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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsĪpašs 
akcentsStunda

Grēks

1.	Mozus	2:7-3:24
Rom.	3:1-31
Rom.	5:6-9

Kristus	asinis
Lūkas	2:1-20
Lūkas	23:27-49
Jāņa	19:1-42
Mateja	27:46
Marka	15:34;	
16:1-8
Jāņa	20:1-10
Taisns	Dieva	
priekšā

Lūkas	24:13-46
Jāņa	20:24-29
Ap.d.	13:39
Rom.	5:1

Izaugsme	kopā	ar	
Kristu

Ap.d.	16:1-5
1.	un	2.	Timotejam

Dievs	un	Debesis

Atkl.	gr.	5:11
Atkl.	gr.	21-22
Jāņa	14:2
Ap.	d.	1:8-11

Dievs	ir	svēts Neatpestītajiem:	 Uztici	Kungam	
Jēzum	sagatavot	tevi	dzīvei	
Debesīs!

“Jo	tik	ļoti	Dievs	pasauli	mīlējis,	ka	Viņš	
devis	Savu	vienpiedzimušo	Dēlu,	lai	
neviens,	kas	Viņam	tic,	nepazustu,	bet	
dabūtu	mūžīgo	dzīvību.”	

Jāņa	3:16

Grēks	šķir	mūs	no	
Dieva

Neatpestītajiem:	 Novērsies	no	saviem	
grēkiem	un	uzticies	Dievam!	

Kungs	Jēzus	mira	
par	grēciniekiem

Neatpestītajiem:	 Tici,	ka	Viņš	mira	
par	tevi	un	uzticies	Viņam	kā	
savam	Glābējam!

Tu	vari	būt	taisns	
Dieva	priekšā

Neatpestītajiem:	 Uzticies	Kristum,	un	
tu	būsi	taisnots!

Dievs	 vēlas,	 lai	 tu	
pieaugtu	Kristū

Neatpestītajiem:	 Pirms	tu	vari	augt	
Kristū,	tev	jāsaņem	mūžīgā	
dzīvība

Atpestītajiem:	 Paklausi	Dieva	
likumiem,	lai	augtu	Kristū!

“Audziet	mūsu	Kunga	un	Pestītāja	Jēzus	
Kristus	žēlastībā	un	atziņā!”

2.	Pētera	3:18

“Visi	ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	
dievišķās	godības.”		

Romiešiem	3:23

“Ikviens,	kas	tic,	caur	Viņu	tiek	
taisnots.”

Apustuļu	darbi	13:39

“Kristus	ir	miris	par	mūsu	grēkiem,	pēc	
rakstiem.”	

1.	Korintiešiem	15:3b
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1. stunda
Dievs un Debesis

Rakstu vietas skolotājiem
Atklāsmes	gr.	5:11;	21-22
Jāņa	14:2
Apustuļu	darbi	1:8-11

Īpašs akcents
Dievs	ir	svēts.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Uztici	Kungam	Jēzum	sagatavot	

tevi	dzīvei	Debesīs!

Bībeles pants
“Jo	tik	ļoti	Dievs	pasauli	mīlējis,	ka	Viņš	devis	Savu	
vienpiedzimušo	Dēlu,	lai	neviens,	kas	Viņam	tic,	
nepazustu,	bet	dabūtu	mūžīgo	dzīvību.”		Jāņa	3:16

Uzskate
	 Attēli	no	1-1	līdz	1-6.

	 Maisiņš	ar	zelta	monētām	un	rotaslietām.	

	 Zelta	kroņa	attēls.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Dažiem	cilvēkiem	patīk	grāmatas.

Notikumu attīstība

1.	 Zelta	lapa	atgādina	mums	par	Dievu	–	Viņš	
ir	bagāts	un	Viņš	ir	valdnieks.

2.	 Dievs	dzīvo	Debesīs	–	svētā	vietā.

3.	 Bībelē	rakstīts,	ka	Debesīs	nebūs:
	 -	saules	un	mēness	(Atkl.	21:23),
	 -	lampu	(Atkl.	22:5),
	 -	bēdu	un	asaru	(Atkl.	21:4),
	 -	slimību	un	nāves	(Atkl.	21:4),
	 -	grēka	(Atkl.	21:27,	Rom.	3:23)	 	

 Grēks šķir mūs no Debesīm

4.	 Kas	būs	Debesīs?
	 -	eņgeļi	(Atkl.	5:11),
	 -	Kungs	Jēzus	(Atkl.	22:4),	 	

	Kungs Jēzus nomira par grēciniekiem
	 -	daudz	mājokļu	(Jāņa	14:2),
	 -	Jēra	dzīvības	grāmata	(Atkl.	21:27).	 	

	 Kā tikt izglābtiem?

Kulminācija

Apbrīnojami,	ka	Dievs	vēlas,	lai	mēs	būtu	Debesīs.

Noslēgums

1.	 Jēzus	pēdējā	pavēle.		 Pielietojums 
atpestītajiem

2.	 Jēzus	atgriežas	Debesīs.

3.	 Eņģeļi	pavēsta,	ka	Viņš	atgriezīsies.	 	
 Aicinājums
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Bērni piedalās.

Vienmēr paskaidrojumus 
savij kopā ar atkārtošanu.

Vienmēr atkārto pantu 
kopā ar rakstu vietu 
vairākas reizes, pirms sāk 
atkārtošanu ar uzdevumu. 
Pēdējā reizē uzskati 
paslēpj un bērni pantu 
atkārto no galvas.

Bībeles panta mācīšana
Ievads

Vai	tev	patīk	saņemt	dāvanas?	Kura	ir	vislabākā	dāvana,	ko	tu	esi	
saņēmis?	Dievs	dod	mums	daudz	dāvanu.	Es	izlasīšu	no	Bībeles	
par	Viņa	vislielāko	dāvanu.	Uzmanīgi	klausieties	un	atbildiet	man,	
kas	tā	ir.	

Iepazīstināšana
(Izlasa Jāņa 3:16 no Bībeles. Bērni lasa no uzskates.) 

Kas	ir	vislielākā	dāvana,	ko	Dievs	dod?	Jā,	tas	ir	Viņa	vienīgais	
Dēls. 

Paskaidrojumi

Kāpēc	Dievs	deva	Savu	Dēlu?	Tāpēc,	ka	Viņš	mīl	pasauli.	Viņš	
mīl	cilvēkus	visā	pasaulē,	arī	tevi.	Kāpēc	Dievs	sūtīja	Savu	Dēlu?	
Viņš	 sūtīja	 Savu	Dēlu	mirt	 par	mūsu	 grēkiem.	 Jēzus	mira	 un	
augšāmcēlās,	lai	tie,	kas	Viņam	tic,	netiktu	sodīti.	Tas	nozīmē,	ka,	ja	
tu	uzticies	Viņam	kā	savam	Glābējam,	tu	netiksi	šķirts	no	Dieva	uz	
mūzīgiem	laikiem.	Kas	notiek	ar	katru,	kas	tic?	Viņi	dabū	mūžīgo	
dzīvību.	Viņi	iepazīst	Dievu	un	pieder	Viņam	uz	visiem	laikiem.	

Pielietojums

Neatpestītajiem:	tev	 nepieciešams	 uzticēties	 Jēzum	 kā	 savam	
Glābējam.

Atpestītajiem:	pieteicies	Dievam	par	Viņa	brīnišķīgo	dāvanu,	jo	tā	
ir	vislielākā	dāvana	tev!

Atkārtošana

“Pirmie	burti”

Bērns	izvelk	vienu	kartīti	ar	vārdu	no	Bībeles	panta.	Bērni	atkārto	
Bībeles	pantu	un	pieceļas	kājās,	kad	tiek	minēti	vārdi,	kuri	sākas	
ar	 izvēlētā	vārda	burtu.	Turpina	 atkārtošanu	 ar	 citiem	sākuma	
burtiem.		Ja	grupā	ir	arī	pirmsskolas	vecuma	bērni,	tad	lai	viņi	
seko	jūsu	palīga	kustībām.
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Ļaujiet bērniem atbildēt. 
Parādiet mazu maisiņu 
ar zelta monētām un 
dārgakmeņiem. Lai bērni 
izņem tos no maisiņa.

Lai bērni atkārto: “Jo tik 
ļoti Dievs pasauli mīlējis.”

Stunda
(Parāda Bezvārdu grāmatiņu.)

Dažiem	cilvēkiem	patīk	lasīt	grāmatas,	citiem	ne.	Varbūt	tev	patīk	
lasīt	aizraujošas	piedzīvojumu	grāmatas,	varbūt	komiksus.	Man	 ir	
grāmata,	kurā	nav	vārdu	un	zīmējumu!	Šķiet,	tas	nav	iespējams!	Taču,	
re,	skaties!	Lasot	šo	grāmatu,	jūs	uzzināsiet	ļoti	īpašu	vēsti.	Sāksim	
ar	ieskatīšanos	zelta	lapaspusē.		
(Parāda Bezvārdu grāmatas albumu.)

Es	 lietošu	 šo	 lielo	 bilžu	 grāmatu,	 tā	 palīdzēs	 jums	 labāk	 saprast	
stundu.	

Attēls1-2 (Dievs ir valdnieks pār visiem)
Par	ko	domāt	tevi	mudina	zelts?	Mani	tas	rosina	domāt	par	bagātību,		
naudu	un	dārgakmeņiem.	Šī	zelta	lapaspuse	man	atgādina	par	Kādu,	
kas	ir	ļoti,	ļoti	bagāts.	Viņš	ir	visbagātākais	pasaulē.	Tas	ir	Dievs.	Viņš	
radīja	pasauli	un	visu	uz	tās.	Viņam	pieder	okeāni,	salas,	kontinenti.	
Dievs	ļauj	domāt	cilvēkiem,	ka	viss	pieder	viņiem,	bet	patiesībā	arī	
viņi	pieder	Dievam	(Psalmi	50:10).
(Parāda attēlu ar kroni. )

Parasti	karalis	valkā	zelta	kroni,	kas	norāda,	ka	viņš	ir	valdnieks.	Dievs	
ir	daudz	varenāks	valdnieks	par	šīs	zemes	karaļiem.	Viņš	valda	visur	
un	pār	visiem.	Zelts	man	liek	domāt,	cik	bagāts	un	varens	valdnieks	
ir	Dievs.	

Dievs	mīl	mūs	tieši	tā,	kā	mēs	mācījāmies	Bībeles	pantā.	

Vai	vari	atkārtot	vārdus,	kas	pierāda,	ka	Dievs	mīl	mūs?	

Attēls 1-1 (Zelta pilsēta)
Kur	dzīvo	Dievs?	Viņš	ir	visur.	““Vai	ne	Es	tas	esmu,	kas	piepilda	
debesis	un	zemi?”	saka	Tas	Kungs.”	(Jeremijas	23:24)	Taču	Viņam	ir	
arī	īpašas	mājas	–	Debesis.	Debesis	ir	reāla	un	brīnišķīga	vieta.	Bībelē	
teikts,	ka	ielas	Debesīs	ir	no	zelta.	Tā	ir	tik	skaista	vieta,	ka	mums	
nav	vārdu,	ar	kuriem	spētu	aprakstīt	šo	skaistumu.	

Ir	vēl	kaut	kas,	kas	jāzina	par	zeltu.	Vai	kāds	no	jums	zina,	kur	atrod	
zeltu?	Zeltu	parasti	atrod	iežos	vai	upju	gultnēs.	Tas	ir	jāattīra.	Akmeņi	
tiek	karsēti,	līdz	zelts	izkūst	un	tiek	pilnīgi	atdalīts	no	citām	vielām.	
Zelts	ir	tīrs	metāls,	tādēļ	tas	man	atgādina	Dievu.	Dievs	ir	tīrs	un	
svēts.	Viņš	ir	pilnīgi	šķirts	no	visa	sliktā.	Dievs	vienmēr	ir	labs.	

Mūsu	Dievs	ir	brīnišķīgs	un	iedveš	godbijību!	Es	esmu	pārliecināts,	
ka	jūs	vēlaties	uzzināt	kaut	ko	vairāk	par	Viņa	mājām	Debesīm.

Attēls 1-3 (Kā nav Debesīs)
Bībelē	 ir	 daudz	 stāstīts	 par	Debesīm.	 Bībeles	 pēdējā	 grāmatā,	
Atklāsmes	grāmatā,	pateikts,	ko	mēs	Debesīs	neredzēsim.		Debesīs	
nav	saules	un	mēness	(Atklāmes	gr.	21:33).	Debesis	ir	Dieva	godības	
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Lai noturētu bērnu 
interesi, jūs varat aizklāt 
attēlus ar līmlapiņām 
un brīvprātīgajiem ļaut 
atklāt pa vienai lietai, kad 
runājiet par to.

Bērni labprāt stāsta par 
savām slimībām.

Dodiet iespēju bērniem 
padomāt par to, ko viņiem 
iepriekš mācījāt.

Lai vairotu bērnu interesi, 
jūs varat aizklāt ar 
līmlapiņām attēla detaļas 
un ļaut brīvprātīgajiem 
īstajā brīdi tās pa vienai 
atklāt.

Atļaujiet bērniem īsi 
atbildēt, atkārtojiet, ka 
Dievs ir svēts, Radītājs, 
Viņš mīl grēciniekus.Viņš 
ir citādāks nekā mēs. Viņš 
ir mūžīgs.

spožuma	pilnas.	Viņa	godība	ir	spožāka	par	sauli	un	tur	ir	vienmēr,	
tāpēc	tur	nav	nakts.	Debesīs	nav	vajadzīgas	ne	sveces,	ne	lāpas,	ne	
lampas.	Tur	nevienam	vairs	nebūs	jābaidās	no	tumsas!

Paskatieties	uz	šo	zēnu	un	meiteni	attēlā.	Viņi	 izskatās	bēdīgi,	vai	
ne?	Kā	tu	domā,	kāpēc	viņi	ir	bēdīgi?	(Ļaujiet bērniem atbildēt.)	Pasaulē	
ir	daudz	kā	 tāda,	kā	dēļ	mums	 ir	 jāraud.	Debesīs	vairs	nav	asaru.	
Pats	Dievs	noslaucīs	visas	asaras	no	mūsu	acīm	(Atklāsmes	gr.	21:4).	
Debesis	ir	mājas,	kurās	valda	prieks.	

Divas	lietas	šeit	uz	zemes	mūs	ļoti	apbēdina.	Tās	ir	slimības	un	nāve.	
Varbūt	tev	ir	bijusi	gripa,	angīna	vai	lauzta	kāja.	Nevienam	nepatīk	
slimot.	Debesīs	nav	slimību.	Debesīs	neviens	nekad	nemirs.	Šeit	uz	
zemes	ir	kapsētas,	un	tās	mums	atgādina	par	mirušajiem,	bet	Debesīs	
nebūs	ne	kapu,	ne	kapsētu.	Cilvēki	Debesīs	dzīvos	mūžīgi.	

Visbeidzot	tur	nebūs	grēka.	Tumšā	sirds	liek	mums	domāt	par	slikto,	
ko	mēs	 darām.	Vai	 tu	 vari	 iedomāties,	 kāpēc	Debesīs	 nav	 grēka?	
Padomā	par	to,	ko	mēs	mācījāmies	par	Dievu.	Dievs	ir	svēts,	tīrs.	
Šādi	vārdi	Bībelē	paskaidro	Dievu.	Grēks	ir	nepaklausība	Dievam.	
Dievs	mums	liek	runāt	patiesību,	bet	es	meloju.	Un	tu?	Dievs	liek	
mums	paklausīt	 vecākiem,	bet	 es	 atļaujos	nepaklausīt.	Dažkārt	 es	
izliekos,	ka	nedzirdu	viņus.	Vai	tu	esi	paklausīgs	savai	mammai	un	
tētim?	Viss	sliktais,	pat	tikai	viena	vienīga	netaisna	rīcība	liedz	mums	
nokļūt	Debesīs.	Dievs	nepieļauj	 neviena	 grēka	 klātbūtni	Debesīs.	
Vai	tu	zini,	cik	cilvēku	pasaulē	grēko?	Atbilde	ir	Bībelē.	Paklausies! 
(Izlasiet Romiešiem 3:23.)	Atbilde	ir:	“Visi.”	Vai	tas	attiecas	arī	uz	mani?	
Un	tevi?	Jā,	“visi”	nozīmē	ikvienu	cilvēku	pasaulē.	Visi	ir	grēcinieki,	
un	grēks	nevar	būt	Dieva	mājās.	

Attēls 1-4 (Kas ir Debesīs)
Bībele	mums	 arī	 atklāj	 kaut	 ko,	 kas	būs	Debesīs.	Protams,	Dievs	
ir	Debesīs.	Mums	 nav	Viņa	 attēla,	 jo	Viņam	nav	 ķermeņa.	Mēs	
mācījāmies	dažas	patiesības	par	Viņu,	un	zelts	mūs	vedina	domāt	
par	Dievu.	Kāpēc?	

Tur	ir	eņģeļi.	Eņģeļi	nav	cilvēki,	kas	miruši	un	kļuvuši	par	eņģeļiem.	
Tie	ir	īpašas	Dieva	radītas	būtnes.	Bībelē	teikts,	ka	to	ir	tūkstošiem	
un	desmitiem	tūkstošu.	Mēs	tos	nespētu	saskaitīt.	Eņģeļi	slavē	Dievu	
un	kalpo	Viņam.	

Kungs	Jēzus	ir	Debesīs.	Mēs	nezinām,	kā	tieši	izskatījās	Jēzus,	bet	
zinām,	ka	pirms	daudziem	gadiem	Viņš	kļuva	par	īstu	cilvēku,	kad	
nonāca	dzīvot	uz	zemes.	Viņš	bija	Dievs	un	cilvēks.	Viņš	zināja,	ka	
neviens	no	mums	grēka	dēļ	nevar	nonākt	Debesīs.	Viņš	mīl	mūs	
tik	ļoti,	ka	nāca	izciest	sodu	mūsu	vietā.	Viņu	piesita	pie	krusta,	un	
Viņš	nomira	par	tādiem	grēciniekiem,	kā	es	un	tu...	Ko	Kungs	Jēzus	
izdarīja	ar	grēku,	nomirstot	pie	krusta?	

Atbilde	 ir	 Bībelē.	Klausies:	 “...	 tagad	Viņš	 vienreiz	 laiku	 galā	 ir	
parādījies,	lai	iznīcinātu	grēku,	Sevi	upurējot.”	(Ebrejiem	9:26)	Viņš	

Bērni klausās un pasaka 
atbildi, kas ir Dieva Vārdā.

Bērni klausās un meklē 
atbildi Bībelē.
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iznīcināja		grēku.	Jēzus	nepalika	miris.	Viņš	augšāmcēlās	un	atgriezās	
Debesīs.	Uzticēšanās	Kungam	 Jēzum	dara	 tevi	 gatavu	Debesīm.	
Varbūt	tu	domā:	“Es	to	vēlos,	bet	īsti	nezinu,	kas	man	jādara.”	Es	ar	
prieku	tev	paskaidrošu,	ko	par	to	saka	Bībele,	un	palīdzēšu	tev	saprast,	
kā	tu	vari	uzticēties	Jēzum.	Pēc	nodarbības	paliec	savā	vietā	(vai norādiet 
kādu citu piemērotāku vietu),	tad	es	zināšu,	ka	tu	vēlies	ar	mani	parunāt.	

Es	 esmu	 tik	 priecīgs,	 ka	 varēju	 paļauties	 uz	Kungu	 Jēzu	 un	Viņš	
mani	kādu	dienu	ņems	pie	Sevis	Debesīs.	Tur	pietiks	vietas	visiem	
cilvēkiem,	kuri	 ir	uzticējušiem	Jēzum.	Viņam	 ir	 sagatavoti	mājokļi	
šiem	cilvēkiem.	Viņš	sacīja:	“Mana	Tēva	namā	 ir	daudz	mājokļu.”	
(Jāņa	14:2)	Esmu	pērliecināts,	ka	tās	būs	daudz	skaistākas		par	mājām,	
kuras	esam	redzējuši.

Un	vēl...	Debesīs	ir	īpaša	grāmata.	Tā	nav	Bībele	vai	lūgšanu	grāmata,	
bet	gan	“Jēra	dzīvības	grāmata”	(Atklāsmes	gr.	21:27).Tajā	ir	to	cilvēku	
vārdi,	kas	ir	ticībā	lūguši	Jēzum	iznīcināt	viņu	grēkus	uz	mūžīgiem	
laikiem.	Ja	tavs	vārds	ir	tur	ierakstīts,	tad	tu	varēsi	doties	uz	Debesīm.	
Ja	tava	vārda	tur	nav,	tu	nekad	netiksi	Debesīs,	bet	tiksi	sodīts	par	
saviem	grēkiem.

Ja	tu	šodien	nožēlo	savus	grēkus	un	nevēlies	dzīvot	kā	līdz	šim,	tad	
saki	to	Jēzum.	Saki	Viņam,	ka	tu	tici,	ka	Viņš	nomira,	lai	iznīcinātu	
tavu	grēku.	Uztici	Viņam	sevi	sagatavot	Debesīm.	Ja	tu	tā	darīsi,	tad	
tavs	vārds	tiks	ierakstīts	īpašajā	grāmatā	Debesīs,	kā	mēs	mācījāmies	
Bībeles	pantā:	“Jo	tik	ļoti	Dievs	pasauli	mīlējis,	ka	Viņš	devis	Savu	
vienpiedzimušo	Dēlu,	 lai	 neviens,	 kas	Viņam	 tic,	 nepazustu,	 bet	
dabūtu	mūzīgo	dzīvību.”	 (Jāņa	3:16)	Uzticies	 Jēzum	Kristum,	 tad	
iegūsi	mūžīgo	dzīvību!	

Cik	tas	ir	pārsteidzoši,	ka	Dievs	mīl	tādus	cilvēkus	kā	mēs	un	vēlas	
būt	kopā	ar	mums	Debesīs!	

Attēls 1-5 (Mācekļi un Jēzus)
Tagad	Jēzus	ir	Debesīs,	bet	Viņš	pavadīja	33	gadus	uz	zemes.	Pirms	
Viņš	atstāja	Savus	sekotājus,	Jēzus	uzveda	viņus	kalna	virsotnē	un	
tur	atvadījās	no	viņiem.	

Lūk,	ko	Viņš	teica:	“Ejiet	pa	visu	pasauli	un	pasludiniet	evaņģēliju		
visai	radībai.”	(Marka	16:15)	Tagad,	kad	Jēzus	Kristus	ir	iznīcinājis	
tavus	grēkus	un	tev	ir	mūžīgā	dzīvība,	Dievs	vēlas,	lai	tu	pastāstītu	
citiem	Labo	Vēsti.	To	Jēzus	piekodināja	Saviem	sekotājiem.	

Attēls 1-6 (Jēzus tiek uzņemts Debesīs)
Redzot,	kas	notiek,	mācekļi	izbrīnā	sastinga.	Viņu	Skolotājs	tika	pacelts	
mākoņos,	 līdz	 pavisam	 izzuda	 cilvēku	 skatieniem.	 Jēzus	 atgriezās	
Debesīs.	

Parādījās	divi	eņģeļi	un	sacīja	Jēzus	sekotājiem,	ka	Jēzus	nāks	atkal	
tā,	kā	viņi	redzēja	Viņu	aizejam.	

Citā nodarbības daļā, 
izmantojot lomu spēli, jūs 
varat parādīt bērniem, kā 
liecināt.
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Atkārtošanas 
spēle
“Debesis”
Jums nepieciešamas 14 
vienāda izmēra kartītes. 
Uz katras kartītes 
uzraksta vienu burtu tā, 
lai izveidotos divi vārdu 
“DEBESIS”  komplekti.

 Katrai komandai 
izsniedz kartīti ar 
burtu “D”. Pārējās 12 
kartītes jauktā kārtībā 
saliek uz galda ar 
burtiem uz leju.

 Katras komandas 
uzdevums ir salikt 
vārdu DEBESIS.

 Kad komandas 
loceklis atbildējis 
uz jautājumu, viņš 
uzvēlas vienu kartīti. 
Ja kartīte der vārda 
salikšanai, viņš to 
patur savai komandai, 
ja ne, tad atliek uz 
galda atpakaļ.

 Uzvar komanda, kura 
pirmā saliek vārdu.

Bībelē	teikts,	ka	reiz	Jēzus	atgriezīsies	un	ņems	visus,	kas	Viņam	tic	
kā	savam	Glābējam,	pie	Sevis	uz	Debesīm.	

Vai	tu	dosies	uz	Debesīm?	Kāpēc	neuzticēties	Kungam	Jēzum	jau	
šodien?	Tu	vari	lūgt	Viņam	iznīcināt	tavus	grēkus.	Atceries,	ikviens,	
kas	Viņam	tic,	dabū	mūžīgo	dzīvību	(Jāņa	3:16).

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Ko	mums	 par	Dievu	 atgādina	 zelts?	 (Dievs ir bagāts, Viņš ir 

valdnieks, Viņš ir svēts un tīrs.) 

2.	 Kā	mēs	varam	zināt,	ka	Dievs	mīl	grēciniekus?		(To mums saka 
Bībele.)

3.	 Cik	daudz	cilvēku	ir	grēcinieki?	(Visi)

4.	 Nosauc,	kā	nebūs	Debesīs.	(Saule, mēness, slimības, nāve, asaras, grēks 
utt.)

5.	 Kāpēc	Debesīs	nav	grēka?	(Tāpēc, ka Dievs ir svēts.)	

6.	 Kas	 ir	rakstīts	“Jēra	dzīvības	grāmatā”?	 (To cilvēku vārdi, kas ir 
uzticējušies Kungam Jēzum kā Glābējam.) 

7.	 Kāpēc	Jēzus	var	darīt	tevi	gatavu	dzīvei	kopā	ar	Dievu?	(Viņš 
iznīcināja grēku.) 

8.	 Cik	gadus	Jēzus	pavadīja	uz	zemes?	(33)

9.	 Kāda	 bija	 Jēzus	 pēdējā	 pavēle	 Saviem	 sekotājiem?	 (Sludināt 
evaņģēliju visā pasaulē.)

10.	 Kā	Jēzus	devās	atpakal	uz	Debesīm? (Viņš tika uzņemts Debesīs, 
paceļoties mākoņos.)	

11.	 Ko	mēs	varam	izlasīt	Jāņa	3:16?		(“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, 
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.”) 

12.	 Kas	 ir	mūžīgā	dzīvība?	 (Pazīt Dievu un piederēt Viņam uz visiem 
laikiem.) 
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2. stunda
Grēks

Rakstu vietas skolotājiem
1.	Mozus	2:7-3:24
Romiešiem	3:1-31;	5:6-9

Īpašs akcents
Grēks	šķir	mūs	no	Dieva.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	 Novērsies	no	saviem	grēkiem	un	

uzticies	Dievam!

Bībeles pants
“Visi	 ir	 grēkojuši,	 un	 visiem	 trūkst	 dievišķās	
godības.”	Romiešiem	3:23

Uzskate
	 Attēls	no	2-1	līdz	2-6.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Iedomājies,	ka	esi	tumšā	telpā.

Notikumu attīstība

1.	Dievs	radīja	visu,	arī	cilvēkus.

2.	Dievs	dod	Ādamam	norādījumus.	  
 Dieva likumi ir rakstīti Bībelē.

3.	Ādams	dzīvniekiem	dod	vārdus.

4.	Dievs	rada	Ievu.

5.	Čūska	kārdina	Ievu.

6.	Ieva	paņem	augli	un	dod	to	arī	Ādamam.	 	
	 Visi ir grēcinieki.

7.	Viņi	aizsedzas	ar	vīģes	lapām.

8.	Dievs	nāk	un	uzdod	viņiem	jautājumus.	 	
	 Dievs zina par taviem grēkiem.

9.	Dievs	soda	čūsku,	Ievu	un	Ādamu.	 	
	 Grēkam seko nāve.

Kulminācija

Dievs	soda	Ādamu	un	Ievu.

Noslēgums

Ēdenes	dārza	ieeja	tiek	apsargāta.

Dievs	sola	Glābēju.	 	
 Kristus nāve un augšāmcelšanās.

Tu vari būt glābts.
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Bībeles panta mācīšana

Ievads

Ko	nozīmē	vārds	“VISI”?	Kad	tētis	saka:	“Tu	vari	apēst	visus	
saldumus”	vai	mamma	saka:	“Es	vēlos,	lai	tu	šodien	sakārto	visas	
savas	rotaļlietas”,	tas	tiešām	attiecas	uz	katru	rotaļlietu	un	saldumu.	
Bībelē	ir	pants,	kurā	uzrunāti	VISI	cilvēki,	un	tas,	kas	teikts	šajā	
pantā,	attiecas	uz	VISIEM	cilvēkiem.	

Iepazīstināšana

(Izlasa no Bībeles Romiešiem 3:23 un parāda uzskati.)

Paskaidrojumi

Vai	ievērojāt,	ar	kuriem	vārdiem	ir	saistīts	vārds	„VISI”?	

Visi ir grēkojuši,	–	Tas	nozīmē,	ka	ikviens	no	mums	ir	grēkojis	pret	
Dievu.	Grēks	ir	nepaklausība	Dievam.	Mēs	visi	esam	piedzimuši	
ar	tieksmi	grēkot,	visi	esam	grēkojuši	savās	domās	un	darbos.	

un visiem trūkst dievišķās godības	 –	Dievs	 ir	 pilnīgi	 nevainojams	
un	svēts,	bet	mēs	tādi	neesam.	Mēs	nevaram	mēroties	ar	Dieva	
standartiem.	Ja	tev	būtu	jākārto	tests,	kurā	jāiegūst	100	punkti,	bet	
tu	iegūtu	98	punktus,	vai	tu	būtu	nokārtojis	šo	testu?	Nē.	Ja	tev	
būtu	73	punkti,	vai	tests	būtu	nokārtots?	Nē.	Neviens	no	mums	
nespēj	sasniegt	Dieva	standartus.

Pielietojums

Daži	cilvēki	cenšas	būt	labi,	bet	mēs	nekad	nebūsim	tik	labi,	lai	
sasniegtu	Dieva	standartus.	Tev	jāatzīst,	ka	esi	grēkojis	un	ka	tev	
ir	nepieciešams	Glābējs.

Pielietojums

“Teksta	rotēšana”

Visi	bērni	kopā	vairākas	reizes	 izlasa	tekstu.	Tekstu	pagriež	uz	
vienu	pusi	un	lasa	vēl	vienu	reizi.	Tekstu	pagriež	uz	otru	pusi	un	
vēlreiz	atkārto.	Tad	tekstu	pagriež	otrādi;	 lēni	rotē;	paslēpj	sev	
aiz	muguras.
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Stunda
Uz	mirkli	iedomājies,	ka	atrodies	tumšā	vietā.	Varbūt	tā	ir	istaba,	kurā	
izslēgtas	visas	gaismas,	un	tu	nevari	atrast	ceļu	līdz	durvīm.	Varbūt	
tu	esi	naktī		ārā	un	ir	tik	tumšs,	ka	neredzi,	kur	spert	nākamo	soli.	
Tumsas	dēļ	mēs	nevaram	doties	turp,	kur	vēlamies	nokļūt.	

Kad	aplūkojām	zelta	lappusi	Bezvārdu	grāmatā,	mēs	mācījāmies	par	
Dievu	Debesīs.	
(Parāda Bezvārdu grāmatu un īsi atkārto zelta lapā mācīto, ļaujot bērniem pastāstīt, ko viņi 
atceras.)

Nākamā	Bezvārdu	grāmatā	 ir	 tumšā	 lapa.	Tā	mums	atgādina	visu	
slikto	par	tumsu.	

Attēls 2-1 (Ādams dārzā)
Bija	laiks,	kad	nebija	nekā	slikta.	Tas	bija	ļoti,	ļoti	sen.	Pašā	Bībeles	
sākumā	ir	teikts:	“Iesākumā	Dievs	radīja	debesis	un	zemi.”	(1.	Mozus	
1:1)	Sākumā	Dievs	radīja	gaismu.	Vai	tu	vari	pateikt,	ko	vēl	Dievs	
radīja?	Aplūko	 šo	 attēlu,	 tas	 tev	palīdzēs.	Dievs	 radīja	 arī	 cilvēku.	
Dievs	radīja	cilvēku,	kurš	pazina	un	mīlēja	Dievu.	Mēs	atšķiramies	
no	dzīvniekiem.	Pirmā	cilvēka	vārds	bija	Ādams.	Dievs	ielika	Ādamu	
Ēdenes	dārzā,	lai	viņš	priecātos	un	rūpētos	par	to.	Viņš	teica	Ādamam:	
“Tu	drīksti	ēst	no	visiem	dārza		augļiem,	bet	no	laba	un	ļauna	atzīšanas	
koka	augļiem	gan	ne.	Ja	tu	tomēr	ēdīsi,	tad	tu	mirsi.”	

Dievs	uzticēja	Ādamam	īpašu	darbu	–	viņam	bija	jāpasaka,	kā	saukt	
katru	dzīvnieku	un	putnu.	Vai	 jūs	varat	nosaukt	visus	dzīvniekus?	
Dievs	deva	Ādamam	spēju	radoši	domāt,	tāpēc	Ādams	varēja	paveikt	
šo	darbu.

Viss,	kas	bija	apkārt	Ādamam,	rādīja,	cik	ļoti	Dievs	mīl	un	rūpējas	
par	viņu.	Kādu	dienu	viņš	no	Dieva	 saņēma	 īpašu	dāvanu.	Dievs	
iemidzināja	Ādamu	un	izņēma	viņam	vienu	ribu.	No	šīs	ribas	Dievs	
izveidoja	sievieti!	Kad	Ādams	pamodās,	viņš	 ieraudzīja	sev	blakus	
skaistu	sievieti...

Attēls 2-2 un 2-3 (Ādams un Ieva Ēdenes dārzā)
...	,	lai	viņa	būtu	draugs,	palīgs	un	sieva.	Viņiem	ļoti	patika	būt	kopā.	
Viņi	priecājās	par	putniem,	kokiem,	dzīvniekiem,	bet	visvairāk	viņi	
priecājās	par	draudzību	ar	Dievu.	Katru	vakaru	Dievs	nāca	dārzā	un	
sarunājās	ar	viņiem.

Dieva	lielākajam	ienaidniekam	–	Sātanam	–	nepatika	cilvēku	draudzība	
ar	Dievu.	Viņš	 vēlējās	 sabojāt	 visu,	 ko	Dievs	 bija	 radījis,	 tāpēc	
izstrādāja	viltīgu	plānu	un	 izmantoja	vienu	no	dārza	 skaistākajiem	
radījumiem	–	čūsku.

Citā variantā jūs varat 
aizsiet bērnam acis un 
likt viņam atrast ceļu no 
vienas vietas uz otru. 
Ceļā bērnam jāapiet 
dažādi šķēršļi.

Pirmsskolas vecuma 
bērniem patiks censties 
nosaukt, ko Dievs ir 
radījis. 
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Attēls 2-3 (Ieva)
Reiz	čūska	tuvojās	Ievai.	“Vai	Dievs	jums	ir	teicis,	ka	jūs	nedrīkstat	ēst	
nekādus	dārza	augļus,”	viņa	viltīgi	izjautāja.	Vai	tā	Dievs	teica?	(Ļaujiet 
bērniem atbildēt.)	Nē.	Sātans	sagrozīja	Dieva	teikto	un	Ieva	to	zināja.	
“Nē,”	 viņa	 atbildēja,	 “mēs	 varam	 ēst	 no	 visiem	 augļiem,	 izņemot	
no	laba	un	ļauna	atzīšanas	koka.	Ja	mēs	tos	ēdīsim	vai	aiztiksim,	tad	
mums	jāmirst.”

“Nē,	jums	nebūs	vis	jāmirst!”	iebilda	čūska.	“Dievs	zina,	ja	jūs	ēdīsiet	
šos	augļus,	tad	jūs	kļūsiet	kā	Viņš.	Jūs	tad	zināsiet,	kas	ir	labs	un	kas	
ir	slikts.”	Sātans	mēģināja	Ievu	pārliecināt,	ka	Dievs	ir	liedzis	viņiem	
kaut	ko	labu.	Taču	Dieva	norādījumi	bija	pareizi	un	labi.	Viņš	radīja	
Ādamu	un	Ievu	un	zināja,	kas	ir	labi	viņiem.	Dievs	zina,	kas	ir	labs	
tev.	Mums	ir	dota	Bībele,	lai	izzinātu	Dieva	norādījumus.	Tas	ir	ļoti	
svarīgi	 –	 zināt,	 ko	Dievs	 saka,	 un	 tam	paklausīt.	 Protams,	 Sātans	
nevēlas,	lai	tas	notiek.	Viņš	vēlējās	Ādamu	un	Ievu	sakūdīt	pret	Dievu.	
Diemžēl,	Ieva	klausījās	čūskas	gudrajā	runā.	Ieva	uzlūkoja	aizliegtos	
augļus,	pastiepa	roku,	norāva	vienu	un	sāka	ēst!!

Attēls 2-4 (Ādams un Ieva)
Varbūt	viņa	pasauca	Ādamu.	Ko,	tavuprāt,	Ieva	teica	Ādamam?	Viņš,	
iespējams,	bija	aizņemts	un	atradās	kādā	citā	vietā	dārzā.	Ieva	iedeva	
dažus	augļus	arī	Ādamam,	un	viņš	tos	ēda.	Viņi	bija	klausījušies	Sātanā,	
Dieva	ienaidniekā.	Viņi	nebija	klausījuši	Dievam.

Bībelē	nepaklausība	Dievam	tiek	saukta	par	grēku.	Par	to	mums	stāsta	
nākamā	Bezvārdu	 grāmatas	 lapa.	Tā	 ir	 tumša.	Dieva	Vārds	 saka:	
“Bezdievīgo	ceļš	ir	akla	tumsa.”	(Sal.	pam.	4:19)	Bībelē	par	to	mums	
teikts	tāpēc,	ka	Ādams	un	Ieva	grēkoja	un	nu	mēs	visi	esam	grēcinieki.	
Mūsu	dzīvē	ir	grēka	tumsa.	Lai	to	labāk	saprastu,	iedomāsimies,	ka	
Ādams	ir	mūsu	komandas	kapteinis	un	mēs	spēlējam	tautas	bumbu	
(vai	citu	populāru	komandu	spēli).	Pēc	noteikumiem,	pirmais,	kurš	
tiek	 izsists	no	spēles,	padara	savu	komandu	par	zaudētāju.	Ādams	
bija	 pirmais,	 kurš	 rīkojās	 nepareizi,	 tādēļ	mēs	 visi	 tagad	 ciešam.	
Viņa	nepaklausība	Dievam	padarīja	mūs	par	grēciniekiem.	Dienu	no	
dienas	mēs	varam	pārliecināties,	ka	neklausām	Dieva	norādījumiem	
un	tādējādi	atbalstām	to,	ko	darīja	Ādams.	Dievs	teica:	“Mīli	Dievu	
no	visas	savas	sirds.”		Vai	mēs	to	darām?	Vai	bieži	nav	tā,	ka	viss	cits	
tev	ir	svarīgāks	–	tu	pats,	tavi	draugi,	izpriecas.	Dievs	saka:	“Mīli	savu	
tuvāko	kā	sevi	pašu.”	Bet	mēs	strīdamies,	iekaustām	brāļus	un	māsas,	
apsaukājam	cits	citu,	lietojam	nepiedienīgus	vārdus.	Bībele	saka:	“Visi	
ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	dievišķās	godības.”	(Romiešiem	3:23)	
Arī	tavā	dzīvē	ir	šī	grēka	tumsas	problēma.	Izņemot	Jēzu	Kristu,	katrs	
cilvēks,	kas	ir	piedzimis	pēc	Ādama	un	Ievas,	ir	grēcinieks.	Tā	bija	ļoti	
briesmīga	diena,	kad	pirmie	cilvēki	nepaklausīja	Dievam.	

Nu	viņos	radās	jūtas,	kuras	līdz	tam	viņi	nepazina.	Viņiem	bija	kauns,	
redzot	savu	kailumu.	Viņi	ātri	 salasīja	 lapas	un	no	 tām	pagatavoja	
tērpus,	lai	piesegtos.

Bērni var izteikt 
minējumus, kāda bija 
Ievas un Ādama saruna.
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Attēls 2-5 (Ādams un Ieva piesegušies ar lapām)
Pienāca	vakars,	laiks,	kad	Dievs	nāca	satikties	ar	cilvēkiem.	Taču	šoreiz,	
izdzirdot	tuvojamies	Dievu,	viņi	izbijās.	Viņi	bija	grēkojuši	un	baidījās	
tikties	ar	Dievu.	Arī	mums	jābaidās	no	Dieva,	jo	mūsu	dzīvēs	valda	
grēka	tumsa,	bet	Dievs	to	necieš	Savā	tuvumā.	Bībele	saka:	“Viņā	nav	
nekādas	tumsības.”	(1.	Jāņa	1:5)	Ādams	un	Ieva	paslēpās.	No	slēptuves	
viņi	izdzirdēja	Dieva	balsi:	“Kur	jūs	esat?”	Neviens	nevar	noslēpt	savu	
slikto	rīcību	no	Dieva,	pat	ne	noslēpumu	vai	domas.	Dievs	zināja,	ko	
Ādams	un	Ieva	ir	izdarījuši	un	kur	paslēpušies.	

Ādams	 atbildēja	Dievam:	 “Es	dzirdēju	Tevi	 dārzā.	Es	nobijos	 un	
paslēpos,	jo	esmu	kails.”	Dievs	jautāja:	“Kas	tev	teica,	ka	tu	esi	kails?	
Vai	tu	esi	ēdis	tos	augļus,	kurus	Es	tev	aizliedzu	ēst?”

“Sieviete	man	deva,	un	es	ēdu,”	aizbildinājās	Ādams.

“Čūska	mani	kārdināja,	un	es	ēdu,”	aizstāvējās	Ieva.	Ādams	vainoja	
notikušajā	Ievu,	bet	Ieva	–	čūsku.	Vai	arī	tu	novel	vainu	uz	citiem?	
Varbūt	saki:	“Viņš	sita	pirmais”	vai	“Es	nepadomāju,	man	tā	vienkārši	
sanāca”,	vai	“Draugi	mani	piespieda	zagt”.	Dievs	zina,	ka	tu	novel	
vainu	uz	citiem.	Viņš	vēlas,	lai	tu	justu	patiesu	nožēlu	par	sadarīto	un	
atzītu	savu	vainu,	sakot:	“Es	daudzreiz	neesmu	klausījis	Dievam,	es	
esmu	vainīgs.”	Dievs	zināja,	ka	Ādams	un	Ieva	ir	vainīgi,	un	viņiem	
bija	jāsaņem	sods.	

Vispirms	Dievs	 pievērsās	 čūskai	 –	 radījumam,	 kuru	 Sātans	 bija	
izmantojis.	“Esi	nolādēta,”	Viņš	teica	čūskai.	“No	šī	brīža	tu	līdīsi	uz	
vēdera	un	pārtiksi	no	pīšļiem.”

Tad	Dievs	teica	Ievai:	“Tev	būš	jācieš	sāpes,	īpaši,	kad	tev	dzims	bērni.	
Tavs	vīrs	valdīs	pār	tevi.”

Visbeidzot	Dievs	 runāja	 ar	Ādamu:	 “Tev	 būs	 smagi	 jāstrādā,	 lai	
sagādātu	sev	pārtiku.	Zemē	tagad	augs	arī	nezāles.”

Sāpes	un	ciešanas	ienāca	pasaulē.	Sāka	augt	nezāles,	dadži	un	ērkšķi.	
Kopš	tā	laika	grēks	sabojā	pasauli	un	visus	cilvēkus.	Kā	Dievs	bija	
teicis,	 tā	 arī	 notika	 –	 pasaulē	 ienāca	 nāve.	Ādams	 un	 Ieva	 vēlāk	
nomira.	No	tā	laika	cilvēki	dzimst,	dzīvo	un	mirst.	Ādama	un	Ievas	
nepaklausība	 sarāva	 viņu	 draudzības	 saites	 ar	Dievu.	Grēks	 šķīra	
viņus	no	Dieva.	Tavs	grēks	šķir	tevi	no	Dieva		(Jesajas	59:2).	Dievs	ir	
tik	svēts,	pilnībā	labs,	tāpēc	grēks	nevar	būt	Viņa	tuvumā.	Dievam	ir	
jāsoda	grēks.	Sods	būs	pēc	tam,	kad	tu	nomirsi,	un	tas	būs	uz	mūžu.	
Varbūt	tu	saproti,	ka	grēks	–	tas	ir	nopietni.	Tu	vēlies	atbrīvoties	no	
tā	un	mainīties,	bet	nezini,	kā.	Ja	līdz	stundas	beigām	vēl	nebūsi	ticis	
skaidrībā,	pienāc	pie	manis	(norādiet vietu).	Es	tev	parādīšu,	kas	par	to	
ir	teikts	Bībelē,	un	ar	prieku	pastāstīšu,	kā	tava	grēka	tumsa	var	tikt	
izklīdināta.	

Redziet,	cik	briesmīga	vēsts	ir	mūsu	grāmatiņas	tumšajā	lappusē.		Tā	
stāsta	par	grēka	tumsu,	kas	mūs	šķir	no	Dieva.
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Attēls 2-6 (Ādams un Ieva ietērpti dzīvnieku ādās)
Pēc	tam	Dievs	vairs	nenāca,	lai	kopā	ar	Ādamu	un	Ievu	pastaigātos	
dārzā.	Viņš	lika	Ādamam	un	Ievai	pamest	skaisto	Ēdenes	dārzu.	Viņi	
vairs	nedrīkstēja	tur	atgriezties.	Dievs	pie	vārtiem	nolika	eņģeļus	ar	
liesmojošiem	zobeniem	apsargāt	ceļu	pie	dzīvības	koka.	Šiem	debesu	
radījumiem	bija	jāatgādina	Ādamam	un	Ievai	par	Dieva	godību	un	
svētumu,	par	Viņa	naidu	pret	grēku.	Ādams	un	Ieva	bija	pelnījuši	
sodu.	Viņi	nebija	klausījuši	savam	Radītajam.	Sods	bija	taisnīgs	un	
atbilstošs	nodarījumam.	Kad	Dievs	soda	grēciniekus,	neviens	nevar	
teikt:	“Tas	nav	taisnīgs	sods.”

Jā,	mēs	esam	Ādama	un	Ievas	ģimene	vai	Ādama	komandā	un	neko	
nevaram	darīt,	lai	tiktu	no	tās	prom.	Tu	vari	censties	būt	labs,	apmeklēt	
baznīcu,	skaitīt	lūgšanas,	bet	tas	neved	ārā	no	grēka	tumsas.	Taču	jau	
pirms	Ādama	un	Ievas	grēka	Dievam	bija	kāds	plāns.	

Pirms	Dievs	izraidīja	Ādamu	un	Ievu	no	Ēdenes	dārza,	Viņš	deva	
solījumu,	 ka	 atrisinās	 grēka	problēmu.	Viņš	 solīja	 sūtīt	Kādu,	 kas	
spēs	uzvarēt	Sātana	varu.	Daudz	daudz	vēlāk	Viņš	sūtīja	Savu	Dēlu,	
Jēzu	Kristu.	Viņš	nebija	no	Ādama	komandas,	jo	Viņš	nebija	dzimis	
grēcinieks.	Viņš	nekad	negrēkoja,	tomēr	ļoti	mīlēja	grēciniekus,	un	
Viņš	samaksāja	maksu,	kāda	bija	vajadzīga,	lai	izpirktu	cilvēkus	no	
Ādama	komandas.	Pat,	maksājot	milzīgas	naudas	summas,	tas	nav	
iespējams.	Kungs	Jēzus	mira	pie	krusta	un	atdeva	Savu	dzīvību	kā	
izpirkumu	par	daudziem	(Marka	10:45).	Izpirkšanas	maksa	ir	cena,	
kuru	dod	par	kāda	atbrīvošanu.	Jēzus	maksāja	ar	Savām	dārgajām	
asinīm.	Viņš	var	atbrīvot	tevi	no	grēka.	Viņš	var	tevi	glābt	no	pelnītā	
soda.	Es	to	nevaru	izdarīt	jūsu	labā,	to	nevar	arī	kāds	cits,	tikai	Jēzus	
vienīgais	to	var.	Kad	tu	uzticies	Jēzum	Kristum,	tu	vari	būt	pārliecināts,	
ka	pēc	nāves	dosies	uz	Debesīm.	Tev	nebūs	jācieš	Dieva	sods	par	
taviem	grēkiem.	Dievs	darīs	tevi	par	citu	cilvēku.	Jēzus	sacīja:	“Kas	
seko	Man,	tas	patiesi	nestaigās	tumsībā.”	(Jāņa	8:12)	Šī	tumsa	ir	grēka	
tumsa.

Vai	tu	vēlies	uzticēties	Jēzum?	Saki	Viņam	tagad	tur,	kur	esi,	ka	tu	
nožēlo	savu	nepaklausību	Dievam.	Pateicies	par	to,	ko	Jēzus	ir	darījis	
tavā	labā,	izpērkot	tevi	no	Ādama	komandas.	

Lūdz	Viņu	atbrīvot	tevi	no	grēka	tumsas	un	izmainīt.	Viņš	apsola,	
ka	tad,	ja	tu	nāksi	pie	Viņa,	Viņš	nenovērsīsies	no	tevis	(Jāņa	6:37).

Atkārtošanas jautājumi
1.		 Kādu	īpašu	norādījumu	Dievs	deva	Ādamam	Ēdenes	dārzā?	(Viņš 

nedrīkst ēst no laba un ļauna atzīšanas koka augļiem.)

2.		 Kādu	darbu	Dievs	uzticēja	Ādamam?	(Pateikt, kā kuru dzīvnieku 
sauks.)

3.		 Kādu	īpašu	dāvanu	Dievs	deva	Ādamam?	(Sievu Ievu.)
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4.		 Kas	kārdināja	Ievu	nepaklausīt	Dievam?	(Sātans)

5.		 Kādu	 ēsmu	 viņš	 izmantoja,	 lai	 pierunātu	 Ievu	 nepaklausīt	
Dievam?	(Viņš teica, ka Ieva nemirs, bet būs kā Dievs.)

6.		 Kādu	iespaidu	Ādama	un	Ievas	grēks	ir	atstājis	uz	mums?	(Mēs 
visi esam grēcinieki.)

7.		 Kas	ir	grēks?	(Nepaklausība Dievam.)

8.		 Kā	jutās	Ādams	un	Ieva	pēc	tam,	kad	viņi	bija	grēkojuši?	(Viņi 
baidījās.)

9.		 Kā	Dievs	viņus	sodīja?	(Viņi tika izdzīti no Ēdenes dārza un zaudēja 
savu tuvo draudzību ar Dievu.)

10.	Kas	ir	sods	par	mūsu	grēkiem?	(Tā ir atšķirtība no Dieva uz mūžīgiem 
laikiem.)

11.		Kādu	brīnišķīgu	apsolījumu	Dievs	deva	Ādamam	un	Ievai?	(Viņš 
apsolīja sūtīt Glābēju.)

12.	Kā	Jēzus	Kristus	var	tevi	glābt?	(Viņš ir Dieva Dēls, Viņš mira un 
augšāmcēlās.)

Atkārtošanas 
spēle
Sagatavojiet vienāda 
izmēra kartītes ar 
attēliem – dators, 
putns, bērns, raudošs 
bērns, ziedi,  dzīvnieks, 
taurenis, nezāles, koki, 
nokaltis augs, zivs, lietus. 

 Sakārtojiet kartītes 
uz galda ar attēliem 
uz leju.

 Par pareizu atbildi 
uz atkārtošanas 
jautājumu bērns 
saņem 10 punktus. 

 Viņš izvēlas vienu 
kartīti un pasaka 
skolotājam, vai šī lieta 
bija pasaulē, pirms 
Ādams grēkoja, vai 
nebija. Ja atbilde ir 
pareiza, viņš papildus 
iegūst vēl 10 punktus.

(Pasvītrotie vārdi ir lietas, 
kuru nebija pasaulē, pirms 
Ādams grēkoja.)
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3. stunda
Kristus asinis

Rakstu vietas skolotājam
Lūkas	2:1-20;	23:27-49
Jāņa	19:1-42
Mateja	27:46
Marka	15:34;	16:1-8
Jāņa	20:1-10

Īpašs akcents
Kungs	Jēzus	mira	par	grēciniekiem.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	 Tici,	ka	Viņš	mira	par	tevi,	un	

uzticies	Viņam	kā	savam	Glābējam!	

Bībeles pants
“Kristus	ir	miris	par	mūsu	grēkiem,	pēc	rakstiem.”	
1.	Korintiešiem	15:3b

Uzskate
	 Attēli		no	3-1	līdz	3-6.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ugunsdzēsēja	stāsts.

Notikumu attīstība

1.	 Iedzimstošā	Ādama	daba.	 	
	 Visi ir grēkojuši.

2.	 Eņģeļi	paziņo	par	Kristus	dzimšanu.

3.	 Gani	dodas	uz	Bētlemi	meklēt	Glābēju.	

	 Tev nepieciešams Glābējs. 

4.	 Gani	atrod	Glābēju.	 	
	 Jēzus ir Dieva Dēls.

5.	 Jēzus	izaug	un	dzīvo	bezgrēcīgu	dzīvi.

6.	 Viņš	tiek	piesists	krustā.	 	
	 Viņš izlēja Savas asinis.

7.	 Viens	zaglis	uzrunā	Jēzu.

8.	 Kungs	Jēzus	uzklausa	zagli.	 	
	 Tu vari tikt glābts.

9.	 Kungs	Jēzus	sauc:	“Viss	piepildīts.”	 	
	 Viņš samaksāja pilnu cenu.

10.	Kungs	Jēzus	tiek	apglabāts.

11.	Sievietes	dodas	pie	kapa.

Kulminācija

Eņģeļi	paziņo:	“Viņš	ir	augšāmcēlies.”

Noslēgums

Sievietes	steidzas	pastāstīt	jaunumus.

Jēzus	ir	dzīvs,	un	Viņš	var	glābt.

Kungs	 Jēzus	 ir	 vienīgais,	 kas	 mūs	 ved	 pie	
Dieva.	 Uzticies Jēzum šodien pat. 
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Bībeles panta mācīšana

Ievads

Vai	tavs	brālis		vai	māsa	ir	kādreiz	brīvprātīgi	uzņēmušies	sodu,	
kas	pienācās	tev?	

Tev	varbūt	ir	grūti	noticēt,	ka	tas	varētu	notikt.	Tagad	iedomājies,	
ka	notiek	kaut	kas,	ko	iztēloties	ir	vēl	grūtāk.	Noziedznieks	nolaupa		
kāda	uzņēmēja	dēlu	un	automašīnu,	izdaudza	viņa	mājai	logus.	
Kad	noziedznieku	notver,	uzņēmējs	brīvprātīgi	dodas	uz	cietumu	
noziedznieka	vietā.	 Šis	 ir	 izdomāts	 atgadījums,	bet	 reiz	patiesi	
notika	kaut	kas	vēl	neiedomājamāks.

Iepazīstināšana

Es	jums	to		izlasīšu.	(Lasa no Bībeles un tad parāda uzskati.)

Paskaidrojumi

Kristus	–	Viņš	ir	Tas,	ko	Dievs	apsolīja	sūtīt,	Dieva	vienīgais	Dēls,	
kurš	dzīvo	kopā	ar	Savu	Tēvu	Debesīs.

nomira	–	Viņš	kļuva	par	cilvēku	un	nomira	pie	krusta.

par mūsu grēkiem –	Mēs	bijām	Viņa	ienaidnieki,	darot	to,	kas	nepatīk	
Dievam,	bet	Jēzus	uzņēmās	sodu	mūsu	vietā.

pēc rakstiem –	Bībele,	Dieva	Vārds,	saka	–	tā	tam	bija	jānotiek.	Mēs	
varam	būt	pārliecināti,	ka	tā	ir	patiesība.

Pielietojums

Vai	tu	esi	padomājis,	ka	Kristus	ir	miris	arī	par	taviem	grēkiem?	
Tas	ir	daudz	pārsteidzošāks	stāsts	nekā	stāsts	par	uzņēmēju.	Jēzu	
mira,	lai	būtu	tavs	Glābējs.

Atkārtošana

Izmanto	kustības	–	“Kristus	nomira”	(ar pikstiem saliek krustu)	“par	
mūsu	grēkiem”	(plaukstas pie sirds)	“pēc	rakstiem”	(rokas saliek kopā ar 
atvērtām plaukstām kā grāmatu).
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Kāds bērns var izlasīt 
eņģeļa vēstījumu (Lūkas 
2:10-12).

Stunda
“Skatieties,	 tur	kāds	 zēns	pie	 loga!”	 iesaucās	ugunsdzēsējs.	Uguns	
strauji	izplatījās	pa	māju.	“Tev	taisnība,”	atbildēja	otrs	ugunsdzēsējs.	
“Es	 iešu	 iekšā,”	 viņš	 teica	 un	 iegāja,	 pakļaujot	 sevi	 briesmām.	
Vienā	mirklī	viņš	jau	atradās	blakus	zēnam,	it	kā	viņš	jau	tur	būtu	
bijis	 iepriekš.	Tas	bija	neiespējami	 tiem,	kas	kāpa	 lejā	pa	kāpnēm,	
jo	 liesmas	 aizšķērsoja	 viņu	 ceļu	 virzienā	 uz	 logu.	 Lielā	 auguma	
ugunsdzēsējs	uzcēla	zēnu	uz	pleciem.	Vienīgais	ceļš,	kā	izkļūt	ārā,	bija	
pa	piedūmotajām	trepēm	sētas	pusē.	Ugunsdzēsējs	zināja,	kā	izkļūt	
ārā.	Zēns	bija	drošībā	uz	viņa	pleciem,	paglābts	no	briesmām.	Lielais	
vīrs	viņu	izglāba.	Tev	un	man	arī		ir	jāglābjas	no	briesmām.	Protams,	
ne	no	ugunsgrēka	liesmām!	Vai	jūs	varētu	pateikt,	no	kā	mums	jātop	
izglābtiem?	(Parādiet tumšo Bezvārdu grāmatas lapu un ļaujiet bērniem atbildēt.) 
Grēks	ienāca	pasaulē,	kad	Ādams	un	Ieva	nepaklausīja	Dievam.

Pagāja	simtiem	gadu.	Ādams	un	Ieva	nomira.	Viņu	bērni	nomira.	Un	
viņu	bērnu	bērni	nomira.	Visi	viņi	bija	grēcinieki	un	šķirti	no	Dieva.	
Vai	šai	briesmīgajai	problēmai	bija	kāds	risinājums?		Tā	pagāja	daudzi	
gadi.	Vai	Dievs	būtu	aizmirsis	Savu	apsolījumu	sūtīt	Kādu	izpirkt	jeb	
izlabot	to,	ko	Ādams	un	Ieva	bija	darījuši	nepareizi?	Nē,	Dievs	nebija	
aizmirsis	 Savu	 apsolījumu.	 Īstajā	 laikā,	 kā	Viņš	bija	 plānojis,	Viņš	
sūtīja	Kādu,	kas	bija	Viņam	sevišķi	dārgs	un	mīļš.	Viņš	sūtīja	Savus	
vēstnešus,	eņģeļus,	lai	to	paziņotu.	

Attēli 3-2 (Gani, aitas)
Eņģeļi	nāca	pie	ganiem,	kuri	Bētlemes	tuvumā	kalnos	sargāja	savas	
aitas.	Gani	bija	pārsteigti	un	nobijušies,	ieraugot	eņģeli.	Viņi	nekad	
agrāk	 neko	 tādu	nebija	 redzējuši.	 “Nebīsties!”	 sacīja	 vēstnesis	 no	
Debesīm.	“Man	jums	ir	Laba	Vēsts.	Jums	Pestītājs	ir	dzimis,	Dāvida	
pilsētā.	Jūs	Viņu	atradīsiet	ietītu	autiņos	un	silītē	guļošu.”	

Pēkšņi	visu	debess	jumu	pildīja	eņģeļu	koris,	kas	slavēja	Dievu.	Mēs	
nezinām,	cik	ilgi	šis	skats	turpinājās.	Vienīgi,	kad	eņģeļi	bija	prom,	
gani	varēja	sākt	sarunāties.	Viņi		bija	gan	priecīgi,	gan	izbijušies	un	
pārsteigti.	

“Atstāsim	aitas	un	dosimies	uz	Bētlemi	paši	par	to	pārliecināties,”	viņi	
sacīja	cits	citam.	Viņi	nekad	nebija	iedomājušies,	ka	Glābējs	gulēs	silītē,	
kurā	tiek	baroti	lopi.		Taču	viņi	zināja,	kas	ir	glābējs.	Vai	tu	zini?	Tā	ir	
persona,	kas	glābj	citus	no	briesmām,	gluži	kā	to	darīja	lielā	auguma	
ugunsdzēsējs.	Varbūt	jūs	esat	kaut	ko	dzirdējuši	par	glābējiem,	kuri	
palīdz	tiem,	kas	kāpj	kalnos?	Cilvēks,	kurš	izglābj	otru	cilvēku,	ir	šī	
cilvēka	glābējs.	Glābējs,	par	kuru	pavēstīja	eņģeļi,	nāca	cilvēkus	glābt	
jeb		pestīt	no	viņu	grēkiem	un	soda,	ko	viņi	pelnījuši.	(Parādiet tumšo 
lapu.)	Jūs	esat	briesmās,	tāpēc	ka	neesat	paklausījuši	Dievam,	domājot	
sliktas	domas,	būdami	nepaklausīgi	mājās,	strīdoties,	melojot,	zogot	
un	vēl,	un	vēl.	Mēs	visi	esam	pelnījuši	Dieva	sodu.	Bībelē	Dievs	saka:	
“Cilvēkam,	 kurš	 grēko,	 ir	 jāmirst.”	 (Eceh.18:4)	Tas	 nozīmē,	 ja	 tu	
nepaklausi	Dievam	kaut	vai	vienu	reizi,	tevi	ir	jāsoda.	Tev	ir	vajadzīgs		
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glābiņš	un	mainīties.	Vai	tu	gribi	zināt	kaut	ko	vairāk	par	Glābēju?	
Gani	gribēja.	Tieši	tāpēc	viņi	steidzās	uz	Bētlemi	meklēt	Glābēju.		

Bez attēla
Jā,	viņi	atrada	Jēzu.	Viņš	atradās	kūtī	kopā	ar	vīrieti	un	sievieti.	Kas	
tie	bija	par	cilvēkiem?	Jaunpiedzimušais	bērniņš	bija	Dieva	vienīgais	
Dēls.	Viņa	dzīve	nesākās	šajā	naktī,	jo	Viņš	jau	no	mūžības	bija	kopā	
ar	Savu	Tēvu	Debesīs.	Viņš	radīja	šo	pasauli,	Viņu	pielūdza	un	klausīja	
eņģeļi.	Taču	Viņš	kļuva	par	bērniņu.	Īsts	mazs	bērniņš	un	tajā	pašā	
laikā	Viņš	bija	Dievs.	Sieviete	bija	viņa	māte	Marija,	caur	kuru	Dievs	
izvēlējās	sūtīt	Savu	Dēlu	pasaulē.	Vīrietis	bija	Jāzeps.	Viņš	bija	Marijas	
vīrs,	bet	ne	bērna	tēvs,	jo	bērniņš	bija	Dieva	Dēls.	Bērna	piedzimšana	
bija	brīnums.	To	ir	grūti	saprast,	bet	mēs	zinām,	ka	tā	ir	patiesība,	jo	
tā	ir	rakstīts	Bībelē.

“Viņa	 vārds	 ir	 Jēzus,”	Marija	 un	 Jāzeps	 teica	 ganiem.	Dievs	 bija	
viņiem	pavēstījis,	 ka	 bērnam	 jādod	 šis	 īpašais	 vārds,	 Jēzus	 –	 tas	
nozīmē	Glābējs.	Glābējs,	kuru	Dievs	 sūtīja,	nebija	neviens	cits	kā	
Viņa	vienīgais	Dēls.	Neviens	cits	nevarēja	būt	Glābējs.	

Dievs	mīl	cilvēkus,	arī	tevi	un	mani,	tik	ļoti,	ka	Viņš	sūtīja	Savu	vienīgo	
Dēlu	par	Glābēju.	Viņa	Dēls	mīlēja	mūs	tik	ļoti,	ka	Viņš	atstāja	Debesis	
un	nonāca	šajā	kūtī.			

Attēli 3-3 (Jēzus dziedina aklu cilvēku)
Protams,	Viņš	 izauga.	Marijai	 un	 Jāzepam	bija	mājas,	 kurās	Viņš	
uzauga.	Viņš	bija	 īpašs	bērns,	 jo	Viņš	nebija	grēka	samaitāts.	Viņš	
bija	 vienīgais,	 kurš	 piedzima	bez	 grēka.	Viss,	 ko	Viņš	 darīja,	 bija	
labs,	patiess	un	taisnīgs.	Viņš	vienmēr	darīja	to,	kas	patika	Dievam.	
Kad	Viņš	bija	pieaudzis,	Viņš	dziedināja	cilvēkus.	Viņš	uzmodināja	
mirušos,	 Viņš	 apklusināja	 vētru.	Kāpēc	Viņš	 to	 darīja?	 (Ļaujiet 
bērniem atbildēt.)	Jā,	Viņš	bija	Dievs.	Viņš	bija	arī	cilvēks,	līdzīgs	citiem	
cilvēkiem.	Mēs	varam	saukt	Viņu	par	Dievu	un	vienlaicīgi	arī	cilvēku.	

Attēli 3-4 (Krusti, karavīri un pārējie cilvēki)
Karavīri	ņēma	trīs	koka	krustus	un	nolika	tos	zemē.	Divi	krusti	bija	
domāti	noziedzniekiem,	kuriem	bija	jāmirst	tajā	pašā	dienā.	Varbūt	
viņi	pretojās	karavīriem,	lamājās,	kad	tie	viņus	sita	krustā.	Kad	karavīri	
satvēra	Jēzu,	lai	sistu	krustā,	Viņš	nepretojās.	Viņš	varēja	izglābties,	
tomēr	labprātīgi,	klusēdams	ļāva	Sevi	piesist	krustā.	Naglas	caururba	
Viņa	kājas	un	rokas.	Viņš	juta	briesmīgas	sāpes,	bet	zināja,	ka	Viņam	
ir	jācieš,	lai	glābtu	grēciniekus.	Viņš	zināja,	ka	tas	ir	Tēva	plāns	un	
Viņa	griba.

Tika	uzslieti	trīs	krusti,	starp	tiem	tas,	kurā	piesita	Kungu	Jēzu.	Viņš	
ļoti	cieta,	karādamies	pie	krusta.	Jēzus	dārgās	asinis	tika	izlietas.	Jā,	
šāda	nozīme	 ir	 nākošajai	–	 sarkanajai	 lapai	Bezvārdu	 grāmatā.	Tā	
stāsta	mums	par	dārgajām	Jēzus	asinīm,	kuras	tika	izlietas	par	mums,	
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Bērni pastāsta, ko viņi 
redz uzskatē.

Lai bērni atbild.

grēciniekiem.	Dievs	ir	noteicis,	ka	bez	asins	izliešanas		nav	piedošanas	
(Ebrejiem	9:22).	Kungs	Jēzus	asiņoja	un	cieta,	lai	būtu	Glābējs,	kas	
izglābj	mūs	no	grēka	varas.	

Pat	 ciešot	pie	krusta,	Viņš	varēja	 izglābt	kādu	no	grēka	un	Dieva	
soda,	kuru	tas	bija	pelnījis.	Tas	nebija	kāds	no	karavīriem.	Viņi	meta	
kauliņus,	lai	izlozētu,	kuram	tiks	Jēzus	drēbes.	Tā	nebija	Marija	vai	
kāds	no	Jēzus	draugiem	–	visiem	šiem	cilvēkiem	bija	nepieciešams	
Glābējs.		tas	bija	kāds	cits.	Pēkšņi	viens	no	zagļiem	saprata,	ka	nav	
gatavs	mirt.	Viņš	nebija	paklausījis	Dievam,	un	satikšanās	ar	Dievu	
būtu	briesmīga.	Viņš	saprata,	ka	Cilvēks	pie	vidējā	krusta	ir	vienīgais,	
kas	var	palīdzēt.	“Kungs,	piemini	mani,	kad	Tu	nāksi	Savā	Valstībā,”	
viņš	lūdzās.	Tā	Jēzus	kļuva	par	noziedznieka	Glābēju,	izglābdams	viņu	
no	soda,	ko	tas	bija	pelnījis.	Viņs	sacīja	zaglim:	“Šodien	tu	būsi	ar	Mani	
paradīzē.”	Kungs	Jēzus	to	varēja	izdarīt,	jo	cieta	arī	šī	noziedznieka	
vietā	un	saņēma	Dieva	sodu	viņa	grēku	dēļ.

Tu	vari	būt	pārliecināts	–	kādu	dienu	tu	būsi	kopā	ar	Kungu	Jēzu	
Debesīs	mūžīgi.	Tev	jātic,	ka	Viņš	uzņēmās	arī	tavu	grēka	sodu.	Tava	
glābšana	ir	atkarīga	no	Viņa,	tāpat	kā	noziedznieka	glābšana.	Bībelē	
teikts:	 “Tici	uz	Kungu	 Jēzu	Kristu,	 tad	 tu	 tiksi	 glābts.”	 (Apustuļu	
darbi	 16:31)	Ticēt	 nozīmē	paļauties	 un	 uzticēties.	Tikt	 izglābtam	
nozīmē	tikt	atpestītam	no	elles	un	grēka	lāsta.	Ja	tu	patiešām		gribi	
būt	izglābts	un	neesi	pārliecināts,	kā	to	darīt,	es	ar	prieku	pastāstīju	
par	to	un	palīdzēšu	tev	saprast,	ko	Dievs	par	to	saka	Bībelē.	Kad	citi	
aizies,	 lūdzu,	nāc	parunāties.	 (Norāda vietu.) Protams,	es	nevaru	 tevi	
izglābt,	vienīgi	Kungs	Jēzus	to	var.

Kad	Jēzus	atradās	pie	krusta,	notika	kas	ļoti	neparasts.	Es	izlasīšu	no	
Bībeles	(lasa Lūkas 23:44).	Dienas	vidū	kļuva	tumšs,	un	tumsa	turpinājās	
trīs	stundas.	Šajā	laikā	Kungs	Jēzus	cieta	visvairāk.	Viņš	uzņēmās	uz	
Sevis	visas	pasaules	grēkus	un	Dieva	sodu,	 it	kā	Viņš	būtu	darījis	
to,	kas	 ļauns.	Viņš	sauca:	“Mans	Dievs,	mans	Dievs,	kāpēc	Tu	esi	
Mani	atstājis?	(Mateja	27:46;	Marka	15:34)	Viņš	bija	viens	bez	Tēva	
palīdzības.	Dievs	nevarēja	šajā	brīdī	būt	Viņam	līdzās	tāpēc,	ka	Jēzus	
bija	uzņēmies	uz	Sevis	visas	pasaules	grēkus.	Dievs	varēja	vienīgi	sodīt	
Viņu.	Katra	minūte	vilkās	ļoti	lēnām,	līdz	beidzot	tas	bija		galā.	“Viss	
piepildīs!”	Jēzus	izsaucās	un	nomira.			
(Noliek uzskati.)

Jēzus	draugs	saņēma	atļauju	noņemt	Jēzus	ķermeni	no	krusta.	Viņš	
ietina	to	audeklā,	aiznesa	uz	kapu	un	guldīja	tur.	Ieejai	priekšā	aizvēla	
milzīgu	akmeni	un	kapu	aizzīmogoja,	lai	neviens	to	nevarētu	atvērt.	
Jēzus	 sekotāji	 bija	 dziļi	 satriekti,	 noskumuši	 un	 nobijušies.	Viņi	
nesaprata,	kāpēc	 tā	viss	notika.	Varbūt	viņi	baidījās	 arī	par	 savām	
dzīvībām,	jo	bijuši	Jēzus	draugi.

Trīs	dienas	pēc	Jēzus	nāves	dažas	sievietes	nāca	uz	kapa	vietu.	Viņas	
vēlējās	ar	kādām	zālēm	un	smaržām	apstrādāt	audumu,	kurā	bija	ietīts	
Jēzus	ķermenis.
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Ļaujiet bērniem iztēloties, 
ka viņi ir sievietes, kuras 
stāsta jaunumus citiem.

Pienākušas	pie	kapa,	viņas	pārsteigtas	ieraudzīja,	ka	milzīgais	akmens	
ir	novelts	no	ieejas.	Domādamas,	ka	Jēzus	ķermenis	ir	nozagts,	kādas	
no	viņām	steidzās	to	pavēstīt	Jēzus	sekotājiem.	

Attēli 3-5 (Sievietes pie kapa)
Citas	sievietes	palika	dārzā,	un	piepeši	viņas	uzrunāja	spožs	eņģelis.	
Viņa	vārdi	bija	tik	pārsteidzoši.

“Es	zinu,	ka	jūs	meklējat	Jēzu,	kas	tika	piesists	krustā.	Viņa	nav	šeit.	
Viņš	ir	augšāmcēlies,	kā	Viņš	to	ir	teicis.	Nāciet,	skatieties	uz	vietu,	
kur	Viņš	gulēja.	Ejiet	ātri	un	pastāstiet	to	Viņa	mācekļiem.”

Priecīgas	 sievietes	 steidzās	 pastāstīt	 citiem	 ziņu,	 ka	 Jēzus	 ir	
augšāmcēlies.

Tā	 ir	 priecīga	 ziņa	 arī	 tev!	Kunga	 Jēzus	 nāve,	 apglabāšana	 un	
augšāmcelšanās	 bija	Dieva	 plāns.	 Tas,	 ka	 Jēzus	Kristus	 ir	 dzīvs,	
apstiprina	to,	Dievs	pieņēma	to,	ko	Jēzus	darīja	pie	krusta.	Tāpēc	ka	
Viņš	ir	dzīvs,	Viņš	var	izmainīt	tevi	un	tu	vari	patikt	Dievam.	Tāpēc	
ka	Kungs	Jēzus	ir	dzīvs,	tu	varēsi	dzīvot	kopā	ar	Viņu	reiz	Debesīs.	
Tā	ir	brīnišķīga	vēsts!

Pārsteigtās	 sievietes	 steidzās	 pie	mācekļiem.	Bet	 viņiem	bija	 grūti	
noticēt.	Divi	no	viņiem,	Pēteris	un	Jānis,		steidzās	uz	kapu,	lai	redzētu	
paši	savām	acīm.	Kad	viņi	 tur	nogāja,	viņi	atrada	novelto	akmeni,	
tukšo	kapu	un	atstātās	linu	drēbes.	Jānis	ticēja:	viņa	Meistars	ir	dzīvs,	
bet	mēs	nezinām,	vai	arī	Pēteris	ticēja.

Drīz	augšāmceltais,	dzīvais	Jēzus	pierādīja,	ka	tā	ir	patiesība.

Attēli 3-6 (Krusts)
Viņa	nāve	pie	krusta	un	augšāmcelšanās	visiem,	kuri	Viņam	uzticas,	
dod	iespēju	nokļūt	Debesīs.	Tikai	Viņš	var	glābt	no	grēka	un	pelnītā	
soda.	Tev	jāuzticas	Viņam,	zinot,	ka	Viņš	nomira	tavā	vietā	un	ka	
Viņa	augšāmcelšanās	pierāda,	ka	Viņš	ir	uzņēmies	sodu,	kas	pienākas	
tev.	Tici	Viņam.	Bībele	saka:	“Tici	uz	Kungu	Jēzu	Kristu	un	tu	tiksi	
pestīts.”	(Ap.d.16:31)	Ja	tu	uzticēsies	un	paļausies	uz	Viņu,	Viņš	tevi	
uzņems	Debesīs.	Nav	cita	ceļa,	kā	tu	vari	nokļūt	pie	Dieva.	

Izvēlies	šo	ceļu	šodien	pat,	uztici	savu	dzīvi	Jēzum!

Atkārtošanas jautājumi
1.	Ko	dara	glābējs?	(Viņš glābj cilvēkus.)

2.	Kas	paziņoja	ganiem	par	Glābēja	piedzimšanu?	(Eņģelis)

3.	Kāpēc	Dievs	deva	Savu	Dēlu?	(Viņš mīl grēciniekus.)

4.	Ar	ko	Jēzus	bērnībā	atšķīrās	no	citiem	bērniem?	(Viņam nav parasts 
tēvs, Viņš ir bez grēka.)

5.	Ko	Jēzus	izglāba,	kad	Viņš	karājās	pie	krusta?	(Noziedznieku)
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Atkārtošanas 
spēle
“Saldumi trauciņā”
Konfektes trauciņā ar šuru 
kakliņu. Piemēram, kafijas 
bundžiņā.

 Kad bērns pareizi 
atbild uz jautājumu, 
viņš nopelna savai 
komandai 10 punktus. 

 Viņš iebāž roku 
saldumu traukā un 
paņem tik konfekšu, cik 
var izvilkt no trauciņa. 
Pieskaita tik punktu, cik 
konfekšu izvilka. 

 Saldumus atber atpakaļ 
trauciņā un nodarbības 
beigās izdala visiem 
bērniem. 

6.	Kas	notika	dienā,	kad	Jēzus	atradās	pie	krusta?	(Dienas vidū uz trim 
stundām kļuva tumšs.)

7.	Kāpēc	Dievs	atstāja	Savu	Dēlu	vienu,	kad	Viņš	bija	pie	krusta?	(Jo 
Viņš bija uzņēmies visas pasaules grēkus uz Sevi.)

8.	Kas	notika	ar	Jēzus	ķermeni	pēc	Viņa	nāves?	(To ielika kapā.)

9.	Kādu	pārsteigumu	piedzīvoja	sievietes,	kad	viņas	ieradās	pie	kapa?	
(Eņģelis teica, ka Jēzus ir augšāmcēlies.)

10.	Ko	Bezvārdu	grāmatas	sarkanā	lapa	mums	stāsta?	(Par Jēzus Kristus 
asinīm.)

11.	(Parāda	attēlu	3-4.)	Ko	šeit	dara	karavīri?	(Met kauliņus, lai izlozētu 
kurš ņems Jēzus drēbes.)

12.	(Parāda	attēlu	3-6.)	Ko	nozīmē	šis	attēls?	(Vienīgi caur Jēzu Kristu 
cilvēki var nonākt Debesīs.)
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4. stunda
Taisns Dieva priekšā

Rakstu vietas skolotājam
Lūkas	24:13-46
Jāņa	20:24-29
Apustuļu	d.	13:39
Romiešiem	5:1

Īpašs akcents
Tu	vari	būt	taisns	Dieva	priekšā.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	 Uzticies	 Kristum	 un	 tu	 būsi	
taisnots!

Bībeles pants 
“Ikviens,	kas	tic,	caur	Viņu	tiek	taisnots.”	(Ap.d.13:39)

(Mēs	iesakām	mācīt	šo	pantu	pēc	Bībeles	stundas,	
tad	tas	būs	vieglāk	bērniem	saprotams.)

Uzskate
	 Attēli	no	4-1	līdz	4-6.

Stundu vadlīnijas
Ievads

Atkārto	Bezvārdu	grāmatas	krāsas:		zelta,	tumšo	
un	sarkano.

Notikumu attīstība

1.	 Kleops	un	draugs	dodas	uz	Emavu.

2.	 Jēzus	viņiem	pievienojas.

3.	 Viņi	pastāsta	Viņam	par	Jēzus	nāvi.

4.	 Viņš	izskaidro	Vecās	Derības	pravietojumus.

	 	 Neticība ir grēks.

5.	 Emavā	viņi	ēd.

6.	 Viņi	atpazīst	Jēzu.

7.	 Jēzus	pazūd.	  
 Augšāmcelšanās pierāda, 

ka Jēzus ir Dieva Dēls un ka Viņš ir 
samaksājis par grēku

8.	 Viņi	pastāsta	to	citiem	mācekļiem,	Toms	nav	
klāt.

9.	 Ienāk	augšāmceltais	Kristus.

	 Taisnošana

10.	Toma	attieksme	pret	jaunumiem.

11.	Jēzus	parādās	atkal.

Kulminācija

Toms:	„Mans	Kungs	un	mans	Dievs!”	 	
	 Taisnošana

Noslēgums

Jēzus	parādās	citiem.

Viņš	atgriežas	Debesīs.

Ziņas	par	augšāmcelšanos	izplatās	(Ap.d.	13:39).
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Bībeles panta mācīšana
Ievads

Spēlēsim	spēli		“Nosauc	pretējo”.	Es	nosaukšu	vienu	vārdu,	jūs		
vārdu	ar	pretēju	nozīmi.

Melns		(balts)

Liels		(mazs)

Augšā		(lejā)

Pazudināšana	...	?	Nu	jau	ir	grūtāk,	vai	ne?

Klausieties,	Bībelē	ir	atbilde.

Iepazīstināšana

(Lasa Ap.d. 13:39.) Atbilde	ir		taisnošana. (Parāda uzskati.)

Paskaidrojumi

“Pie Viņa” vai “caur Viņu.” – “Viņš”	ir	Kungs	Jēzus	Kristus.	Viņš	
ir	Dieva	vienpiedzimušais	Dēls.	Viņš	nomira	par	grēciniekiem.	
Viņš	uzcēlās	no	mirušiem	un	dzīvo	mūžīgi.	Caur	Viņu	ar	tevi		var	
notikt	kaut	kas	brīnišķīgs. 

“Taisnots,” –  tas	ir	tā,	it	kā	es	nekad	nebūtu	grēkojis.	Tas	nozīmē,	
ka	Dievs	tevi	redz	tādu,	it	kā	tu	nekad	nebūtu	darījis	neko	ļaunu.	
Ir	tikai	viens	cilvēks,	viena	Persona,	kurš	tā	ir	dzīvojis,	–	Jēzus	
Kristus.	Kad	tu	esi	taisnots,	Dievs	tevi	uzlūko	Kristū	(iekš	Kristus),	
Viņa	nevainojamajā	labsirdībā,	un	Viņš	tevi	redz	Kristū	vienmēr.	
To	mums	māca	tīrā	lapa.

“Ticība” –  Ticība	nav	vienkārši	zināšana	un	saprašana,	tas	ir	kaut	
kas	vairāk.		Pēterim	tēvocis	piedāvāja	lidot	ar	gaisa	balonu.	Pēteris	
to	vēlējās,	bet	gribēja	zināt,	vai	tas	ir	droši.	Tēvocis	mierināja	viņu:	
“Pēter,	esmu	lidojis	vairākas	reizes	un	ņēmis	līdzi	tavu	brālēnu	
Filipu.”	Pēteris	sacīja:	“Labi”,	bet	nebija	vēl	gatavs	uzticēties	savam	
tēvocim.	Apmēram	pēc	2	nedēļām	viņš	pacēlās	gaisa	balonā	virs	
koku	galotnēm.	Pēteris	uzticējās	 savam	 tēvocim.	Apmēram	 to	
nozīmē	“ticība”.	Tas	nozīmē	paļaušanos	uz	Jēzu	Kristu.	Tu	pilnīgi	
uztici	sevi	Viņam,	lūdz	piedot	grēkus	un	darīt	tevi	tīru	un	šķīstu.

“Ikviens” – Tie	esam	mēs	 – 	tu	un	es.	“Ikviens” –			tas	nozīmē	
visi,	 jebkura	vecuma	un	rakstura.	 Ja	 tev	 ir	žēl	noieto	ceļu,	kad	
neklausīji	Dievam,	un	tu	vēlies	mainīties,	tad	tas	attiecas	uz	tevi.	
Tu	vēlies	būt	taisnots,	bet	neesi	pārliecināts,	kā	tas	var	notikt?	Es	
tev	labprāt	palīdzēšu	saprast,	ko	Dievs	par	to	saka	Bībelē.	Kad	
citi	aizies,	lūdzu,	paliec	savā	vietā,	tad	es	zināšu,	ka	tu	vēlies	ar	
mani	parunāt	par	to,	kā	tu	vari	būt	taisnots.

Pielietojums

Ja	tu	neesi	uzticējies	Jēzum	Kristum,	Bībele	saka,	ka	tiksi	pazudināts.	
Ja	tu	uzticies	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	tu	tiec	taisnots.
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Atkārtošana

“Popkons”

Atkārtošanu	sāk	ar	rakstu	vietu.	Skolotājs	pasaka	daļu	no	panta	
un	apsēžas.	Tajā	brīdī	bērni	pielec	kājās	un	turpina	pantu,	 līdz	
skolotājs	atkal	pieceļas.	Tad	bērni	pārtrauc	atkārtošanu	un	apsēžas.	
Tālāk	pantu	saka	skolotājs.	Pantu	atkārto	vairākas	reizes.	Pēc	tam	
bērni	vada	panta	atkārtošanu.
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Ļaujiet bērniem atkārtot 
iepriekš mācītās trīs 
Bezvārdu grāmatas lapas.

Ja iespējams, parādiet 
kartē ceļu.

Jūs varat jautāt, ko bērni 
stāstītu svešiniekam.

Stunda
Tagad	jūs	protat	“lasīt”	dažas	Bezvārdu	grāmatas	lapas!	Jūs	droši	vien	
gribat,	lai	tajā	būtu	vēl	viena	lapa,	kurā	būtu	teikts,	kāda	dzīve	patīk	
Dievam.	Kādā	krāsā	tai	jābūt?	(Atļauj bērniem minēt.)	Jā,	baltā	vai	tīrā	lapa	
mums	norāda	uz	pareizu	dzīvi,	kas	patīk	Dievam.	Tā	ir	dzīve,	kurā	
visi	paklausa	Dievam.	Tieši	tas,	kas	ir	vajadzīgs	tev,	ja	vēlies	gatavoties	
dzīvot	savu	dzīvi	ar	Dievu.	Tas	šķiet	neiespējami,	bet	saskaņā	ar	Dieva	
brīnišķīgo	plānu	tas	ir	iespējams.	Tas	bija	Dieva	plānā,	ka	Viņa	Dēls	
mirs	un	augšāmcelsies.	Tajā	vietā	mēs	iepriekšējā	dienā	apstājāmies,	
vai	ne?	Bet	tikai	daži	cilvēki	dzirdēja	jauno	ziņu.	

Pa	putekļainu	ceļu	gāja	divi	ļoti	noskumuši	cilvēki.	Viņi	bija	Kunga	
Jēzus	sekotāji,	un,	iespējams,	bija	redzējuši	Jēzus	krustā	sišanu.	Viņi	
bija	dzirdējuši	par	akmeni,	kas	bija	novelts	no	kapa	ieejas.	Viņi	zināja,	
ka	sievas	bija	apliecinājušas,	ka	Jēzus	 ir	dzīvs.	“Ak,	 ja	vien	tā	būtu	
taisnība,”	viņi	domāja,	“bet	tās	jau	tikai	sievu	iedomas.”

Attēls 4-1 (Divi vīri un Jēzus)
Abi	vīri	turpināja	ceļu	no	Jeruzālemes	uz	Emavu.	Viņi	gāja	klusēdami,	
mēģinot	saprast	visu,	kas	bija	noticis.	Viņiem	pievienojās	svešinieks	
un	uzsāka	sarunu.	Viņš	jautāja,	par	ko	viņi	ir	tik	norūpējušies.

Viens	no	vīriem,	Kleops,	sacīja	svešiniekam:	„Vai	tu	vienīgais	nezini,	
kas	šajās	dienas	noticis	Jeruzālemē?”

Viņi	pastāstīja	svešiniekam	par	Jēzu	Kristu	–	kā	Viņš	mācīja,	kā	mira	
pie	krusta.	Viņi	stāstīja,	cik	ļoti	ir	vīlušies,	jo	bija	gaidījuši,	ka	Dieva	
apsolītais	Glābējs	nāks	un	atbrīvos	izraēliešus	no	Romas	impērijas	
un	nodibinās	Dieva	valstību	uz	zemes.

“Un	 tagad,”	 viņi	 teica,	 “daži	 Jēzus	 sekotāji	 ziņo,	 ka	 Jēzus	 ir	
augšāmcēlies!”	Izklausījās,	ka	viņi	paši	tam	netic.

Svešinieks	uzrunāja	ceļabiedrus:	“Kāpēc	jums	ir	tik	grūti	ticēt?	Vai	
atceraties,	ka	pravieši	runāja	par	Kādu,	kuram	būs	jācieš	par	visiem	
un	tad	Viņš	atgriezīsies	Debesīs.”	Svešinieks	atgādināja	viņiem	visu,	
ko	pravieši	bija	rakstījuši	Vecajā	Derībā.	Dievs	Savā	Vārdā	bija	teicis,	
ka	Glābējs	nāks	un	mirs	par	mūsu	grēkiem,	bet	šie	divi	tam	neticēja.	
Uzklausījuši	svešinieka	teikto,	viņi	tagad	jutās	daudz	labāk.

Neticība	Dievam	ir	grēks.	Tu	jau	esi	mācījies	to,	ko	stāsta	zelta,	tumšā	
un	sarkanā	lapa.	Tu	esi	dzirdējis,	ko	Dievs	saka	par	grēku.	Tu	mācījies,	
ka	Jēzus	nomira	par	grēciniekiem.	Tu	zini,	ka	Dievs	tev	liek	novērsties	
no	ļaunā	un	uzticēties	Viņa	Dēlam.	Vai	tu	to	darīji?	Ja	ne,	tad	tu	patiesi	
vēl	netici	Dieva	Vārdam,	un	tas	nepatīk	Dievam.

Šie	divi	cilvēki	neticēja	tam,	kas	bija	rakstīts	Dieva	Vārdā	par	Glābēju,	
kurš	nāca	mirt	par	mūsu	grēkiem.

Attēls 4-2 (Jēzus lauž maizi)
Ieradušies	Emavā,	vīri	ielūdza	svešinieku	pie	sevis,	jo	bija	jau	vakars.	
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Ja iespējams, parādiet 
bērniem pirkuma čeku.

Viņš	 piekrita,	 un	 viņi	 kopīgi	 vakariņoja.	 Svešinieks	 ņēma	maizi,	
pateicās	Dievam	un,	nolauzis	 gabalus,	 deva	 tos	 ceļabiedriem.	Tad	
vīriem,	kā	Bībelē	teikts,	“acis	atvērās	un	tie	atpazina	Jēzu”.	Piepeši	
viņi	pazina	svešinieku		– tas	bija	dzīvais	Jēzus!	Bībelē	rakstīts,	ka	pēc	
tam	Jēzus	izgaisa	viņu	skatieniem.	Abi	vīri	pārsteigti	skatījās	viens	
uz	otru.	Tā	ir	taisnība!	Jēzus	ir	dzīvs!	Viņi	nebija	ticējuši,	bet	nu	viņi	
ticēja,	jo	bija	redzējuši	Jēzu.

Viņi	bija	tik	laimīgi.	Tas,	ka	viņi	redzēja	Jēzu	dzīvu,	visu	mainīja.	Jā,	
Viņš	ir	dzīvs,	un	tas	var	mainīt	tevi	un	mani.	Jēzus	augšāmcelšanās	
ir	pierādījums,	ka	Viņš	patiesi	ir	Dieva	Dēls.	Tas	pierāda,	ka	tas,	ko	
Viņš	izdarīja,	patiesi	atbrīvo	mūs	no	visiem	grēkiem.	
(Noliek uzskati.)

Parasti,	 ejot	 uz	 veikalu	 un	 nopērkot	 kādu	 preci,	 tev	 izdod	mazu	
papīra	 čeku,	 kas	 pierāda,	 ka	 tu	 esi	 samaksājis	 par	 šo	 preci.	 Jēzus	
augšāmcelšanās	ir	kā	čeks,	kas	pierāda,	ka	Viņš	ir	samaksājis	pilnu	cenu	
par	grēku.	Ja	Viņš	nebūtu	dzīvs,	mēs	nevarētu	būt	par	to	pārliecināti.	
Bet	Viņš	ir	dzīvs,	un	mēs	varam	būt	par	to	pavisam	droši.	
(Parāda atkal uzskati 4-2.)

Vai	tu	domā,	ka	pēc	maltītes	viņi	gāja	gulēt?	Nē!	Viņi	steidzās	atpakaļ	
uz	Jeruzālemi!	Viņi	nevarēja	sagaidīt	rītu,	lai	pastāstītu	jaunās	ziņas	
citiem.	

Jeruzālemē	viņi	uzmeklēja	vietu,	kur	bija	sanākuši	kopā	Jēzus	mācekļi.	
Durvis	bija	aizslēgtas,	jo	tie	baidījās	no	Romas	karavīriem,	kuri	varētu	
ierasties	arestēt	viņus.	Tuk!	Tuk!	Tuk!	Abi	vīri	pieklauvēja	pie	durvīm	
un	steidzās	izstāstīt	jaunumus.

Iegājuši	iekšā,	viņi	sacīja:	“Jēzus	ir	dzīvs!”	Viens	otru	pārtraucot,	viņi	
steidzās	stāstīt	par	tikšanos	ar	svešinieku	uz	Emavas	ceļa	un	kā	viņi	
atpazinuši	Jēzu,	kad	Viņš	lauza	maizi.	Visi	bija	pārsteigti.	Vispirms	
viņi	bija	dzirdējuši	sieviešu	teikto,	tad	Pētera	un	Jāņa	stāstu	un	tagad	
šo	divu	vīru	stāstījumu,	ka	Jēzus	ir	dzīvs.	Vai	tas	ir	patiesība?

Attēls 4-3 (Jēzus ar mācekļiem)
Piepeši	Jēzus	stāvēja	istabas	vidū	starp	mācekļiem.	Viņi	pazina	Jēzu	
tūdaļ,	bet	Viņš	tiem	izlikās	kā	spoks.

“Nebīstieties,”	 Jēzus	 teica.	 “Kāpēc	 jūs	 neticat,	 ka	 es	 esmu	 īsts?	
Skatieties	Manas	rokas	un	kājas.	Pieskarieties	Man	un	pārliecinieties,	
ka	Es	esmu	īsts.	Spokam	nav	ķermeņa.”	

Jēzus,	Dieva	Dēls,	mīlēja	viņus	un	vēlējās,	lai	viņi	ticētu	tam,	ko	Viņš	
izdarīja	viņu	labā.	Dievs	mīl	arī	tevi,	Viņš	vēlas,	lai	arī	tu	ticētu.	
(Parāda balto lapu.)

Viņš	 ir	 vienīgais,	 kurš	 ir	 dzīvojis	 nevainojamu	 dzīvi,	 kāda	 būtu	
nepieciešama	arī	mums,	 lai	Dievs	mūs	pieņemtu.	 Jēzus	 to	dzīvoja	
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mūsu	dēļ.	Viņš	nomira	mūsu	dēļ		mums	Viņa	nāve	bija	nepieciešama,	
jo	ar	to	tika	sodīti	visi	mūsu	grēki.

Jēzus	ir	dzīvs	mūžīgi.	To	ir	svarīgi	zināt,	jo	miris	Glābējs	nevarētu	
mums	palīdzēt.	Bet	tas,	ko	Jēzus	izdarīja,	tevi	pārsteigs.
(Noliek uzskati.)

Vai	tu	esi	kādreiz	ar	kādu	mainījies	ar	mantām?	(Ļauj bērniem izteikties.)	
Mainoties	tu	dod	kaut	ko	savam	draugam	un	viņš	tev	pretī	dod	citu	
mantu.	Kad	tu	uzticies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	tu	izdari	
vislabāko	maiņu,	kāda	vien	ir	iespējama.	Tu	Viņam	atdod	savu	grēku	
(parāda tumšo lapu).	Viņš	to	pieņem	un	padara	par	savu,	nomirstot	pie	
krusta	par	 to.	Bet	apmaiņā	Viņš	 tev	dod	Savu	nevainojamo	dzīvi.	
(Parāda balto lapu.)	 	Dievs	uzlūko	tevi	un	redz	tevi	nevainojamu.	Vai	
Dievs	atļaus	tev	tad	ieiet	Debesīs?	Jā,	protams!

Tādu	izmaiņu	radīja	tas,	ka	Kungs	Jēzus	ir	dzīvs.
(Parāda attēlu 4-3.)

Tas	 bija	 neatkārtojams	 piedzīvojums	mācekļiem	un	 citiem	 Jēzus	
sekotājiem.	Bet	Toms,	viens	no	mācekļiem,	tajā	dienā	nebija	tur,	kad	
Jēzus	parādījās.	Kad	Toms	atgriezās,	citi	mācekļi	 aizrautīgi	 stāstīja	
viņam	par	to,	ka	redzējuši	Jēzu.	Taču	Toms	neticēja	viņu	vārdiem.	
“Pirms	es	pats	 to	neredzu,	 es	neticēšu,”	Toms	 teica,	 “man	 jāredz	
naglu	pēdas	Viņa	rokās	un	kājās	un	rētas	Viņa	sānā,	tad	es	ticēšu.”	

Attēls 4-4 (Jēzus un Toms)
Pagāja	nedēļa.	un	atkal	visi	mācekļi	bija	kopā.	Šoreiz	arī	Toms	bija	
viņu	vidū.	Mācekļi	bija	sapulcējušies	aiz	slēgtām	durvīm.	Tāpat	kā	
iepriekšējā	reizē,	Jēzus	piepeši	parādījās	istabā.	Toma	sirds	droši	vien	
salēcās,	kad	Jēzus	paskatījās	uz	viņu	un	teica:	“Aplūko	Mani.	Aptausti	
Manas	rokas	un	sānus.	Pārtrauc	šaubīties	un	tici!”

Toms	skatījās	Jēzus	sejā	un	izsaucās:	“Mans	Kungs	un	mans	Dievs!”	
Toms	beidzot	ticēja,	ka	Jēzus	ir	Dieva	Dēls	–	apsolītais	Glābējs,	kurš	
mira	par	grēkiem	un	augšāmcēlās.

Padomāsim,	ko	tas	nozīmēja	Tomam.	Kā	bija	ar	grēku	Toma	dzīvē?	
(Parāda tumšo lapu.)	Kungs	Jēzus	nomira	par	Toma	grēkiem.	Ko	Kungs	
Jēzus	 deva,	 lai	Dievs	 viņu	pieņemtu?	 (Parāda balto lapu.) Viņš	 deva	
Tomam	Savu	nevainojamo	dzīvi.	Dievs	redzēja	Tomu	tīru	un	svētu,	
it	kā	Toms	būtu	dzīvojis	Jēzus	nevainojamo	dzīvi.

Toms	beidzot	ticēja,	ka	Jēzus		ir	Dieva	Dēls,	kurš	mira	un	augšāmcēlās.	
Jēzus	mīlestībā	uzlūkoja	Tomu	un	teica:	“Tom,	tu	tici	tāpēc,	ka	esi	
mani	redzējis.”	Tad	Jēzus	teica:	“Svētīgi	ir	tie,	kas	neredz,	bet	Man	tic!”

Attēls 4-5 (Ļaudis)
Vēl	divas	nedēļas	Jēzus	sekotāji	redzēja	Jēzu.	Reiz	Jēzus	parādījās	500	
cilvēku	pūļa	priekšā!	Tad,	40	dienas	pēc	Lieldienām,	Jēzus	atgriezās	
Savās	mājās	Debesīs.	
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Ļaujiet bērniem atkārtot, 
kādas izmaiņas Toma 
dzīvē ienesa Jēzus 
augšāmcelšanās. 

Atkārtošanas 
spēle
“Izvēlies jautājumu”
 Sadaliet grupu 

komndās un parādiet 
lapu ar iegūstamajiem 
punktiem. 

 1. 10
 2. 50
 3. 60
 4. 100
 5. 30
 6. 120
 7. 40
 8. 70
 9. 90
 10. 20
 11. 110
 12. 80

 Izdod jautājumus 
pamīšus katrai 
komandai. 

 Komandas izvēlas 
atbildēt uz jautājumiem 
no 1 līdz 12. 

 Ja atbilde ir pareiza, 
tad komanda saņem tik 
punktu, cik rakstīts uz 
lapas.

Cilvēki,	kuri	redzēja	Jēzu	dzīvu	pēc	Viņa	augšāmcelšanās,	nekad	Viņu	
vairs	neredzēja.	Viņi	ticēja	Viņam,	ka	Viņš	tos	ir	mainījis	uz	visiem	
laikiem.	Nav	šaubu,	ka	tie,	kuri	satikās	ar	šiem	aculieciniekiem,	varēja	
redzēt	izmaiņas,	jo	viņos	bija	ticība.

Jēzus	var	izmainīt	arī	tevi.	Tavi	grēki	var	tikt	piedoti,	un	tu	vari	iegūt	
tīru,	svētu	dzīvi	Dieva	priekšā.	Tas	var	notikt,	 ja	 tu	patiesi	nožēlo	
grēkus	un	uzticies	 Jēzum,	 lai	Viņš	 tevi	 dara	 taisnu	Dieva	priekšā.	
Bībelē	ir	teikts,	ka	ikviens,	kas	tic,	caur	Jēzu	tiek	taisnots	(Ap.d.13:39).	
Kas	tev	jādara?	Tev	jāuzticas	Kungam	Jēzum.	Ko	darīs	Dievs?	Viņš	
tevi	taisnos!	Tu	būsi	tīrs	un	svēts	Dieva	priekšā.	Dievs	uzlūkos	tevi	
un	redzēs	sava	Dēla	nevainojamo	dzīvi	tevī.

Un	tas	viss	ir	iespējams,	jo	Jēzus	Kristus	ir	dzīvs!

Atkārtošanas jautājumi
1.		 Kāpēc	divi	draugi,	kas	gāja	pa	Emavas	ceļu,	bija	noskumuši? (Viņi 

domāja, ka Jēzus ir miris.)

2.		 Kas	viņiem	ceļā	pievienojās?	(Kungs Jēzus)

3.		 Ko	 Jēzus	 abiem	draugiem	 izskaidroja?	 (Kas bija rakstīts Vecajā 
Derībā par Viņu.)

4.		 Kad	viņi	atpazina	svešiniekā	Jēzu?	(Kad Jēzus pateicās par maizi un 
deva to viņiem.)

5.		 Kāda	lieliska	“maiņa”	notiek,	kad	tu	kļūsti	par	kristieti?	(Kungs 
Jēzus pieņem tavus grēkus un dod tev Savu nevainojamo dzīvi.)

6.		 Kurš	Jēzus	māceklis	nebija	klāt,	kad	Jēzus	parādījās	mācekļiem	
pirmo	reizi?	(Toms)

7.		 Ko	vēlējās	Toms,	pirms	viņš	spēja	 ticēt	 Jēzus	augšāmcelšanās	
notikumam?	(Redzēt ar savām acīm Jēzu, pieskarties Viņa naglu rētām 
rokās.)

8.		 Ko	Toms	teica,	kad	Jēzus	parādījās	viņam?	(“Mans Kungs un mans 
Dievs.”)

9.		 Kungs	Jēzus	teica,	ka	daži	cilvēki	ir	vairāk	svētīti	nekā	Toms.	Kas	
tie	ir?	(Tie, kas Viņam tic, paši neredzot Viņu.)

10.		Kunga	Jēzus	augšāmcelšanās	pierāda	divas	lietas.	Kas	tās	ir? (Viņš 
ir Dieva Dēls; Viņš ir samaksājis pilnu maksu par grēku.)

11.		Nosauc	lielāko	cilvēku	skaitu,	kuriem	Kungs	Jēzus	parādījās	pēc	
augšāmcelšanās?	(500)

12.		Ko	mums	māca	baltā	lapa?	(Kā būt taisniem Dieva priekšā, tīriem un 
svētiem.)
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5. stunda
Izaugsme kopā ar Kristu

Rakstu vietas skolotājiem
Apustuļu	darbi	16:1-5

1.	un	2.	Timotejam	–	rakstu		vietas	minētas	tekstā.

Īpašs akcents
Dievs	vēlas,	lai	tu	pieaugtu	Kristū.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:	Pirms	tu	sāc	augt	garīgi,	tev	jāiegūst	

mūžīgā	dzīvība.

Atpestītajiem:	Paklausi	Dieva	 likumiem,	 lai	 augtu	
Kristū.

Bībeles pants
“Audziet	mūsu	Kunga	 un	Pestītāja	 Jēzus	Kristus	
žēlastībā	un	atziņā!”		2.	Pētera	3:18

Uzskate
	 Attēli	no	5-1	līdz	5-6.

	 Paņemiet	līdzi	kādu	augu,	kas	zaļo,	un	tādu	augu,	
kurš	ir	nokaltis.	

	 Bezvārdu	grāmata	katram	bērnam.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ar	ko	šie	augi	atšķiras?

Notikumu attīstība

1.	 Timotejs	mācās	Dieva	Vārdu.

2.	 Pāvils	sludina	Listrā.
	 																																					Evaņģēlija vēsts	

3.	 Timotejs	atgriežas.

4.	 Timotejs	pievienojas	Pāvilam	ceļojumā.

5.	 Timotejs	paliek	Efezā.	 	
	 Tev  nepieciešama  jauna dzīve

6.	 Pāvils	raksta	un	iedrošina	viņu.
	 “Izaugsmes” roka:  
  1.   Bībele
  2.   Lūgšana
  3.   Liecināšana
  4.   Dieva mīlestība
  5.   Baznīca

Noslēgums

Dievs	apsola	balvu.	 	
	 Aicinājums neatpestītam bērnam
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Bībeles panta mācīšana
Ievads

Viens	no	pieaugušo	mīļākiem	teicieniem,	satiekoties	ar	5,	8	vai	
10	gadus	vecu	bērnu,	ir:	“Ak,	kā	tu	esi	izaudzis!”	Viņi	vienmēr	to	
ievēro,	bet	Dievs	vēlas,	lai	tu	augtu	garīgi.	Izlasīsim	par	to	Bībelē.	

Iepazīstināšana

(Lasa 2.Pētera 3:18 un parāda uzskati.)

Paskaidrojumi

Audziet mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristu žēlastībā –	Tie	nav	vārdi,	
kas	mudina	augt	garumā,	bet	norāda	uz	 izaugsmi	 labvēlībā	un	
žēlastībā.	Dieva	žēlastība	ir	Viņa	mīlestība	uz	cilvēkiem,	kas	to	
nav	pelnījuši.	Kad	tu	saskati	Dieva	žēlastību	savā	ikdienas	dzīvē,	
tad	tu	kļūsti	par	stiprāku	kristieti.

Un Jēzus Kristus atziņā – Tas	nozīmē,	ka	kristietim	katru	dienu	
arvien	vairāk	ir	jāiepazīst	Kungs	Jēzus,	tā,	kā	tu	iepazīsti	tuvāk	
savu	draugu.

Kā	Viņš	apraksta	Sevi? – Mūsu Kungs un Pestītājs.  Viņš	 ir	 tavs	
Glābējs	(Pestītājs),	ja	Viņš	tevi	ir	izglābis	no	grēka.	Ja	Viņš	ir	tavs	
Glābējs,	Viņš	ir	arī	tavs	Kungs.	Viņš	izmaina	visu	tavu	dzīvi	–	
tev	ir	draugi,	ar	kuriem	tu	pavadi	laiku,	tu	tērē	savu	naudu	citām	
lietām,	klusies	citu	mūziku.

Pielietojums

Ja	tu	zini,	ka	Jēzus	ir	tavs	Glābējs,	Dievs	vēlas,	lai	tu	pavadi	laiku	
sarunā	 ar	Kungu	un	Pestītāju.	Ļoti	 svarīgi	 ir	 paklausīt	Viņam.	
Mācies	vairāk	par	Jēzu	un	kļūsti	līdzīgāks	Viņam.	Tā	tu	augsi	garīgi.

Tu	nevari	augt	un	būt	līdzīgs	Jēzum,	kamēr	neesi	lūdzis	Viņam	
piedot	tavus	grēkus.

 Atkārtošana

“Dīvainais	pieceļas”

Aiciniet	 bērnus,	 kuri	 ir	 tērpušies	 zaļās	 drēbēs,	 piecelties	 un	
teikt	Bībeles	pantu…	visi,	kuriem	ir	māsas…	visi,	kuriem	patīk	
zirnekļi…utt.	

Variējiet	 nosacījumus.	 Pārliecinieties,	 lai	 bērni	 vienmēr	 teiktu	
tekstu	pareizi.
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Evaņģēlija vēsts aktivitāte
(Ja vēlaties, varat iekļaut šo aktivitāti citā vietā programmā.)

(Uz lielas lapas uzzīmējiet loku un mākoni, kuri simbolizēs zemi un Debesis.) 

Dažāda	garuma	kāpnes.	Dažas	no	tām	ir	īsas,	lai	aizsniegtu	tuvumā	
esošās	 lietas.	 (Uzzīmē pirmās kāpnes.)	Citas	 ir	garākas,	 lai	 aizsniegtu	
lietas,	kuras	atrodas	tālāk.	(Uzzīmē otrās kāpnes.) Vai	var	būt	tik	garas	
kāpnes,	 lai	aizsniegtu	Debesis?	 (Uzzīmē trešās kāpnes.)	Nē!	Taču	šīs	
kāpnes	mums	atgādina,	kādos	veidos	cilvēki	cenšas	sasniegt	Debesis.	
(Nosauciet pirmās kāpnes –  DARBI.) 

Daži	cilvēki	tic,	ja	viņi	darīs	labus	darbus	un	klausīs	Dieva	likumiem,	
viņi	spēs	izpatikt	Dievam	un	varēs	ieiet	Debesīs.	Bet	Dievs	saka:	“Visi	
ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	dievišķās	godības.”	(Rom.3:23)	Labu	
darbu	veikšana	nekad	 tevi	nedarīs	pietiekami	 labu,	 lai	 tu	drīkstētu	
ieiet	Debesīs.	Labo	darbu	kāpnes	ir	par	īsām.	
(Nosauciet otrās kāpnes – BAZNĪCA.)

Daži	cilvēki	domā,	ka	viņi	nokļūs	Debesīs,	 ejot	baznīcā.	Baznīcas	
apmeklēšana	ir	laba	lieta,	bet	Dievs	saka	– ar	to	nepieties.	Baznīcas	
kāpnes	arī	ir	par	īsām.	
(Nosauciet trešās kāpnes – KRISTĪGA ĢIMENE.)

Daži	bērni	domā,	ka	viņi	nonāks	Debesīs,	jo	viņi	nāk	no	kristīgām	
ģimenēm.	Taču	Dievs	saka,	ka	tava	nokļūšanas	Debesīs	nav	atkarīga	
no	tavu	vecāku	ticības,	bet	tikai	no	tavas	ticības!

Nevienas	no	šīm	kāpnēm	nav	pietiekoši	garas.	Dievs	saka	– tādēļ	ka	
tu	esi	grēkojis,	 tu	esi	šķirts	no	Dieva	mūžīgi	un	nokļūsi	briesmīgā	
soda	vietā.	Taču	Dievs	tevi	un	mani	mīl.	Viņš	zina,	ka	tu	nekad	pats	
nevarēsi	kļūt	pietiekami	labs,	lai	saviem	spēkiem	tiktu	Debesīs,	tādēļ	
Viņš	apsolīja	vienu	iespēju.
(Uzzīmējiet krustu, kurš aizsniedz mākoņus.) 

Dievs	sūtīja	Savu	Dēlu,	Jēzu	Kristu,	uz	zemi	mirt	par	mūsu	grēkiem.	
Jēzus	uzņēmās	sodu,	kas	pienācās	 tev,	kad	Viņš	cieta	un	mira	pie	
krusta.	 Jēzu	apglabāja,	bet	 trešajā	dienā	Viņš	augšāmcēlās!	Šodien	
Viņš	ir	Debesīs.	Viņš	vēlas,	lai	tu	tici	Viņam	un	arī	vari	tur	būt.

Bībele	saka:	“Tici	uz	Kungu	Jēzu,	tad	tu	..	tiksi	pestīts.”	(Ap.d.	16:31)	
Kad	tu	tici	un	pilnīgi	uzticies	Kungam	Jēzum	kā	vienīgajam,	kurš	var	
piedot	tev	grēkus,	tu	tiksi	atbrīvots	no	soda	par	grēkiem.	Vai	tu	tici,	
ka	Jēzus	ir	vienīgais	ceļš	uz	Debesīm?	Bībeles	stundas	laikā	tev	būs	
iespēja	uzticēties	Jēzum	Kristum	un	tikt	izglābtam.
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Kartē parāda Listru.

Stunda
(Parāda līdzi paņemtos augus.) 

Kāda	ir	atšķirība	starp	šiem	augiem?	
(Ļaujiet bērniem atbildēt. Sarunas laikā ar bērniem noskaidro, kā bērni zina, ka viens augs 
ir miris, bet otrs dzīvs un augošs.)

Zaļais	augs	ir	augošs,	un	tas	norāda	uz	zaļo	lapu	Bezvārdu	grāmatā.	
Patiesībā	tie	ir	vāciņi,	vai	ne?

Zaļa	krāsa	norāda	uz	augšanu.	Ne	par	augšanu	garumā	un	kļūšanu	
stiprākam.	Kad	tu	no	sirds	nožēlo	savus	grēkus	(parāda tumšo lapu)	un	
lūdz	Kristum	(sarkanā lapa),	lai	Viņš	tev	piedod,	Viņš	tevi	dara	tīru	(tīrā 
lapa).	Tu	esi	tīrs	un	attaisnots	Dieva	priekšā	uz	visiem	laikiem.	Dievs	
tevi	padara	par	iekšēji	jaunu	radījumu.	Tev	tagad	ir	jauna	dzīve,	Dieva	
dota	un	tevī	 ir	Svētais	Gars,	kā	 ikvienam,	kas	 tic	Jēzum	kā	savam	
Glābējam.	Laika	gaitā	Dievs	tevi	izveido	par	tādu	personu,	kādu	Viņš	
tevi	vēlas	redzēt.	Šis	periods	ir	pieaugšana	mūsu	Kungā	Jēzū	Kristū,	
par	ko	stāsta	zaļā	lapa.	

Šodien	mēs	satiksim	kādu	zēnu,	kurš	arī	ir	pieaudzis	Kristū.	Mums	būs	
jāpārceļas	gandrīz	2000	gadus	senā	pagātnē!	Viņš	dzīvoja	apmēram	
tajā	 laikā,	kad	Kristus	aizgāja	uz	Debesīm.	Apciemosim	viņu	viņa	
mājā	Listrā.	

Attēls 5-1 (Timotejs, mamma un vecmāmiņa)
Tur	 viņš	 ir	 kopā	 ar	 savu	mammu	un	 vecmāmiņu.	Zēna	 vārds	 ir	
Timotejs.	Viņa	mātes	vārds	ir	Eunika	un	vecmāmiņu	sauc	Loida.	Šīs	
divas	sievietes	zēnam	jau	tad,	kad	viņš	vēl	neprata	lasīt,	mācīja	Svētos	
Rakstus.	Lūk,	tā	ir	viņa	māte,	kas	māca	zēnu.	Viņu	Bībele	izskatās	ļoti	
neparasta,	nav	tāda	kā	manējā	(paceļ Bībeli).	Tajos	laikos	Bībeli	rakstīja	
uz	ruļļiem.	Kā	jūs	domājat,	vai	tas,	ka	Timotejs	lasīja	Bībeli,	padarīja	
viņu	par	kristieti?	Nē!	Taču	tas,	ka	viņš	zināja,	ko	Dievs	no	viņa	vēlas,	
palīdzēja	sagatavoties	kādai	īpašai	dienai	zēna	dzīvē.	

Attēls 5-2 (Timotejs satiekas ar Pāvilu)
Tas,	iespējams,	notika	tad,	kad	sludinātājs	Pāvils	ieradās	Listrā.	Pāvils	
stāstīja	grēciniekiem	par	to,	ka	Dievs	viņus	mīl	un	ka	Viņš	sūtīja	Savu	
vienīgo	Dēlu,	lai	glābtu	tos,	kas	grēko.	Viņš	arī	sludināja	par	to,	kā	
cilvēki	var	dzīvot	ar	Dievu	sadraudzībā.	

Timotejs	 klausījās	 ļoti	 uzmanīgi,	 ko	 Pāvils	 sludināja	 par	 Jēzu.	
Padomāsim	par	to,	kas	notika	ar	Timoteju	tajā	dienā.	(Iedrošiniet bērnus 
atbildēt uz sekojošiem jautājumiem.)	No	kā	viņš	tika	atbrīvots?		No	visiem	
grēkiem.	Un	kas	viņam	tika	dots?		Jēzus	Kristus	bezvainība.	Kas	viņā	
izmainījās?		Dievs	viņam	dāvāja	jaunu	dzīvi.		Pieaugšana	bija	sākusies.	
Timotejs	sāka	pieaugt	Kristū,	mūsu	Kungā.

Arī	citi	cilvēki	ievēroja	Timotejā	izmaiņas.	Viņš	nebija	mainījies,	bet	
viņa	uzvedība	gan.	Viņa	jaunā	daba	sāka	parādīties	dzīvē.
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Lai bērni kartē atrod 
Efezu. Parādiet arī Bībelē 
vēstuli, kura adresēta 
Efezas draudzei.

Ja bērniem ir līdzi 
savas Bībeles, jūs varat 
izmantot “Zobenu spēli”un 
uzmeklēt šīs grāmatas 
Bībelē.

Ja iespējams, iedodiet 
bērniem Marka evņģēliju. 
Sakiet, lai bērni dienā 
izlasa vismaz sešus 
pantus.

Lai bērni piedalās.

Kādu	dienu	kristieši	Listrā	bija	ļoti	priecīgi,	jo	Pāvils	atkal	bija	kopā	
ar	 viņiem.	Viņš	 klausījās,	 ko	 cilvēki	 viņam	 stāstīja	 par	 izmaiņām	
Timotejā.	Pēc	tam	Pāvils	gāja	ar	viņu	aprunāties.	Iespējams,	viņš	teica:	
“Timotej,	es	vairs	neesmu	tik	jauns.	Vai	tu	nāksi	man	līdzi	un	palīdzēsi	
sludināt	Dieva	Vārdu	citiem?	Tas	nebūs	viegli,	jo	dažās	vietās	mani	ir	
nomētājuši	ar	akmeņiem.	Vai	tu	varēsi	būt	tik	drosmīgs	Dieva	kalps	
un	nākt	kopā	ar	mani?”	

Attēls 5-3 (Timotejs sludina)
Timotejam	vajadzēja	pieņemt	nopietnu	lēmumu.	Viņš	piekrita	Pāvila	
aicinājumam,	 jo	 zināja,	 tāda	 ir	Dieva	 griba.	Nu	 viņam	 vajadzēja	
atvadīties	no	mājiniekiem.	Viņa	mātei	un	vecmāmiņai	ļoti	pietrūka	
Timoteja,	bet	viņas	priecājās,	ka	Timotejs	varēs	strādāt	Dieva	uzticēto	
darbu.

Pāvils	un	Timotejs	kopīgiem	spēkiem	darīja	lielu	un	auglīgu	Dieva	
darbu.	Viņi	 daudz	 ceļoja	 un	 sludināja.	Daudzi	 cilvēki	 ticēja	 viņu	
sludinātajai	vēstij.	Tika	nodibinātas	draudzes,	kur	cilvēki	varēja	sanākt	
kopā,	lai	studētu	Dieva	Vārdu.	Vēlāk	Pāvils	viņam	uzticēja	rūpēties	
par	draudzi	Efezā.	Kristiešiem	bija	nepieciešama	Timoteja	palīdzība,	
lai	viņi	varētu	pieaugt	Kristū.

Attēls 5-4 (Pāvils raksta vēstules) 
Pāvils	turpināja	iedrošināt	Timoteju,	rakstot	vēstules.	Divas	no	šīm	
vēstulēm	 ir	 arī	Bībelē,	 Jaunajā	Derībā,	 tās	 ir	nosauktas	par	pirmo	
un	otro	apustuļa	Pāvila	vēstuli	Timotejam.	Dievs	šajās	vēstulēs	lika	
Pāvilam	 rakstīt	 to,	 kas	 palīdzētu	Timotejam	pieaugt	Kristū,	mūsu	
Kungā.	Pāvils	zināja,	ka	šis	jaunais	cilvēks	ir	glābts.	Timotejs	bija	taisns	
Dieva	priekšā.	Nav	 iespējams	pieaugt	Kristū,	 ja	 tu	neesi	uzticējies	
Jēzum,	lai	Viņš	atbrīvo	tevi	no	grēka	un	dod	tev	Jēzus	bezvainīgo	
dzīvi.	Vai	tu	to	esi	izdarījis?	Tu	uzmanīgi	klausījies	stāstus	par	katru	
krāsu.	Tu	zini,	ka	tev	jāuzticas	Kungam	Jēzum.	Kāpēc	to	neizdarīt	
šodien?	Dievs	dos	tev	Savu	jauno	dzīvi.	Tad	tu	varēsi	sākt	augt.	

Attēls 5-5 un 5-6 
Bībele

Pāvils	 ieteica	Timotejam	lasīt	Bībeli	 ļoti	 izmanīgi.	 (Izlasa 2.Tim.2:15; 
1.Tim.4:5,16.)	 Jā,	 tie	 teikti	 par	Bībeli.	 	Mēs	 lietosim	 savu	 īkšķi,	 lai	
atcerētos	Bībeli.	Ja	tu	lasīsi	Bībeli,	tu	augsi	un	kļūsi	stiprs	Kristū.	Pāvils	
ieteica	Timotejam	ļoti	uzmanīgi	lasīt	un	studēt	Bībeli.	Tas	ir	veids,	kā	
Dievs	uz	mums	runā.	Ir	ļoti	svarīgi,	lai	tu	lasītu	un	saprastu,	ko	Bībele	
māca.	Kad	Dievs	tev	dod	jaunu	dzīvi,	Svētais	Gars	iemājo	tevī.	Viņš	
arī	tev	palīdzēs	saprast	Bībeles	patiesības.	Ja	tu	gribi	zināt	patiesību,	
kam	ticēt,	tad	lasi	Bībeli.	Ja	tu	gribi	atklāt	pareizo	veidu,		kā	dzīvot,	
lasi	Bībeli.	Ja	tu	lasi	un	paklausi	tam,	ko	lasi,	tu	pieaugsi	Kristū.	

Lūgšana

Ko	atcerēties	palīdzēs	tavs	rādītājpirksts?	Klausieties,	ko	Pāvils	rakstīja	
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Bērni apskata plaukstu un 
noskaidro, kurš pirksts ir 
visgarākais. 

Divi palīgi īsi un vienkārši 
parāda, kā lietot Bezvārdu 
grāmatu liecinot. 

Timotejam.	(Izlasa 1.Timotejam 2:1.)	Pāvils	lika	Timotajam	lūgt.	Mūsu	
rādītājpirksts	norāda	uz	augšu,	un	tas	atgādina	mums	lūgt.	Ja	tu	esi	
kristietis,	Dievs	vēlas,	lai	tu	sarunātos	ar	Viņu.	Tu	vari	viņam	stāstīt	
par	visu,	kas	notiek	tavā	dzīvē.	Pāvils	lika	Timotejam	lūgt	par	citiem;	
viņš	pieminēja	vadītājus	un	valdniekus.	Par	ko	 tev	vajadzētu	 lūgt?	
(Sagaidiet atbildes no bērniem.)	Ir	ļoti	svarīgi	sarunāties	ar	Dievu	katru	dienu.

Liecināšana

Garākais	pirksts	mums	atgādina	stāvēt	stingri	un	taisni.	Dievs	vēlas,	
lai	tu	stāvētu	stingri	uz	Jēzus	Kristus	ceļa,	rādot,	ka	tu	dzīvo	dzīvi,	
kas	pieder	Viņam.	Ja	tu	esi	izpalīdzīgs	mājās,	tavi	vecāki	redzēs,	ka	
Kungs	Jēzus	ir	izmainījis	tevi.	(No	1.Timotajam	4:12.)

Ļoti	svarīgi	ir	citiem	liecināt.	Par	to	Pāvils	rakstīja	Timotejam.	(Lasa 
2.Timotejam 1:8a.)	Mēs	visi	iemācījāmies,	ko	nozīmē	Bezvārdu	grāmatas	
krāsas.	Šīs	grāmatiņas	jūs	šodien	saņemsiet.	Kāpēc	gan	to	neizmantot,	
lai	liecinātu	citiem	par	Jēzu?	Tas	varbūt	ir	pat	Dieva	plānā,	ka	no	jūsu	
vidus	kāds	reiz	būs	sludinātājs	vai	misionārs	kā	Timotejs.

Sirds

Kas	parasti	ir	uz	ceturtā	pirksta?	Jā,	laulības	gredzens.	Tas	rāda,	ka	
cilvēkam,	kurš	valkā	šo	gredzenu,	ir	kāds,	kuru	viņš	ļoti	mīl	un	kuram	
viņš	pieder,	kā	mēs	to	redzam	šeit	zīmējumā.

Kad	tu	esi	glābts,	Dievs	mīl	tevi	un	tu	mīli	Dievu.	Tu	piederi	Viņam.	
Paklausieties,	ko	Pāvils	rakstīja	Timotejam	par	mīlestību,	tā	nāk	no	
skaidras	sirds	un	labas	apziņas,	un	neliekuļotas	ticības.	(1.Timotejam	
1:5.)

Dažkārt,	kad	kā	kristietis	tu	tomēr	grēko,	tu	sabojā	savu	draudzību	ar	
Dievu.	Tava	mīlestība	pret	Dievu	ir	sabojāta.	Tev	ir	jāpastāsta	Dievam,	
ka	esi	darījis	slikti,	un	jālūdz	piedošana.	Viņš	ir	apsolījis	piedot	(lasa 
1.Jāņa 1:9).	Tad	tev	atkal	ir	tīra	sirdsapziņa.

Skatoties	uz	šo	pirkstu,	atceries,	ka	Dievs	tevi	mīl,	ka	tu	mīli	Dievu,	
un	neļauj	nekam	to	sabojāt.

Draudze

Tavs	mazais	 pirkstiņš	 ir	 visvājākais,	 tas	 viens	 neko	daudz	nespēj.	
Bet	kopā	ar	citiem	pirkstiem	tas	ir	ļoti	noderīgs.	Ja	tev	tā	nebūtu,	tad	
tu	ļoti	izjustu	tā	trūkumu.	Pāvils	vēstulēs	Timotejam	sniedz	daudz	
padomu,	kam	būtu	vai	nebūtu	jābūt,	kad	kristieši	sanāk	kopā	pielūgt	
Dievu.	Pāvils	zināja,	ka	kristiešiem	ir	nepieciešams	satikties	ar	citiem	
kristiešiem,	citādi	viņi	ir	vāji.	Dievs	vēlas,	lai	tu	apmeklētu	draudzi	
un	svētdienskolu,	lai	tur	būtu	kopā	ar	cilvēkiem,	kuri	pielūdz	Dievu.	
Kopā	jums	būs	iespējams	klausīties	Dieva	Vārdu,	slavēt	un	pielūgt	
Dievu	un	vienam	otru	uzmundrināt.

Pāvils	rakstīja	Timotejam	arī,	lai	palīdzētu	viņam	augt	garīgi.	Dievs	
vēlas,	lai	tu	audz	un	kļūsti	par	stipru	kristieti.	Patiesībā	“Augšana”	ir	
zīme,	ka	tu	patiesi	esi	glābts.	Dažkārt	tas	šķiet	ļoti	grūti,	bet	Dievs	
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Atkārtošanas spēle
“Krāsu mīkla”
 Uzrakstiet teikumus uz lapiņām 

un ielieciet tās maisiņā vai lielā 
aploksnē. 1. Dievs ir valdnieks par 
visu (zelta lapa). 2. Tu esi grēkojis 
(tumšā lapa). 3. Dievs ir tīrs un 
svēts (zelta lapa). 4. Mēs visi 
esam dzimuši Ādama komandā 
(tumšā lapa).  5.  Jēzus dzima, 
lai būtu Glābējs (sarkanā lapa). 
6. Jēzus tika sodīts par mūsu 
grēkiem (sarkanā lapa). 7. Tu 
vari būt brīvs (tīrā lapa). 8. Mums 
nepieciešama nevainojama dzīve, 
kuru Jēzus dzīvoja (tīrā lapa). 9. 
Ja tu esi glābts, tu kļūsi līdzīgs 
Kungam Jēzum (zaļā lapa). 10. 
Kristietim ir svarīgi lasīt Dieva 
Vārdu (zaļā lapa). 11. Grēks nekad 
nebūs Debesīs (tumšā lapa).
 Sadaliet grupu komandās. 

Jautājumus uzdod pa kārtai katrai 
komandai. 
 Ja bērns atbildējis pareizi, viņš 

savai komandai iegūst 100 
punktus. 
 Viņš var saņemt 100 papildu 

punktus, ja izvelk lapiņu no 
aploksnes, izlasa teikumu un 
pareizi nosaka, kurā Bezvārdu 
grāmatas lapā par to stāstīts.

saka	mums	Bībelē,	 ka	Viņš	Debesīs	 atalgos	 tos,	 kuri	 ir	 auguši	 un	
kalpojuši	Viņam	uzticīgi.
(Noliek uzskati.)

Paskatīsimies	vēlreiz	uz	augiem.	Viens	no	tiem	ir	dzīvs	un	augošs.	Vai	
tu	tāds	esi?		Dievs	tev	ir	devis	mūžīgo	dzīvi,	un	tu	audz.	Aplūkosim,	
ko	mūsu	pirksti	mums	atgādina	par	augšanu.	Vai	tu	esi	kā	šis	augs?	
Bez	dzīvības.	Vai	tev	tas	patīk?	Tev	nav	mūžīgās	dzīvības.	Jāņa	3:16	
mums	saka,	ja	tu	uzticies	Kungam	Jēzum,	tu	netiksi	pazudināts,	bet	
iegūsi	mūžīgo	dzīvību.	(Izlasa Jāņa 3:16.)	

Atkārtošanas jautājumi
1.		 No	kā	 vispirms	Timotejs	mācījās	 par	Dievu?	 (No māmiņas un 

vecmāmiņas.)

2.		 Kas	ieradās	Listrā	un	sludināja	Timoteja	dzimtajā	pilsētā?	(Pāvils)

3.		 Kas	notika	ar	Timoteju	Pāvila	vizītes	laikā?	(Viņš kļuva par kristieti.)

4.		 Ko	Pāvils	kā	misionārs	darīja?	(Viņš ceļoja, stāstot citiem par Kungu 
Jēzu.)

5.		 Ko	Pāvils	izvēlējās	sev	par	ceļa	biedru?	(Timoteju)

6.		 Kā	Pāvils	turpināja	mācīt	un	paskubināt	Timoteju,	kad	viņš	bija	
Efezā?	(Viņš rakstīja vēstules.)

7.		 Ko	tev	atgādina	īkšķis?	(Lasīt Bībeli.)

8.		 Ko	tev	atgādina	zeltnesis?	(Dievs mīl tevi, tu mīli Dievu, neļauj grēkam 
izpostīt attiecības ar Dievu.) 

9.		 Kādos	divos	veidos	tu	vari	būt	liecinieks?	(Ar savu dzīvi un stāstot 
citiem par Dievu.)

10.	Ko	tev	atgādina	mazais	pirkstiņš?	(Nepieciešamību būt kopā ar citiem 
kristiešiem.)

Īsi atkārto, ko nozīmē 
katrs pirksts.



Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot par

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

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

Pestītāju
Kurš vienīgais var paņemt prom tavu grēku?
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ.
Kungs Jēzus augšāmcēlās no nāves.
Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt pestītam
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs Viņš.
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Ap. d. 16:31; 
Rom. 6:23 vai 10:13).
Ko Tas Kungs grib, lai darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?
Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).

Runājiet par pestīšanas drošību
Atgriezieties pie lasītajiem Bībeles pantiem.
Runājiet par pārveidotu dzīvi.
Pastāstiet, par ko cilvēks, kas patiesi uzticējies Kristum, 
var būt pārliecināts.

Dodiet dažus padomus (vēlāk) 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 apgrēkojies.
Satiecies ar citiem kristiešiem.
Atceries Dieva apsolījumus: “Es tevi neatstāšu” (Ebr. 13:5).

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē
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