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Ievad s
Rokasgrāmatu 
Pasaule 
sagatavojusi 

Eiropas Bērnu 
evanģelizācijas 

apvienība Kalpošanai 
pusaudžiem. Tā ir piecu gadu cikla daļa, 
kas ietver materiālu 12–24 nodarbībām. 
Stundas domātas 11–15 gadus veciem 
pusaudžiem, taču ir pielāgojamas arī 
vecākiem jauniešiem. Tās atbilst gan 
atpestīto, gan vēl neatpestīto pusaudžu 
vajadzībām. Dažās stundās skaidri atklāts 
evanģēlijs, citas palīdz jaunajiem kristiešiem 
staigāt ar Dievu, bet dažās apvienotas abas 
jomas.  

Katras stundas 
sākumā doti 
skaidri mērķi, 
pievēršot 

uzmanību trim 
aspektiem: 

zināšanām, emocijām,  rīcībai. 

Svarīgi ir ne vien mācīt doktrīnu, bet arī 
ticībā to pielietot.

Pusaudži jāiedrošina stundā mācīto likt lietā 
savā ikdienas dzīvē. Papildmērķis        dots, 
lai norādītu, kā neatpestītajiem pusaudžiem 
vajadzētu reaģēt uz mācīto.

 

Piezīmes 
skolotājiem 
tekstā dotas 

kursīvā.

Tajās ietvertas 
dažādas metodes, kas 

var sekmēt pusaudžu iesaistīšanos: situāciju 
izpēte, lomu spēles, skeči, intervijas, darbs 
grupās u.c. Dažas metodes prasa daudz 
laika.

Lai pilnībā izmantotu visas dotās metodes, 
ieteicams nodarbību sadalīt divās daļās.

S T U N D A S 
P Ā R T R A U K U M S
Dota norāde, kurā brīdī stundu sadalīt. Ja 
skolotājs plāno tikai vienu nodarbību, labāk 
izvēlēties savai grupai noderīgākās idejas un 
pārējās neizmantot.   

Visām stundām 
ir doti 
uzskates 
un izdales 
materiāli. 

Tie ir 
numurēti un 

pievienoti rokasgrāmatas 
beigās. Stundas tekstā norādīts, kad tos 
lietot. Lūdzu, ievērojiet, ka materiālus 
aizsargā autortiesības un tos izmantot 
atļauts tikai rokasgrāmatas īpašniekam.

Ja uzskati paredzēts izmantot mazā grupā, 
to var palielināt uz papīra vai kartona. Ja 
grupa lielāka, labāk izmantot projektoru un 
parādīt to uz ekrāna.

Palīdzot 

pusaudžiem izprast 

dzīves mērķi

Uzrunājot 
prātus, sirdis un 

rokas

Izmantojot 
dažādas 
metodes

Sagatavojot 

uzskates un izdales 

materiālus
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Dažus uzskates materiālus nevajadzētu 
parādīt visus uzreiz. Skolotājs tos var aizsegt 
un stundas gaitā pakāpeniski parādīt. 
Tas palīdz noturēt pusaudžu uzmanību. 

Kopsavilkumu 
vajadzētu 
izmantot, 
lai atkārtotu 
iepriekšējās 
stundās 

apgūto un izskaidrotu attīstību. Arī to 
labāk darīt atsevišķā nodarbībā. Izdales 
materiāli jānokopē un jāizdala pusaudžiem.
Tajos ietvertas dažas radošas idejas: 
apslēptie vārdi, krustvārdu mīklas, tabulas, 
jautājumi u.c. Pusaudži var izpildīt 
uzdevumus nodarbības laikā vai vēlāk mājās. 
Tas palīdzēs viņiem atkārtot stundas tēmu 
un iegaumēt galveno. 

 

Skolotājs var arī uzmantot PowerPoint® 
prezentācijas, kas pieejamas CD, kur ietverti  
visi uzskates līdzekļi (gan melnbaltie, 
gan krāsainie) Adobe® Acrobat® PDF un 
Microsoft® PowerPoint® formātā. 

CD ietverti:

• Visi izdales 
materiāli 
(melnbalti 

un krāsaini) 
Adobe Acrobat 

PDF formātā. 

Ja esat iegādājušies bojātu CD, BKIA 
palīdzēs dabūt citu. BKIA darbinieki ir 
pārliecinājušies, ka šajos materiālos nav 
vīrusu. Šos failus ir tiesības izmantot tikai 
rokasgrāmatas īpašniekam. 

Mēs ticam, ka šis materiāls nesīs svētību 
daudziem skolotājiem un pusaudžiem.

Izmantojot 
CD kā labu 
ilustrāciju

Kopsavikum
s

Kā mēs ienācām 
pasaulē?

Kas pasaulē ir 
nepareizi?

Kur pasaulē 
esi tu?

Kāpēc es 
esmu šajā 
pasaulē?

Pasaulē, bet ne 
no pasaules

Kur pasaulē 
man 
vajadzētu 
būt?

Kam pasaulē ir 
taisnība?

PASAULE
1
2
3

4
5

6

7
Kopsavilkums
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Pasaule

1Stu
nda

Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži                
saskatītu evolūcijas teorijas problēmas 
un ticētu Bībelē atklātajai patiesībai par 
pasaules radīšanu;

tiktu stiprināti ticībā Dievam kā 
Radītājam;

pieaugtu pārliecībā un paļautos uz Dieva 
Vārdu;

piedzīvotu glābjošo ticību visuvarenajam 
Dievam.

Ievads. Skečs dabas zinību stundā
Palūdziet diviem pusaudžiem jau iepriekš 
sagatavot nelielu uzvedumu. Viens no viņiem 
tēlos Jēkabu, bet otrs skolotāju. 

1. aina: Jēkabs mājās pirms došanās uz skolu 
lasa Bībeli. Viņš skaļi lasa 1. Mozus grāmatu: 
1:1-5,26-27 un lūdz Dievu: “Kungs, es Tev 
pateicos par brīnišķīgo pasauli, ko esi radījis. 

Paldies par visām šīm skaistajām lietām, kuras 
ir visapkārt, un es pateicos, ka Tu esi arī mans 
Radītājs.” 

2. aina: (Skolā – vajadzīga skolas soma, kurā 
salieciet dažas mācību grāmatas, uz galda 
pildspalvas.) Jēkabs klausās, ko stāsta skolotāja: 
“Pirms apmēram 15 000 miljoniem gadu bija 
milzīga eksplozija. Līdz ar to sākās pasaule, 
izplatījums un laiks. Tad radās kosmoss, cilvēki 
un dzīvnieki. Šo teoriju atzīst zinātnieki, jo 
uzskata, ka tā ir labākā teorija, lai izskaidrotu 
visuma rašanos…” Jēkabs skaļi prāto: 
“Skolotāja apgalvo, ka “Lielais sprādziens” ir 
labākais izskaidrojums tam, kā mēs radāmies 
pasaulē… Bet Bībele māca, ka mūs radījis 
Dievs…Tas gan ir mulsinoši…” Viņš dziļi 

nopūšas un tad jautā: “Kā tad mēs ienācām 
pasaulē?”

Kā sākās dzīvība? Vai tas viss noticis 
nejaušības dēļ? Vai Dievs visu radīja sešās 
dienās? Vai mēs patiešām esam cēlušies no 
pērtiķiem? Tie ir nopietni jautājumi, uz 
kuriem jārod atbildes. Turklāt tām jābūt 
zinātniskām un pamatotām ar faktiem. 
Viena no populārajām atbildēm ir, ka 
vienkārša dzīvības forma sākās eksplozijas 
jeb “Lielā sprādziena” rezultātā. Tālāk 
šī vienkāršā dzīvības forma pārveidojās 
jeb evolucijas ceļā attīstījās sarežģītākās                                                      
dzīvības formās, līdz beigu beigās radās tādi 
cilvēkiem kā mūsdienās.  

Metode. Lielais sprādziens
Paņemiet kādu attēlu no žurnāla un sagrieziet 
to mazos gabaliņos, sarullējiet tos un ielieciet 
nepiepūstā balonā. Tad piepūtiet balonu. 
Brīdiniet pusaudžus, ka gatavojaties to 
uzspridzināt. Aiciniet viņus novērot, kas notiks 
ar papīra lapiņām.

Uzspridziniet balonu un tad jautājiet: “Vai 
papīra gabaliņi nokrita zemē un izveidoja 
kādu attēlu? Vai tas, ko redzat, ir kārtība vai 
juceklis?” Jā, protams, tas ir juceklis.

Vai tas būtu iespējams, ka visa šī 
brīnumainā daudzveidība, ko šodien redzam 
pasaulē, būtu radusies milzīgas eksplozijas 
rezultātā vai nejaušības dēļ? Tas gan liekas 
maz ticams. Neskatoties uz to, lielākajā daļā 
skolu mūsdienās “evolūcijas teoriju” māca 
kā pierādītu patiesību. Tiek uzskatīts, ka 
evolūcija ir process, kura rezultātā dažāda 
veida dzīvie organismi miljoniem gadu laikā 

Kā mēs ienācām 
pa saulē?  (1) 
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pakāpeniski pārveidojušies no vienkāršām 
uz daudz sarežģītākām formām.

Procesam ir trīs galvenās formas:

• Mutācija – pārmaiņas ģenētiskajā 
kodā, kas liek organismiem kļūt arvien 
sarežģītākiem.

• Selekcija – pretstatīti viens otram, 
stiprākais izdzīvo.

• Laiks – šis process ir tik lēns, ka prasa 
miljoniem gadu.

Daudzus 
cilvēkus 
mūsdienās 
apmierina tas, 
kā evolūcijas 
teorija 
izskaidro 

mūsu izcelšanos. Tomēr šī teorija saistīta ar 
nopietnām problēmām. Apskatīsim septiņas 
no tām. [Parādiet 1. attēlu.]

7 evolūcijas teorijas problēmas

1. Tā ir tikai teorija
Ir svarīgi apzināties un pieņemt to, 
ka evolūcija ir tikai teorija. Teorija ir 
pieņēmums vai spekulatīvi izteikts 
apgalvojums – tā nav balstīta uz pierādītiem 
faktiem, bet gan uz pieņēmumiem.

Diemžēl evolūcija tiek mācīta daudzās 
skolās un atspoguļota TV dokumentālajās 
filmās un raidījumos par dabu kā fakts. 
Šī iemesla dēļ cilvēki to arī pieņēmuši kā 
faktu. Cauri gadsimtiem daudzi atzinuši 
šo  teoriju, bet popularitāti tā ieguva, 
tieši pateicoties Čarlzam Darvinam 
(1809–1892). Viņš apceļoja pasauli kā 
dabas pētnieks, burādams ar H.M.S. 
Beagle. Vēlāk, atgriezies mājās Kentā 
(Anglijā), viņš  sarakstīja savas teorijas par 
dzīvības izcelšanos. 1859. gadā Darvins 

publicēja savu slaveno grāmatu “Sugu 
izcelšanās dabīgās selekcijas ceļā”. Viņa 
teorija, ka evolūcija izskaidro visu esošo 
sugu izcelšanos, nekad  nav bijusi un nebūs 
apstiprināta kā fakts.

Taču šo Darvina publikāciju dēļ daudzi 
cilvēki mūsdienās netic tam, ka viņus radījis 
Dievs. Tā vietā viņi tic, ka ir radušies kādas 
nejaušības dēļ.

2. Teorija saistīta ar daudziem 
“minējumiem”
Zinātne saistīta ar mērījumiem, 
novērojumiem un rezultātiem, kas iegūti 
eksperimentālā ceļā vai reālās dzīves 
situācijās, to novērtēšanu un analīzi. 
Galvenā evolūcijas teorijas problēma ir 
tā, ka neviens nevar sniegt neapgāžamus 
pierādījumus tam, kas patiesībā notika. 
Neviena cilvēciska būtne nebija klāt brīdī, 
kad sākās dzīvība, un nevarēja novērot, kā 
būtu mainījušās dažādās sugas. Līdz ar to 
tie ir tikai minējumi un pieņēmumi. Darvina 
grāmatā “Sugu izcelšanās” frāze “varētu būt 
bijis” un līdzīgi izteikumi minēti 800 reižu! 
Par vienu gan varam būt pārliecināti – Dievs 
tur bija! Bībelē Viņš sniedz precīzu pasaules 
aprakstu un stāsta, kā Viņš to radījis          
(1. Mozus: 1:1). 

Nekādu minējumu, vienīgi visuvarenais 
Dievs, kas runā ar autoritāti (2. Tim. 3:16).

3. “Trūkstošie posmi” vēl joprojām nav 
atrasti
Evolūcijas teorijas piekritēji uzskata, ka 
vienšūnas organismi attīstījās vienkāršās 
dzīvības formās, tad tālāk par zivīm, 
rāpuļiem, putniem un visbeidzot par 
cilvēku. Darvins izvirzīja teoriju par to, 
ka izdzīvoja tikai stiprākie, tie, kuri spēja 
pielāgoties vislabāk un kuri arī vēlāk 
pārgājuši “augstākās” dzīvības formās. Tādēļ 

Kā mēs ienācām pasaulē?  (1)

1. 
at

tē
ls

Tā ir tikai teorija1
2 Tā ir saistīta ar daudziem “minējumiem”

3 “Trūkstošie posmi” vēl joprojām nav    
  atrasti

4 Zeme nav nemaz tik veca

5 Nav skaidrojumu par daudzajām 
dzīvnieku fosīlijām

6 Darvins un arī citi evolūcijas teorijas 
piekritēji nebija pārliecināti

7 Tā mēģina izskaidrot dzīvību 
bez Dieva

7 evolūcijas 
problēmas

1. 
attēls
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starp sugām būtu jābūt pārejas posmiem. 
Tiesa, kādas sugas ietvaros gan dzīvnieki, 
gan putni var pielāgoties mainīgajai videi, 
bet tas nenoved pie jaunu sugu rašanās.

Evolūcijas teorijas piekritēji izveidojuši 
šādus “trūkstošos posmus” starp pērtiķiem 
un cilvēku. Taču tas ir tikai māns, kas 
pamatots ar dažiem kauliem un krietnu 
porciju iztēles! Līdzīgi pieņēmumi veido 
arī trūkstošos posmus starp putniem un 
rāpuļiem, un tie ir nepārliecinoši. Bībelē 
teikts, ka zivis, putni un dzīvnieki vairojās 
“katrs pēc to sugas” (1. Mozus 1: 21, 24). 
Tas nozīmē, ka no haizivīm radās mazas 
haizivis, no cigļiem mazi putnēni, bet no 
žirafēm – mazas žirafītes. Tie nepārvērtās 
par jaunām sugām un arī nesajaucās ar citām 
sugām, lai radītu jaunu sugu vai trūkstošos 
posmus. Tātad trūkstošie posmi, kuri tik 
svarīgi, lai pierādītu evolūcijas teoriju, tā arī 
nav atrasti! 

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

4. Pasaule nav nemaz tik veca
Evolūcijas teorijas piekritējs uzskata, ka 
vienkāršu dzīvības formu izmaiņas un to 
nejaušā pārvēršanās par cilvēku prasījusi 
miljoniem gadu. Tiek mācīts, ka zeme ir 
veca, uzskatot to par pierādītu faktu. Kā 
piemēru varētu minēt dinozauru aprakstus. 
Arī programmās par dabu dzirdēsi 
pieminam 50 miljonus vai pat 200 miljonus 
gadu, kas nav domāts kā iespējamais 
vecums, bet gan fakts. Kādā enciklopēdijā 
dinozauri aprakstīti kā “aizvēsturiski rāpuļi, 
kas dzīvojuši pirms 225–645 miljoniem 
gadu.”

Metode. Videoklips/grāmata
Lai ilustrētu iepriekš minēto, parādiet īsu 
videoklipu no kādas dabaszinātņu filmas, 
kurā stāstītājs izmanto tādus terminus kā 

“miljoniem gadu”. Tā vietā varat izmantot  
skolas mācību grāmatu dabaszinātnēs vai 
izprintētu materiālu no zinātņu tīmekļa 
vietnes, kas paredzēta pusaudžiem.Evolūcijas 
teorijas piekritēji pamato savu ideju par 
to, ka zeme ir veca, ar vēl kādu teoriju. 
Tās pieņēmums ir, ka “tagadne ir atslēga 
uz pagātni”. Viens no piemēriem saistīts 
ar kalnu lēno pārveidošanos, kas liek 
domāt, ka tie vienmēr lēni pārveidojušies 
miljoniem gadu laikā. Protams, šī teorija 
neņem vērā plašos plūdus Noasa laikā, 
kad kalni tika pēkšņi pārvietoti un nebūt 
nepagāja miljoniem gadu (2. Pētera 3:5-6). 
Šīs teorijas piekritēji arī norāda uz klinšu 
noslāņojumiem, apgalvojot, ka vienkāršas 
dzīvības fomas pārakmeņojušās “vecākajās” 
klintīs. Pilnīgi veidotu klinšu noslāņojumu 
diagrammas atrodamas skolas mācību 
grāmatās, bet nekur pasaulē tādu ģeoloģisku 
veidojumu nav. Parasti tie ir tikai divi vai 
trīs slāņi, un pat tad klintis, kuras pēc 
evolūcijas teorijas piekritēju paziņojumiem 
esot “visvecākās”, nereti atrodas virsējā slānī. 
Bībelē aprakstītie plūdi tad arī izskaidro 
neparasto klinšu noslāņojumu veidu.
Visaptverošā slāņu pārvietošanās zemes 
virsmā, kuru izraisīja plūdi un no dziļumiem 
plūstošie ūdeņi, veidoja ļoti neparastas 
klinšu kombinācijas. Ir vēl daudzi citi 
sarežģīti fakti, kas norāda uz to, ka zeme 
ir jaunāka. Viens no mazāk komplicētiem 
argumentiem, kas par to liecina, ir laiks, 
ko iegūstam, saskaitot Bībelē minētās 
ģenealoģijas jeb ciltsrakstus (pat pieļaujot, 
ka vēl ir starpposmi) – pat daudz mazāk 
nekā 10 000 gadu ilgs periods. Lai kādi 
arī nebūtu evolūcijas teorijas piekritēju 
minējumi, tiem nav zinātnisku pierādījumu. 

5. Nav skaidrojumu par visām atrastajām 
dzīvnieku atliekām
Visā pasaulē sastopami fosiliju atradumi. 
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Sairstot dzīvnieka mīkstajām daļām, paliek 
kauli, kuri noslāņojas tikai tad, ja dzīvnieks 
aprakts uzreiz vai neilgi pēc nāves. Daudzas 
dzīvnieku fosilijas atrastas pozā, kas liecina 
par pēkšņu nāvi. Pie tam kopā atrasto 
fosiliju lielais skaits norāda uz pēkšņu 
katastrofu.

Sibīrijā atrasti ledū saglabājušies mamuti ar 
svaigu zāli mutē, kas arī liecina par pēkšņu 
nāvi. Vēl viens piemērs tam ir ogļrači 
Beļģijā, kuri negaidīti atrada milzīgus 
kaulus. 

Pieaicinātie eksperti noskaidroja, ka viņu 
darba vietai visapkārt atrodas dinozaura 
iguanodona pārakmeņojušies kauli. Tajā 
pašā vietā tika atrasti vēl trīsdesmit šādi 
dinozauri, kuri bija aizskaloti dziļā aizā 
un nogulumieža apklāti. Evolūcijas teorija 
nespēj to izskaidrot, bet Bībele var! Atbilde 
ir lielie plūdi Noasa laikā, kas aprakstīti 
1. Mozus grāmatas 7. nodaļā! Neskaitāmi 
dzīvnieku bari gāja bojā milzīgajās ūdens 
straumēs, kas izvirda no zemes dzīlēm un 
nolija no debesīm. Lielie plūdi nav pasaka!

Tas tiešām tā ir noticis, un visdažādāko 
veidu dzīvnieku pārakmeņojušās atliekas 
to pierāda. Nav nekādu pretrunu starp 
dinozauriem un Bībeles aprakstiem. Ījaba 
40:15-18 runā par behemotu. Tas aprakstīts 
kā milzīgs dzīvnieks ar ciedru kokam 
līdzīgu asti un kauliem kā dzelzs stieņiem. 
Iespējams, tas bijis zālēdājs dinozaurs. 

6. Darvins un arī citi evolūcijas teorijas 
piekritēji paši nebija pārliecināti
Ieklausieties šajos citātos un pretstatiet tos 
Dieva teiktajiem vārdiem Bībelē – Dieva 
Vārdā.

[Iepriekš izdaliet citātus un lūdziet tos skaļi pa 
kārtai nolasīt.]

• Georgs Marsdens (evolūcijas teorijas 
piekritējs) bija tik godīgs, lai atzītu, 
ka: “Ir grūti noticēt, ka šī apbrīnojamā 
kārtība uz zemes radusies spontāni no 
sākotnēji nesakārtotā visuma.” Tas ir 
atzīts zinātnisks fakts, ka kārtība nevar 
rasties spontāni no nekārtības.

• Sers Artūrs Keits (anatoms un 
antropologs) sacījis: “Evolūcija nav 
pierādīta un nav pierādāma.” Iespējams, 
ka dziļi sirdī šis vīrs zināja, ka vienīgais 
ticamais izskaidrojums pasaulei ir, ka 
Dievs to radījis.

• Darvins godīgi atzina, ka “Uz zemes 
ir divi vai trīs miljoni sugu… tomēr 
jāatzīmē, ka, neskatoties uz visiem 
profesionālu novērotāju pūliņiem, nav 
neviena apraksta, kas liecinātu par 
kādas sugas pārvēršanos kādā citā sugā.” 

Šiem ļaudīm bija šaubas un jautājumi 
pašiem par savām teorijām. Taču Dieva 
Vārds runā ar autoritāti, neatstājot vietu 
šaubām (1. Mozus 1:1).

7. Tā mēģina izskaidrot dzīvību bez Dieva
Galvenais iemesls, kāpēc evolūcijas teorija ir 
tik populāra, ir tas, ka tā noraida vajadzību 
pēc Dieva vai Radītāja. Cilvēki gatavi bez 
vilcināšanās pieņemt jebkuru pierādījumu, 
ka Dieva nav, jo tad viņi var dzīvot, 
rēķinoties tikai ar sevi, ieslīgstot grēkā bez 
kādiem ierobežojumiem.

Jau pirmais Bībeles pants liek lasītājam 
izdarīt vienkāršu izvēli. [Izlasiet 1. Mozus 
grāmatas 1. nodaļas 1. pantu.]

Vai nu jūs ticat, ka to visu radījis Dievs, 
vai arī neticat. Ja domājat, ka Viņš nav to 
radījis, tad mēs šeit esam tikai gadījuma pēc. 
Dievs nav mūs radījis, un tādēļ mēs neesam 
atbildīgi Viņa priekšā. Varam dzīvot savas 
dzīves, kā vien vēlamies. Taču, ja Dievs ir 
(un tā tas ir), tad esam atbildīgi Viņa priekšā 

Kā mēs ienācām pasaulē?  (1)
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par visu, arī par to, kā dzīvojam un kā 
atsaucamies uz Viņa glābšanu, ko Dievs dod 
katram. Kādu dienu mums katram par to 
būs jāatskaitās Dievam (Romiešiem 14:12). 

Nobeigums
Vai atceries Jēkabu, kuru satikām skečā 
stundas sākumā? Ļoti iespējams, ka arī tev 
nāksies saskarties ar līdzīgu situāciju.

Tu satiksi daudz cilvēku, kuri netic Bībelē 
teiktajam, kā radīta pasaule. Tā vietā viņi 
tic, ka mēs šeit esam ilgu gadu evolūcijas 
procesa rezultātā. Kad saskaries ar šādu 
uzskatu, atceries visu, ko iemācījāmies 
šodien. Evolūcija ir tikai teorija. Kā iepriekš 
noskaidrojām, ir lietas, kas gluži vienkārši 
nav saskaņā. Tā vietā, lai noticētu kādai 
teorijai, tici varenajam Dievam, kurš radījis 
šo brīnišķīgo pasauli, kurā dzīvojam. 
Nākamajā stundā mēs atklāsim daudzas no 
brīnumainajām lietām, kuras radījis Dievs. 
Vienīgi Dievam ir atbilde uz jautājumu: “Kā 
mēs ienācām pasaulē?” Tici Viņam!

Metode. Sakarību meklēšana
Nokopējiet un izdaliet  1. darba lapu. 
Pusaudži to var aizpildīt nodarbības laikā vai 

arī vēlāk mājās. ●1. darba lapa

1. Tā ir tikai .

2. Tā ir saistīta ar daudziem   “                                                                             ”.

3. “Trūkstošie      “ vēl joprojām nav atrasti.

4.                                         nav nemaz tik veca.

5. Nav skaidrojumu par daudzajām   .

6.                                             un arī citi                                                                teorijas piekritēji nebija pārliecināti.

7. Tā mēģina izskaidrot           bez Dieva.

Ieraksti Bībeles pantu: 1. Mozus 1:1: __________________________________
_________________________________________________________

Visi tekstā izlaistie vārdi atrodami vārdu režģī.
Ieraksti lodziņos vajadzīgos vārdus, tad sameklē un apvelc tos vārdu režģī.

                                                               

7 eVolūcIjas
Z X C V B Ņ M L S R T I E D F UE M Ē R T G H Ī S F M G D G O HD I F G B J K N M S B H Z O S ŅE N N R A J I R O E T E Ī D Ī PR Ē T U J V K P Š T Ī T V H L IE J R T R H J M Ū E K J N Ķ I ĻB U C A X D S A Q W E R I T J YA M D Z Ī V Ī B U K L P E O Ā US I D F G H J K L Z X C K V M BZ E M E Q W E R T Y U I U O P AP M S O B H A U T L E G N C T OL I U E S A J I C Ū L O V E N MK J O L U T I O N I S T S U A Y

p r o b l ē M a s

1. 
darba lapa

3. DARBA LAPAS  ATBILDES

Z X C V B Ņ M L S R T I E D F UE M Ē R T G H Ī S F M G D G O HD I F G B J K N M S B H Z O S ŅE N N R A J I R O E T E Ī D Ī PR Ē T U J V K P Š T Ī T V H L IE J R T R H J M Ū E K J N Ķ I ĻB U C A X D S A Q W E R I T J YA M D Z Ī V Ī B U K L P E O Ā US I D F G H J K L Z X C K V M BZ E M E Q W E R T Y U I U O P AP M S O B H A U T L E G N C T OL I U E S A J I C Ū L O V E N MK J O L U T I O N I S T S U A Y

Ieraksti lodziņos: 1. teorija, 2. minējumiem, 3. posmi, 4. zeme,    
5. dzīvnieku fosilijām, 6. Darvins, evolūcijas, 7. dzīvību. 

Pirmā Mozus 1:1: Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. 
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Pasaule

Stu
nda

2
Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

izpētītu pierādījumus un secinātu, ka 
pasaule un cilvēce ir Dieva – Radītāja 
darbs;

iegūtu pārliecību par savu ticību, redzot, 
ka daudzas lietas pasaulē norāda uz 
Radītāju;

iepazītu liecības par radīšanu, 
kas kalpotu viņu pašu personīgai 
evanģelizācijai;

nožēlotu to, ka dzīvojuši tā, it kā Dieva 
nebūtu; atzītu Dievu kā savu Radītāju 
un saņemtu Viņa piedošanu.

Šī ir diezgan gara stunda, jo nepieciešams 
pievērst uzmanību detaļām, kas saistītas ar šīs 
tēmas specifiku. Stundu var mācīt divās daļās, 
kā arī iespējams īsi pieminēt vai arī izlaist 
kādu no piemēriem septiņām pārsteidzoši 
radītajām lietām.

Ievads. No kurienes tas radies?
Uzlieciet uz galda glāzi piena un jautājiet: “Kā 
tas te nonāca?” Aiciniet pusaudžus nosaukt 
atsevišķos posmus: govs apēda zāli; zemnieks 
izslauca govi; smagā mašīna nogādāja pienu 
pienotavā; pasterizācija; iepildīšana tetrapakās; 
lielveikals; pircējs to iegādājās; ielēja pienu 
glāzē. Vai tas ir fakts vai teorija? Iedomājieties 
visus tos cilvēkus, kuri novēroja šos atsevišķos 
posmus, sākot ar govi un beidzot ar šo 
glāzi: zemnieks, smagās automašīnas šoferi, 
pienotavas strādnieku, jaunieti, kas kārtoja 
veikala plauktus.

Jūs pat varētu parādīt lielveikala čeku, lai 
pierādītu, ka tur bijāt un nopirkāt pienu. 

Ir kāds svarīgāks jautājums: “Kā mēs 
ienācām pasaulē?” Kā lai atrod atbildi? Vai 
kāds šeit bija, kad pasaule tika radīta? Vai 
šis cilvēks var mums pastāstīt, kas notika? 
Dievs ir bijis no paša radīšanas sākuma 
(Ījaba 38:4).

Viņš runāja – Viņš radīja – Viņš raudzījās 
no Debesīm (Psalms 33: 6-9). Tas aprakstīts 
Bībelē (1. Mozus 1:3-4).

Parādiet          
2. attēlu.

Mēs ticam, ka Dievs…

… eksistē – Bībele nemēģina pierādīt, ka 
Dievs ir vai ka Viņš radījis visas lietas. 
Bībele apstiprina neapstrīdamo, ka 
Dievs ir, jau pirmajā Bībeles pantā – 
“Iesākumā Dievs…” – (1. Mozus 1:1). 
Dievs vienmēr ir bijis (Psalms 90:2). 
Mēs ticam, ka Viņš ir (Ebrejiem 11:6). 

… ir runājis – Bībelē Dievs mums atklājis, 
kā viss tika radīts (Ebrejiem 11:3). Viņš 
turpina uzrunāt cilvēci ar radīšanas 
brīnumu visapkārt (Romiešiem 1:20). 
Bībelē mūsu Radītājs saka, ko Viņš no 
mums sagaida (piem., 2. Mozus 20. 
nodaļā). 

… ir radījis visas lietas  – Mēs nevaram 
zinātniski pierādīt radīšanu, tomēr 
neviens zinātnisks fakts nav pretrunā ar 
biblisko radīšanas aprakstu. Tāpēc mēs 
pieņemam ticībā to, ka Dievs ir, ka Viņš 

Kā mēs ienācām 
pa saulē?  (2)

2. attēls

… eksistē
… ir runājis

… ir radījis 
visas lietas

ka Dievs …

2. 
attēls
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2

ir runājis un tā radījis visas lietas (Jāņa 
1:3; Kolosiešiem 1:16).

Iepriekšējā stundā mēs noskaidrojām, ka 
evolūcijas teorija nav patiesa. Kā tad mēs 
ienācām pasaulē?

Kur mēs varam atrast atbildi uz šo ļoti 
svarīgo jautājumu? Tas ir Dievs, kuram 
ir atbildes, un tās ierakstītas Viņa Vārdā, 
Bībelē. [Palūdziet vienam no pusaudžiem 
izlasīt 1. Mozus 1:1-2.]  

Turpināsim, izmantojot šo stipro pamatu, 
un ielūkosimies 1. Mozus 1. nodaļā.

Reālas dienas
[Vēlreiz izlasiet Pirmā Mozus 1:1-2.] Šajos 
pantos skaidri aprakstīts, ka Dievs runāja un 
ka sešās dienās Viņš visu radīja. Mēs zinām, 
ka tās bija sešas dienas, jo ebreju valodā 
lietotais vārds, kas apzīmē “dienu”, ir tas 
pats, kas apzīmē “24 stundu periodu” citās 
Vecās Derības daļās. Daži cilvēki mēģinās 
mūs pārliecināt, ka ar sešām dienām domāti 
miljoniem gadu, kas labāk atbilstu evolūcijas 
teorijai. Taču tas ir tikai mēģinājums 
piešķirt evolūcijas teorijai ticamību, it kā 
atsaucoties uz Bībelē doto aprakstu.

Metode. Kad un kas tika radīts?

Izdaliet 2. darba lapu un atvēliet laiku tās 
aizpildīšanai. 
Pusaudži tam 
izmanto savas 
Bībeles. Tad 
turpiniet stāstu.

Septiņas radīšanas dienas
Pirmās Mozus 
grāmatas 1.–2. nodaļā 
aprakstītas septiņas 
dienas, kurās Dievs 
visu radīja. 

[Parādiet 3. attēlu.]

Pirmā diena Gaisma un tumsa – Dievs radīja 
gaismu un nosauca to par dienu, 
bet tumsu par nakti.

Otrā diena Jūra un debesis – Dievs izveidoja 
izplatījumu, lai tas šķirtu 
ūdeņus, un daļu ūdeņu lika virs 
zemes. Tā radās nevainojama 
dzīvesvieta dzīvajai radībai.

Trešā diena Auglīga zeme – Dievs atdalīja 
zemi no jūras. Viņš radīja augu 
valsti – zāli, augus un kokus.

Ceturtā diena Spīdekļi dienai un naktij – 
Dievs radīja sauli, mēnesi un 
zvaigznes.

Piektā diena Zivis un putni – Dievs 
radīja dažādas zivis un ūdens 
dzīvniekus, kā arī putnus. 

Sestā diena Dievs radīja visus dzīvniekus, 
no vissīkākā kukainīša līdz pat 
vislielākajam dinozauram. Viņš 
arī radīja cilvēku, lai tas valda 
pār dzīvnieku pasauli.

Septītā diena Atpūta un prieks – Dievs 
atpūtās un iesvētīja septīto dienu 
par svētu dienu.

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

2.
 d

ar
ba

 la
pa

Zivis un putni – Dievs radīja dažādas zivis un 

ūdens dzīvniekus, kā arī putnus.

Spīdekļi dienai un naktij – Dievs radīja 

sauli, mēnesi un zvaigznes.

Atpūta un prieks – Dievs atpūtās un iesvētīja 

septīto dienu par svētu dienu.

Sauszemes dzīvnieki un cilvēce – Dievs radīja  visus 

dzīvniekus, no vissīkākā kukainīša līdz pat vislielākajam 

dinozauram. Viņš radīja arī cilvēku, lai tas valda pār dzīvnieku 

pasauli. 

Gaisma un tumsa – Dievs radīja gaismu un 

nosauca to par dienu, bet tumsu par nakti. 

Jūra un debesis – Dievs izveidoja izplatījumu, lai 

tas šķirtu ūdeņus. Tā izveidojās  nevainojama vieta, 

kur dzīvot dzīvai radībai.

Auglīga zeme – Dievs atdalīja zemi no jūras. 

Viņš radīja augu valsti – zāli, augus un kokus.

Sakārto dotos aprakstus
 pareizā secībā, pierakstot ciparus 1-7. 

Tu vari izmantot savu Bībeli (1. Mozus 1-2).

 radīšanas 
dienas

Zivis un putni – Dievs radīja dažādas zivis un 

ūdens dzīvniekus, kā arī putnus.

Spīdekļi dienai un naktij – Dievs radīja 

sauli, mēnesi un zvaigznes.

Atpūta un prieks – Dievs atpūtās un iesvētīja 

septīto dienu par svētu dienu.

Sauszemes dzīvnieki un cilvēce – Dievs radīja  visus 

dzīvniekus, no vissīkākā kukainīša līdz pat vislielākajam 

dinozauram. Viņš radīja arī cilvēku, lai tas valda pār 

dzīvnieku pasauli. 

Gaisma un tumsa – Dievs radīja gaismu un 

nosauca to par dienu, bet tumsu par nakti.

Jūra un debesis – Dievs izveidoja izplatījumu, lai 

tas šķirtu ūdeņus. Tā izveidojās  nevainojama vieta, 

kur dzīvot dzīvai radībai.

Auglīga zeme – Dievs atdalīja zemi no jūras. 

Viņš radīja augu valsti – zāli, augus un kokus.

 radīšanas 
dienas

Sakārto dotos aprakstus
 pareizā secībā, pierakstot ciparus 1-7. 

Tu vari izmantot savu Bībeli (1. Mozus 1-2).

2. 
darba lapa

3. attēls

radīšanas dienas7
Gaisma un tumsa

Jūra un debesis

Auglīga zeme

Spīdekļi naktij un dienai

Zivis un putni

Atpūta un prieks
Sauszemes dzīvnieki un cilvēce3. 

attēls
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Tā kā Dieva radītā pasaule ir tik apbrīnojami 
sakārtota un sarežģīta, šķiet dīvaini, ka vēl 
joprojām ir daudzi cilvēki, kuri tic, ka tā būtu 
varējusi rasties nejauši – tā saucamā “Lielā 
sprādziena” rezultātā un tad pārveidojusies 
par brīnumaino zemi, kāda tā ir šodien. Kad 

redzam daudzveidīgās 
dzīvības formas 
visapkārt, vienīgais 
loģiskais secinājums 
ir, ka aiz tā visa jābūt 
Radītājam.

[Parādiet 4. attēlu.] 
Paskatieties uz šo 
attēlu. 

Ja es izmestu šīs pulksteņa detaļas pa 25. 
stāva logu, vai ir kāda iespēja, ka, atsitoties 
pret zemi, tās sakārtosies tā, ka pulkstenis 
būs kā jauns un turklāt vēl darbosies?

Vai, izvēloties 50. vai 100. stāvu, pieaugtu 
varbūtība, ka no šīm detaļām iegūšu 
pulksteni, kas iet? Vai, atstājot šīs pulksteņa 
detaļas zemē gadiem ilgi, tās sāktu darboties 
kā pulkstenis? Protams, nē! Tikpat savādi 
būtu apgalvot, ka šīs sarežģītās dzīvības 
formas radušās uz zemes evolūcijas faktoru 
ietekmē miljoniem gadu garumā. Nav 
nozīmes, cik miljoniem gadu jūs gaidīsiet, 
ir lietas, kas gluži vienkārši nekad nenotiks! 
Tās ir tik sarežģītas, ka nav izskaidrojamas 
ar kādu nejaušību. Visi pierādījumi norāda 
uz Radītāju.

Metode. Septiņi brīnišķīgi piemēri
[Parādiet 5. attēlu.] 

Esam apskatījuši 
septiņas evolūcijas 
teorijas problēmas 
un iepazinušies ar 
septiņām dienām, 
kurās Dievs radīja 

pasauli, kā tas aprakstīts 1. Mozus 1. nodaļā. 
Tagad apskatīsim septiņus piemērus tam, 
ko brīnišķīgu Dievs radīja pēc Sava nodoma 

un kas nevarēja 
attīstīties evolūcijas 
vai nejaušības dēļ.

Sadaliet pusaudžus 
grupās un katram 
izdaliet 3. darba lapas 
kopiju. Katrai grupai 
iedodiet vienu vai divus 
piemērus. Atvēliet 
laiku īsas prezentācijas 

sagatavošanai, kuru rāda visai grupai.

Izvēles variants.  Pabeidziet faktus
Jūs varat mācīt šo 
stundu, neizvēloties 
grupu darbu. Lai 
piesaistītu jaunāko 
pusaudžu uzmanību, 
izdaliet 4. darba lapu 
un aiciniet to aizpildīt, 
kamēr viņi klausās, ko 
jūs mācāt.

Lai kuru variantu jūs 
izvēlētos, noderīgi būtu parādīt pieminēto 
dzīvnieku attēlus.

Tos var lejuplādēt no interneta un parādīt vai 
nu izdrukātus, vai arī uz ekrāna, izmantojot 
projektoru.

Septiņi brīnišķīgi piemēri

Bišu deja
Bites pārtiek no nektāra, kuru tās savāc 
no ziediem. Bites piepilda savus medus 
“spainīšus” ar nektāru un atgriežas stropā, 
lai palīdzētu pabarot tūkstošiem citu bišu. 
Nelielais daudzums, kuru var atnest viena 
bitīte, nav tik svarīgs barības rezervei, cik 

3. darba lapa

7 piemēri tam, ko brīnišķīgu Dievs radījis
1. biŠU DEJA
Ja jaunais barības avots ir tuvumā, tad bite riņķo virs medus kāres pa apli kā dejā. Tā aplido divu 
vai trīs centimetru apli un tad riņķo pretējā virzienā. Ja nektārs atrodas tālu, bite “izdejo astotnieka 
formu”. Līdzīgi tiek paziņots par virzienu, mainot astotnieka formu uz augšu vai leju. Dievs radījis 
bites ar šo apbrīnojamo komunikācijas sistēmu, kas jau ir bites dabā. 

2. skUDrAs sArgkArEivJi
Tās spēj pacelt smagumu, kas piecpadsmit reižu pārsniedz viņu pašu svaru. Dažu skudru 
pienākums ir apsargāt skudrupūzni no nelūgtiem ciemiņiem. Interesanti, ka skudrām 
sargkareivjiem galvas forma veidota tā, lai atbilstu ieejai pūznī.

Dievs radījis skudras tā, ka to lielākajai daļai ir parastas galvas, savukārt sargkareivji ir atšķirīgi, un 
to galvas pielāgotas šim īpašajam nolūkam.

3. zivJU sADArbībA
Samērā liela zivs, kuru burtiskā tulkojumā no angļu valodas dēvē par “austrumu saldajām lūpiņām”,  
sadarbojas ar mazām zili svītrainām zivtiņām. Lielā zivs atļauj mazajai zivtiņai iepeldēt mutē, pat 
nedomājot to aprīt. Kāpēc? Mazā zivtiņa tīra lielās zivs zobus!

Tā to izveidojis Dievs.

4. cilvēkA Acs
137 miljoni ir liels skaitlis.  Tieši tik daudz cilvēka acī ir īpašu šūnu, kas uztver gaismu un pārvērš 
to elektriskos signālos, kas ceļo pa optisko nervu ar ātrumu 480 km stundā. Kad mūsu smadzenes 
saņem šos signālus, tiek izveidots tā attēls, ko uztvēra mūsu acs. 

Domāt, ka bijuši kādi uzlabojumi ļoti ilgā laika periodā, nav nekāda pamatojuma.

5. DiEvA mAzAis brīnUmiŅŠ
Pasaulē ir vairāk nekā trīs simti kolibri sugu.

Kolibri var pārvietoties ar ātrumu pat līdz 80 km/h (50 jūdzes/stundā). Ja mēs būtu tikpat aktīvi kā 
šis mazais putniņš, mūsu sirdspukstu biežums būtu tūkstoš reižu minūtē un ķermeņa temperatūra 
sasniegtu 400 oC,  mēs uzliesmotu! Lai šie krāšņie putni izdzīvotu, tiem bija vajadzīgas visas to 
sevišķās īpašības jau no paša sākuma, nevis tā saucamais evolūcijas process miljoniem gadu garumā.  

Patiešām kolibri ir neaptverami mazs brīnums, ko radījis Dievs.

6. vAlis
Zilais valis ir pilnīgs kolibri pretstats, jo sver 120 tonnas (ekvivalents 28 ziloņiem). Tas var būt 33 
metrus garš. Dažām vaļu sugām piena daudzums sasniedz 700 l dienā.

Tie ir tikai daži fakti, ko varētu pastāstīt par vaļiem, kurus varēja radīt vienīgi Dievs.

7. plAnētA zEmE
Padomājiet par kārtību, kādu Dievs noteica uz zemes, – tā griežas, radot dienu un nakti, īstais 
attālums no saules tā, lai mēs nesadegtu un arī nenosaltu; zemes ass novietota tādā leņķī, lai okeāni 
neapplūdinātu zemi.  

Zeme patiesi ir pasakaina vieta, bet tā ir tikai niecīga daļiņa bezgalīgajā visumā. Nav brīnums, ka 
psalmu autors  vaicā, kāpēc Dievs par mums domā (Psalms 8:4-5).

3. 
darba lapa

4. darba lapa

7piemēri  tam, ko

biŠU DEJA
Pierakstiet dažus no iepriekš minētajiem interesantajiem faktiem par Dieva radīto.

skUDrAs sArgkArEivJi

zivJU sADArbībA

cilvēkA Acs 

DiEvA mAzAis brīnUmiŅŠ  

vAlis

plAnētA zEmE 

brīnišķīgu Dievs radījis

4. 
darba lapa

4. attēls

4. 
attēls

5.   attēls

7brīnišķīgi piemēri

5. 
attēls
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informācijai par to, kur atrast nektāru.
Turklāt tas ir īpašs sazināšanās veids: ja 
jaunais barības avots ir tuvumā, tad bite 
rinķo pa apli kā dejā uz medus kāres. 
Tā aplido divu vai trīs centimetru apli 
un tad rinķo pretējā virzienā. Ja nektārs 
atrodas tālu, bite “izdejo astotnieka formu”. 
Attālumu var noteikt pēc tā, cik ātri bitīte 
kustina savu vēderiņu dejas laikā. Ātras 
kustības norāda, ka barība tuvu, bet lēnas, 
ka tā ir diezgan tālu. Līdzīgi tiek paziņots 
par virzienu, kurp lidot. Lidojot astotnieka 
formā uz augšu, bite signalizē, ka jādodas 
saules virzienā, ja uz leju, tad prom no 
saules. Ja bite novirzās no taisnā virziena, 
tad izveidojies lenķis arī norāda, kādā 
virzienā varēs atrast nektāru. Jautājums ir 
šāds: kā tas varēja izveidoties evolūcijas ceļā? 
Kā bitītes varēja izdzīvot, pirms izveidojās 
šāda informācijas apmaiņa?

Pat ja pieņemtu, ka to izdomāja kāda 
gudra bite, kā tā varēja izskaidrot 
pārējām bitēm, ko nozīmēja šāda dīvaina 
izturēšanās? Patiesais izskaidrojums ir tāds, 
ka Dievs radījis bites ar šo apbrīnojamo 
komunikācijas sistēmu, kas jau ir bites dabā.

Skudras sargkareivji
Vēl viena brīnumaina radība ir skudras 
(Salamana pam. 6:6-8). Tās ir vieni no 
čaklākajiem darbarūķiem dzīvnieku 
pasaulē. Skudras spēj pacelt smagumu, kas 
piecdesmit reižu pārsniedz viņu pašu svaru. 
Tās dzīvo kopā lielā skaitā un māk ļoti labi 
strādāt, kaut gan tām nav ne valdnieka, 
ne priekšnieku. Kāda skudru suga būvē 
savu pūzni koku stumbros. Dažu skudru 
pienākums ir apsargāt skudrupūzni no 
nelūgtiem ciemiņiem. Tās pavada visu savu 
dzīvi, apsargājot ieeju pūznī, vajadzības 
gadījumā aizklājot to ar saviem ķermeņiem. 
Interesanti, ka skudrām sargkareivjiem 

galvas forma veidota tā, lai atbilstu šim 
caurumam kokā – to galvas ir plakanākas 
un veidotas kā korķis, lai aizsegtu ieeju. Ja 
caurums ir lielāks, talkā nāk pārējie sargi, 
kamēr ieeja droši aizsargāta. Sargkareivju 
galvas ir īpaši spēcīgas un atgādina koka 
mizu. Kad skudra vēlas iekļūt savā pūznī, 
tā “pieklauvē” pie koka, savukārt skudras 
sargkareivji, pirms ielaist pūznī, pēc smaržas 
nosaka, vai tā ir savējā.

Dievs radījis skudras tā, ka to lielākajai daļai 
ir parastas galvas, bet sargkareivju galvas ir 
pielāgotas šim īpašajam uzdevumam.

“Zivju sadarbība”
Ir kāda liela zivs, kuras nosaukums 
tulkojumā no angļu valodas ir “austrumu 
saldās lūpiņas”. Tai ir īpaša draudzība ar 
mazu, zilām svītrām klātu zivtiņu (blue-
streak wrasse). Mazā droši var iepeldēt lielās 
mutē, padzīvot tur kādu laiku un izpeldēt 
atkal ārā, un lielā draudzene pat nedomā to 
aprīt. Kāpēc? Mazā zivtiņa tīra lielās zivs 
zobus no parazītiem un maltītes atliekām! 
Šīs īpašās attiecības nevarēja rasties nejauši. 
Izskaidrojums viens – tā to izveidojis Dievs.

Cilvēka acs
137 miljoni. Ļoti liels skaitlis! Kāda tam 
nozīme? Cilvēka acī ir tik daudz īpašu 
šūnu, kuras uztver gaismu un pārvērš to 
elektriskos signālos, kas ceļo pa optisko 
nervu ar ātrumu 482 km stundā (300 jūdžu 
stundā). Kad mūsu smadzenes saņem šos 
signālus, tiek izveidots attēls, ko uztvēra 
mūsu acis. Evolūcija?

Nebūt ne! Vai varat iedomāties, kāds būtu 
labums no daļēji izveidotas acs? Nekāds, jo 
tā nespētu veikt savu funkciju. Domāt, ka 
lietas kļuvušas labākas ļoti ilgā laikā, nav ne 
mazākā pamatojuma.

Kā mēs ienācām pasaulē?  (2)

2
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Kalpošana pu saud žiem  – Pasaule

Dieva mazais brīnumiņš
Pasaulē ir vairāk nekā trīs simti kolibri 
sugu, to lielums no aptuveni septiņiem līdz 
divdesmit diviem centimetriem. Kolibri 
plivina spārnus piecdesmit līdz astoņdesmit 
reizes sekundē, radot dūcošu skaņu, no tā 
tas ieguvis savu vārdu. Tas var lidināties 
uz vietas, sāniem vai atpakaļ, sasniedzot 
pat 80 km/h (50 jūdzes stundā). Tā 12 
stundu ilgās aktivitātes laikā katru dienu 
vajadzīgs milzīgs kaloriju daudzums, kas 
līdzinātos 1300 hamburgeriem, ko dienā 
apēstu cilvēks. Ja mēs būtu tik aktīvi kā šis 
mazais putniņš, mūsu sirdspukstu biežums 
būtu tūkstoš reižu minūtē, mūsu ķermeņa 
temperatūra sasniegtu gandrīz 400 °C un 
mēs uzliesmotu!

Dievs radījis kolibri ar adatai līdzīgu knābi, 
kas palīdz izsūkt nektāru no ziediem ar 
garu, īpaši veidotu mēli, kuras uzlocītās 
maliņas palīdz savākt nektāru. Kolibri 
norij nektāru ar mēles palīdzību, kura 
kustas pat trīspadsmit reizes sekundē. Lai 
līdzsvarotu šo pārmērīgi aktīvo dzīvi, kolibri 
ieslīgst ziemas miegam līdzīgā stāvoklī 
uz divpadsmit stundām naktī, kas ļauj 
kontrolēt to prasību pēc enerģijas.  

Bišu kolibri sver tikai 2 g (1/10 unces).
Tie vij ļoti skaistas ligzdas, izmantojot 
kokvilnu, sūnu un zirnekļa tīkla pavedienus. 
Lai šie krāšņie putni izdzīvotu, tiem bija 
vajadzīgas visas aprakstītās īpašības jau no 
paša sākuma, nevis tā saucamais evolūcijas 
process miljoniem gadu garumā. Dievs 
radījis kolibri patiešām apbrīnojamus. 

Valis
Zilais valis ir pilnīgs kolibri pretstats, jo sver 
120 tonnas (ekvivalents divdesmit astoņiem 
ziloņiem!) un var būt pat 33 metrus (108 
pēdas) garš. Tas var pavadīt zem ūdens 90 
minūtes un ienirt 3000 metru dziļumā 

(9800 pēdas). Šim valim plaušas savienotas 
ar atveri uz galvas, nevis ar muti, tāpēc tas 
var uzņemt barību zem ūdens, savukārt 
vaļu mazulis nevar noslīkt, dzerot mātes 
pienu. Dažām vaļu sugām piena daudzums 
sasniedz 700 l dienā. Mazulim piens nemaz 
nav jāzīž, jo māte to ielej viņam mutē. Un 
tas ne tuvu nav viss, kas būtu sakāms par 
vaļiem, kurus varēja radīt vienīgi Dievs.

Planēta zeme
Padomājiet par kārtību, kādu Dievs noteicis 
uz zemes, – tā griežas, radot dienu un 
nakti, četri gadalaiki, īstais attālums no 
saules tā, lai mēs nesadegtu un nenosaltu; 
zemes ass novietota tādā lenķī, lai okeāni 
neappludinātu zemi.

Zeme patiesi ir pasakaina vieta, bet tā ir 
tikai niecīga daļiņa bezgalīgajā visumā. Nav 
brīnums, ka psalmu autors vaicā, kāpēc 
Dievs par mums domā (Psalms 8:4-5).

Nobeigums
Kā tad mēs ienācām pasaulē? Apdomājot 
visus šos pārsteidzošos pierādījumus, būtu 
grūti secināt kaut ko citu kā vien to, ka 
mūs radījis Dievs! Kā gan iespējami visi 
šie brīnumi bez Radītāja? Izskaidrojums ir 
tikai viens: to radījis visu zinošais Dievs. 

Kad aptveram faktu, ka ir visspēcīgs Dievs, 
kas visu ir radījis, un redzam Viņa roku 
darbu, tad varam tikai slavēt Viņu par to 
(Jāņa atklāsmes grām. 4:11). Nevienam 
nav iemesla žēloties, ka Dievs nebūtu 
atstājis pietiekami daudz Savas eksistences 
pierādījumu (Romiešiem 1:20). Visa daba 
norāda uz Dievu (Psalms 8:4-5).

Kāda ir tava atbilde? Vai noliegsi to, kas 
ir tik skaidrs? Ja tā, tad Bībelē rakstīts, ka 
tev nav attaisnojuma un pār tevi gulsies 
Dieva dusmība, kas ir tikai taisnīgi 
(Romiešiem 1:18).
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Viņš tevi radījis Savam godam (Kolosiešiem 
1:16). Ja esi kristietis, tad tev dota drosme 
pateikt saviem draugiem un skolotājiem, 
kāpēc tu tici, ka Dievs radījis šo pasauli. 
(Tu pat varētu izmantot kādu no šodien 
minētajiem piemēriem.)

Ja tu neesi kristietis, Dievs vēlas, lai atzīsti 
Viņu kā savu Radītāju, lai tu teiktu: “Piedod 
man, ka dzīvoju, it kā Tevis nebūtu, un 

staigāju grēka ceļus. Tagad es zinu, ka Tu 
esi mans Radītājs un ka man jādzīvo Tev. 
Tu gribi piešķirt manai dzīvei īsto jēgu un 
virzienu. Paldies, ka sūtīji Savu Dēlu Kungu 
Jēzu Kristu nomirt par mani. Lūdzu, piedod 
man manus grēkus, ienāc manā dzīvē un 
palīdzi man veltīt to Tev, mans Radītājs un 
mans Dievs. Āmen.” ●

2
Kā mēs ienācām pasaulē?  (2)
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Pasaule

Stu
nda

3
Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži

saprastu, kā grēks ienāca pasaulē un cik 
postošas un tālejošas bija tā sekas;

ieklausītos atgādinājumā par Dieva 
neizmērojamo žēlastību, sūtot Pestītāju 
visai grēcīgajai cilvēcei;

izvairītos no grēka un dzīvotu Dievam 
tīkamu dzīvi Viņam par godu;

saprastu, ka Jēzus Kristus izcieta viņiem 
uzlikto sodu, un uzticētos vienīgi Viņam, 
lai tiktu glābti.

Ievads
Iepriekšējā nodarbībā mēs pārrunājām 

jautājumu “Kā mēs 
ienācām pasaulē?”. 
Nākošais jautājums 
ir “Kas pasaulē ir 
nepareizi?”. [Parādiet 
6. attēlu.] Ikreiz, kad 
dzirdam jaunākās 
ziņas, mums tiek 
atgādināts, ka pasaule, 

kurā dzīvojam, ne tuvu nav ideāla.

Metode. Laikrakstu virsraksti
Izdaliet katram pusaudzim pa laikraksta 
lapai un lūdziet sameklēt rakstu ar sliktām 
ziņām. Lai viņi dažos teikumos pastāsta, ko 
uzzinājuši. Aiciniet visus pusaudžus izteikties 
par to, kas nav kārtībā mūsu sabiedrībā. 

Sociologi un daudzi citi sabiedrības 
problēmās vaino vidi, kurā dzīvojam. Mēdz 
teikt – ja vien cilvēkiem būtu labāki dzīves 
apstākļi (t.i., labākas mājas, darbs, alga, 
brīvā laika pavadīšanai vajadzīgās lietas utt.), 

viņu uzvedība būtu citādāka. Tiesa, sociāli 
atstumtie cilvēki biežāk izdara noziegumus, 
bet arī bagātie ļaudis grēko! Grēki ir tie 
paši, vienīgi atšķiras to apmēri. Laulības 
pārkāpšana, zagšana, krāpšana, melošana, 
alkohola un narkotiku lietošana tikpat 
izplatīta ir arī bagāto vidū. Daudzi populāri 
cilvēki ir neiedomājami bagāti, tomēr nereti 
izposta savas dzīves grēkojot. [Lai pusaudži 
min dažus piemērus, kad slaveni cilvēki 
izpostījuši savas dzīves.] 

Būtu patiešām interesanti pārbaudīt, kas 
notiktu, ja cilvēkam būtu iespēja dzīvot 
ideālos apstākļos. Vai viņa uzvedība 
tad kļūtu labāka? Pagaidiet! Tas jau ir 
pārbaudīts – Ādams un Ieva nonāca šādā 
ideālā vidē. Viņiem bija viss, ko vien dzīvē 
varētu vēlēties, un tomēr viņi krita grēkā, 
kas izmainīja visu pasauli. 1. Mozus             
1. nodaļā lasām, ka Dievs raudzījās uz to, ko 
bija radījis, un sešas reizes atkārtoja, ka tas ir 
“labs”. Pēc tam Dievs radīja vīrieti un sievieti 
un sacīja, ka “viss bija ļoti labs”.

Tāpēc mums nevajadzētu vainot Dievu, jo 
Viņa radītā pasaule bija “ļoti laba” – ideāla. 
Kas tad mainījās uz slikto pusi? Mūsdienu 
pasaules problēmas radušās grēka dēļ. Dieva 
ienaidnieks sātans iejaucās, lai sabojātu 
un izpostītu šo ideālo vidi. Izlasīsim kopā          
1. Mozus 3:1-6.

[Lūdziet kādam citam vadītājam izlasīt šos 
Bībeles pantus.]

Pat atrazdamies ideālā vidē, kur nekā 
netrūka, Ādams un Ieva grēkoja, un tā 
rezultātā pasaulē ienāca grēks.

Šo notikumu sauc par “grēkā krišanu”, jo 

6.  attēls

Kas pasaulē ir

NEPAREIZI?

6. 
attēls

Ka s  pa saulē  ir    
neparei zi?   (1) 
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3

cilvēks zaudēja Dieva labvēlību. Grēks radīja 
milzīgu plaisu starp Dievu un cilvēku, un 
tam bija tālejošas sekas pilnīgi visu cilvēku 
dzīvēs.

Septiņas grēkā krišanas sekas
Parādiet 7. attēlu

1. Mēs esam vainīgi un morāli samaitāti
Pirms grēkā krišanas Ādams un Ieva 

bija nevainīgi un 
brīvi no grēka. Viņi 
pat neapzinājās 
savu kailumu. Pēc 
grēkošanas viņu acis 
tika atvērtas un viņi 
sāka apzināties savu 
nepaklausību un vainu 
(1. Mozus 3:7).

Lai gan pirmie grēkoja Ādams un Ieva, 
neviens no mums nevar apgalvot, ka nekad 
neesam bijuši nepaklausīgi Dievam (1. Jāņa 
1:10). Kā vaina tad tā ir? Zināmā mērā 
mēs visi esam vainīgi pie tā, ko redzam 
visapkārt. Grēka dēļ Ādams un Ieva 
zaudēja Dieva žēlastību, bet mums visiem 
neizdodas sasniegt Dieva augstos standartus 
(Romiešiem 3:23).

Mēs visi esam grēkojuši, tādēļ visi esam 
vainīgi. Vai jūsu datoram kādreiz ir bijis 
vīruss? Tāds vīruss var pilnībā sabojāt cieto 
disku. Grēkā krišanas dēļ arī mēs esam 
sabojāti – amorāli (1. Mozus 6:11-12).

Mūsu dabā nav mīlēt Dievu ar visu savu 
sirdi, prātu un spēku, kā Viņš to sagaida. Tā 
vietā esam gatavi savas intereses likt pirmajā 
vietā, un tas liecina par mūsu amoralitāti un 
vainu.

2. Mēs atspoguļojam nepilnīgu Dieva attēlu

Metode. Alvas folijas spogulis
Paņemiet lielu spoguli un turiet to tā, lai grupa 

var redzēt savu atspulgu. Pēc tam paceliet lielu 
alvas folijas gabalu un pajautājiet, kāda ir 
atšķirība. Tad paskaidrojiet, ka tas pietiekami 
labi atstaro gaismu, taču attēls nav skaidrs. 

Pirms grēkā krišanas Ādams un Ieva bija 
nevainojami cilvēki, tāpēc patiesi atspoguļoja 
Dieva tēlu. 1. Mozus 1:27 teikts, ka Dievs 
radīja cilvēku pēc Sava tēla un līdzības. Dieva 
nodoms bija, ka cilvēks atspoguļotu Dievu 
Radītāju visai Viņa radībai.

Cilvēks netika radīts kā dzīvnieku valsts 
daļa. Dievs radīja cilvēku citādu un piešķīra 
viņam īpašas pilnvaras – valdīt pār visiem 
radījumiem: zivīm, putniem un dzīvniekiem. 
Arī cilvēka raksturs atainoja Dieva tēlu, 
it īpaši spēja veidot attiecības un izrādīt 
mīlestību Dievam un vienam pret otru. Kaut 
arī mēs vēl atspoguļojam Dieva tēlu, izrādot 
mīlestību un citos veidos, taču nepilnīgi. Tās 
ir grēka sekas. Ļoti skumji, ka mūsu loma kā 
Dieva tēla nesējiem ir ierobežota grēka dēļ.

Tomēr, ja tu esi nožēlojis savus grēkus un esi 
piedzimis no jauna, tu vēl vari būt gaisma 
savam Glābējam Jēzum šajā tumšajā grēka 
izkropļotajā pasaulē (Mateja 5:14-16).

3. Mēs esam šķirti no Dieva
Pirms grēkā krišanas Ādams un Ieva bija 
Dieva draugi. Dievs nāca uz dārzu un bija 
kopā ar viņiem. Tās bija ļoti īpašas attiecības.

Taču pēc grēkā krišanas tās sabojāja grēks. 
Dievs notiesāja viņus uz nāvi, izdzina no 
brīnišķā dārza un aizraidīja prom no Savas 
klātbūtnes (1. Mozus 3:22-24).

Kopš tā brīža cilvēce kļuvusi par Dieva 
pretinieci. Kad Dieva Dēls bija uz zemes, 
lielākā daļa ļaužu Viņu ienīda. Viņš 
runāja patiesību, bet viņiem tā nepatika. 
Apustuļu darbu grāmatā mēs lasām, ka 
cilvēkiem nepatika, ka Jēzus sauca viņus par 
grēciniekiem (Apustuļu darbi 3:12-4:3). Viņi 
nostājās pret Dievu, jo viņiem nepatika šī 

7.  attēls

vainīgi un morāli samaitāti

nepilnīgs attēls

šķirti no Dieva

zem lāsta

pakļauti    
        nāvei

grēcinieki pēc      
     savas dabas

vajadzīga
    žēlastība 7grēkā 

krišanas 
sekas

7. 
attēls
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vēsts. Tā tas bijis daudzus gadsimtus un ir 
arī mūsdienās. Cilvēki nevēlas Dievu savās 
dzīvēs, viņi vēlas dzīvot tikai sev. Dievs 
radīja Ādamu, lai viņam būtu sadraudzība 
ar Dievu. Viņš vēlas, lai arī tev būtu šādas 
attiecības, bet tas iespējams tikai tad, kad tu 
nāc pie Dieva caur Viņa Dēlu Jēzu Kristu.

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

Metode. Bībeles karātavas
Izvēlieties trīs pantus, kuros tiek mācīts par 
grēku (piem., Romiešiem 3:23; Romiešiem 
5:12; Psalms 51:5). Uz baltās tāfeles vai lielas 
papīra lapas uzvelciet tik svītriņu, cik burtu 
ir šajos vārdos, atstājot starp tiem atstarpes. 
Neaizmirstiet ietvert arī rakstu vietas atsauci. 

Aiciniet pusaudžus ripināt metamo kauliņu. 
Tas, kurš uzmetis 6, min burtu. Ierakstiet to 
visās vietās, kur šis burts ir. Uzvar tas, kurš var 
pateikt visu pantu. Ja arī kāds domā, ka viņam 
rakstu vieta zināma, vispirms jāuzmet 6 un 
tikai tad var atbildēt.

4. Mūs ietekmē Dieva lāsts
Pirmās Mozus grāmatas 1. nodaļā lasām par 
to, kā tika radīta katra dzīva būtne, un tam 
sekoja Dieva spriedums, ka viss bija labs. 2. 
nodaļā aprakstīts, kā Dievs izveidoja kādu 
īpašu vietu, kuru Viņš nosauca par Ēdenes 
dārzu. Ieklausīsimies, kāds tas bija.

[Aiciniet vienu no pusaudžiem izlasīt šo 
aprakstu 1. Mozus 2:8-10.]

Metode. Kas nogājis greizi?
Atrodiet laikrakstā vai internetā rakstu par 
badu mūsdienu pasaulē. Lieciet, lai kāds no 
jauniešiem nolasa to skaļi, un tad jautājiet 
grupai, kā tikko dzirdētais atšķiras no Ēdenes 
dārza apraksta Bībelē. Piebilstiet, ka daudzi 
cilvēki neizprot, kā Dievs to pieļauj, bet 
atbilde meklējama Ādama un Ievas grēkā, kas 
ietekmēja pasauli.

Pēc grēkā krišanas pār pasauli nāca Dieva 
lāsts. Kaut arī tā vēl arvien ir skaista vieta 
un tās brīnumi liecina par Dievu, kas 
to radījis (Psalms 19:2), tagad ir daudz 
grūtāk apstrādāt zemi un iegūt pārtiku  
(1. Mozus 3:18).

Vēstules romiešiem 8. nodaļā lasām, 
ka visa radība cieš Ādama grēka dēļ 
(Romiešiem 8:22). Dieva radītā pasaule 
bija nevainojama, bet mūsdienās tik 
bieži notiek dažādas dabas katastrofas, 
piemēram, zemestrīces un plūdi. To 
laikā bojā iet tūkstošiem cilvēku un 
plašas teritorijas tiek izpostītas. Dieva 
lāsts, kas nācis pār zemi, liek cilvēkiem 
vairāk nopūlēties, lai galdā būtu dienišķā 
maize (1. Mozus 3:19). Attīstītajā 
pasaulē ir izdevies izveidot tirdzniecības 
sistēmu, kas nodrošina augu gadu pilnus 
lielveikalu plauktus, bet daudzās citās 
valstīs miljoniem cilvēku smagi strādā, 
lai iegūtu pašas nepieciešamākās lietas. 
Neražas dēļ daudzi mirst no bada un 
slimībām. Katram astotajam cilvēkam 
pasaulē nav pieejams ūdensvads. Tādēļ 
mūs nepārsteidz Bībelē rakstītais, ka visa 
radība ilgodamās gaida uz brīdi, kad lāsts 
tiks atcelts (Romiešiem 8:19).

5. Mēs esam pakļauti fiziskai nāvei
Ādamam un Ievai Dievs lika vairoties un 
piepildīt zemi, bet vēl vienas grēka sekas 
ir, ka visi bērniņi tiek dzemdēti lielās sāpēs 
(1. Mozus 3:16). Daudzas lietas, kas nav 
minētas 1. nodaļā, kļuvušas par mūsu 
dzīves sastāvdaļu šeit uz zemes. Grēka dēļ 
ir tik daudz sāpju, ciešanu un bēdu. Mūsu 
ķermeņi ir pakļauti novecošanās procesam 
un fiziskai nāvei. Nāve ir mūsu pēdējais 
ienaidnieks. Vienalga, cik daudz naudas 
vai zināšanu mums ir, mēs nevaram apturēt 
nāvi. Kad notiek nelaimes, cilvēki nereti 
vaino Dievu, bet kurš tad patiesībā būtu 
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jāvaino? [Aiciniet vienu no pusaudžiem izlasīt 
Romiešiem 5:12.] Lāsts nāca pār pasauli 
Ādama grēka dēļ, bet arī mēs paši grēkojam. 
Arī mēs kādu dienu nomirsim fiziski. Tie, 
kuri vēl ir grēka varā, nomirs arī mūžīgi, būs 
šķirti no Dieva un nonāks ellē uz mūžīgiem 
laikiem. Vai tu aptver, cik tas ir nopietni? 
Elle nav tikai lamuvārds vai kāda “izdomāta 
vieta”. Elle ir reāla. Ja nonāc ellē, tad otras 
iespējas nav!

Kamēr vēl ir laiks, sāc gatavoties jau 
tagad nākamajai dzīvei. Bībelē teikts: ja 
tu uzticēsies Jēzum Kristum, tad nebūsi 
pakļauts mūžīgam sodam, bet saņemsi 
mūžīgo dzīvību (Jāņa 3:16).

6. Mēs esam grēcinieki pēc savas dabas
Grēkā krišanas sekas izpaužas arī tā, ka 
Ādama un Ievas pirmais grēks automātiski 
ietekmē katru cilvēku un viņa dabu. Reizēm 
to dēvē par “iedzimto grēku”. Mēs lasījām 
Vēstulē romiešiem 5:12, ka grēka lāsts skāra 
visus cilvēkus. Pirms tu biji izdarījis savu 
pirmo grēku, tu jau biji grēcinieks, jo tāds 
piedzimi (Psalms 51: 7). Mazam bērniņam 
nav jāmāca, kā grēkot, – tam nav grūti atrast 
pierādījumus.

Kad Jēzus, kurš nekad nebija grēkojis, nomira 
pie krusta, Viņš uzņēmās visas pasaules grēkus 
un nomira mūsu vietā (Jesajas 53:5-6, 1. Pētera 
2:24, 2. Korintiešiem 5:21). Kā Ādama 
radiniekus mūs sagaida nāve, bet, ticot 
Jēzum Kristum, mēs varam iegūt dzīvību 
(1. Korintiešiem 15:22).

7. Mums vajadzīga Dieva žēlastība
Grēkā krišanas dēļ cilvēks bija nolemts 
mūžīgai nāvei un pats neko nevarēja vērst 
par labu. Vienīgā persona, kas varēja 
palīdzēt, bija Dievs, un Viņam jau tad bija 
plāns! Pirmoreiz tas pieminēts 1. Mozus 
3:15 – sievas dzimums sadragās galvu 

čūskai. Tā ir atsauce uz Dieva vareno plānu 
sūtīt Glābēju, kas pilnībā sakaus sātanu. 
Tā arī tas notika. Dievs sūtīja Savu Dēlu 
Jēzu Kristu uz šo zemi. Viņš piedzima 
jaunavai, dzīvoja bezvainīgu dzīvi, mira pie 
krusta, uzņemoties visu sodu, ko mēs bijām 
pelnījuši sava grēka dēļ (1. Pētera 2:24). 
Tad Viņš augšāmcēlās un tika uzņemts 
Debesīs. Mirstot pie krusta, Viņš sakāva 
sātanu un nodrošināja ceļu uz glābšanu, kas 
bija nepieciešama kopš pirmā grēka Ēdenes 
dārzā.

Atdzimšana nākotnē un slava
Vai pasaule vienmēr būs tāda kā tagad? 
Nē! Dievs Savā lielajā žēlastībā ir apsolījis 
neatstāt Savu radību tādā grēka stāvoklī    
(2. Pētera 3:13). Būs diena, kad Dievs 
apturēs lāstu, kas nāca pār pasauli Ādama 
grēcīgās rīcības dēļ (Jāņa atklāsmes grām. 
22:3). Kādu dienu Viņš radīs jaunas Debesis 
un jaunu zemi, vietu, kas būs brīva no grēka 
un tā postošajām sekām.

Metode. Atrod rakstu vietu
Kā atšķirsies no jauna radītais no tā, kas ir 
tagad?

Lai pusaudži sameklē rakstu vietu, klusām 
pie sevis to izlasa un, kad ir gatavi atbildēt, 
pieceļas.

“Kādas divas lietas, kuras Dievs bija radījis, 
netiks radītas no jauna un kāpēc?”

Lai pusaudži izlasa Jāņa atklāsmes grām. 
21:23. Atbilde: saule un mēness, jo Dieva 
godība būs viņu gaisma.

Vai tu tur būsi? Tie, kuri izvēlas turpināt 
grēkot un nepieņem Dieva glābšanu, 
nonāks pavisam citā vietā. Viņi tiks iemesti 
uguns jūrā (2. Tesaloniķiešiem 1:8-10; Jāņa 
atklāsmes grām. 20:12-15). Nevilcinies, lai 
jaunā pasaule būtu arī tavas mājas nākotnē 

K a s  p a s a u l ē  i r  n e p a r e i z i ?   (1)

3
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(Jāņa 3:16; Romiešiem 10:8-10). Atgriezies 
no saviem grēkiem un lūdz Jēzu Kristu, lai 
Viņš tev piedod. Tad tu atgūsi sadraudzību 
ar Dievu, tavi grēki būs tev piedoti un Dieva 
acīs tu būsi attaisnots. Tad arī tu varēsi gaidīt 
šo jauno pasauli, zinot, ka būsi kopā ar Dievu 
mūžīgi brīnišķīgā vietā.

Nobeigums
Tagad tu saproti, kāpēc grēkā krišana tik 
postoši ietekmējusi visu pasauli, izraisot 
tālejošas sekas. Atbilde uz jautājumu, kas 
pasaulē nav kārtībā, ir skaidra – tas ir 
grēks. Novēršanās no Dieva novedusi pie 
briesmīgām sekām. Tā tam nav jābūt. Tāpēc 
nepaliec grēkā, nāc pie Kunga Jēzus Kristus 
jau šodien!  ●
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4
Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

saprastu, kādi kārdinājumi noveda pie 
pirmā grēka;

attīstītu stipru apņemšanos pretoties 
kārdinājumam grēkot;

uzzinātu par Dieva vareno spēku un 
svētībām brīžos, kad stājamies pretī 
kārdinājumiem;

izjustu tādu riebumu pret grēku, ka 
nāktu grēku nožēlas lūgšanā Dieva 
priekšā, lūdzot piedošanu.

Ievads
Pirmajā stundā par tēmu “Kas pasaulē ir 
nepareizi?” mēs noskaidrojām, ka tas ir 
saistīts ar grēku, kas ienāca pasaulē pēc 
Ādama un Ievas grēkā krišanas. Vienīgais 
veids, kā tikt galā ar savu grēku, ir nākt pie 
Kunga Jēzus Kristus. Mēs tiekam glābti 
vienā acumirklī, bet līdzināšanās Jēzum prasa 
laiku. Līdz ar to notiek pastāvīga cīņa pret 
sātanu, un tas rada grūtības kristieša dzīvē.

Viena no lielākajām grūtībām ir saistīta ar 
pretošanos kārdinājumam grēkot. Vēlreiz 
ieskatīsimies 1. Mozus 3:1-6 un mācīsimies 
no Ievas pieļautajām kļūdām. Pievērsiet 
uzmanību sātana izveicībai un viltībai un 
piecām Ievas kļūdām, kuras noveda pie grēka.

Lūdziet, lai kāds no pusaudžiem skaļi izlasa 1. 
Mozus 3:1-6. Parādiet 8. attēlu, un pakāpeniski 

atklājiet katru 
virsrakstu, 
turpinot mācīt 
par piecām 
Ievas lielākajām 
kļūdām. 

Ievas 5 lielākās kļūdas

1. Viņa klausījās
Pirmā Ievas kļūda bija tā, ka Viņa klausījās 
sātanā un viņa melos. Sātans ir ļoti viltīgs 
savos melos un piedāvājumos. 1. Mozus 
2:17 Dievs skaidri noteica Ādamam un 
Ievai neēst no “laba un ļauna atzīšanas 
koka”. 1. Mozus 3:1 sātans apstrīdēja Dieva 
Vārdu, jautādams: “Vai tad tiešām Dievs 
ir teicis…?” Viņš mēģināja mest šaubu 
ēnu uz Dieva Vārdu. Ieva tad atgādināja 
sātanam, ka Dievs teicis, ka viņi miršot, 
ja ēdīšot no tā koka augļiem, kas ir dārza 
vidū. Tad sātans teica: “Jūs nemirsit vis.” 
Viņš pilnībā noliedza Dieva Vārdu. Sātans 
turpināja, apgalvodams, ka ir labi ēst šo 
augli, jo viņi būs kā Dievs. Visu laiku viņš 
viltīgi pārveidoja Dieva Vārdu, likdams 
Ievai ieklausīties viņa melos un sākt apšaubīt 
patiesību.

Metode. Grupas diskusija – sātana meli
Sadaliet pusaudžus grupās. Katrai grupai 
iedodiet papīra lapu, uz kuras uzrakstīta kāda 
tēma. Pusaudžu uzdevums apspriest, kādus 
melus sātans varētu teikt par šo tēmu. Varētu 
būt, piemēram, šādas tēmas: alkohols, grēcīgas 
domas, zādzība veikalā, video spēles un 
grāmatas ar okultu saturu, zēnu un meiteņu 
attiecības, nelegāli mūzikas ieraksti u.tml.

Veltiet laiku, lai katra grupa var izteikt savas 
domas. Izmantojiet papildjautājumus, lai 
mācītu nākošo daļu.

Sātans tev varētu teikt:

• “Pamēģini lietot alkoholu – tikai 
vienreiz!”

Ka s pa saulē  ir    
neparei zi?   (2) 

8. attēls

1. klausījās
2. skatījās
3. vēlējās
4. paņēma un ēda
5. iesaistīja citus

LIELĀKĀSkļūdas5Ievas

8. 
attēls
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• “Smēķēt ir superīgi.”

• “Var skatīties pornogrāfiskas filmas.”

• “Var domāt grēcīgas domas. Tas vismaz 
ir labāk nekā grēkot.”

• “Var zagt – man to vajag, un ja man 
būtu nauda, es par to samaksātu.”

• “Var jau būt, ka šīm spēlēm, grāmatām, 
mūzikai utt. ir kāds sātanisks saturs, 
bet mani tas neietekmē.”

• “Var nelegāli ierakstīt mūziku, jo visi tā 
dara.”

• “Var būt fiziskas attiecības, jo mēs taču 
mīlam viens otru.”

Kad jūs gribat kopā ar pusaudžiem sameklēt 
kādu rakstu vietu Bībelē, sakiet, lai viņi izvelk 
savus zobenus” (augstu paceļ savu Bībeli.) 
Nosauciet rakstu vietu un lieciet to atkārtot. 
Pēc komandas “Uzbrukumā!” aiciniet viņus 
sacensties, kurš pirmais atradīs nosaukto 
pantu. Tas, kurš to atradis, pieceļas. Kad arī 
citi sameklējuši pantu, aiciniet uzvarētāju 
izlasīt to skaļi.

Zobena vingrinājums: Jāņa 8:44. Jēzus 
dēvēja sātanu par melu tēvu. Kad sātans 
čukst tev kaut ko, neklausies viņā – viņš ir 
melis!

2. Viņa skatījās
Ieva ne vien paskatījās uz augli, bet arī ļāva 
skatienam pakavēties pie tā. Varbūt tev ir 
līdzīgi, kad ieraugi TV vai internetā kaut ko, 
kas ir grēcīgs. Tā vietā, lai pārslēgtu kanālu 
vai izietu no mājas lapas, tavs skatiens 
kavējas pie tā. Sātans zina, kā padarīt grēku 
pievilcīgu. Viņš sastāsta tev visādus melus. 
Viņš saka: “Var jau to paskatīties, nekas 
slikts nenotiks, un neviens to neuzzinās.”

Metode. Atmiņas trenēšanas spēle
Sakiet, lai pusaudži skatās ļoti uzmanīgi. 

Vienu pēc otra ātri parādiet 10 attēlus (katram 
attēlam tikai 1 sekunde). Uzaiciniet pāris 
brīvprātīgos piecelties un mēģināt nosaukt 
attēlus pareizā secībā. Tad atgādiniet viņiem, 
ka tad, kad viņi redz kaut ko grēcīgu, kaut 
arī tikai uz īsu brīdi, šis tēls var neizdzēšami 
iespiesties viņu atmiņā

Zobena vingrinājums: Filipiešiem 4:8.
Šajā kārdinājuma stadijā sameklē kādu citu 
nodarbošanos, pievērsies kaut kam tādam, 
kas ir labs, un domā par to.

3.Viņa to vēlējās
Ievas ilgpilnais skatiens radīja vēlmi. Viņa 
ļāva savai sākotnējai interesei pārvērsties 
par vēlēšanos, kuru viņa nespēja apspiest. 
Tas ir veids, kā sātans mūs pieviļ. Viņš 
ievilina tīklā ar it kā nevainīgu interesi par 
to, kas ir nepareizs. Grēks tiek pasniegts 
kā kaut kas aizraujošs un pievilcīgs. Tad 
viņš pastiprina kārdinājumu līdz brīdim, 
kad tu tam padodies. Sātans atklāj mirkļa 
baudu vai prieku, bet noslēpj postošās 
sekas, kas sagaida nākotnē. Grēks var 
novest pie sabojātas veselības, piemēram, 
no smēķēšanas, alkohola vai narkotikām. 
Iesaistīšanās grēcīgās nodarbēs var radīt 
sliktu reputāciju. Attiecības, kas pāriet 
fiziskā sakarā, var beigties ar nevēlamu 
grūtniecību vai daudz ļaunāk – inficēšanos 
ar kādu seksuāli transmisīvu slimību. 
Radot ilgas pēc seksuālas intimitātes, 
sātans noklusē arī to, ka šādai darbībai būs 
gan emocionālas, gan garīgas sekas. Viņš 
nevēlas, lai tu domātu par nožēlu vai vainas 
sajūtu, tukšumu un bezcerību, kas sekos pēc 
tam, iespējams, pat ilgāku laiku tavā dzīvē.

Metode. Izpētiet 1. Korintiešiem 10:13
Lieciet pusaudžiem ieskatīties 1. Korintiešiem 
10:13 un pārrunājiet to kopā ar viņiem, 
izmantojot dotos jautājumus.

K a s  p a s a u l ē  i r  n e p a r e i z i ?   (2)

4
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• Ko šis pants māca par kārdinājumu? 
(Nav tādas lietas kā jauns kārdinājums – 
kāds kādreiz ar to jau ir sastapies.)

• Kā Dievs aprakstīts šajā pantā? 
(Uzticams)

• Ko Dievs apsola cilvēkam, kurš tiek 
kārdināts? (Ka nepieļaus smagāku 
pārbaudījumu nekā viņš var panest.)

• Kas dod spēku pretoties kārdinājumam? 
(Dievs. Viņš apsolījis dot mums veidu, kā 
no tā izbēgt.)

• Ko tev vajadzētu atcerēties, kad tu 
atkal tiksi kārdināts? (Tev nevajag 
padoties – Dievs var palīdzēt tev pretoties 
kārdinājumam.)

Jūs varat uzsvērt, ko tieši māca šī rakstu vieta, 
izmantojot Bībeles pētnieka  Varena Viersbes 
(Warren Wiersbe) teikto: “Kad Dievs ļauj 
Saviem ļaudīm ieiet kārdinājumu kausējamā 
krāsnī, Viņš patur acīs pulksteni un tur Savu 
roku uz termostata.”

Dažreiz kārdinājums var būt tik spēcīgs, 
ka šķiet gandrīz nepanesams. Iespējams, 
ka jutīsimies tā, it kā neviens cits iepriekš 
nebūtu pieredzējis tik lielu spiedienu. 
Tomēr Dievs Savā Vārdā atklāj, ka pat šādās 
situācijās vienmēr ir izeja. Ja arī saskaries 
ar mulsinošu situāciju, nekad nedomā, ka 
grēks ir vienīgā izvēle. Vienmēr ir kāds 
ceļš – izeja, kas nebūs pretrunā Dieva 
baušļiem. Izvēlies šo ceļu un stājies pretī 
kārdinājumam.

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

4. Viņa paņēma un ēda
Ieva pakļāvās kārdinājuma milzīgajam 
spēkam, ar kuru sātans viņu vilināja. Nav 
grēks tikt kārdinātam, bet ir grēks šim 
kārdinājumam padoties. Tiklīdz tam 
padodamies, mūsu attiecības ar Dievu tiek 
pārrautas un mēs zaudējam prieku par 
glābšanu. Pirms mēs grēkojam, sātans cenšas 

samazināt tā smagumu mūsu prātā. Turpretī 
pēc tam, kad esam grēkojuši, viņš nāk atkal 
un maksimāli palielina šo grēku, lai tas 
mums liktu justies pēc iespējas sliktāk, tādēļ, 
ka esam izgāzušies. Kārdinātājs pārvēršas 
par mūsu apsūdzētāju un tirda: “Kas tad tu 
par kristieti, ja dari tādas lietas?” Sākumā 
sātans attēlo grēku kā kaut ko ļoti jauku un 
patīkamu, lai pēc tam to izmantotu pret 
mums un liktu mums justies nožēlojami. 
Kad sajūti šādu spēcīgu spiedienu vai, vēl 
labāk, kārdināšanas sākumā, sauc uz Dievu 
pēc palīdzības. Ieva to nedarīja. Viņa paļāvās 
uz saviem spēkiem un cieta sakāvi. Mācies 
no viņas kļūdām.

Zobena vingrinājums: Ebrejiem 4:15.
Kungs Jēzus cieta, kad Viņš tika kārdināts, 
tāpēc Viņš saprot, cik mums ir grūti, 
un var mums palīdzēt. [Izlasiet Ebrejiem 
2:18.] Meklē Viņa palīdzību. Atceries šos 
pantus, kad tiksi nākošreiz kārdināts, un 
nepadodies!

5. Viņa iesaistīja citus
Tā vietā, lai uzreiz atzītu savu grēku un 
lūgtu piedošanu, Ieva pamudināja arī 
Ādamu tajā iesaistīties. Ievas grēks noveda 
pie tā, ka arī Ādams grēkoja pret Dievu. 
Līdzīgi tas var notikt mūsu dzīvēs – ja tu 
padosies kārdinājumam, citi var sekot tavam 
paraugam. Kā kristietim tev jādomā, kādu 
piemēru tu rādi apkārtējiem. Neskatoties 
uz savu jaunību, tu vari lielā mērā ietekmēt 
citus cilvēkus. Rīkojies tā, lai būtu labs 
paraugs (1. Timoteja 4:12)!

Kas notiek, kad ciešam sakāvi?
Mēs visi tādā vai citādā veidā padodamies 
kārdinājumam. Kad tas notiek, ir svarīgi 
pareizi rīkoties.

Zobena vingrinājums: 1. Jāņa 1:9. Ja tu tici 
Dievam, tev nav jāsaņem atkārtota glābšana. 
Tomēr tev jānožēlo savi grēki un jālūdz, lai 
Kungs tos piedod, – meklē Viņa piedošanu. 
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5. DARBA LAPAS ATBILDES
Kur vajadzēja būt Dāvidam tā vietā, lai dīki pastaigātos pa savu 
balkonu (1. pants)? Cīņas laukā pret amoniešiem. 

Bezdarbībā pavadīts laiks saistīts ar visspēcīgākajiem kārdinājumiem. 
Ko tu varētu darīt, lai izvairītos no laiskuma? Iesaisties kristīgās 
aktivitātēs, attīsti savus talantus un citas intereses – strādā 
vai nodarbojies ar savu vaļasprieku, bet izvairies pārāk ilgi 
būt vienatnē u.tml.

Kādus divus baušļus Dāvids pārkāpa 2. pantā? Desmito un septīto – 
iekāroja un pārkāpa laulību.

Kā Dāvida grēks ietekmēja dažus citus cilvēkus (5. un 15. pantā)? 
Batseba kļuva grūta, un viņas vīrs Ūrija tika nogalināts.

Kuru bausli viņš pārkāpa 15. pantā? Sesto – nogalināja.

Vēlreiz pārlasiet, kādas piecas kļūdas pieļāva Ieva. Vai varat atrast 
paralēles ar stāstu 2. Samuēla 11? Pierakstiet pēc iespējas vairāk 

piemēru, minot attiecīgo pantu. Paskatījās, 2. pantā – redzēja 
viņu mazgājamies; ilgojās, 2. pantā – vēlējās viņu iegūt; 
ņēma un ēda, 4. pantā – sūtīja viņai pakaļ un gulēja ar viņu; 
iesaistīja pārējos, 5. pantā – Batseba kļuva grūta.

51. psalmā varam lasīt Dāvida grēku nožēlas lūgšanu. Ko viņš lūdz 3. 
un 4. pantā, lai Dievs izdara ar viņa grēku? Lai izdzēš pārkāpumus, 
mazgā un šķīsta viņu.

Dāvids bija grēkojis pret Batsebu un pret viņas vīru. Pret ko vēl? Pret 
Dievu.

Izlasiet 10.–12. pantu. Kā pāc tavām domām Dāvids jūtas dziļi sirdī? 
Nožēlas pilns, viņu moka sirdsapziņas pārmetumi; zaudējis 
prieku par savām attiecībām ar Dievu.

Kādu mācību tu vari gūt no šī psalma, kā rīkoties situācijā, kad tu 
apzinies, ka esi grēkojis? Būt atklātam un godīgam pret Dievu; 
nožēlot pārkāpumu un lūgt, lai Dievs piedod grēkus. 

4
K a s  p a s a u l ē  i r  n e p a r e i z i ?  (2)

Ja tu to darīsi, Dievs tev piedos.

Tad centies palikt Dieva tuvumā un lūdz, lai 
Svētais Gars dod tev spēku un vada tevi.

Pēc tam kad esi nožēlojis savu grēku un 
atjaunojis sadraudzību ar Dievu, velti kādu 
laiku pārdomām, lai saprastu, kāpēc tas tā 
notika. Piemēram, pajautā sev: “Kas radīja 
manas grēcīgās domas? Vai tas bija kaut kas, 
ko redzēju TV vai internetā? Ko es varētu 
darīt nākamreiz, kad būšu līdzīgā situācijā, 
lai pārrautu šo notikumu ķēdi?” Iepriekšējo 
kļūdu analīze var palīdzēt izvairīties no 
līdzīgiem kārdinājumiem nākotnē.

Metode. Situācijas izpēte – Dāvids un 
Batseba
Palūdziet, lai vadītājs skaļi nolasa visai grupai 

2. Samuēla 11. Sadaliet 
pusaudžus grupās, 
izdaliet viņiem 5. 
darba lapu un aiciniet 
apspriest atbildes. Pēc 
tam tās pārrunājiet, 
pievēršot pusaudžu 
uzmanību tam, kas 
notiek lapas apakšā 
dotajās ilustrācijās.

Nobeigums
Kas tad pasaulē nav kārtībā? Atbilde ir: 
grēks! Tas ienāca pasaulē līdz ar pirmo 
cilvēku nepaklausību Dievam, atstājot 
postošu ietekmi uz visu cilvēci. Ir brīnišķīgi 
apzināties, ka ticībā uz Jēzu Kristu mūsu 
grēki ir piedoti, bet, cenšoties dzīvot Jēzum 
Kristum, mums pastāvīgi jāuzmanās no 
sātana kārdinājumiem. 

Mācies no kļūdām, kuras pieļāva Ieva! 
Neļauj kārdinājumam satvert tevi, iemācies 
to pamanīt un nevilcinoties uzveikt! 
Atceries, ka Dievs tev ir apsolījis dot spēku 
pretoties kārdinājumam, jo Viņa Svētais 
Gars, kas dzīvo tevī, ir stiprāks nekā tavs 
ienaidnieks sātans (1. Jāņa 4:4). Jā, cīņa 
pret grēku notiek nepārtraukti, bet, ja tu 
uzticies Kungam Jēzum Kristum, tad tu esi 
uzvarētāju pusē!

Metode. Grupas diskusija
Atkārtojiet tēmas, kuras apspriedāt grupās 
stundas sākumā! Pārrunājiet, kā jūs varētu 
izvairīties no grēka pret Dievu šādās 
situācijās ●

5. darba lapa

Atver Bībeli un izlasi traģisko stāstu par Dāvidu un Batsebu 2. Samuēla 11. 
Izlasi dotos jautājumus un apspried tos savā grupā. Pēc tam ieraksti atbildes darba lapā.

■ Kur vajadzēja būt Dāvidam tā vietā, lai dīkā pastaigātos pa balkonu (1. pants)? _________________________________

■ Bezdarbībā pavadīts laiks saistīts ar vissmagākajiem kārdinājumiem. Ko tu varētu darīt, lai izvairītos no laiskuma? ____________

 ________________________________________________________________________________

■ Kādus divus baušļus Dāvids pārkāpa? (2. pants)  ___________________________________________________

■ Kā Dāvida grēks ietekmēja dažus citus cilvēkus? (5. un 15. pants) __________________________________________

■ Kuru bausli vēl viņš pārkāpa? (15. pants)  ________________________________________________________

■ Vēlreiz pārlasi, kādas bija 5 Ievas kļūdas. Vai vari atrast paralēles ar stāstu 2. Samuēla 11? Pieraksti pēc iespējas vairāk piemēru. _____

 ________________________________________________________________________________

51. psalmā varam lasīt Dāvida grēku nožēlas lūgšanu. 
■ Ko viņš lūdz (3.-4. pantā), lai Dievs dara ar viņa grēku?  _______________________________________________

■ Dāvids bija grēkojis pret Batsebu un pret viņas vīru. Pret ko vēl? (Skat. 6.p.) ____________________________________

■ Izlasi 10.-12. pantu. Kā, tavuprāt, Dāvids jutās?   ____________________________________________________

■ Kādu mācību tu vari gūt no šī psalma, kā rīkoties situācijā, kad tu apzinies, ka esi grēkojis? __________________________

 ________________________________________________________________________________

 lielākās  
kļūdas

5Ievas

2

1

3

54

Neskatoties uz to, ka pagājis tik ilgs laiks kopš Ievas grēkā 
krišanas, Dāvida grēka, mūsdienās kārdinājums un rīcība, kas 
noved pie grēka, ir tieši tādi paši kā agrāk. Aizpildi lodziņus, 
nosakot Ievas kļūdas.

5. 
darba lapa

30
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Stu
nda

5
Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

pilnībā izprastu Dieva unikālo plānu 
glābt cilvēci caur Sava Dēla Jēzus Kristus 
upuri – nāvi pie krusta;

būtu pateicīgi Dievam par Viņa 
neizmērojamo mīlestību, sūtot Kungu 
Jēzu Kristu kā mūsu Glābēju un 
Pestītāju;

būtu gatavi rīkoties, lai nonāktu Dieva, 
nevis sātana pusē;

spētu skaidri saprast, ka Kungs Jēzus 
Kristus ir risinājums viņa grēka 
problēmai, un uzticētos Viņam.

Ievads. “Nonāc otrā pusē!”
Aiciniet pusaudžus atrisināt šādu mīklu.

Jūs stāvat upes krastā ar cālīti, lapsu un maisu 
pilnu ar graudiem. Jums jātiek pāri otrā 
pusē. Vienīgais ceļš, kā turp nokļūt, ir neliela 
laiviņa, kurā pietiktu vietas tikai vienai lietai 
un airētājam. Jums jābūt ļoti uzmanīgiem, 
pieņemot lēmumu par to, ko atstāt kopā vienā 
vai otrā upes pusē.

Ja kopā paliks cālis un graudu maiss, cālis 
apēdīs graudus. Ja atstāsiet lapsu un cālīti, lapsa 
bez vilcināšanās to apēdīs. 

Kā lai pārved visus trīs drošībā otrā krastā?

Atbilde: Vispirms pārved otrā krastā cālīti, 
atgriezies pēc labības maisa un pārcel to otrā 
krastā, bet cāli ved atpakaļ. Tad pārved pāri 
upei lapsu un visbeidzot atgriezies pēc cāļa! 

Dieva vai sātana pusē? 
[Parādiet 9. attēlu] Vecajā Derībā lasām par 

cilvēkiem, kuriem tika 
jautāts, kurā pusē viņi 
ir vai kurai nometnei 
pieder. 

Mozus atstāja Israēla 
bērnus vienus, kamēr 
pats uzkāpa Sinaja 
kalnā, lai satiktu 
Dievu. 

Kad viņš ilgu laiku neatgriezās, ļaudis kļuva 
nepacietīgi un apjukumā izdarīja pavisam 
sliktu izvēli. Viņi novērsās no patiesā Dieva 
un sāk pielūgt paštaisīto zelta teļu. Pēkšņi 
trokšņainajā pūlī parādījās Mozus, nesdams 
akmens plāksnes, uz kurām Dievs bija 
uzrakstījis Desmit baušļus (2. Mozus 32:1-
6, 19-20). Redzot, ka ļaudis grēko, Mozus 
dusmās tās sasita un skaļā balsī sauca: “Kas 
grib piederēt Tam Kungam, lai nāk pie 
manis!” (2. Mozus 32:26)

Mozus nespēja noticēt savām acīm – kā gan 
Israēla tauta varēja novērsties no Tā Kunga, 
kurš tik daudz bija darījis viņu labā? Tādēļ 
viņš mudināja izlemt: “Kas grib piederēt 
Tam Kungam?” Viņš uzdeva to pašu 
jautājumu, ko mēs šajā stundā: “Kur pasaulē 
esi tu? Vai tu esi Dieva pusē vai pret Viņu?”

Mozus skaidroja savai tautai, ka ir tikai 
divas izvēles iespējas – vai nu piederēt 
Dievam, vai arī nostāties pret Dievu. Arī 
Jēzus Kristus mācība daudzus gadus 
vēlāk bija tikpat skaidra. Viņš runāja par 
cilvēkiem, kuri izvēlējās vai nu plato ceļu 
uz pazušanu, vai šauro ceļu uz glābšanu 
(Mateja 7:13-14).Viņš saka, ka jautājumā par 
glābšanu nav vidusceļa.

Kur  pa saulē 
esi  tu?   (1) 

9.  attēls

9. 
attēls
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5
K u r  p a s a u l ē  e s i  t u?  (1)

Šodien ir tāpat. Mēs esam vai nu Dieva, 
vai sātana pusē – vidusceļš nav iespējams. 
Kā Jēzus skaidri norādīja, ikviens, kurš nav 
Viņa pusē, ir pret Viņu (Mateja 12:30). 
Kurā pusē esi tu? Kur pasaulē esi tu? Kā 
noskaidrojām, mēs visi sākam savas dzīves 
sātana pusē. Mēs jau piedzimstam ar 
grēcīgu dabu (Psalms 51: 7), tādēļ nespējam 
sasniegt Dieva noteiktos standartus 
(Romiešiem 3:23). Kad apdomājam to, cik 
svēts un nevainojams ir Dievs (Jesaja 6:3), 
tad saprotam, ka ir neiespējami būt taisniem 
Dieva priekšā. Taču Dievs devis iespēju 
pamest sātanu un nostāties Dieva pusē, 
proti, caur Viņa Dēlu, Kungu Jēzu Kristu 
(Jāņa 14:6). Šajā stundā noskaidrosim, kā 
Kungs Jēzus Kristus ir atbilde un risinājums 
problēmai, ko izraisījis grēks. Viņš ir 
izdarījis visu iespējamo, lai dotu mums 
iespēju tikt galā ar šo grēka radīto problēmu 
un mēs varētu atjaunot savu draudzību ar 
Dievu.

Viņš nāca pie mums un dzīvoja 
bezvainīgu dzīvi
Cilvēki, kuri satika Kungu Jēzu Kristu, kad 
Viņš bija šeit uz zemes, bija spiesti atzīt, 
ka nekad agrāk nav satikuši nevienu, kas 
līdzinātos Viņam. Viņš demonstrēja Dieva 
spēku pārsteidzošos veidos.

Metode. Zobena vingrinājums, lai 
noskaidrotu, ko Jēzus darīja
Iesaistiet pusaudžus vairākos zobena 
vingrinājumos, kuru laikā viņi iepazīstas ar 
dažām pārsteidzošām lietām, kuras Jēzus 
darīja, kad bija uz zemes. Šoreiz rakstu vietas 
nav jālasa skaļi, bet vienkārši jāpasaka, ko 
Jēzus darīja.

• Mateja 7:28-29 – Viņš mācīja ar 
autoritāti.

• Marka 6:54-56 – Viņš dziedināja 
slimos.

• Jāņa11:43-44 – Viņš uzcēla mirušos.

• Marka 4:39 – Viņam bija vara pār 
dabas spēkiem.

Un bija vēl kaut kas pilnīgi atšķirīgs 
no cilvēkiem, kas jebkad dzīvojuši uz 
zemes, – Viņš nekad negrēkoja (1. Pētera 
2:22), kaut gan sastapās ar tādiem pašiem 
kārdinājumiem kā mēs (Ebrejiem 4:15). 
Vai vari to iedomāties? Iespējams, ka nē. 
Mēs neesam spējīgi nodzīvot pat vienu 
dienu bez grēka.

Metode. Grēka pavairošanās
[Lai palīdzētu pusaudžiem izprast, cik 
atšķirīgs no mums bija Jēzus, lieciet viņiem 
veikt galvā vienkāršu aritmētisku darbību.]
Iedomājies, ka tava dzīve atbilst augstam 
morāles standartam. Tomēr katru dienu tev 
ienāk prātā kāda nepareiza doma, tu izdari 
kaut ko nepareizi un pasaki vienu nepareizu 
vārdu.

Sanāk trīs grēki dienā. Cik tas būtu nedēļas 
laikā? (Atbilde: 21.) Mēnesī ir apmēram 
četras nedēļas. Cik tas būtu mēneša laikā? 
(Atbilde: 84.) Gadā ir 12 mēneši. Cik grēku 
būtu gadā? (Atbilde: 1008.) Noapaļojiet šo 
skaitli uz 1000 un reiziniet ar savu vecumu. 
Kāds ir tavu grēku daudzums dzīves laikā? 
Atceries, ka sākotnējais skaitlis bija tikai trīs 
grēki dienā.

Piekritīsiet, ka lielākā daļa no mums atzītu, 
ka to skaits ir daudz lielāks! Ir neiespējami 
saskaitīt, cik daudz esam grēkojuši savā 
dzīvē. Neko tādu nevar teikt par Jēzu! 
Būdams šeit uz zemes, Jēzus nekad nebija 
nelaipns vai egoistisks, Viņš nebija negodīgs, 
Viņam neienāca prātā ļaunas domas. Viņš 
nekad neteica nevienu sliktu vārdu. Kungs 
Jēzus Kristus dzīvoja uz zemes kā īsts 
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cilvēks, tomēr bija nevainojams, jo Viņš 
ir Dieva Dēls. Ir ļoti svarīgi to saprast. Ja 
Jēzus nebūtu dzīvojis nevainojamu dzīvi, 
Viņš nevarētu būt mūsu Glābējs. Tikai tas, 
kuram nebija savu grēku, varēja uzņemties 
sodu par taviem un maniem grēkiem.

Viņš atdeva Savu dzīvību, lai 
dotu mums dzīvību
Kāpēc gan kādam, kurš nekad nebija darījis 
neko sliktu vai nepareizu, bija jāizcieš 
nāvessods kā parastam noziedzniekam? 
Tieši tā notika ar Jēzu – Viņš mira mokpilnā 
nāvē, pienaglots pie krusta. Vai Viņš to bija 
pelnījis? Protams, nē! Vai tā bija drausmīga 
kļūda? Nē! Tas viss bija Dieva plānā. Jēzus 
nomira, lai tu varētu tikt izglābts no soda, ko 
esi pelnījis par saviem grēkiem (Jesaja 53:6), 
lai tu varētu atstāt sātana pusi un nostāties 
Dieva pusē! 

Ko sasniedza Jēzus, ejot nāvē?

• Viņš cieta labprātīgi, lai tavi grēki tev 
tiktu piedoti (1. Pētera 2:24).

• Viņš paņēma visus tavus grēkus uz Sevi 
(2. Korintiešiem 5:21).

• Viņš ieņēma tavu vietu un bija tavs 
Aizvietotājs (1. Pētera 3:18). Reizēm 
futbola spēlē kāds spēlētājs tiek 
savainots un nespēj turpināt spēli. Tad 
viņa vietā nāk aizvietotājs. Pie krusta 
Kungs Jēzus Kristus ieņēma tavu vietu. 
Tu esi pelnījis sodu par saviem grēkiem, 
bet Viņš uzņēmās to tavā vietā.

• Viņš apmierināja Dieva taisnīgās 
dusmas uz grēku (Jesaja 53:11).  Dievs 
pieņēma šo upuri par grēku un vēlas 
piedot visiem, kuri uzticēsies Viņam. 

Cik liela bija Dieva mīlestība, ko Viņš mums 
parādīja, uzņemoties ciešanas un nāvi pie 
krusta! Viņš to darīja labprātīgi, kaut nebija 
pelnījis neko no tā! Vai tu aptver, cik dziļa 

un patiesa ir Jēzus mīlestība pret tevi? Viņš 
to paveica, lai tu saņemtu grēku piedošanu 
un nonāktu Paradīzē – kādu dienu būtu 
kopā ar Jēzu. 

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

Viņš uzcēlās no mirušajiem, lai 
dotu mums cerību
Lai slavēts Dievs, ka Kungs Jēzus Kristus 
nepalika miris! Mūsu Glābējs nav miris, bet 
ir Tas, kurš dzīvo mūžīgi! Tieši tas padara 
kristietību unikālu salīdzinājumā ar visām 
citām reliģijām. Pārējās ticības var norādīt 
uz vietu, kur atrodas to dibinātāja ķermenis, 
bet kaps, kurā tika guldīts Jēzus, ir tukšs! 
Viņš ir dzīvs!

Metode. Jānis mums stāsta, kas notika
Lieciet pusaudžiem lasīt Jāņa evanģēliju, lai 
atrastu atbildes uz jautājumiem par Jēzus 
Kristus nāvi un augšāmcelšanos.

• Kā kareivji varēja būt pārliecināti, ka 
Jēzus tiešām bija miris? (Jāņa 19:32-34 – 
asinis un ūdens iztecēja no Viņa sāna.)

• Kas notika ar Viņa ķermeni? (Jāņa 
19: 41-42 – viņi ielika to kapā.)

• Ko Viņa sekotāji atklāja svētdienas rītā? 
(Jāņa 20:1,6-7 – kaps bija atvērts, līķauti 
salocīti, bet Jēzus tur nebija.)

• Kurš pirmais redzēja augšāmcelto 
Kungu Jēzu? (Jāņa 20:15-18 – Marija 
Magdalēna.)

• Kā Jēzus pierādīja Tomam, ka tiešām ir 
dzīvs? (Jāņa 20:26-27 – rādot Savas rētas 
uz plaukstām un sānos.)

Dievs uzcēla Jēzu Kristu no mirušajiem par 
liecību tam, ka Viņa upuris par pasaules 
grēkiem ir pieņemts (Romiešiem 4:25). 
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Tādēļ Jēzus Kristus ir dzīvs un var tevi 
izglābt (Ebrejiem 7:25a).  Zinot to, ka Jēzus 
uzcēlies no mirušajiem, visiem, kuri tic 
Viņam, ir cerība. Tāpēc, ka Jēzus nomira 
un atkal ir dzīvs, visi tie, kas tic Viņam, var 
būt pārliecināti, ka arī viņiem pēc nāves būs 
dzīve (1. Korintiešiem 15:20-22). Ticīgajiem 
ir vēl viens brīnišķīgs iedrošinājums – Kungs 
Jēzus jau tagad ir Debesīs un lūdz par 
viņiem (Ebrejiem 7:25b). Vai tev ir šī cerība? 
Tu to vari iegūt, uzticoties Jēzum Kristum, 
kurš nomira par tevi un ir dzīvs.

Un kur pasaulē esi tu?
Kāds brīnišķīgs Dieva glābšanas plāns! 
Vienīgi Jēzus Kristus nevainojamās dzīves, 
nāves un augšāmcelšanās dēļ tavi grēki tev 
var tikt piedoti. Tev nav jāpaliek sātana 
pusē. Ja tu gribi atstāt savu grēku un tici, ka 
Jēzus uzņēmās sodu, ko biji pelnījis tu par 
saviem grēkiem, tu vari atjaunot pareizas 
attiecības ar Dievu (Apustuļu darbi 3:19). 
Atrasties Dieva pusē nozīmē būt uzvarētāju 
pusē.Tavi grēki būs tev piedoti, tu atradīsi 
patiesu mieru, prieku un dzīves jēgu, bet 
pats galvenais, tu būsi Debesīs kopā ar To 
Kungu.

Sātana puse ir zaudētāju puse. Kaut arī viņa 
piedāvātais var likties pievilcīgs, beigu beigās 
grēks izpostīs tavu dzīvi un tu būsi šķirts no 
Dieva uz mūžīgiem laikiem.

Varbūt tu esi dzirdējis par Kunga Jēzus 
dzīvi, nāvi un augšāmcelšanos vairākkārt, 
bet tā arī neesi sācis uzticēties Viņam. 
Nepietiek tikai dzirdēt. Tev jārīkojas, 
ņemot vērā to, ko zini, kas ir patiess. Kas 
tevi attur? Vai baidies, ko teiks tavi draugi? 
Vai arī domā, ka tas var pagaidīt, kamēr 
būsi vecāks? Varbūt tev ir sajūta, ka būtu 
jāatsakās no pārāk daudz lietām tavā dzīvē, 

ja tu izlemtu kļūt par kristieti? Neviens 
no minētajiem iemesliem nav tā vērts, lai 
noliegtu to, ko Jēzus ir izdarījis mūsu labā.

Nobeigums
Mozum bija ļoti skaidrs jautājums Israēla 
bērniem – vai viņi ir, vai nav Dieva pusē.

Pēc tam kad esam pārdomājuši, ko darījis 
Kungs Jēzus Kristus, arī tu vari uzdot sev 
līdzīgu jautājumu. Kā pusē tu esi? Vai esi 
atgriezies no grēka un uzticies Jēzum? Ja nē, 
tu vēl esi sātana pusē. Nepaliec tur, ja tu vari 
saņemt grēku piedošanu un iepazīt svētības, 
kas ir katra kristieša dzīvē.

Jautājums, kuru Mozus uzdeva pirms 
trim tūkstošiem gadu, nav zaudējis savu 
aktualitāti mūsdienās. No tavas atbildes 
atkarīgs, vai tu pavadīsi mūžību kopā ar 
Dievu vai būsi šķirts no Viņa. Kur atrodies? 
Vai esi Dieva pusē? Vai esi drošs, ka tava 
atbilde ir ” jā”?

Nokopējiet un izdaliet 
6. darba lapu. Pusaudži 
to var aizpildīt 
nodarbības laikā vai arī 
vēlāk mājās. ●

6. darba lapa

▲✈✘❂✲❰✈  __________________

✜✤✧➔❂➷✈✯☎❰✈✘✜ _________

✖➷❰✈▼✸●✤✯☎✜ ____________

▼✈✧✬ ✸❯✜  _________________

✯✘✬✤✈✯✲◗✤➤✜  ____________

❂✸✧✜ ______________________

✯✘■❡✸❯✲◗✤  ________________

✈➷▼✈✘❰✤ __________________

✜✬✸❰✖➤✜ __________________

◗☎✜✲❂✤ ____________________

▲✘✧✯➔◗✖●✈ _______________

✤✖■●☎➤▼✸✧☎✜ ____________

❂➷➔✬✜ ____________________

➤✐❅➔■✈ __________________

■✧☎✪❰  _____________________

■❡✸❯✈✘ ➤ __________________

Izmanto simbolus, lai atšifrētu 16 vārdus, un ievieto tos dotajos teikumos.

kur tu esi?

Dievs dod mums ceļu, kādā mūsu  grēki var tikt ___________________ un mēs varam

__________ ar Dievu. Šis ceļš ir ___________________ Jēzum Kristum.

Jēzus dzīvoja uz zemes kā īsts   ______ , tomēr Viņš bija  ____________________ ,

 jo Viņš ir Dieva  _________ . Kaut arī Viņš nekad  ______________ ,  Viņš

  __________________  mokpilnu nāvi pie krusta. Dieva   ____________

pieprasa to, ka grēks ir  ________________ , bet pie krusta Jēzus paņēma sodu, ko bijām 

  ___________________ mēs par saviem grēkiem. Viņš nepalika miris, 

bet trešajā dienā __________  . Tā kā Viņš ir _______________   __________ 

Viņš var mūs ____________ no ______________________  .

▼
C

❡
R

❂
D

✤
A

●
Š

❅
Ž

✧
L

◗
J

➷
Z

✪
B

✖
U

✬
V

✜
S

■
G

✯
N

☎
Ā

➔
Ī

✲
O

✈
I

▲
P

➤
M

✘
E

❰
T

✸
Ē

✐
Ū

❯
K

6.
darba lapa
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6. DARBA LAPAS ATBILDES
Simbolu puzle (kreisā kolonna): piedoti, salīdzināties, uzticēšanās, cilvēks, nevainojams, Dēls, 
negrēkoja, izcieta.

(Labā kolonna): svētums, jāsoda,  pelnījuši, augšāmcēlās, dzīvs, mūžīgi, glābt, grēkiem.

Izlaistie vārdi tekstā (sakārtoti pēc kārtas): piedoti, salīdzināties, uzticēšanās, cilvēks, 
nevainojams, Dēls, negrēkoja, izcieta, svētums, jāsoda,  pelnījuši, augšāmcēlās, dzīvs, mūžīgi, 
glābt, grēkiem.
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Pasaule

Stu
nda

6
Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

izprastu, ka Dieva Vārdā var iegūt 
pārliecību par glābšanu;

saprastu, ka pārliecība nav atkarīga no 
sajūtām;

tiktu izaicināti dzīvot tādu dzīvi, kas 
liecina par patiesu atgriešanos;

saprastu, ka viņi agrāk nav bijuši 
izglābti, un vērstos pie Dieva, lai 
saņemtu pestīšanu.

Ievads
Kas notika, kad Mozus izaicināja Israēla 
tautu ar vārdiem: “Kas ir Dieva pusē?” 
[Ļaujiet pusaudžiem vispirms atbildēt, 
tad izlasiet 2. Mozus32:26.] Levija dēli 
uzreiz sapulcējās ap viņu. Neskatoties 
uz nicināmo grēku, kas valdīja visapkārt, 
vēl bija ļaudis, kas mīlēja To Kungu un 
nekaunējās nostāties Viņa pusē. Viņiem 
nebija nekādu šaubu par to, kam viņi 
piederēja. Viņi ar pilnu pārliecību varēja 
teikt: “Mēs esam Dieva pusē.” Iepriekšējā 
stundā noskaidrojām, kā Dievs, īstenojot 
Savu plānu glābt grēciniekus, ļauj mums 
atstāt sātana nometni un atjaunot attiecības 
ar Viņu. Pateicoties tam, ko izdarīja Jēzus, 
ir veids, kā grēki var tikt piedoti. Daži no 
jums jau esat uzticējušies Kristum. Varbūt 
tu vari atcerēties laiku, kad nožēloji savus 
grēkus un salīdzinājies ar Dievu, bet, 
iespējams, ka tagad tu neesi pārliecināts, 
kur esi. Tāpēc šodien mēs atkal uzdodam 
šo jautājumu: “Kur tu esi šajā pasaulē?” 
Kad tu brauc mašīnā un apmaldies, satelīta 
navigācijas sistēma tev palīdz precīzi noteikt, 

kur atrodies. Tas iespējams, jo tiek saņemti 
signāli no satelītiem, kuri ļauj sistēmai 
noteikt precīzu atrašanās vietu jebkurā 
zemeslodes punktā. Vai nebūtu lieliski, ja 
tikpat viegli būtu noteikt mūsu stāvokli 
pasaulē garīgajā dimensijā?

[Parādiet 
10. attēlu un 
pakāpeniski 
atklājiet 
virsrakstus.]

Iespējams, 
ka jūs atklātu, ka esat tālu no vietas, kur 
jums vajadzētu būt, vai arī neesat tur, kur 
domājāt, ka esat nonākuši. Reizēm mūs 
gaida dzīves līkloči. Reizēm ceļš ir daudz 
grumbuļaināks nekā domājām. Pavisam 
viegli apjukt, zaudēt orientēšanās spēju vai 
pat sasniegt punktu, kad vairs neesi īsti 
pārliecināts, vai vispār esi kristietis.

Pārrunājiet iemeslus, kāpēc daudziem 
pusaudžiem ir šaubas par savu glābšanu. 
Paskaidrojiet, ka parasti cilvēkiem ir šaubas, 
bet mūsu mērķis ir noskaidrot, kā mēs 
varam būt pārliecināti.

Vai iespējams skaidri zināt, ka tavi grēki tev 
piedoti un ka nonāksi Paradīzē? Jā.Turklāt 
pārliecība ir ļoti svarīga. Kā tu vari zināt, ka 
esi Dieva bērns un esi pasargāts Viņa rokās? 
Apskatīsim dažas pazīmes, kas liecina, ka esi 
glābts.

Apsolījumi Dieva Vārdā
Tu vari pilnībā uzticēties Bībelei, Dieva 
Vārdam. Dievs nekad nemelo – tas ir 

10.  attēls

 
Svētā 
Gara

 

 Pārveidota 

dzīve

Apsolījumi

Dieva 

Vārdā

liecība Kur pasaulē esi tu?

10. 
attēls

Kur  pa saulē 
esi  tu?   (2) 
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neiespējami (Ebrejiem 6:18). Tāpēc mēs 
varam ticēt visam, kas Bībelē teikts par 
jebkuru tēmu. Dieva Vārds ir nepārprotams 
un skaidrs, ja domājam par glābšanu. 
Daudzās rakstu vietās skaidri norādīts, 
ka cilvēks, kurš visā nopietnībā atgriežas 
no grēkiem un uzticas Jēzum Kristum, ir 
glābts, un nekas nevar to mainīt.

Metode. Atrod rakstu vietu
Uzrakstiet dotās rakstu vietas uz mazām 
papīra lapiņām un izdaliet tās visiem – 
katram pa vienai. Tad palūdziet, lai pusaudži 
skaļi nolasa katrs savu rakstu vietu: Jāņa 
3:18; Jāņa 10:28; Apustuļu darbi 16:31; 
Romiešiem 10:13.

Visās šajās rakstu vietās skaidri pateikts: ja 
ticībā atsaucamies tam, ko izdarījis Jēzus, 
varam būt pārliecināti par savu glābšanu. 
Protams, vienīgi tu pats vari zināt, vai esi 
bijis patiess savā grēku nožēlā un vai tici 
Kristum. Ja tā ir, tad tu vari būt drošs, 
ka tavi grēki tev piedoti un ka tu pavadīsi 
mūžību Debesīs. Tev nevajag to apšaubīt 
vai raizēties – tava pārliecība par glābšanu 
balstīta Dieva Vārdā un tur izteiktajos 
solījumos, kuri tiks pildīti.

Svētā Gara liecība
Kad uzticamies Jēzum Kristum, Dievs 
Svētais Gars sāk dzīvot mūsos. Viņš arī...

… dod mums pārliecību, ka esam Dieva 
bērni (Romiešiem 8:16);

… palīdz mums saprast, ka tas, kam 
ticam, ir uzticams un paliek mūsos 
(1. Jāņa 4:13);

… atgādina mums, ka, piederot Dieva 
ģimenei, mūs neskars notiesāšana 
(Romiešiem 8:1);

… sniedz mūsu sirdīm neizskaidrojamu 
iekšējo mieru (Filipiešiem 4:7). 

Protams, mums nevajadzētu paļauties uz 
savām jūtām, bet gan uz Dieva teikto. Svētā 
Gara darbs mūsu dzīvēs apstiprina Dieva 
Vārda apsolījumus.

Pārveidota dzīve
Brīdī, kad cilvēks atgriežas no saviem 
grēkiem un uzticas Kristum, viņš tiek 
glābts. Laika gaitā šī cilvēka dzīvē parādīsies 
izmaiņas, kas liecinās par to, ka viņš 
patiešām ir Dieva pusē. Kļūt par kristieti 
nenozīmē pāršķirt jaunu lappusi, tas ir 
jaunas dzīves sākums.

Metode. Izpēti 2. Korintiešiem 5:17
Aiciniet pusaudžus izlasīt 2. Korintiešiem 5:17 
un palīdziet viņiem atklāt, kas tajā mācīts, 
izmantojot šādus jautājumus: 

• Ko tas nozīmē “būt Kristū”? (To, ka esi 
Viņam uzticējies kā savam Glābējam un 
savam Kungam.)

• Kā tiek saukti tie, kas ir “Kristū”? (Jauni 
radījumi.)

• Kādas ir dažas no “vecajām lietām”, 
no kurām jātiek vaļā, kad kļūsti par 
kristieti? (Nepieklājīga valoda, nepareiza 
attieksme, slikts raksturs, grēcīgas 
nodarbes utt.)

• Kam jaunam būtu jāparādās kristieša 
dzīvē? (Pierādījumiem par Gara augļiem – 
mīlestību, prieku, paškontroli utt.)

• Kā šīs pārmaiņas palīdz mums 
apzināties, ka esam Dieva bērni? (Šīs 
pārmaiņas nerodas mūsu pašu spēkā, tas 
ir Svētā Gara darbs. )

• Pārdomām: Vai tu apzinies, kādas 
pārmaiņas notikušas tavā dzīvē kopš 
brīža, kad kļuvi par kristieti?

Mums jāatstāj pagātnē sava vecā grēcīgā 
daba un tās izpausmes, ja vēlamies sākt 

6
K u r  p a s a u l ē  e s i  t u?  (2)
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dzīvot Dievam tīkamu dzīvi. Tas attiecas uz 
mūsu domām, vārdiem, attieksmi un rīcību. 
Katram kristietim būtu jāilgojas kļūt arvien 
līdzīgākam Jēzum. Jā, tas nav iespējams 
mūsu pašu spēkā, bet tas ir iespējams 
Svētā Gara spēkā, kurš dzīvo visos, kas 
uzticējušies Kungam.

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

Metode. Spēlē tabu
Sadaliet pusaudžus divās komandās.Viens 
dalībnieks no katras komandas izvēlas pārstāvi, 
kurš saņem trīs kartītes. Uz tām uzrakstīts kāds 
priekšmets, kas jāapraksta. Uz katras kartītes 
jābūt vēl pieciem citiem vārdiem, kuri ir “tabu” 
(tos nedrīkst lietot aprakstā).

Izvēlieties, kura komanda sāks spēli pirmā. 
Uzdevums jāveic 30 sekundēs. Tad mēģina otra 
komanda. Pēdējais vārds vienai no komandām 
varētu būt “kristietis”. (Tabu vārdi varētu būt: 
Jēzus, māceklis, glābts, sekotājs.) Tas jums 
palīdzēs ievadīt nākošo stundas daļu.

Dažreiz nav nemaz tik viegli aprakstīt, 
kāds ir kristietis. Reizēm mēs ar kādu 
iepazīstamies un prātojam: “Viņš varētu būt 
kristietis.” Kas mums varētu likt tā domāt? 

[Dodiet pusaudžiem iespēju atbildēt.]              
2. Korintiešiem 5:17 mēs lasām par “ jaunām 
lietām”, kas ir kā liecība, ka cilvēks ir 
patiešām glābts – atpestīts. Pārrunāsim, 
kam būtu jāparādās tavā dzīvē, ja esi īsts 
kristietis.

Mīlestība uz Dievu
 [Parādiet 11. attēlu. Lūdziet, lai kāds no 
pusaudžiem izlasa Jāņa 14:15.]

Dievs ir pirmajā vietā ikviena kristieša dzīvē. 
Tas nozīmē paklausīt Viņa baušļiem, kaut 
arī citi varētu mūs mēģināt pārliecināt darīt 
kaut ko citu. Bībele mums dod skaidru 

mācību par 
to, kā Dievs 
vēlas, lai mēs 
dzīvotu. Ja mēs 
patiesi Viņu 
mīlam, tad 
mums jādara 

tas, ko no mums sagaida Dievs, un jāievēro 
Viņa aizliegumi.

Slāpes pēc Dieva Vārda un lūgšanas
[Lūdziet, lai kāds no pusaudžiem izlasa 
119. psalmu: 97.]

Kristietim ir dota apbrīnojama privilēģija 
sarunāties ar Dievu lūgšanā un ieklausīties 
Viņā, lasot Dieva Vārdu. Katram kristietim 
vajadzētu atrast laiku lūgšanām un Dieva 
Vārda lasīšanai ik dienas. Šis “Klusais laiks” 
ir īpaši nozīmīgs, ja vēlamies iepazīt Dievu 
labāk. Mēs nevaram gaidīt, ka ticība pieaugs, 
ja nepavadām laiku ar Dievu. Ja tu esi īsts 
kristietis, tad tu sajutīsi sevī stipru vēlēšanos 
lasīt Bībeli, ieklausīties citos izskaidrojam 
Dieva Vārdu un lūgt Dievu.

Dedzība kalpot Tam Kungam
[Lūdziet, lai kāds no pusaudžiem izlasa 100. 
psalma 2. pantu] Kad pārdomājam, ko Dievs 
ir darījis, saprotam, ka kristiešiem vajadzētu 
dedzīgi vēlēties darīt visu iespējamo Viņa 
labā. Mums jābūt gataviem ieguldīt savu 
laiku un spējas, meklējot iespēju kalpot 
Kungam vietējā baznīcā un sabiedrībā. 
Tas būs saistīts ar kalpošanu apkārtējiem, 
liecinot par Dievu. Iespējams, kādas citas 
lietas būs jānoliek malā, lai mēs varētu veltīt 
savu laiku Tam Kungam. Patiess kristietis 
dedzīgi kalpos Tam Kungam un izmantos 
katru iespēju to darīt.

11
.  a
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Slāpes pēc Dieva 
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Vēlme satikties ar 
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Vēlme satikties ar citiem kristiešiem
[Lūdziet, lai kāds no pusaudžiem izlasa 122. 
psalmu:1.] 
Cilvēkam, kurš mīl Dievu, patiks būt 
kopā ar citiem, kuri arī Viņu mīl. Šajā 
pasaulē dzīvot kā kristietim var būt grūti. 
Sadraudzība ar citiem ticīgajiem ir labs 
spēka un iedrošinājuma avots. Baznīcas 
apmeklējums, Bībeles stunda, jauniešu 
sadraudzība vai kāda kristīga grupa 
skolā – visas šīs tikšanās dod iespēju būt 
kopā ar citiem kristiešiem. Īsts kristietis 
meklēs iespējas, lai varētu pavadīt laiku 
sadraudzībā ar citiem ticīgajiem. Viena no 
kristieša iezīmēm ir mīlestība pret pārējiem 
ticīgajiem (1. Jāņa 4:7; Jāņa 13:35).

Kur tu esi šajā pasaulē?
Cik tas ir lieliski, ka varam būt pilnīgi 
pārliecināti par to, ka mūsu grēki mums 
piedoti un ka mūs negaida Dieva sods! Ja tu 
esi kristietis, tev nav pamata apšaubīt savu 
glābšanu. Tā vietā tu vari paļauties uz Dieva 
Vārdā izteiktajiem apsolījumiem, Svētā Gara 
liecību un pierādījumiem tam, ka Dievs reāli 
strādā tevī, pārmainot tavu dzīvi. Daži cilvēki 
iedomājas, ka šī pārliecība dod viņiem atļauju 
grēkot, bet tas ir pilnīgi aplam (Romiešiem 
6:1-2). Ja kāds tā domā, tad jāšaubās, vai viņš 
vispār ir glābts. Ja tu esi īsts Dieva bērns, tad 
tev nenāks ne prātā grēkot. Kopā ar Kristu 
tu esi miris, tagad Viņš mājo tevī, un tu vēlies 
atdot savu dzīvi Viņam (Galatiešiem 2:20).

Taču varbūt tu gan saki, ka esi kristietis, bet 
neesi īsti pārliecināts par to. Varbūt tevi nav 
pārņēmis Dieva miers. Kad pārrunājām, kas 
liecina par izmainītu dzīvesveidu, tu varbūt 
pamanīji, ka tavā dzīvē nav tādu pārmaiņu. 
Vai vari būt drošs, ka esi Dieva pusē? Kungs 
Jēzus Kristus skaidri apliecina, ka Viņa 
sekotāju dzīvēs parādīsies liecība par to, ka 
viņi pieder Viņam (Mateja 7:20). Aprunājies 

ar kādu no kristīgiem vadītājiem, lai tiktu 
skaidrībā par to un droši nostātos Dieva pusē.

Noslēgums
Šis jautājums ir pārāk svarīgs, lai paliku bez 
skaidras atbildes. Ja tu vēl neesi glābts, tas 
var notikt šodien pat. Tu vari iepazīt prieku, 
ko dod pārliecība par to, ka tavi grēki tev 
piedoti. Tad uz jautājumu “Kur tu esi šajā 
pasaulē?”, tu varēsi atbildēt pavisam noteikti: 
“Es esmu Dieva pusē.”

Metode. Viktorīna
Šī viktorīna veidota kā iepriekšējo stundu 
kopsavilkums un sastāv no trim daļām.

1. raunds – “Viens pēc otra”. Katrai 
komandai pārmaiņus tiek uzdots viens 
jautājums, par pareizu atbildi piešķir divus 
punktus. Ja atbilde ir nepareiza, dod iespēju 
atbildēt pretinieku komandai. Ja tā atbild 
pareizi, tad saņem vienu punktu. 

2. raunds – “Ātrās atbildes” jeb Iesildīšanās 
Jautājums tiek uzdots abām komandām. 
Atbild tas komandas dalībnieks, kurš pirmais 
dod signālu, ka ir gatavs to darīt. Punkti 
netiek piešķirti, bet pareizas atbildes gadījumā 
šī pati komanda atbild uz trim nākamajiem 
jautājumiem, iegūstot vienu punktu par katru 
pareizu atbildi. Nepareizi atbildētie jautājumi 
nepāriet otrai komandai, un soda punkti par 
kļūdu netiek piešķirti.

3. raunds –“Ātro atbilžu sērija” jeb 
Uzbrukumā. Katrs jautājums tiek uzdots 
abām komandām. Komandas dalībnieks, kurš 
pirmais signālizē, ka gatavs atbildēt, saņem 
vienu punktu savai komandai par katru 
pareizu atbildi, bet zaudē vienu punktu, ja 
kļūdījies.

Lai padarītu spēli aizraujošāku, no katras 
komandas izvēlieties vienu dalībnieku, kurš 
tēlos “signālu”. Viņam jāsēž uz krēsla, bet 

6
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pārējie dalībnieki nostājas aiz viņa, turot rokas 
aiz muguras. Ja kāds var atbildēt, viņam 
jāuzliek roka uz galvas sēdošajam grupas 
biedram, kura pienākums skaļi pateikt grupas 
nosaukumu. Viens no vadītājiem raitā tempā 
uzdod jautājumus, bet otram jāraugās, lai 
spēles laikā būtu kārtība. Jo ātrāka spēles 
gaita, jo vairāk azarta. Tomēr pēc viktorīnas 
vajadzētu veltīt laiku, lai pārrunātu nepareizās 
atbildes, jo tas nostiprina mācību procesā 
apgūto.                                                            

“Viens pēc otra” 
1. Nosauciet divas no septiņām evolūcijas 

teorijas problēmām. (Tikai teorija; 
balstīta uz minējumiem; trūkstošie posmi 
tā arī nav atrasti; zeme nav tik veca; 
dzīvnieku fosilijas; Darvins, kā arī citi 
nebija pārliecināti; mēģina izskaidrot 
dzīvību bez Dieva.)

2. Kāda frāze Darvina grāmatā parādās 
vairāk nekā 800 reižu? (Varētu būt 
bijis.)

3. Kā Bībele palīdz izskaidrot atrasto 
dzīvnieku bojāeju? (Dzīvnieki aizgāja 
bojā plūdos – Pirmā Mozus 7.)

4. Kā evolūcijas teorija ietekmē cilvēku 
attieksmi pret Dievu? (Noved pie tā, ka 
cilvēki tic, ka Dieva nav.)

5. Ko Dievs radīja 4. dienā? (Sauli, mēnesi 
un zvaigznes.)

6. Ko Dievs radīja 6. dienā? (Sauszemes 
dzīvniekus un cilvēku.)

7. Kādam insektam ir īpaši veidota galva, 
lai palīdzētu veikt savu darbu? (Skudrai 
durvju sargam.)

8. Kurai cilvēka ķermeņa daļai ir 137 
miljoni īpašu šūnu? (Acij)

“Ātrās atbildes” jeb Iesildīšanās
1. Kura kalna virsotnē Mozus saņēma 

Desmit baušļus? (Sinaja kalna)

2. Kurus baušļus cilvēki pārkāpa, darinot 
zelta teļu? (Pirmo un otro – “Tev nebūs 
citus dievus turēt Manā priekšā.” un 
“Netaisi sev tēlus vai dievekļus”.)

3. Kāpēc mēs visi sākam savu dzīvi sātana 
pusē? (Jo piedzimstam ar grēcīgu dabu.)

4. Kāpēc ir tik svarīgi, ka Jēzus dzīvoja 
nevainojamu dzīvi? (Ja Viņš nebūtu 
bijis bez vainas, Viņš nebūtu varējis 
uzņemties sodu par mūsu grēkiem.)

“Ātro atbilžu sērija” jeb Uzbrukumā
1. Kāds termins tiek lietots, lai apzīmētu 

grēka parādīšanos pasaulē? (Grēkā 
krišana)

2. Kā Ādama un Ievas grēks ietekmē mūs 
šodien? (Mēs visi esam dzimuši grēkā.)

3. Kāds vārds (sākas ar “V”) raksturo 
mūsu stāvokli Dieva priekšā? (Vainīgs)

4. Kas vēl, neskaitot grēku, ienāca pasaulē 
Ādama un Ievas grēku dēļ? (Nāve)

5. Kāda bija Ievas pirmā lielā kļūda? (Viņa 
klausījās, ko teica sātans.)

6. Ko sātans cenšas panākt, lai mēs darītu 
ar Dieva Vārdu šodien? (Neticētu tam 
un apšaubītu to.)

7. Kāpēc Kungs spēj saprast, kā mēs 
jūtamies, kad tiekam kārdināti? (Arī 
Viņš tika kārdināts tāpat kā mēs.)

8. Ko kristiešiem vajadzētu darīt tad, kad 
viņi grēko? (Nožēlot savus grēkus Dieva 
priekšā.)
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“Ātrās atbildes” jeb Iesildīšanās
1. Ko Dievs nevar izdarīt? (Melot)

2. Kādas trīs lietas liecina par to, ka cilvēks 
ir glābts? (Apsolījumi Dieva Vārdā; 
Svētā Gara liecība; pārveidota dzīve.)

3. Ko Jēzus saka par to, kas pārbauda, vai 
mēs Viņu mīlam vai ne? (Paklausība un 
Viņa baušļu ievērošana.)

4. Nosauciet vēl divas lietas, kas liecina par 
citādu dzīvi. (Mīlestība uz Dievu; slāpes 
pēc Dieva Vārda un lūgšanas; dedzīga 
vēlēšanās kalpot savam Kungam; vēlme 
satikties ar citiem kristiešiem.)

“Ātro atbilžu sērija” jeb Uzbrukumā
1. Kāpēc Mozus bija dusmīgs, kad 

viņš nokāpa no kalna? (Cilvēki bija 
uztaisījuši zelta teļu un to pielūdza.)

2. Kādu jautājumu Mozus uzdeva Israēla 
bērniem? (“Kas ir Dieva pusē?”)

3. Ko viņš darīja ar akmens plāksnēm? 
(Viņš tās trieca pret zemi un sasita 
gabalos.)

4. Kādas divas lietas tev jāizdara, lai 
nonāktu Dieva pusē? (Jāatgriežas no 
grēkiem un jāuzticies Jēzum Kristum.)

5. Kas apšaubīja Jēzus augšāmcelšanos? 
(Toms)

6. Dievs ir apsolījis, ka tiem, kas uzticas 
Kristum, tas nekad nenotiks. (Viņi 
netiks nolemti mūžīgai nāvei.)

7. Nosauc rakstu vietu, kurā izteikts 
apsolījums, ka tie, kuri uzticas Kristum, 
tiks izglābti (piem., Jāņa 3:18; 
Jāņa 10:28; Apustuļu darbi 16:31; 
Romiešiem 10:13).

8. Uz ko mums nevajadzētu paļauties, lai 
iegūtu pārliecību par pestīšanu? (Uz 
sajūtām.) ●

6
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7
Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

izprastu, ka Jēzus Kristus aicina Savus 
sekotājus dzīvot ne tā kā tie, kuri Viņu 
nepazīst;

vēlētos dzīvot Dievam tīkamu dzīvi, lai 
ko tas arī prasītu;

pārdomātu, kurās savas dzīves jomās 
viņiem ir kas jāmaina, un lūgtu Kungu 
Jēzu palīdzēt to izdarīt;

saprastu – ka, ticībā nākot pie Jēzus 
Kristus, dzīve mainīsies. 

Ievads. Atrodi atšķirību
Izdaliet pusaudžiem 7. darba lapu. Viņiem 

jāmēģina abos attēlos 
atrast astoņas atšķirības. 
Varbūt varat sagatavot 
nelielu balvu tam, kurš 
pirmais atrod visas 
atšķirības. Pārējo darba 
lapas daļu pusaudži 
varēs izpildīt nedaudz 
vēlāk.

Iedomājies, ka klasē tikai viena meitene ir 
kristiete, bet pārējie nav kristieši. Kā jūs 
“atrastu atšķirību” starp viņu un pārējiem, 
kuri nav kristieši?  

[Aiciniet pusaudžus izteikties. Atbildes 
varētu būt šādas: lūdz Dievu, pirms sāk ēst 
pusdienas; nemānās un “nešpiko”; izsaka savu 
viedokli, ja skolotāja saka kaut ko tādu, kas 
ir pretrunā ar viņas ticību; neiesaistās sarunā, 
kad pārējie negatīvi par kādu izsakās vai stāsta 
nepiedienīgus jokus; vienmēr ierodas laikā un 
labi pilda mājasdarbus, nēsā kādu kristieša 
simbolu (ķēdīti, nozīmīti, aproci “Ko darītu 
Jēzus?” – WWJD (What would Jesus do?”); 
draudzējas ar tiem, kurus pārējie ignorē.]

Palīdziet pusaudžiem saprast, ka, ja viņi 
ir kristieši, tad arī viņu dzīvēs jāparādās 
pamanāmām atšķirībām.  

Jēzus lūdz par mums
Jāņa evaņģēlija 17. nodaļā varam atrast ļoti 
īpašu lūgšanu, kuru Jēzus lūdza, būdams 
šeit uz zemes. Izlasīsim to visi kopā. [Aiciniet 
pusaudžus sameklēt Jāņa 17:6-19.] Jēzus lūdz 
par Saviem sekotājiem, un Jāņa 17:16 Viņš 
izsaka ļoti interesantu apgalvojumu. Viņš 
saka: “Viņi nav no pasaules, tāpat kā Es 
neesmu no pasaules.” Ko Jēzus ar to gribēja 
pateikt? Kad tu kļūsti par kristieti, tu kļūsti 
par Debesu Valstības pilsoni, bet vēl turp 
nedodies. Kaut arī Debesis ir tavas īstās 
mājas, tev jādzīvo kā kristietim šajā grēcīgajā 
pasaulē. Kādu dienu Kungs Jēzus mūs 
aizvedīs no šīs pasaules un mēs būsim kopā 
ar Viņu Paradīzē mūžīgi. Dievs vēlas, lai 
mēs tagad dzīvotu šajā pasaulē tā, lai cilvēki, 
kuri nav kristieši, varētu mūsos saredzēt 

Pa saulē,  bet  ne  no 
pa saules   (1) 

7. darba lapa

Sc
en

ār
ijs

 

Starpbrīdī Sjūzena ir pēdējā, kura iet ārā no klases. Viņa 
pamana, ka skolotāja atstājusi šīsdienas ieskaites jautājumus uz 
galda. Neviena tuvumā nav.4

AtroD AtŠķirībAs

Sc
en

ār
ijs

 

Futbola spēlē Jānim izdodas apturēt vienu no pretiniekiem, 
kurš negūst vārtus, bet tiesnesis piešķir soda sitienu. Jānis ir 
pārliecināts, ka viņš nav pārkāpis noteikumus.3

Sc
en

ār
ijs

 

Emīlijas klasē sāk mācīties jauna meitene, kurai ir citādāka ādas 
krāsa nekā pārējiem. Daži skolēni viņu apsaukā un aizmuguriski 
apsmej. Emīlija īsti nezina, kā izturēties.2

Sc
en

ār
ijs Kāds no skolas lejuplādējis nepieklājīgu videoklipu savā mobilajā 

telefonā. Bariņš jauniešu pulcējas ap viņu, cenšoties to noskatīties. 
Ārons grib noskaidrot, kas tur notiek, un pienāk pie pārējiem.1

ko tU DArītU?

7.  
darba lapa

7. DARBA LAPAS  ATBILDES
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šo atšķirību. Mēs esam pasaulē, bet ne no 
tās – tāpēc mums nevajadzētu dzīvot tā, kā 

pieņemts pasaulē.  

[Parādiet 12. attēlu.] 
Jēzus lūgšana atklāj 
to, ka Viņam ir pilnīgi 
skaidrs, kas sagaida 
Viņa sekotājus pasaulē. 
Viņam zināmas tās 
grūtības un apkārtējo 
spiediens, ar ko nākas 

saskarties. Iedziļinieties 15. pantā – Jēzus 
nelūdza Tēvam paņemt Viņa sekotājus no 
pasaules.

Tā vietā Viņš lūdza, lai Tēvs viņus pasargā 
no ļauna, jo velns gatavs cīnīties pret viņiem.

Kungs Jēzus Kristus vēlas, lai Viņa sekotāji 
paliktu pasaulē, lai varētu liecināt par Viņu 
tiem, kas Dievu vēl nepazīst. Apustulis 
Pāvils sacījis, ka viņš ilgojas atstāt šo pasauli 
un būt kopā ar Kristu, jo tas būtu daudzkārt 
labāk (Filipiešiem 1:23-24). Tomēr tajā 
pašā laikā viņš zināja, ka Dievs bija viņam 
sagatavojis darbu, ko veikt šeit uz zemes. Ja 
esi kristietis, tas attiecas arī uz tevi.

Izaicinājums būt atšķirīgam
Būt pasaulē, bet ne no pasaules saistīts ar 
apkārtējo spiedienu kristiešu dzīvē. Mēs 
zinām, ka mums jādzīvo tā, kā to vēlas Dievs, 
taču visapkārt ir tik daudz cilvēku, kuru 
dzīves nebūt neatbilst Dieva standartiem. 
Nav viegli būt atšķirīgam. Nebūt vienam no 
pūļa ir grūti, un tas var beigties ar apsmieklu 
vai mūsu draugu neizpratni, it kā mēs būtu 
savādnieki. Bet tieši uz to aicina Jēzus.  

Mūsu ceļvedim ir jābūt Bībelei, kas nosaka, 
ko mums vajadzētu vai nevajadzētu darīt 
(Psalms 119:105). Bībele ir Dieva Vārds, 
un tā skaidri mums atklāj, kā Dievs noteicis 
Viņa bērniem dzīvot. Tieši tāpēc kristiešiem 

ir tik svarīgi katru dienu lasīt Dieva Vārdu.

Mums jāzina, kas teikts Svētajos Rakstos, 
lai mēs spētu reaģēt uz dažādajām ikdienas 
situācijām. Ja tu zināsi, ko māca Bībele, tas 
tev palīdzēs sagatavoties pieņemt grūtus 
lēmumus un izdarīt nopietnas izvēles. Katrā 
ziņā tas, ko atradīsi Bībelē, bieži vien lielā 
mērā atšķirsies no tā, ko māca pasaule. Ja 
esi gatavs sekot Bībelē teiktajam, tev jāvēlas 
atšķirties no pārējiem.    

Mēs pārrunāsim dažas situācijas, kurās tu 
vari nonākt, ņemot vērā pasaules viedokli 
par to, kā būtu jārīkojas. Tad pievērsīsim 
uzmanību tam, kas teikts Dieva Vārdā par 
šādām situācijām.   

Metode. Diskusija grupās

Šajā stundas daļā 
sadaliet pusaudžus 
grupās un izdaliet 
viņiem 8. darba lapas 
kopijas. Aiciniet viņus 
izvēlēties līderi katrai 
grupai, kas vadītu 
diskusiju. Turklāt, 
katram vadītājam 

iepriekš izdaliet 
13. attēlu.

Atvēliet laiku 
rakstu vietu 
meklēšanai, 
kam seko 
diskusija grupās 

par katru situāciju. Tad grupas prezentē savus 
secinājumus. Nobeigumā ieteicams apkopot 
rezultātus, izmantojot 13. attēla tabulu.  

S T U N D A S 
P Ā R T R A U K U M S
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Pasaulē, bet ne no pasaules  (1)

12.  attēls

Pasaulē, bet ne 
NO pasaules

12. 
attēls

8. darba lapa

DiEvA vārDs 
sAkA:

Pasaule 
saka:

Tuvas attiecības ārpus laulības ir 
pieņemamas.

Esi egoistisks – tu taču esi pats galvenais!

Tam nav nozīmes, ko tu skaties televīzijā, 
kādus žurnālus tu lasi, kādas tīmekļa 
vietnes apmeklē vai kādu mūziku 
klausies.

Runāt rupjības ir pilnīgi normāli – 
tagad visi tā dara!

Dzeršana, smēķēšana un narkotikas – 
tas ir tik forši! Dari to, kas tev sagādā 
baudu.

Tu gūsi panākumus dzīvē vienīgi tad, ja 
būsi gatavs melot, blēdīties un zagt.

Salamana pamācības 12:22; Efeziešiem 4:25

1. Korintiešiem 6:19-20; Galatiešiem 5:19-21 

2. Mozus 20:7; Efeziešiem 4:29 

Filipiešiem 2:4; Lūkas 6:31 

1. Mozus 2:24; 1. Korintiešiem 6:18 

Filipiešiem 4:8; Galatiešiem 5:16 

8.  
darba lapa
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dieva vārds saka:pasaule saka:
Tu gūsi panākumus vienīgi tad, ja būsi gatavs melot, blēdīties un zagt.

Salamana  pamācības 12:22; Efeziešiem 4:25 
Nedrīkst melot, bet vienmēr jāsaka patiesība. 
Kristietim jābūt cilvēkam, kuram var uzticēties.

Dzeršana, smēķēšana un narkotikas – tas ir tik forši! Dari to, kas tev 
sagādā prieku.

1. Korintiešiem 6:19-20; Galatiešiem 5:19-21 
Tavs ķermenis pieder Dievam, tāpēc tev par to jārūpējas.

Runāt rupjības ir pilnīgi normāli – tagad visi tā dara! 2. Mozus 20:7; Efeziešiem 4:29 
Nekrietni vārdi apvaino Dievu, nodara ļaunumu un sāpina cilvēkus.

Esi egoistisks – tu taču esi pats galvenais!
Filipiešiem 2:4; Lūkas 6:31 
Kā kristietim tev vajadzētu ievērot arī citu vajadzības, izturēties pret 
viņiem tā, kā gribi, lai izturētos pret tevi.

Tuvas attiecības ārpus laulības ir pieņemamas.
1. Mozus 2:24; 1. Korintiešiem 6:18 
Pēc Dieva plāna tuvas attiecības var būt tikai laulībā.
Kristiešiem jāizvairās no netiklības.

Tam nav nozīmes, ko tu skaties televīzijā, kādus žurnālus tu lasi, kādas 
tīmekļa vietnes apmeklē vai kādu mūziku klausies.

Filipiešiem 4:8; Galatiešiem 5:16 
Kā kristietim  tev jāsargā savs prāts. Vai programmas, kuras tu skaties, mūzika, kuru klausies, 
apmeklētās tīmekļa vietnes un izlasītie žurnāli atbilst šajās rakstu vietās izteiktajām  prasībām?

13. 
attēls
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Ko Bībele saka par pasauli
Aplūkojot šos jautājumus, esam 
noskaidrojuši, ka ir liela atšķirība starp 
pasaulē valdošajiem un Dieva standartiem. 
Ja tu paklausīsi Dievam, tas nozīmēs to, ka 
tu atšķirsies no apkārtējiem. Tieši to tad arī 
domāja Jēzus, sacīdams, ka Viņa sekotāji ir 
“pasaulē, bet nav no pasaules”.

Daudzās rakstu vietās varam izlasīt par to, 
kādai jābūt kristieša attieksmei pret pasauli.

[Aiciniet pusaudžus izlasīt vairākas rakstu vietas.]

• Romiešiem 12:2 – kristiešiem nav 
jābūt līdzīgiem pasaulei, bet ir jābūt 
atšķirīgiem. Kāds cits to izteicis 
šādi: “Neļauj pasaulei iespiest sevi tās 
veidolā.” Ir taču tik viegli būt tādam kā 
visi citi, lai neizceltos. Bet Dieva Vārds 
uzrunā mūs ar skaidru izaicinājumu – 
būt atšķirīgiem un pārveidot pasauli, 
kurā dzīvojam. Vārds “pārvērsts jeb 
transformēts” šajā pantā nāk no vārda 
“metamorfoze”, kas apraksta procesu, 
kura laikā kāpurs pārvēršas krāšņā 
tauriņā. Kad tas notiek, atšķirība ir 
visiem labi saskatāma. Tāpat vajadzētu 
būt, topot par kristieti. 

 Kristiešiem nevajadzētu turpināt 
pielāgoties grēcīgajiem pasaules 
standartiem, bet gan vadīties no Dieva 
Vārda. Viņu dzīvēm jāizceļas ar 
pārmaiņām, ko paveicis Svētais Gars, 
kas mājo viņos.  

• Jēkaba 1:27 – Neļauj pasaulei sevi 
saindēt ar tās grēcīgajiem ceļiem. 
Atomelektrostacijās strādājošajiem jābūt 
ļoti piesardzīgiem, lai nodrošinātu to, ka 
viņi netiek saindēti ar radioaktīvajiem 
materiāliem. Viņi pastāvīgi apzinās 
saindēšanās briesmas un to ļaunumu, 
ko tas var nodarīt gan viņiem, gan 
apkārtējiem.

 Šis pants brīdina par to, ka, dzīvojot 
pasaulē, tā var tevi saindēt. Arī tev 
nepieciešama piesardzība. Uzmanies no 
lietām, kas var izraisīt grēkā krišanu. 
Varbūt tev vajadzēs aiziet no cilvēkiem, 
kuri mēģinās tevi ievest grēcīgās 
situācijās. Nav viegli saglabāt tīrību, bet 
ar Dieva palīdzību tas ir iespējams.   

• 1. Jāņa 2:15 – Ja mīlam pasauli, tad 
nemīlam Dievu. Piesargies no dalītas 
lojalitātes. Kungs Jēzus brīdināja savus 
sekotājus par to, ka nav iespējams 
vienlaicīgi mīlēt šīs pasaules materiālos 
labumus un Dievu (Mateja 6:24). Ja 
mūsu mīlestība pret materiālām lietām 
pieaugs, mūsu mīlestība pret Dievu 
samazināsies. Dievam jāatvēl pirmā 
vieta mūsu dzīvēs, un jebkas, kas ieņem 
Viņa vietu, ir tikai elks. Par katra 
kristieša mērķi jākļūst vēlmei dzīvot 
Dievam tīkamu dzīvi, lai arī ko tas 
prasītu.  

Metode. Ko tu darītu?
Aiciniet pusaudžus lasīt 7. darba lapas 2. daļu, 
kurā dots scenārijs. Viņu uzdevums pabeigt 

stāstu: 1) ja galvenais 
varonis nebūtu kristietis 
un 2) ja galvenais 
varonis būtu kristietis. 
Kā atšķirsies šie stāsta 
nobeigumi? Pusaudži 
var stāstu stāstīt vai 
arī attēlot to kā nelielu 
uzvedumu.

Nobeigums
Kungs Jēzus Kristus deva Saviem 
sekotājiem īstu izaicinājumu, kad Viņš tiem 
atgādināja, ka Viņi ir “pasaulē, bet nav no 
pasaules”.

Viņš nepārprotami atklāja Savā Vārdā, 
ka sagaida, ka tie, kas Viņu mīl, ar savām 

7. darba lapa

Sc
en

ār
ijs

 

Starpbrīdī Sjūzena ir pēdējā, kura iet ārā no klases. Viņa 
pamana, ka skolotāja atstājusi šīsdienas ieskaites jautājumus uz 
galda. Neviena tuvumā nav.4

AtroD AtŠķirībAs

Sc
en

ār
ijs

 

Futbola spēlē Jānim izdodas apturēt vienu no pretiniekiem, 
kurš negūst vārtus, bet tiesnesis piešķir soda sitienu. Jānis ir 
pārliecināts, ka viņš nav pārkāpis noteikumus.3

Sc
en

ār
ijs

 

Emīlijas klasē sāk mācīties jauna meitene, kurai ir citādāka ādas 
krāsa nekā pārējiem. Daži skolēni viņu apsaukā un aizmuguriski 
apsmej. Emīlija īsti nezina, kā izturēties.2

Sc
en

ār
ijs Kāds no skolas lejuplādējis nepieklājīgu videoklipu savā mobilajā 

telefonā. Bariņš jauniešu pulcējas ap viņu, cenšoties to noskatīties. 
Ārons grib noskaidrot, kas tur notiek, un pienāk pie pārējiem.1

ko tU DArītU?

7.  
darba lapa
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dzīvēm liecinās par Dieva darbu viņos, kā 
viņu dzīves tapušas pārveidotas.

Kāda ir tava dzīve? Vai tā patiesi atšķiras 
no to cilvēku, kuri nav kristieši, dzīvēm? 
Atbilde atkarīga no tavas attieksmes pret 
Dieva Vārdu. Ja esi gatavs dzīvot saskaņā ar 
Dieva Vārdu pat tad, kad apkārtējiem pret 
to ir iebildumi, tu atklāsi, ko nozīmē būt 
“pasaulē, bet ne no pasaules”.

Metode. Alfabēta viktorīna
Sadaliet pusaudžus divās komandās. Nosauciet 
kādu burtu. Tas, kurš pirmais pasniedz jums 
priekšmetu, kas sākas ar šo burtu (piem., 
M – monēta, P – pildspalva, V – vāze), 
iegūst tiesības atbildēt uz jautājumu, kura 
atbilde sākas ar to pašu burtu. Par katru 
pareizu atbildi komanda saņem 10 punktus. 
Nosauciet burtus jauktā secībā. Ja kāda 
priekšmeta nav pie rokas, uzdodiet jautājumu 
abām komandām un ļaujiet atbildēt tam, 
kurš pieceļas pirmais. Ja atbilde nepareiza, 
jautājums tiek uzdots pretējai komandai.

Kādiem “A” kristiešiem jābūt attiecībā uz 
pasauli? (Atšķirīgiem)

Kāds “B” ir kristieša ceļvedis visās situācijās? 
(Bībele)

No kādiem “C”, kas var ievest grēcīgās 
situācijas, jāizvairās? (Cilvēkiem)

Kāds “D” kristiešiem jālasa katru dienu? 
(Dieva Vārds)

Kāds “E” cenšas ieņemt Dieva vietu tavā 
dzīve? (Elks)

Kādiem “G” kristiešiem jābūt, sekojot 
Efeziešiem 4:25? (Godīgiem)

Uz kādu “I” kristieti attiecas brīdinājumi 
neielaisties kompromisos ar grēku? (Ikvienu)

Kurš “J” rakstīja, lai mēs nemīlam pasauli? 
(Jānis)

Kāds “K” ir pasaulē, bet ne no pasaules? 
(Kristietis)

Kādu “L” Jēzus darīja Savu sekotāju labā, kā 
teikts Jāņa 17? (Lūdza)

Kāda “M” nedara ļaunu tuvākam (Romiešiem 
13:10)? (Mīlestība)

Kāds “N” ir pareizā atbilde uz piedāvājumu 
lietot alkoholu vai narkotikas? (Nē)

Kādā “O” grāmatā ietverti desmit baušļi? 
(Otrajā Mozus grāmatā.)

Kurā “P” vietā jābūt Dievam ikviena kristieša 
dzīvē? (Pirmajā)

Kādos “R” varam uzzināt, kādai jābūt 
kristieša attieksmei pret pasauli? (Rakstos)

Kurā Jāņa evaņģēlija “S” nodaļā Jēzus 
lūdza Dievu par Saviem mācekļiem? 
(Septiņpadsmitajā)

Kāds “T” raksturo mūsu ķermeņus                
1. Korintiešiem 6:19-20? (Templis)

Kādu “U” piedzīvo kristietis, paklausot 
Dievam? (Uzvaru)

Kāda “V” ir slikta, ja tā ir rupja? (Valoda)

Kādas “Z” mums ir vajadzīgas, lai paklausītu 
Dieva Vārdam? (Zināšanas) ● 

Pasaulē, bet ne no pasaules  (1)

7



47

Pasaule

Stu
nda

8
Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

izprastu svētdarīšanas nozīmi un 
pielietojumu savā ikdienas dzīvē;

vēlētos mazāk līdzināties pasaulei, bet 
vairāk Kristum;

ik dienas vingrinātos pretoties pasaules 
ietekmei, lasot Bībeli un lūdzot Dievu, 
līdz ar to parādot Gara augli savā dzīvē;

saprastu, ka viņi paši nevar sevi 
izmainīt, ka vajadzīga Dieva pārdabiskā 
darbība viņu dzīvēs. 

Ievads. “Ģimenes līdzība” 
Palūdziet dažiem pusaudžiem un vadītājiem 
atnest savas bērnu dienu fotogrāfijas. Parādiet 
tās pusaudžiem, lai viņi mēģina atpazīt, kas 
tajās redzams. Noskaidrojiet, cik personas 
tika pareizi “identificētas”, un pārrunājiet, kas 
ļāva noteikt, kurš ir redzams foto. Pievērsiet 
īpašu uzmanību tām īpašībām, kuras padara 
viņus līdzīgus saviem vecākiem vai brāļiem 
un māsām. Šī nodarbības ievaddaļa palīdzēs 
pusaudžiem labāk izprast Bībeles mācību, 
ka kristiešiem jābūt Kunga Jēzus Kristus 
atspulgam. 

[Parādiet 14. attēlu.] Kā kristieši mēs 
esam Jēzus Kristus sekotāji. Iepriekšējā 

nodarbībā mēs 
pārrunājām, 
ko nozīmē 
“būt pasaulē, 
bet ne no 
pasaules”. 

Patiesi kristieši atšķirsies no apkārtējās 
pasaules. Laikam ejot, viņi pieaugs līdzībā 
Jēzum Kristum. Sekojot Kungam, atklāsim, 

ka Viņš darbojas mūsos, lai mēs kļūtu tādi, 
kādus Viņš vēlas mūs redzēt. Šo procesu 
dēvē par “svētdarīšanu”. 

Kas ir svētdarīšana?
Svētdarīšana ir Dieva žēlastības darbs katra 
ticīgā dzīvē, atbrīvojot viņu no grēka un 
padarot arvien līdzīgāku Kristum. Cilvēks 
tiek glābts tajā pašā brīdi, kad uztic savu 
dzīvi Jēzum Kristum. Salīdzināšanās 
ar Dievu notiek tūlīt, bet svētdarīšana 
ir nepārtraukts Dieva darbs mūsos, kas 
turpinās visu dzīvi. Tavā kristieša dzīvē būs 
arī izaicinājumi, kas palīdzēs tev tuvoties 
Dievam. Mēs paši nespējam pārmainīt sevi, 
lai kā arī nenopūlētos, jo svētdarīšana ir 
Dieva pārdabiskā darbība mūsu dzīvēs. Tas 
nozīmē būt nošķirtiem (tāpat kā svētdiena 
ir atdalīta no pārējām nedēļas dienām). Tas 
ietver arī šķīstīšanos, nošķiršanos no grēcīgām 
lietām un nodošanos Dievam. Dieva spēkam 
darbojoties mūsu dzīvēs, mēs, kristieši, 
iegūstam spēju arvien vairāk pretoties grēkam 
un dzīvot Dievam patīkamu dzīvi. 

Tas ietekmē katru mūsu būtnes daļu – prātu, 
sirdi un gribu. 

Metode. Zobena vingrinājums
Iesaistiet pusaudžus vairākos zobena 
vingrinājumos, kuru laikā viņi iepazīstas 
ar rakstu vietām, kurās pievērsta uzmanība 
tam, kā notiek mūsu svētdarīšanas process, 
ietekmējot gan prātu, gan sirdi, gan gribu. 
Kad katrs pants atrasts un izlasīts, īsi to 
pārrunājiet, izmantojot tālāk tekstā dotās 
piezīmes.

Pa saulē,  bet  ne       
no pa saules   (2) 

14.  attēls

Tā ietekmē:

prātu sirdi gribu

Kas ir 
svētdarīšana?

14. 
attēls
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8
Pasaulē, bet ne no pasaules  (2)

Prāts
1. Korintiešiem 2:14 – Pirms Dievs mūs 
neizglāba, mēs nebijām spējīgi izprast 
garīgas lietas.

Romiešiem 12:2 – Dievs atvēra mūsu 
prātus, lai mēs spētu saklausīt evaņģēlija 
vēsti, un tagad Viņš vēlas tos atjaunot, 
izmainot mūsu domāšanas veidu un vērtību 
sistēmu.

Sirds
Jeremijas 17:9 – Mūsu sirdis bija grēka 
pilnas pirms uzticējāmies Kristum.

Ecēhiēla 36:26 – Kad saņēmām glābšanu, 
mūsu sirdis tika pārveidotas.

Mateja 22:37 – Dievam turpinot Savu 
darbu pie mūsu sirdīm, mēs centīsimies 
Dievu likt pirmajā vietā savās dzīvēs.

Griba
Psalms 40:9 – Dievam pārvēršot mūsu 
prātus un sirdis, mūsos parādās vēlme 
rīkoties pēc Dieva prāta.

Ebrejiem 13:20-21 – tā vietā, lai staigātu 
pa paša izvēlētiem grēcīgiem ceļiem, mēs 
gribam darīt to, ko Dievs vēlas un kas ir 
Viņam tīkams. 

Kļūstot līdzīgāki Jēzum
Dievam turpinot pārvērst mūsu prātus, 
sirdis un gribu, šīs pārmaiņas sāk 
atspoguļoties mūsu dzīvēs. Atceries, ka 
svētdarīšana ir saistīta ar ceļu, kuru ejot, tu 
sāc līdzināties Jēzum. Pasaule darīs visu, lai 
tu būtu tāds kā tā, bet Jēzus vēlēšanās ir, lai 
tu pieaugtu līdzībā Viņam. Kāds tad bija 
Kungs Jēzus? Daudz par to varam uzzināt, 
lasot stāstus par Viņu evaņģēlijos. 

Pirms to darīt, ieskatīsimies Galatiešiem 
5:22-23. Šajos pantos uzskaitīts, kam 

jāparādās tavā dzīvē, ja to pārveido Dievs: 
mīlestībai, priekam, mieram, pacietībai, 
laipnībai, labprātībai, uzticamībai, 
lēnprātībai, atturībai.

Šīs īpašības dēvē par “Gara augli”, jo tās 
kristiešos rada Svētais Gars. Šīs īpašības bija 
redzamas arī Jēzus dzīvē, kad Viņš bija šeit, 
uz zemes. Līdz ar to tām jābūt pamanāmām 
arī mūsos, ja pieaugam un līdzināmies 
Viņam (1. Jāņa 2:6).

Metode. Kāds bija Jēzus?
Sadaliet pusaudžus nelielās grupās, katrai 
izraugieties vadītāju un izdaliet 9. darba lapas 
kopijas. Lai viņi kopīgi sameklē norādītās 
rakstu vietas un noskaidro, kā Jēzus izturējās 
dažādās situācijās.

Mūsu ieteikums ir atstāt 
grāmatzīmi iepriekš 
lasītajā rakstu vietā: 
Galatiešiem 5:22-23, lai 
būtu vieglāk salīdzināt, 
kā minētās īpašības 
izpaudās Jēzus rīcībā 
katrā epizodē.   

Pārējā darba lapas daļa 
tiks pabeigta vēlāk – vai nu nodarbībā, vai 
mājās. 

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S
Vai tu pieaudz Dievā un sāc līdzināties 
Kungam Jēzum?

Varbūt, lasot par Gara augli Galatiešiem 
5:22-23, tu sāc apzināties, ka tas nav 
acīmredzams tavā dzīvē. Ja tā, tad, 
iespējams, tu pilnībā nesadarbojies ar Dievu 
šajā svētdarīšanas procesā.

Jā, reizēm nav viegli dzīvot šajā pasaulē 
kā kristietim. Taču, ja patiesi vēlamies 
būt līdzīgāki Jēzum, tad saprotam, ka tas 
atkarīgs arī no mums.

9. darba lapa

Atšifrē 15 atslēgas vārdus no šīs stundas un ievieto teikumos. Katrā vārdā 
pasvītrots pirmais burts.

Izlasi dotās rakstu vietas, kas stāsta par Jēzus dzīvi. 
Pieraksti, kuras no Galatiešiem 5:22-23 minētajām 
īpašībām izpaudās Jēzus rīcībā katrā epizodē.

 Marka 10:13-16  ______________________________________

 Jāņa 11:3,5,36  ______________________________________

 Jāņa 13:3-5  ______________________________________

 Jāņa 14:8-9  ______________________________________

 Lūkas 23:8-11; 1. Pētera 2:23  ______________________________________

pasaulē, bet ne no pasaules
sajauktie burti

Svētdarīšana palīdz mums būt mazāk līdzīgiem_________ un vairāk _________ Jēzum.

Tas ir process, kas  ___________ un pārmaina mūsu _________ .

Dieva  ____________ darbodamies mūsu dzīvēs, mēs kā kristieši spējam arvien vairāk  

   ___________ grēkam un dzīvot Dievam  _______ dzīvi.

  _______________ ietekmē mūs pilnībā, ieskaitot _______ , ________  un   

  _______________.  Trīs lietas, kas ir svarīgas, lai mēs kļūtu līdzīgāki__________ ir 

Dieva ____________ lasīšana,  ___________un ____________.

BADU

RĀDVA

RIDSI

LESAPAUI

KATĪMU

ZMUJĒ

TĀUPR
IBGRUTOPREIEST

ŠASVRĪNAĒTDA

IPDILĪSCNA

ĀZIELĪDNTIS

ŠGALŪNA
KAMSPĒ

RINTUPĀS

9.  
darba lapa
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Kāda ir mūsu loma?

Parādiet 15. attēlu.

Dieva Vārda lasīšana
Lai kur mēs skatītos, 
pasaule mēģina mūs 
ietekmēt ar saviem 
standartiem. Televīzijā, 
filmās, reklāmās un 
žurnālos mūs burtiski 

bombardē ar vārdiem un tēliem, kas liek 
mums domāt, ka grēks nav nekas slikts. 
Mums tiek iegalvots, ka tamlīdzīga rīcība 
ir normāla – “Visi tā dara, tad jau tas 
nevar būt nekas slikts”. Te nu mums jābūt 
piesardzīgiem. Dievs mūs uzrunā caur 
Bībeli, atklājot Savus ceļus un standartus. 
Lasot un pārdomājot, ko māca konkrētā 
rakstu vieta, bieži vien nāksies secināt, ka 
tas ir pretrunā ar to, ko dzirdam pasaulē. 
Šādos gadījumos nepieciešams izvērtēt 
savu attieksmi un uzvedību. Mums jābūt 
radikāliem un jāļauj Dieva Vārdam veidot 
un pārveidot mūs par tādiem cilvēkiem, 
kādus Dievs vēlas mūs redzēt.

Kad arvien vairāk apzināsies un izpratīsi, 
kāds ir Dievs un kāda ir Viņa griba tavā 
dzīvē, Dievs izmantos šīs tavas zināšanas, 
lai pārveidotu tavu prātu, sirdi un gribu. Tā 
tu sāksi domāt un rīkoties saskaņā ar Viņa 
gribu (2. Timotejam 3:16-17).

Metode. Ko Dievs man atklāj?
Uzaiciniet dažus pusaudžus, kuri ir kristieši, 
īsi pastāstīt, ko viņi izlasījuši Dieva Vārdā un 
ko no tā iemācījušies. Varbūt tieši viņi varētu 
ieteikt kādus materiālus par Bībeles studēšanu, 
kas būtu piemēroti pusaudžiem. Tas varētu 
būt kā labs iedrošinājums pārējiem tavas 
grupas jaunajiem kristiešiem regulāri atvēlēt 
laiku Bībeles lasīšanai, lai arī viņiem būtu šāds 
“Klusais laiks”.

Lūgšana
Tu nevari pārveidot pats sevi vai sasniegt 
Dieva standartus savā spēkā. Tev vajadzīga 
Dieva palīdzība – tu vari to lūgt!  

Lūdz dienu no dienas, lai Dievs sniedz 
palīdzību, kas tev vajadzīga, lai varētu dzīvot 
Viņam (Ebrejiem 4:16). Lūgšana ir īstais 
spēka avots katram kristietim.

Arī Kungs Jēzus Kristus pavadīja laiku 
lūgšanā ar Savu Debesu Tēvu (Mateja 14:23). 
Ja jau tas bija vajadzīgs Viņam, tad vari būt 
pārliecināts, ka tas nepieciešams arī tev! 

Bībeles studēšanu un lūgšanu varam saukt 
arī par “Kluso laiku”. Tas ir laiks, kad vari 
būt vienatnē ar Dievu, koncentrējot visu 
uzmanību vienīgi uz Viņu (var salīdzināt 
ar fotografēšanu – nostādīt fokusā). Vai esi 
katru dienu ieplānojis laiku, lai satiktu Dievu? 
Tas ir vitāli nepieciešams, ja vēlies arvien 
vairāk līdzināties Kungam Jēzum Kristum. 
Tu nevari sagaidīt nekādas pārvērtības, ja 
regulāri nevelti laiku, lai runātu ar Dievu un 
ļautu Viņam uzrunāt tevi.

Metode. Ilustrācija – Laiks Bībeles 
studijām un lūgšanai  
Paņemiet mazu ievārījuma burciņu un ielieciet 
tajā palielu oli. Pēc tam piepildiet burku ar 
sīkākiem akmentiņiem un uzlieciet vāku. 
Tad izberiet ārā visus oļus un piepildiet to 
no jauna, tikai šoreiz nelieciet oli burkas 
dibenā, bet vispirms saberiet tajā mazos 
oļus. Jūs redzēsiet, ka lielajam olim vairs nav 
vietas. Bet tas iespējams, ja oli ieliek pirmo 
un mazos akmentiņus saber apkārt. (Pirms 
rādīt šo piemēru, papriekšu izmēģiniet pats, 
lai pārliecinātos, vai viss sagatavots, kā nākas.) 
Izmantojiet šo ilustrāciju, lai uzsvērtu, cik 
svarīgi ir pirmajā vietā likt lūgšanu un Bībeles 
studēšanu. Ja vispirms ļausi citām lietām 
piepildīt tavu dzīvi, bieži vien tev nebūs 
laika Bībeles lasīšanai un lūgšanai. Turpretī, 

15.  attēls

Dieva Vārda lasīšana

Lūgšana Disciplīna

15.
attēls
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8
Pasaulē, bet ne no pasaules   (2)

ja “Klusais laiks” būs tava prioritāte, tev 
atradīsies laiks visām citām lietām, kas tev 
jādara.  

Disciplīna
Lai regulāri katru dienu veltītu laiku 
Dievam, vajadzīga disciplīna. Tomēr tas nav 
vienīgais disciplīnas veids, kāds vajadzīgs 
kristietim. Saskaroties ar kārdinājumu, tev 
jābūt gatavam tam pretoties un nepadoties. 
Bībelē skaidri pateikts – ja stāsimies pretī 
velnam un pretosimies tam, viņš bēgs no 
mums (Jēkaba 4:7).

Arī šādās situācijās vajadzīga disciplīna 
tāpēc, ka bieži vien kārdinājumi ir 
pievilcīgi. Dievs apsola, ka Viņš nepieļaus 
lielāku kārdinājumu nekā tu vari panest                  
(1. Korintiešiem 10:13), tāpēc vari būt drošs, 
ka Viņš dos tev vajadzīgo spēku, lai pretotos 
kārdinājumam. Jautājums tikai, vai tu to 
izmantosi vai arī padosies. Tev jākontrolē 
sava rīcība, lai spētu pateikt “nē”, ja zini, ka 

tā rīkoties ir nepareizi. 
Arī tā ir daļa no 
pieaugšanas līdzībā 
Kungam Jēzum. 

Metode. Darba lapa
Jūs varat aicināt 
pusaudžus pabeigt 

aizpildīt  9. darba lapu šajā stundas daļā vai 
arī turpināt ar nobeigumu un pabeigt darba 
lapu vēlāk. 

Nobeigums
Dievam ir brīnišķīgs plāns tavai dzīvei – 
Viņš vēlas, lai tu būtu līdzīgs Viņa Dēlam 
Jēzum Kristum (Romiešiem 8:29). Kāda 
apbrīnojama privilēģija! Cik lielisks dzīves 
plāns! Protams, ceļā būs arī vilšanās. 
Pārmaiņas dzīvē var notikt lēnāk kā tev 
gribētos, būs brīži, kad tu pievilsi Dievu un 
apzināti darīsi lietas, kuras Viņu apbēdinās. 
Ja tā notiek, tev jānožēlo savi grēki un 
jālūdz Dievam piedošana. Dievs ir gatavs un 
vēlas piedot (1. Jāņa 1:9). Nav viegli dzīvot 
Dievam grēcīgā pasaulē. Cik labi apzināties, 
ka Dievs negaida, lai mēs to darītu savā 
spēkā! 

Bieži mēs esam vāji, bet Viņš ir spēcīgs 
un spēj mūs pasargāt no paklupšanas, līdz 
beidzot kādu dienu Paradīzē mēs tiksim 
atsvabināti no grēka (Jūdas 24). Jaunais 
kristieti, tu esi “pasaulē, bet neesi no 
pasaules”! Ar Dieva palīdzību, tu patiesi vari 
būt atšķirīgs. ●

9. darba lapa

Atšifrē 15 atslēgas vārdus no šīs stundas un ievieto teikumos. Katrā vārdā 
pasvītrots pirmais burts.

Izlasi dotās rakstu vietas, kas stāsta par Jēzus dzīvi. 
Pieraksti, kuras no Galatiešiem 5:22-23 minētajām 
īpašībām izpaudās Jēzus rīcībā katrā epizodē.

 Marka 10:13-16  ______________________________________

 Jāņa 11:3,5,36  ______________________________________

 Jāņa 13:3-5  ______________________________________

 Jāņa 14:8-9  ______________________________________

 Lūkas 23:8-11; 1. Pētera 2:23  ______________________________________

pasaulē, bet ne no pasaules
sajauktie burti

Svētdarīšana palīdz mums būt mazāk līdzīgiem_________ un vairāk _________ Jēzum.

Tas ir process, kas  ___________ un pārmaina mūsu _________ .

Dieva  ____________ darbodamies mūsu dzīvēs, mēs kā kristieši spējam arvien vairāk  

   ___________ grēkam un dzīvot Dievam  _______ dzīvi.

  _______________ ietekmē mūs pilnībā, ieskaitot _______ , ________  un   

  _______________.  Trīs lietas, kas ir svarīgas, lai mēs kļūtu līdzīgāki__________ ir 

Dieva ____________ lasīšana,  ___________un ____________.

BADU

RĀDVA

RIDSI

LESAPAUI

KATĪMU

ZMUJĒ

TĀUPR
IBGRUTOPREIEST

ŠASVRĪNAĒTDA

IPDILĪSCNA

ĀZIELĪDNTIS

ŠGALŪNA
KAMSPĒ

RINTUPĀS

9 .  
darba lapa

9. DARBA LAPAS ATBILDES
Marka 10:13-16: laipnība, lēnprātība  Jāņa 11:3,5,36: mīlestība, laipnība 

Jāņa 13:3-5: lēnprātība  Jāņa 14:8-9: pacietība

Lūkas 23:8-11; 1. Pētera 2:23: atturība 

Svētdarīšana palīdz mums būt mazāk līdzīgiem pasaulei un vairāk līdzināties Jēzum. Tas ir process, kas turpinās un 
pārveido mūsu dabu. Dieva spēkam darbojoties mūsu dzīvēs, mēs kā kristieši spējam arvien vairāk pretoties grēkam 
un dzīvot Dievam tīkamu dzīvi. Svētdarīšana ietekmē mūs pilnībā, ieskaitot prātu, sirdi un gribu. Trīs lietas, kas 
ir svarīgas, lai mēs kļūtu līdzīgāki Jēzum, ir Dieva Vārda lasīšana, lūgšana un disciplīna.
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Pasaule

Stu
nda

9
Mērķi: Mēs vēlētos, lai pusaudži

atklātu galvenās kristīgās ticības 
patiesības (doktrīnas);

ticētu, ka kristīgais evaņģēlijs nodrošina 
vienīgo ceļu uz glābšanu;

izmantotu atklātās patiesības, analizējot 
citas reliģijas, salīdzinot tās un atklājot 
kļūdas; 

skaidri izprastu Dieva kristīgo vēsti 
par grēku, glābšanu un mūžību un 
uzticētos Jēzum Kristum kā Kungam un 
Glābējam.

Ievads. Izvēloties reliģiju
[Parādiet 
16. attēlu.] 
Paskatieties 
uz puisi šajā 
attēlā. Kā jūs 
domājat, ko 

viņš dara? [Atvēliet laiku pusaudžu atbildēm.] 
Viņš mēģina izlemt, kurai reliģijai sekot. 
Kādi izvēles varianti viņam ir? [Aiciniet 
pusaudžus atbildēt uz jūsu jautājumu.] 
Daudzi cilvēki mūsdienās meklē īsto 
dzīves jēgu. Viņi domā, ka atradīs to, pētot 
pasaules reliģijas un noskaidrojot, ko katra 
no tām var piedāvāt meklētājam. Šie ļaudis 
uztver reliģiju kā garīgu lielveikalu. Viņi 
paskatās uz visām piedāvātajām reliģijām 
un tad izvēlas kaut ko no vienas, kaut ko 
no otras, no trešās, līdz iegūst dažādu 
ticību mistrojumu. Nereti cilvēki tā domā, 
jo viņi netic, ka ir kāda reliģija, kas būtu 
atradusi pilnīgu patiesību, un visas reliģijas 
taču vedot pie Dieva. Arī mūsdienās 

pasaulē ir daudz dažādu reliģiju. Vai varat 
nosaukt dažas no tām? Islāms, hinduisms, 
katoļticība, pareizticība, Jehovas liecinieki, 
mormoņi, budisms, New Age kustība – šo 
sarakstu varētu vēl turpināt. Kam pasaulē 
ir taisnība? Vai visas šīs reliģijas un kulti 
pretstatīti kristietībai vai tie ir tikai atšķirīgi 
veidi, kā pateikt vienu un to pašu? Kā mēs 
varam būt pārliecināti?

Atrodot patiesību
Pirms īpašu ierīču izgudrošanas bankām 
bija jāapmāca savi darbinieki, kā noteikt 
viltotas banknotes. Apmācības metode bija 
pavisam vienkārša – darbinieki pavadīja 
ilgu laiku, pētot īstās, neviltotās naudas 
zīmes. Viņi tās bija tik labi iepazinuši, ka 
bez vilcināšanās spēja atpazīt viltojumu. Ja 
tava vēlēšanās ir spēt atpazīt maldu mācības, 
labākais veids, kā to izdarīt ir, iepazīt 
patiesību! Tad, kad kāds stāstīs, kam viņš 
vai viņa tic, tu nemaldīgi varēsi noteikt, vai 
tas ir patiesība vai nē. Mēs veltīsim kādu 
laiku, lai noskaidrotu svarīgākās patiesības, 
kas atklātas Dieva Vārdā, Bībelē. Nākošajā 
nodarbībā salīdzināsim dažu citu reliģiju 
mācības ar Bībeles mācību. Tādējādi mēs 
varēsim noskaidrot, kam pasaulē ir taisnība. 

Pagaidiet! Kāds varētu jautāt: “Kā mēs 
varam būt pārliecināti, ka Bībele ir patiesa?”

Ticība, ka Bībele ir Dieva Vārds, kas atklāj 
pilnīgu patiesību, ir viens no kristīgās 
ticības pamatiem. Bībelē teikts, ka tā ir 
Dieva Vārds (2. Timoteja 3:16; 2. Pētera 
1:21) un ka tajā atrodamas daudzas liecības 
par ticību, ka tā ir patiesa. Tajā izteiktie 
pravietojumi ir piepildījušies.

Kam pa saulē  ir 
tai snība?  (1) 

16.  attēls

16. 
attēls
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S T U N D A

9
K a m  p a s a u l ē  i r  t a i s n ī b a ?  (1)

Pārsteidzošā kārtā Bībele saglabājusies 
cauri gadsimtiem, par spīti daudzu cilvēku 
mēģinājumiem to iznīcināt. Arheoloģiskie 
izrakumi sniedz liecību par Bībelē aprakstīto 
stāstu patiesumu. Pats Kungs Jēzus Kristus 
nepārprotami norādījis, ka Bībelei jātic 
(Jāņa 5:39, 17:17). Fakts, ka Bībele ir Dieva 
Vārds, ir viena no patiesībām, kas palīdzēs 
mums noteikt pārējo ticību patiesumu, – 
tam veltīsim laiku nākošajā stundā. Tagad 
meklēsim pārējās pamatpatiesības.

Metode. Diskusija grupās
Sadaliet 
pusaudžus 
grupās un 
izsniedziet 
katram grupas 
dalībniekam 
10. darba 
lapas kopiju. 
Katras grupas 
vadītājam 
iepriekš 
jāsagatavojas 
diskusijai, 

izmantojot 11. darba lapā dotās piezīmes.  
Atvēliet laiku rakstu vietu meklēšanai, kam 
seko diskusija grupās,veidojot piezīmes  par 
katru mācību un tās nozīmi. Ja jūsu grupā 
ir pusaudži, kas vēl nav glābti, izmantojiet 

iespēju šī uzdevuma 
laikā iepazīstināt viņus 
ar evaņģēlija vēsti.

Ja jūsu rīcībā nav tik 
daudz laika, lai katra 
grupa iepazītos ar 
visām svarīgākajām 
doktrīnām, sadaliet 
uzdevuma atsevišķās 

daļas tā, lai visi punkti tiktu apspriesti. Pēc 
tam grupas prezentē savus secinājumus. 
Nobeigumā ieteicams apkopot rezultātus, 
izmantojot 17. attēlu. 

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S
Ja šo stundu paredzēts mācīt divās nodarbībās, 
1. daļu varētu beigt ar 10. darba lapas 
tabulas 4. punktu. Pārējos punktus – 5. un 6. 
apspriediet stundas 2. daļā, izmantojot doto 
darba lapu.

Noslēgums
Patiesības, ar kurām iepazināmies, 
veido kristīgās ticības pamatu. Tās 
dod standartu, ar kuru salīdzināt visas 
pārējās ticības. Nākošajā tikšanās reizē 
pievērsīsim uzmanību dažām citām 
reliģijām, salīdzinot tās ar doto standartu. 
Tomēr tieši tagad ir kāds svarīgs jautājums, 
uz kuru jāatbild, – kāda ir tava nostāja 
attiecībā uz šīm pamatpatiesībām? 

Vai esi sapratis, ka tu esi grēcinieks, kuram 
jāuzticas Jēzum, Dieva Dēlam, kurš nomira 
un augšāmcēlās, lai tu varētu saņemt grēku 
piedošanu un pavadīt mūžību Paradīzē? Šī 
izpratne ir ļoti svarīga. Ja esi kristietis, vai 
tava izpratne ir pietiekami dziļa, lai tu varētu 
paskaidrot šīs pamatpatiesības neticīgajiem?

Varbūt ir vērts iedziļināties darba lapas 
skaidrojumā, paņemot to līdzi uz mājām? 
Tad tu varēsi sniegt atbildi jebkuram, kurš tev 

jautās: “Kam pasaulē ir 
taisnība?”

Sakopējiet un izdaliet 
12. darba lapu. 
Pusaudži var to aizpildīt 
nodarbības laikā vai 
vēlāk mājās. ●

1. darba lapa

1. Tā ir tikai .

2. Tā ir saistīta ar daudziem   “                                                                             ”.

3. “Trūkstošie      “ vēl joprojām nav atrasti.

4.                                         nav nemaz tik veca.

5. Nav skaidrojumu par daudzajām   .

6.                                             un arī citi                                                                teorijas piekritēji nebija pārliecināti.

7. Tā mēģina izskaidrot           bez Dieva.

Ieraksti Bībeles pantu: 1. Mozus 1:1: __________________________________
_________________________________________________________

Visi tekstā izlaistie vārdi atrodami vārdu režģī.
Ieraksti lodziņos vajadzīgos vārdus, tad sameklē un apvelc tos vārdu režģī.

                                                               

7 eVolūcIjas
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attēls
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Kam tic kristieši
Atsauces Pamatpatiesība Komentāri
1. Mozus 1:1 
5. Mozus 6:4 
Mateja 3:16-17 
2 . Korintiešiem 13:14
Jāņa 1:1; 10:30
Kolosiešiem 1:15-16
Ebrejiem 4:15 
1. Pētera 2:22
Romiešiem 3:10
1. Jāņa 1:10
Jeremijas 17:9
Jesajas 59:2
Romiešiem 1:18
Jāņa 19:23-34 
1. Pētera 2:24 
1. Korintiešiem 15:3-7
Lūkas 24:36-39
Jāņa 14:6 
Efeziešiem 2:8-9
Galatiešiem 2:16
Romiešiem 5:1
Apustuļu darbi 4:12
Jāņa 14:1-2
Ebrejiem 9:27
2. Korintiešiem 5:8
Atklāsmes 20:15 6

5

4

3

2

1

10. 
darba lapa

11. darba lapa

Piezīmes diskusiju grupu vadītājiem
Atsauces Pamatpatiesība Komentāri
1. Mozus 1:1 
5. Mozus 6:4 
Mateja 3:16-17 
2 . Korintiešiem 13:14

Ir tikai viens trīsvienīgs 
Dievs

Ir tikai viens Dievs, bet Viņš ir trīs atsevišķas personas  – Tēvs, Dēls un Svētais Gars. Visas 
Trīsvienības personas ir vienlīdz godājamas un svarīgas.

Jāņa 1:1; 10:30
Kolosiešiem 1:15-16
Ebrejiem 4:15 
1. Pētera 2:22

Kungs Jēzus  ir Dievs un 
dzīvoja nevainojamu dzīvi

Kunga Jēzus Kristus dievišķība ir mūsu ticības pamatā. Ja Jēzus nav Dievs,  Viņš nevar dzīvot 
bezvainīgu dzīvi. Ja Viņš nav bez grāka, Viņš nevar izglābt.  [Uzsveriet pusaudžiem šīs mācības 
nozīmi.]

Romiešiem 3:10
1. Jāņa 1:10
Jeremijas 17:9
Jesajas 59:2
Romiešiem 1:18

Mēs esam grēcinieki un 
tādēļ šķirti no Dieva

Bez izņēmuma visi piedzimst grēkā. Tātad mūs gaida Dieva sods, jo Viņs  ir svēts, ienīst 
grēku, pār to ir Dieva dusmība. [Uzsveriet to, ka Dievs ir svēts, tāpēc Viņam ir jāsoda grēks.] 
Tātad grēks šķir mūs no Dieva, un tas nošķirs mūs no Viņa uz mūžīgiem laikiem, ja vien  
netiks piedots. 

Jāņa 19:23-34 
1. Pētera 2:24 
1. Korintiešiem 15:3-7
Lūkas 24:36-39

Kungs Jēzus nomira un 
augšāmcēlās

Jēzus nomira pie krusta, uzņemoties sodu, ko bijām pelnījuši mēs par saviem grēkiem. Līdz ar 
to Jēzus nāve apslāpēja Dieva taisnīgās dusmas uz grēku. Tad Dievs piecēla Savu Dēlu miesā 
no mirušiem, tā parādot, ka Kristus upuris bijis Viņam pieņemams. 

Jāņa 14:6 
Efeziešiem 2:8-9
Galatiešiem 2:16
Romiešiem 5:1
Apustuļu darbi 4:12

Vienīgais glābšanas ceļš 
ticībā Jēzum Kristum

Mums nav iespējams tikt izglābtiem tikai  ar pašu pūlēm. Lai cik labi mēs arī būtu, mūsu 
dzīvēs ir grēks. Vienīgais ceļš uz piedošanu ir ticība Jēzum Kristum un tam, ko Viņš piepildīja. 

Jāņa 14:1-2
Ebrejiem 9:27
2. Korintiešiem 5:8
Atklāsmes 20:15

Debesis un elle ir reālas 
vietas, nav  otrās iespējas 
pēc nāves

Mūsu atbilde Kristum šīszemes dzīvē nosaka to, kur mēs pavadīsim mūžību. Pēc nāves nav 
otrās iespējas. Debesis vai elle ir reālas vietas. Debesīs ticīgie būs kopā ar Dievu uz mūžīgiem 
laikiem, bet ellē tie, kuri nebūs saņēmuši glābšanu, būs šķirti no Dieva un izcietīs sodu mūžīgi.

6

5

4

3

2

1

11. 
darba lapa

12. darba lapa

Kas pasaulē ir pareizi?
Iepazīsties ar šīm rakstu vietām un mēģini noskaidrot, kurš no dotajiem vārdiem 
atbilst katram pantam. Ieraksti atrasto vārdu un tad sameklē to vārdu režģī.

 5. Mozus 6:4 ___________________

 2. Korintiešiem 13:13 ___________________

 Ebrejiem 4:15 ___________________

 Jāņa 1:1 ___________________

 1. Jāņa 1:10 ___________________

 Jesajas 59:2 ___________________

 1. Pētera 2:24 ___________________

 1. Korintiešiem 15:4b __________________

 Apustuļu darbi 4:12 ___________________

 Efeziešiem 2:8-9 ___________________

 Jāņa 14:1-2 ___________________

 Atklāsmes 20:15 ___________________

A U G Š Ā M C E L Š A N Ā S
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I S E Y S Š N S G R Ē O G C

E P C A T A H E I V C N S G

N Ā V E Š I M M N S Ī I P N

Ī Ž I B B P N G A R G A I Ā

B Ā Ā T T I C Ī B A S V H S
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grēcīgs

augšāmcelšanās

elle

Debesis

Vārds

viens

Trīsvienība
glābšana

šķirts

ticība nāve

bezgrēcīgs

12. 
darba lapa
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Kalpošana pu saud žiem  – Pasaule

12. DARBA LAPAS ATBILDES
Kreisajā kolonnā: viens; Trīsvienība; 
bezgrēcīgs; Vārds; grēcīgs; šķirts.

Labajā kolonnā: nāve; augšāmcelšanās; 
glābšana; ticība; Debesis; elle.

A U G Š Ā M C E L Š A N Ā S

T Ģ E L Ķ S V L Ī L O E G H

R E S D V I A L U A B S R Ū

Ī L L E E A R E T A E M Ē Š

S Ļ R N F B N T R B Z A C D

V Š S N O I E A S L G J Ī E

I S E Y S Š N S G R R O G C

E P C A T A H E I V Ē N S G

N Ā V E Š I M M N S C I P N

Ī Ž I B B P N G A R Ī A I Ā

B Ā Ā T T I C Ī B A G V H S

A L N I A B Ī Ķ Š I S E I D

G H A V Ā R D S V T Y N U H
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Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

salīdzinātu citas reliģijas ar 
pamatpatiesībām, kas izteiktas 
kristietībā, un secinātu, ka šīs ticības 
neiztur kritiku;

atsauktos aicinājumam nest evaņģēlija 
vēsti citu ticību cilvēkiem; 

lūgtu par tiem, kas ir akli pret evaņģēliju.

saprastu, ka pārējās reliģijas nepiedāvā 
glābšanas ceļu, un pieņemtu Bībeles 
patiesības – Labo Vēsti.

Šajā stundā mēģināsim salīdzināt četru 
atšķirīgu ticību – Romas katoļu, New Age, 
islāma un Jehovas liecinieku mācības Dieva 
Vārda gaismā. Būs vajadzīga īpaša iejūtība, ja 
jūsu grupā ir pusaudži, kuri pieder kādai no 
šīm reliģiskajām grupām. Viņi varētu justies 
aizvainoti, ja viņu ticība tiek salīdzināta ar 
kādu kultu, piemēram, ar Jehovas lieciniekiem. 
Tādā gadījumā, iespējams, pat labāk aizklāt 
attiecīgo kolonnu un vairāk pievērsties 
atlikušajiem trim piemēriem. Tomēr svarīgi 
uzsvērt, cik nozīmīgas ir aplūkotās Bībeles 
patiesības un ka jebkura ticība, kura noliedz 
kādu no šīm patiesībām, nemāca par Dieva 
glābšanas ceļu.

Izanalizējiet katru reliģiju punktu pa 
punktam, izmantojot doto attēlu un šādus 
simbolus: “✔”, ja tiek mācīta Bībeles patiesība 
“✘”, ja netiek mācīta Bībeles patiesība, un 
“1⁄2”,  ja ir atšķirīga patiesības interpretācija 
jeb skaidrojums. Pie katra punkta dotas īsas 
piezīmes. (Lai plašāk iepazītos ar tēmu, varat 
izmantot www.carm.org.)

Ievads. Salīdzinošā puzle

Šajā stundā pretstatīsim pārējās reliģijas 
kristietībai, izmantojot iepriekšējā stundā 
atklātās pamatpatiesības jeb doktrīnas. Šī 
puzle palīdzēs pusaudžiem veikt salīdzināšanu.

Iedomājieties, ka jums ir divi konteineri – 
viens ar tilpumu 3 l, otrs – 5 l. Kā jūs varētu 
izmantot šos konteinerus, lai iemērītu 4 l 
ūdens?

Atbilde: Piepildiet trīs litru konteineru un 
ielejiet ūdeni lielākajā, tad dariet to vēlreiz, 
piepildot piecu litru konteineru. Atlikušais 
ūdens daudzums ir 1 l. Pēc tam izlejiet piecu 
litru konteineru un ielejiet tajā 1 l, kas bija 
mazajā konteinerā. Atkal piepildiet mazo 
konteineru un visu ūdeni ielejiet lielajā. Jūs esat 
iemērījuši 4 l ūdens!

Tagad veiksim cita veida mērījumus. 
Pagājušajā nodarbībā mēs atklājām vairākas 
svarīgas patiesības, uz kurām balstīta 
kristīgā ticība. [Pajautājiet pusaudžiem, 

kādas pamatpatiesības 
viņi atceras.] Šonedēļ 
turpināsim iesākto 
salīdzināšanu un 
analizēsim vēl 
dažas citas reliģijas. 
Izmantosim tos pašus 
punktus, lai veiktu 
salīdzinājumu ar 
pamatpatiesībām, 

kuras atklājām iepriekš.

[Parādiet 18. darba lapu. Ja esat nolēmuši 
izlaist kādu no reliģijām, aizsedziet tās aprakstu 
vai arī PowerPoint dokumentā izveidojiet 
papildu lapas, kurās izdzēsiet attiecīgo aili.]

Kam pa saulē  ir 
tai snība?  (2) 

18.  attēls

Bībeles 
patiesība

Romas 
katoļi

islāms 
(musulmaņi)

New Age 
kustība

Jehovas 
liecinieki

Bībele ir vienīgā 
autoritāte – 

patiesības avots

Ir viens vienīgs 
trīsvienīgs Dievs

Jēzus ir Dievs

Visi cilvēki ir  
grēcīgi

Kungs Jēzus 
nomira un 

augšāmcēlās

Glābšana vienīgi 
ticībā  uz Kristu

Debesis un elle ir 
reālas vietas, nav 

otrās iespējas pēc 
nāves

18. 
attēls
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Bībeles 
patiesība Romas katoļi Islāms (musulmaņi)

Bībele ir vienīgā 
autoritāte – 

patiesības avots

✘

Romas katoļu baznīcas tradīcijām un 
mācībai piešķirta vienāda autoritāte 

ar Bībeli. Bez tam Romas katoļu 
Bībelē ietvertas dažas grāmatas 
(apokrifi), kuras sākotnēji netika 
atzītas par Svētajiem Rakstiem.

✘

Musulmaņu Bībeles ekvivalents ir 
Korāns.

Ir viens vienīgs 
trīsvienīgs Dievs

✔

Romas katoļu baznīca tam tic un 
māca šo doktrīnu.

✘

Musulmaņi tic, ka ir viens Dievs 
(Allahs), bet neatzīst, ka ir  

trīsvienīgs Dievs.
Jēzus ir Dievs ✔

Romas katoļu baznīca tam tic un 
māca šo doktrīnu.

✘

Musulmaņi tic, ka Jēzus ir 
ievērojams pravietis –  “labs 

cilvēks”, bet nav Dievs.

Visi cilvēki ir  
grēcīgi

✔

Romas katoļu baznīca tam tic un 
māca šo doktrīnu, kaut arī norāda, ka 

daži grēki ir smagāki nekā citi.

✔

Musulmaņi pieņem šo patiesību.

Kungs Jēzus 
nomira un 

augšāmcēlās

✔

Romas katoļu baznīca tam tic un 
māca šo doktrīnu.

✘

Musulmaņi netic, ka Jēzus ir 
augšāmcēlies.

Glābšana vienīgi 
ticībā  uz Kristu

✘

Romas katoļu baznīca māca, 
ka glābšanu var iegūt ar labiem 
darbiem, it īpaši baznīcā un ar 
tās sakramentiem – kristību,             

Svēto Misi utt.

✘

Musulmaņi neatzīst Jēzus upuri. 
Viņi uzskata, ka glābšanu var 

iegūt, iepriecinot Dievu ar labiem 
darbiem un ievērojot reliģiskus 

rituālus.

Debesis un elle ir 
reālas vietas, nav 
otrās iespējas pēc 

nāves

✘

Romas katoļu baznīca māca, ka pēc 
nāves dvēseles nonāk šķīstītavā, kur 
izcieš sodu par saviem grēkiem. Pēc 
kāda laika tās varēs iekļūt Paradīzē. 
Citu cilvēku aizlūgšanas var saīsināt 

laiku, kas jāpavada šķīstītavā.

1⁄2
Musulmaņi tic, ka ir Paradīze un 
elle. Tomēr, viņi uzskata, ka ceļu 
uz Paradīzi var nodrošināt tad, ja 
labo darbu ir vairāk nekā slikto.
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Bībeles 
patiesība New Age kustība Jehovas liecinieki

Bībele ir vienīgā 
autoritāte – 

patiesības avots

✘
New Age sekotāji neatzīst vienu 

noteiktu autoritātes jeb patiesības 
avotu. Viņiem nepastāv skaidri 

formulēti standarti, kas ir pareizi 
vai nepareizi. Nav vienotas ticības 
sistēmas, kaut arī ir daudz kopīgu 

darbību un filozofiju.

1⁄2
Jehovas liecinieki apliecina, ka 
viņi tic Bībelei, bet viņiem ir 
savs tulkojums. Svarīgāk par 

pašu Bībeles tekstu ir tas, kā to 
interpretē viņu vadītāji.  

Ir viens vienīgs 
trīsvienīgs Dievs

✘

New Age sekotāji tic, ka viss (cilvēki, 
dzīvnieki, augi un viss, kas radīts) 
ir Dieva daļa. Dievs nav persona, 

bet tikai bezpersonisks spēks. Šāds 
uzskats ir līdzīgs tam, ko pauž 
austrumu reliģijas, piemēram, 

hinduisms, budisms u.c.

1⁄2
Jehovas liecinieki tic vienam 

Dievam (Jehovam), bet noliedz 
doktrīnu par Trīsvienību – Jēzus 

nav Dievs, un Svētais Gars ir    
tikai “spēks”.                   

Jēzus ir Dievs ✘
New Age sekotāji tic, ka Jēzus bija 

cilvēks, kurš realizēja visu savu 
cilvēcisko potenciālu (ko, kā  viņi 

apgalvo, vajadzētu darīt mums 
visiem), bet paziņo, ka Jēzus nebija 

vairāk Dievs kā ikviens ir.

✘

Jehovas liecinieki noliedz, ka Jēzus 
ir Dieva Dēls, kas radījis visas 

lietas (Kolosiešiem 1:16), bet viņi 
atzīst, ka Dievs Viņu radījis.

Visi cilvēki ir  
grēcīgi

✘

Savu uzskatu dēļ, ka katrs ir Dievs 
un ka nav absolūta labā un ļaunā 

jēdziena, New Age sekotāji netic, ka 
visi ir grēcīgi.

1⁄2
Jehovas liecinieki atzīst, ka cilvēki ir 
grēcinieki, bet tic, ka viņi var patikt 

Dievam savu pūļu dēļ.           

Kungs Jēzus 
nomira un 

augšāmcēlās

✘

New Age sekotāji neatzīst 
augšāmcelšanos, jo viņi netic, ka Jēzus 

ir Dievs.

1⁄2
Jehovas liecinieki apliecina, ka 

viņi tic, ka Jēzus nomira un 
augšāmcēlās, bet viņi tic, ka Viņš 
tika uzcelts Debesīs kā gars, nevis 

ar fizisku ķermeni.
Glābšana vienīgi 
ticībā  uz Kristu

✘

Tā kā New Age sekotāji neatzīst 
cilvēku grēcīgumu, viņi neredz ne 

mazāko vajadzību tikt atpestītiem, kā 
mēs to saprotam.

✘

Jehovas liecinieki tic, ka mūžīgā 
dzīvība ir balva par labiem darbiem 

un uzticīgu kalpošanu. Tas izskaidro 
viņu lielo uzcītību, apmeklējot 
cilvēkus mājās, lai to sludinātu. 

Debesis un elle ir 
reālas vietas, nav 
otrās iespējas pēc 

nāves

✘
New Age sekotāji tic reinkarnācijai – 

ka visi, kas nomirst, atgriežas uz zemes 
savā nākamajā dzīvē. Viņi tic, ka tas, 
kā cilvēks dzīvo dzīvi, nosaka to, kā 

viņš pārdzims nākamajā dzīvē.  

✘

Jehovas liecinieki tic Paradīzei, 
bet noliedz elli. Viņi tic, ka ļaunie 
cilvēki nesaņems mūžīgu sodu, bet 

tiks iznīcināti.
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S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S
Ja gatavojaties mācīt šo stundu divās daļās, 
katrā daļā apskatiet divus no dotajiem ticības 
piemēriem.

Metode. Grupas lūgšanas laiks
Šajā brīdī varat kopā ar pusaudžiem aizlūgt 
par citu reliģiju pārstāvjiem, kuriem jādzird 
vēsts par Jēzu, kā arī par tiem, kuri mēģina 
viņus aizsniegt. Lai vadītu pusaudžus lūgšanā, 
noderēs informācija par lūgšanu vajadzībām. To 
varat iegūt no misionāriem, kuri savā kalpošanā 
saskaras ar citu reliģiju pārstāvjiem.

Nobeigums
Tā kā pasaulē ir tik daudz reliģiju un katra 
no tām deklarē, ka ir vienīgā pareizā, ir 
ļoti viegli apjukt. Vai atceraties stāstu par 
bankas darbiniekiem? Vienīgais veids, kā 
atšķirt viltojumu no oriģināla, bija labi 
izpētīt īstās naudas zīmes. Varam sekot šim 
paraugam – visā šajā reliģiju un kustību 
jūklī mums jābūt skaidrībā par to, kam mēs 
ticam. Nekad nekaunies par Kunga Jēzus 
evaņģēliju (Romiešiem 1:16)! Jēzus devis 
skaidru norādi, ka ir tikai viens pestīšanas 
ceļš (Jāņa 14:6). Lūdz par tiem, kuri uzticas 
citām reliģijām, un esi gatavs izskaidrot 
viņiem patiesību ikreiz, kad rodas iespēja 
liecināt. 

Metode. Viktorīna – patiess/nepatiess 
Aiciniet pusaudžus nostāties istabas vidū. Vienu 
pēc otra nolasiet visus 20 apgalvojumus un lieciet 
pusaudžiem padomāt par to patiesumu. Ja 
viņi tic šim apgalvojumam, tad lai iet uz vienu 
istabas pusi, ja pēc viņu domām tas ir nepatiess 
apgalvojums, – uz otru pusi. Tad pasakiet 
pareizo atbildi. Tie, kuri kļūdījušies, pamet spēli. 
Kad visi dalībnieki izkrituši, aiciniet visus atkal 

iesaistīties viktorīnā un turpiniet ar atlikušajiem 
jautājumiem. 

1. 2. Timotejam 3:16 teikts, ka Bībele ir Dieva 
Vārds. (P)

2. New Age kustība pieņem Bībeli kā Dieva 
Vārdu. (N)

3. Musulmaņi tic reinkarnācijai. (N)

4. Jehovas liecinieki strādā, lai mēģinātu nopelnīt 
pestīšanu. (P)

5. Otras iespējas tikt glābtam pēc nāves nav. (P)

6. Mēs tiekam glābti ticībā un ar labiem 
darbiem. (N)

7. Jehovas lieciniekiem ir savs Bībeles tulkojums. (P)

9. Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem fiziskā 
ķermenī. (P)

10. Tā kā Dievs ir mīlestība, Viņu nesatrauc 
grēks. (N)

11. Arheoloģisko izrakumu pierādījumi ir 
pretrunā ar Bībeli. (N)

12. Dievs Svētais Gars nav tik svarīgs kā Dievs 
Tēvs. (N)

13. Musulmaņi sauc Dievu par “Allahu”. (P)

14. Romiešiem 14:6 rakstīts, ka Jēzus ir 
vienīgais ceļš pie Dieva. (N)

15. New Age paustā ticība ir ļoti līdzīga 
austrumu reliģijām. (P)

16. Labi darbi liecina par to, ka patiešām esam 
glābti. (P)

17. Musulmaņi tic, ka Jēzus uzcēlās no 
mirušajiem. (N)

18. Jesaja 59:2 teikts, ka grēks mūs atdala no 
Dieva. (P)

19. Jehovas liecinieki tic, ka Jēzus ir Dievs. (N)

20. Jehovas liecinieki uzskata, ka Jēzus uzcēlās 
no mirušajiem ar fizisku ķermeni. (N) ●
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Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

izprastu, ka Dievs viņus radījis un ielicis 
šajā pasaulē ar noteiktu mērķi;

saprastu, ka patiesu dzīves piepildījumu 
var rast, pienesot slavu Dievam;

aktīvi iesaistītos evaņģēlija pasludināšanā 
gan mājās, gan aiz savas zemes robežām;

apjaustu, ka vienīgais patiesa prieka 
avots dzīvē ir personīgas attiecības ar 
Jēzu Kristu.

Ievads
Lūdziet katram pusaudzim nosaukt vienu 
lietu, ko viņš gribētu darīt vai sasniegt dzīvē. 
Kā piemērus miniet: varbūt apmeklēt kādu 
ievērojamu vietu vai satikt kādu slavenu 
cilvēku, vai izdarīt kaut ko neprātīgu.

Daudzi cilvēki mūsdienu pasaulē sasniedz 
savās dzīvēs tādu punktu, kad viņi sev vaicā: 
“Kāpēc es esmu šeit šajā pasaulē?” Tas ir ļoti 
nopietns jautājums. Pagājušajā reizē mēs 
noskaidrojām, ka pasaulē ir daudzas reliģijas 
ar savu uzskatu sistēmu, kuras visas mēģina 
sniegt atbildi uz šo jautājumu. Cilvēki 
pievēršas dažādām reliģijām cerībā atrast 
īsto dzīves jēgu un mērķi savai dzīvei.

[Parādiet 19. attēla 
augšējo daļu.]
Paskatieties uz puisi 
šajā attēlā. Viņa dzīvē 
ir pilnīgs juceklis. 
Varbūt viņš izdarījis 
nepareizas izvēles, 
ignorējot to, kas ir 
pareizi, un nonācis 

šādā stāvoklī. Viņu māc garlaicība, viņš ir 
vīlies dzīvē. Viņš pat nesaprot, kas notiek. 
Vai arī tevi kādreiz ir nomocījis šāds 
jautājums?

Meklējot patieso jēgu
Salamans Mācītājs runā par to, ka dzīve šajā 
pasaulē var sagādāt vilšanos un apjukumu. 
Viņš meklē dzīves jēgu un gudrību. Tomēr, 
vērojot, kā cilvēki dzīvo, cik daudz laika un 
naudas velta dažādām izklaidēm, viņš nonāk 
pie secinājuma, ka tam nav ne mazākās 
jēgas. Trīsdesmit astoņas reizes viņš lieto 
vārdu “niecība”, lai to aprakstītu. Tas 
vienkārši nozīmē “migla” – kāda substance 
gaisā, kas vienu mirkli ir, bet nākošajā jau 
pagaisusi. Citos pantos viņš apraksta dzīvi, 
sakot, ka tā ir tikai “vēja ķeršana” (Salamans 
mācītājs 1:17). Beigās viņš nonāk pie ļoti 
svarīga secinājuma. 

Atrodot atbildi
[Izlasiet Salamans mācītājs 12:1, 13. 
Jautājiet pusaudžiem, pie kāda secinājuma 
autors nonāca.] Viņa secinājums bija, ka 
vissvarīgākais dzīvē ir bīties Dieva, turēt 
Viņa baušļus un neatstāt to uz vēlāku laiku. 
Viņš aicina mūs atcerēties Radītāju jau tad, 
kad vēl esam jauni. Vai tu tam esi pievērsis 
uzmanību vai arī esi ignorējis Dievu? Varbūt 
tu jūties kā tas puisis attēlā. Varbūt tu esi 
ļāvies visiem šīs pasaules priekiem, mēģinot 
izklaidēties un nedomāt par Dievu. Tu vari 
turpināt tā dzīvot, bet tu vēl neesi atbildējis 
uz jautājumu: “Kāpēc es esmu šajā pasaulē?” 

[Izlasiet Salamans mācītājs 12:14.] Kādu 

Kāpēc es  esmu       
šeit  pa saulē?

19.  attēls

kapec es esmu seit

saja pasaule?

19. 
attēls
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dienu mēs katrs stāvēsim Visvarenā Dieva 
priekšā un Viņš tiesās katru mūsu rīcību. 
Varbūt tu gribi jautāt: “Kāpēc gan man būs 
jāatskaitās Viņam? Kāpēc es nevaru dzīvot 
tā, kā es to gribu?” Tāpēc, ka Dievs ir mūsu 
Radītājs (1. Mozus 1:27). Viņš ir tas, kurš 
devis mums dzīvību, tāpēc ir tiesīgs mums 
pieprasīt atskaitīties, kā dzīvojam. Vai 
atceraties, kāpēc Dievs radīja pirmo cilvēku 
(1. Mozus 1:27)? Viņš mūs radīja, lai mums 
būtu sadraudzība ar Viņu. Iepriekšējās 
stundās noskaidrojām, kā grēks ienāca 
pasaulē un izjauca šīs īpašās attiecības starp 
Dievu un cilvēku. Tu atradīsi patieso dzīves 
jēgu un gandarījumu vien tad, kad sakārtosi 
savas attiecības ar Dievu. Ja tu vēl neesi 
kļuvis par kristieti, tu esi grēcinieks, kuram 
vajadzīgs Glābējs. Jēzus Kristus nomira, lai 
tavas attiecības ar Dievu tiktu atjaunotas 
(1. Timotejam 2:3-6). Nožēlo grēkus, 
atgriezies, un Viņš piedos tavus grēkus 
un dos tev patiesu mieru un dzīves jēgu 
(Apustuļu darbi 3:19).

Dzīve, kuras centrā ir Dievs
[Parādiet 19. attēla apakšējo daļu, aizklājot 
augšējo.] Ieliksim šo pašu puisi citos 
apstākļos. Iedomāsimies, ka materiālā 

ziņā viņam ir viss, 
ko vien var vēlēties. 
Vairākus gadus viņš ir 
bijis kristietis. Katru 
nedēļu viņš apmeklē 
baznīcu un iesaistās 
jauniešu sadraudzības 
aktivitātēs. Gandrīz 
katru dienu viņš lasa 
Bībeli. Tomēr dažreiz 

viņam uzmācas garlaicība. Viņu nodarbina 
jautājums, vai kristieša dzīvē būtu jābūt 
vēl kaut kam. Viņš jautā pats sev: “Ko 
Dievs vēlas, lai es iesāku ar savu dzīvi?” 
Citiem vārdiem sakot: “Kāpēc es esmu šajā 

pasaulē?” Ja tu jūties tāpat kā šis puisis, tev 
jāsaprot, ka iemesls, kāpēc tu esi šeit uz 
zemes, ir kalpot Dievam par godu. 

Tikt izglābtam ir viena lieta, bet tev arī 
jākalpo Dievam. Tava dzīve ir Dieva dāvana. 
Laika nav nemaz tik daudz, un tu taču 
vēlies to izmantot pēc iespējas labāk, nevis 
tikai noskatīties, kā tā paiet. Ja saskati sevī 
kādu līdzību ar puisi šajā attēlā, tad ir laiks 
piecelties no krēsla un sākt dzīvot dzīvi, 
kuras centrā ir Dievs! 

Metode. Darba lapa
[Izdaliet 13. darba lapu un pievērsiet 
pusaudžu uzmanību tās 1. daļai „Dzīvojot 
dzīvi, kuras centrā Dievs”.] Šajā pasaulē tu esi, 

lai dzīvotu par godu 
Dievam, lai Viņš būtu 
tavas dzīves centrā 
(Romiešiem 11:36;     
1. Korintiešiem 10:31). 
Tu zini, ka Dievs 
ir tavs Radītājs un 
ka tava dzīve pieder 
Viņam. Tagad tavas 

19.  attēls

kapec es esmu seit

saja pasaule?

19. 
attēls

13. darba lapa

Vai Dievs vēlas, lai katrs kristietis būtu misionārs?  ___________________________

Ja tu nekļūsti par misionāru, bet tā vietā atrod “normālu” darbu, vai tas nozīmē, ka tu iznieko savu 
dzīvi un dzīvo, nepaklausot Dieva gribai? _________________________________

Ko kristieši, kas palikuši mājās, var darīt misionāru kalpošanas labā ?(Kolosiešiem 4:3; 
Filipiešiem 4:14-17) ______________________________________________

Ko Dievs grib, lai tu darītu ar Viņa dotajiem talantiem? (1. Pētera 4:10; Efeziešiem 4:11-12) 
  _________________________________________________________  

Kad tu pabeigsi skolu un sāksi strādāt, kādai vajadzētu būt tavai attieksmei pret darbu? 
(2. Tesaloniķiešiem  3:11; 1. Korintiešiem 10:31; Mateja 5:16) ______________________

Dzīvot Dzīvi, kUrAs cEntrā ir DiEvs

Izlasi 1. Korintiešiem 6:19-20. Šie panti stāsta par kristiešiem.

Kas deva tev tavu ķermeni? _______________________________________

Kas mājo tevī? _______________________________________________

20. pantā lietotais tēls aizgūts no vergu tirgus. Kāda bija maksa, kuru maksāja Jēzus, lai 
atpirktu mūs no grēka vergu tirgus?  (Efeziešiem 1:7)

_________________________________________________________

Vai, apzinoties, ko Jēzus darījis tavā labā, vēlies ziedot visu dzīvi Viņam? 

_________________________________________________________

Ko saskaņā ar 1. Korintiešiem 10:31 kristietis spēj un kas viņam jādara?

_________________________________________________________

misiJA

cilvēki gAiDA

1
2

3

4

5

Pasaules iedzīvotāji Valodas Reliģijas

Miljardi

33 . gadā pēc
Jēzus  dzimšanas

1793
Viljams Kerijs

2009

 2040
Nākotne

____________
Bībeles daļas

______
valodas

13. 
darba lapa

13. DARBA LAPAS  ATBILDES

1. daļa
Kas tev deva tev ķermeni? Dievs.

Kas mājo tevī? Svētais Gars.

20. pantā lietotais tēls aizgūts no vergu tirgus. Kāda 
bija maksa, kuru samaksāja Jēzus, lai atpirktu mūs 
no grēka vergu tirgus (Efeziešiem 1:7)? Viņš izlēja 
Savas asinis.

Apzinoties, ko Jēzus darījis tavā labā, vai vēlies 
veltīt visu savu dzīvi Viņam? [Iedrošiniet pusaudžus 
pārdomāt atbildi uz šo jautājumu, nevis atbildēt skaļi.] 

Kas saskaņā ar 1. Korintiešiem 10:31 ir iespējams un 
jādara?  Visu darīt Dievam par godu.
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sirds kvēlākā vēlēšanās ir rīkoties pēc Viņa 
prāta. Tu gribi uzzināt, kā dzīvot Dievam 
par godu. Nākamajā nodarbībā centīsimies 
noskaidrot, kā atklāt Dieva gribu mūsu 
dzīvēs. Tomēr pirms tam mums jāsaprot, 
ka ir daudzas lietas, kuras Dievs licis 
mums darīt Savā Vārdā. Tieši tādēļ mums 
jāpavada laiks, studējot Bībeli. Tad mēs 
iepazīsim Dieva raksturu un zināsim, kāda 
ir Viņa griba attiecībā uz mūsu dzīvēm                    
(2. Timotejam 1:13).

Dievam veltīta dzīve nav kāda stunda 
svētdienas rītā. Tas nozīmē dzīvot pilnībā 
Dievam veltītu dzīvi 24 stundas diennaktī 
un 7 dienas nedēļā – skolā, mājās, brīvajā 
laikā un baznīcā. Vai tāda ir tava dzīve? 
Kam būtu jāmainās tavā domāšanā? Kā 
jāmainās tavām prioritātēm?  

Mūsu mērķim jābūt nodzīvot katru dzīves 
brīdi Dievam par godu. Vienīgi dzīve, kuras 
centrā ir Dievs, būs mērķtiecīga un jēgpilna 
(1. Jāņa 5:20).

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

Ejiet pa visu pasauli
Zobena vingrinājums. Mateja 28:18-20.
Vēl viens iemesls, kāpēc Dievs licis mums 
dzīvot uz zemes, ir, lai mēs būtu Viņa lieci-
nieki. Šeit Jēzus liek Saviem sekotājiem iet pa 

visu pasauli un sludināt 
evaņģēliju – Labo Vēsti. 
Ir vairāki iemesli, kāpēc 
kristiešiem jāiesaistās 
šajā darbā. Pārrunāsim 
dažus no tiem. 
[Parādiet 20. attēlu.]

Tāda ir Dieva pavēle
Liecināšana nav tikai kāda aizrautīga 
kristieša aktivitāte. Tā ir pavēle, kas dota 

visiem kristiešiem (Mateja 28:19). Tā ir daļa 
no kristieša dzīves. Viljams Kerijs (William 
Carey), kurpnieks, kurš sludināja evaņģēliju 
Indijā, saprata to jau tad, kad neviens vēl 
nebija dzirdējis par misionāru organizācijām. 
Cilvēki sacīja, ka viņš ir neprātīgs, bet viņš 
paklausīja Dieva pavēlei iet. 

Metode. Misija
Izmantojiet 13. darba lapas 2. daļu, kas saucas 
“Misija”. Pusaudži to aizpilda, sadalījušies 
grupās pa trim vai četriem dalībniekiem katrā.

Apustuļu darbu 1. nodaļas 8. pantā Jēzus 
mācīja Saviem sekotājiem vispirms liecināt 
par Dievu savās mājās, pirms viņi devās 
tālāk. Dievs varbūt neaicina tevi doties uz 
kādu citu zemi, bet vēlas, lai tu ietu pie savas 
ģimenes, liecinātu par Dievu savā skolā un 
pilsētā. Vai gribi paklausīt šai pavēlei?

20. attēls

Tāda ir Dieva pavēle

Cilvēki gaida

Kas ies?

Ej tagad

Ej nākotnē

Aprēķini izmaksas

Saņem svētības

E J I E T  P A  V I SU
 PASAULI

20. 
attēls

13. DARBA LAPAS  ATBILDES

13. DARBA LAPAS ATBILDES

2. daļa
1. Vai Dievs vēlas, lai katrs kristietis būtu misionārs? 
Jā, Viņš grib, lai ikviens liecinātu par 
Viņu, bet tas var būt savā zemē – nav 
obligāti jādodas uz citām zemēm.
2. Ja tu nekļūsti par misionāru, bet tā vietā atrod 
“normālu” darbu, vai tas nozīmē, ka tu iznieko savu 
dzīvi un esi nepaklausīgs Dieva gribai?  Nē, tā 
nav. Tev vajadzētu būt tur, kur Dievs to 
ieplānojis.
3. Ko kristieši, kas palikuši mājās, var darīt misionāru 
kalpošanas labā (Kolosiešiem 4:3; Filipiešiem 4:14-1)? 
Lūgt Dievu par viņiem; ziedot viņu 
darba atbalstam.
4. Ko Dievs grib, lai tu darītu ar Viņa dotajiem 
talantiem (1. Pētera 4:10; Efeziešiem 4:11-12)? Lietotu 
tos Dievam par godu. 
5. Kad tu pabeigsi skolu un sāksi strādāt, kādai vajadzētu 
būt tavai attieksmei pret darbu (2. Tesaloniķiešiem 3:11;  
1. Korintiešiem10:31; Mateja 5:16)?  Dievam par 
godu, liecināt par Dievu citiem cilvēkiem.
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Jo cilvēki gaida šo vēsti
[Izlasiet Mateja 9:36-38.] Kad Jēzus nolūkojās 
uz ļaudīm, Viņš lika Saviem mācekļiem lūgt 
par viņiem. Viņš izmantoja tēlainu stāstu 
(metaforu) par labības lauku, kur vārpas 
gatavas novākšanai. Jēzus vēsts bija, ka cilvēki 
visā pasaulē gatavi uzklausīt evaņģēlija vēsti, 
bet mums jālūdz par to, lai Dievs izsūtītu 
strādniekus tīrumā – ievākt Viņa ražu. 
Mūsdienās šī vajadzība ir vēl lielāka!

[Turpiniet ar 13. darba lapas 3. daļu, kas 
saucas “Cilvēki gaida”. Aiciniet pusaudžus 
aizpildīt tabulas, izmantojot jūsu sniegto 
informāciju.] 

Pieaugošais iedzīvotāju skaits
• 33. gadā pēc Kristus dzimšanas          

(33. A.D.), kad Jēzus pavēlēja Saviem 
sekotājiem iet pa visu pasauli, lai 
sludinātu Labo Vēsti (Mateja 28:18-20), 
pasaulē bija aptuveni 170 miljoni (0,17 
miljardi) iedzīvotāju. 

• 1793. gadā, kad Viljams Kerijs, kuru 
mēdz dēvēt par “modernās misionāru 
kustības tēvu”, kuģoja uz Indiju, 
pasaules iedzīvotāju skaits bija apmēram 
900 miljoni (0,9 miljardi).

• 2009. gadā pasaulē bija apmēram 6700 
miljoni (vai 6,7 miljardi) iedzīvotāju. 

• Prognozē, ka līdz 2040. gadam 
iedzīvotāju skaits pasaulē būs sasniedzis 
9 miljardus.

Daudz valodu
Viens no izaicinājumiem ir aizsniegt 
tik daudz cilvēku, bet tas vēl nav viss. 
Pēc lingvistu datiem, pasaulē ir gandrīz 
7000 dažādu valodu. Bībele kaut daļēji ir 
iztulkota mazāk kā 2500 valodās. [Avots: 
Wycliffe International.]

Daudz reliģiju
Daudzi no šiem 6,8 miljardiem cilvēku 
apgalvo, ka viņi jau ir kādas citas reliģijas vai 
kulta piekritēji. 

• 33 % kristietība [Jūs varētu paskaidrot, 
ka tā ir sekulāra definīcija, kas ietver 
protestantus, Romas katoļus, pareizticīgos 
un nominālkristiešus. Mazāk kā 7 % 
uzskatāmi par “evaņģēliskiem” plašākā 
nozīmē. Daudzi no tiem varētu nebūt 
patiesi atgriezušies ticīgie.],

• 20 % islāms,

• 14 % neticīgie jeb ateisti,

• 13 % hinduisms,

• 6.3 % ķīniešu tautas reliģija,

• 5.9 % budisms,

• 4 % seko iezemiešu cilšu reliģijām,

• pārējie tiek klasificēti kā “citi”.

[Avots: Encyclopaedia Britannica.]

Vajāšanas
Šo uzdevumu grūtāku padara tādi 
faktori kā vajāšanas un reliģiskās brīvības 
ierobežojumi. Misionāri nevar brīvi 
darboties valstīs, kurās valda islāma vai 
komunistu likumi. Līdz ar to jāmeklē citi 
veidi, kā aizsniegt cilvēkus. 

Misionāru trūkums
Pasaulē ir mazāk kā 100 000 misionāru 
(darbojas ārpus savas dzimtās zemes).

Viņi nestrādā vieni, jo palīgā nāk vietējie 
spēki – mācītāji un “ierindas” kristieši, kuri 
uzticīgi kalpo Dievam vietējās baznīcās, 
cenšoties aizsniegt apkārtējos ļaudis un 
sludinot viņiem evaņģēliju. 

Viens no misionāru organizācijas piemēriem 
ir Bērnu evaņģelizācijas apvienība (Child 
Evangelism Fellowship® – CEF®). Tā 

K ā p ē c  e s  e s m u  š e i t  p a s a u l ē ?

11



63

Kalpošana pu saud žiem  – Pasaule

darbojas vairāk nekā 150 valstīs. Misionāri 
devušies uz daudzām pasaules daļām, kur 
viņu kalpošanā kā palīgi iesaistījušies arī 
vietējie. Pēdējiem kalpošanu atvieglo tas, 
ka nav jāmācās valoda un viņi labi pazīst 
savu kultūru. Pateicoties šai sadarbībai, 
miljoniem bērnu visā pasaulē katru gadu 
dzird Labo Vēsti.  

Kas ies?
Lauki ir pilnbriedā – gatavi ražas 
novākšanai. Taču ir viena problēma. [Aiciniet 
vadītāju nolasīt Romiešiem 10:13-17.] Bet kā lai 
dzird, kad nav, kas iet? Vai Dievs ielicis tavā 
sirdī vēlmi evaņģelizēt pazudušos pasaulē? 
Vai tu atsauksies Viņa aicinājumam iet pie 
citām tautām, kļūstot par misionāru? Ja tava 
atbilde ir “ jā”, ko tev vajadzētu darīt?

Ej tagad
Varbūt Dievs jau ir ielicis tavā sirdī vēlmi 
kalpot Viņam, veltot tam visu savu laiku. 
Lūdz Dievu, ja tas ir pēc Viņa prāta, saglabāt 
šo vēlēšanos tavā sirdī. Lai nu kā, tev nav 
jāgaida, kamēr kļūsi pieaudzis, lai sāktu 
kalpot Viņam. Tu vari iesaistīties vietējās 
baznīcas kalpošanā. Varbūt draudzē darbojas 
Svētdienskola, kur tu varētu palīdzēt katru 
nedēļu? Varbūt ir kādi praktiski darbi, kurus 
tu varētu palīdzēt veikt?

Tu vari atsaukties Dieva aicinājumam, 
kalpojot bērniem šajā vasarā. [Varat 
papildināt, nosaucot arī citas iespējas.] 
Iesaistīšanās kalpošanā varētu nozīmēt, 
ka būs mazāk laika draugiem, sportam vai 
hobijiem, bet kas tad ir pats svarīgākais 
dzīvē?

Ej nākotnē
Atceries, iepriekš mēs pārrunājām, ka 
šī dzīve nav mūsu, ka tā pieder Dievam. 
Protams, katram var būt savi mērķi un 

nākotnes plāni, bet mums vienmēr jābūt 
gataviem pakļaut to visu Dieva gribai. Ja 
izvēlamies paši savu ceļu, mēs apzogam sevi 
un zaudējam to prieku un gandarījumu, ko 
sniedz apziņa, ka esam Dieva gribas centrā. 
Ja Dievs grib, lai tu nodarbotos ar kādu 
darbu, tad strādā to. Ja Dievs vada tevi kļūt 
par misionāru, tad dari to.

Aprēķini izmaksas
Kalpošana Dievam misijas darbā bieži 
vien saistīta ar noteiktu personīgu upuri. 
Tas varētu būt saistīts ar pārcelšanos uz 
vietu, kur tev varētu būt maz draugu, 
pietrūkt sadraudzības ar līdzīgi domājošiem 
ticīgajiem. Tas varētu nozīmēt atstāt labi 
atalgotu darbu un mācīties dzīvot ticībā. 
Iespējams, atkarībā no tā, kādā valstī būs 
jākalpo, mainīsies tavs dzīves līmenis. Dažās 
valstīs šis darbs ir ļoti bīstams, jo misionāri 
tiek vajāti un pat nogalināti.

Saņem svētības
Neskatoties uz grūtībām, daudzi misionāri 
liecina par to, ka viņi izjūt lielu piepildījumu 
savā darbā. Viņi saskata patiesu prieku un 
privilēģiju iespējā veltīt savu laiku Dieva 
Vārda studijām, daloties tajā ar citiem. 
Strādājot misijas laukā, rodas lieliska iespēja 
vērot, ko Dievs dara citu tautu dzīvēs. Tātad 
kalpošana Dievam ir saistīta ne tikai ar 
upuriem, bet arī ar lielu svētību.
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Nobeigums
Šīs stundas sākumā mēs jautājām: “Kāpēc es 
esmu šeit pasaulē?” Mēs esam noskaidrojuši, 
ka dzīve Dievam un liecināšana citiem 
cilvēkiem par Viņu ir īstais mērķis un piešķir 
dzīvei jēgu. Tas ir izaicinājums mums visiem: 

ja patiesi vēlies piedzīvot Dieva klātbūtni, 
tev jābūt gatavam atstāt savu “komforta 
zonu” un likt Dievu savas dzīves centrā, lai 
sekotu Viņa vadībai, ietu un ienestu pasaulē 
pārmaiņas Dievam par godu. ●



Pasaule

Stu
nda

12
Mērķi. Mēs vēlētos, lai pusaudži

saprastu, kā Dievs uzrunāja cilvēkus 
pagātnē un kā Viņš to dara šodien;

nāktu tuvāk Dievam, lai spētu atzīt Viņa 
gribu savās dzīvēs;

domātu par plāniem un praktiski rīkotos, 
ticībā sekojot Dieva vadībai;

saprastu, ka tā ir Dieva griba, lai viņi 
nožēlotu savus grēkus un pilnībā atdotu 
savas dzīves Dievam un kalpošanai 
Viņam.

Metode. Spēle “Vadi mani”
Izmantojiet šo spēli, lai palīdzētu pusaudžiem 
izprast ideju par vadību. Sadaliet pusaudžus 
grupās pa 5 vai 6. Katrā grupā ir viens vadītājs, 
bet pārējiem tiek aizsietas acis. Komandai 
savā starpā jāvienojas par sazināšanās kodu. 
Piemēram, noteikts troksnis liek griezties pa 
labi, cits pa kreisi, vēl kāds cits troksnis – taisni 
uz priekšu utt. Vadītājs izmanto šo kodu, lai 
vestu savu grupu. Vārdus lietot nav atļauts. 
No krēsliem izveidojiet vienkāršu šķēršļu joslu, 
par kuru jāinformē grupas biedri, kamēr tiek 
sasniegts mērķis. Piemēram, no auklas izveidots 
aplis uz grīdas. Uzņemiet laiku, lai pārējās 
grupas varētu sacensties to pārspēt.

[Parādiet 21. attēlu.] 

“Kādus mācību 
priekšmetus man 
vajadzētu izvēlēties 
skolā? Vai man 
vajadzētu palikt mājās 
un strādāt par sekretāri 
vai skolotāju, vai arī 
apgūt kādu arodu? 

Vai man vajadzētu turpināt studijas Bībeles 
koledžā? Kā lai es uzzinu, vai man iesaistīties 
ģimenes biznesā? Vai Dieva aicinājums man 
ir būt misionāram vai mācītājam? Kā lai 
saprotu, kurp doties un ko iesākt ar savu 
dzīvi?” Tie visi ir ļoti labi jautājumi. Ja tu kā 
jauns kristietis uzdod šos jautājumus, tā ir 
laba zīme, kas liecina par tavu vēlmi uzzināt, 
kāda ir Dieva griba tavai dzīvei. Ja nekad 
agrāk neesi domājis par šiem jautājumiem, tas 
varētu liecināt par to, ka savas dzīves plānu 
veido tu pats, bez Dieva. Viņš grib tevi vadīt, 
bet tev jāsaprot, kā. Vispirms pārrunāsim, 
kā Dievs vadījis Savus ļaudis pagātnē, tad 
runāsim par Dieva vadību mūsdienās. 

Kā Dievs vadīja pagātnē

Metode. Savieno 
pareizi
Nokopējiet un izdaliet 
14. darba lapas augšējo 
pusi. Pusaudžiem 
jāatrod atbildes, kā Dievs 
vadījis cilvēkus pagātnē, 
savienojot cilvēka vārdu 
ar veidu, kā viņš ticis 
vadīts.

21.  attēls

Kur pasaulē man 

vajadzētu iet?

21. 
attēls

Kur  pa saulē          
man vajad zētu iet?

Savieno šo cilvēku vārdus ar veidu, kā Dievs viņus vadīja.

14. darba lapa
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Noa 
(1. Mozus 6)

Ābrahāms 
(1. Mozus 12) 

jāzeps 
(1. Mozus 37)

Mozus 
(2. Mozus 3)

jozua 
(Jozua 18:10)

Gideons 
(Soģu 6) 

jāzeps 
(Mateja 1)

Tieši: Viņš sūtīja plūdus pār zemi.

Tieši: “Es darīšu tevi par lielu tautu.”

Sapnis: “Kādu dienu tu valdīsi par saviem 
brāļiem.”

No degoša krūma: “Es izglābšu Israēla 
bērnus no ēģiptiešu rokas.”

Velkot lozes: Viņš vadīja zemes 
sadalīšanu izraēliešu vidū. 

Rasa uz aitas vilnas: Dievs būtu ar 
viņu, ja viņš ietu kaujā.

Eņģelis: “Nebīsties precēt Mariju.”

✃

14. 
darba lapa

14. DARBA LAPAS ATBILDES
Noa: Tieši – Viņš gatavojās appludināt zemi.
Ābrahāms: Tieši – “Es tevi padarīšu par lieIu tautu.”
Jāzeps: Sapnis – “Kādu dienu tu valdīsi pār saviem brāļiem.”
Mozus: No degoša krūma – “Es izglābšu Israēla bērnus no 
ēģiptiešu rokas.”
Jozua: Velkot lozes – Viņš vadīja zemes sadalīšanu izraēliešu 
vidū.
Gideons: Rasa uz aitas vilnas – Dievs būs ar viņu, ja viņš ies 
kaujā.
Jāzeps: Eņģelis – “Nebīsties apprecēt Mariju.”
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Metode. Kā Dievs vadīja pirmos kristiešus
Kopīgi noskaidrosim, kā Dievs vadīja 
pirmos kristiešus. Izpētiet dotās atsauces 
un pierakstiet, kādos veidos izpaudās Dieva 
vadība. [Sadaliet pusaudžus grupās pa trim 
līdz pieciem dalībniekiem katrā. Katrā grupā 
jābūt vadītājam, viņš arī palīdz aizpildīt 14. 

darba lapas 2. daļu. 
Dodiet 15 minūtes laika 
darbam grupās, pēc tam 
rezultātus apkopo un 
kopīgi pārrunā. Parādiet 
22. attēlu.] 

Daudz par Dieva 
vadību varam uzzināt, 
lasot Apustuļu darbu 

grāmatu. Jaunās Derības laika baznīca bija 
tikko izveidojusies, un baznīcas bija pilnas 
ar jauniem ticīgajiem, kuriem bija daudz 
jautājumu. Viņi meklēja Dieva vadību 
visdažādākajos jautājumos. Varam skaidri 
redzēt, kā Dievs izmantoja dažādus veidus, 
lai vadītu Savu tautu. Līdzīgi Viņa vadība 
izpaužas arī šodien. 

Kad deg zaļā gaisma
[Parādiet 23. attēlu.] 
Vai tev ir gadījies 
gaidīt garā automašīnu 
rindā un tad pamanīt, 
ka autovadītājs, kurš 
apstājies pie luksofora, 
nav sācis braukt, 
kaut arī iedegusies 
zaļā gaisma? Varbūt 

aizsapņojies vai arī kaut kas novērsis viņa 
uzmanību.

Daudzi vecāki kristieši pieredzējuši, ka 
Dieva gribas atpazīšana nedaudz līdzinās 
aprakstītajai epizodei. Kad Dievs grib, lai 
mēs kaut ko darām, Viņš parādīs mums 
“zaļo gaismu”, un tad mums jāiet, bet pie 

“sarkanās gaismas” mums jāgaida. Ja mēs 
nepievērsīsim uzmanību, mēs to neredzēsim. 

Ūdens caurule, pa kuru jālaižas lejā, līdzīga 
tai, kas redzama attēlā, un  var nelikties 
uzmundrinoša, it īpaši pirmajā reizē. Varbūt 
būsi mazliet satraucies, nezinot, kā tas 
būs, bet redzot zaļo gaismu, tu sper soli 
uz priekšu ar apziņu, ka daudzi citi gājuši 
pirms tevis un tagad ir tava kārta. 1. Mozus 
12:1-4 lasām, ka Dievs vadīja Ābrāmu, 
likdams viņam vest savu ģimeni uz citu zemi. 
Dievs uzreiz nepateica viņam, kur būs jāiet, 
vienkārši bija “zaļā gaisma” – bija jāiet. Un 
Dievs viņu vadīja. Vēlāk, Jaunajā Derībā, 
Dievs uzsvēra, ka, to darot, Ābrāms ne 
vien paklausīja Dievam, bet arī parādīja, ka 
uzticas Viņam (Ebrejiem 11:8).

Kā tas būtu praktiski? Kā es varētu 
noskaidrot, 
kur pasaulē 
man jāiet un ko 
man vajadzētu 
darīt? [Parādiet 
24. attēlu.]

Dievs vada šodien, kad…

… es dzīvoju Viņa tuvumā
Zobena vingrinājums. Psalms119:10-11.  
Ja tu vēlies, lai Dievs tevi vada, tev jādzīvo 
Viņa tuvumā. Iepazīstot Dievu labāk, tu 
iemācīsies Viņam vairāk uzticēties. Viņam 
ir plāns tieši tev, un Viņš grib vadīt tavus 
soļus (Psalms 37: 23-24), bet lai tu pamanītu 
šīs “zaļās gaismas”, tev jādzīvo Viņa tuvumā. 
Dzīvojot kāda tuvumā, tu viņu labi iepazīsti 
un zini, ko viņš no tevis sagaida un kas dara 
viņu laimīgus.

Attiecībās ar Dievu nav īsākā ceļa. Mums 
jāvelta laiks lūgšanai, lūdzot mūs vadīt. 
(Jēkaba 1:5) Katru dienu jālasa Viņa 

12
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23.  attēls

23. 
attēls

22.   attēls

Ap.d. 8:1-4 Caur apstākļiem, kurus Dievs 
pieļāva.

Ap.d. 9:38 Saņemot aicinājumu no 
citiem kristiešiem.

Ap.d.11:22 Caur vietējās draudzes 
darbību.

Ap.d. 13:2 Ar Svētā Gara atklāsmi.

Ap.d.15:36 Apdomīgi plānojot un lietojot 
veselo saprātu.

Ap.d.15:40 Saņemot apstiprinājumu no 
kristīgiem vadītājiem.

Dievs vadīja
pirmos kristiešus

22. 
attēls

24.  attēls

… es dzīvoju Viņa tuvumā.

… es pilnībā paļaujos uz Viņa gribu.

… esmu gatavs turpināt mācīties.

… es atzīstu talantus, kuri man doti.

… es sajūtu Viņa vadību.

dievs vada
šodien, kad …

24. 
attēls
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Vārds, lai mēs dzirdētu Dieva balsi (Psalms 
119:105). Dievs mūs uzrunās ar kādām 
noteiktām rakstu vietām, kuras lasīsim, vai 
arī ar sprediķi, kuru būsim dzirdējuši.

Noderīga varētu būt neliela piezīmju 
grāmatiņa, kurā tu varētu pierakstīt, ko 
Dievs tev saka, kad lasi Bībeli. Šodien Dieva 
vadība galvenokārt ir caur Viņa Vārdu       
(2. Timotejam 3:15). Tomēr divas lietas, ko 
vajadzētu ņemt vērā. 

• Pirmkārt, tas nenozīmē, ka mēs uz labu 
laimi atveram savas Bībeles un vienkārši 
lūdzam Dievam parādīt kādu pantu. 
Dievs mums nedeva Bībeli, lai mēs to 
lietotu tādā veidā. Viņš grib, lai mēs to 
studētu, saprastu un pielietotu savās 
dzīvēs. 

• Otrkārt, atceries, ka Viņš nekad nevadīs 
darīt kaut ko, kas būtu pretrunā Viņa 
Vārdam. Lai ko mēs arī domātu, ka 
Dievs mums saka, jāpārbauda, vai tas 
saskan ar Dieva Vārdu. 

Kā piemēru jūs varētu pastāstīt, kā Dievs 
izmantojis Savu Vārdu, lai vadītu jūs.

Dievs bieži dos “zaļo gaismu”, izmantojot 
rakstu vietu, kura varētu attiekties uz jūsu 
situāciju. Pēc neilga laika jūs, iespējams, 
atkal dzirdēsiet vai lasīsiet to pašu pantu 
vai arī citus pantus, kuros jūs saklausīsiet 
to pašu vēsti. Kad tā notiek, tas liecina par 
Dieva vadību jūsu dzīvē.  

S T U N D A S  P Ā R T R A U K U M S

… es pilnībā paļaujos uz Viņa gribu
Reizēm cilvēki ilgi noskatās uz spilgti zaļu 
gaismu, bet neko nedara! Viņi vairākkārt 
lūdz Dievam to apstiprināt atkal un atkal. 
Problēma nav tā, ka Dievs nebūtu vadījis, 
bet gan viņiem nepatīk tas, ko Dievs saka, 
un viņi labāk gribētu dzirdēt par kādu citu 

iespēju. Kāds teicis, ka tā vietā, lai lūgtu 
Dievam uzrakstīt līgumu ar prasībām, 
ko Viņš grib, lai mēs izdarītu, un mēs 
to varētu parakstīt, ja piekrītam, mums 
drīzāk vajadzētu labprātīgi parakstīt tukšu 
veidlapu, ļaujot Dievam aizpildīt līguma 
punktus vēlāk.    

Kad lūdzam Dievam atklāt mums Viņa 
gribu, mums jābūt gataviem par visiem 
100 % sekot Viņam vienalga kur, vienalga 
kad un vienalga kā. Kad esam pilnībā 
uzticējušies Viņa gribai, Viņš vadīs mūs soli 
pa solim, lai maksimāli īstenotu Savu mērķi 
mūsu dzīvēs (Salamana pamācības 3:5-6). 
Vai tu esi gatavs un vēlies iet jebkur un darīt 
jebko, sekojot Dievam?

… esmu gatavs turpināt mācīties
Zobena vingrinājums. Jesajas 64:8.  Dievs 
Tēvs ir kā podnieks, un mēs esam māls Viņa 
rokās. Kad Dievs veido mūs par tādu vīrieti 
vai sievieti, kādus Viņš vēlas mūs redzēt, 
mums jāpieņem tas, ka citi mūs vadīs un 
pamācīs.

Ja nākotnē apsvērsi iespēju pastāvīgi 
iesaistīties kristīgā kalpošanā, tas nozīmē, ka 
tev jābūt gatavam uzklausīt savas baznīcas 
vadības padomu par to, kur tev vajadzētu 
kalpot. Tas nozīmētu, ka jāturpina studijas 
Bībeles koledžā, mācoties no vecāku kristīgo 
vadītāju gudrības un pieredzes. Dažreiz viņi 
var saskatīt zaļo gaismu, kuru neredzam 
mēs, un otrādi. Viņi varētu būt norūpējušies 
par mūsu plāniem, un tad vajadzētu 
ieklausīties viņu variantos.

Ja tici, ka Dievs aicina tevi misijas 
darbā, uzdod sev šādus jautājumus: “Vai 
esmu pietiekami elastīgs, lai pielāgotos 
izaicinājumam dzīvot citā kultūrā? Vai 
ar mani viegli sastrādāties vai arī mana 
attieksme radītu sasprindzinājumu 
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komandā? Vai reizēm es neradu iespaidu, ka 
tāpat visu zinu, vai esmu gatavs iemācīties 
ko jaunu?”    

… es atpazīstu talantus, kuri man doti
 Vai esi kādreiz mēģinājis pagriezt mašīnas 
stūri, kad nav iedarbināts motors? To izdarīt 
ir ļoti grūti. Turpretī, kad mašīna brauc 
uz priekšu, to stūrēt ir daudz vieglāk. Ja 
gribam, lai Dievs “stūrētu” mūsu dzīves, 
mums aktīvi jāiesaistās Tā Kunga darbā, 
kalpojot Viņam. Tas būtu dīvaini, ja kāds, 
kuru interesē Dieva griba attiecībā uz savu 
nākotni, vēl nebūtu iesaistījies kalpošanā 
Dievam. Kad iesaisties savas baznīcas 
darbībā un citās kristiešu organizācijās, 
tādās kā Bērnu evaņģelizācijas apvienība, 
tas dod tev iespēju noskaidrot, kādas jomas 
tev padodas un kādi ir tavi talanti (1. Pētera 
4:10). Tajā pašā laikā tu vari iegūt pieredzi, 
kura būs noderīga tavā kalpošanā nākotnē. 

Ja tu ticētu, ka Dievs aicina tevi darboties 
misijas laukā, tu varētu sev jautāt: “Vai 
man ir daudz vieglāk mācīties svešvalodu 
nekā maniem klasesbiedriem?” Tajā pašā 
laikā, ja Dievs aicina, Viņš arī dod visu 
tam vajadzīgo. Tu varbūt domā, ka tev 
kaut kas ne īpaši labi padodas, bet tad, 
kad Viņš aicinās tevi kaut ko darīt, Viņš 
tevi tam pilnībā sagatavos (1. Korintiešiem 
1:27; 1. Tesaloniķiešiem 5:24). Varbūt tu 
neesi visai labs runātājs auditorijas priekšā, 
bet neaizmirsti, ka misijas darbā Dievs 
neizmanto tikai mācītājus. Viņš lieto arī 
lauksaimniekus, medmāsas, skolotājus, 
mehāniķus, celtniekus, datorspeciālistus un 
daudzus citus cilvēkus. Viņš var tevi lietot, 
kamēr esi paklausīgs Viņa aicinājumam.     

… es sajūtu Viņa vadību
Tie, kuri sajutuši Dieva aicinājumu 
iesaistīties kādā misijā, bieži apraksta to 
kā pieaugošu interesi par kādu noteiktu 
tautu vai pārliecību, ka jādodas uz kādu 
zemi (Filipiešiem 1:7). Tas ir tā, it kā Dievs 
iestādītu šo interesi un vēlēšanos viņu sirdīs, 
kur tās pieņemas spēkā, līdz sasniedz tādu 
punktu, kad ir pilnīgi skaidrs, ka jābrauc 
(Psalms 37:4). Daudzi arī apgalvo, ka, 
aicinājumam pieņemoties spēkā, tam nav 
iespējams pretoties, jo viņi apzinās, ka 
negatīva atbilde nozīmētu nepaklausību 
Dievam (Jesajas 6:8). Bieži vien Dieva zaļās 
gaismas pavada neaprakstāma miera sajūta 
(Filipiešiem 4:7). Jums rodas apziņa, ka 
Dieva nodoms ir skaidrs. Tomēr nezaudējiet 
modrību. Ja vienīgā zaļā gaisma ir miers jūsu 
sirdī, iespējams, laiks vēl nav pienācis – ir par 
agru rīkoties. Lūdziet Dievu, lai saņemtu 
Viņa vadības apstiprinājumu gan Bībelē, gan 
izmantojot citus līdzekļus. 

Nobeigums
Daudzus kristiešus pārņem vilšanās, kad viņi 
mēģina noskaidrot Dieva gribu savai dzīvei. 
“Kur pasaulē man vajadzētu iet?” šķiet tik 
svarīgs jautājums, ka daudzi ir tā pārņemti. 
Bet neuztraucies! Dievs negatavojas atklāt 
Savu plānu mūsu dzīvei visu uzreiz. Viņš 
mūs vada soli pa solim (Jesaja 30:21). Sperot 
nākamo soli, kuru svētījis Dievs, vari būt 
pārliecināts, ka Viņš turpinās tevi vadīt. 
Atceries, Dievam ir īpašs plāns tavai dzīvei! 
Ja tu no visas sirds lūgsi Viņam to atklāt, vari 
būt drošs, ka Viņš to darīs.

Tā ir Dieva lielākā vēlēšanās, lai tu dzīvotu 
pēc Viņa prāta. Kad tu redzi šīs zaļās 
gaismas, sāc iet. Lai pakļautos Dieva vadībai, 
būs vajadzīgi konkrēti soļi, kuri ļaus piedzīvot 
tās svētības, kuras saņemam, ja esam Dieva 
gribas centrā.    

12
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Metode. Krustvārdu mīkla
Izdaliet pusaudžiem 15. darba lapu. Viņi var 

to aizpildīt nodarbības 
beigās vai arī vēlāk 
mājās. ●

15. DARBA LAPAS ATBILDES

15. 
darba lapa
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1. attēls

Tā ir tikai teorija
1

2
Tā ir saistīta ar daudziem “minējumiem”

3
“Trūkstošie posmi” vēl joprojām nav    
  atrasti

4
Zeme nav nemaz tik veca

5
Nav skaidrojumu par daudzajām 
dzīvnieku fosilijām

6
Darvins un arī citi evolūcijas teorijas 
piekritēji nebija pārliecināti

7
Tā mēģina izskaidrot dzīvību 
bez Dieva

7
 evolūcijas 
problēm

as
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3. attēls

radīšanas dienas7
Gaisma un tumsa

Jūra un debesis

Auglīga zeme

Spīdekļi naktij un dienai

Zivis un putni

Atpūta un prieks
Sauszemes dzīvnieki un cilvēce



4. attēls



5.   attēls

7brīnišķīgi piemēri



6.  attēls

Kas pasaulē ir

NEPAREIZI?



7.  attēls

vainīgi un morāli samaitāti

nepilnīgs attēls

šķirti no Dieva

zem lāsta

pakļauti    
        nāvei

grēcinieki pēc      
     savas dabas

vajadzīga
    žēlastība 7grēkā 

krišanas 
sekas
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11.  attēls

Mīlestība uz Dievu

Slāpes pēc Dieva 
Vārda un lūgšanas

Dedzība kalpot 
Dievam

Vēlme satikties ar 
citiem kristiešiem



12.  attēls

Pasaulē, bet ne 
NO pasaules



13.  attēls

d
ieva vārds saka:
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:

Tu gūsi panākumus vienīgi tad, ja būsi gatavs melot, blēdīties un zagt.
Salam

ana  pam
ācības 12:22; Efeziešiem

 4:25 
Nedrīkst melot, bet vienmēr jāsaka patiesība. 
Kristietim jābūt cilvēkam

, kuram var uzticēties.

Dzeršana, smēķēšana un narkotikas – tas ir tik forši! Dari to, kas tev 
sagādā prieku.

1. Korintiešiem
 6:19-20; Galatiešiem

 5:19-21 
Tavs ķermenis pieder Dievam

, tāpēc tev par to jārūpējas.

Runāt rupjības ir pilnīgi normāli – tagad visi tā dara!
2. M

ozus 20:7; Efeziešiem
 4:29 

Nekrietni vārdi apvaino Dievu, nodara ļaunumu un sāpina cilvēkus.

Esi egoistisks – tu taču esi pats galvenais!
Filipiešiem

 2:4; Lūkas 6:31 
Kā kristietim tev vajadzētu ievērot arī citu vajadzības, izturēties pret 
viņiem tā, kā gribi, lai izturētos pret tevi.

Tuvas attiecības ārpus laulības ir pieņemamas.
1. M

ozus 2:24; 1. Korintiešiem
 6:18 

Pēc Dieva plāna tuvas attiecības var būt tikai laulībā.
Kristiešiem jāizvairās no netiklības.

Tam nav nozīmes, ko tu skaties televīzijā, kādus žurnālus tu lasi, kādas 
tīmekļa vietnes apmeklē vai kādu mūziku klausies.

Filipiešiem
 4:8; Galatiešiem

 5:16 
Kā kristietim  tev jāsargā savs prāts. Vai programmas, kuras tu skaties, mūzika, kuru klausies, 
apmeklētās tīmekļa vietnes un izlasītie žurnāli atbilst šajās rakstu vietās izteiktajām  prasībām?
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15.  attēls

Dieva Vārda lasīšana

Lūgšana Disciplīna



16.  attēls



17.  attēls

          Kam TIc
k r i s t i e š i

Ir viens vienīgs trīsvienīgs Dievs.

Kungs Jēzus Kristus ir Dievs, un 
Viņš dzīvoja bezvainīgu dzīvi.

Mēs esam grēcīgi un tādēļ šķirti 
no Dieva.

Kungs Jēzus Kristus nomira un 
augšāmcēlās.

Debesis un elle ir reālas vietas, 
nav otrās iespējas pēc nāves.

Vienīgais glābšanas ceļš ir 
ticībā Jēzum Kristum.



18.  attēls

Bībeles 
patiesība

Romas 
katoļi

Islāms 
(musulmaņi)

New Age 
kustība

Jehovas 
liecinieki

Bībele ir vienīgā 
autoritāte – 

patiesības avots

Ir viens vienīgs 
trīsvienīgs Dievs

Jēzus ir Dievs

Visi cilvēki ir  
grēcīgi

Kungs Jēzus 
nomira un 

augšāmcēlās

Glābšana vienīgi 
ticībā  uz Kristu

Debesis un elle ir 
reālas vietas, nav 

otrās iespējas pēc 
nāves



19.  attēls

kapec es esmu seit

saja pasaule?



20. attēls

Tāda ir Dieva pavēle

Cilvēki gaida

Kas ies?

Ej tagad

Ej nākotnē

Aprēķini izmaksas

Saņem svētības

E J I E T  P A  V
I SU

 PASAULI



21.  attēls

Kur pasaulē man 

vajadzētu iet?



22.   attēls

Ap.d. 8:1-4 Caur apstākļiem, kurus Dievs 
pieļāva.

Ap.d. 9:38 Saņemot aicinājumu no 
citiem kristiešiem.

Ap.d.11:22 Caur vietējās draudzes 
darbību.

Ap.d. 13:2 Ar Svētā Gara atklāsmi.

Ap.d.15:36 Apdomīgi plānojot un lietojot 
veselo saprātu.

Ap.d.15:40 Saņemot apstiprinājumu no 
kristīgiem vadītājiem.

Dievs vadīja
pirmos kristiešus
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1. darba lapa

1. Tā ir tikai .

2. Tā ir saistīta ar daudziem   “                                                                             ”.

3. “Trūkstošie      “ vēl joprojām nav atrasti.

4.                                         nav nemaz tik veca.

5. Nav skaidrojumu par daudzajām   .

6.                                             un arī citi                                                                teorijas piekritēji nebija pārliecināti.

7. Tā mēģina izskaidrot           bez Dieva.

Ieraksti Bībeles pantu: 1. Mozus 1:1: __________________________________
_________________________________________________________

Visi tekstā izlaistie vārdi atrodami vārdu režģī.
Ieraksti lodziņos vajadzīgos vārdus, tad sameklē un apvelc tos vārdu režģī.

                                                               

7 EVoLūcIJAS
Z X C V B Ņ M L S R T I E D F UE M Ē R T G H Ī S F M G D G O HD I F G B J K N M S B H Z O S ŅE N N R A J I R O E T E Ī D Ī PR Ē T U J V K P Š T Ī T V H L IE J R T R H J M Ū E K J N Ķ I ĻB U C A X D S A Q W E R I T J YA M D Z Ī V Ī B U K L P E O Ā US I D F G H J K L Z X C K V M BZ E M E Q W E R T Y U I U O P AP M S O B H A U T L E G N C T OL I U E S A J I C Ū L O V E N MK J O L U T I O N I S T S U A Y

P R o B L ē M A S



2. darba lapa

Zivis un putni – Dievs radīja dažādas zivis un 

ūdens dzīvniekus, kā arī putnus.

Spīdekļi dienai un naktij – Dievs radīja 

sauli, mēnesi un zvaigznes.

Atpūta un prieks – Dievs atpūtās un iesvētīja 

septīto dienu par svētu dienu.

Sauszem
es dzīvnieki un cilvēce – Dievs radīja  visus 

dzīvniekus, no vissīkākā kukainīša līdz pat vislielākajam 

dinozauram. Viņš radīja arī cilvēku, lai tas valda pār dzīvnieku 

pasauli. 

Gaism
a un tum

sa – Dievs radīja gaismu un 

nosauca to par dienu, bet tumsu par nakti. 

Jūra un debesis – Dievs izveidoja izplatījumu, lai 

tas šķirtu ūdeņus. Tā izveidojās  nevainojama vieta, 

kur dzīvot dzīvai radībai.

Auglīga zem
e – Dievs atdalīja zemi no jūras. 

Viņš radīja augu valsti – zāli, augus un kokus.

Sakārto dotos aprakstus
 pareizā secībā, pierakstot ciparus 1-7. 

Tu vari izmantot savu Bībeli (1. Mozus 1-2).

 radīšanas 
dienas

Zivis un putni – Dievs radīja dažādas zivis un 

ūdens dzīvniekus, kā arī putnus.

Spīdekļi dienai un naktij – Dievs radīja 

sauli, mēnesi un zvaigznes.

Atpūta un prieks – Dievs atpūtās un iesvētīja 

septīto dienu par svētu dienu.

Sauszem
es dzīvnieki un cilvēce – Dievs radīja  visus 

dzīvniekus, no vissīkākā kukainīša līdz pat vislielākajam 

dinozauram. Viņš radīja arī cilvēku, lai tas valda pār 

dzīvnieku pasauli. 

Gaism
a un tum

sa – Dievs radīja gaismu un 

nosauca to par dienu, bet tumsu par nakti.

Jūra un debesis – Dievs izveidoja izplatījumu, lai 

tas šķirtu ūdeņus. Tā izveidojās  nevainojama vieta, 

kur dzīvot dzīvai radībai.

Auglīga zem
e – Dievs atdalīja zemi no jūras. 

Viņš radīja augu valsti – zāli, augus un kokus.

 radīšanas 
dienas

Sakārto dotos aprakstus
 pareizā secībā, pierakstot ciparus 1-7. 

Tu vari izmantot savu Bībeli (1. Mozus 1-2).



3. darba lapa

7 piemēri tam, ko brīnišķīgu Dievs radījis
1. bišU deJa
Ja jaunais barības avots ir tuvumā, tad bite riņķo virs medus kāres pa apli kā dejā. Tā aplido divu 
vai trīs centimetru apli un tad riņķo pretējā virzienā. Ja nektārs atrodas tālu, bite “izdejo astotnieka 
formu”. Līdzīgi tiek paziņots par virzienu, mainot astotnieka formu uz augšu vai leju. Dievs radījis 
bites ar šo apbrīnojamo komunikācijas sistēmu, kas jau ir bites dabā. 

2. skUdras sargkareivJi
Tās spēj pacelt smagumu, kas piecpadsmit reižu pārsniedz viņu pašu svaru. Dažu skudru 
pienākums ir apsargāt skudrupūzni no nelūgtiem ciemiņiem. Interesanti, ka skudrām 
sargkareivjiem galvas forma veidota tā, lai atbilstu ieejai pūznī.

Dievs radījis skudras tā, ka to lielākajai daļai ir parastas galvas, savukārt sargkareivji ir atšķirīgi, un 
to galvas pielāgotas šim īpašajam nolūkam.

3. zivJU sadarbība
Samērā liela zivs, kuru burtiskā tulkojumā no angļu valodas dēvē par “austrumu saldajām lūpiņām”,  
sadarbojas ar mazām zili svītrainām zivtiņām. Lielā zivs atļauj mazajai zivtiņai iepeldēt mutē, pat 
nedomājot to aprīt. Kāpēc? Mazā zivtiņa tīra lielās zivs zobus!

Tā to izveidojis Dievs.

4. cilvēka acs
137 miljoni ir liels skaitlis.  Tieši tik daudz cilvēka acī ir īpašu šūnu, kas uztver gaismu un pārvērš 
to elektriskos signālos, kas ceļo pa optisko nervu ar ātrumu 480 km stundā. Kad mūsu smadzenes 
saņem šos signālus, tiek izveidots tā attēls, ko uztvēra mūsu acs. 

Domāt, ka bijuši kādi uzlabojumi ļoti ilgā laika periodā, nav nekāda pamatojuma.

5. dieva mazais brīnUmiŅš
Pasaulē ir vairāk nekā trīs simti kolibri sugu.

Kolibri var pārvietoties ar ātrumu pat līdz 80 km/h (50 jūdzes/stundā). Ja mēs būtu tikpat aktīvi kā 
šis mazais putniņš, mūsu sirdspukstu biežums būtu tūkstoš reižu minūtē un ķermeņa temperatūra 
sasniegtu 400 oC,  mēs uzliesmotu! Lai šie krāšņie putni izdzīvotu, tiem bija vajadzīgas visas to 
sevišķās īpašības jau no paša sākuma, nevis tā saucamais evolūcijas process miljoniem gadu garumā.  

Patiešām kolibri ir neaptverami mazs brīnums, ko radījis Dievs.

6. valis
Zilais valis ir pilnīgs kolibri pretstats, jo sver 120 tonnas (ekvivalents 28 ziloņiem). Tas var būt 33 
metrus garš. Dažām vaļu sugām piena daudzums sasniedz 700 l dienā.

Tie ir tikai daži fakti, ko varētu pastāstīt par vaļiem, kurus varēja radīt vienīgi Dievs.

7. planēta zeme
Padomājiet par kārtību, kādu Dievs noteica uz zemes, – tā griežas, radot dienu un nakti, īstais 
attālums no saules tā, lai mēs nesadegtu un arī nenosaltu; zemes ass novietota tādā leņķī, lai okeāni 
neapplūdinātu zemi.  

Zeme patiesi ir pasakaina vieta, bet tā ir tikai niecīga daļiņa bezgalīgajā visumā. Nav brīnums, ka 
psalmu autors  vaicā, kāpēc Dievs par mums domā (Psalms 8:4-5).



4. darba lapa

7piemēri  tam, ko

bišU deJa
Pierakstiet dažus no iepriekš minētajiem interesantajiem faktiem par Dieva radīto.

skUdras sargkareivJi

zivJU sadarbība

cilvēka acs 

dieva mazais brīnUmiŅš  

valis

planēta zeme 

brīnišķīgu Dievs radījis



5. darba lapa

Atver Bībeli un izlasi traģisko stāstu par Dāvidu un Batsebu 2. Samuēla 11. 
Izlasi dotos jautājumus un apspried tos savā grupā. Pēc tam ieraksti atbildes darba lapā.

■ Kur vajadzēja būt Dāvidam tā vietā, lai dīkā pastaigātos pa balkonu (1. pants)? _________________________________

■ Bezdarbībā pavadīts laiks saistīts ar vissmagākajiem kārdinājumiem. Ko tu varētu darīt, lai izvairītos no laiskuma? ____________

 ________________________________________________________________________________

■ Kādus divus baušļus Dāvids pārkāpa? (2. pants)  ___________________________________________________

■ Kā Dāvida grēks ietekmēja dažus citus cilvēkus? (5. un 15. pants) __________________________________________

■ Kuru bausli vēl viņš pārkāpa? (15. pants)  ________________________________________________________

■ Vēlreiz pārlasi, kādas bija 5 Ievas kļūdas. Vai vari atrast paralēles ar stāstu 2. Samuēla 11? Pieraksti pēc iespējas vairāk piemēru. _____

 ________________________________________________________________________________

51. psalmā varam lasīt Dāvida grēku nožēlas lūgšanu. 
■ Ko viņš lūdz (3.-4. pantā), lai Dievs dara ar viņa grēku?  _______________________________________________

■ Dāvids bija grēkojis pret Batsebu un pret viņas vīru. Pret ko vēl? (Skat. 6.p.) ____________________________________

■ Izlasi 10.-12. pantu. Kā, tavuprāt, Dāvids jutās?   ____________________________________________________

■ Kādu mācību tu vari gūt no šī psalma, kā rīkoties situācijā, kad tu apzinies, ka esi grēkojis? __________________________

 ________________________________________________________________________________

 lielākās  
kļūdas

5Ievas

2

1

3

54

Neskatoties uz to, ka pagājis tik ilgs laiks kopš Ievas grēkā 
krišanas, Dāvida grēka, mūsdienās kārdinājums un rīcība, kas 
noved pie grēka, ir tieši tādi paši kā agrāk. Aizpildi lodziņus, 
nosakot Ievas kļūdas.



6. darba lapa

▲✈✘❂✲❰✈  __________________

✜✤✧➔❂➷✈✯☎❰✈✘✜ _________

✖➷❰✈▼✸●✤✯☎✜ ____________

▼✈✧✬ ✸❯✜  _________________

✯✘✬✤✈✯✲◗✤➤✜  ____________

❂✸✧✜ ______________________

✯✘■❡✸❯✲◗✤  ________________

✈➷▼✈✘❰✤ __________________

✜✬✸❰✖➤✜ __________________

◗☎✜✲❂✤ ____________________

▲✘✧✯➔◗✖●✈ _______________

✤✖■●☎➤▼✸✧☎✜ ____________

❂➷➔✬✜ ____________________

➤✐❅➔■✈ __________________

■✧☎✪❰  _____________________

■❡✸❯✈✘ ➤ __________________

Izmanto simbolus, lai atšifrētu 16 vārdus, un ievieto tos dotajos teikumos.

kur tu esi?

Dievs dod mums ceļu, kādā mūsu  grēki var tikt ___________________ un mēs varam

__________ ar Dievu. Šis ceļš ir ___________________ Jēzum Kristum.

Jēzus dzīvoja uz zemes kā īsts   ______ , tomēr Viņš bija  ____________________ ,

 jo Viņš ir Dieva  _________ . Kaut arī Viņš nekad  ______________ ,  Viņš

  __________________  mokpilnu nāvi pie krusta. Dieva   ____________

pieprasa to, ka grēks ir  ________________ , bet pie krusta Jēzus paņēma sodu, ko bijām 

  ___________________ mēs par saviem grēkiem. Viņš nepalika miris, 

bet trešajā dienā __________  . Tā kā Viņš ir _______________   __________ 

Viņš var mūs ____________ no ______________________  .
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7. darba lapa

Sc
en

ār
ijs

 

Starpbrīdī Sjūzena ir pēdējā, kura iet ārā no klases. Viņa 
pamana, ka skolotāja atstājusi šīsdienas ieskaites jautājumus uz 
galda. Neviena tuvumā nav.4

atrod atšķirības
Sc

en
ār

ijs
 

Futbola spēlē Jānim izdodas apturēt vienu no pretiniekiem, 
kurš negūst vārtus, bet tiesnesis piešķir soda sitienu. Jānis ir 
pārliecināts, ka viņš nav pārkāpis noteikumus.3

Sc
en

ār
ijs

 

Emīlijas klasē sāk mācīties jauna meitene, kurai ir citādāka ādas 
krāsa nekā pārējiem. Daži skolēni viņu apsaukā un aizmuguriski 
apsmej. Emīlija īsti nezina, kā izturēties.2

Sc
en

ār
ijs Kāds no skolas lejuplādējis nepieklājīgu videoklipu savā mobilajā 

telefonā. Bariņš jauniešu pulcējas ap viņu, cenšoties to noskatīties. 
Ārons grib noskaidrot, kas tur notiek, un pienāk pie pārējiem.1

ko tU darītU?



8. darba lapa

dieva vārds 
saka:

Pasaule 
saka:

Tuvas attiecības ārpus laulības ir 
pieņemamas.

Esi egoistisks – tu taču esi pats galvenais!

Tam nav nozīmes, ko tu skaties televīzijā, 
kādus žurnālus tu lasi, kādas tīmekļa 
vietnes apmeklē vai kādu mūziku 
klausies.

Runāt rupjības ir pilnīgi normāli – 
tagad visi tā dara!

Dzeršana, smēķēšana un narkotikas – 
tas ir tik forši! Dari to, kas tev sagādā 
baudu.

Tu gūsi panākumus dzīvē vienīgi tad, ja 
būsi gatavs melot, blēdīties un zagt.

Salamana pamācības 12:22; Efeziešiem 4:25

1. Korintiešiem 6:19-20; Galatiešiem 5:19-21 

2. Mozus 20:7; Efeziešiem 4:29 

Filipiešiem 2:4; Lūkas 6:31 

1. Mozus 2:24; 1. Korintiešiem 6:18 

Filipiešiem 4:8; Galatiešiem 5:16 



9. darba lapa

Atšifrē 15 atslēgas vārdus no šīs stundas un ievieto teikumos. Katrā vārdā 
pasvītrots pirmais burts.

Izlasi dotās rakstu vietas, kas stāsta par Jēzus dzīvi. 
Pieraksti, kuras no Galatiešiem 5:22-23 minētajām 
īpašībām izpaudās Jēzus rīcībā katrā epizodē.

 Marka 10:13-16  ______________________________________

 Jāņa 11:3,5,36  ______________________________________

 Jāņa 13:3-5  ______________________________________

 Jāņa 14:8-9  ______________________________________

 Lūkas 23:8-11; 1. Pētera 2:23  ______________________________________

Pasaulē, bet ne no pasaules
sajauktie burti

Svētdarīšana palīdz mums būt mazāk līdzīgiem_________ un vairāk _________ Jēzum.

Tas ir process, kas  ___________ un pārmaina mūsu _________ .

Dieva  ____________ darbodamies mūsu dzīvēs, mēs kā kristieši spējam arvien vairāk  

   ___________ grēkam un dzīvot Dievam  _______ dzīvi.

  _______________ ietekmē mūs pilnībā, ieskaitot _______ , ________  un   

  _______________.  Trīs lietas, kas ir svarīgas, lai mēs kļūtu līdzīgāki__________ ir 

Dieva ____________ lasīšana,  ___________un ____________.

BADU

RĀDVA

RIDSI

LESAPAUI

KATĪMU

ZMUJĒ

TĀUPR
IBGRUTOPREIEST

ŠASVRĪNAĒTDA

IPDILĪSCNA

ĀZIELĪDNTIS

ŠGALŪNA
KAMSPĒ

RINTUPĀS
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12. darba lapa

Kas pasaulē ir pareizi?
Iepazīsties ar šīm rakstu vietām un mēģini noskaidrot, kurš no dotajiem vārdiem 
atbilst katram pantam. Ieraksti atrasto vārdu un tad sameklē to vārdu režģī.

 5. Mozus 6:4 ___________________

 2. Korintiešiem 13:13 ___________________

 Ebrejiem 4:15 ___________________

 Jāņa 1:1 ___________________

 1. Jāņa 1:10 ___________________

 Jesajas 59:2 ___________________

 1. Pētera 2:24 ___________________

 1. Korintiešiem 15:4b __________________

 Apustuļu darbi 4:12 ___________________

 Efeziešiem 2:8-9 ___________________

 Jāņa 14:1-2 ___________________

 Atklāsmes 20:15 ___________________

A U G Š Ā M C E L Š A N Ā S

T Ģ E L Ķ S V L Ī L O E G H

R E S D V I A L U A B S R Ū

Ī L L E E A R E T A E M Ē Š

S Ļ R N F B N T R B Z A C D

V Š S N O I E A S L G J Ī E

I S E Y S Š N S G R Ē O G C

E P C A T A H E I V C N S G

N Ā V E Š I M M N S Ī I P N

Ī Ž I B B P N G A R G A I Ā

B Ā Ā T T I C Ī B A S V H S

A L N I A B Ī Ķ Š I V E I D

G H A V Ā R D S V T Y N U H

grēcīgs

augšāmcelšanās

elle

Debesis

Vārds

viens

Trīsvienība
glābšana

šķirts

ticība nāve

bezgrēcīgs



13. darba lapa

Vai Dievs vēlas, lai katrs kristietis būtu misionārs?  ___________________________

Ja tu nekļūsti par misionāru, bet tā vietā atrod “normālu” darbu, vai tas nozīmē, ka tu iznieko savu 
dzīvi un dzīvo, nepaklausot Dieva gribai? _________________________________

Ko kristieši, kas palikuši mājās, var darīt misionāru kalpošanas labā ?(Kolosiešiem 4:3; 
Filipiešiem 4:14-17) ______________________________________________

Ko Dievs grib, lai tu darītu ar Viņa dotajiem talantiem? (1. Pētera 4:10; Efeziešiem 4:11-12) 
  _________________________________________________________  

Kad tu pabeigsi skolu un sāksi strādāt, kādai vajadzētu būt tavai attieksmei pret darbu? 
(2. Tesaloniķiešiem  3:11; 1. Korintiešiem 10:31; Mateja 5:16) ______________________

dzīvot dzīvi, kUras centrā ir dievs

Izlasi 1. Korintiešiem 6:19-20. Šie panti stāsta par kristiešiem.

Kas deva tev tavu ķermeni? _______________________________________

Kas mājo tevī? _______________________________________________

20. pantā lietotais tēls aizgūts no vergu tirgus. Kāda bija maksa, kuru maksāja Jēzus, lai 
atpirktu mūs no grēka vergu tirgus?  (Efeziešiem 1:7)

_________________________________________________________

Vai, apzinoties, ko Jēzus darījis tavā labā, vēlies ziedot visu dzīvi Viņam? 

_________________________________________________________

Ko saskaņā ar 1. Korintiešiem 10:31 kristietis spēj un kas viņam jādara?

_________________________________________________________

misiJa

cilvēki gaida

1
2

3

4

5

Pasaules iedzīvotāji Valodas Reliģijas

Miljardi

33 . gadā pēc
Jēzus  dzimšanas

1793
Viljams Kerijs

2009

 2040
Nākotne

____________
Bībeles daļas

______
valodas



Savieno šo cilvēku vārdus ar veidu, kā Dievs viņus vadīja.

14. darba lapa

savieno!
At
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22
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2
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36

Ap
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5:

40

Noa 
(1. Mozus 6)

Ābrahāms 
(1. Mozus 12) 

Jāzeps 
(1. Mozus 37)

Mozus 
(2. Mozus 3)

Jozua 
(Jozua 18:10)

Gideons 
(Soģu 6) 

Jāzeps 
(Mateja 1)

Tieši: Viņš sūtīja plūdus pār zemi.

Tieši: “Es darīšu tevi par lielu tautu.”

Sapnis: “Kādu dienu tu valdīsi par saviem 
brāļiem.”

No degoša krūma: “Es izglābšu Israēla 
bērnus no ēģiptiešu rokas.”

Velkot lozes: Viņš vadīja zemes 
sadalīšanu izraēliešu vidū. 

Rasa uz aitas vilnas: Dievs būtu ar 
viņu, ja viņš ietu kaujā.

Eņģelis: “Nebīsties precēt Mariju.”

✃



15. darba lapa

1

2
3 4

5 6

7

8

1

9

10

11
12

13

14

15

Horizontali
 Viņa ________ir iemesls, lai to darītu.

 Viljama Kerija nodarbošanās.

 Kā sauca zemi,  kurp devās Viljams Kerijs?   

 Kas Dievam ir katram kristietim?

 Laiks, kad sākt kalpot Dievam.

 Kur mums vajadzētu iet? 

 Pastāstīt citiem par Dievu.

  Misionāru kalpošanā ļoti svarīga ir     
 _____________.

 

Vertikali
1 Kura evaņģēlija 28. nodaļas 19. pantā izteikta pavēle    
 iet?   

        Kāda īpašība palīdz kristiešiem ievērot Dieva likumus? 

2 Vēsts, kura jādod tālāk, ir ___________.

 Ko apsola Apustuļu darbu 1:8? 

 Kāds, kurš sludina evaņģēliju. 

 Pasaulē ir daudz maldu mācību, kas nav _______. 

 Iespējams, ka misionāram būs jāmācās kāda jauna 

        ______________.  

3

7

8

9

11

13

14

1

2

5

6

10

1215

4

Kur pasaulē man vajadzētu iet?
- -

- -
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