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3 Kas to izdarīja?

Lieldienu pasākumam būs vajadzīgi uzticami 
aizlūdzēji un vairāki palīgi. (Pārliecinieties, lai 
viss notiktu atbilstoši valstī noteiktajai bērnu 
tiesību aizsardzības politikai.)

Pievilcīgi ielūgumi palīdzēs ieinteresēt par 
plānoto Lieldienu pasākumu (paraugus 
pavairošanai skat. Resursi, 3. lpp. Ja bērns 
šādu pasākumu apmeklē pirmo reizi, obligāti 
vajadzīga vecāku piekrišana.)

Telpu izrotā atbilstoši pasākuma tematikai – ar 
lupām, lielām aploksnēm ar atzīmi „Slepeni” vai 
„Privāti” u.c.

Bērnu sagaidīšana
Uzruna
Ledlauža spēle – Vislabākais detektīvs
Lūgšana
Bībeles pants – 2. Korintiešiem 5:21
Dziesma – atbilstoša tematikai pēc jūsu izvēles
Stunda – Kas to izdarīja?
Atkārtošanas spēle – Olu kastīšu sacensības 
Dziesma – atbilstoša tematikai pēc jūsu izvēles
Lūgšana
Rokdarbs – Vitrāžas krusts
Cienasts
Darba lapas
Bībeles panta kartītes – katram bērnam ņemšanai līdz 

uz mājām

Izdalīt bērniem iepriekš pagatavotās vārdu 
kartes. (Paraugus skat. Resursi, 4. lpp.) Bērnus 
piereģistrē un izsniedz vārdu kartes. Iepazīstas 
un aprunājas ar bērniem, lai viņi justos gaidīti 
un pieņemti.

Iepazīstina klātesošos ar pasākuma vadītājiem 
un palīgiem, kā arī ar pasākuma programmu.

Vislabākais 

detektīvs
Pirms pasākuma olu kastītē ieliek kādu priekšmetu 
un kastīti paslēpj kaut kur telpā. To pašu izdara ar 
briļļu maku. 

Sākot spēli, katram bērnam iedod pa norāžu lapai 
Nr. 1 (skat. Resursi 5. lpp.). Norādes palīdzēs 
bērniem sameklēt olu kastīti un noskaidrot, kas tajā 
ielikts. Tas, kurš pirmais atrod kastīti, ir vislabākais 
detektīvs. 

Spēli atkārto, izmantojot norāžu lapu Nr. 2, kas 
bērniem palīdz sameklēt briļļu maku. Var izspēlēt 
vairākas reizes, papildinot norādes un mainot 
priekšmetus atbilstoši jūsu situācijai.

Bērniem piemērotas kopdziesmas, kas akcentē 
evaņģēlija vēsti. 

Teksts: Jennifer Haaijer Mākslinieks: Monty McCleery

Copyright © 2019 Child Evangelism Fellowship of Europe



Kas to izdarīja? 4

 

Kārumi pēc jūsu izvēles, bet ņemot vērā, ka starp 
bērniem varētu būt kāds, kuram ir pārtikas alerģija. 
Varat iesaiņot kārumus papīra maisiņā vai aploksē 
ar uzrakstu „Slepeni” vai „Personīgi”.

Vitrāžas krusts (skat. Resursi, 18. un19. lpp.). 
Iepriekš sagatavot paraugu. 

Katram bērnam nepieciešams:

Divas A4 (vai A5) caurspīdīgas līmplēves lapas. 
(Var izmantot arī vaska papīru un PVA līmi, bet 
tas ir ķēpīgāk.)

Krusta šablons (izgriezts no dotajiem 
paraugiem).

Mazos gabaliņos sagrieztas dažādu krāsu 
salvetes. 

Šķēres.

Katram bērnam priekšā noliek caurspīdīgās 
līmplēves lapu un virsū uzliek krusta šablonu. Bērni 
uzmanīgi krusta iekšpusē pa vienam ielīmē salvešu 
gabaliņus tā, lai starp tiem nepaliktu spraugas. 
Kad tas padarīts, skolotājs vai palīgs uzliek virsū ar 
lipīgo pusi uz leju otru līmplēves lapu, lai nofiksētu 
salvešu gabaliņus un krusta rāmi.  Bērns pēc tam 
krustu izgriež.

Paraugi kopēšanai skat. Resursi, 10. lpp.

 
Darba lapas – (Resursi, 20.-21.lpp.) 

 

Stundai – Sešas ar uzrakstu  „Pierādījumi” 
(uzrakstus skat. Resursi, 11.lpp.) marķētas kastes 
ar priekšmetiem „pierādījumiem”. Kad kaste atvērta, 
izņemto „pierādījumu” atstāj uz paaugstinājuma – 
tā būs uzskate. Mācot lielāku grupu bērnu, varat 
izmantot attēlus (skat. Resursi, 12.-17. lpp.).

1. kaste: gara šalle.

2. kaste: 30 jeb dažas sudraba monētas.

3. kaste: liela bļoda (var ietīt, ja nav pietiekami 
lielas kastes).

4. kaste: liela nagla.

5. kaste: teksts ebreju valodā. (Paraugu skat. 
Resursi, 16. lpp.)

6. kaste: spogulis.

Ja vēlaties, varat abi ar palīgu darboties cimdos − 
lai nesabojātu pierādījumus.

Palīgs – apķērīgais izmeklētājs.

(Ja nav palīga, kam uzticēt šo lomu, apķērīgā 
izmeklētāja tekstu varat izlaist un stundu 
pilnībā mācīt pats.)

Bībeles pants – Bībeles panta uzskate (Resursi, 
6.lpp.), divi auduma gabali – balts un tumšas 
krāsas, olu šablonu kopijas (Resursi, 7.-8.lpp.), 
atvērtā kapa attēls (Resursi, 9. lpp.).

Citi mācību līdzekļi – Dziesmu uzskate. Traktāti 
vai neklātienes Bībeles stundu komplekti, vai 
grāmatiņas „Katru dienu ar Dievu” vai „Gribu 
zināt vairāk” (bērniem ņemšanai līdz uz mājām) – 
varat saņemt, sazinoties ar Bērnu kristīgās izglītības 
apvienību, e pasts: ceflatvia@inbox.lv
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„To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā darījis par grēku, 
lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.” (2.Korintiešiem 5:21)

(Bībeles panta uzskate − Resursi, 6.-8.lpp.)

Ievads

Uzspēlēsim vārdu pingpongu! Es teikšu vārdu, 
bet jums jāpasaka vārds ar pretēju nozīmi. 
Piemēram, tīrs (netīrs), šķībs (taisns), skaļš 
(kluss), atvērts (aizvērts), liels (smags).

Iepazīstināšana

Es tagad izlasīšu Bībeles pantu, klausieties un 
pasakiet, kuri divi vārdi ir ar pretēju nozīmi. 
(Izlasa no Bībeles 2.Korintiešiem 5:21.) Iespējams, 
kamēr lasīju, nepaguvi  noteikt, kuri ir tie divi 
vārdi. Tūlīt parādīšu panta uzskati un izlasīsim 
to visi kopā.  Tad padomāsim, kuri vārdi ir ar 
pretēju nozīmi. (Uzliek uzskati un nolasa pantu visi 
kopā.)

Izskaidrojums

(Izkaidro, pamīšus mācot pielietojumu un 
atkārtojot pantu.) 

Divi pretējas nozīmes vārdi te ir „grēks” un 
„taisnība”. Dievs vienmēr saka taisnību, saka, 
kas ir pareizi. Grēks ir viss, ko domājam, sakām 
vai darām tieši pretēji tam, ko Dievs atzinis 
par pareizu. Viņš saka: „Nezodz!” – Tātad zagt 
ir grēks. Viņš saka: „Bērni, klausiet saviem 
vecākiem!” – Tātad nepaklausība tētim vai 
mammai ir grēks. Dievs saka: „Mīli savu tuvāko 
kā sevi pašu!” – Tātad būt savtīgam, domāt tikai 
pa sevi ir grēks. (Saskaņā ar 2.Mozus 20:15, Efeziešiem 
6:1 un Mateja 22:39.)

Taisnība ir kas pilnīgi pretējs grēkam, vai ne? 
Būt taisnīgam nozīmē domāt, runāt un rīkoties 
pareizi.  

„To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā darījis 
par grēku” – padomāsim, par ko te ir runa!  

„To [Jēzu], kas grēka nepazina, Viņš [Dievs] 
mūsu labā darījis par grēku” – Ko tas mums 
pasaka par Kungu Jēzu? (Bērnu atbildes.) Jēzus 

nekad nav grēkojis, Viņam nekad nav ienākusi 
prātā neviena grēcīga doma. 

Dievs padarīja Viņu par grēku – Dievs izturējās 
pret Kungu Jēzu tā, kā izturas pret grēku. Dievs 
sodīja Viņu par mūsu grēkiem. Citādi neviens, 
arī neviens no mums, nevarētu būt taisns 
Dieva priekšā.

 „... lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.”  − Tagad  
pret katru, kurš tic uz Jēzu, Dievs izturas 
tāpat kā pret taisnīgo Jēzu – Dievs katru, kurš 
uzticējies Jēzum, redz tikpat nevainojamu kā 
Savu Dēlu Jēzu. 

Man te ir divi auduma gabali – balts un 
tumšā krāsā. (Pārliek pāri vienai rokai tumšo auduma 
gabalu.) Tādi esam mēs – tu un es − , mēs esam 
grēcinieki un pelnījuši Dieva sodu. 

(Pārliek pāri palīga rokai balto auduma gabalu.) Šis 
audums simbolizē nevainojamo, taisnīgo 
Jēzu. Dievs mūsu labā padarīja Jēzu par grēku. 
(Pārklāj baltajam audumam pāri tumšo.) Kad cilvēks 
ir uzticējies Kungam Jēzum, Dievs šo cilvēku 
redz tikpat labu kā Jēzus. (Pārklāj pāri savai rokai 
balto audumu.) Tikai tā iespējams sakārtot tavas 
attiecības ar Dievu. 

Pielietojums

Neatpestītam: Pasaulē ir tikai divu veidu 
cilvēki. – Tie, kuri neko nemaina savā dzīvē 
un paliek savos grēkos, nekad nevarēs dzīvot 
ar Dievu (parāda tumšo audumu), un tie, kuri 
uzticējušies Kungam Jēzum, kurš uz visiem 
laikiem darīs viņus taisnus (parāda balto audumu). 
Un kā ir ar tevi? Pie kuriem cilvēkiem piederi 
tu? Iespējams, šodien tevi pārņēmusi vēlēšanās 
sakārtot savas attiecības ar Dievu,  beidzot 
būt taisnam Dieva priekšā. Ja tu nožēlo, ka esi 
grēkojis, pastāsti to Dievam! Pasaki paldies 
Kungam Jēzum, ka Viņš tavā labā tika padarīts 
par grēku! Saki Kungam Jēzum, ka vēlies 
kopā ar Viņu kļūt taisns. Tad, lai gan joprojām 
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nespēsi dzīvot nevainojami, Dievs, skatoties 
uz tevi, redzēs tevi tādu, kāds ir Jēzus, − 
nevainojamu.

Atkārtošana 

Tagad es aizklāšu kādas panta daļas un 
visi kopā mēģināsim pateikt pantu, sakot 
aizklātās daļas, piecelsimies kājās. (Panta 
daļu aizklāšanai lieto olas šablonu ar „L” burtu 
skat. Resursi, 7.-8. lpp. Tad nākamo panta 
teksta daļu aizklāj ar burtu „i”un visi kopā saka 
pantu, atkal pieceļoties kājās, kad atkārto 
aizsegtos panta vārdus.  Tā turpina, aizklāšanai 
izmantojot olas ar burtiem „i, „e”, „l” „d”, „i”, „e” 
„n”, „a”, un „s”. Visbeidzot pajautā bērniem, kāds 

vārds sanācis no olu burtiem. Paskaidro, ka 
Lieldienas ir par Jēzu un to, ko Viņš paveicis 
mūsu labā, lai mēs varētu būt taisni Dieva acīs.) 

Kungs Jēzus, protams, nenomira uz visiem 
laikiem. Šajā attēlā redzamas kapenes jeb 
kaps (Skat. Resursi 9. lpp.), līdzīgs tam, kādā 
tika apglabāts Viņš. Akmens no ieejas kapā 
ir novelts, lai cilvēki varētu ieiet kapā un 
pārliecināties, ka Jēzus tur vairs nav, Viņš ir 
dzīvs.  

Es tagad aizklāšu ar attēlu kādas panta daļas, 
redzēsim, vai varēsiet no galvas pateikt visu 
pantu. (Atkārto to vairākkārt.)
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Uzskate
Sešas kastes (katrā pa vienam stundā minētajam 
pierādījumam), katra marķēta ar uzrakstu 
„Pierādījumi” (skat. Resursi, 11. lpp.). 
Izņemot kārtējo pierādījumu, to novieto 
kopā ar citiem pierādījumiem bērniem 
redzamā vietā. Ja bērnu ir daudz, 
pierādījumu priekšmetu vietā varat izmantot 
to attēlus (skat. Resursi, 12.-17. lpp.).

Rakstu vietas
Mateja 26:14-16, 26:47-27:66, 23:5; Lūkas 
23:47; Jesajas 3:10, 53:6; 1.Pētera 1:19-20; Jāņa 
10:17,18; Galatiešiem 2:20.

Bībeles pants
„To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā darījis 
par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība.”  
(2. Korintiešiem 5:21)

Centrālā patiesība

Šajā stundā nav izcelta konkrēta centrālā patiesība. 
Stunda veidota kā atbilde uz jautājumu „Kas to 
izdarīja?” saskaņā ar faktiem par Jēzus, Dieva 
nevainojamā Dēla, nāvi kā daļu no Dieva plāna. 

Pielietojums neatpestītiem
Tici, ka Jēzus nomira par tevi, un uzticies Viņam kā 
savam Glābējam!

Pielietojums atpestītiem
Šajā stundā nav pielietojuma atpestītiem bērniem. 

Šodien būsim kā detektīvi un vāksim svarīgus 
pierādījumus. Ja notikusi laupīšana, slepkavība 
vai kāds cits likumpārkāpums, detektīvu 
darbs ir noskaidrot, kas to izdarīja. Viņi vāc 
pierādījumus, lai noskaidrotu patiesību. 

Viņi grib uzzināt, kas patiesībā notika, jo ne 
vienmēr ir tā, kā izskatās. 

Lieldienās kristieši piemin Kunga Jēzus Kristus 
nāvi pirms vairāk nekā 2000 gadiem. Viņš tika 
piesists krustā, kā to darīja ar noziedzniekiem. 
Romiešu kareivis, to redzot, teica: „Šis patiešām 
bija nevainīgs cilvēks” (pēc Lūkas 23:47). 

Jēzus bija nevainīgs cilvēks, nevainojamāks par 
jebkuru tev zināmo cilvēku. Viņš nekad nebija 
domājis, teicis vai darījis ko sliktu. Un tomēr 
Viņu piesita krustā kā noziedznieku. Kas to 
izdarīja? 

Tā kā esam detektīvi, mums tas jānoskaidro. 
Meklēsim pierādījumus un saspringti 
domāsim. Mums palīdzēs apķērīgais 
izmeklētājs – varat man ticēt: viņš liks mums 
kustināt savas pelēkās smadzeņu šūniņas!  
(Iepazīstina ar apķērīgo izmeklētāju.)

Te mums ir vairākas kastes ar svarīgiem 
pierādījumiem. Vēl mums ir notikumu apskats, 
kas rakstīts drīz pēc Jēzus krustā sišanas. Tas 
ir simtprocentīgi ticams, tajā nav kļūdu, tāpēc 
mums kā detektīviem ļoti noderīgs. Šis apskats 
atrodas Bībelē, Matejā evaņģēlijā. Vai kāds 
varētu iznākt priekšā un atšķirt manā Bībelē 
Mateja evaņģēlija 26. nodaļu un atstāt Bībeli 
atvērtu tajā vietā? (Pagaida, kamēr brīvprātīgais to 
izdara.)

1. pierādījums
Kādam detektīvam jāpalīdz 
atvērt 1. kasti. (Bērns to izdara, 
izceļ un parāda šalli.) Kāds 
dīvains pierādījums! Vai ir 
kādas idejas, ko tas mums 
dod? 

Jūdu vīrieši, lūdzot Dievu, 
lika sev uz pleciem šalles 
ar pušķiem galos. Jūdu 
reliģiskajiem vadītājiem šīs 
šalles bija garas. (Balstīts uz 

Mateja 23:5.) Viņi tā gribēja visiem parādīt, cik 
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daudz lūdzas. Tad kāpēc šie reliģiozie vīri, kas 
tik daudz lūdza, bija pret Jēzu? Klausieties, kas 
par to teikts Bībelē (izlasa no Bībeles Mateja 26:59): 
„Bet augstie priesteri, vecaji un visa augstā 
tiesa meklēja viltus liecības pret Jēzu, lai To 
varētu nokaut.”

Viņi aizveda Jēzu uz savu tiesu. Vai, jūsuprāt, 
tā bija taisnīga tiesa? Nē! Viņi nolēma, ka Jēzus 
ir pelnījis nāvi (Mateja 26:66), un „tie Viņam 
spļāva vaigā un sita ar dūrēm” (Mateja 26:67). 
Kāpēc viņi tik ļoti bija pret Jēzu? Kad Jēzus 
pateica, ka Viņš ir Dieva Dēls un ka Viņš un 
Dievs Tēvs viens, viņus pārņēma dusmas un 
naids. Viņi nespēja noticēt, ka Jēzus patiešām 
ir tas, par ko uzdodas. Viņi neticēja, ka Jēzus ir 
Dievs. 

Apķērīgais izmeklētājs: Jums arī jāņem vērā, ka bija 
noteikta kārtība, ko reliģiskie vadītāji drīkstēja 
darīt. Viņiem nebija ne tiesību pašiem uz savu 
roku apcietināt Jēzu, ne arī Viņu nogalināt. 

Skolotājs: Kāds ir jūsu viedoklis, detektīvi? Vai 
viņi bija iesaistīti Jēzus nāvē? (Bērnu atbildes. Ja 
vēlaties, varat balsot - jā vai nē.)

Reliģiozajiem cilvēkiem nebija taisnība. Viņiem 
nebija taisnība, jo viņi neticēja tam, ko Dievs ir 
teicis Bībelē.

2. pierādījums – 30 sudraba monētas

Tagad 2. kaste. (Kāds 
no bērniem atver to, izņem 
monētas un saskaita.) Vai 
jums ir kas sakāms par 
šo pierādījumu? Bībelē 
varam izlasīt tieši par 

šādu naudas summu. (Ja jums ir tikai dažas monētas, 
tad varat teikt: „Mums ir dažas monētas, bet Bībelē varam 
lasīt par 30 sudraba monētām.)

Izlasīsim Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 14.−16. 
pantu (lasa no Bībeles): „Tad viens no divpadsmit, 
saukts Jūda Iskariots, nogāja pie augstajiem 
priesteriem un sacīja: „Ko jūs man dosiet, 
es jums Viņu nodošu?” Un viņi tam deva 
trīsdesmit sudraba gabalus. Un no tā laika tas 
meklēja izdevīgu brīdi, lai Viņu nodotu.”

Kam iedeva naudu? Cik daudz? Kas viņam to 
iedeva? (Bērnu atbildes.) 

Šis gan ir svarīgs pierādījums! Jūdam 
samaksāja, lai viņš Jēzus ienaidniekiem 
pateiktu, kur Viņu atrast. Jūda Iskariots pat 
izdomāja, kādu zīmi dos, lai viņi zinātu, kuru 
apcietināt, − viņš to cilvēku noskūpstīs. 

Jūda trīs gadus bija pavadījis kopā ar Jēzu. 
Viņš redzēja Jēzus nevainojamo dzīvi. Viņš bija 
viens no 12 Jēzus mācekļiem, bet nodeva savu 
skolotāju. Jūda mīlēja naudu vairāk nekā Jēzu.

Apķērīgais izmeklētājs: Pēc tam gan viņš jutās 
nelāgi par to, ko bija izdarījis, pat mēģināja 
reliģiskajiem vadītājiem atdot atpakaļ naudu.

Skolotājs: Detektīvi, tagad jūsu kārta. Vai, 
jūsuprāt, tā Jūda varēja attaisnoties? Ne 
reliģiskie vadītāji, ne Jūda nevarēja piespriest 
Jēzum nāves sodu – viņiem nebija tādu tiesību. 
Valstī valdīja romieši.

3. pierādījums – Bļoda

Apskatīsim nākamo 
pierādījumu. (Bērns atver 
3. kasti.) Bļoda! Ko tad 
tas nozīmē? Izlasīsim 
dažus teikumus no 
Bībeles, varbūt tas 

palīdzēs tikt skaidrībā. Atceraties? – Bībele ir 
visdrošākais pierādījums. (Izlasa no Bībeles Mateja 
27:11, 22, 24.) „Bet Jēzu veda zemes pārvaldnieka 
priekšā. Un pārvaldnieks Viņam jautāja: „Vai Tu 
esi Jūdu ķēniņš?” Bet Jēzus sacīja uz viņu: „Tu 
to saki.” Tad Pilāts saka tiem: „Ko tad es lai daru 
ar Jēzu, kuru sauc par Kristu?”  Viņi visi saka:  
„Sit Viņu krustā!” Bet Pilāts, kad redzēja, ka viņš 
nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva lielāks, 
tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu 
priekšā, sacīdams: „Es esmu nevainīgs pie šī 
taisnā asinīm. Raugait jūs paši!”” 

(Uzdod bērniem vairākus jautājumus un dod laiku tos 
pārrunāt.)

(Poncijs Pilāts)

(Viņš neatrada 
nekādas vainas.)  Atgādiniet, ka Kungs Jēzus nekad 
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nebija izdarījis neko sliktu. Ne tā kā mēs, kas pastāvīgi 
grēkojam – domājam sliktas domas un rīkojamies 
nepareizi, jo esam grēcinieki. Jēzus nebija grēcinieks.

(Jūdi 
nepamierināti sāka protestēt, pieprasot Jēzu sodīt ar 
nāvi.)

(Pilāts 
mazgāja rokas, tā parādot, ka noņem no sevis atbildību 
par Jēzus nāvi.)

(Pilāts. Lai gan 
viņš mazgāja savas rokas, paziņojot, ka tā nav viņa 
vaina, patiesībā viņš nebija nevainīgs. Viņš bija pārāk 
nobijies, lai rīkotos pareizi.) 

Apķērīgais izmeklētājs: Padomājiet, kādu spiedienu 
Pilāts izjuta. Ja viņš būtu atbrīvojis Jēzu, 
Jeruzālemē varētu būt lielas nepatikšanas. 
Imperators būtu ļoti neapmierināts; Pilāts 
varēja zaudēt darbu. 

Skolotājs: Tātad, detektīvi, pievērsīsimies 
pierādījumiem! Vai Pilātam bija kāda loma 
Jēzus nāvē? (Bērni pārrunā un nobalso.)

4. pierādījums – Nagla 

Kurš vēlas atvērt 4. 
pierādījumu kasti? (Izvēlas 
bērnu, kurš vēl nav palīdzējis.) Kas 
mums te ir? Veca nagla! Kāds 
sakars naglām ar Kunga Jēzus 
nāvi? (Varbūt kāds no bērniem 
zinās.) Paskatīsimies, kas par to 

teikts Bībelē. Klausieties uzmanīgi, ko romiešu 
karavīri darīja (Izlasa no Bībeles Mateja 27:29-31.): „Tie 
nopina ērkšķu vainagu un lika Viņam galvā, 
un deva Viņam niedri labajā rokā, un locīja 
ceļus Viņa priekšā, Viņu apsmiedami, un sacīja: 
„Sveiks, Jūdu ķēniņš!” Un tie spļāva Viņam 
virsū, ņēma nieri un sita Viņam pa galvu. Un, 
kad tie bija Viņu apsmējuši, tad tie novilka 
Viņam apmetni un apvilka Viņam paša drēbes 
un aizveda Viņu, lai sistu krustā.” (Pārrunā ar 
bērniem, ko romiešu karavīri izdarīja, norādot, ka viņi 
lietoja naglas, lai piesistu Jēzu krustā.)

Patiešām – ir daudz pierādījumu, ka romiešu 
kareivji nogalināja Jēzu.

Apķērīgais izmeklētājs: Bet viņi taču tikai pildīja 
pavēles.

Skolotājs: Romiešu virsnieks (centurions), kas 
uzraudzīja savus kareivjus, redzēja, ka Jēzus 
nav tāds kā citi, ko viņš bija naglojis pie krusta. 
Šis cilvēks nezvērēja un nelādējās. Jēzus 
pieņēma visu, kas notika ar Viņu. Centurions 
bija liecinieks, ka brīdī, kad Jēzus nomira, 
notika zemestrīce. Mateja evaņģēlijā ir 
uzrakstīts, kā virsnieks jutās un ko teica (Izlasa no 

Bībeles Mateja 27:54.): „Bet virsnieks un tie, kas bija 
pie Viņa un sargāja Jēzu, redzēdami zemestrīci 
un visu, kas tur notika, ļoti izbijās un sacīja: 
„Patiesi Šis bija Dieva Dēls.””

Arī viņš vadījās no pierādījumiem un izdarīja 
pareizos secinājumus. Proti, ka Kungs Jēzus ir 
Dieva Dēls. 

Vai romiešu virsniekiem un viņa vīriem bija 
kāda daļa Jēzus nāvē? Detektīvi, kādas ir jūsu 
domas? (Īsi apspriež un nobalso.)

5. pierādījums – Teksts ebreju valodā

Apķērīgais izmeklētājs: 
Labi detektīvi 
vienmēr meklē 
vairāk pierādījumu, 
jo bieži atrisināt 
lietu nav nemaz tik 
vienkārši, kā šķiet. 

Mani, piemēram, 
nodarbina vairāki jautājumi. Vai tad Dieva 
Dēlam Jēzum nebija spēka aizbēgt no Saviem 
ienaidniekiem? Un vēl. – Dievs Tēvs taču mīlēja 
Savu Dēlu, kāpēc tad neapturēja nežēlīgo 
izrēķināšanos?

Skolotājs: Varbūt palīdzēs nākamais pierādījums. 
(Kāds bērns atver 5. kasti.) Ļoti savādi! Vai jūs, 
detektīvi, kāds zināt, kādā valodā tas ir? (Kāds no 
palīgiem pasaka: „Tas ir ebreju valodā.”)

Ebreju valodā ir sarakstīta Vecā Derība. 
Iespējams, šis teksts varētu būt no Vecās 
Derības. (Kāds no palīgiem pasaka priekšā: „Tas 
uzrakstīts 700 gadus pirms Jēzus nākšanas pasaulē. Tas ir 
no Jesajas 53:10 − „Bet tas Kungs bija nolēmis viņu satriekt 
ar ciešanām”.)
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Dievs mīlēja Savu vienīgo  Dēlu – Viņš to 
apliecināja skaļā balsī brīdī, kad Jēzus tika 
kristīts (Mateja 3:16-17). Dievs arī mīlēja 
cilvēkus, ko Jēzus izglābtu; vienīgais veids, kā 
grēki varētu tikt piedoti, bija sodīt Jēzu par 
visu cilvēku grēkiem.

Kad Jēzus, piesists krustā, cieta drausmīgas 
sāpes, tas bija Dieva sods par grēkiem. Vai esi 
kādreiz padomājis, cik ļoti Dievs tevi mīl? Viņš 
sodīja Savu mīļoto Dēlu par taviem grēkiem.

Jā, gan reliģiskajiem vadītājiem, gan Jūdam 
Iskariotam, gan Pilātam, gan romiešu 
kareivjiem bija sava loma Kunga Jēzus nāvē, 
bet viņi neviens neko nebūtu varējuši izdarīt, 
ja tas nebūtu bijis Dieva plānā. Bībelē teikts, 
ka Dievs to bija ieplānojis jau pirms pasaules 
radīšanas. (Saskaņā ar 1.Pētera 1:19-20.) 

Jēzus piekrita Sava Tēva plānam. Viņš teica, ka 
Viņam ir vara atdot Savu dzīvību un atkal to 
atgūt. (Saskaņā ar Jāņa 10:17,18.) Tātad, cienījamie 
detektīvi, ir pilnīgi skaidrs, ka Jēzus nāve ietilpa 
Dieva plānā. Es nedomāju, ka mums vajadzētu 
vēl balsot, jo Dievs ir devis ļoti skaidrus 
pierādījumus. Vai jums ir kādi jautājumi?

6. pierādījums – Spogulis 

Mums palicis vēl pēdējais 
pierādījums. (Izvēlas bērnu, kuram 
jāatver kaste, pēc tam jāieskatās spogulī un 
jāsaka: „Es redzu vienīgi sevi.” Tad uzaicina 
arī pašiem ieskatīties spogulī un pateikt, ka 
redz tikai sevi.)

Bez šaubām tas ir pavediens! Man 
ir kāds sakars ar Jēzus nāvi. Viņš 
nomira par maniem grēkiem – 
manu savtīgumu, slikto raksturu, 

maniem meliem, manu nepaklausību, 
neglītajiem vārdiem, ko esmu teicis.

Ja pasaulē nebūtu grēka, Jēzum Kristum 
nebūtu bijis jāmirst. Ja Viņš nebūtu bijis bez 
grēka, Viņš nebūtu varējis nomirt mūsu vietā. 
Viņš nomira par mūsu grēkiem. Neviens cits to 
nevarētu izdarīt. Neviens cits mūs tik ļoti nav 
mīlējis. Vai tu saproti un tici, cik ļoti Dieva Dēls 
tevi mīlēja, ka atdeva Savu dzīvību par tevi? 
(Saskaņā ar Galatiešiem 2:20.)

Apķērīgais izmeklētājs: Tas nav tikai par skatīšanos 
spogulī, tas ir par ieskatīšanos savā dzīvē. Tik 
bieži mēs – tu un es – labāk izvēlamies darīt, kā 
pašiem ienāk prātā, nevis klausīt Dievam. Mēs 
zinām, ka ir slikti būt savtīgiem, melot, zagt 
vai pūsties. Un tomēr ļoti bieži tā darām. Dievs 
saka, ka ikviens ir izvēlējies iet pats savu ceļu 
(Jesajas 53:6).

Pielietojums neatpestītiem: 
Skolotājs: Kungs Jēzus nomira, lai 
atvestu cilvēkus atpakaļ pie Dieva. 

Ja tu patiešām tici, ka Jēzus ir 
Dieva Dēls, kas nomiris par taviem 
grēkiem, lūdz, lai Viņš piedod tev 
visus tavus grēkus un ir tavs Kungs 
un Glābējs.

Šodien mums nācās krietni pastrādāt, 
detektīvi. Vai atceraties, kas atradās katrā 
kastē? (Īsi atkārto.)

Pielietojums atpestītiem:

Vēlies būt kas vairāk nekā detektīvs? 
Tu vari kļūt par patiesu Kunga 
Jēzus sekotāju, ja saproti un tici, ka 
Viņš nomira par taviem grēkiem. 
Pateicies Viņam, ka Viņš tik ļoti tevi 
mīl, ka nežēloja Savu dzīvību tevis 
dēļ. Pasaki Kungam Jēzum, ka vēlies 
piederēt Viņam. Tad Dievs vairs 
neredzēs tavus grēkus, bet gan tevi, 
kā teikts mūsu Bībeles pantā, bet kā 
tādu, kas Viņā kļuvis Dieva taisnība 
(2. Korintiešiem 5:21). 

Nepieciešams: Olu kastīte 6 olām un pogas vai 
mazas želejas pupiņas. 

Norādījumi: Kastītē, katrā olām paredzētajā 
iedobītē ieraksta skaitļus, piemēram, 10, 50, 
100, 200, 500. Ja labi neizdodas ierakstīt, var 
skaitļus uzrakstīt uz papīra gabaliņiem un 
ielīmēt olu ligzdiņās. Tajās saliek arī pogas/ 
želejas bumbiņas.
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Kad bērns pareizi atbildējis uz jautājumu, 
viņš var viegli sakratīt olu kastīti un atvērt 
to. Bērna komanda saņem tik punktu, cik 
rakstīts ligzdiņā, kurā iekritusi poga vai želejas 
bumbiņa. Ja iekritušas divas pogas/bumbiņas, 
punktu skaitu dubulto. Uzvar komanda, kurai 
visvairāk punktu.

Viktorīnas jautājumi
1. Kur vēl bez kastēm atradām pierādījumus 

par Jēzus nāvi? (Bībelē)

2. Kāpēc šalle mums atgādina par 
reliģiskajiem vadītājiem? (Viņi valkāja 
lūgšanu šalles ar pušķiem.)

3. Kāpēc reliģiskie vadītāji tik ļoti bija pret 
Jēzu? (Viņi atteicās ticēt Jēzum, kad Viņš 
par Sevi teica, ka ir Dieva Dēls.)

4. Cik daudz naudas Jūda saņēma par to, ka 
aizveda Jēzus ienaidniekus pie Viņa? (30 
sudraba gabalus.)

5. Kas bija Poncijs Pilāts? (Zemes pārvaldnieks, 
kurš nodeva Jēzu sodīšanai ar nāvi.)

6. Kurš teica: „Patiesi Šis bija Dieva Dēls”? 
(Romiešu virsnieks – centurions.)

7. Kā var zināt, ka Dievs bija ieplānojis Sava 
Dēla nāvi? (Tas rakstīts Bībelē.)

8. Par ko Dievs sodīja Savu Dēlu? (Par mūsu 
grēkiem.)

9. Kāpēc Jēzus nebēga? (Viņš piekrita Dieva 
plānam un mīlēja grēciniekus.)

10. Nosauc divus pretējas nozīmes vārdus           
2. Korintiešiem 5:21. (Grēks un taisnība.)



Kā palīdzēt atpestītam 
bērnam iegūt pārliecību 

par glābšanu
Cik svarīga ir pārliecība par glābšanu

Ir vairāki iemesli, kādēļ bērns varētu nebūt 
pārliecināts par savu glābšanu. Viņš varētu uzdot sev 
jautājumus: „Vai mana ticība bija pietiekami stipra? 
Vai es lūdzu Dievu pietiekami bieži? Vai esmu bijis 
patiess?”
Glābšana ir Dieva dāvana, un tās pamatā ir nevis 
bērna paveiktais, bet gan tas, ko izdarījis Jēzus. Tādēļ 
tik svarīgi palīdzēt bērnam vērst savu uzmanību 
uz to, ko darījis un teicis Dievs, lai palīdzētu izprast 
to, ka gan glābšana, gan pārliecība par to balstīta 
Dieva Vārdā dotajos apsolījumos, nevis emocijās 
(Romiešiem 10:17).

Runājiet par pestīšanas drošību!
Jautājiet bērnam par viņa glābšanu, dodot iespēju 
liecināt jums par Jēzu Kristu! Ja šķiet, ka bērns nav 
īsti par to pārliecināts, vēlreiz pārrunājiet punktus, 
kas doti, lai vadītu bērnu pie Kristus.
Kopā izlasiet Bībeles pantu (1. Jāņa 5:12, 5:13; Jāņa 
10:29, 10:28; Apustuļu darbi 16:31; Romiešiem 10:13 
vai Jāņa 1:12).
Palīdziet saprast, ka cilvēks, kurš patiesi uzticējies 
Kristum, var zināt to, ka viņš ir izglābts.
Atgādiniet, ka Dievs vienmēr pilda Savus 
solījumus!
Uzdodiet jautājumus, piemēram: „Vai tu esi 
nožēlojis savus grēkus? Vai tu tici, ka Jēzus nomira, 
lai uzņemtos sodu par taviem grēkiem, un ka Viņš 
ir augšāmcēlies? Vai tu jau esi uzticējies Viņam, 
lai saņemtu glābšanu?” Iedrošiniet bērnu jums 
pastāstīt par laiku, kad viņš tika glābts, un palīdziet 
saprast, ka apstiprinošas atbildes uz iepriekšējiem 
jautājumiem liecina par to, ka bērns ir saņēmis 
glābšanu.
Runājiet par pārveidotu dzīvi! Atpestīta bērna 
dzīvē vajadzētu būt pārmaiņām, kas parādās 
viņa uzvedībā un attieksmē, pat ja šīs pārmaiņas 
ir pakāpeniskas. Ja bērns pats var pamanīt 
kādas pārmaiņas savā dzīvē, tas varētu palīdzēt 
nostiprināt viņa pārliecību.
Palīdziet bērnam saprast, ka arī kristieši grēko 
un, ja tas noticis ar viņu, viņam jālūdz Dievam 
piedošana. Paskaidrojiet, ka tas nenozīmē, ka 
viņam vēlreiz jāsaņem glābšana.

Dodiet dažus padomus par kristīgu 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 tevi neatstāšu un tevi 
nepametīšu” (Ebrejiem 13:5)!

Kā vadīt bērnu 
pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot par

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

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

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 darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?

Brīdiniet par grūtībām!
Jautājiet: „Vai tu gribi uzticēties Kristum tagad vai 
vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt skaļi (ja viņš ir tam gatavs)!

Runājiet par pestīšanas drošību!
Pārrunājiet iepriekš lasīto Bībeles pantu.
Runājiet par pārveidotu dzīvi.
Pastāstiet, par ko cilvēks, kurš patiesi uzticējies 
Kristum, var būt pārliecināts!

(Vēlāk) dodiet dažus padomus par kristīgu 
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 tevi neatstāšu un tevi 
nepametīšu” (Ebrejiem 13:5)!
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