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Ievads

Mēs esam novērojuši, ka arvien vairāk un vairāk bērnu nezina galvenās Bībeles pamatpatiesības. Mūsu 
vēlme iepazīstināt ar tām bērnus, cik vien iespējams vienkārši, īsi un praktiski. Šīs pamatdoktrīnu stundas 
paredzēts lietot kopā ar Bībeles stāstiem, savienojot  patiesības, kuras tiek mācītas.

5-dienu klubos šī sērija ar pamatdoktrīnu stundām ir īpaši praktiska. Jūs varat mācīt bērnus, kuriem ir maz 
vai arī nav nekādu zināšanu par šīm  pamatpatiesībām. Šo materiālu jūs varat izmantot arī Labās Vēsts 
pulciņos (Bībeles pulciņos) un svētdienskolās. To var izmantot arī kristīgi vecāki, mācot savus bērnus mājās. 
Jebkurā gadījumā ieteicams izmantot doto tekstu, to nepapildinot, nepadarot garāku vai sarežģītāku. Katrai 
stundai atvēl nodarbībā 8 minūtes. 

Mēs ar mākslinieci Didi Hegnaueri esam pārliecināti, ka jūs mācīsiet šīs stundas, kā pienākas. Mēs ticam, 
ka Svētais Gars vadīs un šīs patiesības būs dzīvas jūsos un caur jums arī bērnos. Mēs lūdzam, lai zēni un 
meitenes iegūtu zināšanas par Dievu un Glābēju Jēzu Kristu un viņi pieaugtu Jēzū Kristū.

“Ka tu no mazām dienām zini svētos rakstus, 
kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai 

caur ticību Kristū Jēzū.” (2. Timotejam 3:15.)

Rojs Harisons
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1. stunda
Kas ir Dievs?

Bībeles teksts skolotājam
 1. Mozus 1
 Jesajas 6
 Jāņa 12:41

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

Stundas vadlīnijas
 Attēls 1-1 Kas ir Dievs?

 Attēls 1-2 Viņš ir radījis visu

 Attēls 1-3 No mūžības uz mūžību

 Attēls 1-4 Dievs ir svēts un pilnīgs – 
   mēs esam  grēcīgi

 Attēls 1-5 Dievs pazīst katru un   
   Viņam viss ir  zināms

 Attēls 1-6 Dievs ir labs

 Attēls 1-7 Dievs tevi mīl!
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Stunda
Attēls 1-1

Šodien dažas minūtes padomāsim par ļoti svarīgu jautājumu: “Kas 
ir Dievs?” 

Vai varat man pateikt, kas ir Dievs? Cilvēkiem ir atšķirīgas domas 
par Dievu. Daži cilvēki ļoti mīl Dievu, citi nemīl Dievu un nevietā 
piesauc Viņu zvērot.

Kā mēs varam zināt, kas ir Dievs? Patiesi iepazīt Dievu mēs varam 
ar Bībeles palīdzību. Bībele ir Dieva Vārds. Tā mums stāsta, kas ir 
Dievs un kāds Viņš ir.

Attēls 1-2

Bībeles māca mums, ka Dievs ir Radītājs – Viņš ir radījis visu un 
ikvienu. Bībele saka: “Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi”  un 
“Dievs radīja cilvēku” (1. Mozus 1:1, 27).

No kā Dievs radīja pasauli? No nekā! Vienīgi Dievam tas bija 
iespējams. Vai jūs, skatoties uz zvaigznēm, kokiem, jūru, dzīvniekiem 
vai bērniem, esat jautājuši sev: “No kurienes tas viss? Kas visu radījis?” 

Atbilde ir – Dievs.

Jā, visas lietas ir Viņa radītas. Dažreiz mēs dzirdam pērkona dārdus 
un zibens zibšņus. Ne tu, ne es nevaram radīt pērkonu un zibeni. Mēs 
nevaram radīt mākoņus un  lietu. Mēs nevaram radīt vēju un nevaram 
to apturēt. Dievs radīja pērkonu, zibeni, vēju, lietu, puķes un putnus. 
Domājot par savām rokām, acīm, ausīm un prātu, mēs saprotam, cik 
mēs esam brīnišķīgi radīti. Cilvēks to nespēj – vienīgi Dievs. Dievs 
radījis visu. Viņš ir stiprāks un varenāks nekā kāds to spēj iedomāties.

Attēls 1-3
Varbūt tu jautā: “Bet kas radīja Dievu? Kad Dievs tika radīts?” 

Atbilde ir – Dievs vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Dievs ir no 
mūžības uz mūžību. Dievam nav sākuma un beigu. Aplim šajā attēlā 
nav sākuma un beigu. Tas mums atgādina, ka Dievs ir no mūžības uz 
mūžību. Viņš vienmēr ir bijis un Viņš vienmēr būs. Dievs bija, pirms 
tika radīta pasaule, cilvēki un dzīvnieki. Dievs vienmēr būs. 

Tev to ir grūti izprast, vai ne?  Mēs visi esam dzimuši kādā noteiktā 
dienā. Mums ir sākums. Bet Dievs nekad nav dzimis un nekad ne-
mirs. Pat ja nespējam to izprast, mēs varam tam ticēt, jo Bībele to 
saka. “Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no 
mūžības uz mūžību” (Psalms 90:2).

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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Attēls 1-4
Mēs esam aplūkojuši, kas ir Dievs, ka Viņš radījis visu un ka Viņš ir 
no mūžības uz mūžību. Bet vai tu zini, ka ir kaut kas, ko Dievs nevar 
izdarīt? 

Dodiet bērniem iespēju apdomāties.

Dievs nevar grēkot. Viņš nevar darīt neko nepareizi. Viņš ir svēts 
un pilnīgs. Bībelē teikts, ka Dievs ir svēts. Jesaja bija viens no Dieva 
ziņnešiem, par kuru varam lasīt Bībelē. Kādu dienu Dievs uzrunāja 
Jesaju vīzijā. Vīzija ir kaut kas līdzīgs sapnim. Vīzijā Jesaja redzēja, ka 
Tas Kungs sēž tronī.  Viņa tuvumā bija divi eņģeļi. Katram eņģelim 
bija seši spārni. Ar diviem viņi aizsedza savas sejas, ar diviem apsedza 
savas kājas un divus viņi izmantoja lidošanai. Šie brīnišķīgie eņģeļi 
sauca viens otram: “Svēts, svēts, svēts ir Tas Kungs! Visa zeme ir pilna 
Viņa godības.”  (Jesajas 6:3) Kad Jesaja redzēja Dievs svētumu, viņš 
atzina, cik viņš pats ir grēcīgs un slikts. Dievs ir pilnīgi svēts. Viņš 
mīl labestību un nekad negrēko. Dievs vienmēr rīkojas pareizi. Vai tu 
atzīsti tāpat kā Jesaja, ka Dievs ir svēts un pilnīgs? Šis attēls atgādina 
mums, ka Dievs ir šķirts no grēka.

Attēls 1-5
Vēl citas lietas Bībele māca mums par Dievu. Dievs pazīst katru un 
zina visu; Dievs zina katru tavu vārdu, Viņš zina visu par tevi. Bībele 
saka: “Arī jūsu galvas mati visi ir skaitīti” (Mateja 10:30).

Dievs zina, ko katrs cilvēks dara un domā. Viņš zina visu, kas notiek 
dabā, – pat zvirbuļa nāvi.

Attēls 1-6
Bībele saka: “Zeme ir pilna Viņa (Dieva) žēlastības” (Psalmi 33:5). Jā, 
Dievs ir labs. Viss, ko Dievs ir radījis pasaulē, rāda, cik Viņš ir labs. 
Kad vēsā dienā saule sāk spīdēt caur mākoņiem, mēs sakām: “Cik 
labi saulītē!” Bez saules nekas nevarētu dzīvot. Kad saule kļūst pārāk 
karsta, mākoņi aizklāj to un sāk līt, mēs sakām: “Cik labi, ka lietus 
atveldzē!” Dievs dod gan sauli, gan lietu.

No Dieva labvēlības mums ir pārtika, ko ēst, draugi, ar kuriem 
spēlēties, mājas, kur dzīvot, un daudzas citas labas lietas.

Attēls 1-7
Mēs atkārtosim, ka Dievs ir Radītājs.
 Viņš ir no mūžības uz mūžību.
 Viņš ir svēts un tīrs.
 Viņš pazīst katru, Viņam viss ir zināms.
 Viņš ir labs.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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Mūsu brīnišķīgais Dievs mīl tevi un mani. Tas ir apbrīnojami! 

Bībele saka: “Jo tik ļoti Dievs pasauli [arī mani un tevi] mīlējis, ka 
Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas tic nepazustu, 
bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16).
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2. stunda
Kas ir grēks?

Bībeles teksts skolotājam
3. Mozus 13:45-46
Jesajas 1:6,18
Lūkas 5:12-15

Uzskates
Attēli 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 un 2-7

Stundas vadlīnijas
 Attēls 2-1 Kas ir grēks?

 Attēls 2-2 Nepaklausības Dieva
    likumiem

 Attēls 2-3 Tas ir nepietiekami

 Attēls 2-4 Mūsu grēks šķir mūs no
    Dieva

 Attēls 2-5 Mēs esam grēcīgi

 Attēls 2-6 Mēs visi grēkojam

 Attēls 2-7 Mums jānovēršas no grēka
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Stunda
Attēls 2-1
Dievs radīja pasauli, Viņš visu radīja ļoti skaistu un labu. Pirmie 
cilvēki bija ļoti laimīgi. Bet tagad daudzas lietas nav labas un cilvēki 
bieži ir nelaimīgi. Pasaulē ir bēdas, slimības, ciešanas. Cilvēki ir savtīgi, 
strīdas un kaujas. Kas ir noticis? Kas ir sabojājis brīnišķīgo pasauli un 
padarījis cilvēkus nelaimīgus?
Grēks ienāca pasaulē un sabojāja Dieva skaisto pasauli. Dažas minūtes 
padomāsim par to, kas ir grēks.

Attēls 2-2
Grēks ir Dieva likumu neievērošana (1. Jāņa 3:4). Dievs, kas radīja 
pasauli un cilvēkus, Bībelē norāda, kā pareizi dzīvot. Dievs deva 
cilvēkiem 10 baušļus. 

Nelasiet baušļu uzskaitījumu un nekomentējiet tos, jo tas aizņemtu ļoti daudz laika.

Dievs ir teicis: “Tev nebūs citus dievus turēt manā priekšā” (2. Mo-
zus 20:3) –  mēs Dieva vietā ieceļam citus cilvēkus un daudzas lietas. 

Dievs ir teicis: “Godā savu tēvu un māti” (2. Mozus 20:12) – mēs 
neklausām savus vecākus. 

Dievs ir teicis: “Tev nebūs zagt” (2. Mozus 20:15) – mēs zogam. 

Dievs ir teicis: “Tev nebūs nepatiesu liecību dot” (2. Mozus 20:16), 
bet mēs melojam. 

Bībelē teikts, ka, nepaklausot vienam Dieva likumam, mēs pārkāpjam 
visus baušļus (Jēkaba 2:10). Mēs esam bijuši nepaklausīgi Dievam, 
mēs esam grēkojuši. 

Kādu dienu Jēzus izteica ļoti svarīgus vārdus: “Tev būs To Kungu 
savu Dievu mīlēt no visas savas sirds un no visas savas dvēseles, un 
no visa sava prāta, un no visa sava spēka. Tev būs mīlēt savu tuvāku 
kā sevi pašu” (Marka 12:30-31). Vai mēs vienmēr mīlam Dievu un 
citus cilvēkus, kā šeit mācīts?

Attēls 2-3
Grēks sagādā vilšanos, tā dēļ nav iespējams būt tik labiem, kā Dievs 
vēlas mūs redzēt. Bībelē teikts: “Visi ir grēkojuši un visiem trūkst 
dievišķās godības” (Romiešiem 3:23). Ko tas nozīmē? Te (attēlā 2-3) 
mēs redzam lielu plaisu. Nosauksim šo pusi, kurā ir bērni, par “mūsu 
dzīve” un otru pusi par “Dieva svētums.” Mēs varam censties būt 
svēti un pilnīgi, darot labas lietas, bet mēs piedzīvosim vilšanos. Mēs 
varam būt ļoti labi, varam apmeklēt baznīcu, mēs varam dot daudz 
naudas, lai palīdzētu nabagiem un izsalkušiem, bet mēs vēl joprojām 
pārkāpjam Dieva likumus un mums neizdodas sasniegt Dieva pilnību.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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Kāds mācītājs reiz jautāja mazai meitenei: “Vai tu zini kā nokļūt 
Debesīs?”

Mazā meitenīte atbildēja: “Jābūt labai.”

“Cik labai tev jābūt?” precizēja mācītājs.

“Ļoti, ļoti labai!” atbildēja meitene.

“Vai tu esi tik laba?” jautāja mācītājs.

“Ai, nē,” atzinās meitene.

“Arī es neesmu pietiekami labs, lai dotos uz Debesīm,” piezīmēja 
mācītājs.

Mazās meitenes acis kļuva lielas, lielas. Viņa bija pārsteigta. Ja mācītājs 
nav tik labs, lai būtu Debesīs, kurš tad ir tik labs? Tad mācītājs viņai 
paskaidroja, ka tas var notikt, tikai pateicoties Jēzum Kristum. Patei-
coties Viņam, katram var tikt piedoti grēki un viņš var būt gatavs ieiet 
Debesīs. Mēs visi pieviļamies, paši cenšoties būt tik pilnīgi kā Dievs.

Attēls 2-4
Kas notiks ar mums mūsu grēku dēļ? Grēks sabojā mūsu dzīvi, mēs 
vairs neesam priecīgi un mierīgi; grēks ievaino citus, galvenais, grēks 
šķir mūs no Dieva. Dievs ir svēts un ienīst grēku. Dievs un grēks 
nekad nevar būt kopā. Mēs katru reizi, kad grēkojam, nepaklausām 
Dievu, un tas ir nopietni. Grēks ir pelnījis sodu. Grēks ir kā briesmīga 
slimība. Kļūst arvien sliktāk un sliktāk, līdz sabojā visu dzīvi. Mēs 
paši nespējam pārtraukt grēkot, lai kā arī censtos. Pat tad, kad mēs 
nevēlamies, mēs tomēr darām sliktas lietas. Mums augot, mūsu dzīves 
kļūst nevis labākas, bet sliktākas. Ar saviem grēkiem mēs nevaram 
būt kopā ar Dievu. Mēs esam netīri. Mēs esam pelnījuši būt šķirti no 
Dieva uz mūžu.

Attēls 2-5
Mēs ne tikai darām sliktas un grēcīgas lietas, bet mēs pēc darbas esam 
grēcīgi. Tas tā ir tāpēc, ka mēs esam dzimuši grēkā – esam dzimuši ar 
kaut ko tādu mūsos, kas rada vēlēšos darīt sliktu. Bībele saka: “Sirds 
ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga” (Jeremijas 17:9). Sliktās 
lietas, ko darām, nāk no mūsu iekšienes. Vai tevi neizbrīna tas, kā 
mazulis apgūst nepaklausību māmiņai un tētim? Viņš melo, dusmojas 
un īgņojas. Viņš neiet skolā, lai apgūtu šādu rīcību. Grēks ir viņa sirdī, 
un tas parādās bērna dzīvē.

Attēls 2-6
Mēs nevaram pārtraukt darīt grēcīgās lietas, par kurām mums jākau-
nas Dieva priekšā. Mums nav spēka sevi izmainīt. Tikai vienīgi Dievs  
var mūs izmainīt. Mēs kaujamies ar citiem – dažreiz mēs cenšamies 

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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ievainot otru ar vārdiem, sitot ar rokām un sperot ar kājām. Mēs 
zogam un ņemam mantas, kuras nepieder mums. Mēs blēdamies un 
mēģinām likt noticēt, ka visu darbu esam paši paveikuši. Ir arī citas 
grēcīgas lietas, piemēram, skaudība, naids, savtīgums, ļaunas domas, 
lamāšanās un aprunāšana. 

Viss sliktais ir pret Dievu. Vai tu zini, kas ir vislielākais grēks?  Nemīlēt 
Jēzu Kristu. Dievs mīl mūs tik ļoti, ka sūtīja Savu Dēlu, Kungu Jēzu 
Kristu, kurš mira par mūsu grēkiem. Jēzus mira pie krusta, uzņemoties 
mūsu grēkus. Viņš atdeva savu dzīvību un tika sodīts mūsu vietā. Vai 
tu kādreiz esi lūdzis Viņu kļūt par tavu Glābēju? Vai tu mīli Jēzu tik 
ļoti, cik vien spēj? Vissliktākais ir nemīlēt Viņu.

Attēls 2-7
Kas mums būtu jādara, redzot savu grēcīgumu? Mums jānovēršas 
no grēka, jānāk pie Dieva. Mums ir jāvēlas, lai grēki tiktu paņemti 
prom. Bībele stāsta mums par spitālīgo, kas nāca pie Jēzus. Spitālība ir 
briesmīga slimība, no kuras cilvēki mirst. Jēzus mācīja kādā Galilejas 
pilsētā, kad šis slimais vīrs nāca un nokrita Jēzus priekšā. 

“Kungs, ja Tu gribi, Tu vari mani šķīstīt!” viņš sauca (Lūkas 5:12).

Parasti šāds cilvēks nedrīkstēja ienākt pilsētā, jo viņš bija spitālīgs, bet 
viņš nāca pie Jēzus, jo zināja, ka Jēzus var viņu dziedināt no šīs bries-
mīgās slimības. Kā nāca šis slimais? Tāds, kāds viņš bija, – slimības 
pārņemts. Viņš necentās noslēpt, ka ir spitālīgs.

Kā mēs varam nākt pie Jēzus? Mums vajadzētu nāk tādiem, kādi 
esam, un Viņam izstāstīt, ka esam grēcinieki un mums vajadzīga 
atbrīvošana no grēka.

Bībelē teikts, ka tad, kad spitālīgais nāca, “Jēzus to aizskāra, sacīdams: 
“Es gribu, topi šķīsts!” un tūdaļ spitālība no tā pazuda” (Lūkas 5:13). 
Tanī pat brīdī vīrs tika dziedināts. 

Tu vari nāk un Jēzum teikt: “Kungs, es esmu grēcinieks. Vai Tu vari 
darīt mani tīru?” Jēzus ir teicis: „Kas nāks pie Manis nāks, to Es 
neatstumšu” (Jāņa 6:37). Jēzus tevi neraidīs prom, ja tu novērsīsies 
no grēka un lūgsi Viņam tevi glābt. Tas patiešām ir brīnišķīgi būt 
brīvam no grēka, tas ir daudz labāk nekā tikt dziedinātam no nāvē-
jošās slimības.

Ja tu vēlies šodien lūgt Kungu Jēzu glābt tevi no grēka, bet nezini, kā 
to darīt, pienāc pie manis pēc nodarbības. Es būšu (norāda konkrētu vietu). 
Ja redzēšu tevi tur, es zināšu, ka tu vēlies zināt, kā tikt glābtam no  
grēka. Es tev palīdzēšu saprast, kā tas var notikt.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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3. stunda
Kas ir Jēzus Kristus?

Bībeles teksts skolotājam
Mateja 17:1-9
Jāņa 1:1-12
Jāņa atkl. gr. 1:9-18

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

Stundas vadlīnijas
 Attēls 3-1 Kas ir Jēzus Kristus

 Attēls 3-2 Dievs Dēls

 Attēls 3-3 Kļuva par cilvēku

 Attēls 3-4 Dzīvoja svētu dzīvi

 Attēls 3-5 Vienīgais Glābējs

 Attēls 3-6 Kungs Jēzus – Kungu   
   Kungs

 Attēls 3-7 Mums jālūdz Viņu glābt  
   mūs
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Stunda
Attēls 3-1
Vai tu zini, kas ir visnozīmīgākā persona visā pasaules vēsturē? Kurš 
atšķiras no visiem cilvēkiem? Jā, tas ir Jēzus Kristus. Neviens nav 
dzimis, kā Viņš. Neviens nav dzīvojis, kā Viņš, miris, kā Viņš, un 
augšāmcēlies, kā Viņš. Tāpēc mēs dažas minūtes padomāsim par to, 
kas ir Jēzus.

Attēls 3-2
Mēs esam runājuši, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls un ka Viņš ir Dievs. 
Bībelē teikts: “Caur Viņu viss ir radies” (Jāņa 1:3) – Viņš ir Radītājs. 
Bībelē arī teikts: “Viņš pats ir pirms visa” (Kolosiešiem 1:17) – Viņš 
ir bijis mūžīgi. Viņš vienmēr ir bijis un vienmēr būs. Viņam nav sā-
kuma un beigu. 

Bībelē teikts, ka Viņš svēts un pilnīgs (Ebrejiem 7:26). Bībelē teikts, 
ka Viņš ir visvarens (Filipiešiem 3:21). Bībelē teikts, ka Viņš ir Ima-
nuēls – Dievs ar mums (Mateja 1:23), ka Viņš ir Dievs (Ebrejiem 
1:8). Jēzus par Sevi ir teicis, ka Viņš ir Dievs (Jāņa 10:30-33). Ar to 
Jēzus atšķiras no citiem.

Reiz, dzīvojot uz zemes, Jēzus Saviem trim tuvākajiem draugiem 
parādīja Savu godību. Jēzus ņēma sev līdzi Pēteri, Jēkabu un Jāni un 
devās uz kalnu. Tur Viņš zemojās lūgšanā. Mācekļi arī lūdza. Tad 
notika kaut kas pārsteidzošs. Jēzus seja sāka spīdēt tik spoži kā saule, 
arī Viņa drēbes sāka spīdēt. Viņš bija tik spožs, ka Pēteris, Jēkabs un 
Jānis ar grūtībām varēja Viņu uzlūkot. Kad viņi atradās kalna virsotnē, 
Dievs Tēvs uzrunāja no Debesīm: “Šis ir Mans mīļais Dēls.. To jums 
būs klausīt” (Mateja 17:5).

Mācekļi nekad to neaizmirsa. Vairākus gadus pēc notikušā Pēteris 
rakstīja: “Mēs.. esam kļuvuši Viņa varenības aculiecinieki” (2. Pētera 
1:16). Pēteris atcerējās skatu, cik Jēzus bija brīnišķīgs un pagodināts.

Attēls 3-3
Cik apbrīnojami, ka Dieva Dēls kļuva cilvēks. Dievs radīja ķermeni 
Jēzum, un Viņš piedzima, kā mazs bērns Bētlemē. Jēzum bija māte kā 
visiem bērniem, bet Viņam nebija parasts tēvs. Viņa Tēvs bija Dievs. 
Jēzus mainīja dzīvi brīnišķīgajās mājās Debesīs pret dzīvi uz mūsu 
grēcīgās zemes. Jēzus atstāja visu Savu bagātību un slavu un piedzima 
lopu kūtī. Viņš nāca, lai parādītu mums, kāds ir Dievs, un atbrīvotu 
mūs no grēka. Nav pārsteigums, ka eņģeļi dziedāja Viņam par godu 
šajā naktī, kad Jēzus dzima un kļuva patiess cilvēks un patiess Dievs.

Attēls 3-4
Bet Jēzus nepalika silītē kā mazs bērns. Viņš auga un dzīvoja pilnīgi 
nevainojamu dzīvi. Tā bija brīnišķīga dzīve! Jēzus apklusināja vēju 

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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un kādā dienā staigāja pa jūras viļņiem. Viņš paēdināja 5000 cilvēku ar 
piecām maizēm un divām zivīm. Viņš dziedināja slimos un vairākus 
cilvēkus piecēla no mirušajiem. Viņš satrieca sātanu, Dieva ienaidnieku. 
Viņam bija vara piedot grēkus. Viņš bija lielākais Skolotājs – “Nekad 
vēl neviens cilvēks nav tā runājis” (Jāņa 7:46). Tāpēc, ka Viņš dzīvoja 
uz zemes kā cilvēks, Jēzus var mūs saprast pilnīgi. Viņš zina, cik grūti 
ir izturēt kārdinājumu darīt sliktu, būt ienīstam, būt nabadzīgam un 
izsalkušam, kā ir būt par apsmieklu citiem un paciest sitienus no ļau-
niem cilvēkiem. Tomēr visā savā dzīvē Jēzus nekad negrēkoja, pat ne 
domās vai vārdos. Tikai Viņš vienīgais izpildīja Dieva baušļus. Jēzus 
dzīvoja nevainojamu dzīvi. 

Attēls 3-5
Jēzus īpašais mērķis bija kļūt par mūsu Glābēju – darīt mūs brīvus 
no visiem grēkiem un ļaunuma mūsu dzīvē.

             “Nav neviena cita,
       Kas grēka cenu samaksātu.
   Tikai Viņš var atslēgt Debess vārtus
           Un atļaut ieiet mums.”

Pirms Jēzus nāca pasaulē simtiem gadu Dievs lika cilvēkiem upurēt 
jērus par saviem grēkiem? Kāpēc? Jo Bībelē ir teikts, ka „bez asins 
izliešanas nevar būt grēku piedošanas” (Ebrejiem 9:22). Dzīvība – 
asinis tika atdotas. Kad jērs nomira par cilvēka grēkiem, tas norādīja 
uz to, ka reiz Kungs Jēzus mirs par mūsu grēkiem. Dzīvnieka asinis 
nevarēja nomazgāt grēkus. Bībelē Jēzus ir saukts par Dieva Jēru. 
Dievs visus grēkus uzlika Savam Dēlam. Jēzus samaksāja par mūsu 
grēkiem un sliktiem darbiem ar Savām asinīm. Bet Jēzus augšāmcēlās 
no mirušajiem. Viņš ir dzīvs Glābējs, Viņš ir vienīgais Glābējs – Viņš 
vienīgais var darīt mūs brīvus no grēka.

Attēls 3-6
Kungs Jēzus ir kungu Kungs. Mēs redzējām, kā Jēzus kļuva par cil-
vēku un dzīvoja uz zemes. Jēzus mira pie krusta un samaksāja par 
mūsu grēkiem. Dievs Viņu augšāmcēla no nāves, lai Jezus dzīvotu 
mūžīgi. Viņš ir Kungs pār visu. Viņš valda pār visu izplatījumu. Viens 
no Bībeles rakstītājiem, Jānis vēsta mums kā Jēzus parādījies viņam:

“Viņa acis (bija) kā uguns liesmas, Viņa kājas līdzīgas zelta metālam, 
krāsnī kausētam, un Viņa balss kā lielu ūdeņu balss. .. Viņa vaigs 
spīdēja kā saule savā spēkā” (Atklāsmes 1:14-16). 

Kad Jānis redzēja majestātiski pagodināto Kristu, viņš nokrita pie 
Jēzus kājām. Tāds Jēzus ir šodien – Viņš ir kungu Kungs un ķēniņu 
Ķēniņš.

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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Attēls 3-7
Bībele saka: “Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiksiet pestīti” 
(Apustuļu darbi 16:31). Ko nozīmē ticēt Jēzum Kristum? 

Es izmantošu piemēru par saplēstu pulksteni. Kam jūs nestu salauztu 
pulksteni? Maizniekam vai miesniekam? Nē! Jūs pulksteni aiznestu 
pulksteņmeistaram. 

Ko jūs darīsiet ar pulksteni, kad būsiet pie meistara? Vai jūs lūgsiet 
salabot pulksteni, nenoņemot to no rokas? Nē! Jūs noņemsiet pulks-
teni no rokas un pasniegsiet meistaram. 

Mūsu dzīves ir salauzis grēks. Kas ir Vienīgais, kas spēj salabot mūsu 
dzīvi? Ne tu, ne es. Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir vienīgais, kas var 
salabot mūsu dzīvi.

Ko mums darīt, nākot pie Jēzus? Mēs lūdzam Viņu glābt mūs un 
uzņemties pilnīgu kontroli pār mūsu dzīvi. Citiem vārdiem, mēs ie-
liekam savu dzīvi Viņa rokās un uzticam Viņam izlabot to. Kad mēs 
tā uzticamies Jēzum, tad mūsu grēki tiek piedoti; Dievs pieņem mūs 
par Saviem bērniem; Viņš uzlūko mūs ar Jēzus Kristus labestību; Viņš 
dod mums jaunu dzīvi; Viņš ar Svētā Gara starpniecību dzīvo mūsos.

Vai tu vēlies lūgt Kungu Jēzu Kristu glābt tevi? Bībele saka: “Tici uz 
Kungu Jēzu Kristu un tiksi glābts” (Apustuļu darbi 16:31).

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
pantus no Bībeles.
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4. stunda
Ko darīja Kungs Jēzus Kristus

Bībeles teksts skolotājam
Jāņa 19–20
Ap.d. 1:8-11

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

Stundas vadlīnijas
 Attēls 4-1 Ko darīja Jēzus Kristus?

 Attēls 4-2 Kristus mira par mūsu
    grēkiem
 Attēls 4-3 Jēzus Kristus ir   
   augšāmcēlies
 
 Attēls 4-4 Viņš atgriezās Debesīs

 Attēls 4-5 Viņš ir dzīvs mūžīgi

 Attēls 4-6 Viņš nāks atkal

 Attēls 4-7 Vai tu esi gatavs tikties ar
    Jēzu?
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Stunda 
Attēls 4-1
Vistiņai bija 10 cālīši, kuri sildījās zem māmiņas spārniem. Pēkšņi 
sausajā zālē iekrita dzirkstele un izcēlās ugunsgrēks. Nākošā dienā 
fermeris atrada sadegušās vistas ķermeni. Kad viņš to mēģināja pacelt, 
desmit cālēni izlīda no vistiņas spārnu apakšas. Vista bija mirusi, bet 
cālēni bija glābti un dzīvi. Vistiņai bija iespēja izbēgt no uguns un glābt 
pašai sevi, bet viņa palika un, atdodot savu dzīvību, glāba savus cālīšus. 
Tas man atgādina to, ko Jēzus izdarīja mūsu dēļ. Viņš nomira mūsu 
grēku dēļ, lai mēs netiktu sodīti.

Attēls 4-2
Bībele saka: “Kristus ir miris par mūsu grēkiem” (1. Korintiešiem 
15:3). Lieldienās mēs pieminam Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Vai 
tu atceries, kas notika? Kungs Jēzus Kristus tika arestēts un sists ar 
pātagu. Pat Viņa ienaidnieki nevarēja atrast neko sliktu, ko Viņš būtu 
darījis. Karavīri Viņu izveda ārpus Jeruzalemes uz kāda kalna. Tur 
Jēzus tika piesist krustā. Viņa kājas un rokas ar naglām tika pienag-
lotas pie krusta. Sešas stundas Kristus karājās pie krusta (no 9 rītā 
līdz 3 pēcpusdienā). Dienas vidū piepeši kļuva tumšs. Kāpēc? Tāpēc, 
ka Dievs uzlika visus cilvēku grēkus Jēzum, kā Viņš to bija apsolījis 
Savā grāmatā, Bībelē.

Var teikt tā – Dievs vienā rokā paņēma visus to cilvēku grēkus, kuri 
dzīvoja un ticēja Dievam, pirms Jēzus nāca, un otrā rokā to cilvēku 
grēkus, kuri ticēs Viņam nākotnē. Saliek abas rokas kopā virs Jēzus 
galvas, Dievs uzlika visus mūsu grēkus un pārkāpumus Jēzum.

Kungs Jēzus Kristus mira, saņemot sodu mūsu vietā. Bībele saka: 
“Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visas netaisnības” (1. Jāņa1:7). 
Visbeidzot Jēzus sauca: “Viss ir piepildīts!” (Jāņa 19:30) un “Tēvs, 
Tavās rokās Es nodotu Savu garu” (Lūkas 23:46). Tad Viņš nomira. 
Neviens cilvēks Viņam neatņēma dzīvību. Viņš nonāca uz krusta 
tāpēc, kā Pats to vēlējās. Bet Viņš atdeva Savu dzīvību ar nolūku, lai 
izglābtu mūs. 

Attēls 4-3
Jēzus ķermeni noņēma no krusta un ielika kapā – klintī izcirstā alā. 
Liels akmens tika aizvelts priekšā ieejai. Bet Jēzus nepalika kapā. Viņš 
nav miris. Dievs Viņu uzmodināja no mirušajiem mūžīgai dzīvei. Tas 
bija liels brīnums! Jēzus augšāmcēlās un parādījās Saviem mācekļiem 
vairākas reizes (ieskaitot vairāk nekā 500 cilvēku vienlaicīgi). Viņi Jēzu 
redzēja, pieskārās Viņam, sarunājās ar Viņu, kopā ēda. 

Tāpēc, ka Jēzus augšāmcēlās no nāves, mēs skaidri zinām, ka Viņš 
ir patiesi Dieva Dēls un viss, ko Viņš ir teicis, ir patiesība. Tāpēc ka 
Jēzus augšāmcēlās, mēs zinām, ka grēks ir pilnībā nolīdzināts. 

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
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Attēls 4-4
Četrdesmit dienas pēc augšāmcelšanās Jēzus tikās ar Saviem mā-
cekļiem un pēc tam Viņš tika pacelts debesīs. Augstāk un augstāk, 
līdz mākoņi aizsedza Viņu, Viņš nebija vairs redzams. Kungs Jēzus 
pameta šo zemi. Viņš atgriezās atpakaļ Debesīs pie Sava Tēva. Jēzus 
tagad ir Debesīs.

Attēls 4-5
Kad Jēzus atgriezās Debesīs, Dievs Tēvs deva Viņam godības pilnu 
vietu. Jēzus ir kungu Kungs; Viņš ir Valdnieks pār visu. Viņš ir dzīvs 
mūžīgi. Tāpēc, ka Viņš ir dzīvs mūžīgi, Viņš saprot visu par mums un 
aizlūdz par mums Savam Tēvam, kas mīl Savu Dēlu. Tāpēc, ka Jēzus 
ir dzīvs mūžīgi, Viņš spēj palīdzēt mums mūsu vajadzībās (Ebrejiem 
2:18; 4:15,16; 7:25).

Attēls 4-6
Cilvēki vienmēr ir vēlējušie uzzināt, kas notiks nākotnē. Vai tu arī vēlies 
uzzināt svarīgāko, kas notiks nākotnē? Jēzus nāks uz zemi vēlreiz, vairs 
ne kā mazs bērns, bet lielā spēkā un diženumā. Mēs nezinām, kad tas 
notiks – tas var notikt arī šodien. Jēzus ir apsolījis: “Es nākšu atkal 
un ņemšu jūs pie Sevis, lai tur, kur Es esmu, būtu arī jūs” (Jāņa14:3). 
Jēzus nāks atkal un vispirms ņems pie sevis Debesīs tos, kas Viņam 
pieder. Bet Viņš nāks arī kā tiesnesis tiem, kuri nav pieņemuši Viņu 
kā Glābēju un nav atzinuši par Kungu.

Attēls 4-7
Vai tu esi gatavs, ja Kungs Jēzus nāktu šodien? Vai tu būtu kopā ar 
Viņu Debesīs, jo tu piederi Viņam; vai arī Viņš tev kādu dienu teiks: 
“Es tevi nekad neesmu pazinis; ej prom no Manis” (no Mateja 7:23). 
“Ej prom no Manis. Es tevi nekad neesmu pazinis kā Savu draugu.”

Kā mēs varam būt gatavi sagaidīt Kungu Jēzu? Mums jātic, ka Jēzus 
ir Dieva Dēls un ka Viņš ir saņemis sodu par mūsu grēkiem pie 
krusta. Mums jānovēršas no nepareizā ceļa un jāuzticas Viņam glābt 
mūs no grēka. Tas ir vairāk nekā ticēt, ka Jēzus ir dzimis Bētlemē, ka 
Viņš dzīvoja pilnīgu un bezvainīgu dzīvi, ka Viņš nomira Golgātā, ka 
Viņš augšāmcēlās un tagad ir Debesīs. Tu Viņam patiesi netici līdz 
brīdim, kad tu uztici Viņam sevis glābšanu no grēka. Ja tu vēlies, lai 
Jēzus tevi glābj, tu vari sacīt Viņam: “Mīļais Jēzu, es esmu grēcinieks. 
Paldies Tev par to, ko tu darīji manis dēļ pie krusta. Es lūdzu Tevi, 
glāb mani no grēka.”

Bībele saka: “Jo ikviens, kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts” 
(Romiešiem10:13).

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
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5. stunda
Kas ir Bībele?

Bībeles teksts skolotājam
 2. Timotejam 3:14-17
 2. Pētera 1:19-21

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

Stundas vadlīnijas
 Attēls 5-1 Kas ir Bībele?

 Attēls 5-2 Dieva Vārds

 Attēls 5-3 Pilnīgi patiesa

 Attēls 5-4 Mūžīga

 Attēls 5-5 Pabeigta

 Attēls 5-6 Spēj izmainīt dzīvi

 Attēls 5-7  Lasi Bībeli, tici tai, mācies  
   to, paklausi tai
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Stunda
Attēls 5-1
Ja tava māmiņa un tētis ir bijuši tālu pāri jūrai, viņi nevarēja ar tevi 
sarunāties katru dienu. Tu nevarēji viņus redzēt. Bet bija veids kā tu 
varēji ar viņiem sazināties. Viņi varēja tev rakstīt parastas vai e-pasta 
vēstules. Dievs vēlas sarunāties ar mums. Bet Dievs mums nevar 
parādīties redzamā veidā, jo Viņš ir Gars (Jāņa 4:42), un Viņa godība 
ir tik varena, ka mēs kļūtu akli Viņa spožuma dēļ. Taču Dievam ir 
veids, kā ar mums sarunāties. Viņš sūtīja mums garu vēstuli, lai mēs 
to lasītu un zinātu, ko Viņš vēlas, lai mēs zinām un darām. Viņa 
“vēstule” ir Bībele. Jā, Bībele ir Dieva vēstule mums. 
Turiet Bībeli paceltu, lai bērni to var redzēt.

Attēls 5-2
Dievs šo vēstuli nerakstīja ar pildspalvu, kā mēs to darām. Viņš 
dažādos laikos izvēlējās apmēram 40 vīrus, kuri Viņu mīlēja. Viņš 
vadīja tos uzrakstīt Bībeles grāmatas. (2. Pētera 1:21) Pirmo Bībeles 
daļu uzrakstīja apmēram pirms 3400 gadiem un beidzamo daļu 
apmēram pirms 1500 gadiem. Tas ir ļoti sen. Dievs vadīja visu, kas 
tika rakstīts. Viņš pat vadīja katra vārda izmantošanu (2. Timotejam 
3:16). Dievs arī rūpējās, lai nekas no uzrakstītā nepazustu un Bībeli 
varētu iespiest. Bībele ir patiess Dieva Vārds.

Attēls 5-3
Kā jūs domājat, vai cilvēki, kuri rakstīja Bībeli, kādreiz kļūdījās? Nē, 
Dievs viņus pasargāja no kļūdīšanās. Visa Bībele ir pilnīgi pareiza. 
Kā mēs varam zināt, ka Bībele ir patiesa? 

Viens iemesls ir tas, ka Jēzus ir teicis, ka viss Viņa teiktais ir patiesība. 
Piemēram, Viņš sacīja: “Tavi vārdi ir patiesība” (Jāņa 17:17). Dieva 
Vārds, Bībele, ir patiesība. 

Otrs iemesls ir tas, ka Bībele runā to, kas notiks nākotnē, un tas 
patiešām notika. Piemēram, simts gadus pirms Kungs Jēzus nāca uz 
zemes Bībelē jau bija rakstīts par vairāk nekā 30 lietām, kuras notiks 
ar Viņu. Visas šīs lietas notika tieši tā, kā Bībelē bija rakstīts.

Trešais iemesls, kāpēc mēs zinām, ka Bībele ir patiesa, ir – tā saka 
mums, kā grēki var tikt piedoti un mūsu dzīves var tikt izmainītas, 
kad mēs lūdzam Kungu Jēzu kļūt par mūsu Glābēju. Katru reizi, 
kad kāds atgriežas pie Jēzus un patiesi vēlas saņemt no Viņa grēku 
piedošanu, šīs personas dzīvē ienāk lielas pārmaiņas. Tas ir vēl viens 
pierādījums, ka Bībele ir patiesa.

Attēls 5-4
Vai tu ir devis solījumu un to neesi turējis? Dažreiz cilvēki apsola lietas, 
kuras nav atkarīgas no viņiem. Bet ar Bībeli, Dieva Vārdu, ir citādāk. 

Skolotājs vai kāds no 
vecākiem bērniem izlasa 
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Dieva Vārds nekad nemainās – tas ir mūžīgs. Pat ja viss cieš neveiksmi, 
atceries Jēzus vārdus: “Mani vārdi nekad nezudīs” (Mateja 24:35). 

Dieva Vārds ir mūžīgs. Cilvēki var mēģināt kavēt Bībeļu iespiešanu; 
viņi var tās pat dedzināt. Pirms apmēram simts gadiem Voltērs teica: 
“Pēc 100 gadiem neviens vairs nelasīs Bībeli.” Bet šodien Bībeli lasa 
vēl vairāk ļaužu. Tā ir izdota vairāk valodās nekā citas grāmatas. 
Cilvēki vēl joprojām mīl Bībeli, jo tā ir Dieva Vārds, un tu vari tai 
pilnībā uzticēties vienmēr.

Attēls 5-5
Bībele ir pilnīga – tā ir pabeigta. Dievs mūs brīdina no vēlmes 
pievienot kaut ko Bībelei vai kaut ko izņemt no Bībeles (Atklāsmes 
22:18,19). Šajā grāmatā, Bībelē, ir 66 grāmatas. Katrai grāmatai ir 
savs nosaukums. Dievs lika Bībeles rakstītājiem pierakstīt visu, ko 
Viņš vēlējās darīt mums zināmu. Bībele liek mums “turpināt cīņu par 
ticību” (Jūdas 3). Dievs mums vienreiz par visām ir parādījis, kam lai 
mēs ticam un ko lai darām. Bībele ir vienīgā vēstule no Dieva. Citi 
cilvēki ir uzrakstījuši un teikuši brīnišķīgus vārdus, bet tie nelīdzinās 
Dieva “vēstulei”.

Attēls 5-6
Brīnišķīgā grāmata, Bībele, ir spējīga izmainīt dzīvi. Tas ir spēcīgs 
vārds, kurš uzrāda mums grēkus, atnes jaunu dzīvi Kristū un dara 
mūs par stipriem kristiešiem. Bībele patiesi ir “Dieva spēks pestīšanai” 
(Romiešiem 1:16).

Galvenais Bībeles nolūks ir aicināt mūs likt savu cerību uz Jēzu 
Kristu un dzīvot Viņam (Jāņa 20:31). Bībelē ir stāsts par mazu zēnu 
Timoteju, kura māte un vecmāmiņa lasīja Bībeli viņam priekšā, kad 
viņš vēl bija bērns. Vēlāk Timotejs uzticējās Jēzum, un Jēzus viņu 
atbrīvoja grēkiem. Pēc tam viņš kļuva par misionāru un devās uz 
dažādām vietām, lai mācītu ļaudis par Kungu Jēzu. Timoteja dzīve ir 
piemērs citiem, ko Dievs var darīt.

Vai tu vēlies, lai Dievs izmaina savu dzīvi? Tad rīkojies tāpat kā Timo-
tejs, daudzi citi un arī es, – tici Bībelei, novērsies no saviem grēkiem 
un lūdz Kungu Jēzu ienākt tavā sirdī un dzīvē. Bībele saka: “Viņš var 
uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva” (Ebre-
jiem 7:25). Ja tu vēlies vairāk uzzināt par to, kā to darīt, tad, lūdzu, 
uzkavējies pēc nodarbības. Pienāc pie manis un saki: “Es vēlētos vairāk 
uzzināt par to, kā lūgt Jēzu ienākt manā sirdī un dzīvē.”

Attēls 5-7
Ko mums vajadzētu darīt ar Bībeli? Mums tā ir jālasa vai jāklausās, 
kad citi to lasa mums priekšā. 
Kā tu justos, ja tu būtu uzrakstījis kādam vēstuli, kurš to pat nedomātu 
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lasīt? Dievs vēlas, lai mēs lasām Bībeli bieži – katru dienu, ja tas ir 
iespējams.

Mums ir jātic Bībelei. Mēs ne vienmēr visu saprotam no tā, kas rakstīts 
Bībelē, tomēr mums vajadzētu uzklausīt Dievu Viņa Vārdā. Ja citi 
vēlas apšaubīt Bībeli, lai viņi to dara; bet mēs paturēsim prātā, ka 
Bībele ir Dieva Vārds. Dieva ienaidnieki cenšas viest mūsos šaubas 
par to, ko Bībele saka.

Mums vajadzētu mācīties no galvas Bībeles pantus. Mums vienmēr 
visur nav līdzi Bībeles, bet, iemācījušies pantus no galvas, mēs nesam 
Dieva Vārdu savās sirdīs. Dievs vēlas, lai mēs to darītu.

Mums jāpaklausa Bībelei. Kad tu lasi Bībeli vai klausies, ko tā māca, 
tad dari, ko tā saka. Tas ir ceļš, kā būt patiesi laimīgam – darīt to, ko 
Dievs saka.

Es ceru, ka tu teiksi: “Cik Tava bauslība (Dieva Vārds) man ir mīļa!” 
(Psalms 119:97). Es mīlu Bībeli!





Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas 
nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot  
Dievu

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

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

Glābēju
Kurš vienīgais var atbrīvot tevi no grēka? 
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ. 
Kungs Jēzus augšāmcēlās no mirušiem. 
Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt glābtam!
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs Viņš!
Izmantojiet Bībeles pantus 

(Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Apustuļu darbi 16:31; Romiešiem 
6:23 vai 10:13)!

Ko Tas Kungs grib, lai tu darītu?
Ko darīs Viņš?
Brīdiniet par grūtībām!
Jautājiet: „Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?” Iedrošiniet 
bērnu lūgt balsī (ja viņš ir tam gatavs)!

Runājiet par pestīšanas drošību!
Pārrunājiet izlasīto(s) Bībeles pantu(s)!
Runājiet par pārveidotu dzīvi!
Pastāstiet, ko var zināt cilvēks, kurš patiesi uzticējies Kristum!

(Vēlāk) dodiet dažus padomus par kristīgo dzīvi:
Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē!
Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu!
Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā!
Lūdz Dievam piedošanu, kad esi grēkojis!
Satiecies ar citiem kristiešiem!
Atceries Dieva apsolījumu: „Es nekad tevi neatstāšu.” (Ebrejiem 13:5)

Nokopē, izgriez un ieliec savā Bībelē! 
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