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Ievads

Šīs sērijas mērķis ir mācīt bērniem, cik svarīgi un kāda tā ir privilēģija lūgt. Protams, mēs nevēlamies, lai tās 
būtu vienīgi intelektuālas zināšanas, mēs gribam, lai viņi patiešām mācītos lūgt. Piedāvājam dažus veidus, 
kuros jūs kā skolotājs saviem audzēkņiem varat palīdzēt mācīties lūgt.

1. Izskaidrojiet Bībeles piemēros balstītus lūgšanas principus.

2. Izmantojiet ilustrācijas no savas dzīves. Bērniem patīk dzirdēt šādus piemērus. Katrs skolotājs var pastāstīt, 
kā Dievs ir mācījis viņu lūgt un atbildējis uz lūgšanām.

3. Stāstiet par bērniem, kuri ir lūguši Dievu. Šie mūsdienu piemēri palīdzēs viņiem praktizēt lūgšanu 
principus un Bībelē dotos lūgšanu modeļus pašu dzīvē.

4. Iedrošiniet bērnus jūsu vadībā nodarbībā piedalīties lūgšanās. Palīdziet to darīt. Pamudiniet atpestītos 
bērnus mācību gaitā lūgt kopā ar jums par konkrētām tēmām. Pirms katras stundas padomājiet par 
bērniem, kuri nodarbībā varētu lūgt (tomēr īsi). Varat palūgt, lai viņi uzraksta savu lūgšanu, ja tas tiem 
palīdzētu mazāk nervozēt, kad pienāk viņu kārta. 

5. Mudiniet bērnus patstāvīgi lūgt Dievu savās mājās vai citur. Viņi nav pa īstam iemācījušies lūgt Dievu, 
kamēr nedara to patstāvīgi. Citiem vārdiem sakot, ja šo nodarbību rezultātā bērni nelūdz Dievu, tad 
mācīšanās/mācīšanas process ir bijis neefektīvs vai nepilnīgs. Bērniem ļoti derīgs var būt kontakts ar 
jums kā skolotāju pa telefonu vai individuāli. Šajās sarunās varat jautāt, vai viņi todien ir lūguši, un 
uzslavēt, ja tā ir, bet, ja nē, pamudināt to darīt, piedāvājot praktiskus padomus un idejas.

6. Iepriekšējā stundā nedaudz esam mācījuši par kopējas lūgšanas nozīmi. Ja nodarbībās ir kristiešu bērni, 
varat pamudināt viņus piedalīties lūgšanās svētdienskolā un pat lūgšanu sapulcē draudzē, kā arī ģimenes 
svētbrīžos un kopā ar jums Labās Vēsts pulciņā. Jūs varat izveidot lūgšanu brīdi klases atpestītajiem 
bērniem, viņi var sapulcēties kādas piecpadsmit minūtes pirms nodarbības vai citā laikā. Varat palīdzēt, 
iesakot dažādas lūgšanu tēmas, pastāstot, kā Dievs atbild uz viņu lūgšanām u.c.

Pāri visam atcerieties, ka jūsu mērķis nav tikai runāt par lūgšanu, bet arī palīdzēt bērniem lūgt! Ja bērni 
redzēs, cik svarīga lūgšana ir jums pašam, tad šāds piemērs arī būs ļoti nozīmīgs. Lūdziet Dievu darīt jūsu 
mācību un piemēru par tādu svētību, kas maina bērnu dzīves.

Sēriju “Māci mums lūgt” var izmantot kopā ar grāmatu “Atklājēja piezīmes” (izdevusi Lielbritānijas CEF®), 
kurā uzsvērts,  ka ir svarīgi kristīgam bērnam katru dienu veltīt laiku personīgai saskarsmei ar Dievu. Attēlu 
sēriju “Klusais laiks” var izmantot 6. un 7. nedēļā (5–10 minūtes katrā reizē), pirms lūgšanu laika pulciņā, 
kā nostiprinājumu šai sērijai.

Paturiet prātā arī neatpestītos bērnus!
Šīs sērijas nodarbību galvenais uzsvars nav evaņģelizācija, kaut arī vairākās vietās ir ietverts evaņģēlijs. 
Varat uzsvērt pestīšanas nepieciešamību citās nodarbības daļās, piemēram, dziesmās, vai arī izmantot īsas 
uzskates stundas vai stāstus par misionāriem. Ir svarīgi, lai neatpestītie bērni zinātu, ka esat gatavs viņiem 
palīdzēt garīgos jautājumos, īpaši, ja viņi vēlas pieņemt Kristu kā savu Glābēju. Jebkurā nodarbības daļā 
vai arī mācot stundu, kad Svētais Gars jūs vada, varat teikt apmēram tā:

“Ja vēl neesi lūdzis, lai Kristus kļūst par tavu Glābēju, un esi noraizējies par saviem grēkiem, tev nepieciešams 
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šodien nākt pie Tā Kunga un saņemt no Viņa brīnišķīgo piedošanas un mūžīgās dzīvības dāvanu. Tu to 
vari darīt tieši tur, kur sēdi, vai arī pie savas gultas, kad aizej mājās. Tomēr, ja vēlies par to runāt ar mani, 
es ar prieku pēc nodarbības tev sīkāk paskaidrošu, kā tu vari kļūt par patiesu kristieti”

Galvenā mācība attiecībā uz lūgšanu neatpestītam bērnam ir: Dievs apsola atbildēt Savu bērnu lūgšanas, bet 
Viņš priecājas atbildēt arī to zēnu un meiteņu lūgšanas, kuri nāk pie Viņa grēku nožēlā un ticībā. Psalmā 
117:1 teikts: “Teiciet To Kungu, visas tautas (pagāni  –angļu tulk.)! Slavējiet Viņu, visas tautas!” Psalmists, 
Svētā Gara iedvesmots, aicina visu radību slavēt Dievu. Visi vīrieši un sievietes, zēni un meitenes ir Dievam 
parādā slavu un pateicību kā Radītājam un visa labā devējam. Tādēļ ir pareizi mācīt visiem bērniem (gan 
atpestītiem, gan neatpestītiem, gan pirmsskolniekiem, gan vecākiem) pateikties Dievam Radītājam par 
Viņa laipnību un svētībām, par mīlestību un rūpēm. Tomēr prieks sarunāties ar Dievu kā mūsu Debesu 
Tēvu ir vienīgi tiem, kuri ir Viņa ģimenē, ticot Kungam Jēzum (Jāņa 1:12-13).

Tādēļ, iespējams, gudrāk būtu uz lūgšanu neaicināt brīvprātīgos. Labāk vajadzētu aicināt vadīt lūgšanu tos 
bērnus, par kuriem zināms, ka viņi ir kristieši.

Tomēr, ja neatpestītie bērni negaidot piesakās lūgt, neliedziet viņiem to, uzticiet viņiem pateikties Dievam 
par mīlestību, ka Viņš ir devis mīlošus vecākus, labas mājas, pārtiku un apģērbu, veselību un draugus. 
Nebūtu pareizi, ja neatpestītie bērni pateiktos, piemēram, par to, ka Kristus viņu dēļ ir miris pie krusta, 
vai lūgtu, lai citi bērni atgriežas.

Katras stundas centrālā patiesība
Katrā stundā ir izcelta centrālā patiesība. Jums kā skolotājam tas  jāpatur prātā, mācot stundu. 
Neaprobežojieties vienīgi ar Bībeles stāstu! Katras stundas pārskatā jūs atradīsiet atzīmētu centrālo patiesību 
(lai gan Svētais Gars var vadīt jūs izcelt kādu citu galveno mācību attiecīgajā Bībeles vietā).

Sadaļā “Notikumu attīstība” un stundas aprakstā ir izmantoti šādi saīsinājumi: “CPA” – centrālā patiesība 
atpestītajiem, “CPN” – centrālā patiesība neatpestītajiem bērniem.
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Pārskats

Stunda Centrālā 
patiesība Pielietojums Bībeles pants

Ir saviļņojoši, ka 
varam runāt ar 
Dievu.

Ps. 57; 145:1,2; 
1. Sam. 22:1-5; 
23:14–24:1-22

Saruna ar Dievu 
ir prieks un 
privilēģija.

Neatpestītajiem: Tu nevari pilnībā 
baudīt šo privilēģiju, kamēr 
nepazīsti Kristu kā savu 
Glābēju, tādēļ uzticies Viņam 
šodien!

Atpestītajiem: Runā ar Dievu par visu!

“Pie Tevis meklē patvērumu mana 
dvēsele, un Tavu spārnu ēnā es 
paglābjos.” 

Ps. 57:2

Lūgšana – kristieša 
garīgais skābeklis.

2. Ķēn. 18-19

Kristietim 
nepieciešams lūgt.

Atpestītajiem: Lūdz bieži, lai spētu 
dzīvot tā, kā Dievs vēlas!

Atkārtojiet  Ps. 57:2.

Manas lūgšanas 
iepriecina Dievu.

Mat. 21:10-17
Lūk. 17:11-18
Ps. 66

Dievam patīk 
dzirdēt Savu bērnu 
lūgšanas.

Neatpestītajiem: Stundas gaitā tas nav 
dots, tādēļ ietveriet evaņģēlija 
patiesības citās nodarbības 
daļās.

Atpestītajiem: Slavē un pateicies 
Dievam, un tādā veidā sagādā 
Viņam prieku!

“Kungs, atdari man manas lūpas, lai 
mana mute teic Tavu slavu!” 

Ps. 51:17

Citiem cilvēkiem 
nepieciešamas 
manas lūgšanas.

1. Moz. 18; 19:27-29

Dievs liek man 
lūgt par citiem.

Atpestītajiem: Lūdz par ģimeni, 
skolotājiem, misionāriem, 
slimajiem un draugiem.

“Es nekad tā neapgrēkošos pret To 
Kungu, ka mitētos par jums aizlūgt…” 

1. Sam. 12:23

Mācīsimies lūgt 
labāk.

Dan. 9:1-6,16-
19; Jer. 29:10-14; 
Mrk. 9:14-27

Mācies lūgt labāk! Atpestītajiem: Lai lūgtu sekmīgāk, 
seko Bībelē dotajiem Dieva 
likumiem!

Atkārtojiet iepriekšējos pantus.
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1. stunda
Ir saviļņojoši, ka varam runāt ar Dievu

Rakstu vietas skolotājiem
Psalmi 57;
Psalmi 145:1,2;
1. Samuēla 22:1-5;
1. Samuēla 23:14-24:22
Rakstu vietu lasījums ir diezgan garš, taču tas 
brīnišķīgi parāda, kā Dievs rūpējās par Dāvidu. 
Šo notikumu apskats var kļūt tev un bērniem par 
svētību.

Centrālā patiesība
Saruna ar Dievu ir prieks un privilēģija.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tu nevari pilnībā baudīt šo 

privilēģiju, kamēr nepazīsti Kristu kā 
savu Glābēju, tādēļ uzticies Viņam 
šodien!

Atpestītajiem:    Runā ar Dievu par visu!

Piezīme skolotājam
Stāstot Dāvida dzīves notikumus, neieslīgstiet 
detaļās, jo tad stunda būs par garu. Visu laiku 
paturiet prātā centrālo patiesību.

Sagatavošanās bērnu iesaistīšanai
Vienā stundas daļā mēs iesakām, lai kāds bērns (mēs 
viņu nosaucām par Annu) īsi pastāsta, kā Dievs 
atbildējis uz kādu viņa lūgšanu. Izvēlies kādu no 
vecākiem bērniem. Dažas dienas pirms nodarbības 
sarunājiet un palīdziet viņam sagatavot īsu liecību.    

Stundas laikā ir vairākas piemērotas vietas, kurās 
bērni var lasīt pantus no Bībeles. Iepriekš  sarunājiet, 
kas lasīs pantus. 

Bībeles pants
“Pie Tevis meklē patvērumu mana dvēsele, un Tavu 
spārnu ēnā es paglābjos.” Psalmi 57:2

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

 Vārdu kartīte: “Saruna ar Dievu ir prieks un 
privilēģija” (centrālā patiesība).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Juris iestūma garāžā savu divriteni. CPA

Notikumu attīstība

1. Zēna gados Dāvids sacer lūgšanu dziesmas 
Dievam. CPA

2. Ilustrācija: Zane lūdz Dievu laimes brīžos. 
 CPN

3. Dāvids pārspēj milzi.

4. Sauls vajā Dāvidu, bet Dāvids sacer vēl vairāk 
dziesmu.

5 Atpestīta bērna, palīga vai skolotāja liecība 
par lūgšanu grūtos laikos.

6 Dāvids domā, ka Sauls varētu viņu noķert 
(Ps. 57).

7. Dāvids slēpjas no Saula alā.

8 Dāvids slavē Dievu (Ps. 57).

9 Ilustrācija: Pāvila dzimšanas diena un 
sekojošie jautājumi. CPN

Kulminācija

Prieks par to, ka varu sarunāties ar Dievu.

Noslēgums

Divi vai trīs bērni lūdz.
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Stunda
Attēls 1-1
Juris iestūma garāžā riteni un ienesa mājā savas sporta kurpes un 
piederumus. Viņš dega nepacietībā izstāstīt mammai un tētim visu par 
200 metru skrējienu skolā. Viņš īsti nezināja, kā sākt, jo iekšēji bija 
nedaudz apjucis. Juris bija ļoti apmierināts un laimīgs, bet arī nedaudz 
vīlies, jo nebija iznācis tik labi, kā viņš bija cerējis. Viņš vienkārši vēlējās 
visu izstāstīt saviem vecākiem. Juris zināja, ka viņi pilnīgi sapratīs, kā 
dēls jūtas.

Juris ieskrēja istabā un sauca: “Uzminiet, kas noticis!”

“Nu, kā tev veicās?” mamma un tētis smaidīdami jautāja.

Juris ātri izvilka no kabatas bronzas medaļu un teica: “Es biju trešais!” 
Viņš izstāstīja par krosu un ka bija skrējis, cik ātri vien spējis, bet Jēkabs 
un Pēteris pie finiša nonāca pirms viņa. Bija lieliski vecākiem izstāstīt 
visas detaļas. Kad tētis un mamma Juri apskāva un teica, ka lepojas ar 
dēlu, viņš bija patiesi laimīgs.

Ir brīnišķīgi, ja ir kāds kā vecāki vai labs draugs, ar kuru tu vari runāt, 
kāds, kurš ieklausās tevī un saprot, kā tu jūties. Bet daudz labāk ir, ja 
par visu var runāt ar Dievu. Īsts kristietis vienmēr var runāt ar Dievu 
un justies patiesi laimīgs, zinot, ka Dievam vienmēr ir laiks viņam, ka 
Dievs viņu vienmēr mīl un precīzi saprot, kā viņš jūtas. Ir kāds populārs 
teiciens: “Laime ir… silts apskāviens” vai “Laime ir… labs draugs”. Mēs 
teiktu, ka ir vēl kas labāks: “Laime ir… sarunāties ar Dievu lūgšanā.” 
Tā taču ir, vai ne? Jā, bez šaubām! 

Attēls 1-2
Ļoti sen – vairāk nekā tūkstoš gadu pirms Kunga Jēzus dzimšanas 
dzīvoja jauns cilvēks, vārdā Dāvids. Viņš lūgšanā daudz sarunājās ar 
Dievu. Mēs šo stāstu par Dāvidu lasām Bībelē, Dieva Vārdā, tādēļ 
zinām, ka tas ir patiess.

Dāvids ganīja kalnos sava tēva aitas. Dāvids zēna gados iemācījās spēlēt 
kokli un labi to prata. Viņu pat lūdza spēlēt ķēniņam Saulam. Bībelē 
ir daudz dziesmu jeb psalmu, ko viņš sarakstīja, lai dziedātu, spēlējot  
kokli. Galvenokārt, tās ir lūgšanas Dievam, jo Dāvids mīlēja Dievu. 
Viņš ļoti priecājās, ka varēja sarunāties ar Viņu un stāstīt to, kas ir 
viņa sirdī un prātā. Reizēm Dāvids bija ļoti, ļoti laimīgs, un prieks, 
ko paust Dievam, burtiski plūda pāri viņa sirdij. Daudzreiz lasām, ka 
Dāvids slavē Dievu par Viņa lielumu. Citreiz tas notika grūtos brīžos, 
piemēram, kad ienaidnieki smējās par viņu un centās viņu aizvainot. 
Dāvids stāstīja Dievam par savām problēmām un pēc tam jutās daudz 
labāk.

Kā kristietim tev var būt brīži, kad jūties īpaši laimīgs par to, ka Tas 
Kungs ir tavs Glābējs un draugs. Vai nav brīnišķīgi, ka ir iespējams 

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Saruna 
ar Dievu ir prieks un 
privilēģija.” 

CPA
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runāt ar Viņu par visu, kā to darīja Dāvids senajos Bībeles laikos?

Attēls 1-3
Arī Zane reizēm tā jutās. Viņai bija deviņi gadi, un meitene apmeklēja 
Labās Vēsts pulciņu. Tās piektdienas pēcpusdienā Zanei pulciņā bija ļoti 
paticis. Viņa bija sajūsmā par Bībeles stāstu un dziedātajām dziesmām. 
Pagājušajā gadā Zane bija uzticējusies Kungam Jēzum kā savam 
Glābējam un ļoti priecājās būt īsta kristiete. Pēc pulciņa nodarbības 
viņa aizskrēja mājās un iegāja savā guļamistabā. Zanes mamma un tētis 
negāja uz baznīcu. Viņi nepazina un nemīlēja Kungu Jēzu, tādēļ Zane 
neko daudz nevarēja ar viņiem runāt par brīnišķīgajām lietām, ko bija 
iemācījusies no Bībeles. Taču viņa nometās ceļos pie savas gultiņas un 
izteica visu savu prieku Dievam. Meitene bija laimīga, ka lūgšanā var 
visu izstāstīt Dievam!

Ja Jēzus ir tavs Glābējs, tu arī vari to darīt, tu vari Dievam izteikt visu, 
kas tev ir uz sirds. Bet varbūt mūsu pulkā ir kādi zēni un meitenes, 
kuri nav aicinājuši Kristu par savu Glābēju. Jūsu grēki nav piedoti, 
un Dievs nav jūsu Debesu Tēvs. Jūs zināt, ka nepieciešams novērsties 
no grēkiem, slinkuma un patmīlības, sliktajām rakstura izpausmēm 
un cita nejaukā, kas jūs šķir no Dieva. Jums nepieciešams lūgt Kungu 
Jēzu ienākt jūsu dzīvē, kā Jēzus ienāca Zanes dzīvē. Vai nāksiet pie 
Jēzus šodien? Tad varēsiet sākt iepazīt prieku, ko dod saruna ar Dievu 
lūgšanā. Dāvids pazina šo prieku.

Attēls 1-4
Kamēr Dāvids vēl bija pavisam jauns un strādāja par ganu, Dievs viņu 
izredzēja kļūt par Israēla ķēniņu pēc Saula, kurš tobrīd valdīja. Pēc 
kāda laika Dāvids kļuva arī par drosmīgu karotāju. Esmu pārliecināts, 
ka tu zini stāstu, kā Dievs palīdzēja Dāvidam nogalināt milzi Goliātu. 
Dāvids bija jauns, un viņa vienīgie ieroči bija linga un akmens. Bet 
viņš bija mācījies paļauties uz Dievu, un Dievs deva Dāvidam uzvaru.

Visi sāka slavēt Dāvidu kā varenu cīnītāju un teica, ka viņš ir pat labāks 
par ķēniņu Saulu. Tas, protams, ļoti sadusmoja Saulu, un viņš nolēma 
nogalināt Dāvidu. Lai glābtu savu dzīvību, Dāvidam bija jābēg. Viņam 
nācās slēpties tuksnešainās vietās un kalnos, tālu no ķēniņa pils. Tas 
nenozīmēja, ka Dāvids būtu gļēvulis, bet Dievs negribēja, lai viņš 
cīnītos par ķēniņa varu. Dievs bija apsolījis, ka reiz Dāvids kļūs par 
ķēniņu, un Dievs piepilda Savus solījumus īstā laikā. Bet arī šajā bēdu 
laikā Dāvids sarakstīja daudz dziesmu jeb psalmu Dievam. Viņam bija 
daudz problēmu, reizēm Dāvidam bija bail, reizēm viņš bija bēdīgs. 
Un tā nu viņš daudz, daudz reižu runāja ar Dievu. Gandrīz vienmēr 
lūgšanas beigās Dāvids jutās daudz laimīgāks, atceroties, ka Dievs zina 
visu par viņa bēdām un ka Dievs visu kontrolē. 

CPN

1. Samuēla 17:1-18:9.
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Attēls 1-5
Jā, Sauls pavisam nopietni bija apņēmies nogalināt Dāvidu, tāpēc 
Dāvids slēpās tuksnesī un kalnos tālu prom no ķēniņa pils.  Dievs 
nevēlējās, lai Dāvids cīnītos par vietu tronī. Dievs bija apsolījis, ka 
Dāvids kļūs par ķēniņu, kad būs pienācis īstais brīdis.

“Bet,” tu varētu iebilst, “Dāvids dzīvoja pirms tūkstošiem gadu.” 
Šodien joprojām daudzi sastopas ar grūtībām, viņiem tāpat jālūdz 
Dievs. Esmu lūdzis Annai pastāstīt, kad viņa lūgšanā runāja ar Dievu 
par kādu notikumu savā dzīvē un kā Dievs atbildēja.

Dāvids arī pazina šo privilēģiju – runāt ar Dievu. Es domāju, kā gan 
viņš jutās tajos gados, kad slēpās un tika medīts kā trusītis? Vai nebūtu 
interesanti ieskatīties viņa sirdī tolaik? Mēs varam uzzināt, ko Dāvids 
domāja, jo daudzas savas lūgšanas viņš  pierakstīja  un vēlāk dziedāja 
Dievam. Viņš mācīja savai ģimenei un draugiem šo dziesmu vārdus, un 
arī tie iemācījās tās dziedāt. Joprojām baznīcā daudzi dzied šos jaukos 
psalmus jeb lūgšanas Dievam.

Paklausīsimies, kā iesākas viena no šīm lūgšanām!
Pirms nodarības palūdz divus bērnus sameklēt Bībelē 57. psalmu un sagatavoties 
izlasīt otro un trešo pantu.

Jāni, izlasi, lūdzu,  57. psalma otro pantu, bet tu, Marija, trešo! Visi 
padomāsim, ko Dāvids saka Dievam, kad sāk lūgt.

Abi bērni lasa pantus.

“Apžēlojies par mani, ak, Dievs, apžēlojies par mani! Jo pie Tevis meklē 
patvērumu mana dvēsele, un Tavu spārnu ēnā es paglābjos, kamēr 
nelaime būs garām. Es piesaucu Dievu, Visaugstāko, stipro Dievu, kas 
manu lietu izvedīs līdz galam.” (Ps. 57:2-3)

Vai tie nav jauki vārdi, ko Dāvids saka Dievam?

Lai bērni atbild.

Jā, Dāvids lūdz, lai Dievs apžēlojas par viņu un palīdz, gluži tāpat, kā 
vista sargā savus cālīšus zem spārniem, kad draud briesmas. Vai nav 
vareni, ka Dievs ir tik spēcīgs un mīlošs! Viņš grib par mums rūpēties.

Vai zināt, kad šī lūgšana tika uzrakstīta? Ieskatīsimies psalma pirmajā 
pantā Bībelē, tur teikts: “Kad viņš bēga no Saula alā.”

Attēls 1-6
Dāvidam vairākas reizes nācās slēpties alās, lai izglābtos no Saula. Vienā 
gadījumā Dāvids un viņa vīru grupa slēpās ļoti lielā alā, kad Sauls bija 
pavisam tuvu ar savu armiju. Un tieši tajā alā Saules iegāja uz brīdi. 
Dāvids un viņa vīri atkāpās tumsā un piespiedās pie alas sienas. Sauls 
pat nepamanīja, ka viņi tur atrodas, un Dāvids viegli būtu varējis izlēkt 
un viņu nogalināt.

Jūs varat palīdzēt 
Annai pateikt liecību par 
lūgšanu, izveidojot īsu 
interviju, kurā viņa atbild 
uz dažiem jautājumiem. 
Piemēram:

Anna, vai tas ir priecīgs 
vai bēdīgs atgadījums, 
par kuru tu gatavojies 
mums pastāstīt?

Labi, vai tu par to 
pastāstīsi?

Kā tu juties pirms 
lūgšanas?

Vai tādas pašas izjūtas 
bija pēc lūgšanas?

Vai nav brīnišķīgi runāt ar 
Dievu par šādām lietām?

Varbūt bērns vai jūsu 
palīgs var izlasīt arī šos 
vārdus. Jo vairāk bērni 
iesaistīsies nodarbībā, jo 
labāk atcerēsies mācīto.
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Dāvida karavīri čukstēja viņam: “Tagad ir tava izdevība. Dievs viņu 
šurp atvedis, lai tu to varētu nogalināt.” (No 1. Sam. 24:4.) 

Bet Dāvids atbildēja, ka viņš nekad neatņems ķēniņam dzīvību. Tas 
būtu grēks pret Dievu. Dāvids ļāva Saulam izglābties un neko ļaunu 
Viņam neko nedarīja. Esmu drošs, ka Dāvids pie sevis pateicās Dievam, 
ka pats un viņa vīri netika nogalināti un sagūstīti.

Ieskatīsimies vēlreiz lūgšanā, ko Dāvids kādudien uzrakstīja vienā no 
šīm alām. Atcerēsimies – sākumā Dāvids lūdza, lai Dievs viņu pasargā. 
Un Dievs uz šo lūgšanu atbildēja daudz, daudz reižu. Ko Dāvids saka 
Dievam savas lūgšanas beigās?

Lai divi bērni izlasa 8. un 10. pantu.

“Mana sirds ir droša, ak, Dievs, mana sirds ir droša; es dziedāšu un 
spēlēšu! Es Tev pateikšos tautu starpā, Kungs, es dziedāšu par Tevi 
slavas dziesmas tautu vidū.”

Kā Dāvids jutās lūgšanas beigās?

Lai bērni atbild.

Jā, saruna ar Dievu viņam tiešām palīdzēja, vai ne?

Attēls 1-7
Mēs visi piedzīvojam grūtības, pat kristieši, kuri mīl Kungu 
Jēzu. Padomāsim par kādu notikumu, kas varētu notikt ar jums. 
Iedomāsimies, ka Pāvilam ir dzimšanas diena. Viņš ir viens no taviem 
labākajiem draugiem skolā, bet kaut kāda tev nesaprotama iemesla 
dēļ tu neesi ielūgts uz svinībām. Ir sāpīgi noskatīties, kā citi bērni ieiet 
Pāvila mājā turpat pāri ielai, un justies atraidītam. Ko tu darītu?

Lai bērni padomā un atbild.

Jā, gudrākais būtu aizvērt acis un runāt ar To Kungu lūgšanā. Un 
tagad, zēni un meitenes, vai palīdzēsiet man iedomāties, kādus vārdus 
jūs Dievam teiktu šādā situācijā?
Lai bērni paceļ roku un saka, ko varētu teikt lūgšanā. Bērns kristietis varētu teikt 
Dievam par savām skumjām, pateikties, ka Dievs to mīl un saprot, kā viņš jūtas, 
viņš var lūgt, lai Dievs palīdz saglabāt draudzību ar Pāvilu. Jums var nākties 
nedaudz bērniem palīdzēt, kad viņi domā par šo situāciju. 

Tad uzdodiet vēl vienu vai divus jautājumus.

1. Kā jums šķiet, kāda būtu sajūta pēc lūgšanas? (Iespējams, daudz 
labāka, zinot, ka Dievs saprot jūsu bēdas.)

2. Vai domājat, ka Pāvils galu galā uzaicinātu jūs uz svinībām? 
(Iespējams, nē. Dievs ne vienmēr maina apstākļus. Daudz biežāk Viņš 
maina mūsu attieksmi pret tiem un mūsu izjūtas.)

3. Kā jums šķiet, kā jūs varētu nākamajā dienā izturēties pret Pāvilu? 
(Jūs varētu lūgt, lai Dievs palīdz būt laipniem un piedot.) 
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Attēls 1-8
Kāda laime, ka ar Dievu var runāt gan par priekiem, gan par bēdām! 
Tā ir Dieva bērnu īpašā privilēģija. Ja tu joprojām nepiederi Dieva 
ģimenei, jo neesi atgriezies no saviem grēkiem un uzticējies Jēzum kā 
savam Glābējam, tad tev šī privilēģija nepieder. Tomēr, ja esi norūpējies 
savu grēku dēļ, šodien pat vari nākt pie Kristus un lūgt, lai Viņš kļūst 
par tavu Glābēju. Viņš tevi mīl. Jēzus mira tevis dēļ, vēlas tev piedot 
un dot jaunu dzīvi. Nāc šodien pie Viņa! 

Šodien stundas noslēgumā divi vai trīs no jums runās ar Dievu lūgšanā. 
Vai nebūtu bēdīgi pavadīt veselu stundu, mācoties par lūgšanu, un 
tad nelūgt?
Palīdziet bērniem saprast, par ko viņi vēlētos runāt ar Dievu, un uzmanīgi 
pamudiniet dažus lūgt skaļi. Parūpējieties, lai katrs bērns, kurš to darīs, zinātu, 
kad ir viņa kārta lūgt, un skaidri atcerētos, ko gatavojas teikt Dievam.

Atkārtošanas jautājumi
1. Par ko Juris bija ļoti priecīgs, bet arī nedaudz vīlies? (Viņš priecājās 

par krosā izcīnīto godalgu, bet bija vīlies, ka nebija guvis tik labus 
panākumus, kā cerēja.)

2. Kādā  veidā  Jura  saruna  ar  vecākiem  attēlo  kristieša  lūgšanu 
Dievam? (Kristietis Dievam var teikt visu, kas viņam uz sirds; Dievs 
mūs saprot un var mierināt, kad esam piedzīvojuši neveiksmi u.c.)

3. Ko Zane vēlējās pastāstīt Dievam lūgšanā pēc Labās Vēsts pulciņa 
nodarbības? (Viņa gribēja izstāstīt Dievam, ko brīnišķīgu ir 
iemācījusies no Bībeles.)

4. Mēs lasījām psalma daļu, kurā ķēniņš Dāvids lūdza Dievu. Kurš 
psalms tas bija? (57. psalms.)

5. Ko viņš lūdza psalma sākumā? (Viņš lūdza Dieva aizsardzību: 
“Apžēlojies par mani, ak, Dievs, apžēlojies par mani! Jo pie Tevis 
meklē patvērumu mana dvēsele, un Tavu spārnu ēnā es paglābjos.” 
Ps. 57:2)

6. Ko viņš lūdza psalma noslēgumā? (Viņš slavēja Dievu: “Mana sirds 
ir droša, ak, Dievs, mana sirds ir droša; es dziedāšu un spēlēšu! Es Tev 
pateikšos tautu starpā, Kungs, es dziedāšu par Tevi slavas dziesmas 
tautu vidū!” Ps. 57:8,10)

7. Kad Dāvids teica šos lūgšanas vārdus Dievam? (Kad viņš bēga no 
Saula un paslēpās alā.)

8. Mēs stundā iztēlojāmies, ka jūs neesat ielūgti uz Pāvila dzimšanas 
dienu un lūdzat par to Dievu. Par ko jūs Dievam varētu pateikties, 
kaut arī jūtaties atstumti? (Piemēram, par to, ka Viņš jūs mīl un 
saprot, kā jūtaties.)

CPN
Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.
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9. Ko jūs Dievam varētu lūgt šajā situācijā? (Piemēram, lai jūs spētu 
palikt labs draugs Pāvilam; lai Dievs jūs mierina.)

10. Padomā, kādās vēl divās grūtās situācijās kristiešu zēns vai meitene 
varētu lūgt Dievu.
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2. stunda
Lūgšana – kristieša garīgais skābeklis

Rakstu vieta skolotājiem
2. Kēniņu 18–19

Jums nav nepieciešams izskaidrot visus notikumus, 
kas minēti šajās nodaļās, bet jums jāzina  stāsts un 
tā vēsturiskais fons.

Centrālā patiesība
Kristietim nepieciešams lūgt.

Pielietojums
Atpestītajiem: Lūdz bieži, lai spētu dzīvot tā, kā 

Dievs vēlas!

Sagatavošanās bērnu iesaistīšanai
Iedodiet katram bērnam trīs daļās sadalītu papīra 
lapu (ja ir, tad arī zīmuli vai krītiņus). Lapas augšpusē 
ir uzrakstīts: “Kristietim nepieciešams lūgt…” (sk. 
45. lpp.). Izskaidrojiet bērniem, kas jādara.

Bērni var to darīt mājās vai nodarbībā (ja ir laiks un 
vieta). Tad jums jāsagādā bērniem zīmuļi.

Bībeles pants
Atkārtojiet Psalmu 57:2.

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

 Vārdu kartītes: “Kristietim nepieciešams lūgt” 
(centrālā patiesība) un “Lūdz bieži, lai spētu 
dzīvot tā, kā Dievs vēlas” (pielietojums atpestītam 
bērnam).

Stundas vadlīnijas

Ievads

Vai esi kādreiz redzējis filmu par ūdenslīdēju?  
 CP

Notikumu gaita

1. Iepazīšanās ar ķēniņu Hiskiju.

2. Krīt kaimiņpilsēta Samarija. CPN
3. Asīrieši nāk uzbrukumā Jeruzālemei.

4. Hiskijam jālūdz un jāuzticas Dievam.

5. Ilustrācija: situācijas, kurās kristīgam bērnam 
nepieciešams lūgt Dievu:

 - Kārdinājumā nozagt naudu.  CPA
 - Huligāna draudu gadījumā. CPA
 - Saskaroties ar grūtībām mācībās. CPA
 - Izsūdzot Dievam grēkus. CPA
6. Hiskija saņem draudu vēstuli no Sanheriba.

7. Viņš lūdz pēc glābšanas. CPA
8. Dievs atbild, un Jesaja paziņo, ka Dievs glābs 

Savus ļaudis.

Kulminācija

Dievs sūta eņģeli, kas iznīcina 185 000 asīriešus. 

Noslēgums

Hiskija un Jeruzāleme ir glābti. CPA
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Stunda
Attēls 2-1
Vai esi kādreiz redzējis filmu par ūdenslīdēju, kurš nolaižas jūras 
dziļumos, lai meklētu pirms daudziem gadiem avarējušus kuģus vai 
dārgumus? Okeāna dibenā atklājās aizraujoša pasaule, vai ne? Bet tā 
arī ir bīstama vieta. Ir grūti uzturēties un strādāt šajā gaiši zaļajā ūdens 
pasaulē ar augiem, kuros var sapīties, un dzīvniekiem, kuri nolūko tevi 
kā nākamo gardo kumosu. Ir kaut kas, kas uztur ūdenslīdēju dzīvu un 
spējīgu darīt savu darbu. Vai zināt, kas tas ir?

Jā, tas ir skābeklis, ko ūdenslīdējs paņem skābekļa balonā uz muguras 
vai arī kas pienāk pa tievu caurulīti no kuģa jūras virspusē. Lai paliktu 
dzīvs, viņš elpo skābekli. Ja ūdenslīdējs nevar to ieelpot, viņš ļoti ātri 
okeāna dibenā nomirs.

Vai zināt, bērni, ka mums, kristiešiem, lūgšana ir kā skābeklis 
ūdenslīdējam? Mēs dzīvojam pasaulē, kur ir grūti darīt to, kas pareizs, 
un patikt Kungam Jēzum. Visapkārt ir grēcīgas lietas, kas mūs garīgi 
varētu ātri “noslīcināt”. Tādēļ ir tik svarīgi nemitīgi lūgt Dievu un 
uzticēties Viņam. Lūgšana ir kā garīgais skābeklis, ko ieelpojam.

Pagājušajā reizē mācījāmies, cik brīnišķīgi ir, ka varam runāt ar Dievu 
lūgšanā. Bet tas nenozīmē, ka lūgšana vienkārši ir kaut kas patīkams, 
ko reizēm varam darīt, piemēram, kā ēst saldējumu. Tā ir daudz, daudz 
svarīgāka. Tā ir tik svarīga, ka vienkārši nav iespējams dzīvot tā, kā Dievs 
grib, un izaugt par spēcīgu kristieti, kas var kalpot Dievam, ja nelūdzam.

Attēls 2-2
Šodien mēs padomāsim par kādu cilvēku no Bībeles, Dieva svētā Vārda. 
Šis vīrs saprata, ka vienīgā iespēja izkļūt no bīstamas  situācijas ir lūgt 
Dievu. Viņu sauca par Hiskiju un viņš bija Jūdejas ķēniņš,  kurš  dzīvoja  
apmēram 700 gadus, pirms Kungs Jēzus nāca dzīvot uz zemes. Viņš bija 
labs ķēniņš, mīlēja Dievu un paklausīja Viņa pavēlēm (2. Ķēn. 18:6).

Attēls 2-3
Jūdejas iedzīvotājiem bija ļauns un spēcīgs ienaidnieks – asīriešu armija. 
Šī lielā armija iekaroja valsti pēc valsts. Beidzot tā sasniedza Samarijas 
pilsētu, kas atradās tieši blakus Jūdejai. Samarijas iedzīvotāji daudz, 
daudz reižu bija dzirdējuši Dieva Vārdu, ko mācīja Dieva pravieši un 
sūtņi. Taču tie nebija ņēmuši vērā daudzos Dieva sūtītos brīdinājumus 
atgriezties no saviem grēcīgajiem ceļiem un uzticēties Dievam.

Zēni un meitenes, mums jābūt ļoti uzmanīgiem, lai paklausītu tam, 
ko Dievs mums saka Savā Vārdā. Šajās nodarbībās jūs daudz reižu esat 
dzirdējuši Bībeles vēsti, cik ļoti Dievs vēlas jūs izglābt no grēkiem. Viņš 

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: 
“Kristietim nepieciešams 
lūgt.”

CP

CP
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pat sūtīja Savu mīļo Dēlu, Kungu Jēzu Kristu, lai Viņš tiktu sodīts jūsu 
grēku dēļ. Vai esat paklausījuši Dieva Vārdam, kas liek jums atgriezties 
no jūsu grēkiem un uzticēties Jēzum kā personīgajam Glābējam? Ja 
neesat atgriezušies no saviem grēkiem un pievērsušies Kungam Jēzum, 
Dievs jūs reiz sodīs par šo nepaklausību. Nāciet pie Viņa šodien pat! 
“Tici uz Kungu Jēzu, un tu tiksi pestīts.” (Ap. d. 16:31) Paklausiet 
Dieva Vārdam, kā to darīja Hiskija.

Attēls 2-2 (vēlreiz)
Varbūt Hiskija bija domājis, ka asīriešu armija nekad neiekaros 
Samariju. Bet Dievs viņiem atļāva to izdarīt. 

“Kuri tagad būs nākamie, kam asīrieši uzbruks?” droši vien domāja 
Hiskija. 

Vai zināt, kas notika? Šī lielā armija pagriezās uz dienvidiem, lai 
uzbruktu Jūdejai, kur valdīja Hiskija. Esmu pārliecināts, ka Jūdejas 
ļaudis bija ļoti, ļoti nobijušies. Ķēniņš Hiskija Sanheribam, Asīrijas 
ķēniņam, sūtīja daudz zelta un sudraba, lai atturētu viņu no uzbrukuma. 
Bet varenā armija nāca arvien tuvāk un tuvāk.

Ja tu varētu nokļūt pie ķēniņa Hiskijas un iečukstēt viņam ausī kādu 
labu padomu, ko tu ieteiktu darīt? Es minēšu dažus piemērus, un jūs 
pasakiet, kurš ir vissvarīgākais:

1. “Steidzīgi sapulcini savu armiju un sagatavo to kaujai.”

2. “Iedod visiem karavīriem labus šķēpus un vairogus.”

3. “Uzcel ap savām pilsētām lielākus un biezākus mūrus.”

4. “Saki Dievam par visām savām šausmīgajām raizēm un uzticies, ka 
Viņš tevi vadīs un palīdzēs.”

Jā, padoms lūgt un uzticēties Dievam bija vissvarīgākais, ko Hiskija 
varēja pieņemt. Varbūt viņš darīja vēl ko, bet lūgt un paļauties uz Dievu 
bija vissvarīgāk. Kā tu domā, vai viņš to apzinājās?

Attēls 2-4
Šī mācība arī mums jāņem vērā daudzos grūtos dzīves brīžos. 

Piemēram, ko tu varētu darīt, ja kādā dienā tev prātā iešautos doma: 
“Es ļoti gribu iet noskatīties jauno kinofilmu, ko šonedēļ reklamēja 
TV. Varētu iet un nočiept nedaudz naudas no mammas maka. Viņa jau 
to nepamanīs!” Jā, tev ar steigu būtu jālūdz: “Ak, Kungs, palīdzi man! 
Bez Tavas palīdzības es nespēju uzvarēt šo kārdinājumu. Savā Vārdā 
Tu esi solījis, ka tu parādīsi izeju, kad tieku kārdināts.”  Tad pieņem 
lēmumu, ka ar Tā Kunga palīdzību tu nezagsi naudu. Viņš tev palīdzēs!

Varbūt uz ielas ir kauslis, kurš tev piedraud. Tu vari lūgt: “Ak, Kungs, 

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Lūdz bieži, lai 
spētu dzīvot tā, kā Dievs 
vēlas!”  

CPA
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paldies, ka Tu esi pie manis un es varu paļauties uz Tevi, ka pasargāsi 
mani no šī briesmīgā huligāna!” Jeb tu vari lūgt ar ķēniņa Dāvida 
vārdiem, kurus iemācījāmies kā Bībeles pantu. 

Visi kopā citējiet iemācīto Bībeles pantu. 

Dievs var kliedēt bailes un dot mieru sirdī, kad tu Viņu lūdz. 

Attēls 2-5
Varbūt skolā tev ļoti neveicas kādā priekšmetā. Tev par to vajag lūgt, 
vai ne?

Vai, pieņemsim, kādu dienu tu zaudē pacietību un pasaki sliktus 
vārdus. Tad tev jālūdz, lai Dievs piedod, lai palīdz tā vairs nerīkoties 
un nedarīt arī neko citu sliktu. 

Kā Dieva bērniem mums katru dienu daudz jālūdz, vai ne? Tādā veidā 
varam palikt tuvu Tam Kungam un dzīvot Viņam patīkamu dzīvi. Esmu 
pārliecināts, ka jūs varat iedomāties vēl citas reizes, kad nepieciešams 
lūgt Dieva palīdzību.
Varbūt varat aicināt bērnus izteikties par lūgšanu vai pastāstīt, kad viņiem ir 
nācies lūgt Dievu. Vai pamudiniet bērnus domāt par situācijām, kurās viņiem 
būtu jālūdz Dieva palīdzība.

Zēni un meitenes, kad lūgšanā nodosiet šīs problēmas un grūtības 
Tam Kungam, jūs pamanīsiet ko brīnišķīgu – Viņš dos mieru sirdī un 
klusinās raižu un baiļu vētru, kā to darīja Hiskijam.

Briesmīgā un spēcīgā asīriešu armija tuvojās Jeruzālemes – Jūdejas 
galvaspilsētas mūriem. Ķēniņš Sanheribs, viņu ļaunais vadonis, sūtīja 
vēstnešus, lai Jūdejas ļaudis padodas. Ziņneši stāvēja pilsētas tuvumā un 
izkliedza savus apvainojošos piedāvājumus. Viņi gribēja, lai tos dzird 
ne vien ķēniņa Hiskijas ziņneši, bet arī visi Jeruzālemes iedzīvotāji, 
kuri klausījās no savām apmešanās vietām uz platā mūra, kas aizsargāja 
pilsētu. 

Attēls 2-6
Sanheriba vīri kliedza: “Nepaļaujieties uz savu ķēniņu Hiskiju! Viņš 
jūs nevar glābt! Velti arī ir paļauties uz Dievu! Viņš jūs nevar glābt! Vai 
citu valstu dievi viņus izglāba? Protams, nē!” (No 2. Ķēn. 18:29,33.) 

Tie pat salīdzināja patieso Debesu Dievu ar pagānu neīstajiem 
elkiem! Jeruzālemes ļaudis drebēja no šiem ļaunajiem draudiem un 
apvainojumiem, kas bija vērsti pret viņiem un pat  pašu Dievu.

Sanheribs arī uzrakstīja visus šos ļaunos draudus vēstulē, ko nosūtīja 
ķēniņam Hiskijam. Kā tu domā, ko Hiskija darīja, kad to saņēma? 
Paskatīsimies, ko Bībele mums saka! (Jūsu grupas bērns vai palīgs) to 
mums izlasīs. Klausieties ļoti uzmanīgi, lai varat man pateikt četras 

Parādiet pielietojuma 
kartīti atpestītam bērnam.
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lietas, ko ķēniņš Hiskija darīja, kad saņēma vēstuli! Tad padomājiet, 
kura no tām bija visnozīmīgākā.

Kāds no bērniem (vai palīgs) Bībelē lasa 2. Ķēn. 19:14 un 15. panta sākumu.

Tagad precizēsim, kuras bija šīs četras lietas!

Lai bērni palīdz tās atrast. Var gadīties, ka panti jāizlasa vēlreiz.

Jā, viņš lasīja vēstuli… devās augšā uz Tā Kunga namu… izpleta to Tā 
Kunga priekšā… un viņš lūdza.

Attēls 2-7
Un kura lieta ir vissvarīgākā? Jā, viņš lūdza. Es vēlos jums nedaudz 
izlasīt no viņa jaukās lūgšanas.
Lasiet tik daudz no šīs brīnišķīgās lūgšanas (2. Ķēn. 19:15-19), cik jūsu bērni spēj 
uzmanīgi klausīties, vai saīsiniet to saskaņā ar viņu uztveres spējām. Paļaujieties 
uz To Kungu, ka bērni spēs kaut ko aptvert no Dieva lielā spēka un Hiskijas 
uzticības Viņam.

Vai tu domā, ka Dievs dzirdēja Hiskijas – Sava bērna lūgšanu? Jā, 
protams, ka dzirdēja, un Viņš dzird arī tavu lūgšanu, bērns kristieti, lai 
par ko tā būtu un kāda būtu problēma. Esmu pārliecināts, ka uzreiz 
pēc lūgšanas Hiskija juta sirdī šo brīnišķīgo mieru. Dievs ne tikai 
dzirdēja viņa lūgšanu, bet arī atbildēja ļoti sevišķā veidā.

Vispirms Viņš runāja uz Hiskiju ar pravieša Jesajas starpniecību 
un pateica, ka asīrieši neiekaros Jeruzālemi (2. Ķēn. 19:20,32-34). 
Viņi pat neiešaus nevienu bultu pilsētā, ne arī sviedīs šķēpu pret 
tās mūriem. Bet kā gan Dievs gatavojās izglābt Savus ļaudis no šīs 
varenās un ļaunās armijas?

Attēls 2-8
Tajā pat naktī Dievs asīriešu nometnē sūtīja Savu eņģeli tos iznīcināt, 
un tumšajās stundās 185 000 vīru liels karaspēks nomira. Kad nākamajā 
rītā atlikušie piecēlās, viņiem visapkārt bija tūkstošiem mirušo. Nu 
tiem vairs nebija iespējams uzbrukt Jeruzālemei. Tā nu viņi griezās 
atpakaļ uz savu zemi, un Hiskija, viņa ļaudis un Jeruzāleme bija glābti! 
Hiskijam un viņa karavīriem pat nebija vajadzīgi ieroči! Asīriešu armija 
bija sakauta! To bija paveicis Dievs, kad Viņa tauta lūdza un uzticējās 
Dieva spēkam!

Kristiešu zēni un meitenes, katru dienu ir daudz reižu, kad jums jālūdz 
Dievs. Jums jālūdz Viņu palīdzēt konkrētā problēmā, ar kuru tobrīd 
saskaraties. Tas var būt pretspēks, kā Hiskijas gadījumā, vai arī briesmas 
krist grēkā. Jums var nākties lūgt Dievam piedošanu, ja esat izdarījuši 
kaut ko sliktu. Lūgšana ir jūsu dzīvības ceļš pie Dieva, raugieties, ka 
jūs to labi izmantojat!

CPA

CPA
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Atkārtošanas jautājumi
1. Ūdenslīdējam jūrā ir ļoti bīstams darbs. Kas uztur viņu pie dzīvības? 

(Skābeklis, ko viņš paņem līdzi skābekļa balonā uz muguras vai arī 
kas pienāk pa tievu caurulīti no kuģa klāja.)

2. Kādā veidā kristieša dzīve šajā grēcīgajā pasaulē līdzinās ūdenslīdēja 
dzīvei? (Kristietim lūgšana ir kā skābeklis. Bez tās viņš ļoti ātri garīgi 
“noslīks”.)

3. Kā sauca ķēniņu, par kuru šodien mācījāmies? (Hiskija)

4. Kas bija ķēniņa Hiskijas un viņa tautas spēcīgais ienaidnieks? 
(Asīriešu armija.)

5. Kādēļ Dievs atļāva asīriešu armijai iekarot Samarijas pilsētu? 
(Samarieši neklausīja Dievam.)

6. Ko darīja ziņneši, lai iebiedētu pilsētas iedzīvotājus, kad armija bija 
pienākusi tuvu Jeruzālemei? (Stāvēja pilsētas tuvumā un sauca, lai 
cilvēki padodas, jo ne ķēniņš, ne Dievs tos nevarot glābt; Sanheribs 
to pašu vēsti vēstules veidā sūtīja ķēniņam Hiskijam.)

7. Kādas četras lietas Hiskija darīja, kad bija saņēmis draudu vēstuli? 
(Viņš izlasīja vēstuli, kāpa augšup Tā Kunga namā, izpleta to Tā 
Kunga priekšā un lūdza.)

8. Padomā par trim grūtām reizēm, kad tu varētu lūgšanā “izplest 
savas problēmas Tā Kunga priekšā”, kā to darīja Hiskija. (Stundā 
dotajos piemēros bija ietverts kārdinājums nozagt naudu; huligāns, 
kurš jūs apdraud; grūtības skolā; pacietības zaudēšana un sliktu vārdu 
lietošana.)

Pārskata aktivitāte
Kristietim nepieciešams lūgt

Sāciet domāt par trim reizēm, kad jums nepieciešams lūgt Dievu. 
Varbūt skolā, kad cīnāties ar grūtu problēmu, varbūt savās mājās, kad 
ir kārdinājums melot, vai varbūt spēlējoties pagalmā, kad vēlaties lūgt, 
lai Dievs sargā no kādām briesmām, varbūt pat Labās Vēsts pulciņā, 
kad lūdzat, lai Dievs palīdz ieklausīties Viņa Vārdā. Padomājiet par 
vietām, kur nepieciešams lūgt Dieva palīdzību, kā darīja ķēniņš Hiskija. 
Tad uzzīmējiet attēlu vai uzrakstiet dažus teikumus, kas raksturotu trīs 
situācijas, kurās jums varētu nākties lūgt.

Ir svarīgi atcerēties, ka Dievs apsola atbildēt tikai Savu bērnu lūgšanas, 
tas ir, to lūgšanas, kuri uzticējušies Kungam Jēzum kā savam Glābējam 
no grēkiem. Ja tu to vēl neesi darījis, tad vari uzticēties Jēzum šodien 
un būt drošs, ka Dievs dzirdēs un atbildēs arī uz tavām lūgšanām.

 

Jūs varat izmantot 45. lpp. 
doto paraugu.
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3. stunda
Manas lūgšanas iepriecina Dievu

Rakstu vietas skolotājiem
Mateja 21:10-17; 
Lūkas 17:11-18; 
Psalms 66

Centrālā patiesība
Dievam patīk dzirdēt Savu bērnu lūgšanas.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Stundas gaitā tas nav dots, tādēļ 

ietveriet evaņģēlija patiesības citās 
nodarbības daļās.

Atpestītajiem:    Slavē un pateicies Dievam, un 
tādā veidā sagādā Viņam prieku!

Piezīme skolotājam
Ja jums ir Hendeļa “Mesijas” ieraksts, jūs varat  kopā 
ar bērniem noklausīties “Slavējiet Jēru”. 

Šī stunda papildina 1. stundu, kurā jūs mācījāt, 
ka lūgšana kristietim nes prieku un mieru. Šajā 
nodarbībā jūs mācīsiet, ka mūsu lūgšanas iepriecina 
Dievu, īpaši, kad mēs Viņam pateicamies un 
slavējam Dievu. 

Sagatavošanās bērnu iesaistīšanai
Dažās vietās ieteiktie (atzīmēti arR plānā) jautājumi 
ir domāti pārdomām un diskusijām. Iekļaujiet šos 
un citus jautājumus  un iesaistiet bērnus mācību 
procesā. 

Bībeles pants
“Kungs, atdari man manas lūpas, lai mana mute teic 
Tavu slavu!” Psalms 51:17

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

3-8.

 Vārdu kartītes: “Dievam patīk dzirdēt Savu 
bērnu lūgšanas” (centrālā patiesība) un “Slavē un 
pateicies Dievam, un tādā veidā sagādā Viņam 
prieku!” (pielietojums atpestītam bērnam).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Iedomājies, ka tuvojas Ziemsvētki! CPA

Notikumu attīstība
1. Kristus tīra Templi.
2. Bērni gavilē Viņam un sauc par “Dāvida 

dēlu”.
3. Bērni slavē Kristu, un Viņš to pieņem ar 

prieku. CPA
4 Slavēšanas izskaidrošana.R

5. Kungs Jēzus sastop un dziedina desmit 
spitālīgos.

6. Viens atgriežas pateikties.
7. Kristus prieks mijas ar skumjām.R

8. Diskusija
 - Redzamās lietas, par kurām mēs varam 

pateikties Dievam. CPAR

 - Neredzamās lietas, par kurām mēs varam 
pateikties.  CPAR

 - Atšķirība starp “slavēšanu” un “pateicību”.  
 CPAR

9. Rīta un vakara lūgšanu nozīme. CPA
10. Aina no pielūgsmes Debesīs (Jāņa atkl. 5).
11.  “Slavējiet Jēru” (no Hendeļa “Mesijas”). 

 CPA

Kulminācija
Ja tu pazīsti Jēzu kā savu Glābēju, tad slavē Viņu 
katru dienu. 

Noslēgums
Uzaiciniet bērnus, kas neapmeklē draudzi, kopā 
ar jums aiziet uz dievkalpojumu.
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Stunda
Kādu dienu es pastaigājos un ieraudzīju ganībās lielu aitu ganāmpulku. 
Mazs jēriņš bija izsprucis caur dzīvžogu un viens pats aizklīdis uz ceļa 
tālu prom no pārējām aitām. Pēkšņi viņš jutās vientuļš un tādēļ sāka 
blēt: “Bē, bē,” savā balstiņā saukdams aitu mammu. Lielā aita visai 
ātri pamanīja, ka viņas mazais jēriņš pazudis, un sāka saukt un meklēt 
viņu. Tieši tobrīd viņa izdzirdēja jēriņa saucienus un, cik ātri vien spēja, 
skrēja uz dzīvžoga pusi, lai palīdzētu mazajam tikt atpakaļ. Likās, ka 
viņa ir priecīga, dzirdot mazā jēriņa balstiņu!

Attēls 1-8
Tas man liek domāt par to, kā mēs lūdzam Dievu. Pirmajā stundā mēs 
domājām par to, cik brīnišķīgi ir runāt ar Dievu un cik laimīgus tas 
mūs dara! Pagājušajā nedēļā mēs uzzinājām, cik svarīgi ir lūgt. Šodien 
mēs uzzināsim vēl aizraujošāku un brīnišķīgāku patiesību – Dievs ir 
ļoti iepriecināts, kad mēs runājam ar Viņu. Līdzīgi kā aita bija priecīga 
dzirdēt jēra balsi, Dievam patīk klausīties Savu bērnu balsīs! 

Psalmā 40:6 Dāvids uzrakstīja: “Diženas ir Tavas svētības pilnās domas 
par mums!” Tas nozīmē, ka Dievs pastāvīgi domā par mums un gaida, 
lai mēs runātu ar Viņu. Zini, Tas Kungs nekad neguļ (Psalms 121:4). 
Viņam nevajag atpūsties, kā mums. Viņš pastāvīgi ir nomodā, un 
Viņa domas ir pievērstas tev, it kā Viņš gaidītu sarunu ar tevi, kad esi 
pamodies. Tiklīdz tu mosties, atceries, ka Dievs jau domā par tevi. 
Dienas sākumā tu vari pavadīt dažu mirkļus, pateicoties Dievam par 
to, runājot ar Viņu un būdams tuvu Viņam.

Attēls 3-1
Reiz, dzīvodams šeit uz zemes, Kungs Jēzus gāja uz Templi. Iespējams, 
ka Viņš gribēja lūgt vai klausīties Dieva Vārdu. Vai tu zini, ko Viņš 
atrada, ieejot Templī? Tempļa pagalmā bija tirgus. Tur bija daudz 
cilvēku, kas pārdeva dzīvniekus un baložus, ko izmantoja upurēšanai 
Dievam. Citi cilvēki mainīja naudu no ceļotājiem, kas nāca no tālienes.

Visi cilvēki tērzēja, runāja un klaigāja, darot savu darbu. Neviens 
neatcerējās, ka viņi atrodas ēkā, kas tika celta kā vieta, kur pielūgt 
Dievu, dziedāt Viņam slavas dziesmas un klausīties Viņa Vārdu. Viņi 
ne uz mirkli nedomāja pa Dievu! Kungs Jēzus sajutās aizvainots un 
sadusmojās. Bībelē rakstīts, ka Viņš izklīdināja visus šos tirgotājus un 
naudas mijējus no Tempļa, kliegdams Dieva teiktos vārdus: “Manam 
namam jābūt lūgšanas namam; bet jūs to padarāt par slepkavu bedri” 
(Mateja 21:13).

CPA
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Dievam patīk 
dzirdēt Savu bērnu 
lūgšanas.”

Lasiet (vai arī ļaujiet 
vecākam bērnam lasīt) 
pantu no jūsu Bībeles.

Lasiet (vai arī ļaujiet 
vecākam bērnam lasīt) 
pantu no jūsu Bībeles.
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Attēls 3-2
Kad trokšņainie tirgotāji bija aizgājuši, daži trūkumcietēji pienāca, lai 
satiktu Jēzu. Kas viņi bija? Tie bija akli un klibi cilvēki. Ar mīlestību 
un maigumu Jēzus dziedināja viņus. Bija daži bērni, kas arī vēroja visu, 
un, kad viņi ieraudzīja brīnumus, ko paveica Jēzus, tad sāka priecīgi 
saukt: “Ozianna, Dāvida Dēlam!” Vārdi “Dāvida Dēls” nozīmē Mesija 
jeb Glābējs, kas nācis atpestīt Dieva tautu! Cilvēki bija sajūsmā, ka 
Jēzus ir atnācis!

Tomēr tur bija arī citi cilvēki, kas vēroja notiekošo, – augstie priesteri 
un rakstu mācītāji, kas cilvēkiem skaidroja Dieva Vārdu un Dieva 
domas. Viņi nepriecājās, dzirdot bērnus slavējam Kungu Jēzu, viņi 
bija aizkaitināti un dusmīgi.

Rakstu mācītāji un virspriesteri jautāja Jēzum: “Vai Tu nedzirdi, ko 
tie saka? Vai Tu nedzirdi, ka viņi sauc Tevi par Mesiju un Glābēju?”

Kā tev šķiet, ko Jēzus atbildēja?

Viņš teica: “Jā, Es dzirdu. Dievs lika šiem mazajiem bērniem slavēt 
Mani.”

Jēzus bija ļoti apmierināts, saņemot bērnu slavinājumus. Bērni nosauca 
Viņu par Dāvida Dēlu. Tu vari saukt Viņu citos brīnišķīgos vārdos. Tu 
vari saukt Viņu “mans Dievs” un “mans Glābējs”. Tu vari slavēt Viņu 
par to, ka Viņš ir tik varens, ka tur visu pasauli Savās rokās. Tu vari 
slavēt Viņu par to, ka Viņš ir tik mīlošs un spēcīgs, ka var būt visur un 
tomēr reizē būt tuvu tev.

Attēls 3-3
Vai esi kādreiz domājis, ka tikai pieaugušie var lūgt un slavēt Dievu? 
Pieaugušie Templī neziedoja slavu un pateicību Dievam, bet bērni 
gan to darīja! Jēzus ne tikai atļāva bērniem slavēt Viņu, Viņš bija ļoti 
gandarīts dzirdēt bērnu mīlestības pilnos vārdus. Es nezinu, vai kāds no 
jums apmeklē lūgšanu sapulces draudzē. Protams, tu vari vienmēr lūgt 
un slavēt Dievu klusībā savā sirdī, bet nebaidies lūgt arī skaļi. Dažiem 
vecākiem cilvēkiem var likties savādi dzirdēt bērnu lūdzam, bet Kungs 
Jēzus noteikti dzirdēs tevi un būs ļoti iepriecināts, dzirdot tavu balsi.

Vai tu tagad saproti, ko nozīmē vārdi “slavēt Kungu Jēzu”? Redzēsim, 
kas varēs man paskaidrot, ko nozīmē šie vārdi.
Ļaujiet bērniem atbildēt. Palīdziet viņiem paust, ko nozīmē pateikt Kungam, 
cik brīnišķīgs Viņš ir mums – ka Viņš ir varens un spēcīgs, mīlošs, gudrs utt.

Bībelē ir minēts vēl cits notikums, kad Kungs Jēzus bija gandarīts par 
vārdiem, ko Viņam teica kāds vīrs.

CPA

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Slavē un 
pateicies Dievam, tādā 
veidā sniedzot Viņam 
prieku”.

RJautājums, par ko 
bērniem domāt, tad uz ko 
atbildēt. 



Māci mums lūgt

24

Attēls 3-4
Kungs Jēzus kopā ar Saviem mācekļiem ceļoja pa Palestīnas 
putekļainajiem ceļiem. Tuvojoties ciematam, Viņš redzēja vīriešu grupu, 
kas turējās pa gabalu no Viņa un kaut ko kliedza. Kāpēc viņi nenāca 
tuvāk? Jēzus ieklausījās viņu saucienos. Šie vīri cieta no šausmīgas 
slimības, ko dēvē par spitālību. Tādēļ viņiem nebija atļauts tuvoties 
cilvēkiem, lai neaplipinātu viņus. Tajās dienās nebija iespējams ārstēt 
spitālību, bet kāds droši vien pateica šiem vīriem, ka Jēzus var izārstēt 
šo slimību un ka Viņš ies caur šo ciematu.

Tāpēc tagad šie vīri stāvēja un tik dedzīgi sauca: “Jēzu, Kungs, žēlo mūs!”

Jēzus bija pilns mīlestības un spēka, un, protams, Viņš gribēja 
palīdzēt šiem cilvēkiem. Viņš vienkārši tiem teica: “Ejiet, parādieties 
priesteriem.” 

Priesteri bija tie, kas izlēma, vai cilvēkam ir vai nav spitālība. Citiem 
vārdiem sakot, Jēzus teica viņiem: “Ejiet pie priesteriem un parādiet 
viņiem, ka esmu jūs dziedinājis.”

Ar grūtībām uzdrošinoties noticēt, ka tā varētu būt patiesība, vīri devās 
pie priesteriem. Ejot viņi konstatēja, ka ir dziedināti. Spitālība bija 
pazudusi. Viņu āda, ko slimība bija pārklājusi ar plankumiem, atkal 
bija tīra un veselīga. Cik laimīgi viņi jutās, skrienot pa ceļu!

Attēls 3-5
Viens vīrs apstājās un pagriezās, lai dotos atpakaļ. Kas viņam bija 
padomā? Viņš atgriezās vietā, kur viņus satika Jēzus! Kad viņš atrada 
Kungu Jēzu, tad nokrita uz sejas Jēzus priekšā un pateicās Viņam par 
dziedināšanu. Kā tev šķiet, kā jutās Jēzus? Viņš jutās ļoti, ļoti laimīgs, 
bet Viņu arī pārņēma skumjas. Vai kāds no jums var paskaidrot, kāpēc 
Viņš bija gan priecīgs, gan bēdīgs?

Ļaujiet bērniem izteikt savas domas. 

Jā, Viņš jutās ļoti laimīgs, jo vīrs atgriezās, lai pateiktos Viņam par 
dziedināšanu, bet tanī pašā laikā Viņš jutās apbēdināts, ka pārējie deviņi 
vīri neizmantoja iespēju, lai pateiktu Viņam “paldies”.

Attēls 3-6
Tagad padomāsim, par ko mēs varētu pateikties Dievam. Mēs varam 
pateikties Viņam par to, ko varam redzēt, piemēram, par ēdienu un 
drēbēm, un mēs varam pateikties Viņam par garīgām svētībām, kuras 
mēs nevaram redzēt, piemēram, par mūsu grēku piedošanu. Vai vari 
nosaukt citas garīgas svētības?
Ļaujiet bērniem ierosināt, par ko mēs varam pateikties Jēzum. Jūs varat palīdzēt 

CPA
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bērniem domāt par tādām svētībām kā: Jēzus mūsu dēļ nomira uz krusta, dod 
mums mūžīgu dzīvību, vienmēr ir ar mums, Debesīs gatavo mums mājvietu utt.

Kādas vēl trīs lietas mēs varam redzēt, par ko mēs varam pateikties?
Ļaujiet bērniem izteikties. Varbūt jūs varat palīdzēt, minot kādus piemērus, 
tādus kā: mūsu vecāki, mūsu klase, mūsu draugi, Bībele utt.

Tagad būs patiešām grūts jautājums. Kāda ir atšķirība starp “Dieva 
slavēšanu” un “pateikšanos Dievam”?

Ieturiet pauzi, lai bērniem būtu laiks padomāt un izteikt vienu vai divas atbildes.

Jā, kad mēs “slavējam Dievu”,  mēs slavējam Viņu par to,  kāds Viņš  
ir – Viņš ir stiprs, mīlošs, Viņš zina visu. “Pateikties” nozīmē pateikties 
Viņam par to, ko Viņš ir darījis mūsu labā, – nomiris pie krusta par 
mūsu grēkiem, piedod mums, rūpējas par mums, dod mums katru 
dienu ēdienu utt.

Vai abas – “slavēšana” un “pateicība” ir svarīgas? Jā gan. Kad mēs 
ziedojam mūsu slavēšanu un pateicību Dievam, Viņš ir apmierināts un 
priecīgs, dzirdot mūsu balsis. Vai tu mēģināsi katru dienu iepriecināt 
Dieva sirdi šādā veidā? Katru rītu pirms došanās uz skolu tu vari uz 
dažām minūtēm nomesties ceļos pie gultas, palasīt dažus pantus no 
Bībeles un uzmanīgi padomāt par tiem. Tad tu vari lūgt Dievam 
palīdzību un svētību dienai, neaizmirsti arī slavēt Viņu un pateikties 
Viņam.

Ļoti bieži pantos, kurus lasīsi, uzzināsi kaut ko par Dievu vai Kungu 
Jēzu. Pārdomājot lasīto, tu vari pateikties Dievam par to. Pirms 
gulētiešanas pateicies Dievam par Viņa mīlestību un gādību. Tas 
iepriecinās Viņa sirdi un arī tavējo.

Attēls 3-7
Ieskatīsimies vēlreiz Dieva Vārdā. Es gribu, lai tu dzirdētu kaut ko ļoti 
skaistu, kas rakstīts Atklāsmes grāmatā, Bībeles pēdējā grāmatā. Dieva 
vadīts, Jānis uzrakstīja šo grāmatu par to, kā izskatās Debesīs. Dievs 
parādīja viņam šo brīnišķīgo vietu, un tieši Debesu vidū Jānis ieraudzīja 
troni, uz kura sēdēja Dievs Tēvs. Tad nedaudz vēlāk viņš ieraudzīja uz 
troņa Kungu Jēzu. Jānis Viņu sauc par Jēru. Vai tu saproti, kāpēc viņš 
šādi sauc Jēzu? Tūlīt paskaidrošu. Pirms Jēzus atnākšanas uz zemes, ja 
kāds  cilvēks gribēja nākt Dieva tuvumā, viņam bija jāatnes dzīvnieks 
(ļoti bieži tas bija jērs), jānokauj un jāupurē uz altāra Dievam. 

Ar šādu rīcību cilvēks it kā teica: “Esmu grēkojis un rīkojies slikti. 
Esmu pelnījis mirt par Tavu, ak, Kungs, baušļu neievērošanu, bet 
šis jērs mirst manā vietā.” Upurējamie dzīvnieki īsti nevarēja ieņemt 
grēcīga cilvēka vietu. Tie bija tikai ilustrācija, kas norādīja uz Kungu 
Jēzu, kas atnāca pēc daudziem gadiem. Viņu dēvēja par Dieva Jēru, 
un Viņš nomira uz krusta par mūsu grēkiem. Kādu dienu tie, kas mīl 
Jēzu, nonāks pie Viņa Debesīs. 

Parādiet kartīti ar 
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Atklāsmes grāmatā Jānis apraksta brīnišķīgu Debesu ainavu. Ap Dieva 
troni pulcējas tūkstošiem cilvēku, kas ir glābti no  grēkiem. Viņi visi lūdz 
Dievu un Kungu Jēzu, Dieva Jēru. Ko viņi saka un dzied? Ieklausīsimies 
vārdos no Atklāsmes grāmatas 15:13.
Ja jums ir Hendeļa “Mesijas” ieraksts, jūs varat kopā ar bērniem noklausīties 
“Slavējiet Jēru”. Tas nāks viņiem par svētību un palīdzēs slavēt Jēzu. (Ja jums 
nav ieraksta, varat nolasīt pantus no Bībeles.)

Attēls 3-8
Vai tā nav brīnišķīga slavas dziesma? Ja esi lūdzis Kungu Jēzu būt par 
tavu Glābēju un tu mīli Viņu, kādu dienu arī tu Debesīs dziedāsi šos 
brīnišķīgos vārdus! Tomēr tev nav jāgaida, kamēr nokļūsi Debesīs, kur 
tu slavēsi Dievu nevainojami (daudz labāk nekā tagad). Dievs vēlas, lai 
tu slavētu Viņu katru dienu. Tu vari to darīt, katru rītu runājot ar Viņu 
lūgšanā, un Viņš būs apmierināts, ja katru svētdienu apmeklēsi draudzi 
vai svētdienas skolu. Baznīcā mēs satiekamies ar citiem cilvēkiem, kas 
mīl Kungu, tur lūdzam Viņu un klausāmies Viņa Vārdu. Dziesmas, 
ko dzied kristieši, ļoti bieži ir slavas dziesmas Dievam. Ja tu esi patiess 
kristietis, tu vari dziedāt šīs dziesmas Kungam no visas sirds, zinot, 
ka Viņš klausās un ir apmierināts, ka tu slavē Viņu. Ja tu neapmeklē 
draudzi, es ar prieku paņemtu tevi līdz uz baznīcu. Pirms tam es, 
protams, aprunāšos ar taviem vecākiem. 

Vienojieties par iespēju aizvest svētdien uz draudzi bērnus, kas neapmeklē baznīcu.

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko psalmists Dāvids saka mums par Dieva domām (Psalms 40:6)? 

(Dāvids uzrakstīja: “Diženas ir Tavas svētības pilnās domas par 
mums!” Tas nozīmē, ka Dievs pastāvīgi domā par mums un gaida, 
lai mēs runātu ar Viņu.)

2. Kādā vārdā bērni sauca Jēzu Templī? (“Dāvida Dēls”.)

3. Kādos vārdos mēs varam saukt Jēzu? (“Mans Dievs”, “mans 
Pestītājs” utt.)

4. Vai vari pateikt, ko nozīmē “slavēt”? (Pateikt Dievam, cik brīnišķīgs 
Viņš ir – ka Viņš ir varens un spēcīgs, mīlošs, visgudrākais utt.)

5. Kā tu vari zināt, ka Dievam patīk dzirdēt, ka bērni slavē Viņu 
draudzes sapulcē? (Kad bērni Templī slavēja Viņu, Jēzus bija patiesi 
apmierināts, dzirdot viņu mīlestības pilnos vārdus.)

6. Kāpēc Jēzus bija reizē priecīgs un sarūgtināts, kad viens no 
spitālīgajiem atgriezās, lai pateiktos Viņam? (Viņš bija priecīgs 
tāpēc, ka vīrs atgriezās, lai pateiktos Viņam par dziedināšanu, bet 
sarūgtināts, ka deviņi pārējie nebija iedomājušies pateikt Viņam 
“paldies”.)

CPA
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7. Piedāvājiet piecus redzamus iemeslus, kādēļ mēs varam pateikties 
Dievam. (Atbildes būs dažādas. Tekstā minētie iemesli: ēdiens, 
apģērbs, mūsu vecāki, mūsu klase, mūsu draugi, Bībele.)

8. Piedāvājiet trīs neredzamas garīgas svētības, par kurām mēs varam 
pateikties Dievam. (Atbildes būs dažādas. Tekstā minēti: mūsu grēku 
piedošana; Jēzus nomira pie krusta par mums; deva mums mūžīgu 
dzīvību, vienmēr ir kopā ar mums, gatavo mums mājvietu Debesīs.)

9. Padomā par diviem labiem brīžiem, kad katru dienu slavēt Dievu 
un pateikties Viņam. (No rīta un vakarā pirms gulētiešanas.)

10. Kas ir rakstīts Psalmā 51:17? (“Kungs, atdari man manas lūpas, lai 
mana mute teic Tavu slavu! ”)
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4. stunda
Citiem cilvēkiem nepieciešamas manas lūgšanas

Rakstu vieta skolotājam
1. Mozus 18; 19:27-29

Centrālā patiesība
Dievs liek man lūgt par citiem.

Pielietojums
Atpestītajiem: Tev vajag lūgt par ģimeni, skolotājiem, 

misionāriem, slimajiem un draugiem.

Atpestītam bērnam tiek mācīts, ka viņi var 
kalpot, aizlūdzot par citiem. Mēs vēlamies, lai viņi 
apzinātos, ka pretējā gadījumā nelūdzot (nepildot 
doto uzdevumu) viņi grēko pret Dievu. To atgādina 
Bībeles pants, kuru šajā nodarbībā mācāmies.  

Sagatavošanās bērnu iesaistīšanai
Stundas beigās mēs iesakām iedot katram bērnam 
zīmuli un papīru, lai apvilktu savu roku. Tas viņiem 
palīdzēs atcerēties cilvēkus, par kuriem aizlūgt. 
Skolotājam viss nepieciešamais jāsagādā pirms 
nodarbības. 

Šī pielietojuma aktivitāte domāta atpestītiem 
bērniem, taču arī neatpestītie bērni var piedalīties.

Būtu ļoti svarīgi, ka skolotājs uzzīmētu roku uz tāfeles 
un, paskaidrojot  aktivitāti bērniem, pierakstītu 
attiecīgos skaidrojumus. (Skat. instrukciju stundas 
beigās.) 

Mazākie bērni var uzzīmēt  roku un nerakstīt 
paskaidrojumus.

Bībeles pants
“Es nekad tā neapgrēkošos pret To Kungu, ka 
mitētos par jums aizlūgt…” 1. Samuēla 12:23

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

 Vārdu kartīte: “Dievs liek man lūgt par citiem.” 
(centrālā patiesība).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai tu zini, kas ir starpkontinentālā raķete? 

Notikumu attīstība

1. Iepazīšanās ar Ābrahāmu – lūgšanu vīru, kas 
cēla altārus Dievam. CPA

2. Dievs apciemo Ābrahāmu un Sāru.

3 Ābrahams uzņem trīs ciemiņus. 

4. Dievs Ābrahāmam apsola dēlu.

5. Viņš pastāsta Ābrahāmam par iespējamo 
Sodomas izpostīšanu. CPN

6. Ābrahāms saprot, ka viņš var palīdzēt 
lūdzot.  CPA, CPN

7. Ābrahāms aizlūdz par Latu un Sodomu. 
 CP

Kulminācija

Dievs iznīcina Sodomu, bet izglābj Latu, jo 
Ābrahāms par viņu aizlūdza.

Noslēgums

Dievs vēlas, lai lūdz par citiem – Viņš svētīs tos 
caur tavām lūgšanām. CPA
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Stunda
Vai tu zini, kas ir starpkontinentālā raķete? Tas ir briesmīgs ierocis, 
kuru izmanto karā uzbrukumiem no ļoti liela attāluma. Raķete paceļas 
gaisā un piezemējas citā pasaules daļā, eksplodējot ar milzīgu spēku un 
nodarot ārkārtīgi lielus zaudējumus. 

Attēls 4-1
Savā veidā lūgšana ir līdzīga raķetei, bet tā dara labu, nevis nodara 
postījumus. Tu vari lūgt vienā pasaule daļā, Dievs dzird tavas lūgšanas,  
atbild un ar milzu spēku darbojas tajā vietā, par kuru tu lūdzi. Tas var 
būt tūkstošiem kilometru no vietas, kur tu dzīvo.  Dievs var svētīt 
cilvēkus tur, jo tu lūdzi par viņiem. 

Viens no svarīgākiem lūgšanu veidiem ir lūgšana par citu cilvēku 
vajadzībām. Vecajā Derībā ir stāsts par vīru, kurš lūdza. Vai varat 
uzminēt viņa vārdu? Es nedaudz pateikšu jums priekšā:

1. Viņš dzīvoja apmēram 2000 gadus pirms Kristus dzimšanas.

2. Dievs aicināja viņu atstāt savas mājas un doties garā ceļojumā. 

3. Bieži vien viņš nezināja, kur Dievs runās ar viņu. 

4. Viņš nepārtraukti ceļoja. 

5. Lielāko savas dzīves laiku viņš nodzīvoja teltī. 

Attēls 4-2
Vai uzminējāt? Jā, tas bija Ābrahāms! Visur, kur Ābrahāms gāja, viņš 
Dievam uzcēla akmens altāri. Uz šiem altāriem viņš upurēja Dievam 
jēru vai kādu citu dzīvnieku un tur arī runāja ar Dievu lūgšanā. Savas 
dzīves laikā viņš uzcēla daudz šādu altāru visur, kur vien devās. Vai tu 
līdzinies Ābrahāmam? Vai tu runājies ar Dievu visur, kur ej? Mēs jau 
esam mācījušies, ka Dievam patīk dzirdēt mūsu lūgšanas un ka Viņš 
vēlas, lai runājam ar Viņu jebkurā laikā, jebkurā vietā – mājās, skolā, 
baznīcā, sporta laukumā vai braucot ar divriteni (protams, ka braucot 
tavas acis būs atvērtas, kad lūgsi). Cik labi ir apzināties, ka vari sarunāties 
ar Debesu Tēvu visur un zināt, ka Viņš vienmēr ir blakus un klausās. 

Kādu dienu, kad Ābrahāms un viņa sieva Sāra jau bija ļoti veci, Dievs 
izlēma viņus apciemot. Dievs gribēja, lai Ābrahāms spētu Viņu redzēt,  
tādēļ pieņēma cilvēka izskatu. Ar Viņu kopā bija vēl divi vīri, varbūt 
tie bija divi eņģeļi. 

Attēls 4-3
Ābrahāms sēdēja pie ieejas savā teltī, kad redzēja tuvojamies trīs 
ciemiņus. 

Kaut arī viņš bija ļoti vecs vīrs, tomēr steidzās tiem pretim un uzaicināja  
uz kopīgu maltīti. Viesi atpūtās zem koka, bet Sāra tikmēr pagatavoja 
viņiem jauku mielastu.

CPA
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Kad trīs ciemiņi bija pamielojušies, Dievs deva Ābrahāmam brīnišķīgu 
apsolījumu, ka apmēram pēc gada Sārai būs dēls. Arī Sāra bija ļoti 
veca, un viņai nekad nebija bijuši bērni, tādēļ viņai bija grūti ticēt 
tam, ko Dievs apsolīja. Bet Dievs pats teica Ābrahāmam: “Vai Tam 
Kungam kaut kas būtu neiespējams?” (1. Moz. 18:14) Protams, nē! 
Sārai piedzims dēls, tieši tā, kā Dievs to bija solījis.

Attēls 4-4
Bet Dievam bija arī bēdīgas ziņas, ko pastāstīt Ābrahāmam. Dievs bija 
novērojis kādas pilsētas, netālu no vietas, kur Ābrahāms dzīvoja, ļaužu 
ļaunumu. Šo pilsētu sauca Sodoma, un tur dzīvoja Ābrahāma brāļa dēls 
Lats. Ābrahāms pastaigājās ar saviem ciemiņiem, kad Dievs nolēma 
pastāstīt Savam labajam draugam, ka gatavojas sodīt ļaunumu un 
iznīcināt pilsētu. Dievs par to bija ļoti noskumis un tāpat arī Ābrahāms.

Reizēm mēs domājam, ka Dievs, būdams tik laipns un labs, iespējams, 
nemaz nespēj sodīt grēku. Bet Bībelē ļoti skaidri teikts, ka Dievs ir ne 
tikai mīlošs un laipns, Viņš ir arī pilnīgi svēts, taisns un nevainojams. Tas 
nozīmē, ka Dievam jāsoda Sodomas iedzīvotāju grēks, jo tie neatgriežas 
no saviem ļaunajiem ceļiem. Vai tu domā, ka vari grēkot pret Dievu, 
rīkodamies slikti, piemēram, būdams nelaipns, melojot, špikojot, un 
Viņš to neņems vērā? Dievs nevar tā vienkārši ignorēt tavu grēku. Viņam 
tas jāsoda. Bet tādēļ, ka Dievs tevi ļoti mīl, Viņš negrib tevi sodīt. Tādēļ 
Dievs sūtīja Savu vienīgo Dēlu, Kungu Jēzu, uz šo pasauli uzņemties 
sodu, ko tu esi pelnījis. Ja tu novērsīsies no saviem grēkiem un lūgsi, lai 
Jēzus kļūst par tavu Glābēju, Dievs tev piedos. Varbūt tev nav skaidrs, 
kā lūgt Dievam piedošanu. Kad tu dosies prom, es stāvēšu (norāda 
vietu). Ja gribi būt drošs, ka tavi grēki ir piedoti, bet neesi skaidrībā, 
kā runāt ar Dievu, es ar prieku tev no Bībeles to parādīšu. Ja ignorēsi 
Viņa mīlestību un turpināsi grēkot, Dievs tevi sodīs.

Padomā, vai ir vērts nevilcinoties pieņemt lēmumu novērsties no 
saviem grēkiem. Nāc pie Jēzus un lūdz Viņu glābt tevi. Viņš ir 
apsolījis, ka... (Jāņa 6:37). Viņš ir apsolījis pieņemt tevi. Jau šodien 
tev tavi grēki var būt piedoti!

Esmu pārliecināts, ka Ābrahāmam uzreiz ienāca prātā Lats un viņa 
ģimene.

Ko Ābrahāms varēja darīt, lai palīdzētu Latam, kurš atradās briesmās 
Sodomā? Ir tik brīnišķīgi būt Dieva draugam un pavadīt laiku sarunās 
ar Viņu! Ābrahāms bija priecīgs, ka viņam nebija jābaidās Dieva soda. 
Bet kā ar Latu? Ābrahāms domāja, ka varēs viņam palīdzēt. Viņš lūgs 
par savu brāļa dēlu, viņa sievu un ģimeni. 

Attēls 4-5
Ja tu esi novērsies no saviem grēkiem un lūdzis, lai Kungs Jēzus kļūst par 
tavu Glābēju, tu nedaudz līdzinies Ābrahāmam. Tu esi Dieva draugs, 
tu vari runāt ar Viņu un baudīt Viņa tuvumu. Tev nav jāraizējas, ka 
tiksi sodīts savu grēku dēļ, jo zini, ka Kungs Jēzus pie krusta uzņēmās 

CPN
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sodu, kas pienācās tev. Bet kā ar tavu ģimeni un draugiem? Vai esi 
norūpējies par viņiem, kā Ābrahāms raizējās par Latu? Vai tu lūdz, 
lai viņi varētu iepazīt Jēzu? Atceries, ka Dievs vēlas, lai tu aizlūgtu par 
citiem – par neatpestītajiem draugiem skolā un par kādiem ģimenes 
locekļiem, kuriem varbūt nepieciešamas tavas aizlūgšanas. Ja mīli 
Kungu Jēzu kā savu Glābēju, tad pielūko, ka regulāri lūdz par savu 
ģimeni un draugiem! 

Tagad es vēlos uzrunāt zēnus un meitenes, kas vēl nav glābti. Es bieži 
lūdzu par jums, un, iespējams, šodien kāds no jums vēlas uzticēties 
Kungam Jēzum kā savam Glābējam. Ja tu vēlies ar mani parunāt, kā 
uzticēt savu dzīvi Kristum, es labprāt tev to paskaidrošu. Pēc nodarbības 
atnāc (norāda vietu) un mēs parunāsim. 

Attēls 4-6
Ābrahāms rūpējās par savu ģimeni un draugiem, un viņš sāka lūgt par 
Sodomas iedzīvotājiem.

Ābrahāms teica: “Ja tur būtu 50 taisni cilvēki, tas ir, ļaudis, kuri vēlas 
Tev patikt un paklausīt, vai Tu viņu dēļ būtu gatavs saudzēt pilsētu?”

Dievs atbildēja: “Jā, ja Es atradīšu Sodomā 50 taisnos, Es viņu dēļ 
saudzēšu visu pilsētu.”

Tad Ābrahāms ļoti pazemīgi jautāja: “Kas notiks, ja tur būs 45 cilvēki, 
kuri grib Tev paklausīt?”

Dievs teica: “Es neiznīcināšu pilsētu, ja tur būs 45.”

Tad Ābrahāms sacīja: “Bet ja būs tikai 40?”

Un Dievs viņu nomierināja, ka saudzēs pilsētu šo 40 dēļ.

Ābrahāms turpināja lūgt: “Kungs, nedusmojies, bet ja tur būs tikai 30?”

Viņš viegli nepadevās, vai ne? Ābrahāms bija gaužām norūpējies par 
Latu un tā ģimeni.

“Nē,” Dievs atbildēja, “es neiznīcināšu pilsētu, ja tur būs tikai 30 taisnu 
cilvēku.”

Bet Ābrahāms vēl nebija beidzis! Viņš turpināja lūgt par Sodomas 
ļaudīm! Zini, Dievs grib, lai turpinām lūgt par neatpestītajiem 
draugiem, kuri ir briesmās. Būsim kā Ābrahāms, kurš atkal un atkal 
nāca pie Tā Kunga!

Beidzot viņš jautāja: “Ja tur būs tikai desmit cilvēku, kuri vēlēsies darīt 
taisnību?” Dieva mīlestība bija tik liela, ka Viņš apliecināja Ābrahāmam, 
ka neizpostīs Sodomu, ja atradīs tikai 10 cilvēkus, kas Viņam paklausa.

Ābrahāms būs bijis pārliecināts, ka Sodomā ir vismaz 10 cilvēki, kuri 
mīl Dievu, un tā viņš beidza lūgt un drīz vien devās atpakaļ mājās.

Viņš bija apmierināts ar Dieva solījumiem, tādēļ garā saruna bija 

CPN

Parādiet centrālās 
patiesībās kartīti: “Dievs 
liek man lūgt par citiem.”

CP

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.
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beigusies. 

Attēls 4-7
Bet Dievs Sodomā neatrada 10 taisnus cilvēkus. Tā nu Dievam nācās 
iznīcināt šo ļauno pilsētu. Viņš sūtīja uguni, un cilvēki aizgāja bojā. Tā 
bija kā liela zemestrīce un vulkāna izvirdums vienlaicīgi. 

Bet kā ar Latu? Vai Ābrahāma lūgšana bija veltīga? Nē! Dievs atcerējās 
Ābrahāma lūgšanas. Izlasīsim, kas ir teikts 1. Moz. 19:29.

“Pēc šī apgabala pilsētu izpostīšanas Dievs pieminēja Ābrahāmu, un 
Viņš izveda Latu no šīs posta vietas, kad Viņš tās pilsētas bija izpostījis, 
kurās Lats bija dzīvojis” (1. Moz. 19:29).

Attēls 4-8
Kā Dievs bija uzklausījis Ābrahāma lūgšanas, un Lats Sodomas 
izpostīšanas laikā tika izglābts, tā Dievs vēlas, lai tu arī lūdz par citiem 
cilvēkiem. Tu vari lūgt par saviem neatpestītajiem draugiem, ģimeni un 
arī par citiem kristiešiem, piemēram, misionāriem, lai Dievs palīdz viņu 
darbā. Vai tu šodien pieņemsi lēmumu regulāri lūgt par pazīstamajiem 
misionāriem, saviem draugiem, ģimenes locekļiem un citiem, kuriem 
nepieciešamas tavas aizlūgšanas? Dievs uzklausīs un atbildēs uz tavām 
lūgšanām par citiem, kad tu uzticīgi aizlūgsi. 

Atkārtošanas jautājumi
1. Kādā veidā starpkontinentālā raķete līdzinās lūgšanai? Un kas 

tām ir pilnīgi atšķirīgs? (Abas var aizsniegt mērķi citā pasaules daļā. 
Atšķirība ir tā, ka raķete izposta, bet lūgšana dara labu.)

2. Ko Ābrahāms darīja katrā vietā, kur viņš gāja? (Visur, kur viņš gāja, 
Ābrahāms uzcēla Dievam akmens altāri.)

3. Kādēļ viņš cēla altārus? (Uz tiem viņš Dievam upurēja jēru vai citu 
dzīvnieku un tur runāja ar Dievu lūgšanā.)

4. Kur bija Ābrahāms, kad Dievs viņu apciemoja? (Viņš sēdēja pie 
savas telts ieejas.)

5. Kādu apsolījumu Dievs deva Ābrahāmam un Sārai? (Nākamajā 
gadā Sārai piedzims dēls.)

6. Kāda bija bēdīgā ziņa, ko Dievs pavēstīja Ābrahāmam? (Dievs 
gatavojās izpostīt Sodomu.)

7. Kādēļ Dievs nolēma izpostīt Sodomu? (Jo cilvēki tur bija ļoti ļauni.)
8. Ko mēs mācāmies par Dievu, kad redzam Sodomas izpostīšanu? 

(Dievs ir svēts, taisns un nevainojams, Viņam jāsoda grēks.)
9. Ko Ābrahāms darīja, lai palīdzētu saviem radiem Sodomā? (Viņš 

par tiem aizlūdza.)
10. Kāds, pēc Ābrahāma domām, bija vismazākais taisno cilvēku skaits 

Sodomā? (Desmit)

CPA
Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Jau iepriekš izvēlieties 
labu lasītāju, kam uzticēt 
izlasīt šo pantu no 
Bībeles.
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11. Vai Dievs atbildēja Ābrahāma lūgšanu? Kādā veidā? (Jā, Dievs 
saudzēja Latu.)

12. Par kurām piecām cilvēku grupām mēs mācījāmies aizlūgt? 
(Ģimene, skolotāji un misionāri, valdība, vecie un slimie, draugi.)

Jautājumi pārdomām, uz kuriem nav jāatbild skaļi
1. Vai tu lūdz par mani, savu skolotāju? Vai tu to sāksi šodien?

2. Vai tu lūdz par saviem neatpestītajiem draugiem? Vai esi tikpat 
neatlaidīgs kā Ābrahāms?

3. Vai esi iedomājies, ka varētu uztaisīt nelielu cilvēku sarakstu, par 
kuriem vajadzētu aizlūgt? Tā ir laba ideja. Kādēļ to neīstenot 
šodien?

4. Vai esi padomājis, ka tas ir grēks pret Dievu, ja tu nelūdz par citiem? 
(1. Sam. 12:23)

Pārskata aktivitāte
Lūgšana par citiem

Mēs kopīgi darīsim kaut ko ļoti vienkāršu, bet ļoti svarīgu. Es gribētu, 
lai tu savu kreiso roku uzliec uz papīra un rūpīgi apvelc ap pirkstiem 
un plaukstu.
Parādiet ar savu roku, kā to izdarīt.

Mēs uz katra no pirkstiem vai pie tiem uzrakstīsim vārdus, kas palīdzēs 
atcerēties 5 veidu cilvēkus, par kuriem varam lūgt.
Ja tu šādā veidā pacel roku (ar pirkstiem uz augšu), tavs īkšķis ir tuvāk 
ķermenim, vai ne? Tādējādi īkšķis mums atgādina lūgt par vistuvākajiem 
cilvēkiem, par mūsu pašu ģimeni – mammu, tēti, brāļiem, māsām, 
vecvecākiem un citiem ģimenes locekļiem. Vai tu lūdz, lai Dievs svētī 
tavas ģimenes locekļus? Tā ir pirmā ļaužu grupa, par ko lūgt. Uzraksti 
pie īkšķa “ģimene”.
Izdevīgā brīdī ierakstiet katru vārdu savā paša zīmējumā.

Nu, kurš pirksts visvairāk tiek izmantots?
Izstiepiet rādītājpirkstu.

Jā, skolotājs daudz izmanto šo pirkstu. Mēs varam domāt arī par 
mācītājiem un misionāriem, kas māca Dieva Vārdu, arī viņi var 
izmantot šo pirkstu! Labi, rādītājpirksts mums var atgādināt lūgt par 
skolotājiem, mācītājiem un misionāriem. Viņiem ļoti vajadzīgas 
mūsu aizlūgšanas, lai Dievs palīdz viņu īpašajā darbā, ko Viņš tiem 
uzticējis. Uzrakstiet “skolotāji un misionāri” pie rādītājpirksta.
Vidējais pirksts ir visgarākais. Tas atgādina lūgt par svarīgiem cilvēkiem 
valstī.  Kā jūs domājat, kuri tie ir?  Jā,  cilvēki,  kuri  pārvalda mūsu 
valsti, – prezidents, premjerministrs, Saeimas deputāti un pašvaldību 
vadītāji. Dievs Savā Vārdā saka, lai lūdzam par šiem ļaudīm, ka tie 
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varētu pieņemt gudrus lēmumus un taisnīgi pārvaldīt valsti (1. Tim. 
2:1-2). Tādēļ pie garākā pirksta varam uzrakstīt “valdība”.

Tālāk nonākam pie ceturtā pirksta. Tas ir visvājākais. Ja tu citus 
pirkstus noliec un gribi, lai šis paliek taisns, tad redzēsi, to ir pavisam 
grūti izdarīt, jo tas ir diezgan nespēcīgs. Kā tu domā, par ko šis pirksts 
atgādinās lūgt? Jā, par tiem, kuri ir nespēcīgi, par slimajiem un vecajiem, 
kuri nespēj pietiekami labi pārvietoties. Tiem tiešām arī vajadzīgas tavas 
aizlūgšanas! Pie ceturtā pirksta uzraksti “slimie un vecie”. Varbūt zini 
kādu, kurš tieši tagad ir slims. Tu uzreiz vari sākt par viņu lūgt!

Beidzot ir šis mazais pirkstiņš. Tas man atgādina visus mazos cilvēkus. 
Kuri tie ir? Jā, zēni un meitenes kā tu! Tu vari lūgt arī par saviem 
draugiem. Daži no tiem nav kristieši, un viņiem nepieciešams iepazīt 
Kungu Jēzu kā savu Glābēju. Vai tu lūdz par saviem draugiem? Tev 
vajadzētu būt labam draugam saviem neatpestītajiem draugiem, kāds 
Latam bija Ābrahāms. Nu mēs varam uzrakstīt “draugi” pie pēdējā 
pirkstiņa. Varbūt tu vari uzrakstīt neapestīta drauga vārdu un atcerēties 
katru dienu par viņu lūgt.

Nu tev ir piecu dažādu cilvēku grupu saraksts, par kuriem vari lūgt. 
Atceries aizlūgt katru dienu par citiem cilvēkiem! Viņiem vajadzīgas 
tavas lūgšanas.

ģimene

vadītāji
skolotāji, 
mācītāji un 
misionāri

vājie un 
slimie

mani 
draugi
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5. stunda
Mācīsimies lūgt labāk

Rakstu vieta skolotājiem
Daniēla 9:1-6,16-19; 
Jeremijas 29:10-14; 
Marka 9:14-27

Centrālā patiesība
Mācies lūgt labāk!

Pielietojums
Neatpestītajiem: Šī stunda pamatā domāta 

kristīgiem bērniem. Evaņģēliju var 
mācīt citā stundas daļā, piemēram, 
dziesmā.

Atpestītajiem: Lai lūgtu sekmīgāk, seko Bībelē 
dotajiem Dieva likumiem.

Sagatavošanās bērnu iesaistīšanai
 Mācot iekļaujiet dažādus jautājumus. Apmēram 

trīsdesmit ir tekstā. Ne visi jautājumi prasa 
atbildes, taču tie liek domāt un mācīties.   Daži 
svarīgi jautājumi ir atzīmēti arR. Atbildes uz tiem 
(vai līdzīgiem jautājumiem, kurus sagatavosiet) 
norādīs, vai bērni klausās un saprot  mācīto, lai 
varētu to pielietot.

 Stundas beigās  piedāvājam atkārtošanas 
jautājumus. Sadaliet grupu divās komandās un, 
lietojot uzskati, padariet atkārtošanu interesantu 
un aizraujošu. Atkārtošana arī ir daļa no mācību 
procesa. 

Bībeles pants
Atkārtojiet iepriekšējos pantus.

Uzskate
 Attēls: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7 un 5-8.

 Vārdu kartītes: “Mūsu dzīvē nav vietas 
neizsūdzētam grēkam”, “Mums jālūdz saskaņā 
ar Dieva gribu” un “Mums jālūdz ticībā.”

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai esi dzirdējis, kā mazulis mācās runāt? 

Noteikumu attīstība

1. 1. noteikums: mūsu dzīvē nav vietas  
neizsūdzētam grēkam. CPA

2. Brīdis grēku nožēlas lūgšanai.

3. 2. noteikums: lūdz saskaņā ar Dieva gribu!  
 CP

4. Piemērs: lūgšana, kas nav saskaņā ar Dieva 
gribu. CP

5. Bībeles piemērs: Daniēls lūdz.

6. Kā zināt, ka lūdzam  saskaņā ar Dieva 
gribu? 

7. Dieva gribu mēs uzzinām, lasot Bībeli. 

8. Dieva gribu mums palīdz uzzināt Svētais 
Gars, kurš vada mūsu lūgšanas.

9. 3. noteikums: lūdz ticībā!  CP
10. Piemērs: lūgt neticot.

11. Bībeles piemērs: tēvs lūdz par dēlu, kuru 
apsēdis nešķīsts gars.

Kulminācija

“Kungs, es ticu.”

Noslēgums

Ļausim Dievam palīdzēt mums mācīties lūgt 
tā, ka tas iepriecina Dievu, un veidus, kā Dievs 
atbild.
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Stunda
Attēls 5-1
Varbūt tev ir mazs brālītis vai māsiņa, kas mācās izrunāt savus pirmos 
vārdiņus – “mamma” vai “tēta”. Tas izklausās jautri, vai ne? Veidojot 
skaņas, mazulis cenšas pateikt, ko viņš vēlas. Piemēram, ar “baba” 
viņš, iespējams, domā: “Esmu ļoti izsalcis. Vai es varētu dabūt kaut ko 
ēst?” Mazulis vēl nespēj tik sarežģīti izteikties, taču pēc “baba” māmiņa 
saprot, ko viņš vēlas.

Būtu šausmīgi, ja mazulis nekad neiemācītos runāt pareizi un visu 
dzīvi teiktu “baba”, kad vēlētos paēst, vai tikai žēli raudātu, kad gribētu 
gulēt, tā vietā, lai pateiktu: “Esmu ļoti noguris un man ir nepieciešams 
labi izgulēties.”

Vai zinājāt, ka daži kristieši ir līdzīgi cilvēkiem, kas tā arī nav iemācījušies 
kārtīgi runāt, – es domāju brīžus, kad viņi lūgšanā runā ar Dievu. Viņi 
nekad nav mācījušies lūgt un, lai gan ir jau nobrieduši kristieši, nav 
attīstījuši savu prasmi lūgt. Es pieļauju, ka Dievs saprot viņu lūgšanas, 
bet Viņam patiktu, ja šie cilvēki iemācītos lūgt labāk. 

Esmu pārliecināts, ka tu vēlies iemācīties lūgt labāk, vai ne? Ka nevēlies 
palikt par iesācēju lūgšanā, kā cilvēks, kas tikko ir piedzimis Dieva 
ģimenē. Es nedomāju, ka tev būtu jāiemācās cēli vārdi un jāizmanto 
ļoti skaisti izteicieni. Nē, ir kas daudz svarīgāks par to, un Dievs Bībelē 
devis mums dažus noteikumus, lai mēs varētu lūgt Viņam tīkamā veidā 
un efektīvi.

 

Attēls 5-2
Pirmais noteikums: kad mēs sākam lūgt, mūsu dzīvē nedrīkst būt 
neatzīts grēks. Ļauj man to tev paskaidrot. Dažkārt, kad tu sāc lūgt, 
tu pēkšņi atceries kaut ko sliktu, ko esi darījis, – kaut ko, par ko neesi 
lūdzis Dievam piedošanu. Tas piepilda tavu prātu tik ļoti, ka tu nespēj 
atcerēties, ko mēģini izteikt Dievam lūgšanā. Bībelē ļoti skaidri sacīts, 
ka Dievs negribēs klausīties tevī, ja tavā dzīvē būs kāds neatzīts grēks. 
Ieklausies šajos nopietnajos vārdos, kas rakstīti Bībelē.

Izlasiet dažus vai arī visus četrus pantus, bet izlaidiet rakstu vietas.

“Jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu Dieva, un jūsu grēki apslēpj Viņa 
vaigu no jums, ka Viņš neklausās uz jums” (Jesajas 59:2).

“Tādēļ, kad jūs, kaut arī skaļi kliegdami, piesauksit To Kungu, Viņš 
jūs neuzklausīs” (Mihas 3:4a).

“Dievs neatbild” (Mihas 3:7b).

“Tagad Es neklausīšu, kad tie sauc!” (Caharijas 7:13b).

Vai te nav vareni vārdi? Cik šausmīgi, ja lūdzam Dievu, bet Viņš atsakās 
klausīties!

Parādiet kartīti ar             
1. noteikumu: “Mūsu 
dzīvē nedrīkst būt neatzīts 
grēks.”
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Tādēļ, ja pamanām, ka esam slikti rīkojušies un neesam Jēzum atzinuši 
savu vainu, mums tas nekavējoties jānokārto. Citādi grēks būs kā liels 
šķērslis starp mums un Dievu un Viņš neuzklausīs mūsu lūgšanas.

Ja izstāstām Dievam savus grēkus un no visas sirds lūdzam Viņam 
piedošanu, Viņš apsola piedot mums un šķīstīt no visiem grēkiem   
(1. Jāņa 1:9). Tad mēs varēsim stāstīt Dievam visu un varēsim lūgt par 
sevi un citiem.

Vai atceries 1. noteikumu? Jā, mūsu dzīvēs nedrīkst būt neatzīts grēks. 
Vai saproti, ko tas nozīmē?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Pirms turpinām stundu, uz mirkli ieturēsim pauzi un paklusēsim. Ja esi 
patiess kristietis, bet zini, ka tavā sirdī ir kāds grēks, tieši tagad tu vari 
pastāstīt par to Tam Kungam un lūgt Viņam piedošanu. Varbūt tie ir 
meli, ko esi pateicis saviem vecākiem, vai varbūt esi paņēmis kaut ko, 
kas tev nepieder. Tad lūdz tagad Dievam piedošanu. Vēlāk tev vajadzēs 
aiziet pie tā cilvēka, pret kuru esi grēkojis, un lūgt piedošanu arī viņam.

Dodiet iespēju bērniem dažus mirkļus klusībā pie sevis lūgt.

Tagad turpināsim. Es zinu, ka tu vēlies šodien iemācīties kaut ko 
vairāk par lūgšanu. Dievs Savā Vārdā ne tikai saka, ka mums jālūdz, 
lai mūsu sirdīs nebūtu neatzīts grēks, Viņš vēlas, lai mēs lūgtu saskaņā 
ar Dieva gribu.

 

Attēls 5-3
Ko tas nozīmē? Dievs vēlas, lai mēs lūgtu par kaut ko, kam jānotiek 
un kam pēc Viņa prāta vajadzētu notikt. Dievs nespētu izdarīt to, 
ko tu lūdzi, ja Viņš nepiekristu tavai lūgšanai, vai ne? Minēšu kādu 
piemēru. Pieņemsim, ka četrgadīgs zēns atnāk pie mammas un saka: 
“Mammu, iedod man, lūdzu, četrus latus, jo es gribu nopirkt lielu 
maisu ar konfektēm.” Šādam zēna lūgumam māte noteikti nepiekristu. 
No konfektēm viņam paliktu slikti, un tās ļoti kaitētu viņa zobiem. 
Tāpēc mammai būtu viņam jāsaka: “Nē. Piedod, bet es to nedarīšu.”

Dažkārt zēni un meitenes nedaudz līdzinās šim mazajam zēnam, – viņu 
lūgšanas ir visai egoistiskas un nav saskaņā ar Dieva gribu. Piemēram, 
zēns varētu lūgt, lai Dievs iedod viņam jaunu, lepnu divriteni. Bet 
Dievs redz viņa sirdi un zina, ka patiesībā zēns vēlas izrādīties citu 
bērnu priekšā, palielīties, ka viņam ir vislabākais divritenis. Ja tāds 
ir viņa lūgšanas iemesls, Dievs noteikti teiks: “Nē, Es nedošu tev to 
divriteni. Tas tev tikai kaitētu.”

Taču, ja zēns lūdz, lai Dievs palīdz viņam sadabūt nedaudz naudas, lai 
varētu dalīties ar citiem, un plāno daļu naudas ziedot misionāriem, tad, 
visticamāk, viņa lūgšana ir saskaņā ar Dieva gribu, vai ne tā?

CP

CPA

Parādiet 2. noteikumu: 
“Mums jālūdz saskaņā ar 
Dieva gribu.”

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.
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Attēls 5-4
Bībelē ir kāds brīnišķīgs stāsts par vīru, kas lūdza saskaņā ar Dieva 
gribu, un Dievs atbildēja uz viņa lūgšanu. Viņa vārds bija Daniēls. Jā, 
tas ir tas pats vīrs, kas tika iemests lauvu bedrē!

Viņš dzīvoja Bābelē, tālu prom no mājām. Jūdi bija aizvesti verdzībā uz 
Bābeli savu grēku dēļ. Vai atceraties – kādā no iepriekšējām stundām 
es stāstīju, ka asīrieši uzbruka Jeruzālemei, bet, kad ķēniņš Hiskija 
lūdza Dievu, Viņš iznīcināja ienaidnieka armiju? Tomēr jūdi nemācījās 
no savām kļūdām un turpināja neklausīt Dievam, līdz beidzot Dieva 
pacietības mērs bija pilns un Viņš atļāva babiloniešu armijai iekarot 
Jeruzālemi un to iznīcināt. Daudzi tika nogalināti, bet pārējos aizveda 
verdzībā.

Starp cilvēkiem, kas tika aizvesti uz Bābeli, bija arī Daniēls. Daudzus 
gadus viņam nācās dzīvot tālu prom no dzimtenes. Daniēls jau bija 
diezgan vecs, kad kādu dienu viņš Bībelē, Jeremijas grāmatā izlasīja 
(Daniēla 9:2 un Jeremijas 29:10-14), ka Dievs jūdus pēc 70 Bābelē 
pavadītajiem gadiem izvedīs no svešās zemes un aizvedīs atpakaļ uz 
dzimto zemi, ja vien viņi atgriezīsies pie Dieva, paklausīs Viņam un 
pielūgs Viņu. 

Kā tev šķiet, ko Daniēls darīja, kad izlasīja Bībelē šos vārdus?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā! Viņš sāka lūgt. Viņš atzinās savos un savas tautas grēkos un lūdza, 
lai Dievs atļauj viņiem atgriezties Jeruzālemē, lai pilsēta vairs nebūtu 
tukša un pamesta (Daniēla 9:16-19).

Vai Daniēls lūdza saskaņā ar Dieva gribu? Jā gan! Kā to var zināt?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā! Tādēļ, ka Dievs jau bija teicis Savā Vārdā, ka Viņa griba ir, lai Viņa 
tauta pēc 70 gadiem atgrieztos Jeruzālemē.

Pēc kāda laika šīs lūgšanas tika atbildētas. Tūkstošiem jūdu atgriezās 
savā zemē, lai no jauna uzceltu izpostīto Templi un sagrauto Jeruzālemi.

Attēls 5-5
Tagad mēs esam iemācījušies lūgt atbilstoši Dieva gribai, vai ne? Es 
gribu uzdot tev kādu āķīgu jautājumu: “Kā var zināt, vai lūdzu saskaņā 
ar Dieva gribu?” 

Ļaujiet bērniem padomāt un atbildēt.

Jā, mans padoms tev patiesi ir izrādījies noderīgs. 

Viena iespēja, kā mēs varam uzzināt Dieva gribu, ir lasīt Viņa Vārdu, 
kā to darīja Daniēls!

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.
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Bībelē Dievs mums atklāj, kādi ir Viņa plāni un kas Viņam ir patīkams. 
Jo vairāk tu lasi Dieva Vārdu, jo vairāk saproti Viņa gribu. Lūk, kāpēc 
ir tik svarīgi ne tikai katru dienu lūgt Dievu, bet arī izlasīt vismaz 
dažus Bībeles pantus. Ne mazāk svarīgi ir lasīto pārdomāt. Tādā veidā 
tu arvien labāk iemācīsies lūgt Dievu saskaņā ar Viņa gribu.

Tagad visi kopā padomāsim, kas tad pilnībā atbilst Dieva gribai, par 
ko Dievs dod skaidru norādi, ka tā ir daļa no Viņa plāna. Es minēšu 
četru lūgšanu piemērus, un visi kopā padomāsim, kuras no tām varētu 
būt saskaņā ar Dieva gribu, kuras nē. Ja, jūsuprāt, lūgšana atbilst Dieva 
gribai, padomājiet, ar kādu Bībeles pantu to var pierādīt. Vai sapratāt? 
Varbūt visas četras lūgšanas atbilst Dieva gribai, varbūt tikai viena vai 
divas, varbūt neviena. Paskatīsimies. Lūk, pirmā lūgšana.

Attēls 5-6
1. “Mīļais Kungs Jēzu, lūdzu, sūti vairāk misionāru Evaņģēlija 

sludināšanai.”

 Vai šī lūgšana atbilst Dieva gribai? Jā, šī lūgšana atbilst Dieva gribai. 
Kurš Bībeles pants to pierāda? Marka 16:15b: “Ejiet pa visu pasauli 
un sludiniet Evaņģēliju visai radībai.”

2. “Mans Dievs, lūdzu, izglāb zēnus un meitenes mūsu Labās Vēsts 
pulciņā.”

 Vai šī lūgšana atbilst Dieva gribai? Jā, arī šī lūgšana atbilst Dieva 
gribai. Kāds Bībeles pants to pierāda? Mateja 18:14: “Tāpat arī nav 
jūsu Debesu Tēva prāts, ka viens no šiem mazajiem pazustu.”

3. “Mīļais Dievs, palīdzi mums katram, kas esam glābti, kļūt par 
stipriem kristiešiem.”

 Vai šī lūgšana atbilst Dieva gribai? Un atkal atbilde ir “jā”. 2. Pētera 
3:18 Dievs pavēl mums: “Audziet mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus 
Kristus žēlastībā un atziņā!”

4. “Debesu Tēvs, palīdzi mums kontrolēt mūsu mēles un runāt tikai 
to, kas ir patiess un labs.”

Vai šī lūgšana atbilst Dieva gribai? Jā, jo Dievs Bībelē atkal un atkal 
saka, lai mēs uzmanītu savas lūpas un mēles (piemēram, Efeziešiem 
4:29).

Tātad visas šīs lūgšanas atbilst Dieva gribai.

Tāpat arī mēs zinām, ka Dieva griba izpaužas caur Svēto Garu, kas mājo 
katrā kristietī. Es nolasīšu vienu pantu no Bībeles. Rūpīgi pārdomājiet 
dzirdēto un raugiet, vai spējat to saprast. 

Izlasiet Romiešiem 8:26 vidusdaļu. 

“Mēs nezinām, ko mums būs lūgt un kā...”

Šie vārdi ir patiesība, jo mēs ļoti bieži nezinām, kā lūgt, vai nav tiesa? 

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Mēs nezinām, par ko lūgt. Šajā pašā pantā mēs atrodam arī, kā mēs 
varam izzināt Dieva gribu. Panta pirmajā daļā ir rakstīts: “Gars nāk 
palīgā mūsu nespēkam.” Tas nozīmē, ka Dievs Svētais Gars, kas mājo 
mūsos, palūdz mums mūsu nespēkā un palīdz mums lūgt atbilstoši 
Dieva gribai.

Vai tas nav brīnišķīgi? Lūdzot tu vari no visas sirds pateikties Dievam, 
ka Svētais Gars mājo tevī. Lūdz Dievam, lai Svētais Gars vadītu tevi 
lūgšanā. Viņš vēlas palīdzēt tev lūgt atbilstoši Dieva gribai.

Attēls 5-7
Tagad iepazīstināšu jūs ar trešo noteikumu – mums jālūdz ticībā. Kādi 
bija pirmie divi noteikumi? 

Ļaujiet bērniem atbildēt. 

Jā, pareizi. Atzīsties savos nodarījumos un lūdz Dievam piedošanu par 
tiem. Tad lūdz Viņu, lai viss notiek saskaņā ar Dieva gribu. 

Kā tev šķiet, ko nozīmē – “lūgt ticībā”? 

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Tas nozīmē lūgt, ticot, ka Dievs spēj izdarīt to, ko Viņam lūdz. Vai vari 
minēt kādu piemēru, kad cilvēks lūdz, bet netic, ka Dievs spēj izdarīt 
to, ko Viņam prasa?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Es minēšu citu piemēru. Pieņemsim, ka Labās Vēsts pulciņa nodarbībā 
tu lūdzi, lai Dievs nākošnedēļ palīdz atvest vēl citus bērnus uz 
nodarbību. Izgājis uz ielas, tu redzi savu draugu Tomu un nodomā: 
“Man viņš nav jāielūdz. Viņš tik un tā nenāks.” Vai tu patiesi biji lūdzis 
ticībā – ticot, ka Dievs var atvest uz nodarbību jaunus bērnus?

Attēls 5-8
Reiz, kad Kungs Jēzus bija šeit uz zemes, pie Viņa pienāca kāds tēvs. 
Viņš bija ļoti bēdīgs. Viņš atveda pie Jēzus savu vienīgo dēlu. Dēlā 
mājoja ļaunais gars, kas lika tam kliegt, puisim pa muti nāca putas, 
un gars mēģināja iznīcināt zēnu, likdams tam mesties ugunī vai dziļā 
ūdenī. Varat iedomāties, cik slikti jutās tēvs, īpaši tādēļ, ka viņa dēlam 
šī problēma bija jau vairākus gadus. 

Viņš ļoti dedzīgi lūdza Jēzu: “Ja Tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies 
par mums” (Marka 9:22b).

Neizklausās, ka viņš lolotu pārāk lielas cerības, vai ne?

Vai tu zini, ko atbildēja Jēzus? Viņš iesāka ar vārdiem “Kaut tu...”

Jēzus teica: “Kaut tu varētu ticēt! Tas visu spēj, kas tic” (Marka 9:23).

Tad tēvs teica: “Es ticu, palīdzi manai neticībai!”(Marka 9:24b)

Parādiet kartīti ar            
3. noteikumu: “Mums 
jālūdz ticībā.”

Izlasiet pantu no Bībeles.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.
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Tā bija laba atbilde, vai ne? Tēvs saprata, ka viņa ticība nav bijusi 
pietiekami stipra, bet nu viņš ticēja, ka Jēzus var izārstēt viņa dēlu. 
Kungs Jēzus brīnišķīgi izdziedināja viņa dēlu un izdzina no tā ļauno 
garu.

Ir reizes, kad mēs katrs jūtamies kā šis vīrs. Tad mēs lūgšanā varam teikt: 
“Kungs, es ticu, ka Tu esi spējīgs to izdarīt, bet palīdzi manai neticībai. 
Es vēlos lūgt ticībā, ka Tu vēlies un vari atbildēt uz manām lūgšanām.”

Vai pamanīji, ko Jēzus apsolīja tajā sarunā? Viņš teica, ka visu spēj tas, 
kas tic. Vai tas nav varens apsolījums mums visiem? Dievs var paveikt 
visu, arī to, kas nav mūsu spēkos.

Vai esi ielāgojis mūsu trešo lūgšanas noteikumu? 

•	 Dievs	vēlas,	lai	mēs	lūgtu	ticībā.

Un kādi bija pārējie divi noteikumi?

•	 Dievs	vēlas,	 lai	mēs,	pirms	Viņu	lūdzam,	būtu	atzinuši	un	
nožēlojuši savus grēkus.

•	 Dievs	vēlas,	lai	mēs	lūdzam	atbilstoši	Viņa	gribai.

Esmu pārliecināts, ka ikviens klātesošais zēns vai meitene, kas pazīst 
Kungu Jēzu un mīl Viņu, patiesi vēlas iemācīties lūgt arvien labāk 
un labāk. Ja tevi nomāc problēmas, kas saistītas ar lūgšanu, vai arī 
tev ir jautājumi, ko vēlies uzdot, nebaidies un pēc nodarbības pienāc 
aprunāties ar mani. Es centīšos tev palīdzēt.

Nolieksim uz mirkli galvas un lūgsim, lai Dievs mums palīdz iemācīties 
lūgt Viņam tīkamā veidā, tā, lai Viņam patiktu atbildēt uz mūsu 
lūgšanām.

Vadiet lūgšanu.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kāds ir pirmais lūgšanas noteikums, ko esam iemācījušies? (Jālūdz 

bez neatzīta grēka sirdī.)

2. Kas tev jādara, ja tu sāc lūgt un atceries, ka esi izdarījis kaut ko 
sliktu? (Pirmkārt, jālūdz, lai Kungs Jēzus tev piedod. Otrkārt, jālūdz 
piedošana tam cilvēkam, kuram esi nodarījis pāri.)

3. Ko Dievs apsola izdarīt, ja mēs atzīstamies savos grēkos? (Attīrīt 
mūs no visiem mūsu grēkiem – 1. Jāņa 1:9.)

4. Kāds ir otrais lūgšanas noteikums, ko esam iemācījušies? (Lūgt 
atbilstoši Dieva gribai.)

5. Ko tas nozīmē? (Tas nozīmē lūgt to, kam Dievs pilnībā piekritīs.)

6. Miniet piemēru, kad bērns lūdz mātei un tēvam kaut ko pret viņu 
gribu. (Atbildes būs dažādas. Stundā minētais piemērs: bērns lūdz 
četrus latus, lai nopirktu saldumus.)

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.

Parādiet visas trīs 
noteikumu kartītes.

RJautājums bērniem, par 
ko padomāt, tad atbildēt.
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7. Miniet tādas lūgšanas piemēru, kura būs pret Dieva gribu. 
(Atbildes būs dažādas. Stundā minētais piemērs: “Dod man skaistu 
jaunu divriteni, lai es parādītu citiem bērniem, ka man mūsu ielā ir 
vislabākais divritenis.”)

8. Ir divas iespējas, kā varam uzzināt Dieva gribu. Kāda ir viena no 
tām? (Lasot Dieva Vārdu.)

9. Kāda ir otra iespēja? (Caur Svēto Garu, kas mājo katra kristieša 
sirdī. – Svētais Gars vadīs kristieti lūgšanās.)

10. Nosauciet kādu Bībelē minētu cilvēku, kura lūgšana bija atbilstoša 
Dieva gribai. (Daniēls lūdza par jūdu atgriešanos Jeruzālemē.)

11. Vai varat minēt tādas lūgšanas, kas atbilstu Dieva gribai? (Atbildes 
būs dažādas. Piemēram: “Palīdzi man paklausīt vecākiem” – 
Efeziešiem 6:1.)

12. Kāds bija trešais lūgšanas noteikums? (Mums jālūdz ticībā.)

13. Ko tas nozīmē? (Mums jātic, ka Dievs spēj atbildēt un labprāt atbildēs 
uz mūsu lūgšanām.)

14. Kad pie Jēzus atnāca tēvs ar savu dēlu, kuru mocīja ļaunais gars, 
tēvs savu lūgšanu iesāka ar vārdu “Ja”. Vai tu vari pabeigt teikumu? 
(“Ja Tu ko spēj, tad palīdzi mums, apžēlojies par mums.” Vārdi nav 
jāatkārto pilnīgi precīzi.)

15. Jēzus atbilde iesākās ar vārdiem “Kaut tu”. Vai vari pabeigt teikumu? 
(“Kaut tu varētu ticēt. Tas visu spēj, kas tic.”)

16. Tad tēvs pateica ko tādu, kas parādīja, ka viņš cīnās ar savām 
šaubām, tomēr tic, ka Kungs Jēzus var atbildēt uz viņa lūgšanu. Tas 
bija brīnišķīgi. Ko viņš teica? (“Es ticu, palīdzi manai neticībai!”)
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Kristietim nepieciešams lūgt
Mācību aktivitāte 2. stundai



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 tu darītu?
Ko Tas Kungs darīs?
Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).

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

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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