
Pirms satiekaties ar bērniem, esiet kopā kā komanda – lai pārrunātu dienā ieplānoto, kā 

arī lai lasītu Bībeli, pārrunātu tur izlasīto un lūgtu. 

 

 

PIRMDIENA 

Izlasiet dienas Rakstu vietu - Jāņa ev. 9:1-12 

Pārrunājiet: 

Kas ir jūsu apzinātās nepilnības? Personīgi, kā arī kā komandai šajā nometnē? 

Kā esat piedzīvojuši Jēzu kā pasaules gaismu?  

 

Lūdziet: 

Lai caur to, kas notiek šonedēļ VBS, tiek pagodināts Dievs. 

Lai Dievs atver jūsu acis ieraudzīt bērnu vajadzības un Dieva darbu viņos. 

 

 

OTRDIENA 

Izlasiet dienas Rakstu vietu – Lūkas ev. 5:1-11 

Pārrunājiet: 

Kā Jēzus jūs aicināja? 

Cik lielā mērā jūs uzticaties Dieva apsolījumiem? 

Kādā stāvoklī ir pašlaik jūsu laiva? 

Lūdziet: 

Lai Dievs strādā caur jums kā cilvēku zvejniekiem. 

Lai Dievs vada šo nometni, ka caur tajā piedzīvoto bērni sadzird Jēzus aicinājumu sekot 

Viņam. 

 

 

TREŠDIENA 

Izlasiet dienas Rakstu vietu – Jāņa ev. 6:1-15 

Pārrunājiet: 

Kā Dievs lietojis mazumiņu šīs nedēļas laikā, lai tas būtu par svētību daudziem? Vai arī tas vēl 

tikai ticībā saņemams? 

Līdzdaliet, kā esiet šajā nedēļā tikuši svētīti caur kāda bērna sacīto, darīto. 

Lūdziet: 

Lūdziet, saucot katru VBS dalībnieku vārdā – lai Dievs lieto to, ko viņi būs šajā nedēļā 

saņēmuši, lai daudzi varētu tikt “paēdināti”. 

 



CETURTDIENA 

Izlasiet dienas Rakstu vietu – Jeremijas 18:1-6 

Pārrunājiet: 

Kas ir visgrūtākais podnieka darbā? 

Kas ir visgrūtākais, apzinoties sevi kā mālu Dieva rokās? 

Kā Dievs Tevi veidojis šīs nedēļas laikā?  

 

Lūdziet: 

Lai Dievs dod Tev pazemību pakļauties pilnībā Viņa vadībai šajā dienā, esot kopā ar bērniem.  

Lai Dievs atklāj sevi bērniem kā podnieks, kas mīlestībā vēlas veidot viņus līdzīgākus Jēzum. 

 

 

PIEKTDIENA 

Izlasiet dienas Rakstu vietu – Lūkas ev. 10:38-42 

Pārrunājiet: 

Ja Jēzus šodien ienāktu apciemot jūs VBS laikā, kāda būtu jūsu reakcija? 

Pavadiet klusumā 5 minūtes pie Jēzus kājām. 

Lūdziet: 

Lai bērni pēc visa šajā nedēļā piedzīvotā atceras vienu lietu - ..... 

Sasēdušies aplī, aizlūdziet katrs par sev kreisajā pusē sēdošo komandas dalībnieku – 

pateicaties Dievam par viņu, lūdziet, lai viņa/as kalpošana ir kā pateicības upuris Dievam, lai 

Dievs atjauno spēkus un iedrošina! 


