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Kristīnes Rojas biogrāfija

Kristīnes Rojas un viņas māsas dzīves ir laba liecība tam, kādas lielas lietas Dievs var izdarīt caur 
vienkāršiem, nespēcīgiem cilvēkiem, kuri uzticējušies Kristum un vēlas paklausīt Viņam.

Kad Kristīne pieņēma Jēzu kā savu Glābēju un Kungu, viņa visu savu dzīvi pilnībā veltīja kalpošanai 
Viņam. Viņas nodošanās bija nesavtīga. Par spīti daudziem šķēršļiem, viņa nebaidījās un droši gāja 
kopā ar Kristu, lai sasniegtu savu mērķi. Viņa nelokāmi ticēja Dieva Vārdam, kas bija rakstīts uz 
aprūpes pansionāta „Baltās Galvas” sienas Vecajā Tūrā (Stara Tura). Lūk, šī rakstu vieta: „... ja tu 
ticēsi, tu redzēsi Dieva godību” (Jāņa 11:40). Viņa dzīvoja pēc šī vārda.

Kristīne piedzima Slovākijā, Vecās Tūras pilsētā 1860. gada 18. augustā luterāņu mācītāja ģimenē. 
Kopā ar māsu Mariju viņas  savā pilsētā luterāņu baznīcas paspārnē nodibināja alkohola atturībnieku 
biedrību „Zilais Krusts”. Māsas sludināja evaņģēliju, tā cīnoties pret nacionālo grēku – dzeršanu.

Mīlestībā uz Kristu un cilvēkiem viņas nodevās arī sociālajam darbam. Vispirms viņas rūpējās par 
atstumtiem, beztiesīgiem bērniem, vēlāk – par bāreņiem.

Tika atvērts vienkāršs bāriņu nams,  pēc tam slimnīca, tad viesnīca un visbeidzot aprūpes pansionāts. 
Tas viss pastāvēja, pateicoties ziedojumiem. Darbinieki bija kristieši, kurus apmācīja skolā un kuri 
pēc tam kalpoja Tam Kungam bez veselības vai pensiju apdrošināšanas.

Māsas Rojas (slovāku valodā Royova) ļoti mīlēja Kungu. Viņas mīlēja arī savu dzimto zemi Slovākiju 
un savus tautiešus. Šī mīlestība bija redzama viņu dziesmās, kurās māsas slavēja Dievu un rādīja 
ceļu pie Viņa. Viņas sacerēja un aranžēja vairāk nekā 100 dziesmu, daudzas no tām ir tulkotas vācu 
un citās valodās un ir pazīstamas ārzemēs. Kristīne ir arī slavena rakstniece. Viņa ir likusi lietā šo 
savu talantu un publicējusies žurnālā „Vecemica”, kā arī sarakstījusi vairāk nekā 50 grāmatu dažāda 
vecuma lasītājiem. Viņa ir pazīstama daudzās valstīs, un viņas grāmatas ir tulkotas 25 valodās.

Savu pirmo grāmatu „Pasaulē bez Dieva” Kristīne sarakstījusi vienā naktī, nometusies uz ceļiem 
bēniņos, sveces gaismā. Šī grāmata ir pirmā slovāku valodā sarakstītā grāmata, kas ir tulkota citās 
valodās, pavisam 21, arī ķīniešu. 

Kristīne nomira 1936. gadā Vecajā Tūrā, kur viņa bija aizvadījusi gandrīz visu savu dzīvi. Ikviens, 
atrodoties viņas tuvumā, smēlās no viņas cerību, spēku un iedvesmu. Viņas dzīve un darbība 
ietekmēja tās paaudzes cilvēkus un nākamās paaudzes. Viņas dziesmas un grāmatas var daudz ko 
pateikt un palīdzēt veidot kristīgu raksturu.
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Īpašais uzsvars
1. Palīdzēt bērniem izprast Dieva glābšanas plānu.
2. Modināt kristīgos bērnos ilgas pēc tuvākām attiecībām ar Kristu un dalīties evaņģēlijā ar citiem bērniem. 

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

Dziesma
„Jēzus mīl mazus bērnus”
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Stunda
1. attēls

Tik bargu salu kā šajā decembrī pat vecie cilvēki knapi varēja 
atcerēties. (Tas bija 19. gadsimta sākums.)  Kādu vakaru pie 
baznīcas kapsētas tika atrasta nosalusi sieviete. Neviens ciemā 
viņu nepazina, nevienam nebija ne jausmas, no kurienes viņa 
ir. Visiem bija viņas žēl, it īpaši, kad atrada viņas mazo bērniņu. 
Tas bija zēns, un viņš bija dzīvs! Kāda nākotne gan gaida viņu?

Labi, jumts virs galvas puisēnam bija, jo ciema vecākā sieva 
nolēma viņu paturēt. Zēnu nosauca par Martinko. Vecākā mājā 
nemaz nebija tik slikti. Viņi deva viņam ēdienu un drēbes. 
Būdams zīdainis, viņš gulēja pie kamīna, bet, kad paaugās un 
bija piecus gadus vecs, viņam ierādīja guļvietu kūtī. Tur dzīvoja 
arī truši un vecā govs.

Vecā govs katru vakaru noskatījās, kā viņš dodas pie miera, 
un domāja, cik savādi, ka viņš nekad nelūdz Dievu. Viņa pati, 
kad likās gulēt, vispirms nometās uz ceļiem un tad pacēlas acis 
uz Dievu. Viņa nezināja, ka Martinko nekad nebija mācīts, kā 
lūgt. Nevienam nerūpēja, vai Martinko prot lūgt vai nē. Ciema 
vecākā sieva par to nelikās ne zinis. Varbūt viņa pati nekad nebija 
lūgusi Dievu. Viņa bija apmierināta, ka Martinko ir paklausīgs 
un nerunā viņai pretī. 

Un kā ir ar tevi? Vai tu, gulēt ejot,  pateicies Dievam par aizvadīto 
dienu un par to, ka Viņš tevi ir pasargājis? Vai no rīta pateicies 
Viņam par jaunu dienu, ko Viņš tev devis? Vai pasaki Dievam 
paldies par savām drēbēm, ēdienu, vecākiem, brāļiem un māsām, 
un par visām Viņa dotajām dāvanām?

Martinko nebija mācīts lūgt, un viņš netika laists skolā. Pēc 
ciema vecākā sievas domām, tā kā puika ir bārenis, nav nekādas 
vajadzības viņu skolot. Bez tam viņa gribēja, lai viņš vienmēr 
būtu mājās. Tā nu Martinko neiemācīja ne rakstīt, ne lasīt. 

2. attēls
Martinko bija 11 gadi, kad ciema vecākā sieva nomira. Tas ienesa 
viņa dzīve zināmas izmaiņas. 
Viņš vēl varēja dzīvot ciema vecākā mājā, bet tika nozīmēts darbā 
pie ciema gana vecā Andreja. Vecais Andrejs bija vārgs un slimīgs, 
bet ganības atradās tālu. Martinko centās būt labs gans. Dzīvojot 
pie ciema vecākā, viņš bija iemācījies mīlēt dzīvniekus, tie bija viņa 
labākie draugi. Arī dzīvnieki viņu mīlēja. Govis, teliņi un pat kādas 
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aitas skrēja šurp, izdzirdot viņa pūstā raga skaņas. Šīs skaņas 
nozīmēja, ka Martinko viņus vedīs ganībās. Vecā Andreja suns 
Bundas viņam bija labs palīgs. Viņi mīlēja viens otru un kā laba 
komanda kopā pieskatīja lopus.

Pēc gada nomira arī vecais Andrejs un Martinko tika iecelts par 
ciema ganu. No vecā Andreja viņam palika lietošanā vecā būda. 
Tās logi bija aizbāzti ar salmiem, tādēļ vasarā pa tiem neiespīdēja 
saule, bet ziemā netika iekšā auksts vējš. Satrunējušās sienas 
klāja zirnekļu tīkli, bet grīdu – bieza, gadiem krājusies atkritumu, 
salmu un putekļu kārta.

Kad Martinko to ieraudzīja, viņš apsēdās uz lieveņa un sāka 
raudāt. Pirmo reizi savā dzīvē viņš aptvēra, ka visā plašajā pasaulē 
nav neviena, kam gar viņu būtu kāda daļa, – viņš bija viens. Tā 
nu viņš tur sēdēja un raudāja, līdz piepeši virs galva izdzirdēja 
maza putniņa čivināšanu. Paskatījies augšup, viņš ieraudzīja 
bezdelīgas ligzdu. Bezdelīgas bija atlidojušas no siltajām zemēm 
un nu tīrīja savu mazo namiņu.

Martinko sametās kauns. Viņš nolēma vairs nepieļaut netīrību 
mājā un sāka lietas labā rīkoties. Kad ciema sievietes redzēja, 
ko viņš dara, tad nolēma nākt palīgā. Viņas nobalsināja būdas 
sienas, savukārt vīrieši salaboja jumtu un uztaisīja galdu un solu. 
Martinko bija bezgala priecīgs un pateicīgs.

Viņš uzturēja savu māju tīru, bet visvairāk viņam patika atrasties 
ārā, mežā. Viņš mīlēja skaisto dabu. Kamēr lopi mierīgi gremoja, 
viņš pina grozus, ko vēlāk pārdeva. Atkal un atkal Martinko 
nebeidza brīnīties: „Kas gan ir visu tik skaistu radījis? Kurš liek 
saulei katru rītu uzaust un vakarā norietēt? Varbūt tas ir Dievs, 
kura vārdu ciema vecākais parasti piesauca, kaut ko apzvērot? 
Kad kāds nomira, viņa sieva mēdza teikt: „Kungs Dievs labi 
darīja, paņemot šo cilvēku pie Sevis!” Ja tas ir Dievs, kurš visu ir 
labu radījis, Viņam noteikti jābūt varenam un gudram Kungam!”

Nebija neviena, kam Martinko to varētu pajautāt. Viņš pacēla acis 
uz debesīm un teica: „Mans Dievs, es neko nezinu par Tevi, bet, 
tā kā Tu vari visu, lūdzu, izdari tā, ka es varētu kaut ko uzzināt par 
Tevi!” Viņš ticēja, ka Dievs to dzird. Nogrimis domās, Martinko 
nebija pamanījis, ka viena no aitām iemaldījusies biezoknī. Viņš 
to izglāba un atveda atpakaļ pie ganāmpulka.

Tobrīd gāja garām dažas sievietes. Viena no viņām teica: „Nu 
gluži kā Labais gans, par kuru stāstīja Jēzus Kristus.” Kas ir šis 
Labais gans? Un kas ir Jēzus Kristus? Martinko neko par to 
nezināja. Neviens viņam nebija pastāstījis, ka Jēzus ir Dieva Dēls. 
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Martinko bija daudz jautājumu par Jēzu Kristu, bet te nebija 
neviena, kas viņam varētu atbildēt uz tiem.

3. attēls
(Melnā līnija attēlā rāda, ka grēks nošķir.)

Bija svētdiena. Visi devās uz baznīcu, bet Martinko veda 
ganāmpulku uz ganībām. Viņš nekad savā dzīvē nebija bijis 
baznīcā. 

Reiz ziemā viņš bija gribējis aiziet uz turieni, bet ļaudis iebilda, 
ka viņam nav pienācīgu drēbju un ka viņš neprot lasīt. Viņš tad 
devās pie mātes kapa izraudāties. Tur viņu pamanīja kapracis 
un iežēlojās par zēnu. Viņš mēģināja viņu iepriecināt, sakot, ka 
pagasts iegādās viņam jaunas drēbes un tad jau nākamziem viņš 
varēs iet uz baznīcu. Nu Martinko atkal bija laimīgs. Vai tu esi 
laimīgs, ejot uz baznīcu, Svētdienskolu vai Labās vēsts pulciņu 
vai dodies turp nelabprāt? 

Martinko bija atvedis lopus pie upes. Klausoties baznīcas zvanu 
skaņās, viņš piepeši saskuma. Zēnam bija bēdīgi ap sirdi, ka viņš 
nevar būt baznīcā un klausīties Dieva Vārdu, bet ir jāpieskata 
lopi.

Pēkšņi viņš ieraudzīja nākam kādu svešinieku. Tas bija gludi 
skuvies jauneklis, ģērbies kā pilsētnieks. Viņš gribēja zināt, kā 
aiziet uz ciematu. Svešinieks ievēroja, ka Martinko ir noskumis. 
Viņi sāka runāties, un Martinko uzzināja, ka jauneklis gatavojas 
kļūt par mācītāju.

Martinko palūdza, vai svešinieks nebūtu ar mieru pateikt 
svētrunu, jo nekad neko tādu līdz šim nebija dzirdējis. 
Noskaidrojis, cik maz Martinko zina par Kristu, jauneklis bija 
pārsteigts: „Ak, manu zēn, tu esi pasaulē bez Dieva un bez 
Kristus!” Jauneklis sāka sludināt viņam par Jēzus piedzimšanu. 
„Lūk, par ko ir Ziemsvētki, – tad mēs atceramies, ka Dievs sūtīja 
Savu Vienpiedzimušo Dēlu pasaulē. Pirms Jēzus piedzima šeit uz 
zemes, Viņš dzīvoja kopā ar Savu Tēvu Debesīs. Dievs vēlas, lai 
visi cilvēki kādu dienu tur būtu. Ļaudis bija nepaklausīgi, Dieva 
Vārdā teikts, ka tas ir grēks. Grēks šķir cilvēkus no Dieva. Dievs 
ir svēts, bez neviena grēka, un Viņš nevar paciest grēku. Dievs 
mīl cilvēkus. Viņš tik ļoti mīl cilvēkus, ka nolēma sūtīt Savu 
Vienpiedzimušo Dēlu glābt viņus.” Jauneklis atšķīra Bībeli un 
nolasīja to rakstu vietu, ko mēs šodien mācījāmies.

(Varat kopā ar bērniem pateikt Jāņa 3:16.) 
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Jēzus piedzima kā mazs bērniņš, tāpat kā piedzimi tu un kā 
piedzimu es. Viņš auga tāpat kā tu, Viņam bija tādas pašas 
problēmas kā citiem bērniem, tādēļ Viņš saprot, kā tu jūties. 
Taču atšķirībā no citiem Viņš nekad negrēkoja. Viņš klausīja 
Dievam. Ja tu esi nepaklausīgs, tas ir grēks. Dievs Savā Vārdā, 
Bībelē ir norādījis, ko Viņš grib, lai darām. Piemēram, vēstulē 
efeziešiem 6:1 ir teikts: „Bērni, esiet paklausīgi saviem vecākiem.” 
Ja tu neklausi saviem vecākiem, tu grēko, jo tādēļ neesi klausījis 
arī Dievam. Vai... (minēt konkrētu grēku piemērus). Jēzus nekad 
negrēkoja – ne domās, ne darbos. Viņš darīja tikai labu, taču 
nebija tā, ka visi Viņu mīlētu.

Cilvēki negribēja dzirdēt, ka viņi ir grēcinieki. Tāpat ir arī šodien. 
Daudzi bērni un pieaugušie uzskata, ka viņi nav grēcinieki, vai 
negrib domāt par saviem grēkiem. Taču Dieva Vārds saka: „Visi 
ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās godības” (Romiešiem 
3:23). Visi – tas nozīmē, ka arī tu un es. Mēs esam grēkojuši. 
Toreiz cilvēki negribēja nožēlot savus grēkus un nolēma 
nogalināt Jēzu. Viņi piesita Jēzu krustā, un Viņš tur nomira.

Ne tāpēc, ka Jēzus nebūtu varējis Sevi aizstāvēt. Jēzus gribēja 
nomirt. Viņš nāca pasaulē, lai atdotu Savu dzīvību par cilvēkiem. 
Tā vietā, lai sodītu tevi vai mani, Dievs sodīja Savu nevainīgo 
Dēlu, Jēzu. Dieva Vārdā teikts: „Kristus ir vienreiz par visām 
reizēm grēku dēļ cietis – taisnais par netaisnajiem” (1. Pētera 
3:18). Viņš nomira, lai tu varētu dzīvot mūžīgi. Pēc tam viņi 
Jēzus ķermeni ielika kapā.

Jaunais cilvēks apklusa, jo Martinko sāka rūgti raudāt, domājot, 
kā Jēzus nomira, lai glābtu viņu no elles.  Martinko raudas 
nemitējās, līdz jauneklis atvēra Bībeli un sāka to lasīt. Viņš lasīja, 
kā Jēzus tika apglabāts, bet nepalika kapā. Viņš trešajā dienā 
augšāmcēlās. Pēc tam Viņš vēl 40 dienas palika uz zemes. Jēzus 
parādījās Saviem mācekļiem, un daudz cilvēku redzēja Viņu. 
Tad kādu dienu Viņš atgriezās Debesīs.

Tagad Viņs ir tur un Viņam ir visa vara kā Debesīs, tā arī uz 
zemes. Viņš ir Dievs un vienmēr redz tevi, lai kur tu atrastos.
Viņš zina visu par tevi. Viņš mīl tevi un vēlas ņemt tevi Sev 
līdz uz Debesīm, kad kādu dienu atgriezīsies. Vai tu vēlies būt 
viens no tiem, kas kopā ar Jēzu dosies uz Debesīm? Varbūt tu 
domā: „Ko tad man darīt?” Klausies, ko Jēzus saka Atklāsmes 
grāmatā 3:20: „Redzi, Es stāvu durvju priekšā un klauvēju: ja 
kāds sadzirdēs Manu balsi un durvis atvērs, Es ieiešu pie viņa 
un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar Mani.”



Pasaulē bez Dieva

8

Jēzus klauvē pie tavas dzīves durvīm un aicina tevi nožēlot 
grēkus, jo Viņš vēlas tev piedot. Tu vari to darīt tūlīt pat vai citā 
klusā vietā. Es tagad lūgšu Dievu. Ja tu patiesi, no visas sirds 
vēlies nožēlot savus grēkus, tu vari lūgt kopā ar mani: „Kungs 
Jēzu, es atzīstos, ka esmu daudzreiz bijis Tev nepaklausīgs un ar 
to esmu grēkojis. Es ticu, ka Tu tiki sodīts par maniem grēkiem. 
Tagad, kad Tu klauvē pie manas dzīves durvīm, es atveru tās 
Tev. Lūdzu, piedod man manus grēkus un ienāc manā dzīvē. Es 
vēlos, lai Tu esi mans Kungs un Glābējs. Āmen.”

Martinko patika tas, ko svešinieks lasīja. Viņš tik ļoti ilgojās, kaut 
katru dienu varētu lasīt Dieva Vārdu. Taču viņam bija kāda liela 
problēma – viņš neprata lasīt.

Vai tu esi pateicīgs Dievam par to, ka vari iet skolā? Neaizmirsti 
cienīt skolotājus, kuri māca tev lasīt, rakstīt, rēķināt un vēl daudz 
ko citu! Visiem bērniem nav tādu iespēju. Ja tu proti lasīt, lasi 
labas grāmatas, noteikti katru dienu lasi Bībeli! Tad tu iemācīsies 
daudz laba, kas tev ļoti noderēs.

Martinko vēlējās uzzināt vairāk par Dievu un Jēzu, īpaši par to 
brīnišķīgo vietu, uz kurieni Jēzus ņems  Savējos. Viņš lūdza, lai 
Jēzus atsūta kādu, kurš varētu iemācīt viņam lasīt, un ticēja, ka 
Dievs to dzird. Pienāks diena, kad viņš pats varēs lasīt šo svēto 
Grāmatu.

4. attēls
Vēl vienam zēnam nomira māte, un nu viņš bija bārenis.  Jaško, 
tā sauca šo zēnu, bija astoņus gadus vecs, jaunāks par Martinko. 
Viņš tikko bija sācis iet skolā, bet jau prata lasīt un rakstīt. 
Martinko palūdza ciema vecākajam, lai ļauj Jaško nākt dzīvot 
pie viņa, un prasība tika apmierināta. 

Martinko bija sajūsmā, kad, pārnesot Jaško mantas uz savu būdu, 
starp citām grāmatām pamanīja Bībeli. Martinko ilgas atklāt 
Bībeli ar katru dienu pieņēmās spēkā.  Vai spējat iedomāties – 
tagad viņam mājās bija Bībele, bet viņš to nevarēja lasīt. 

Vai tu alksti lasīt Bībeli? Vai tev ir pašam sava Bībele? Varbūt 
tā guļ plauktā, un tu tikai pa retam iedomājies, ka tev vajadzētu 
to palasīt? Vai tu ņem to līdzi uz Svētdienskolu vai Labās vēsts 
pulciņu?

Martinko alka zināt visu, kas rakstīts Bībelē. Viņš tik ļoti stipri 
pēc tā ilgojās, ka pat sāka mācīties lasīt. Jaško katru dienu parādīja 
viņam pa vienam burtam, un, kamēr zēns bija skolā, Martinko 
ganīja lopus un mācījās burtus. Sākumā gāja lēni un viņam neko 
daudz neveicās, bet viņš bija neatlaidīgs un drīz vien jau spēja 
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izlasīt vārdus. Martinko lielā diena bija, kad viņš jau varēja izlasīt 
dažus vārdus no Bībeles un viņam nevajadzēja gaidīt uz Jaško.

Ar laiku viņa prasme lasīt un rakstīt uzlabojās, un ziemā viņš 
varēja doties uz skolu. Lai gan Martinko bija krietni vecāks par 
pārējiem, skolotājiem un skolēniem viņš ļoti patika savas drosmes 
un apņēmības dēļ.

Tagad Martinko varēja doties uz baznīcu. Vasarā viņš sūtīja Jaško 
uz baznīcu, jo pats ganīja lopus. Atgriezies mājās, Jaško pastāstīja 
visu, kas bijis baznīcā, un mācīja tur dziedātās dziesmas.

Martinko bija neizmērojami laimīgs, kad pats varēja doties uz 
baznīcu. Viņš neizlaida nevienu svētdienu. Un cik brīnišķīgi 
viņš dziedāja – no visas sirds, jo tik ļoti mīlēja Dievu un Viņa 
Dēlu Jēzu! Viņš priecājās, ka var lasīt Jauno Derību, ko viņam 
un Jaško bija iedevis vīrs, kurš ciemā tirgoja Bībeles. Viņiem 
iedeva arī jaukus attēlus.

Martinko nu vairs nebēdājās un, kad atradās ganībās, dziedāja. 
Viņa sirds bija pārpilna mīlestības uz Kungu Jēzu, un viņš ļoti 
ilgojās ieraudzīt Viņu un būt kopā ar Viņu. Viņš domāja: „Kad 
gan tas būs? Kad Jēzus atnāks man pakaļ – vakarā vai no rīta?” 
Mežā atbalsojās: „... no rīta, no rīta.” Martinko to uztvēra kā 
atbildi un bija ļoti laimīgs.

5. attēls
Ciema ļaudis mīlēja Martinko un cienīja viņu. Viņi redzēja viņa 
labo darbu, un arī citās lietās katrs viņu varēja ņemt sev par 
piemēru.

Martinko zināja, ka Dievs redz viņu un zina visu, un viņš 
nevēlējās apbēdināt Dievu. Viņš brīdināja citus negrēkot pret 
Dievu.

Pateicoties Martinko, ciema ļaudis sāka domāt par Dievu un Viņa 
baušļiem. Ja tu esi savu dzīvi veltījis Jēzum, ja tu mīli Viņu, vai 
tava dzīve par to liecina? Vai tu dzīvo tā, lai Jēzum tava dzīve 
būtu patīkama, un tā, lai tavi vecāki, skolotāji un draugi redzētu, 
ka tava uzvedība un valoda ir mainījusies? Vai tu centies negrēkot 
un citiem teikt, lai negrēko un pieņem Jēzu kā savu Glābēju?

Martinko svētdienās nepina grozus, viņš saposās, cik labi vien 
varēja, pat tad, kad negāja uz baznīcu. „Svētdiena ir arī mežā, 
un Dievs redz mani arī šeit,” viņš mēdza teikt. Viņš sēdēja uz 
laukakmens, lasīja Jauno Derību un dziedāja.  Tā viņš svinēja 
svētdienu kā īpašo Dieva dienu.

Lasot Jauno Derību, viņš tika līdz Bībeles pēdējai – Atklāsmes 
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grāmatai. Nu viņš uzzināja daudz ko par Debesīm. Viņš izlasīja, 
ka Dievs gatavo Sev jaunas debesis  un jaunu zemi un ka Jēzus 
aizgājis uz Debesīm sagatavot mums vietu. Jaunajā pasaulē 
būs no dārgakmeņiem celta pilsēta ar 12 vārtiem. Katri vārti ir 
darināti no vienas pašas pērles, un ielas ir bruģētas ar zeltu. Tur 
atrodas Kunga Jēzus zelta tronis, un Viņš ir Kungs pār tiem, 
kurus ir paņēmis pie Sevis. Šie cilvēki kalpos Viņam un redzēs 
Viņu un Dievu Tēvu, un dzīvos mūžīgi. Martinko arī lasīja, ka 
pilsētā varēs atrasties tikai tie, kuru vārdi ir ierakstīti Dzīvības 
Grāmatā.

Viņu pārņēma bailes. „Kungs Jēzu, Tu teici, ka dosi mums 
visu, ko lūgsim, tad nu es lūdzu Tev – ieraksti mani Dzīvības 
Grāmatā. Es vēlos būt pie Tevis un mūžīgi Tev kalpot, jo Tu esi 
mani mīlējis un nomiris par mani,” Martinko lūdza. Zēns ticēja, 
ka Jēzus dzird viņa lūgšanu un ka viņa vārds tagad ir ierakstīts 
Dzīvības Grāmatā, un ka viņš varēs ieiet pa pērļu vārtiem pilsētā 
ar zelta ielām. Viņš bija bezgala laimīgs. 

Un kā ir ar tevi, vai tavs vārds ir ierakstīts Dzīvības Grāmatā? 
Ja ir, vai esi pateicīgs Dievam par to un uzticīgi kalpo Viņam? 
Stāsti citiem, ka Dievs tik ļoti viņus ir mīlējis, ka devis Savu 
Vienpiedzimušo Dēlu nomirt par viņu grēkiem, lai viņi varētu 
dzīvot kopā ar Viņu mūžīgi! Vai atceries Bībeles pantu, kur tas 
teikts?

(Pasakiet Bībeles pantu kopā ar bērniem un pēc tam lai viņi to izdara paši!)

Ja tu vēl neesi drošs par to, vai tavs vārds ir ierakstīts Dzīvības 
Grāmatā, paklausies, ko Jēzus mums saka: „... nevienu, kas pie 
Manis nāk, Es nekad nedzīšu prom” (Jāņa 6:37). Viņš nomira par 
taviem grēkiem un grib tev piedot. Tu vari izsūdzēt un nožēlot 
Viņam savus grēkus. Tāpat kā Martinko tu vari Jēzum teikt, ka 
atdod savu dzīvi Viņam, un lūgt, lai Viņš ieraksta tavu vārdu 
Dzīvības Grāmatā. Viņš to darīs, jo ir apsolījis: „Ja kāds... atvērs 
durvis, Es ieiešu pie viņa un turēšu mielastu ar viņu un viņš ar 
Mani” (Atklāsmes grāmata 3:20). 

Ja esi ielaidis Jēzu savā dzīvē, tad būsi kopā ar Viņu uz visiem 
laikiem. Ja tev ir kādi jautājumi par to, pēc stundas vari pienākt 
pie manis (norādīt vietu) aprunāties un es tev paskaidrošu.

6. attēls
Būdā, kur zēni dzīvoja, bija ļoti auksts. Jaško baidījās, ka viena no 
sienām varētu iebrukt. Tad būda varētu sabrukt un viņus aprakt 
zem gruvešiem – tā balstījās tikai uz klints. Ļaudis zēniem ieteica 
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gulēt šķūnī. Citādi, ja būda sabruktu, viņi varētu būt pagalam. 
Tā nu viņi paņēma katrs pa vatētai segai un aizgāja uz šķūni. 

Tā bija mitra vasara. Martinko bija jāgana vairāk lopu nekā 
parasti, un dzima vairāk jēriņu. Abiem bija daudz darba. Joško 
palīdzēja mežsargam, un Martinko bija viens pats ar lopiem.

Kādu vakaru Joško aizkavējās mežsarga mājā ilgāk nekā parasti 
un Martinko nācās dzīt ganāmpulku vienam pašam. Todien lopi 
bija ļoti nepacietīgi, bars bija pārāk liels. Nonācis mājās, viņš 
atklāja, ka vienas aitas trūkst. Tā bija dzirnavnieka sievas aita. 
Dzirnavnieka sieva Martinko apsaukāja briesmīgiem vārdiem. 
Viņa pat teica, ka viņš nekad nav šeit  iederējies un ir bijis ciemam 
tikai par postu.

Martinko kādu brīdi stāvēja un domāja, ko darīt. Viņam bija žēl, 
ka tik ļoti sadusmojis dzirnavnieka sievu, bet vēl vairāk viņam bija 
žēl, ka pazaudējis aitu. Viņš bija tik ļoti noraizējies par nabaga 
dzīvnieku, ka sāka skaļi raudāt. Viņš aizskrēja atpakaļ uz mežu, 
lai uzmeklētu aitu.

Bija jau pavisam tumšs, tikai mēness apgaismoja ceļu. Martinko 
neapstājās, līdz bija sasniedzis meža izcirtumu. Nosvīdis slapjš, 
viņš apgūlās zemē, lai drusku nomierinātos, jo sirds daudzījās 
kā negudra. Tad viņš sāka meklēt aitu, saucot to vārdā. Viņš 
sauca ilgi, bet viss velti – visapkārt nebija ne skaņas. Šņukstot 
viņš neatlaidīgi mēģināja sasaukt aitu. Visbeidzot viņš tālumā 
izdzirdēja žēlu blēšanu. 

Atvieglots Martinko nomierinošā balsī labināja aitu, sekojot tās 
blēšanai. Viņš spraucās cauri krūmiem, lauzās caur pamežu, 
klupdams un krizdams pāri celmiem un ķerdamies aiz saknēm. 
Zēns nepievērsa tam uzmanību un devās tik uz priekšu. Viņa 
kājas bija vienās brūcēs, viņš viss bija savainojies, tomēr turpināja 
meklēt un saukt aitu. Un te nu viņa bija – iekritusi klinšu aizā 
un iesprūdusi. Tā nevarēja pakustēties. Ja viņš nedabūs to ārā, 
aita būs pagalam!

Martinko apstājās, šķita, kas sirdsbalss saka: „Cilvēka Dēls ir 
nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo” (Lūkas 19:10). Ai, cik 
labi nu viņš saprata šo pantu! Tāpat kā aita nevar pati saviem 
spēkiem izglābties, tā arī grēcīgi cilvēki nekad nevar tikt Debesīs. 
Aita bija sapinusies ērkšķos, kas viņu cieši turēja, un grēki un 
sātans vilka cilvēku atpakaļ. Lūk, kāpēc Kungs Jēzus nāca. Viņš 
aicina un ikvienu, kas atsaucas Viņa aicinājumam, Viņš atrod 
un ņem pie Sevis.

Martinko uzmanīgi nogūlās uz klints pretī aitai. Ja viņš netīšām 
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izkustinātu kādu akmeni, tas varētu noripot zemē un nogalināt 
aitu. Martinko taustījās, lai tiktu zemē, bet tad akmens, pie kura 
viņš turējās ar labo roku, izkustējās un sāka slīdēt prom. Ja 
nokritīs arī akmens, pie kura viņš turējās ar kreiso roku, aitai 
būs beigas. Lai pasargātu aitu, Martinko palaida vaļā akmeņus 
un saka slīdēt... zemāk, zemāk, zemāk... Ausīs viņam dunēja un 
acu priekšā viss satumsa. Bija tā, it kā kaut kur tālumā skanētu zvani, 
tad viss apklusa. Viņš nezināja, cik ilgi tā bija gulējis. 

Rītausmā Martinko sajuta kaut ko siltu pieskaramies sejai un 
izdzirdēja savādu, žēlu skaņu. Atvēris acis, viņš ieraudzīja pār sevi 
noliekušos savu suni Bundasu, kurš žēli gaudoja. Jaško stāvēja 
uz klints un raudāja. Martinko atcerējās, kas bija noticis. Aita 
mierīgi gulēja ērkšķos un gremoja. Viņš gandrīz bija samaksājis 
ar savu dzīvību, lai to glābtu, gluži kā Jēzum Kristum vajadzēja 
mirt, lai tevi un mani izglābtu no bojāejas. 

7. attēls
Pārguris Martinko gāja atpakaļ uz ciemu. Kopš vakardienas viņš 
neko nebija ēdis, visu nakti bija nogulējis uz zemes, samircis 
dzestrajā rīta rasā, bet viņš bija priecīgs, ka var atdot aitu sveiku 
un veselu dzirnavnieka sievai.

Viņš domāja, ka arī viņa priecāsies. Kāds bija viņa pārsteigums, 
kad tā vietā, lai pateiktos ganam, viņa atkal sāka lamāties, bet 
citas sievietes kurnēja, kāpēc viņš ieradies tik vēlu pakaļ lopiem.

Šie vārdi sāpināja Martinko vairāk par visu, ko viņam bija nācies 
dzirdēt savā dzīvē. Jaško darīja, ko spēja, lai iepriecinātu draugu, 
bet bez panākumiem.  Viņš pat negribēja dziedāt, vienīgi lasīja 
Bībeli. Tā atšķīrās vietā, kur bija rakstīts, kā jūdi gribēja nomētāt 
Jēzu ar akmeņiem par to, ka Viņš Dieva noteiktajā atpūtas 
dienā bija izdziedinājis slimo vīru.  Taču Jēzus viņiem piedeva, 
pat ziedoja Savu dzīvību viņu labā. Martinko nolēma piedot 
dzirnavnieka sievai. Nu viņš atkal bija iepriekšējais Martinko. 
Zēns pieskatīja lopus labāk nekā jebkad agrāk un bija liels palīgs 
Jaško un citiem ļaudīm.

Taču kaut kas bija mainījies. Viņš vairs nevarēja uzkāpt kokā, 
varbūt vienīgi ar lielām grūtībām. Vedot ganāmpulku uz meža 
pļavām, viņam ceļā trīs reizes vajadzēja apstāties un atpūsties. 
Viņš gandrīz neko neēda, bet vienmēr bija izslāpis. Viņš bija bāls, 
un viņa acis savādi kvēloja, gluži kā divas zvaigznes. 

Tuvojās ziema, šī bija pēdējā reize ar lopiem mežā, bija tik grūti 
atvadīties. Martinko jutās savādi, bija tā, it kā viņš vairs nekad 
neredzēs šo jauko pasauli. Saules apspīdētais mežs, katra krītošā 
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lapa it kā vēstīja: „Ar labunakti, Martinko! Mēs nekad vairs 
neredzēsimies!” Dodoties ar lopiem atpakaļ uz ciemu, viņš atkal 
un atkal atskatījās.

8. attēls
Nokļuvis mājās, Martinko atteicās no vakariņām. Abi ar Jaško 
viņi lasīja Bībeli, lūdza Dievu un likās gulēt. Viņi joprojām gulēja 
šķūnī. Tonakt bija ļoti auksts. Visas puķes nosala. Zēni gulēja 
zem vienas vatētās segas, un Jaško miegā klepoja. Martinko, 
baidoties, ka Jaško nenosalst, sasedza viņu, bet pats saritinājās 
zem veca apmetņa.  

Bija tik auksts, ka viņam klabēja zobi. Tad viņš juta, kā aukstums 
žņaudz krūtis, sāk līst gar sāniem un pārņem visu ķermeni. 
Viņam nebija padoma, ko darīt. Viņš gribēja pamodināt Jaško, 
bet nespēja parunāt. Tad viņš sāka saukt uz Kungu Jēzu. 
Martinko stāstīja Viņam, cik slikti jūtas un cik ļoti viņam salst. 
Viņš lūdza, lai Jēzus nāk palīgā. Viņam kļuva karsti un viņš sāka 
svīst.

Tieši tobrīd vecajam šķūnim gāja garām grāvracis. Ciemā bija 
pieņemts, ka viņam katru nakti pulksten 11 jāpūš taure. Tagad 
viņš bija atceļā uz mājām un vēlējās apraudzīt zēnus. Viņš 
bieži mēdza nolūkoties uz viņiem, kad viņi gulēja. Grāvracis 
bija pārsteigts, redzot Martinko guļam uz salmiem un ar kādu 
sarunājamies, zēna piere un vaigi dega kā ugunīs un acis kvēloja.

Grāvracis kādu brīdi paklausījās un nosprieda, ka zēns runā 
miegā. Viņš nezināja, ka Martinko sarunājas ar savu labāko 
draugu Jēzu, kurš tagad bija ar viņu, lai palīdzētu. Kapracis 
aizskrēja atpakaļ uz ciemu. Viņš pamodināja kādas sievietes 
un kopā ar tām skrēja atpakaļ uz Martinko būdu. Viņi aiznesa 
zēnu uz istabu un apguldīja gultā. Sievietes no dažādām zālītēm 
izvārīja tēju.

Martinko atjēdzās un pateicās viņiem par rūpēm un mīlestību, 
un par to, ka viņi ir ļāvuši Jaško dzīvot kopā ar viņu. Martinko 
vienīgi nožēloja, ka tik ilgi dzīvojis pasaulē bez Dieva; ka viņi 
nav pastāstījuši viņam par Dievu, lai gan zināja visu par Viņu. 
Viņš pārmeta, ka viņi uzvedušies tā, it kā Dieva nemaz nebūtu.

Grāvracis centās zēnu uzmundrināt, sakot, ka viņš drīz izveseļosies 
un pavasarī atkal varēs vest lopus ganībās. Dzirnavnieka sieva 
apsolīja uzcelt viņiem jaunu būdu, bet Martinko zināja, ka viņam 
to nekad vairs nevajadzēs. Viņš zināja, ka Kungs Jēzus ņems 
viņu pie Sevis, uz pilsētu ar zelta ielām. Viņš no visiem atvadījās, 
pēdējo viņš uzrunāja Jaško. Martinko skubināja Jaško uzticēties 
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Jēzum un noskaitīja viņam to pašu Bībeles pantu, ko mēs šodien 
mācījāmies. (Visi vairākas reizes atkārto Jāņa 3:16.) Tad viņš iemiga 
un nekad vairs nepamodās. 

Rīta agrumā Jēzus paņēma viņu mājās. Martinko dzīve uz zemes 
beidzās, bet turpinās Debesīs. Ikviens, kurš uzticējis savu dzīvi 
Jēzum, var dzīvot cerībā uz mūžīgo dzīvi kopā ar Jēzu Debesīs.

 





Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas 
nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot  
Dievu

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

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

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

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

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

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

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

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

Nokopē, izgriez un ieliec savā Bībelē! 
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