam grēcinieki, 
bet Jēzus Kristus 
nekad negrēkoja

Attēls 3-2  Jēzu aizved pie augstā priestera
Kungs Jēzus Kristus 

ir Dieva Dēls

Attēls 3-3  Jēzu aizved pie Pilāta
Jēzus Kristus 

nekad negrēkoja

Attēls 3-4  Kareivji sit Jēzu
  Dievs mīl mūs un sūtīja 

Kungu Jēzu Kristu 
paņemt prom mūsu 

grēkus
Attēls 3-5  Jēzum liek nest krustu un 

Viņu sit krustā
Kungs Jēzus mūsu 

dēļ tika sists krustā

Attēls 3-6  Jēzus: „Šodien tu būsi ar Mani 
Paradīzē”

Kungs Jēzus var 
šodien paņemt 

prom tavus grēkus

Attēls 3-7  Jēzus mirst
Kungs Jēzus ir 
paveicis visu, 

lai paņemtu prom 
tavus grēkus

Attēls 3-8  Jēzu apglabā
Uzticies Viņam tagad
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Stunda
Attēls 3-1
Alise saritinājās zem segām un centās nedomāt par skolu. 

„Alise, tu esi laukā no gultas? Mēs jau kavējam,” atskanēja mammas 
balss.

„Jā, mammu, esmu augšā*,” viņa atbildēja un vēl ciešāk ietinās segās.

Pēc brīža uz kāpnēm atskanēja soļi un viņa žigli izlēca no gultas. Viss nu 
tika darīts pa kaklu, pa galvu. Viņa steigšus saģērbās, ātri pabrokastoja 
un drāzās uz skolu, aizmirstot paņemt līdzi pusdienu maizes. Pie skolas 
viņa satika Silviju – „gudro Silviju”. 

„Tu izpildīji visus mājas darbus?” Silvija pavaicāja.

„Protams, tie bija viegli,” Alise samelojās* un devās tālāk.

„Sveika, Alise!” uzsauca Filips. „Redzēju, ka tu nāci kopā ar gudro 
Silviju,” viņš pasmīnēja.

„Viņa ir īstas zobu sāpes, es viņu ienīstu,” Alise nomurmināja.*

Pēc brīža viņi jau bija klasē. Sākās stunda. Izrādījās, ka dažus mājas 
darbus Alise izpildījusi nepareizi. Pārskaitusies viņa uz sola sameta savas 
grāmatas*, kamēr citi varēja ķerties pie rokdarbiem, viņai vajadzēja 
pārrakstīt kļūdainos mājas darbus. Kad viņa beidzot varēja pievienoties 
pārējiem, tie jau gleznoja modeļus. Alisei tas padevās ļoti labi. Diemžēl 
drīz jau bija jābeidz un otas jānoliek.

„Viss salikts atpakaļ skapī?” skolotāja noprasīja.

„Jā,” atrauca Alise, cenšoties novērst acis no otas, kas  gulēja uz grīdas,* 
un kopā ar citiem bērniem izskrēja no klases.
Pārrunājiet ar bērniem, kāpēc tika parādīts melnais attēls.

Melno attēlu parādīja ikreiz, kad Alise sadusmoja Dievu. Viņa meloja, 
rīkojās zemiski, dusmojās. Tas viss ir nepaklausība Dieva baušļiem. Ja 
kāds parādītu melno attēlu ikreiz, kad es vai tu neklausām Dievam, tas 
būtu ļoti bieži. Neviens no mums nespēj dzīvot pēc Dieva prāta. Bībelē 
teikts: „.. nav neviena, ka dara labu, pat viena nav” (Romiešiem 3:12b). 

Neviens nedzīvo nevainojami, darot tikai labu. 

Ir bijis tikai Viens, kurš rīkojās un uzvedās tā, ka nekad nevajadzētu 
parādīt melno attēlu. Tas bija Kungs Jēzus Kristus. Viņa dzīve bija 
nevainojama. Viņš nekad nemeloja. Viņš nekad nebija zemisks vai 
naidīgs. Cilvēki Viņu ļoti cieši vēroja, ja viņi būtu pamanījuši ko 
peļamu, tad uzreiz būtu vainojuši Viņu par to.

Attēls 3-2
Reiz naktī ienaidnieki Viņu arestēja. Viņi gribēja aizvest Viņu uz tiesu. 
Taču viņiem nebija iemesla Viņu apsūdzēt. Viņi pat samaksāja kādiem 

Stāstot vietās, kas 
atzīmētas ar zvaigznīti (*), 
parādiet attēlu 3-1.

Sākumā paskaidrojiet 
bērniem, kāpēc 
atsevišķās stāsta vietās 
tiks parādīts melnais 
attēls.

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.
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ļaudīm, lai tie Viņu apmelo. Taču, kad tiesā tie liecināja, neviens viņiem 
neticēja, jo zināja, ka tie ir izdomājumi. 

Beigu beigās tiesnesis, kurš bija arī priesteris, pagriezās pret Kungu Jēzu 
Kristu un noprasīja: „Vai Tu esi Dieva Dēls?”

Kungs atbildēja: „Es tas esmu.”

„Diezgan!” dusmīgi iekliedzās tiesnesis.

„Par šiem vārdiem Viņam ir jāmirst,” citi piebalsoja.

Vai Jēzus Kristus bija melojis, sakot, ka Viņš ir Dieva Dēls? Nē! Tā bija 
patiesība. Bībelē daudzviet ir teikts, ka Viņš ir Dieva Vienpiedzimušais 
Dēls. Pirms nākšanas pasaulē Viņš dzīvoja Debesīs kopā ar Dievu Tēvu. 
Dievs pat no debesīm skaļā balsī bija runājis un teicis: „Šis ir Mans 
mīļais Dēls” (no Mateja 3:17). 

Taču jūdu vadītāji tam neticēja. Viņi ienīda Jēzu, kad Viņš teica: „Es un 
Mans Tēvs, Mēs esam viens” (no Jāņa 10:30-31). Viņi izlēma, ka par 
šiem vārdiem Viņam jāmirst, un pasludinājaViņam nāves spriedumu. 
Viņi zināja, ka romiešu valdības vīrs Poncijs Pilāts tam piekritīs. Pirms 
sūtīt Jēzu pie Pilāta, viņi sita Kungu un spļāva Viņam sejā.  

Attēls 3-3
Romiešu pārvaldnieks uzlūkoja cilvēku, kas stāvēja viņa priekšā. „Jūdi 
Viņu apskauž, tādēļ atveduši šurp,” viņš domāja.

Tad Pilāts sāka izvaicāt Kungu Jēzu, bet Kungs klusēja. Pilāts zināja, 
ka Viņš ir labs cilvēks un nav pelnījis mirt. Kamēr Pilāts pārdomāja, 
kā viņam kā romiešu varas pārstāvim vajadzētu rīkoties, pienāca ziņa 
no viņa sievas: „Neko nenodari šim labajam cilvēkam!”

Pilāts zināja, ka sievai ir taisnība, bet baidījās zaudēt savu popularitāti 
un varbūt pat darbu, ja atbrīvos cietumnieku.

„Ko sliktu Viņš ir izdarījis?” Pilāts pavaicāja jūdu vadītājiem.

Tiem nebija, ko teikt, jo Jēzus nekad negrēkoja. Bībelē lasām, ka Viņam 
nebija grēku (2. Korintiešiem 5:21). Tas nozīmē, ka Viņš nekad nebija 
domājis neko sliktu. Viņš nekad nebija teicis nevienu sliktu vārdu. Viņš 
visā bija patīkams Dievam. Viņš nebija vainīgs.

Bet jūdi tikai nepārstāja daudzināt: „Sit Viņu krustā! Sit Viņu krustā!”

(Kad kādu pienagloja pie krusta un atstāja tur nomirt, to sauca par 
krustā sišanu.)

Pilātam tik ļoti bija bail rīkoties pareizi, ka viņš paņēma bļodu ar ūdeni 
un, visiem redzot, mazgāja savas rokas, ar to parādot, ka viņš neuzņemas 
atbildību par šī vīra nāvi.

„Es neatrodu vainas pie šī cilvēka,” viņš teica. „Ņemiet jūs viņu un 
sitiet krustā.”

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.
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Attēls 3-4
Tieši to jūdu vadītāji arī gribēja dzirdēt. Viņu nīstajam ienaidniekam 
jāmirst. 

Tikmēr Pilāts pavēlēja kareivjiem sist Kungu Jēzu. Viņi aplika Viņam 
ap pleciem purpura apmetni, uzlika Viņam galvā no asiem ērkšķiem 
nopītu vainagu. 

Viņi ņirgājās par Viņu, sakot: „Esi sveicināts, jūdu Ķēniņ!” 

Tad tie atkal spļāva uz Viņu un sita Viņam. Kungs Jēzus neturējās 
viņiem pretī. Viņš klusēdams pacieta to visu. Viņš varēja sakaut visus 
Savus ienaidniekus, jo Viņš ir Dievs, bet Viņš to nedarīja. Viņš visu 
pacieta, jo mīlēja tevi un mani. Viņš zināja, ka tāpat kā Alise, par kuru 
dzirdējām iepriekš, mēs daudz, daudz reižu esam rīkojušies pret Dievu. 
Viņš zināja, ka mēs savu grēku dēļ nekad nevarēsim būt kopā ar Dievu. 
Jau pirms pasaules radīšanas Dievam bija plāns sūtīt Savu Dēlu atbrīvot 
mūs no mūsu grēkiem (1. Pētera 1:18-21). Kungs Jēzus zināja, ka, 
īstenojot Dieva plānu, Viņam nāksies piedzīvot izsmieklu un sitienus.

Attēls 3-5
Kareivji rupji norāva Kungam Jēzum purpura apmetni un lika Viņam 
nest lielu koka krustu. Pie šī krusta Viņš drīz tiks pienaglots. Tas bija 
smags, un Kungs no sitieniem bija zaudējis spēkus, tāpēc paklupa un 
vairs nevarēja piecelties. Tad kareivji lika citam vīram nest krustu uz 
Golgātu. 

Tur kareivji nolika krustu zemē un pienagloja pie tā Kungu Jēzu. Viņi 
iesita lielas naglas Viņa rokās un kājās. Pēc tam viņi pacēla krustu stāvus 
un iedzina zemē. Tur nu Viņš – nevainojamais Dieva Dēls – karājās 
pie krusta un noasiņoja.

Cik cietsirdīgi un cik netaisni! Kādas sāpes bija jāizcieš Kungam Jēzum! 
Bībelē teikts, ka „Viņš tika caururbts mūsu pārkāpumu dēļ” (Jesajas 
53:5). Ar „pārkāpumiem” domāta mūsu nepaklausība Dievam. Šīs 
brūces un ciešanas Kungam Jēzum bija mūsu nepaklausības dēļ. Viņš, 
Dieva Dēls, uzņēmās kaunu un sodu mūsu vietā.

Attēls 3-6  
Ļaudis, kas Golgatā to visu vēroja, nesaprata, ka Viņa draugiem lūst 
sirds, ka pret viņu dārgo, labo draugu izturas tik cietsirdīgi. Viņa 
ienaidnieki bija apmierināti. Nu viņiem vairs nevajadzēs raizēties par 
Viņa brīnumdarbiem un mācību.

Golgātas kalnā atradās trīs krusti, jo tajā reizē tika sodīti arī divi 
laupītāji, kas bija pastrādājuši briesmu lietas. Kunga Jēzus Kristus 
krusts atradās pa vidu. Laupītāji skatījās uz Viņu. Viens ļoti rupji teica 
Kungam: „Aiziet, palīdzi nu mums izkļūt no šīs ķezas!”

Viņi neko īpaši nenožēloja savus pastrādātos noziegumus; viņi tikai 

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.
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gribēja, lai Kungs Jēzus pasargā viņus no briesmīgā soda un nāves. Viņš 
neko viņiem neatbildēja.

Tad viens no laupītājiem apklusa un sāka raudāt. Viņš bija sācis 
saprast. Viņš teica otram laupītājam:„Apklusti! Vai tu nesaproti, ka 
mēs saņemam to, ko esam pelnījuši? Bet šis cilvēks gan ne.”

Šim laupītājam bija jāsaprot, ka ļoti drīz viņš mirs. Tad viņš satiksies 
ar Dievu. Ir briesmīgi satikties ar vareno, svēto, labo Dievu, ja tu savā 
dzīvē esi grēkojis un rīkojies nepareizi! Kas gan varētu viņam palīdzēt? 
Tajā brīdi viņš ļoti nožēloja, ka savā dzīvē bija tik slikti rīkojies.

Kaut kā viņš saprata, ka Kungs Jēzus var viņam palīdzēt. Tāpēc, 
pagriezies pret Kungu Jēzu, viņš teica: „Jēzu, atceries mani, kad nāksi 
Savā Valstībā” (Lūkas 23:42).

Lai gan Kungs tik ļoti cieta, Viņš mīlēja šo laupītāju. Viņš atbildēja: 
„Šodien tu būsi ar Mani Paradīzē” (Lūkas 23:43).

Kungs Jēzus tika sodīts arī par šī laupītāja grēkiem. Tāpēc Viņš varēja 
paņemt prom visus viņa grēkus un sagatavot viņu, lai satiktos ar Dievu.

Kungs Jēzus šodien var to pašu izdarīt arī tev. Ja tu patiešām nožēlo savus 
grēkus, tad tāpat kā laupītājs lūgsi Kungam Jēzum paņemt prom tavus 
grēkus, un Viņš to darīs. Varbūt tu vēlies to darīt, bet tev vēl ir kādas 
neskaidrības. Es labprāt tev ar Bībeles palīdzību vēlreiz to paskaidrošu. 
Kad citi dosies mājās, lūdzu, paliec savā vietā. Tad es zināšu, ka tu vēlies 
par to aprunāties. Es ar prieku parādīšu tev, ko Dievs teicis Bībelē. Tev 
gluži tāpat kā laupītājam vajag, lai Kungs Jēzus paņemtu prom tavus 
grēkus. Cik brīnišķīgi, ka viņš varēja mirt, zinot, ka mūžīgi būs kopā 
ar Dievu!

Padomā, cik ļoti Kungam Jēzum vajadzēja ciest laupītāja un mūsu dēļ! 
Bet sliktākais vēl tikai bija priekšā. 

Attēls 3-7
Pulksten divpadsmitos, pašā dienas vidū kļuva tumšs. Parasti šai laikā 
saule bija augstu debesīs. Tagad veselas trīs garas stundas valdīja savāda, 
dziļa tumsa. Šai laikā Dievs sodīja Savu Vienpiedzimušo Dēlu, it kā Viņš 
būtu melojis, ienīdis cilvēkus, slepkavojis, apskaudis, zadzis, runājis 
rupjības un darījis visu citu sliktu. Mēs zinām, ka Kungs Jēzus Kristus 
nekad nebija darījis neko sliktu. Viņš uzņēmās sodu, ko esam pelnījuši 
mēs – „Kristus mira par mūsu grēkiem” (1. Korintiešiem 15:3). Mēs 
pat nespējam iedomāties, cik briesmīgs bija sods.

Piepeši tumsā atskanēja kliedziens: „Mans Dievs, Mans Dievs, kādēļ 
Tu Mani esi atstājis!” (Mateja 27:46)

Tur Kungs Jēzus sauca uz Dievu. Viņa Tēvs bija Viņu atstājis, jo Kungs 
Jēzus bija uzņēmies visus mūsu grēkus. Dievs ir tik labs, ka nespēj pat 
uzlūkot grēku. Vienu vienīgu reizi Viņš pameta Savu Dēlu. Beidzot 
ciešanas bija galā.

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.
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Izsaucies „Viss piepildīts!”, Kungs Jēzus nomira.

Viss, kas bija vajadzīgs, lai paņemtu prom mūsu grēkus, bija padarīts. 
Vai tas nozīmē, ka katra cilvēka grēki nu ir prom un visi dzīvos ar 
Dievu mūžīgi? Nē! Bībelē ļoti skaidri ir pateikts, ka mums ir jāuzticas 
Kungam Jēzum kā savam Pestītājam. Tikai tad tavi grēki tiks paņemti 
prom un tikai tad tu būsi gatavs Debesīm.

Pieņemsim, ka tu biji ļoti slims un ārsts izrakstīja tev zāles. Viņš teica: 
„Lieto šīs zāles, tad atlabsi.” Vai tev paliks labāk, ja noliksi zāles pie gultas 
un skatīsies uz tām? Protams, ne! Tev tās ir jādzer. Līdzīgi ir ar tavu lielo 
grēku problēmu. Tu šodien dzirdēji, ko Kungs Jēzus ir paveicis tavā labā. 
Bet tādēļ vien Viņš nepaņems prom tavus grēkus un neizglābs tevi no 
Dieva soda. Tev ir patiesi jānožēlo savi grēki, no sirds jāgrib mainīties 
un tad jālūdz Kungam Jēzum paņemt prom tavus grēkus. Viņš to var 
izdarīt, jo nepalika miris. Viņš ir atkal dzīvs. Bībelē teikts: „Jo Dievs 
tā pasauli mīlēja, ka deva Savu Vienpiedzimušo Dēlu, lai ikviens, kas 
Viņam tic, nepazustu [t.i., netiktu sodīts un mūžīgi šķirts no Dieva], 
bet tam būtu mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:16). 

Ja tu uzticies  jeb tici Kungam Jēzum, tu nekad netiksi sodīts par saviem 
grēkiem. Vēl jo vairāk – tu pazīsi Dievu un uz visiem laikiem piederēsi 
Viņam. Tāpēc jau Dieva Vienpiedzimušais Dēls cieta un mira.

Attēls 3-8
Viņa draugi joprojām neko nesaprata. Nobēdājušies kādi no viņiem 
noņēma Viņa ķermeni no krusta, saudzīgi ietina autos un guldīja kapā.

„Mēs nekad vairs Viņu neredzēsim,” viņi domāja.

Viņi nezināja, kāds brīnišķīgs pārsteigums viņus gaidīja! Kungs Jēzus 
atgriezās dzīvē! Viņš šodien ir dzīvs. Tādēļ tu vari Viņam lūgt paņemt 
prom tavus grēkus. Viņš var ienākt tavā dzīvē un palīdzēt dzīvot Viņam. 

Bībelē lasām, ka ikviens, kas tic Viņam, netiks sodīts un viņam būs 
mūžīgā dzīvība (Jāņa 3:16). 

Kas notiks ar tiem, kas netic Viņam? Viņi tiks sodīti, un sods nekad 
nebeigsies.

Ko tu darīsi? Vai tagad uzticēsies Kungam Jēzum? Ja tu nožēlo visu 
slikto, ko esi darījis, un vēlies atbrīvoties no tā, tagad turpat, kur sēdi, 
pie sevis klusi izstāsti to Kungam Jēzum. Tu varētu teikt, piemēram, 
tā: „Mīļais Kungs Jēzu, es zinu, ka Tu cieti un miri manis dēļ. Es Tev 
ļoti pateicos. Lūdzu, paņem prom manus grēkus. Es vēlos dzīvot Tev 
mūžīgi. Es vēlos dzīvot pēc Tava prāta.” Ja tu uzticēsies Viņam, tu 
„nepazudīsi, bet tev būs mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:16).

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
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Atkārtošanas jautājumi  
1.  Ko Jēzus teica, kad ienaidnieki Viņu arestēja un nolēma, ka Viņam 

jāmirst? (Viņi vaicāja: „Vai Tu esi Dieva Dēls?” Viņš atbildēja: „Es 
esmu” – Viņš apstiprināja, ka ir Dievs.)

2.  Kādu ziņu Pilātam atsūtīja viņa sieva? („Nenodari neko šim labajam 
cilvēkam!”)

3.  Ko jūdu vadītāji teica, kad Pilāts viņiem vaicāja, ko sliktu Jēzus ir 
izdarījis? („Sit Viņu krustā! Sit Viņu krustā!”)

4.  Līdz ar Jēzu krusta nāvē tika sodīti arī divi laupītāji. Viens no 
viņiem apsmēja Jēzu. Ko Jēzum lūdza otrs laupītājs? („Kungs, 
atceries mani, kad nāksi Savā Valstībā.”)

5.  Kas neparasts notika dienas vidū? (Parasti šajā laikā saule bija 
augstu debesīs, bet, kad Jēzu sita krustā, uz trim stundām iestājās 
dziļa, savāda tumsa.)

6.  Kādi bija Jēzus pēdējie vārdi pie krusta, pirms Viņs nomira? („Viss 
piepildīts!”)

7.  Ko Viņš ar to domāja? (Ka Viņš ir izdarījis visu, lai paņemtu prom 
mūsu grēkus.)

8.  Vai tas nozīmē, ka ikviena cilvēka grēki ir paņemti prom un visi 
dzīvos ar Dievu Debesīs mūžīgi? (Nē, vispirms ir jāuzticas Kungam 
Jēzum, lai Viņš paņem prom tavus grēkus.)     
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4. stunda
Kristus augšāmcelšanās

Rakstu vietas skolotājam
Jāņa 20
Lūkas 24:1-12
 
Īpašais akcents
Tāpēc, ka Jēzus Kristus ir augšāmcēlies, tev var būt 
miers ar Dievu

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz Jēzum paņemt prom tavus 

grēkus, un tad tev būs miers ar Dievu

Bībeles pants
„.. ar Kristus krusta asinīm Dievs ienesis mieru 
visā..”

Kolosiešiem 1:20

Uzskate
w Attēli: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7, 4-8

Vai

w PowerPoint slaidi: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6, 
4-7, 4-8

Un

w Uzraksts: „Tāpēc, ka Jēzus Kristus augšāmcēlās, 
tev var būt miers ar Dievu” (īpašais akcents)

Stundas vadlīnijas
Attēls 4-1  Jēzus ķermenis ielikts kapā 

(prezentē grēku)
Tavi grēki tevi 

sanaido ar Dievu

Attēls 4-2  Sievietes pavēstī Pēterim un 
Jānim, ka Jēzus ķermenis 
nozagts 

Attēls 4-3  Pēteris un Jānis ieiet kapā
Augšāmcelšanās liecina, 

ka Jēzus ir Dieva Dēls

Attēls 4-4  Jēzus dārzā satiek Mariju 
Magdalēnu

  Tie, kuri uzticējušies 
Kungam Jēzum 

Kristum, dzīvos ar Viņu 
mūžīgi, tie, kuri nav 

uzticējušies, joprojām ir 
Dieva ienaidnieki

Attēls 4-5  Jēzus draugi sapulcējušies aiz 
slēgtām durvīm

Attēls 4-6  Jēzus: „Miers ar jums”
                  Dievs sodīs grēkus, bet 

Kungs Jēzus Kristus 
mira, lai samierinātu 

mūs ar Dievu

Attēls 4-7  Mācekļi pasaka Tomam, ka 
redzējuši Jēzu

Attēls 4-8  Jēzus rāda Tomam rētas Savās 
rokās

Uzticies Viņam šodien, 
un tev būs miers ar Dievu
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Stunda
„Kas noticis?” Mārcis apvaicājās. – Anda izskatījās tik bēdīga. 

„Mūsu kaimiņš – vecais Bērziņa kungs ir miris,” atbildēja Anda.

„Ak,” Mārcis īsti nezināja, ko vēl varētu teikt.

„Viņš vienmēr bija tik laipns. Un dzimšanas dienā man parasti dāvināja 
naudu,” Anda klusi izdvesa.

„Saņemies! Tāpat viņš ir pagalam, ar žēlošanos vienalga neko nemainīsi,” 
teica Mārcis.

„Bet man ir skumji. Es viņu nekad vairs neredzēšu. Ko nozīmē vienalga 
būt pagalam?” Anda neatlaidās.

Mārcis nebija drošs par atbildi. Viņš bija dzirdējis vecāko brāli runājam 
par to. 

„Kad cilvēks nomirst, tās ir viņa beigas,” viņš atbildēja.

Nu Anda sabēdājās vēl vairāk. Ne viņa, ne Mārcis nezināja, ko Dievs 
Bībelē ir pateicis par nāvi. Dievs saka: „Kad cilvēks nomirst, tās vēl nav 
beigas.” Šī cilvēka ķermeni apglabās, bet tā viņa personības daļa, kas 
domā, mīl, ir priecīga vai bēdīga, turpinās dzīvot. Bībelē šo personības 
daļu sauc par dvēseli. Tava dvesele, tavs īstais es, dzīvos arī pēc tam, 
kad tu nomirsi.

Attēls 4-1
Kunga Jēzus draugi zināja, ka Viņa dvēsele nav mirusi. Tomēr viņi 
bija ļoti, ļoti bēdīgi. Viņš bija miris; viņi bija par to pārliecināti. Viņa 
ķermenis bija ietīts autos un guldīts kapā, tas ir, alā. Ieejai kapā priekšā 
bija pievelts milzīgs akmens. 

Viņi nekad vēl nebija jutušies tik nomākti un apjukuši. 

„Kā gan Dieva Dēls varēja nomirt?”

„Viņš bija tik labs, bet mira tik briesmīgā nāvē. Tas nav godīgi!”

„Mēs nekad vairs Viņu neredzēsim. Viņš ir pagalam.”

Iespējams, viņi domāja ko tādu. Viņi vēl nesaprata, ka Kunga Jēzus 
Kristus nāve ietilpa Dieva plānā. Visi cilvēki, arī tu, tu, tu, tāpat es, karo 
pret Dievu.Dievs pavēl: „Neiekāro!” (2. Mozus 20:17) Tavam draugam 
nopirkts jauns, slavenas firmas divritenis, bet tev ir no lietoto mantu 
veikala, tas tevi apbēdina un tev skauž. Dievs pavēl: „Mīli savu tuvāko 
kā sevi pašu!” (3. Mozus 19:18 un Marka 12:31). Bet tu domā sliktu 
par citiem, kaujies vai strīdies. Ar savu nepaklausību Dievam tu saki 
Viņam: „Nē! Es negribu iet Tavu ceļu!” Tu karo pret Viņu. Saprotams, 
ka Dievam tas viss nepatīk. Taču Dievs ļoti mīl mūs, tāpēc nolēma, ka 
Viņa Dēls mirs, lai samierinātu mūs ar Dievu.

To briesmīgo dienu Viņa draugi neaizmirsa nekad. Nākamā diena bija 
tik vientulīga, tik skumja. Šķita, ka tā tas būs vienmēr. Viņi tik daudz 
bija cerējuši, un nu visas viņu cerības bija sagrautas.

PowerPoint 4-1
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Attēls 4-2
Svētdien agri no rīta Kunga Jēzus Kristus draugus Pēteri un Jāni 
pārsteidza sieviešu ierašanās. Viņas bija satriektas. 

„Viņi ir aiznesuši Kunga ķermeni no kapa,” viņas šņukstēja.

„Bet mēs nezinām, kur viņi to ir likuši.”

„Agri no rīta mēs aizgājām uz kapu, lai ieziestu Kunga ķermeni ar 
smaržvielām. Lielais akmens bija novelts. Kunga tur vairs nebija. 
Palīdziet!”

Pirmajā brīdī Jānis un Pēteris, dzirdot, kā ienaidnieki izrīkojušies ar 
Kungu, ļoti noskuma. Tad viņi skrēja uz kapu, lai pārliecinātos paši 
savām acīm. Jānis bija pirmais. Viņš apstājās pie ieejas un ielūkojās 
kapā. Viņš bija pārsteigts. Tikmēr pieskrēja Pēteris. Viņš pastūma Jāni 
malā un iegāja kapā. Arī viņš bija pārsteigts.

Attēls 4-3
Viņi ieraudzīja autus, kuros bija ietīts Kunga ķermenis. Tie bija kārtīgi 
salocīti, bet Kunga Jēzus ķermeņa nebija. Pēterim un Jānim nebija 
šaubu – ienaidnieki to ir nozaguši. Taču bija noticis kas cits.

Kungs Jēzus Kristus bija atgriezies dzīvē. Viņa vairs nebija kapā tāpēc, 
ka Viņš bija dzīvs! Nekad neviens neko tādu nebija varējis. Tikai Dievs 
to varēja izdarīt. Darot Viņu atkal dzīvu, Dievs visiem parādīja, ka 
Kungs Jēzus patiešām ir Viņa Dēls. 

Jānis un Pēteris atstāja kapu, nu viņi vairs nebija noskumuši. Atceļā uz 
mājām viņi droši vien bija ļoti laimīgi. Varbūt viņi atcerējās, ka Kungs 
daudzkārt bija teicis – pēc nāves Viņš atkal atdzīvosies. Jā, Viņš ir dzīvs. 
Viņa nav kapā. Bet kur Viņš ir?

Attēls 4-4
Pēteris un Jānis nezināja, ka Kungs Jēzus ir dārzā, kur atrodas Viņa 
kaps. Dārzā bija vēl kāds. Tā bija Marija Magdalēna, kura arī draudzējās 
ar Jēzu.Viņas sirds lūza no bēdām, jo viņa joprojām ticēja, ka Viņa 
ķermenis ir nozagts. Caur asarām viņa ieraudzīja cilvēku, kurš maigi 
viņu uzrunāja:

„Sieva, kādēļ tu raudi?”

Viņa raudot atbildēja: „Kungs, viņi ir paņēmuši Viņa ķermeni. Lūdzu, 
pasaki, kur tas ir.”

Vīrietis teica: „Marija!”

Viņa pazina šo balsi. Viņa atkal paskatījas uz Viņu. Tas bija Kungs Jēzus.

„Skolotāj!” viņa izsaucās.

Tas tiešām bija Kungs Jēzus Kristus. Viņa ķermenis nebija nozagts. 
Viņš bija šeit un runāja, Viņš bija dzīvs!

PowerPoint 4-4

PowerPoint 4-3

PowerPoint 4-2
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„Es eju atpakaļ pie Sava Tēva,” Viņš teica Marijai.

Drīz Viņš dosies atpakaļ uz Debesīm. Viņš nekad vairs nemirs. Bībelē 
Kungs Jēzus saka: „Es biju miris, un redzi – Es esmu dzīvs mūžu 
mūžam” (Atklāsmes 1:18). 

Tie, kuri ir uzticējušies Kungam Jēzum kā savam Pestītājam, lai Viņš 
paņem prom viņu grēkus, dzīvos ar Viņu mūžīgi. Dzīve ar Kungu 
Jēzu nekad nebeigsies, jo Viņš nekad vairs nemirs. Bet tie, kuri nav 
Viņam ticējuši un lūguši paņemt prom viņu grēkus, joprojām ir Dieva 
ienaidnieki. Viņi nedzīvos ar Viņu. Viņi dosies uz soda vietu, ko sauc 
par elli.

Marija Magdalēna bija starp tiem, kuriem Kungs Jēzus bija piedevis. 
Viņa bija saviļņota, ka var atkal ar Viņu sarunāties.

Viņa skrēja pastāstīt Viņa draugiem: „Es redzēju To Kungu.”

Attēls 4-5
Svētdiena vairs nelikās bezgalīgi skumja. Maz pamazām viņi atklāja, 
kas bija noticis. Rīta agrumā bija ieradies eņģelis un novēlis no kapa 
akmeni, lai visi cilvēki varētu redzēt, ka Kunga Jēzus vairs nav kapā. 
Kareivji, kas apsargāja kapu, šausmās aizbēga, kad tas notika. 

Svētdienas vakarā Kunga Jēzus draugi bija sapulcējušies pie galda. Viņi 
bija pārrunājuši visu, kas noticis. Citi bija redzējuši Kungu, citi – nē. 
Viņi bija aizslēguši durvis, jo baidījās, ka jūdu vadītāji varētu nākt 
viņus arestēt.   

Attēls 4-6
Piepeši notika kaut kas ārkārtējs. Istabā parādījās Kungs Jēzus. Viņš 
nebija ienācis pa durvīm, tomēr bija istabā. Kaut kas Viņā tagad bija 
mainījies. Viņš varēja iet un nākt, neverot durvis. Taču Viņa ķermenis 
bija īsts. Kāds Viņam jau bija pieskāries, citi skatījās, kā Viņš ēd. Tagad 
visi Viņu redzēja. Viņi droši vien pārsteigumā bija elpu aizturējuši. 

Tad Kungs Jēzus teica: „Miers ar jums!”

Vai Viņš  gribēja teikt, lai viņi nestrīdas savā starpā? Nē, tas nozīmēja, ka 
viņiem vairs nav jāuztraucas un nav jābaidās. Viņš bija tur pie viņiem.

Ir kas tāds, par ko tev un man vajadzētu uztraukties. Tev jāuztraucas 
par to, ka neklausi Dievam; tu karo pret Dievu. Tev jābaidās par to, 
kas notiks, kad nomirsi, ja turpināsi neklausīt Dievam. Bībelē teikts, ka 
tad, kad tu nomirsi, tev būs jāsatiekas ar Dievu (Ebrejiem 9:27). Cik 
biedējoši būs satikties ar Dievu, ja tu joprojām esi Viņa ienaidnieks. 
Dievam tad tevi būs jāsoda uz visiem laikiem.

Bet Kungs Jēzus Saviem draugiem teica: „Miers.” Tad Viņš kaut ko 
parādīja, lai viņi labāk saprastu, kāpēc viņiem var būt miers. Viņš atklāja 
Savu sānu, lai viņi varētu redzēt tur šķēpa atstāto brūci. Viņš izstiepa 
Savas rokas, un viņi varēja apskatīt naglu rētas tajās.

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.

PowerPoint 4-5

PowerPoint 4-6
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Viņš bija miris viņu dēļ un mūsu dēļ. Viņš mira, lai samierinātu mūs 
ar Dievu.  

Reizēm, kad ir karš, kāds mēģina panākt, lai abas puses pārtrauc karot. 
Vienīgais veids, kā varēja noslēgt mieru starp mums un Dievu, bija 
Dieva Vienpiedzimušajam Dēlam mirt par visiem mūsu nodarījumiem. 
Viņš to izdarīja. Viņš atdeva Savas asinis, lai atkal savienotu tevi un 
Dievu. „Caur Viņu Dievs ir devis izlīgumu visā, ar Kristus krusta asinīm 
Dievs ir ienesis mieru” (Kolosiešiem 1:20).

Atgriežot Jēzu atpakaļ dzīvē, Dievs parādīja, ka Viņa Dēla nāve ir 
atnesusi mieru starp mums un Dievu. Kad tu nožēlo, ka esi karojis 
pret Dievu, un lūdz Jēzum paņemt prom tavus grēkus, starp tevi un 
Dievu iestājas miers. Tad tev vairs nav jāuztraucas par to, kas notiks 
pēc tam, kad nomirsi. Dievs paņems tevi Debesīs, kur tu dzīvosi ar 
Viņu mūžīgi. Cik brīnišķīgi, ka Kungs Jēzus ir dzīvs!

Attēls 4-7
Viņa draugi, kas atradās istabā, bija sajūsmā. Viena tobrīd tur nebija. 
Tas bija Toms. Bez šaubām, citi viņam pateica: „Mēs redzējām Kungu.” 
Viņi pastāstīja Tomam visu, ko bija redzējuši un dzirdējuši.

Taču Toms paziņoja: „Es neticēšu, kamēr pats savām acīm nebūšu 
redzējis un aptaustījis Viņa naglu brūces.”

Vai, tavuprāt, Tomam sirdī bija miers? Nē! Astoņas dienas viņš bija 
skatījies, kā citi priecājās. Taču Tomam viņu stāsts likās pārāk brīnišķīgs, 
lai tā būtu patiesība. Varbūt viņš domāja: „Ja tā ir patiesība, es negribu 
Viņu atkal zaudēt.” Viņš turējās kopā ar pārējiem mācekļiem cerībā, 
ka pats varēs par to pārliecināties.

Attēls 4-8
Pagāja astoņas dienas, un atkal Kungs Jēzus uzradās istabā pie 
mācekļiem, arī šoreiz durvis bija ciet.

Vēlreiz Viņš teica: „Miers ar jums.” Pēc tam Viņš teica: „Tom, liec 
pirkstu Manās brūcēs. Vairs nešaubies – tici!”

Kungs Jēzus vēlējās, lai arī Toms notic. Viņam svarīgs katrs cilvēks. Arī 
tu Viņam esi svarīgs. Viņš vēlas, lai tu pārtrauc karot pret Dievu. Viņš 
vēlas, lai tu tici, ka Viņš mira, lai samierinātu tevi ar Dievu. Viņš šodien 
ir dzīvs. Lai gan tu nevari Viņu redzēt, tu vari būt par to pārliecināts, 
tāpat kā Toms tobrīd.

Toms godbijīgi un apbrīnodams teica: „Mans Kungs un mans Dievs!”

Toms ticēja. Todien viņa dzīve mainījās. Tagad viņā bija tas pats miers, 
kas pārējos. Viņš bija pārliecinājies, ka Kungs Jēzus ir dzīvs.

Tu šodien nevari redzēt Jēzu, jo Viņš ir Debesīs, bet arī tu vari ticēt 
Viņam. Vai gribi pārstāt karot pret Dievu, pārstāt neklausīt Viņam? 

Vai zini, ka Jēzus Kristus mira, lai noslēgtu mieru starp tevi un Dievu?  

PowerPoint 4-7

PowerPoint 4-8

Parāda uzrakstu ar īpašo 
akcentu.

Parāda uzrakstu ar īpašo 
akcentu.

Izlasiet rakstu vietu no 
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izdarīt vecākam bērnam.
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Vai tu tagad Viņam tici? Tu vari runāt ar Viņu turpat savā vietā. Tev 
nav tas jādara skaļi. Tu vari teikt apmēram tā: „Kungs Jēzu, es nožēloju, 
ka esmu karojis pret Dievu un neesmu Viņam klausījis. Lūdzu, lai 
tagad starp mums ir miers. Paldies, ka Tu miri, lai noslēgtu šo mieru.” 
Dievs apsola, ka tad, ja mēs uzticamies Kungam Jēzum, „starp mums 
un Dievu ir iestājies miers” (Romiešiem 5:1) un, kad mēs nomirsim, 
tad dzīvosim ar Viņu mūžīgi.

Atkārtošanas jautājumi   
1.  Ko pavēstīja sievietes pēc tam, kad bija apmeklējušas Jēzus kapu? 

(„Viņi ir aiznesuši Kunga ķermeni prom un mēs nezinām, kur viņi 
to ir likuši.”)

2.  Kuri divi mācekļi devās uz kapu, lai pārliecinātos paši savām acīm? 
(Pēteris un Jānis.)

3.  Kas satika augšāmcēlušos Jēzu dārzā? (Marija Magdalēna)

4.  Kāpēc Jēzus draugi bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm? (Viņi 
baidījās, ka jūdu vadītāji nāks arī viņus arestēt.)

5.  Kas savāds notika, kad viņi bija kopā? (Piepeši Jēzus bija kopā ar 
viņiem istabā, taču Viņš nebija ienācis pa durvīm.)

6.  Kā sauca mācekli, kurš nebija klāt, kad Jēzus parādījās? (Toms)

7.  Kad Jēzus pēc astoņām dienām vēlreiz parādījās mācekļiem, ko 
Viņs teica Tomam? („Tom, liec savu pirkstu Manās brūcēs. Vairs 
nešaubies – tici!”)

8.  Kādu Bībeles pantu mēs šodien mācījāmies? („..ar Kristus krusta 
asinīm Dievs ir ienesis mieru..” Kolosiešiem 1:20)

Parāda uzrakstu ar īpašo 
akcentu.

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.
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5. stunda
Kungu Kungs

Rakstu vietas skolotājam
Mateja 28:16-20

Apustuļu darbi 1:1-11

Atklāsmes gr. 1:9-19; 22:20

Īpašais akcents
Jēzus Kristus ir Kungs

Pielietojums
Neatpestītiem: Lūdz Jēzum glābt tevi no grēkiem 

un būt par tavu Kungu 

Bībeles pants
5 dienu klubā atkārto Kolosiešiem 1:20

Tiekoties tikai vienreiz, māca: „Lai katra mēle 
apliecinātu, ka Kungs ir Jēzus Kristus..” Filipiešiem 
2:11

Uzskate
w Attēli: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8

Vai

w PowerPoint slaidi: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 
5-7, 5-8

Un

w Uzraksts: „Jēzus Kristus ir Kungs” (īpašais 
akcents) 

Stundas vadlīnijas
Attēls 5-1  Mācekļi sarunājas

Kungs Jēzus ir dzīvs

Attēls 5-2  Jēzus: „Jums jāiet pa visu 
pasauli un jāstāsta cilvēkiem 
Labā vēsts”

Jēzus Kristus ir dzīvs 
un vēlas būt tavas 

dzīves Kungs 

Attēls 5-3  Jēzus dodas atpakaļ  uz 
Debesīm

Kungs Jēzus valda, 
atrodoties Debesīs

Attēls 5-4  Mācekļi izplata Evaņģēliju, un 
daudzi tic

Tikai Kungs Jēzus 
var atrisināt 

grēka problēmu
Attēls 5-5  Stefanu arestē un nomētā 

akmeņiem
Kungs Jēzus ir 

kungu Kungs

Attēls 5-6  Jāni arestē un izsūta trimdā uz 
salu                

Attēls 5-7  Jānis redz Jēzu
Jēzus Kristus ir brīnišķīgs 

Kungs un var izmainīt dzīves
Attēls 5-8  Kādu dienu Jēzus atgriezīsies

Kungs nāk – esi gatavs 
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Stunda
„Lūk, mūsu koks,” iesaucās Sandis.

Viņi ar brāli bija atbraukuši uz lauku māju, kur mēdza dzīvot pa 
vasarām.

„Re, kur dīķis, kur vizinājāmies ar laivām,” piebilda Pauls.

„Atminies to dienu, kad tu iekriti dīķī, Paul, un pēc tam mēģināji 
ielavīties mājā, lai mamma nepamana?” Sandis turpināja.

„Labi, ka atbraucām, – ar šo vietu mums saistās tik daudz atmiņu!” 
piemetināja Pauls.

Attēls 5-1 
Arī Kunga Jēzus draugiem bija daudz atmiņu par tiem laikiem, kad 
viņi kopā bija pārstaigājuši Galileju. Viņi atcerējās, kā Kungs Jēzus tikai 
ar piecām maizēm un divām zivīm bija pabarojis vairāk nekā 5000 
cilvēku. Tāpat viņi nespēja aizmirst arī to nakti, kad atradās laivā un 
ezerā sacēlās vētra. Kungs Jēzus bija pavēlējis vētrai apklust, un tā bija 
Viņam paklausījusi. Tad viņi sēdēja krastā un klausījās, kā Viņš māca. 
Tā vieta saistījās ar tik daudzām atmiņām! Nu Kungs bija atsūtījis ziņu, 
ka vēlas atkal satikt viņus Galilejā.

„Tas ir Skolotājs,” kāds teica, norādot uz cilvēku, kas tuvojās.

„Nē, tas nav Viņš,” cits varbūt iebilda.

Cilvēks jau bija pavisam tuvu.

„Tas ir Kungs!” viņi iesaucās.

Viņi bija saviļņoti, jo viņu Meistars un Skolotājs nebija palicis miris. 
Viņš mira pie krusta, bet parādīja, ka Viņš ir stiprāks pat par nāvi, 
jo atgriezās dzīvē. Viņi bieži bija redzējuši Kungu un sarunājušies ar 
Viņu, tomēr ik reiz, satiekot Viņu, viņus pārņēma satraukums. Viņš 
bija miris un nu atkal bija dzīvs! Tagad Viņam bija kas svarīgs sakāms.

Attēls 5-2
„Man ir dota visa vara Debesīs un virs zemes,” Viņš pastāstīja.

Ko? Visa vara? Jā, Dievs Tēvs bija devis Savam Vienpiedzimušajam 
Dēlam visas tiesības un varu darīt, visu, ko Viņš vēlas. Viņš var likt 
katram kungam, katrai valdībai, katrai armijai, katram cilvēkam darīt 
to, ko Viņš vēlas. Viņa draugi tikai ar grūtībām spēja to aptvert. Bet 
Viņam bija vēl kas sakāms.

„Jums jāiet pa visu pasauli un cilvēkiem jāstāsta labās ziņas.”

Kas tās par labām ziņām, ko vajadzēja uzzināt visiem cilvēkiem pasaulē? 
Viņš gribēja, lai katrs tolaik un tagad zinātu, ka Viņš ir Dieva Dēls un 
miris pie krusta, uzņemoties sodu, ko mēs esam pelnījuši par saviem 
grēkiem. Protams, Kungs Jēzus grib, lai cilvēki zinātu, ka Viņš ir dzīvs, 
var valdīt viņu dzīvēs un paņemt prom viņu grēkus.

PowerPoint 5-1
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PowerPoint 5-3

PowerPoint 5-4

Parāda uzrakstu ar īpašo 
akcentu „Jēzus Kristus ir 
Kungs”

Dievs mīl tevi un vēlas, lai arī tu būtu dzirdējis labās ziņas. Taču ar 
dzirdēšanu vien ir par maz – tev jāuzticas Kungam Jēzum, lai Viņš glābj 
tevi no grēkiem un ir tavs Kungs. Tās bija labās ziņas, kas mācekļiem bija 
visiem jāpavēsta. Viņi gribēja to darīt, bet, iespējams, dažiem bija bail.

„Kas ar mums notiks?  Varbūt mūs ieslodzīs cietumā, varbūt pat 
nogalinās.”

Nākamie Kunga Jēzus vārdi viņus nomierināja.

„Es vienmēr būšu ar jums,” Viņš apsolīja.

Viņam ir visa vara, tādēļ Viņš varēja parūpēties par viņiem, lai kur 
viņi atrastos.

Attēls 5-3
Pēc neilga laika Viņam bija jādodas prom.

Kungs Jēzus un Viņa sekotāji uzkāpa Olīvkalnā, kas atradās ārpus 
Jeruzālemes. Viņš runāja ar tiem, taču stāvēja, nevis sēdēja kā parasti 
mācot.

Atkal Viņš teica: „Jums jāiet un visur cilvēkiem jāstāsta par Mani. Es 
būšu ar jums.” 

Un tad tas notika! Lēnām Viņš sāka celties augstāk un augstāk. Viņa 
draugi pārsteigti stāvēja vaļā mutēm un noskatījās pakaļ, kamēr Viņš 
pazuda mākoņos.Viņš bija aizgājis atpakaļ Debesīs pie Sava Tēva. Viņa 
sekotāji turpināja lūkoties debesīs, līdz viņus uzrunāja divi eņģeļi. 

„Ko jūs stāvat, skatīdamies debesīs?” viņi jautāja. „Šis Jēzus, kas uzņemts 
debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt Viņu debesīs aizejam.”

Kungs Jēzus vēl nav atgriezies uz Zemes, bet kādu dienu tas notiks. 
Tikmēr Viņš visu pārvalda, atrodoties Debesīs. Lai gan mācekļi vairs 
nevarēja Viņu redzēt, tomēr Viņš vienmēr varēja būt ar viņiem – par 
to viņi varēja nešaubīties.

Attēls 5-4
Vai atceries, ko Kungs Jēzus lika darīt Saviem sekotājiem? Jā, lai viņi 
iet un visiem stāsta par Kungu Jēzu.

Pieņemsim, ka tu ierodies pilsētā, kur plosās briesmīga slimība, no 
kuras mirst cilvēki. Ja tu zinātu vienīgās zāles, kas viņus var glābt, kā 
tu rīkotos?
Lai bērni atbild. 

Protams, tu pateiktu viņiem par zālēm.  

Līdzīgi bija mācekļiem. Visur bija cilvēki, kas neklausīja Dievam. Tie 
meloja, strīdējās, apskauda vai dusmojās. Viņi nemīlēja Dievu.

Šodien ir tieši tāpat. Cilvēki iet paši savu, nevis Dieva norādīto ceļu. 
Bībele teikts: „Katrs iet savu ceļu” (Jesajas 53:6). 
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 Tāpēc jūs ar brāli kašķējaties un bļaustāties viens uz otru. Tāpēc tu 
apēd visu šokolādi un ne ar vienu nedalies. Arī tev ir tā pati problēma. 
Tā ir daudz lielāka problēma par visnopietnāko slimību. Dievam jāsoda 
visi, kas Viņam neklausa. Šis sods būs pēc tam, kad tu nomirsi, un ilgs 
mūžīgi. 

Kunga Jēzus sekotāji zināja atbildi uz šo problēmu. Viņi sāka to stāstīt 
citiem. Kādi no viņiem to pastāstīja savai ģimenei un draugiem. Citi 
to darīja ļaužu pārpildītās ielās. Klausies, ko viņi teica, un tu uzzināsi, 
kā atrisināt problēmu, kas tev ir visu to slikto lietu dēļ, ko tu dari.

„Jēzus Kristus ir Dieva apsolītais Glābējs. Viņš ir Dieva Vienpiedzimušais 
Dēls. Piesists krustā, Viņš mira par taviem grēkiem. Taču Dievs atgrieza 
Viņu dzīvē un iecēla par Kungu pār it visu.”

Daudzi no klausītājiem zināja, ka viņiem ir kaut kas jādara ar savu 
grēku problēmu. 

Viņi vaicāja: „Kas mums jādara?”

Kunga Jēzus sekotāji atbildēja: „Novērsieties no saviem ļaunajiem 
ceļiem un ejiet pie Kunga Jēzus, uzticieties Viņam.  Kad jūs tā izdarīsiet, 
jūsu grēki tiks izdzēsti uz visiem laikiem.”

Simtiem cilvēku tā arī izdarīja. Cik saviļņoti bija mācekļi, redzot, kā 
cilvēki pamet savus grēcīgos ceļus un uztic Jēzum Kristum izdzēst viņu 
grēkus! Kad Dievs izdzēš tavus grēkus, tie ir prom uz visiem laikiem!

Varbūt arī tu gribi uzticēties Viņam, bet nezini, kā to izdarīt, vai arī tev 
ir kādi jautājumi. Kad citi dosies mājās, paliec savā vietā un es labprāt 
tev ar Bībeles palīdzību paskaidrošu, kā uzticēties Kungam Jēzum. Arī 
mācekļi ar prieku veltīja laiku, lai cilvēkiem to paskaidrotu.

Attēls 5-5
Ne visiem patika kristiešu sludināšana. Daudzi vadītāji bija dusmīgi par 
to, ka cilvēki tic Jēzum Kristum. Viņi darīja visu, lai padarītu kristiešu 
dzīvi grūtu. Jauns vīrietis, vārdā Stefans, līdz nāvei tika nomētāts 
akmeņiem tāpēc, ka stāstīja citiem par Kungu Jēzu. Daudzi tika iemesti 
cietumā; citus nogalināja ar zobenu. Kristiešiem būtu bijis jāizbeidz 
stāstīt citiem par  Kungu Jēzu, taču tā nenotika. 

Viņi zināja, ka Jēzus ir kungu Kungs – Kungs pār it visu un pieļauj, ka 
tā notiek. Tas ietilpa Viņa plānā. Kunga sekotāji zināja, ka tad, ja cilvēki 
nedzirdēs par Kungu Jēzu un neuzticēsies Viņam kā Pestītājam, viņi 
nekad, nekad nevarēs dzīvot ar Dievu. Tādēļ viņi turpināja sludināt.

Viss vēl vairāk mainījās uz slikto pusi, kad imperators pieprasīja, lai 
ļaudis viņu pielūdz kā dievu. Kristieši atteicās to darīt.

„Imperators nav Kungs. Jēzus Kristus ir Kungs,” viņi teica.

Daudzi tika iemesti pie lauvām, citus dzīvus sadedzināja.

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt vecākam bērnam.
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Ja tu uzticies Kungam, lai Viņš paņem prom tavus grēkus un ir tavs 
Kungs, tev var nākties piedzīvot dažādas grūtības. Tevi neiemetīs pie 
lauvām, bet varbūt tava ģimene pasmiesies par tevi. Varbūt tu būsi 
vienīgais savā klasē, kas klausa skolotājam un nešpiko. Tev tāpat kā 
mācekļiem vajag atcerēties Kunga Jēzus solījumu: „Es vienmēr būšu 
ar jums” (Mateja 28:20).

Viņš ir Kungs pār visu, un Viņš ir ar katru, kurš mīl Viņu.

Arī Jānis mīlēja Viņu. Viņi abi bija tuvi draugi. Jānis piedzīvoja, kā 
daudzi viņa draugi tiek nogalināti, viņš pats bija ieslodzīts cietumā. 
Taču viņš nezaudēja dūšu.

Attēls 5-6
Kad Jānis bija jau pavisam vecs, kareivji ieradās vēlreiz. Viņi rupji 
sagrāba Jāni un iesēdināja laivā. Kad viņš un citi cietumnieki atradās 
laivā, tā izgāja jūrā. Kurp viņus vedīs? Pēc kāda laika viņi tālumā 
ieraudzīja mazu saliņu. Laiva devās taisnā ceļā uz to un piestāja krastā. 
Tā bija mazā Patmas sala – viņu cietums. Nežēlīgs uzraugs sekoja, lai 
neviens neaizbēgtu un lai visi smagi strādātu. Iespējams, Jānim vajadzēja 
skaldīt akmeņus marmora raktuvēs. Vecam vīram tas bija grūts darbs.

Jānim bieži bija jādomā: „Kungs ir šeit, kopā ar mani; es to zinu, jo 
Viņš to apsolīja.”

Esmu pārliecināts, ka viņš atcerējās – Kungs Jēzus ir kungu Kungs, 
Kungs pār visu. Ja Kungs to gribētu, Viņš varētu Jāni atbrīvot. Acīm 
redzot, Kungam Jēzum bija kāds iemesls Jāni šeit paturēt. Viņam bija 
brīnišķīgs plāns.

Attēls 5-7
Kādā svētdienas rītā Jānis redzēja Kungu Jēzu. Jā, viņš patiešām redzēja 
Viņu! Viņš bija liels un varens, Viņa vaigs mirdzēja kā saule visā tās 
spožumā. Nespēdams izturēt šo brīnišķo skatu, Jānis zaudēja samaņu 
un nokrita pie Kunga kājām.

Kungs Jēzus ir vislielākais un visvarenākais, bet Viņš ir arī laipns un 
mīlošs.

Viņš uzlika Jānim Savu labo roku un teica: „Nebīsties, Es esmu Pirmais 
un Pēdējais un Dzīvais. Es biju miris, un redzi – Es esmu dzīvs mūžu 
mūžam” (no Atklāsmes gr. 1:17-18).   

Tāds ir Kungs Jēzus – Tas, kurš var paņemt prom tavus grēkus. Viņš 
var tevi paglābt no pelnītā soda. Kad tu atstāsi ceļu, pa kuru biji gājis 
pēc sava prāta, un nāksi pie Viņa, Viņš tev palīdzēs dzīvot pēc Dieva 
prāta.  Viņš palīdzēja arī Jānim. Jānis bija ļoti straujas dabas, bet, Jēzus 
pārveidots, viņš kļuva laipns un pacietīgs. Kungs Jēzus var pārveidot 
arī tevi. Ja tu esi kauslis, Viņš iemācīs tev būt lēnprātīgam. Ja tu melo, 
Viņš iemācīs būt patiesam. Tev vajag, lai Kungs Jēzus paņem prom 
tavus grēkus un pārveido tevi. Viņš ir liels un brīnišķīgs Kungs – Viņš 
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glābj no grēkiem; Viņš maina dzīves; Viņš valda pār visu; Viņš zina 
visu, kam jānotiek.  

Viņš atklāja Jānim, kas vēl notiks. Jānis pat redzēja, kā būs Debesīs – tā 
būs priecīga un laimīga vieta. Viņš redzēja daudz ļaužu, kas dziedāja 
Kungam Jēzum, varenajam Ķēniņam. Jānis arī redzēja, kāds drausmīgs 
sods piemeklēs tos, kuri nav uzticējušies Kungam Jēzum kā Pestītājam. 
Jānis pierakstīja visu redzēto, un tagad mēs to varam izlasīt Bībeles 
pēdējā grāmatā. Pēdējais, ko Jānis uzrakstīja, ir par Kungu. Tas ir ļoti 
svarīgi. Jānis dzirdēja Viņu sakām: „Es nāku drīz!” (Atklāsmes gr. 22:20)

Kungs Jēzus vēl nav atnācis, bet Viņš nāks. Viņš teica Jānim, ka tā 
notiks. Atceries – to pašu teica arī eņģeļi mācekļiem: Viņš atgriezīsies 
uz Zemes.

Attēls 5-8
Kādu dienu – neviens nezina, kad tieši tas būs, – Viņš piepeši nāks no 
debesīm. Tas notiks tik ātri, ka tu nepaspēsi ne ar aci pamirkšķināt. 
Par Viņa atnākšanu iepriekš netiks paziņots laikrakstos vai televīzijā. 
Taču, kad Viņš ierdīsies, to zinās visi. Tos, kuri Viņam būs uzticējušies, 
Viņš paņems Sev līdz Debesīs uz visiem laikiem. Visi tie cilvēki, kuri 
nebūs Viņam uzticējušies, būs nobijušies un mēģinās paslēpties. Taču 
ikvienam nāksies sastapties ar Viņu, un Viņš būs viņu Tiesnesis. Viņš 
sodīs tos uz mūžīgiem laikiem. Tad jau būs par vēlu uzticēties Viņam 
kā Pestītājam.

Kad Jēzus runāja par Savu atgriešanos, Viņš teica: „Esiet gatavi!” (Lūkas 
12:40)

Kā būt gatavam? Vai atceries, ko Kunga Jēzus sekotāji teica cilvēkiem? 
Viņi teica: „Novērsieties no savas aplamās (nepareizās) dzīves, uzticieties 
Jēzum Kristum!” Vai tu vēlies novērsties no savas aplamās dzīves? Tad 
pasaki to tagad Kungam Jēzum un lūdz Viņam paņemt prom tavus 
grēkus. Dievs apsola, ka tavi grēki tiks izdzēsti (Jesajas 43:25). Tad tu 
būsi gatavs Viņa atnākšanai.

Jānis patiešām gaidīja Kungu. Viņš teica: „Nāc, Kungs Jēzu!” (Atklāsmes 
22:20).

Vēlāk Jānis tika atbrīvots un drīkstēja atgriezties pie saviem draugiem. 
Taču viņš nekad neaizmirsa, ko bija dzirdējis un redzējis tur uz salas. 
Vislabākais bija tas, ka viņš bija redzējis savu Kungu.

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Ko Jēzus pavēlēja Saviem mācekļiem, pirms Viņš devās atpakaļ uz 

Debesīm? („Jums jāiet un jāstāsta cilvēkiem labās ziņas.”)

2.  Ko Jēzus viņiem apsolīja? („Es vienmēr būšu pie jums.”)

3.  Kas bija labās ziņas, ko Kungs Jēzus gribēja, lai stāsta visā pasaulē? 
(Viņš gribēja, lai visi zina, ka Viņš ir Dieva Dēls un miris pie krusta, 
uzņemoties mūsu vietā sodu par mūsu grēkiem.)
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4.  Kas notika, kad  Jēzus ar mācekļiem bija kalnā? (Viņš sāka celties 
arvien augstāk un augstāk, līdz pazuda aiz mākoņiem, – Viņš bija 
devies atpakaļ uz Debesīm.)

5.  Piepeši parādījās divi eņģeļi un kaut ko pateica mācekļiem. Ko 
viņi pateica? („Ko jūs stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas 
uzņemts debesīs prom no jums, tāpat nāks, kā jūs redzējāt Viņu debesīs 
aizejam.”)

6.  Kad Jānis bija jau vecs, viņu apcietināja. Kur atradās cietums? 
(Mazajā Patmas salā.)

7.  Ko Jānis piedzīvoja kādā svētdienas rītā? (Viņš redzēja Kungu Jēzu 
un Debesis.)

8.  Kad Jēzus atgriezīsies? (To neviens nezina, bet mēs zinām, ka Viņš 
atgriezīsies.) 

9.  Kad Jēzus atgriezīsies, kas notiks ar tiem, kas uzticējušies Viņam? 
(Viņi tiks paņemti Debesīs satikties ar Viņu.)

10.  Kad Jēzus vēl bija uz Zemes, Viņs runāja par Savu atkalatnākšanu. 
Ko Viņš mums lika darīt? (Būt gataviem.) 

 



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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