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Ievads

Viljama Kerija biogrāfija ar attēliem, lai modinātu bērnu sirdīs patiesu interesi par misijas darbu un iesaistītu 
jaunus misionārus.

Šie stāsti paredzēti jaunākā vecuma bērniem. Taču, kā liecina pieredze, stāsti par misionāriem ir saistoši 
visām vecuma grupām – bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Mēs ticam, ka šis aizraujošais stāsts par 
uzticamo misionāru Viljamu Keriju nebūs izņēmums. 

Gan piedāvātais teksts, gan ilustrācijas ir autentiski. Biogrāfiskie dati galvenokārt iegūti no S. Piersa Kerija 
1923. gadā izdotās grāmatas „Viljams Kerijs”. Arī mākslinieks izmantojis ilustrācijas no minētā izdevuma, 
tās restaurējot un līdz ar to dodot iespēju redzēt, kā izskatījās galvenie varoņi – Kerijs, Tomass un Māršmans.  

Taču mēs ticam, ka pat svarīgāka par autentiskumu ir Kerija nodošanās un aizrautība, veicot misionāra 
pienākumus. Viņš pats gan sevi uzskatīja par parastu vīru, kuram nav ne talanta, ne kādu citu īpašu nopelnu. 
Viņš apgalvoja: „Es varu smagi strādāt.” Nenoliedzami tas bija pārāk pieticīgi teikts. Lai nu kā, Kerijs 
neļāva šķēršļiem novirzīt viņu no mērķa vai laupīt drosmi, ja bija sapratis, ka tā ir Dieva griba. Viņš bija 
neatlaidīgs! Tādēļ viņš parasti īstenoja pat visneiedomājamākās lietas. Pateicoties Viljamam Kerijam, Bībele 
tika pilnībā vai daļēji iztulkota trīsdesmit četrās* Indijā dzīvojošo tautu valodās. Viljams nepārtrauca savu 
kalpošanu, jo viņš nekad neatgriezās savā dzimtenē. 

Mēs ļoti ceram, ka mūsu bērnus aizraus šis stāsts par misionāra dzīvi, kas pilnībā veltīta Kristum. Mūsdienās 
misijas laukā ir vajadzīgi jauni darbinieki, kuri būtu gatavi saglabāt uzticību Glābējam un kuriem pietiktu 
gribas ieguldīt daudz pūļu, lai pagodinātu Dievu.

Tā kā bērni spēj atsaukties aicinājumam kalpot Dievam, centīsimies aizsniegt pēc iespējas vairāk bērnu. 
Mums vajadzīga vienkārša ticība, un Gars aicinās šajā misijas darbā, arī ārzemēs. Kas notiks ar pārējiem? 
Viņi varētu būt tie, kuri aicināti iesaistīties kalpošanā lūgšanu grupā vai vietējā baznīcā.

Mēs lūdzam no visas sirds, lai šie stāsti liktu daudziem atsaukties Jēzus Kristus aicinājumam iesaistīties 
kalpošanā. Lai tie dod iedvesmu un patiesu izaicinājumu!

* Hindu galvenais vietējais dialekts Ziemeļindijā.
 Marati  sarunvaloda Rietumindijā.
 Nagari izmantota Indijas centrālajā, rietumu un ziemeļu daļā.
 Orija  sarunvaloda Orisā.
 Panjabi  sarunvaloda Punjā.
 Sanskrits senā indiešu valoda.
 Telugu izmantota Indijas centrālajā un austrumu daļā.
 Bengali sarunvaloda Bengālijā.
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Padomi skolotājam
Viljama Kerija dzīve ar attēliem sagatavota, lai nodrošinātu jūs ar lielisku vizuālo materiālu, kas palīdzēs 
mācīt bērniem par misionāriem. Bieži vien rodas vēlme pārāk daudz balstīties uz vizuālo materiālu. Paturiet 
prātā, ka tas ir tikai palīglīdzeklis. Daudz svarīgāk ir sagatavot pašu stāstu un stāstītāju. 

Viss stāsts sadalīts piecās stundās, lai to ērti varētu prezentēt piecās nodarbībās, kas seko cita citai. Sāciet 
gatavoties stundām, vispirms izlasot visu stāstu! Tas palīdzēs jums iepazīt šī izcilā misionāra dzīvi. 

Tad uzmanīgi pārlasiet 1. stundu! Tā kā tā nav gara, varat pārlasīt to vairākas reizes, lai labāk atcerētos 
notikumu secību. Necentieties atstāstīt stundu vārds vārdā, kā tā ir uzrakstīta! Adaptējiet to, ņemot vērā 
apmācāmās grupas spējas un vajadzības! Atstāstiet to saviem vārdiem, izvēloties bērnu vecumam piemērotu 
vārdu krājumu, kas tiem viegli saprotams! Tikpat rūpīgi sagatavojiet katru nākamo stundu!

Visbeidzot izmēģiniet, kā stāstīsiet stāstu klasē, izmantojot attēlus, lai nebūtu vilcināšanās vai aizķeršanās! 
Neparādiet attēlus par ātru, izvēlieties tam piemērotu brīdi! Pavingrinieties, kā pagriezt attēlus tā, lai nākamais 
nebūtu redzams! Ja būsiet labi sagatavojies, stāsts patiks ne vien jums pašam, bet arī bērni uztvers to ar 
vajadzīgo uzmanību un atsaucību. 

Līdz ar to prezentācijas efektivitāti lielā mērā noteiks aizrautība un nodošanās misijas darbam, kā arī 
skolotāja ieguldītais darbs, stundu sagatavojot.    

Pavingrinieties, kā labāk izmantot uzskati!
Ieteikums pavingrināties, kā labāk parādīt attēlus pirms mācāt stundu bērniem, lai jums būtu pilnīgi skaidrs, 
kurā brīdī demonstrēsiet katru attēlu vai PowerPoint slaidu.

Atkārtošanas jautājumi 
Katras stundas beigās doti daži jautājumi atkārtošanai. Tos var izmantot vai nu pēc stundas, vai arī nākamajā 
nedēļā, pirms sākat mācīt jauno stundu. 

Ja atkārtošanai paredzētais laiks ir pārdomāti izplānots, tas dod labu iespēju atkārtot mācīto, vienlaikus 
sagādājot bērniem prieku. Šo laiku var izmantot:

1) lai noskaidrotu, cik daudz bērni saprot un atceras,

2) lai palīdzētu skolotājam noskaidrot, kam vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, lai bērni to labāk 
iegaumētu,

3) lai klasē būtu jautri mirkļi. Bērniem patīk sacensības, un viņi gaida šo programmas daļu. Tomēr tā nav 
tikai spēle, bet arī palīdz mācīties. 

Šajā mācību grāmatā doti jautājumi tikai par katru konkrēto stundu. Ieteicams iekļaut arī jautājumus par 
dziesmām, skaitāmpantu u.c., ko jūs mācāt. Tad bērni sapratīs, ka vienlīdz svarīgas ir visas programmas daļas. 
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Sešgadīgais Viljams un viņa abas māsas bija priecīgi satraukti. Tēvs 
bija dabūjis jaunu darbu, un ģimeni gaidīja pārvākšanās! Nelielo audēja 
mājiņu ciema nomalē nomainīs skolas ēka kalna galā. Tētis strādās 
par skolotāju, un tajā laikā (gandrīz pirms 200 gadiem) klases telpas 
parasti ierīkoja skolotāju mājā. 

Zēns, kuru interesē dabas zinātnes 

Attēls1-1
Viljamam jaunā māja patika daudz labāk par veco, jo nu viņam bija 
pašam sava istaba. Viņš tur sastiepa visādus putnus, dzīvnieciņus, 
vaboles un puķes. Viņš klīda apkārt pa mežiem un laukiem, cītīgi 
meklēdams kādu jaunu sugu. Drīz vien zēna istaba pārvērtās par 
zoodārzu. Viņš centās atcerēties, kā to visu sauca, un pētīja šos putnus, 
vabolītes, zvēriņus un augus. Ja ciematā kāds ieinteresējās par kādu 
īpašu augu vai dzīvnieku, viņu sūtīja pie Bila Kerija, jo neviens cits 
visā ciemā nezināja tik daudz par dabu kā Viljams. Viņš bija zinātkārs 
zēns, kurš mīlēja dabu. 

Attēls 1-2

Viljams bija ne vien zinātkārs, bet arī apņēmības pilns zēns. Reiz viņš 
augstu kokā pamanīja ligzdu. Kaut arī uzkāpt kokā nebūtu viegli, viņš 
nolēma: „Tā ligzda man jādabū savai kolekcijai pēc tam, kad putnēni 
būs izlidojuši.”

Kad Viljams pirmoreiz mēģināja uzrāpties kokā, viņš novēlās zemē 
un savainoja sevi. Viņam pat bija dažas dienas jāpaliek gultā. Taču, 
tiklīdz puika jutās labāk, viņš tomēr uzkāpa kokā un ligzdu dabūja. 
Kad dēlēns priecīgs rādīja to mātei, viņa bija pārsteigta. Smaidot viņa 
pakratīja galvu: „Vil, tu taču nerāpies tajā pašā kokā!?” „Es nevarēju to 
nedarīt. Es nevarēju, mammu! Ja es kaut ko iesāku, man tas jānoved 
līdz galam.”

Viljamam tie bija paši laimīgākie gadi. Rītausmā ar savu čivināšanu 
un vīterošanu viņu modināja putni. Aši piecēlies, viņš iztīrīja putnu 
būrīšus, iedeva tiem tīru ūdeni un devās meklēt barību saviem 
putnēniem. Katram bija savs cienasts – ogas, sēkliņas vai vabolītes, 
kas nu kuram garšoja vislabāk.    

1. stunda
Kurpnieka pārveidotā dzīve 

PowerPoint 1-1

PowerPoint 1-2
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Attēls 1-3
Kad Viljams sasniedza divpadsmit gadu vecumu, viņa dzīve mainījās. 
Tajos laikos puišiem bija jāizvēlas nodarbošanās. Jau divpadsmit 
gadu vecumā viņiem bija jāsāk pelnīt iztiku. Viljams vēlējās kļūt par 
dārznieku. Viņam patika sajust mīksto zemi, rūpējoties par zaļajiem 
augiem. Viņš bija pārliecināts, ka dārznieka amats ir piemērots tieši 
viņam. 

Tomēr tā nebija. Līdz šim Viljams bija apmeklējis skolu, pildījis mājas 
darbus un rūpējies par saviem mīluļiem un zaļajiem augiem. Viņš 
nebija pavadījis garas stundas saulē un vējā. Veicot dārznieka darbus, 
viņam ārā bija jāpavada visa garā diena. Un tā dienu no dienas, līdz 
viņa rokas un seju klāja izsitumi un pušumi. Sāpēja tik ļoti, ka zēns 
pat nevarēja naktīs gulēt.

Līdzīgi kā gadījumā ar putna ligzdiņu, Viljams nepadevās. Viņš 
nemainīja savu apņemšanos kļūt par dārznieku. Tā pagāja divi gadi. 
Beigu beigās viņam tas bija jāpārtrauc slimības dēļ. Viljams bija 
drosmīgs un apņēmīgs zēns, vai ne? Un neatlaidīgs. Kā tu domā, vai 
tu arī būtu izturējis tik ilgu laiku?

Visu šo laiku Dievs bija vērojis Viljamu. Viņu iepriecināja zēna 
neatlaidība – tas, ka viņš nezaudēja drosmi. Dievs meklē tos, kuri ne 
vien iesāk kādu lietu, bet to arī pabeidz, lai cik smagi būtu jāstrādā. 
Viņš vēlas iesaistīt šādus ļaudis Savā darbā.  

Tomēr dārzkopība bija darbs, kuru Viljams nevarēja pabeigt. Lai arī 
kā viņš to vēlējās, darbs spožajā saulē bija viņam par grūtu. „Ko lai 
tagad daru?” viņš prātoja. „Kā lai nopelnu iztiku? Varbūt kļūt par 
audēju kā mans tēvs, pirms viņš sāka strādāt par skolotāju?”

Viljams aprunājās ar tēvu. Tad viņi kopā izlēma, ka zēnam jākļūst 
par kurpnieku, jo tas bija ienesīgs arods. Tā nu tēvs sāka meklēt labu 
amatnieku, kas apmācītu Viljamu. Kad tādu atrastu, Viljamam būtu 
jāpārceļas pie viņa, lai kļūtu par kurpnieka mācekli. Tā bija ierasts 
mācīties arodu. Kerija kungs meklēja labu meistaru, kas ne vien taisīja 
labas kurpes, bet arī varētu būt labs skolotājs viņa dēlam. 

Kurpnieka māceklis 

Attēls 1-4
Tad viņi dzirdēja par kurpnieku vārdā Klarks Nikolss, kurš dzīvoja 
tuvējā pilsētiņā.  Tā bija vieta Viljamam, kurš bija sasniedzis četrpadsmit 
gadu vecumu. Viņam būs jāstrādā pie Nikolsa kunga septiņus gadus. 
Sākumā tēvs maksās Nikolsa kungam par dēla apmācību, vēlāk viņš 
saņems nelielu algu par savu darbu. Tie būs gari grūta darba gadi, bet 
tas neatturēja Viljamu. 

Līdz šim Viljams nebija daudz domājis par Dievu. Viņa tēvs bija 

PowerPoint 1-3

PowerPoint 1-4
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kristietis, bet Viljams gan ne. Viņš mīlēja to, ko bija radījis Dievs, bet 
nedomāja par to, Kurš bija radījis visas šīs viņa mīļās lietas.

Pie kurpnieka Viljams strādāja kopā ar vēl vienu jaunu mācekli, kuru 
sauca Džons Vorrs. Abi mācījās arodu, bet bija kāda atšķirība. Džons 
zināja, ka viņam vajadzīgs Glābējs, tāpēc viņš ticēja Kungam Jēzum 
Kristum. Bieži vien viņš stāstīja Viljamam par Dieva Vārdu un par 
Glābēju Jēzu. Viņš centās pārliecināt Viljamu, ka arī viņam vajag 
uzticēties Jēzum.

Viljams redzēja, cik laimīgs ir Džons, jo viņš tic Jēzum. Tomēr viņš 
nedomāja, ka pašam būtu vajadzīgs Glābējs. Tad notika kas tāds, kas 
parādīja, cik grēcīga ir viņa sirds, un pārliecināja zēnu, ka arī viņam 
vajadzīgs Glābējs. 

Kādu dienu Nikolsa kungs iedeva Viljamam naudu un lika veikt kādu 
darbu. Veikalā Viljams nopirka dažas lietas arī sev, bet viņam pietrūka 
viena šiliņa. To viņš paņēma no Nikolsa kunga iedotās naudas. (Tā 
sauca tā laika naudas vienību Anglijā.)

Pa ceļam zēns gudroja, ko iesākt ar paņemto naudu. Ko lai pasaka? 
Atcerējies, ka viņam bija viltots naudas gabals, kas izskatījās kā īsts, 
Viljams to ielika pie pārējās saimnieka naudas, cerēdams, ka Nikolsa 
kungs to nepamanīs. Viltotajai naudai nebija nekādas vērtības, tā bija 
no vara, nevis no sudraba kā īstā. 

Attēls 1-5
Taču Nikolsa kungs bija acīgs un pamanīja viltoto šiliņu. Kad viņš 
iztaujāja par to Viljamu, viņš sapinās melos, teikdams, ka neko nezinot. 
Viņš izlikās, ka tā bijusi Nikolsa kunga nauda. Saimnieks saprata, ka 
Viljams melo, un sadusmojās. Viņš bargi paskatījās uz Viljamu, un 
tas nolieca galvu. Nekad agrāk viņš nebija izjutis tādu kaunu! Viņš 
saprata, cik nepareizi bija rīkojies, melojot saimniekam un mēģinot 
viņu apkrāpt. Viljams nožēloja izdarīto. „Tagad Nikolsa kungam būs 
jāsūta mani mājās. Viņš jau nepaturēs mācekli, kurš viņu apzadzis 
un melojis. Tas gan sadusmos un arī apbēdinās manu tēti!” zēns 
nodomāja. 

Nikolsa kungs neaizsūtīja viņu mājās, laipni piedeva nodarījumu 
un ļāva palikt. Tomēr Viljams joprojām juta kaunu par savu rīcību. 
Pirmoreiz viņš saprata, cik ir grēcīgs svētā un nevainojamā Dieva 
priekšā. Tas viņu apbēdināja. Vēl viņam bija sajūta, ka visa pilsēta 
zina, cik slikts viņš ir. Viņš negribēja nevienu satikt un nevēlējās tapt 
pamanīts.

Pārveidotais jaunais cilvēks

Attēls1-6
Tagad Viljams apzinājās, ka viņam vajadzīgs Kungs Jēzus, lai Tas 
būtu viņa Glābējs. Viņš bija gatavs uzticēties Dievam. Vienīgi Dievs 

PowerPoint 1-5

PowerPoint 1-6
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varēja viņam piedot. Vienīgi Dievs varēja pārveidot viņa grēcīgo sirdi. 
Viljams sāka ticēt, ka Kungs Jēzus bija nomiris pie krusta par viņu un 
ka Dievs piedos zēna grēkus. Viņš lūdza Jēzus kļūt par viņa Glābēju. 
No šī brīža viņa dzīve pilnībā mainījās.  

Agrāk Vijamu interesēja tikai tas, ko Dievs radījis. Nu viņš gribēja 
iepazīt Dievu, jo viņš mīlēja Dievu un Viņa Dēlu, Jēzu. Katrā brīvā 
brīdī viņš lasīja Bībeli. Viņš pat nolēma iemācīties valodu, kurā Bībele 
sarakstīta. Grieķu valoda viņam nesagādāja nekādas grūtības, jo 
divpadsmit gadu vecumā viņš bija labi apguvis latīņu valodu.

Kad Viljams netaisīja kurpes un nemācījās, viņš labprāt citiem stāstīja 
par Kungu Jēzu. Viņa māsas bija starp pirmajiem, kam zēns pastāstīja 
par Jēzu. Kāds prieks pārņēma Viljamu, kad arī māsas sāka ticēt 
Kungam Jēzum kā Glābējam!

Drīz vien pēc tam Nikolsa kungs nomira. Viljamam nu bija jāmeklē 
cits saimnieks, jo viņš vēl nebija apguvis savu arodu. 

Attēls 1-7
Tā nu Viljams mācījās taisīt kurpes un studēja Dieva Vārdu. Tagad 
viņam nācās strādāt vēl smagāk, jo Viljams apprecējās un viņam bija 
jāpelna iztika diviem. Kad nomira arī viņa otrs saimnieks, nebija 
neviena, kas parūpētos par viņa atraitni un četriem bērniem. Vai vari 
uzminēt, kas tiem palīdzēja? Tev taisnība. Tā kā Viljams bija laipns 
un iejūtīgs, viņš turpināja darbu apavu veikaliņā un palīdzēja rūpēties 
par kurpnieka ģimeni. 

Kaut arī viņš smagi strādāja, ar kurpnieka darbu vien nepietika, lai 
nopelnītu iztiku. Ko vēl viņš varētu darīt? Kā lai nopelna vairāk 
naudas? Tad viņam prātā ienāca laba doma – viņš taču varētu ciematā 
atvērt vakarskolu. Daudzi pieaugušie, kuriem nebija izglītības, labprāt 
maksātu skolotājam, jo viņi gribēja mācīties. 

Viljamam bija pavisam maz brīva laika, jo visu dienu viņš taisīja kurpes, 
bet vakarā vēl mācīja vakarskolā. Tomēr viņš atrada laiku arī tam, lai 
studētu Dieva Vārdu. Viņš cēlās agri no rīta un palika nomodā līdz 
vēlam vakaram. 

Attēls 1-8
Reiz kāds viņam iedeva izlasīt grāmatu „Kapteiņa Kuka jūras 
braucieni”. Tajā bija aprakstīti kapteiņa Kuka ceļojumi uz tālām un 
nepazīstamām zemēm un valstīm. Viljamu saistīja ģeogrāfija, jo skolā 
tas bija bijis viņa mīļākais mācību priekšmets. Skolasbiedri pat ķircināja 
viņu, saucot par Kolumbu. Savu interesi viņš nebija zaudējis. Līdz 
vēlam vakaram Viljams atkal un atkal pārlasīja aizraujošos stāstus par 
zemēm, kurp bija devies kapteinis Kuks.

PowerPoint 1-7

PowerPoint 1-8
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Tomēr viņa sirdi piepildīja skumjas, jo viņš lasīja par daudzām ciltīm 
un tautām, kuras nebija dzirdējušas par Glābēju.

Viņš jautāja pats sev: „Kāpēc gan arī šie ļaudis nevarētu uzzināt par 
Jēzu? Vai tad kādam nebūtu jāsteidzas pie viņiem ar Labo vēsti par 
Jēzu?”

Šie nabaga ļaudis bija pazuduši, un kapteinis Kuks rakstīja, ka neviens 
nebija braucis uz šīm tālajām zemēm, lai sludinātu Evaņģēliju. Viņš 
rakstīja, ka daži turp devās, lai iegūtu bagātību, citi – lai kļūtu slaveni, 
bet neviens nedomāja par viņu glābšanu un nebija neviena, kas stāstītu 
viņiem par Kungu Jēzu. To pārdomājot, Viljamu pārņēma skumjas.

Vai kapteinim Kukam bija taisnība? Nē, protams, nē. Daudzi misionāri 
bija devušies uz tālām zemēm, lai liecinātu par Jēzu, bet tolaik bija 
tikai daži misionāri. Šķita, ka kapteinim Kukam varētu būt taisnība. 
Viljams domāja par visiem tiem cilvēkiem, kuriem bija jādzird par 
grēku piedošanu. Kaut viņi varētu dzirdēt Evaņģēlija vēsti! Viņš 
zināja, ka pats nevar turp doties. Viss, ko viņš varēja darīt, bija domāt, 
lasīt un lūgt Dievu par to. Vismaz tad viņš tā domāja. To viņš arī 
darīja. Katru dienu viņš lūdza Dievu par cilvēkiem, kuri nekad nebija 
dzirdējuši par Jēzu.

Zēns, kurš tā mīlēja dabu un bija apņēmības pilns pabeigt iesākto, bija 
pieaudzis vīrs un piederēja Dievam. Kā tu domā, kādu plānu Viljamam 
Kerijam bija sagatavojis Dievs? Nākamajā nodarbībā uzzināsim par 
dažiem pārsteigumiem, kas sagaidīja šo vīru, kurš vēlējās, lai arī citi 
uzzinātu par Kungu Jēzu, kurš varētu glābt no viņu grēkiem. 

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Kāpēc jaunā māja Viljamam patika daudz labāk par veco? 

(Tāpēc, ka nu viņam bija pašam sava istaba.)

2.  Ar ko viņš bija aizrāvies? (Viņam patika daba, viņš kolekcionēja 
puķes, dzīvniekus, putnus un vaboles. Bērnu atbildes var atšķirties.)

3.  Cik gadu vecumā zēniem tajā laikā bija jāsāk pelnīt iztiku? 
(Divpadsmit)

4.  Kaut arī sākumā Viljams strādāja par dārznieku, kādu arodu 
viņš apguva? (Kurpnieka amatu.)

5.  Kas lika Viljamam saprast, ka viņa sirds ir grēcīga un ka viņam 
vajadzīgs Jēzus kā personīgais Glābējs? (Viņš apkrāpa savu 
saimnieku par vienu šiliņu un meloja viņam. Tad viņam bija kauns par 
izdarīto.)

6.  Kāpēc Jēzus ir vienīgais, kurš var izmainīt mūsu grēcīgās sirdis? 
(Viņš nomira pie krusta par mūsu grēkiem.)

7.  Ko Viljams izdarīja sava otrā saimnieka ģimenes labā, kad viņš 
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nomira? (Palika strādāt viņu kurpju veikaliņā un palīdzēja rūpēties 
par ģimeni.)

8.  Kā Viljams piepelnījās? (Viņš atvēra vakarskolu, un ļaudis maksāja 
viņam par mācībām.)

9.  Kāds bija Viljama mīļākais mācību priekšmets skolā? (Ģeogrāfija)

10.  Kas apbēdināja Viljamu, kad viņš lasīja par dažādām valstīm 
un ciltīm? (Tas, ka šie cilvēki nekad nebija dzirdējuši par Jēzu, ka 
Viņš var mūs atbrīvot no mūsu grēkiem.)
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Es vēlos tev ko pajautāt. Tev nav jāatbild skaļi, bet pārdomā pie sevis, 
ko saka tava sirds. Vai tu tici Kungam Jēzum kā savam Glābējam? 
Vai tici, ka Viņš ir vienīgais, kurš var atbrīvot cilvēkus no grēkiem? 
Vai tev rūp tas, ka tik daudz zēnu un meiteņu, vīriešu un sieviešu vēl 
nav dzirdējuši par Kungu Jēzu? Viņi ir pazuduši savos grēkos. Viņi 
nezina, kā nonākt Debesīs.  Vai tu gribētu pievienoties tiem, kuri 
sludina viņiem par Jēzu?

Aizņemtais kurpnieks
Pagājušajā nodarbībā uzzinājām, kā nabadzīgs kurpnieka māceklis 
Viljams Kerijs atklāja, ka viņam vajadzīgs Glābējs. Atceries? Viņš ticēja 
Kungam Jēzum un gribēja par Viņu pastāstīt arī citiem. Viņš kļuva 
par laimīgu vīru, kuram bija daudz darba. Pa dienu viņš taisīja kurpes, 
bet vakarā mācīja vakarskolā, lai pelnītu iztiku. Ko vēl viņš darīja?

Lai bērni atbild!

Katru brīvu brīdi viņš mācījās. Viljama prāts un sirds tiecās pēc 
zināšanām. Pat savā darbavietā viņš ņēma līdzi grāmatu un mācījās, 
darot darbu. Viņš studēja Bībeli, grieķu, ebreju un latīņu valodu, 
ģeogrāfiju un citas zinības. Viņš dedzīgi vēlējās vairāk iemācīties, lai 
labāk varētu kalpot savam Glābējam. 

Ciemata iedzīvotāji redzēja, cik ļoti viņu darbīgais kurpnieks un 
skolotājs mīlēja un studēja Dieva Vārdu. Daži no viņiem lūdza Viljamu 
mācīt viņus baznīcā svētdienā. Drīz vien arī citos ciematos ļaudis 
uzzināja par viņu un aicināja viņu sludināt arī tur. Viljams ar prieku 
gāja no baznīcas uz baznīcu, sludinādams Dieva Vārdu un stāstīdams 
ļaudīm par Jēzu. Viņu neatturēja ne attālums, ne laika apstākļi. Ziemā 
vai vasarā, lietū, sniegā vai karstā saulē viņš devās turp, kur bija aicināts. 
Nekas cits nevarēja darīt viņu laimīgāku, kā šī kalpošana.

Attēls 2-1
Viljamu bieži pārņēma skumjas. Studējot ģeogrāfiju, viņš no 
krāsainiem ādas gabaliņiem bija pagatavojis globusu un uzzīmējis 
lielu pasaules karti, salīmējot kopā vairākas papīra lapas. Tā nu karte 
tika pakarināta pie sienas virs viņa darbagalda. Viljams pierakstīja, cik 
iedzīvotāju katrā zemē, kādā valodā viņi runā un kādus dievus pielūdz. 

Ikreiz, kad jaunais kurpnieks paskatījās uz šo karti vai pašdarināto 
globusu, viņš sabēdājās. Deviņdesmit deviņās pasaules valstīs cilvēki 
pielūdza elkus, nevis vienīgo patieso Dievu. Piecdesmit trīs valstu 
iedzīvotāji bija musulmaņi. Arī viņi neticēja Jēzum. 

2. stunda
Sludinātāja nasta

PowerPoint 2-1
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Domājot par šiem miljoniem pasaules iedzīvotāju, kuri bija grēka varā, 
Viljama acīs sariesās asaras. Ik reiz, skatoties uz savu karti, pa vaigiem 
viņam ritēja asaras. Sirds sažņaudzās sāpēs, daloties Dieva mīlestībā 
pret šiem pazudušajiem ļaudīm. Taču ko gan varēja iesākt nabadzīgs 
kurpnieks? Vienīgi lūgt par viņiem katru dienu. 

Viljams turpināja strādāt par kurpnieku, skolotāju, sludinātāju un 
nepārstāja pats mācīties un lūgt Dievu. Viņš ilgojās, kaut varētu visu 
savu laiku veltīt mācībām un Dieva Vārda pasludināšanai. Taču, lai 
pelnītu iztiku, viņam bija jātaisa kurpes. 

Kāds vīrs, kurš uzskatīja vēlmi sludināt par tīrajām muļķībām, 
pamācīja: „Turies labāk pie sava darba.” „Mans darbs,” atbildēja 
Viljams, „ir strādāt Dievam. Kurpju taisīšana un labošana tikai ļauj 
man nomaksāt rēķinus.”

Attēls 2-2
Kāds cits vīrs, kuram Viljams taisīja kurpes, bija daudz gudrāks un 
laipnāks. Kādu dienu, kad Viljams atnesa pasūtītās kurpes, viņš 
jautāja: „Cik daudz tu nedēļā nopelni ar savu kurpnieka darbu?” 
„Kādus deviņus vai desmit šiliņus, kungs,” Viljams atbildēja. Vīra 
acis iemirdzējās. „Man tev kas sakāms. Tev vairs nevajadzēs man 
taisīt kurpes.” Viljams bija pārsteigts. Vīrs pasmaidīja. „Turpini vien 
mācīties un sludināt Dieva Vārdu, un es tev nedēļā maksāšu desmit 
šiliņus.” Laimīgais kurpnieks sirsnīgi pateicās savam labdarim un 
slavēja Dievu, jo zināja, ka tas bija Dievs, kas bija licis šo domu par 
palīdzību bagātā vīra sirdī. Tā nu Viljams varēja studēt un kļūt par 
mācītāju. Viņš bez vilcināšanās īstenoja savu sapni.

Jaunais mācītājs
Tomēr, strādājot par mācītāju, Viljamam neizgāja no prāta ļaudis, kuru 
zemēs nebija ne baznīcu, ne mācītāju. Kaut viņš varētu tiem palīdzēt! 
Viņš runāja par to ar saviem draugiem mācītājiem. „Mums kaut kas 
jādara pagānu labā,” viņš skaidroja. 

Visi mācītāji bija vecāki par viņu un uzskatīja Viljamu vien par 
sapņotāju, kuru pilda jaunības entuziasms. Viņa teikto tie daudz vērā 
neņēma. Tomēr Viljams nepadevās. Kad vien radās tāda izdevība, 
viņš atgādināja: „Mums jāsūta misionāri uz zemēm, kur nesludina 
Dieva Vārdu.” 

Kādā mācītāju sanāksmē vadītājs jautāja: „Vai ir vēl kāds jautājums, 
kuru vajadzētu apspriest?”

Attēls 2-3
Viljams piecēlās un sacīja: „Kungs Jēzus pavēlēja: „Ejiet pa visu pasauli 
un sludiniet Evaņģēliju visai radībai.” Marka 16:15

PowerPoint 2-2

Marka 16:15.

PowerPoint 2-3
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Pārrunāsim Jēzus sacīto! Vai jums nešķiet, ka Jēzus lika Saviem 
mācekļiem un arī mums sludināt Evaņģēliju visā pasaulē?”

Viljams cerēja, ka mācītāji sapratīs, ka mums visiem jāpalīdz visur 
stāstīt cilvēkiem par Jēzu Kristu.

Attēls 2-4
Sanāksmes vadītājs nebija apmierināts. Viņš nīgri noteica: „Sēdieties, 
jaunais cilvēk, sēdieties! Ja Dievs gribēs pievērst pagānus ticībai, Viņš 
to izdarīs arī bez mūsu palīdzības.”

Pavisam apbēdināts, Viljams apsēdās. Šie mācītāji nesaprata! Dievs 
taču gribēja, lai ikviens visā pasaulē uzzinātu, ka Kungs Jēzus ir Dieva 
Dēls – vienīgais, kurš var dāvāt glābšanu. 

„Jo Dievs pasauli tā mīlēja, ka deva Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
ikviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet tam būtu mūžīgā dzīvība.” 
Jāņa 3:16

Bet kā gan ļaudis to varētu zināt, ja viņiem nebija Bībeles un neviena, 
kas tiem to pateiktu?

„Ko man darīt?” prātoja Viljams. „Kā lai pārliecina kristiešus par 
nepieciešamību sūtīt misionārus uz citām zemēm?”

Viņš par to daudz domāja, lūdza Dievu un stāstīja ikvienam, kas viņu 
uzklausīja. Misijas darbam bija veltīti arī viņa sprediķi.  

Visbeidzot kāds vīrs deva padomu: „Uzrakstiet savas idejas aicinājumā, 
paskaidrojot, kāpēc vajadzētu sūtīt misionārus uz tālām zemēm, un 
izplatiet drukātas lapas baznīcās!”

„Es labprāt to darītu,” atbildēja Viljams, „bet nedomāju, ka man tas 
labi padotos. Turklāt es nevaru atļauties maksāt par iespieddarbiem.”

„Jūsu ziņā lai ir rakstīšana, bet manā – drukāšana. Es samaksāšu par 
to,” vīrs apsolīja.

Viljams saprata, ka tā ir Dieva griba, lai viņš uzrakstītu šo aicinājumu, 
un draugs bija atsūtīts par palīgu.

Attēls 2-5
Viljams cītīgi mācījās, daudz lūdza un visu labi apdomāja. Tad viņš 
sāka rakstīt. Viņš rakstīja par visām pasaules zemēm un salām, un to 
iedzīvotājiem, kuriem nebija neviena, kas liecinātu par Jēzu. 

Galu galā vēsts bija uzrakstīta, uzdrukāta un izdalīta, lai baznīcās ar 
to varētu iepazīties. Bet... vai to lasīs, vai sapratīs, kāda ir Dieva griba? 
Viljams dedzīgi lūdza Dievu, lai tā būtu. Daudzi ieklausījās un sāka 
domāt par tiem, kuri vēl nebija dzirdējuši par vienīgo ceļu uz glābšanu. 

Izlasiet rakstu vietu no 
Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt savam palīgam vai 
kādam vecākam bērnam!

PowerPoint 2-4

PowerPoint 2-5
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Misijas sākums
Apmēram tajā pašā laikā mācītāji uzaicināja Viljamu uz savu sapulci. 
Viljams lasīja Bībeli, lūdzot Dievu palīdzēt izprast, ko tiem teikt.

Attēls2-6
Mācītāju sapulcē viņš sludināja no visas sirds, sacīdams, ka Dievs 
vēlas, lai viņi pasludinātu Labo Vēsti par Dieva mīlestību visā pasaulē. 

„Dievs ir uzticams,” viņš sacīja. „Viņš palīdzēs mums veikt Viņa 
darbu. Mums jāgaida lielas lietas no Dieva un jācenšas paveikt Dievam 
ko īpašu.”

Istabā bija klusums, visi uzmanīgi klausījās. Mācītāji bija aizkustināti.

„Tagad gan viņi rīkosies, lai sludinātu Dieva Vārdu tiem, kam tas 
nepieciešams.”

Bet tā nenotika. Viņi nespēja iedomāties, ka daži nabadzīgi ciema 
mācītāji varētu glābt pazudušos citās zemēs. Viņi sāka runāt par citām 
lietām un gatavojās doties mājup. 

Attēls 2-7
Viljams bija tik vīlies! Izmisumā viņš pieķērās drauga Endrjū Fullera 
rokai un izmisis sauca: „Vai tiešām neko nevar darīt?” Tad tas notika. 
Pēkšņi arī Fullera kungs saprata, ka Dievs vēlas, lai viņi palīdzētu 
pazudušajiem. Viņš iestājās par Viljama aicinājumu un lūdza arī 
pārējos padomāt par to. 

Tad tika nolemts dibināt Misionāru biedrību, un baznīcas bija gatavas 
izsūtīt savus misionārus. Nu Viljama skumjas pārvērtās priekā. Dievs 
bija uzklausījis viņa lūgšanas. 

Kurš gan vēlēsies būt viņu pirmais misionārs? Uz kuru valsti viņu 
sūtīt? Mācītāji bija dzirdējuši par kristīgu ārstu Džonu Tomasu, kurš 
bija dzīvojis Indijā. Viņi uzaicināja Dr. Tomasu, lai tas pastāstītu 
viņiem par šo zemi.  

Dr. Tomass pastāstīja par miljoniem nabadzīgu vīru un sievu, zēnu 
un meiteņu, kuri nekad nebija dzirdējuši par Jēzu.

„Visvairāk es vēlos atgriezties Indijā, bet meklēju misionāru, kas 
brauktu man līdzi,” sacīja Dr. Tomass.

Viljama sirds sažņaudzās sāpēs par šiem pazudušajiem, un acīs sariesās 
asaras. „Kā es vēlētos turp braukt!” viņš nodomāja. Tad viņš sadzirdēja 
Dieva balsi: „Lūk, to Es gribu, lai tu dari.”

Bez vilcināšanās Viljams visiem paziņoja: „Es braukšu līdzi Dr. 
Tomasam!” Viņš staroja priekā. 

Visi šo ziņu uzņēma ar sajūsmu, un Dr. Tomass viņu apskāva. Viņi 
ticēja, ka tā ir Dieva griba, lai Viljams kļūtu par viņu misionāru.  

PowerPoint 2-6

PowerPoint 2-7
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Attēls 2-8
Īpašā dievkalpojumā mācītāji aizlūdza par Viljamu, uzliekot rokas uz 
viņa galvas. Viņi apsolīja visu savu dzīvi lūgt par viņu un palīdzēt. 

Tā nu Viljams Kerijs, nabadzīgs ciema kurpnieks, tika izraudzīts par 
pirmo misionāru, kurš no Anglijas devās uz Indiju. Mēs uzzināsim 
arī par viņa garo un bīstamo jūrasbraucienu, kā arī par piedzīvoto šajā 
lielajā, noslēpumainajā zemē.   

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Kādu grāmatu Viljamam Kerijam patika studēt vislabāk? (Dieva 

Vārdu, Bībeli.)

2.  Ko viņš parasti darīja svētdienās? (Sludināja apkārtējo ciematu 
baznīcās.)

3.  Kāpēc Viljamu pārņēma skumjas, kad viņš skatījās kartē uz tālām 
zemēm? (Viņš zināja, ka ļaudis tur nebija dzirdējuši par Jēzu Kristu 
un nevarēja Viņam ticēt.)

4.  Kāds notikums lika Viljamam pārtraukt kurpnieka darbu, lai viņš 
varētu vairāk laika veltīt studijām un Dieva Vārda sludināšanai? 
(Kāds vīrs apsolīja viņam turpmāk ik nedēļas dot 10 šiliņus iztikai.) 

5.  Ko Viljams uzrakstīja un kas tika iespiests, lai draudzes to lasītu? 
(Viņš aprakstīja tālas zemes un salas, kurās nebija neviena, kas stāstītu 
vietējiem ļaudīm par Jēzu.)

6.  Kad Viljamu uzaicināja runāt ar mācītājiem, ko viņš tiem sacīja 
par to, ko Dievs vēlas, lai tie darītu? (Sludinātu Labo vēsti par Jēzu 
visās zemēs.)

7. Ko viņi nolēma darīt, lai ļaudis arī citās zemēs uzzinātu par Jēzu? 
(Izveidot misionāru biedrību, kas atbalstītu misionāru kalpošanu.)

8. Par kādu valsti viņiem pastāstīja Dr. Džons Tomass? (Par Indiju.)

9. Kam Dievs lika kļūt par pirmo misionāru, kuru baznīcas Anglijā 
sūtīja šajā kalpošanas laukā? (Viljamam Kerijam.)

10. Ko mācītāji apsolīja darīt Viljama labā, kad sūtīja viņu misijas 
darbā? (Visu savu dzīvi lūgt par viņu Dievu un palīdzēt viņam.)

PowerPoint 2-8
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Kāpēc Viljams Kerijs raudāja, skatoties uz savu karti? Vai tevi kādreiz 
ir apbēdinājusi doma par to, ka miljoniem bērnu, sieviešu un vīriešu 
nepazīst Jēzu kā savu Glābēju? 

Ja Dievs aicinātu tevi kalpot Viņam kādā citā zemē, ko tu teiktu? Kā 
tu justos?

Viljamu Keriju piepildīja prieks un pārsteigums par lielo Dieva 
laipnību pret viņu. Misionārs Indijā! Tas šķita pārāk labi, lai būtu 
patiesība. Nekad agrāk viņš nebija juties tik laimīgs.

Tomēr visi nebija tik laimīgi kā viņš. Viljama tēvs domāja, ka dēls 
zaudējis prātu. Viņa sieva atteicās braukt kopā ar viņu. Arī draudzes 
locekļi, kuri viņu ļoti mīlēja, negribēja ne dzirdēt par viņa aizbraukšanu. 
Tas visu sarežģīja, un Viljams sāka uztraukties.

Neskatoties uz to, viņš apņēmīgi noteica: „Tā ir Dieva griba, es nevaru 
nepaklausīt. Man jābrauc!” 

Bīstamais jūrasbrauciens

Attēls 3-1
Pēc dažiem mēnešiem Viljams iekāpa kuģī, lai dotos uz Indiju. Viņa 
sirdi pildīja pateicība Dievam, jo viņš nebija viens. Kopā ar viņu bija 
ne vien Dr. Tomass, bet arī viņa sieva ar bērniem. Dievs bija devis 
viņa sievai vēlēšanos un prieku braukt līdzi savam vīram. Dievs bija 
licis arī draudzes locekļiem izjust prieku par to, ka viņu mācītājs nu 
varēja braukt sludināt Dieva Vārdu cilvēkiem, kuri nekad agrāk nebija 
dzirdējuši par Jēzu. Viņi lūdza Dievu par Viljamu. Ikviens iesaistījās 
līdzekļu vākšanā garajam ceļojumam – zēni un meitenes, vīrieši un 
sievietes. Palīdzēja arī citas draudzes. 

Viljamam tā bija ļoti laimīga diena, kad viņš uzsāka savu ceļojumu uz 
Indiju. Viņam bija grūti noticēt, ka tā bija īstenība.

Attēls 3-2
Mazais kuģītis lēnām attālinājās no Anglijas krastiem un izgāja okeānā, 
uzsākot garo, bīstamo jūrasbraucienu. Dienu no dienas, nedēļu pēc 
nedēļas tas turpināja ceļu. 
Sameklējiet karti uz vāka un parādiet, pa kādu maršrutu viņi brauca apkārt Āfrikai 
uz Indiju! 

Kad zilais okeāns bija mierīgs, kuģis slīdēja pa viļņiem. Kad trakoja 
vētra, tas pārvērtās un izskatījās pelēks un draudīgs. Reiz milzīgs vilnis 

3. stunda
Misionāra ceļojums
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vēlās pāri kuģītim un sadragāja to. Jūrniekiem vajadzēja vienpadsmit 
dienas, lai to kaut cik savestu kārtībā. Bija laiks, kad straume un 
pretvējš bija tik spēcīgi, ka kuģis netika uz priekšu – to nesa atpakaļ. 
Veselu mēnesi viņi nebija izkustējušies ne no vietas.

Ko darīja Viljams visas šīs garās nedēļas un mēnešus, kurus pavadīja 
ceļā? Vai, tavuprāt, viņš dīki sēdēja uz klāja un atpūtās? Tikai ne 
Viljams! Stundām ilgi viņš mācījās bengāļu valodu – vienu no valodām, 
kurā runā Indijā. Viņš veltīja daudz laika un pūliņu, lai pārtulkotu 
Bībeli šajā valodā, un palīdzēja Dr. Tomasam. Indijas iedzīvotājiem 
bija jāiepazīst Dieva Vārds viņu dzimtajās valodās.   

Attēls 3-3
Kad Viljams nebija nodarbināts ar mācībām vai Bībeles tulkošanu 
kopā ar Dr. Tomasu, viņš rīkoja Bībeles stundas apkalpes locekļiem. 
Svētdienās tika rīkoti dievkalpojumi. Viņš priecājās, ka var citiem 
stāstīt par Kungu Jēzu. Lai kur arī viņš būtu – mājās, okeānā vai 
kur citur, Viljams bija misionārs. Līdzīgi viņam, arī mēs varam būt 
misionāri tur, kur esam.

Ierašanās Indijā 
Pēc piecu mēnešu ilga ceļojuma mazais kuģītis iebrauca Indijas ostā. 
Visi sapulcējās uz klāja, lai to redzētu. Bērni lēkāja no prieka, bet 
pieaugušie smaidīja, un varēja pat dzirdēt gaviļu saucienus. Viljams 
pateicās Dievam par apsardzību 15 000 jūdžu garajā ceļā no Anglijas 
uz Indiju. 

Nokāpis no kuģa kopā ar savu ģimeni, Viljams noraudzījās uz baltās 
drēbēs ģērbtajiem ļaudīm, kuru āda bija kā tumšs atlass. Viņu pārņēma 
siltas mīlestības jūtas. Misionārs nevarēja vien sagaidīt, kad varēs sākt 
stāstīt viņiem par Jēzu.

Vispirms Viljamam vajadzēja sameklēt māju sev un savai ģimenei. Kur 
lai to atrod? Viņš pat nezināja, kur to meklēt. Tad pēkšņi šķita, ka viss 
jūk un brūk. Kerija kundze un viens no bērniem saslima. Pārtika un 
citas lietas bija ļoti dārgas. Drīz vien visa nauda bija iztērēta. Kad viņi 
aizbrauca uz māju, kurā gatavojās ievākties, kāds tur jau dzīvoja. Ko 
lai dara? Viņi bija nonākuši svešā zemē, bez pajumtes, bez pārtikas 
un bez iztikas līdzekļiem. Ko tu būtu darījis šādā situācijā?

Viljams lūdza Dievu un uzticējās, ka Dievs parūpēsies par viņiem.  

Attēls 3-4
Dievs to darīja. Brīdī, kad viņi nezināja, ko darīt tālāk, Dievs sūtīja 
palīgu. Garām gāja kāds vīrs ar savu suni un šauteni. Laipnais anglis 
bija pārsteigts, redzot citus angļus šajā attālajā Indijas nostūrī. Viņš 
apstājās, lai aprunātos ar viņiem, un uzaicināja pie sevis ciemos.

„Nāciet man līdzi!” viņš aicināja. „Jums vajag, kur apmesties, bet 
man ir liela māja. Priecāšos, ja būsiet mani viesi, cik ilgi vien vēlaties.”
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Viljams palika ar ģimeni viesmīlīgā angļa mājā, kamēr sieva un dēlēns 
atveseļojās un viņi varēja atļauties savu mājvietu. Viņš atkal pateicās 
Dievam par Viņa mīlošo gādību.

Pirmie iespaidi
Drīz vien Viljams cītīgi strādāja un iepazina Indiju. Šķita, ka visapkārt 
ir tik daudz cilvēku, kā nekur citur. Tūkstošiem, miljoniem cilvēku. 
Daudzi no tiem bija nabadzīgi, izsalkuši un pat badā. Daudzi bija slimi 
vai kropli, vai akli. Viljams pamanīja arī noskrandušus ubagus. Pats 
ļaunākais, ka šiem ļaudīm nebija ne jausmas par glābšanu. Viljama 
kvēlākā vēlēšanās bija pastāstīt tiem par ceļu uz Debesīm. 

Attēls 3-5
Lai kur arī Viljams skatītos, visapkārt bija daudz ļaužu un elku 
tēlu – mājās, ceļmalās, svētnīcās un tempļos. Viljamu pārņēma 
skumjas, vērojot, kā ļaudis zemu klanījās un pielūdza neglītos elku 
tēlus, darinātus no koka un akmens. Viņš nopūtās. Kaut viņš varētu 
viņiem pastāstīt par vienīgo patieso, dzīvo Dievu! Pēc iespējas ātrāk 
jāiemācās šī grūtā valoda! Misionārs veltīja daudz laika, lai to apgūtu.

Attēls 3-6 
Ja mācāt mazus bērnus, neizmantojiet šo attēlu!

Viljamu vēl vairāk sāpināja kāds cits dīvains skats. Kādu dienu viņš 
redzēja vīru, kura ādu caururba asi āķi, pie kuriem piesietā virve 
noturēja viņu kārts galā, ap kuru tas šūpojās. Nabaga vīrs bija 
pārliecināts, ka tā viņš iepriecina dievus – nodarot sev sāpes. Viņš 
domāja, ka tas liks tiem labi pret viņu izturēties. Viņš neko nezināja 
par Dieva Dēlu, kurš bija ievainots mūsu grēku dēļ, lai mums nebūtu 
jācieš.

Attēls 3-7
Ja mācāt mazus bērnus, neizmantojiet šo attēlu!

Kādu citu dienu Viljams redzēja šausminošu skatu, kuru viņš nekad 
neaizmirsa. Viņš redzēja sati – tradīciju, kad tika sadedzināts ne vien 
mirušais vīrs, bet arī viņa dzīvā sieva. Daudzi indieši uzskatīja, ka sieva 
jāsadedzina dzīva, lai viņa varētu doties kopā ar vīru uz nākamo dzīvi. 

Kad Viljams redzēja, ka ļaudis gatavojās sadedzināt dzīvu sievieti 
kopā ar viņas mirušo vīru, viņš bija gatavs iejaukties, lai to nepieļautu. 
Viņš aprunājās ar šiem cilvēkiem un lūdza to nedarīt. Tomēr neviens 
neklausījās. Viņi veica ierasto rituālu, jo uzskatīja, ka tā jārīkojas. 
Viljams nodrebinājās un aizgriezās. Viņš nespēja noskatīties, kā 
sieviete tika sadedzināta. 

Misionārs bija apņēmības pilns: „Ja vien viņi pazītu To, kurš vienīgais 
var piedot grēkus un dot tiem mūžīgo dzīvību! Darīšu visu, kas manos 
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spēkos, lai palīdzētu viņiem iepazīt Jēzu un uzticēties Viņam. Tad viņi 
atteiksies no tradīcijas sadedzināt mirušo sievas.”  

Sākas darbs
Tiklīdz Viljams bija iemācījies bengāļu valodu, viņš centās stāstīt 
indiešiem par brīnišķīgo Glābēju, kurš bija atdevis Savu dzīvību, lai 
glābtu grēciniekus. 

Indieši zināja, ka misionārs viņus mīl. Viņš bija laipns, deva zāles un 
palīdzēja slimajiem. Viņš dalījās ar ēdienu ar tiem, kuri bija izsalkuši. 
Viņš skoloja viņu bērnus. Viņš nekad nevienu nekrāpa pretēji tam, kā 
bija ierasts viņu vidū un kā izturējās viņu saimnieki. Ne vien zēni un 
meitenes, bet arī pieaugušie labprāt pulcējās klausīties Viljama stāstos 
par vienīgo patieso Dievu un Viņa Dēlu Jēzu. Misionārs bija priecīgi 
satraukts, jo bija pārliecināts, ka daudzi drīz vien sāks ticēt Jēzum.

Taču tas nenotika. Nebija neviena! Šķita, ka viņi nesaprot. Varbūt viņi 
baidījās, ko teiktu kaimiņi, ja viņi kļūtu par kristiešiem? Viņiem patika 
klausīties par šo jauno ceļu, bet viņi palika uz sava vecā, grēcīgā ceļa. 

Attēls 3-8
Viljams gāja no ciema uz ciemu pa šaurajiem lauku ceļiem, kas vijās 
caur rīsa laukiem. Ar mīlestību viņš sludināja un mācīja Dieva Vārdu. 

Visur atkārtojās viens un tas pats: indieši labprāt klausījās par Jēzu 
Kristu, tomēr neticēja Viņam. Bija dienas, kad Viljams atgriezās mājās 
pārguris un zaudējis drosmi. Tad viņš, ceļos nometies, lūdza Dievu 
par šiem ļaudīm, kuru sirdis grima grēka tumsā. Reizēm viņš strādāja 
paša stādītā dārza klusumā. Tā bija skaista vieta, kur auga košas puķes, 
visdažādākie augi un koki, kurus Viljams bija savācis, ceļojot apkārt. 
Bija jauki atpūsties šo zaļo augu un koku pavēnī. 

Viljams pavadīja garas stundas savā darbistabā, tulkojot Bībeli bengāļu 
valodā. Bieži vien viņš strādāja sveču gaismā līdz pat vēlai naktij. 
Viljams apzinājās, ka nekad nebūs pietiekami daudz misionāru, lai 
pastāstītu par Jēzu visiem Indijas iedzīvotājiem. Tomēr, ja Dieva 
Vārdu izdotos iztulkot, varētu iespiest miljoniem kopiju, tad daudzi 
cilvēki uzzinātu Labo vēsti un paši varētu lasīt Bībeli. 

Apbruņojies ar pacietību, viņš strādāja, lūdza Dievu, sludināja 
Dieva Vārdu un tulkoja to. Vienu, divus, trīs, četrus, piecus gadus. 
Tomēr neviens indietis tā arī nebija uzticējies Kungam Jēzum kā 
savam Glābējam. Tas nedeva ne mazākā iedrošinājuma. Ko tu būtu 
darījis Viljama vietā? Kā tev šķiet, ko viņš darīja? Vai viņš bija gatavs 
padoties? Ne jau Viljams!

Viņš sacīja: „Vislielākais pagodinājums ir strādāt Dieva labā. Es ne 
par kādu cenu neatteiktos no Viņa darba. Dievs ir uzticams un varens. 
Ko Viņš iesācis, to Viņš noved līdz galam.”  

Viljams Kerijs zināja, ka tā ir Dieva griba, lai indieši dzirdētu Evaņģēliju 
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un kļūtu par Dieva bērniem. Viņš uzticējās Dievam arī tad, kad šķita, 
ka neviens no viņiem nekļūs par ticīgo. Dievs viņu nepievīla. 

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Kāpēc Viljamu pārņēma prieks? (Tāpēc, ka Dievs vēlējās, lai viņš 

dotos uz Indiju kā misionārs.)

2.  Kas brauca ar kuģi uz Indiju kopā ar viņu? (Viljama sieva ar 
bērniem un Dr. Tomass.)

3. Kā ļaudis palīdzēja Viljamam? (Viņi lūdza Dievu par viņu un ziedoja 
naudu, lai apmaksātu ceļojumu.)

4. Ko Viljams darīja uz kuģa klāja ceļojumā uz Indiju? (Viņš mācījās 
bengāļu valodu un sāka tulkot Bībeli šajā valodā.)

5. Ko Viljamam vispirms vajadzēja izdarīt, ierodoties Indijā? 
(Sameklēt mājvietu sev un savai ģimenei.)

6. Ko Viljams darīja, kad viņiem vairs nebija naudas? (Viņš lūdza 
Dievu un uzticējās, ka Dievs rūpēsies par viņiem.)

7. Kādā īpašā veidā Dievs atbildēja uz viņa lūgšanām? (Kāds anglis 
piedāvāja viņiem apmesties pie sevis, cik vien ilgi tas būtu nepieciešams.)

8. Ko indieši pielūdza? (Viņi pielūdza koka un akmens elku tēlus.) 

9. Ko darīja Viljams, pārnācis vakarā mājās, kad Indijas ļaudis nesāka 
ticēt Jēzum? (Viņš nometās ceļos un lūdza Dievu par šiem cilvēkiem.)

10. Kaut arī nekad nebūtu pietiekami daudz misionāru, kā vēl ļaudis 
varētu uzzināt par Dievu? (Lasot Bībeli savā dzimtajā valodā.)
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Vai Viljamam Kerijam vajadzēja pamest Dieva Vārda sludināšanu, kad 
šķita, ka neviens indietis nesāks ticēt Jēzum Kristum? Jā vai nē? Kāpēc?

Kāpēc mums jāturpina iesāktais, pat tad, kad Dieva darbs ir grūts?

Kas, pēc Viljama domām, ir lielākais pagodinājums?

Pirmais tulkojums
Iedomājies, ka esi sācis pārrakstīt visu Bībeli rokrakstā. Cik ilgu laiku 
tas prasītu? Bet ja tev būtu šie vārdi arī jāpārtulko citā valodā un tad 
tie jāpieraksta? Tieši to paveica Viljams Kerijs. Kad viņš nesludināja 
Dieva Vārdu un nestrādāja plantācijā, kur dzīvoja, viņš tulkoja Bībeli. 
Tas bija lēns un grūts darbs.      

Attēls 4-1
Kerijs un viņa palīgs, kāds izglītots indietis, pavadīja garas stundas, 
mēģinot atrast īstos vārdus tam, kas bija rakstīts Dieva Vārdā. Viljams 
iztulkoja rakstu vietu bengāļu valodā un uzrakstīja to uz papīra lapas. 
Tad indietis izlasīja to viņam priekšā. Ja nebija īsti labi, Kerijs to 
pārrakstīja.  

Tā pagāja dienas, nedēļas, mēneši un gadi. Viljams turpināja rūpīgi 
rakstīt izliektos burtus un vārdus bengāļu valodā, lappusi pēc lappuses. 
Beidzot bija vesela kaudzīte, ko veidoja tūkstošiem Viljama glītajā 
rokrakstā aprakstītu lapu. 

Bija vajadzīgi pieci ar pusi gadu, lai pārtulkotu lielāko daļu Bībeles 
bengāļu valodā. Vai arī tu vēlētos strādāt tikpat ilgi, pieliekot visas 
pūles, lai arī citiem būtu pieejams Dieva Vārds? Kerijs darīja to ar 
prieku. Viņš bija laimīgs, ka pirmais tulkojums bija gandrīz pabeigts. 

Vēl bija kāds svarīgs darbs. Bībeli vajadzēja iespiest. Bet kā un kur? 
Indijā bija tikai dažas iespiedmašīnas. Viljams lūdza par to Dievu, 
uzticoties Viņa palīdzībai un vadībai. Dievs labprāt atbild uz Savu 
bērnu lūgšanām. 

Viljamam nebija ilgi jāgaida. Pirms kāda laika uz Indiju bija atvesta 
koka iespiedmašīna no Anglijas. Viljams bija priecīgs, jo nu tā bija 
pārdošanā. 

„Tas ir tieši tas, kas vajadzīgs!” viņš nodomāja. 

Misionārs gan nezināja, ka Dievs bija licis kāda laipna angļu drauga 
sirdī vēlmi to iegādāties un uzdāvināt Viljamam. Kerijs bija ļoti 
pateicīgs par to. Dievs atkal bija sagādājis tieši to, ko viņam vajadzēja. 

4. stunda
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Attēls 4-2
Viljams ar savu palīgu gatavoja iespiedmašīnu darbam. Ziņkārīgie 
indieši neko tādu agrāk nebija redzējuši. Viņi neizpratnē to aplūkoja. 

Redzot, cik apmierināts ir Viljams, tie sacīja: „Re, cik kungs laimīgs! 
Tas droši vien ir viņa elks.”

Kerijs pasmaidīja. Viņš paskaidroja, ka ar šīs iespiedmašīnas palīdzību 
ļaudis uzzinās, cik aplam ir pielūgt elku tēlus. Tiks drukāti vienīgā 
patiesā Dieva vārdi, lai cilvēki varētu Viņu iepazīt. 

Jaunie palīgi
Kurš būs tas, kas strādās ar iespiedmašīnu? Vai Dievs sagādātu iekārtu 
un aizmirstu darbinieku? Viljams tā nedomāja. Viņš cerēja, ka Dievs 
atsūtīs arī iespieddarbu pratēju. Drīz vien pēc tam, kad Kerijs bija 
saņēmis iespiedmašīnu, pienāca vēstule no Anglijas. Viņa draugs, kurš 
strādāja tipogrāfijā, rakstīja: 

„Dārgais Kerija kungs! Pavasarī došos uz Indiju, lai palīdzētu Dieva 
darbā. Manā sirdī ir vēlme dzīvot, strādāt un nomirt kopā ar tevi. Kaut 
Dievs darītu mani uzticamu, dāvātu pacietību, drosmi un gatavību 
pildīt šo pienākumu!” Sekoja Viljama Varda paraksts.

Cik labas ziņas! Tas vēl nebija viss. Ar šo pašu kuģi gatavojās atbraukt 
vēl trīs misionāru ģimenes. Viljams pateicās mīlošajam Debesu Tēvam 
par tulkojumu, iespiedmašīnu, par jauno darbinieku un palīgiem. 

Attēls 4-3
Iedomājies, cik priecīgs bija Viljams, kad ieradās viņa draugs un jaunie 
misionāri! Dievs šos vīrus bija atsūtījis uz Indiju, lai viņi kopā strādātu. 
Viljams sapņoja par to, ka nu viņi varēs paveikt daudz vairāk.

Vispirms viņi meklēja vietu, kur varētu apmesties un kopā strādāt. 
Drīz vien viņi atrada lielu māju upes krastā Seramporā, pilsētā Indijas 
austrumos. Tur viņi ierīkoja tipogrāfiju, kurā bija plānots iespiest Bībeli 
bengāļu un citās valodās.

Turklāt viņi nodibināja skolu bērniem. Viņi apstaigāja pilsētu un 
tuvējos ciemus, sludinot Dieva Vārdu. Viljamam tās bija darbīgas un 
laimīgas dienas.

Vēl bija kāds īpašs notikums. Indiešu guru, reliģijas skolotājs, Krišna 
Pal sāka ticēt Jēzum un tika nokristīts. Pēc septiņiem gadiem viens 
indietis bija kļuvis par kristieti. Pārējie sekoja neilgi pēc tam.  Krišna 
Pal bija stāstījis par Kungu Jēzu savai sievai, viņas māsai un savam 
draugam, un tā viņi uzticējās Jēzum un tika nokristīti. Neaprakstāms 
prieks piepildīja misionāru sirdis un mājas.

Attēls 4-4
Tomēr daži Krišna Pal kaimiņi un radinieki bija pārskaitušies par to, 
ka viņš bija kļuvis par kristieti. Viņi uz ielas viņu apsaukāja, izdzina no 

PowerPoint 4-2

PowerPoint 4-3

PowerPoint 4-4



Viljams Kerijs

25

mājām, piekāva un nolaupīja vienu no viņa meitām. Viņi pat gribēja 
Krišnu nogalināt. Kad pārvaldnieks uzzināja par šo ļauno plānu, viņš 
nosūtīja sargus apsargāt Krišnu un viņa ģimeni. 

Kaimiņus tas pārsteidza. Lai ko arī viņi darīja, Krišna nemainīja savus 
uzskatus. Viņi redzēja, ka Kungs Jēzus, kuru šis vīrs mīlēja un kuram 
uzticējās, padarījis viņu daudz priecīgāku, mīlīgāku un drosmīgāku. 
Viņi sāka ieklausīties Krišnas stāstītajā par Jēzu, un daži no viņiem 
arī kļuva par kristiešiem.

Dieva Vārds nes augļus
Viljama prieks bija liels, jo dažus mēnešus pēc tam, kad Krišna bija 
pieņēmis kristīgo ticību, pirmoreiz Jaunā Derība tika izdota bengāļu 
valodā. Pateicības pilnu sirdi viņš to aiznesa uz nelielo kapelu. 
Misionāri kopā ar saviem indiešu draugiem pateicās Dievam par to un 
lūdza svētīt iespiestās Jaunās Derības grāmatas. Viņi lūdza, lai Dievs 
palīdz lasītājiem izprast Dieva Vārdu un ticēt tam, ko tie izlasījuši.

Attēls 4-5
Viljams, Krišna Pal un misionāri sāka izdalīt Bībeles. Visi nesaņēma 
šīs dārgās grāmatas, jo daudzi indieši neprata lasīt. Tāpēc, pirms dot 
kādam Bībeli, viņi jautāja: „Vai jūs mākat lasīt?” 

Ja atbilde bija noliedzoša, viņi jautāja tālāk: „Vai kāds jūsu ciemā māk 
lasīt?”

Bieži vien indieši atbildēja: „Jā, kungs, viens vīrs māk.”

„Tad nododiet šo grāmatu tam, kurš māk lasīt! Lūdziet, lai viņš to 
lasa priekšā jums un jūsu kaimiņiem! Jūs uzzināsiet, kā saņemt grēku 
piedošanu un kā būt laimīgam dzīvē un nāvē.”

Indieši par to brīnījās. Kas gan tā par grāmatu, kurā var atrast tik 
svarīgas lietas? Uzmanīgi viņi aiznesa to uz ciemu un nodeva vīram, 
kurš mācēja lasīt. Klausoties Dieva Vārda lasījumus, daudzi ļaudis 
pirmoreiz izdzirda Labo vēsti par Jēzu, un daži sāka ticēt Viņam.    

Attēls 4-6
Viena no iespiestajām Jaunajām Derībām nonāca pie Krišna Das, 
un viņam tā bija jālasa priekšā sava ciema iedzīvotājiem. Trīs gadus 
viņa kaimiņi nāca klausīties, kā viņš lasīja to priekšā. Jaunā Derība 
ienesa laimi lasītāja un viņa klausītāju dzīvē. Ciema ļaudis to labprāt 
klausījās dienu no dienas.

Krišnas kaimiņš – Jaganats Das sasita elku tēlus, kurus agrāk bija 
pielūdzis. Sebaks Ram pārstāja dziedāt rupjas dziesmas, kaut arī bija 
skaļš un ne visai pieklājīgs vīrs. Zvejnieks Gabardhans, kurš meloja 
un visus apkrāpa, pārstāja to darīt. 

Ciemats pārmainījās pēc tam, kad tā iedzīvotāji bija klausījušies Dieva 
Vārdu un uzticējušies Viņa Dēlam. 
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Kādu dienu ļaudis teica: „Mums jāsameklē vīrs, kurš iedeva mums šo 
lielisko grāmatu! Mums viņam jāizsaka pateicība par šo labo dāvanu.”

„Bet es nezinu ne tā vīra vārdu, ne adresi,” sacīja Krišna Das. „Uz 
grāmatas priekšējā vāka rakstīts vien tas, ka tā iespiesta Seramporā.”

Attēls 4-7
„Mēs varam sūtīt Jaganatu Das, Sebaku Ramu un Gabardhanu uz 
Seramporu,” ierosināja ciema iedzīvotāji. „Viņi varētu mēģināt šo 
vīru atrast un pateikties viņam mūsu vārdā.”

Tā nu visi trīs devās uz Seramporu. Tur viņi atrada Viljamu Keriju, 
kurš bija iztulkojis Bībeli, un Viljamu Vardu, kurš to bija iespiedis un 
iedevis Krišna Das. Vīri sirsnīgi pateicās viņiem abiem.

„Tagad mēs ticam Jēzum Kristum,” viņi laimīgi stāstīja. „Mēs zinām, 
ka Viņš ir Glābējs, kurš atdevis Savu dzīvību par mūsu grēkiem. Mēs 
sasitām elku tēlus un pielūdzam Dievu.”

Lielāks plāns
Šī labā ziņa lika misionāriem starot priekā. „Kaut mēs varētu iedot 
Dieva Vārdu ikvienam, kurš māk lasīt!” nopūtās Viljams. „Tad arī citi 
Indijas ciemu iedzīvotāji – vīri un sievas, zēni un meitenes dzirdētu 
par Jēzu un arī varētu sākt Viņam ticēt.”

„Mums tas sagādā lielu prieku, ja varam iedot Jauno Derību cilvēkiem, 
kuri to nekad agrāk nav redzējuši,” sacīja Kerijs. „Lai to izdarītu, mums 
jāturpina tulkot un iespiest Bībeli.”

Ļoti nopietni Kerijs lūdza Dievu un plānoja turpmāko darbu. „Ja 
Dievs dos mums piecpadsmit gadus,” viņš teica, „mēs varam cerēt, 
ka iztulkosim Bībeli visās lielākajās Indijas valodās. Tas ir mūsu 
galvenais mērķis.”

Indijā pavadītie gadi nebija viegli. Nomira Dr. Tomass. Arī Viljama 
sieva pēc ilgas slimības nomira. Neskatoties uz to, Viljams, viņa dēli, 
citi misionāri un indiešu palīgi vienojās, ka strādās vēl vairāk, lai tikai 
īstenotu šo mērķi. Katrs centās padarīt savu darba daļu, bet vissmagāk 
strādāja tieši Viljams. Kāds indiešu skolotājs, kurš nekad nebija redzējis 
nevienu strādājam tā, kā Kerijs, bija nesaprašanā. Tāpēc viņš jautāja 
Varda kungam: „No kā veidots Kerija ķermenis? Šķiet, ka viņš nekad 
nav izsalcis vai noguris. Viņš vienmēr visu pabeidz līdz galam!”

Ikreiz, kad tika pabeigta jauna tulkojuma daļa, Varda kungs kopā ar 
saviem palīgiem ķērās pie iespieddarbiem un strādāja, cik vien ātri 
varēja. Vēl taču bija miljoniem cilvēku, kuri Dieva Vārdu nebija ne 
redzējuši, ne dzirdējuši.   

Kā gan bija iespējams iespiest Bībeli tik daudzās valodās? Varda kunga 
rīcībā bija piecas iespiedmašīnas, jo ar vienu tas nebūtu izdarāms. 
Turklāt piecdesmit indieši palīdzēja sagatavot papīru un tekstu 
iespiešanai. Viljams priecājās, ka Dieva darbs Indijā iet plašumā. 
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Attēls 4-8
Pavisam negaidīti notika liela nelaime. Neviens nesaprata, kā 
tipogrāfijā izcēlās ugunsgrēks. Tā nodega līdz pat pamatiem. Liesmās 
sadega daudz papīra, jau iespiestās Bībeles un tūkstošiem iztulkoto 
lappušu.

Ar asarām acīs Kerijs noraudzījās uz kūpošajām krāsmatām. „Vienā 
naktī iznīcināts daudzu gadu darbs,” viņš teica. 

Tikai dažas stundas pirms ugunsgrēka tipogrāfijā bija rosījušies 
strādnieki. Dieva Vārds tika iespiests daudzu tautu valodās. Pāri palika 
vien nokvēpušu gruvešu kaudze. Ko iesāks Viljams un misionāri? Vai 
tulkošanai un Bībeles iespiešanai bija pienācis gals?

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Cik ilgā laikā Viljams pārtulkoja bengāļu valodā lielāko daļu 

Bībeles? (Piecos ar pusi gados.)

2.  Ko vajadzēja darīt pēc tam, kad Bībele bija iztulkota? (To vajadzēja 
iespiest.)

3.  Kā Dievs sagādāja Viljamam iespiedmašīnu, kuru atveda no 
Anglijas? (Viņa draugs nopirka to un uzdāvināja Viljamam.)

4.  Kā Dievs rūpējās par to, lai būtu kāds, kurš prot rīkoties ar 
iespiedmašīnu? (Viljams Vards atsūtīja ziņu no Anglijas, ka viņš ir 
ceļā uz Indiju, lai palīdzētu Dieva darbā.)

5.  Ko vēl darīja Viljams ar savu komandu? (Mācīja bērnus skolā un 
sludināja Dieva Vārdu.)

6.  Kā sauca indieti, kurš pirmais kļuva par kristieti? (Krišna Pal)

7.  Kā Dievs pasargāja Krišnu Palu no cilvēkiem, kurus saniknoja 
tas, ka viņš bija kļuvis par kristieti? (Pārvaldnieks sūtīja sargus, lai 
tie aizsargātu Krišnu un viņa ģimeni.)

8.  Kad indieši varēja saņemt Bībeli? (Ja tie bija iemācījušies lasīt vai 
arī pazina kādu, kurš to prata un varēja lasīt priekšā.)

9.  Cik gadi bija vajadzīgi Viljamam Kerijam un viņa palīgiem, lai 
iztulkotu Bībeli lielākajās Indijas valodās? (Piecpadsmit)

10. Kāda nelaime notika tad, kad visi darbi labi veicās? (Tipogrāfijā 
izcēlās ugunsgrēks, un daudzas grāmatas un tulkojumi sadega.)
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Kas uz laiku pārtrauca Viljama Kerija vadīto Bībeles iespiešanu Indijā? 

Vai Dievs pieļauj grūtības Savu bērnu dzīvē?

Ko mums vajadzētu darīt, saskaroties ar grūtībām?

Kā tu domā – vai Dievs varēja pārvērst šo nelaimi Viljama dzīvē par 
kaut ko labu? Kas rakstīts Romiešiem 8:28?

Nelaime pārvēršas par svētību
Kā tu domā, ko darīja Viljams Kerijs, kad viņa daudzu gadu darbs 
pārvērtās pelnos? Vai viņš raizējās un žēlojās? 

Nebūt ne. Viņš tikai noteica: „Cik neizdibināmi ir Tā Kunga ceļi! Es 
ļoti centos, un daži tulkojumi bija tuvu pilnībai. Varbūt sāku izjust 
lepnumu par mūsu misiju. Dievs to pieļāva, lai es vēl vairāk Viņam 
uzticētos. Es norimšu un atzīšu, ka Viņš ir Dievs.”

Kerijam nenāca ne prātā mest mieru, un viņš atsāka tulkot Bībeli. 
Viņš pat apņēmās izdarīt to vēl labāk nekā iepriekš. 

Arī Varda kungs ar prieku gatavojās turpināt darbu, jo bija izdevies 
izglābt visas piecas iespiedmašīnas. Diemžēl ugunsgrēkā bija sakusuši 
visi svina burti.

Attēls 5-1
Staigājot pa krāsmatām, Vards piepeši priecīgi izsaucās – viņš bija 
pamanījis tērauda plāksnītes četrpadsmit valodās. Tas bija brīnums, 
ka desmit gadu garais darbs nebija zudis.

Viņš laimīgs paziņoja: „Ar šīm mēs ātri varēsim pagatavot jaunus 
burtus, un būs iespējams atsākt Bībeles iespiešanu.”

Kerijs un Vards pateicās Dievam par to.

Netālu no vecās tipogrāfijas atradās liela noliktava. Tikai četras dienas 
pirms ugunsgrēka biznesa kompānija bija no tās izvākusies. Nu tur 
tika ierīkota jaunā tipogrāfija. Arī par to vīri pateicās Dievam.

Vards un indiešu palīgi smagi strādāja, un pēc mēneša jaunā tipogrāfija 
bija gatava darbam. Pēc pieciem mēnešiem Bībele tika iespiesta vēl 
vairāk valodās nekā iepriekš. Drīz vien piecu iespiedmašīnu vietā viņi 
strādāja ar desmit.

Ziņa par ugunsgrēku tipogrāfijā sasniedza Angliju un pat Ameriku. 
Visur kristieši runāja par to. Šīs nelaimes dēļ arvien vairāk cilvēku 
uzzināja par pašaizliedzīgo misionāru darbu Indijā. Daudzi lūdza 
Dievu un ziedoja naudu, lai palīdzētu. Ugunsgrēks nebija pārtraucis 

Izlasiet šo rakstu vietu 
no Bībeles vai uzticiet to 
izdarīt lielākam bērnam 
vai savam palīgam.

5. stunda
Skolotāja uzdevums
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Dieva Vārda tulkošanu un iespiešanu. Tieši pretēji – tas ļāva 
misionāriem paplašināt savu darbību. Dievs vērsa par labu to, kas 
bija visīstākā nelaime.

Koledžas profesors
Kerijs bija aizņemts ar Dieva Vārda tulkošanu un sludināšanu. Tomēr 
viņš veica vēl kādu ļoti svarīgu darbu.

Vienpadsmit gadus pirms ugunsgrēka tipogrāfijā Kalkutā angļu 
valdība bija nodibinājusi koledžu, kurā mācījās angļu jaunieši, lai kļūtu 
par pārvaldniekiem, tiesnešiem un ierēdņiem Indijā. Tika meklēts 
profesors, kurš mācītu viņiem Indijas tautu valodas.

Valdības vīri bija vienisprātis, ka vispiemērotākais šim darbam ir 
misionārs Viljams Kerijs, jo viņš bija apguvis šīs valodas. „Kāpēc 
gan neaicināt viņu?”

Domāts darīts. Vēstnesis nogādāja valdības vēstuli pa upi līdz pat 
Kerija mājai. Pārsteigtais misionārs, to atvēris, izlasīja: „Godātais 
Kerija kungs! Vai jūs būtu ar mieru strādāt par profesoru valdības 
koledžā, mācot Indijas tautu valodas?”

„Vai Dievs vēlas, lai strādāju koledžā?” prātoja misionārs.

Viņš paaicināja savus draugus, Vardu un Maršmanu, lai uzzinātu viņu 
domas. Visi trīs kopā lūdza Dievu par šo piedāvājumu, lai saprastu, ko 
Kerijam vajadzētu darīt. Viņiem šķita, ka tā ir Dieva griba, lai Viljams 
pieņemtu šo godpilno posteni.

Attēls 5-2
Tā nu katru otrdienas vakaru Viljams brauca pa plato, līkumaino 
Gangas rietumu pieteku, Hugli upi uz Kalkutu. Tur viņš palika 
trešdien, ceturtdien un piektdien. Dienā viņš mācīja valodas, sarunājās 
ar studentiem un strādāja pie tulkojumiem. Vakaros misionārs 
sludināja Dieva Vārdu paša dibinātajā baznīcā. Reizēm viņš palīdzēja 
nabagiem un slimajiem, kā arī atbildēja uz ļaužu jautājumiem. Katru 
piektdienu viņš pa upi atgriezās mājās.

Valdības koledžā Kerijs nostrādāja trīsdesmit gadus. Viņš bija laipns 
skolotājs, izpalīdzīgs draugs un mīlestību izstarojošs misionārs. Tieši 
viņš bija tas, kurš palīdzēja daudziem studentiem iepazīt Kungu Jēzu 
un uzticēties Viņam kā savam Glābējam no grēkiem.

Profesora darbs bija labi apmaksāts. Taču Viljams paturēja vien nelielu 
algas daļu, lai iegādātos tikai pašu nepieciešamāko. Pārējo viņš ar 
prieku atdeva indiešu mācītājiem, lai palīdzētu uzcelt baznīcas, vai 
arī atbalstīja citus misijas kalpošanā.

Strādādams koledžā Kalkutā, Kerijs palīdzēja sagatavot angļu jauniešus 
darbam valdības iestādēs. Tomēr viņš sapņoja un lūdza Dievu par vēl 
vienu koledžu, kurā indiešu jaunieši varētu tikt apmācīti Dieva darbam.

Par to viņš pastāstīja Vardam un Maršmanam: „Es ticu, ka Dievs 
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vēlas, lai mēs nodibinātu koledžu indiešiem. Nekad nebūs tik daudz 
misionāru, lai varētu par Jēzu pastāstīt daudzajiem miljoniem indiešu. 
Kristīgā koledža varētu sagatavot simtiem dedzīgu jauniešu, kuri 
varētu kļūt par mācītājiem un skolotājiem savā zemē.”

Abi Viljama draugi ar prieku atbalstīja šo ideju un bija gatavi īstenot 
Dieva plānu.

„Mēs sāksim krāt naudu koledžas atvēršanai,” viņi apsolīja viens 
otram, „un Dievs mums noteikti palīdzēs.”

Seramporas koledža

Attēls 5-3
Kerijs, Vards un Maršmans lūdza Dievu, krāja naudu un rūpīgi plānoja 
darbu septiņus gadus, līdz beidzot viņu sapnis kļuva par īstenību. Viņi 
aizrautīgi vēroja pirmās ēkas celtniecību un neatlaidīgi lūdza Dievu 
par koledžas studentiem, kuri kļūs par Viņa Vārda sludinātājiem un 
skolotājiem.

Drīz vien Dievs sagādāja pirmos studentus, kuri cītīgi mācījās jaunajā 
koledžā. Viljamam nebija neviena brīva brīža, jo nu viņš ne vien 
sludināja un tulkoja Dieva Vārdu, bet arī mācīja studentus divās 
koledžās. Naktīs vēl ilgi viņa istabiņā dega gaisma, kamēr pārējie jau 
bija devušies pie miera.

Tā pagāja daudzi gadi. Kerija matus rotāja salna, un viņa naskie soļi 
bija lēnāki. Kādu dienu viņš pabeidza pārlasīt savu tulkojumu, pie 
kura bija ilgi strādājis, smaidīdams nolika to malā un sacīja: „Nu 
mans darbs ir pabeigts.” Tā arī bija. Spēki viņu atstāja. Viljams bija 
vārgs un noguris. Viņš bija gatavs atstāt Indiju un doties mājās pie 
Tēva Debesīs.

Attēls 5-4
Vecais misionārs vairs nevarēja mācīt vai iet sludināt Dieva Vārdu. 
Tā vietā viņš vadīja laiku savā skaistajā dārzā, lasot vai lūdzot Dievu. 
Draugi viņu tur apciemoja. Visus apbūra dārza skaistums: tīrais, vēsais 
dīķis, simtiem eksotisku puķu, dažādu augu un ziedošu krūmu bagātība 
un staltie koki. Kerijs pats bija ierīkojis savu dārzu, veidojot veselu 
kolekciju, un zināja katra auga nosaukumu un augšanas īpatnības. 
Gadu gaitā Kerijs bija radis agri celties, lai nesteidzīgi pastaigātos pa 
dārzu un aprunātos ar Dievu par viņu kopīgo darbu.   

Ar pacietību viņš bija mācījis arī saviem indiešu draugiem, kā iekopt 
dārzu. Pirms tam viņu dārzi bija nevērīgi stādīti un diezgan nabadzīgi. 
Viņš palīdzēja tiem iemācīties, kā izaudzēt vairāk dārzeņu un labības, 
kā stādīt kokus. Viņš indiešiem parādīja, kā labāk izmantot zemi, ko 
Dievs tiem bija devis.
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Piepildījuma pilni gadi

Attēls 5-5
Sēdēdams savā dārzā, Kerijs bieži vien pārdomāja to laiku, kad viņš 
pirmoreiz atbrauca uz Indiju. Jaunās Derības tulkojums bengāļu 
valodā bija prasījis vairāk nekā piecus gadus. Tagad Dieva Vārds bija 
iztulkots trīsdesmit četrās valodās! Ļaudis, kuri runāja šajās valodās, 
varēja paši izlasīt Dieva vēsti par glābšanu vai arī klausīties kādā, kurš 
izlasīja to viņiem priekšā.

Attēls 5-6
Sākotnēji viņš bija sludinājis Dieva Vārdu veselus septiņus gadus, 
līdz beidzot viens indiešu vīrs bija kļuvis par kristieti. Tagad Indijā 
bija divdesmit sešas baznīcas. Simtiem indiešu bija kristīti un ticēja 
Jēzum Kristum. Simtiem apmeklēja baznīcas, lai dzirdētu par mīlošo 
Glābēju, kurš bija nācis, lai glābtu grēciniekus. Piecdesmit mācītāji 
uzticīgi kalpoja, mācot Labo vēsti un stāstot par Jēzus mīlestību 
pilsētās un ciemos. Kerija paša trīs dēli bija kļuvuši par misionāriem, 
sludinot Dieva Vārdu attālos zemes nostūros.

Turklāt Kerijs un viņa draugi bija dibinājuši 126 skolas, kurās mācījās 
indiešu zēni un meitenes. Tūkstošiem tumsnējas ādas krāsas bērnu 
mirdzošām acīm ar lepnumu mācījās lasīt un rakstīt. Bet galvenais 
bija tas, ka viņi mācījās par Glābēju Jēzu.

Tas nebūt nav viss. Kerijs atcerējās, ar kādām šausmām viņš bija 
domājis par indiešu tradīciju sadedzināt atraitnes kopā ar viņu 
mirušajiem vīriem. Cik apņēmīgi viņš bija cīnījies par to, lai tas tiktu 
pārtraukts. Cik grūti tas bija! Gadu pēc gada Viljams bija aicinājis 
gubernatoru izdot likumu, kas aizliegtu šo briesmīgo tradīciju. 
Tagad šis likums bija pieņemts. Tūkstošiem sieviešu bija paglābtas 
no sadedzināšanas.

Viljama sirdi piepildīja dziļas pateicības jūtas par visu, ko Debesu 
Tēvs bija darījis. Tāpēc viņš teica: „Lūk, ko Dievs paveicis! Man nav 
nevienas vēlmes, kura nebūtu piepildīta.”

Attēls 5-7
Neilgi pirms Kerija aiziešanas mūžībā, viņu apciemoja kāds jauns 
misionārs, Aleksandrs Dufs. Viņi jauki tērzēja par Indijā pavadīto 
laiku – kā Viljams bija sludinājis Dieva Vārdu, mācījis to un tulkojis. 
Redzot, ka vecais vīrs ir noguris, Aleksandrs atvadījās. Ejot prom, 
viņš sadzirdēja Viljama kluso balsi. Dufa kungs panāca atpakaļ, lai 
vaicātu, ko viņš gribēja.

„Dufa kungs,” Viljams teica, „jūs daudz runājāt par Kerija kungu. 
Kad būšu miris, nesakiet neko par Kerija kungu, bet tā vietā stāstiet 
par Kerija kunga Glābēju!”
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Attēls 5-8
Kerijs bija pazemīgs vīrs. Viņš nevēlējās, lai cilvēki runātu par viņu. 
Viņš vēlējās, lai viņi runātu par viņa brīnišķīgo Glābēju. Tas bija Jēzus, 
kas bija piepildījis misionāra sirdi ar mīlestību pret pazudušajiem. 
Kungs Jēzus Kristus aicina arī mūs mīlēt viņus un pavēl iet pa visu 
pasauli un sludināt Evaņģēliju visām tautām. Jēzus dēļ Kerijs devās 
uz Indiju. Jēzus dēļ viņš ticēja, ka ir „jāsagaida lielas lietas no Dieva 
un jācenšas darīt lielus darbus Dievam”.

Viņš bija gaidījis lielas lietas no Dieva un nebija vīlies. Viņš bija centies 
darīt lielus darbus Dievam un bija daudz sasniedzis.

Kaut gan maz gājis skolā, Viljams kļuva par profesoru un nodibināja 
koledžu. Viņš bija nabadzīgs, tomēr darīja daudzus bagātus, dodot 
tiem Dieva Vārdu. Viņš – savulaik nabadzīgs ciema kurpnieks – bija 
raudājis un lūdzis Dievu par pazudušiem. Un viņš bija palīdzējis 
nodibināt misionāru biedrību un pats kļuvis par izcilu misionāru. 
Viņš pat bija kļuvis slavens. Daudzi cilvēki Anglijā un Amerikā, kā 
arī citās valstīs uzzināja par viņu un misionāru darbu Indijā. Daudzi 
sekoja viņa piemēram, dibinot misionāru organizācijas un sūtot kalpot 
daudz misionāru. Kurpnieks, kurš Indijai bija devis Bībeli, kļuva par 
„moderno laiku misiju tēvu”.

Varbūt, klausoties šo stāstu par Viljamu Keriju, tu savā sirdī izjuti 
vēlmi: „Kungs Jēzu, kaut es varētu palīdzēt stāstīt par Tevi miljoniem 
cilvēku, kuri ir grēkā pazuduši! Palīdzi man sākt to darīt tūlīt un kļūt 
par misionāru tajā vietā, kur es esmu! Lieto mani, Kungs! Lieto tūlīt 
pat mani! Ja tu gribi, lai kļūstu par misionāru citā valstī, es ar prieku 
paklausīšu. Ļauj arī man sagaidīt lielas lietas no Tevis un censties darīt 
lielus darbus Tavā labā!”

Atkārtošanas jautājumi
1. Viljams Kerijs ticēja, ka Dievs ar nolūku pieļāva, ka nodeg vecā 

tipogrāfija. Kāds bija Dieva plāns? (Likt viņam vairāk uzticēties 
Dievam.)

2.  Ko Viljams Vards atrada pelnu kaudzē? (Metāla plāksnītes, no 
kurām varēja izgatavot jaunus burtus, lai atsāktu iespieddarbus.)

3.  Kas pasargāja šīs metāla plāksnes uguns nelaimē? (Dievs)

4.  Ko darīja daudzi kristieši Anglijā un Amerikā, uzzinājuši par 
ugunsgrēku? (Lūdza Dievu un ziedoja naudu, lai palīdzētu.)

5. Kādu darbu Viljamam Indijā piedāvāja angļu valdība? (Mācīt 
koledžā indiešu valodas angļu jauniešiem.)

6.  Kādu vēl koledžu Viljams gribēja dibināt? (Koledžu, kurā indieši 
studētu, lai kļūtu par mācītājiem.)
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7.  Kur ļaudis apciemoja Viljamu Keriju vecumdienās, kad viņš 
vairs nevarēja strādāt? (Viņa paša iekoptajā skaistajā dārzā.)

8.  Cik valodās bija iztulkota Bībele Indijā? (Trīsdesmit četrās.)

9.  Daudz bērnu iemācījās lasīt un rakstīt Viljama Kerija dibinātajās 
skolās. Taču, kas bija pats svarīgākais, ko viņi mācījās? (Viņi mācījās 
par Glābēju Jēzu Kristu.)

10.  Kāds ir Dieva aicinājums Saviem bērniem? (Iet pa visu pasauli un 
sludināt Evaņģēliju visām tautām.)





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 skaļi (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 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 nekad tevi neatstāšu” (Ebrejiem 13:5)!

Nokopē, izgriez un turi to savā Bībelē 
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