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Ievads
1.	Mozus	grāmata	ir	grāmata,	kas	stāsta	par	iesākumu.	Pirmajās	nodaļās	mēs	varam	izlasīt	par	pasaules	radīšanu,	
par	to,	kā	Dievs	radīja	pirmo	vīrieti	un	sievieti,	par	to,	kā	grēks	ienāca	pasaulē,	par	sodu,	kas	pienācās	par	šo	grēku,	
par	pašu	pirmo	apsolījumu	par	Glābēju,	par	pirmo	mūzikas	instrumentu	spēlēšanu,	par	pirmo	derību	ar	Noa	utt.	
Piecas	nodarbības	šinī	grāmatā	sniedz	pamatmācību,	lai	bērns	varētu	izprast	visus	pārējos	Rakstus.	Mēs	uzticamies,	
ka	Svētais	Gars	izmantos	Sava	Vārda	mācību,	lai	bērni	varētu	iepazīt	radīšanas,	taisnības,	žēlsirdības	un	pestīšanas	
Dievu.	Tas	tiek	atklāts	pirmajās	astoņās	1.Mozus	grāmatas	nodaļās.	“Bet	šī	ir	mūžīgā	dzīvība,	ka	viņi	atzīst	tevi,	
vienīgo	patieso	Dievu,	un	to,	ko	tu	esi	sūtījis,	Jēzu	Kristu”	(Jāņa	17:3).
 
Bībeles patiesību mācīšana
Mēs	kā	skolotāji	rīkojamies	bezatbildīgi,	ja	bērniem	mācām	vienīgi	Bībeles	stāstus.	Ir	svarīgi,	lai	bērni	iemācītos	tās	
patiesības,	kuru	dēļ	šie	stāsti	ir	uzrakstīti,	un	tad	mēs	vedam	tos	soli	tālāk	un	parādām,	ko	šīs	patiesības	nozīmē	viņu	
ikdienas	dzīvē.	Protams,	vienā	nodarbībā	mēs	nevaram	aptvert	visas	patiesības,	kas	ietvertas	konkrētajā	stāstā,	tādēļ	
katrai	stundai	ir	izraudzīta	centrālā	patiesība.	Centrālās	patiesības	mācība	vijas	cauri	visam	stāstam,	bet,	lai	palīdzētu	
sagatavoties,	tā	vadlīnijās	ir	apzīmēta	ar	burtiem	“CP”.	Tā	ir	arī	atzīmēta	nodarbības	plānā.

Jūs	pamanīsiet,	ka	centrālā	patiesība	 ir	papildināta	 ar	burtiem	“N”	vai	 “A”,	 lai	norādītu,	kurai	bērnu	grupai	 tā	
pielietojama	–	neatpestītajiem	vai	atpestītajiem.	Tas	ir	atzīmēts	arī	tekstā,	izmantojot	noteiktas	frāzes,	piemēram,	
“Ja	neesi	uzticējies	Kungam	Jēzum,	lai	saņemtu	grēku	piedošanu...”	vai	“Kristieti,	tu...”

Patiesības	pielietojums	ir	izcelts	ar	līniju	pie	teksta.	Varat	droši	izvēlēties	piemērotāku	pielietojumu	mācāmajiem	
bērniem.	Piemēram,	pielietojumā	var	būt	runāts	par	zēnu,	bet	jūsu	grupā	ir	tikai	meitenes.	Var	gadīties,	ka	pielietojums	
vērsts	uz	vecākiem	bērniem,	bet	jūsējie	ir	pavisam	mazi.	Droši	izdariet	nepieciešamās	izmaiņas!	Svarīgais	ir	tas,	lai	
Dieva	Vārds	tiktu	attiecināts	uz	bērnu dzīvi.

Esiet gatavs dot padomu
Iepazīstinot	ar	evaņģēliju,	daži	bērni	tam	atsauksies	uzreiz.	Var	gadīties,	ka	viņi	jums	pastāstīs	vai	arī	neatklās,	ka	
ir	uzticējušies	Kungam	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam.	Tomēr	būs	arī	tādi,	kuriem	nāksies	palīdzēt.	Tiem	var	
rasties	jautājumi,	viņiem	var	būt	nepieciešama	palīdzība	vai	iedrošinājums,	lai	saprastu,	ko	lūgt.

Mācot	atpestītos	bērnus,	var	nākties	tiem	dot	padomu	grūtās	situācijās,	var	rasties	nepieciešamība	izskaidrot,	kā	
atsevišķas	stundas	patiesību	pielietot	ikdienas	dzīvē,	viņi	var	nonākt	situācijā,	kad	nezina,	ko,	saskaņā	ar	Bībeli,	tiem	
vajadzētu	darīt,	viņi	var	gribēt	pastāstīt	par	grūtībām,	lai	jūs	par	viņiem	aizlūgtu	īpaši	tajā	gadījumā	ja	esat	vienīgais	
kristietis,	kurš	viņus	atbalsta.

Šo	iemeslu	dēļ	ir	svarīgi,	lai	bērni	zinātu,	ka	var	ar	jums	runāt.	Svarīgi	ir	arī	tas,	lai	viņi	būtu	skaidrībā,	kad	un	kur	iet,	ja	
vēlas	ar	jums	runāt.	Beidzot,	ir	svarīgi,	lai	neatpestītie	bērni	nesajauktu	nākšanu	pie	Kunga	Jēzus	ar	nākšanu	pie	jums.

Jebkurā	gadījumā	nevajag	vienlaicīgi	aicināt	nodoties	Kristum	un	nākt	pie	jums,	lai	bērniem	nerastos	iespaids,	ka	
nav	iespējams	nākt	pie	Kristus,	ja	nenāk	pie	jums,	vai	arī	ka	viņi	ir	glābti	tādēļ	vien,	ka	ir	gaidījuši	uz	sarunu	ar	jums.

Piemērs, kā uzrunāt neatpestītu bērnu
“Vai	tu	pa	īstam	vēlies	dzīvot	Kungam	Jēzum,	bet	nesaproti,	kā	nākt	pie	Viņa?	Es	labprāt	to	paskaidrošu	saskaņā	ar	
Bībeles	mācību.	Nodarbības	beigās	es	stāvēšu	...	(norādiet vietu).		Atceries,	ka	es	nevaru	paņemt	prom	tavus	grēkus	–	
to	spēj	tikai	Kungs	Jēzus	–	bet	es	labprāt	tev	skaidrāk	izstāstīšu,	kā	nākt	pie	Viņa.	Nāc	droši!”
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Piemērs, kā uzrunāt atpestītu bērnu
“Ja	esi	uzticējies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	bet	man	nekad	par	to	neesi	pastāstījis,	lūdzu,	dari	man	to	
zināmu!	Kad	nodarbība	beigsies,	es	stāvēšu	...	(norāda vietu).	Es	arī	labprāt	uzzinātu,	ja	tu	esi	uzticējies	Jēzum	Kristum	
kā	savam	Kungam	un	Glābējam,	lai	varu	par	tevi	aizlūgt	un,	varbūt,	palīdzēt.”

Bībeles panti
Katrai	nodarbībai	ir	piedāvāts	mācāmais	Bībeles	pants.	Ja	mācāt	šīs	tēmas	kā	piecu	nodarbību	sēriju,	vēlams	izvēlēties	
divus	vai	trīs	pantus,	ko	pamatīgi	iemācīt,	lai	bērni	tos	atcerētos.	Ja	centīsieties	iemācīt	visus	piecus,	bērni	visdrīzāk	
kārtīgi	nemācēs	nevienu.

Praktizējieties flanelogrāfa figūru izvietošanā
Gatavojoties	nodarbībai,	praktizējieties	uzskates	lietošanā	un	ainu	nomaiņā.	Pamatīgi	iepazīstieties	ar	visām	figūrām,	
lai	būtu	skaidrs,	kurā	stundas	daļā	tās	izmantot.	Mēs	dodam	ieteikumus		par	foniem	pirms	katras	ainas,	bet	tie	nav	
obligāti.	Visā	nodarbībā	var	izmantot	vienkāršu	flaneli.

Papildu uzskate
Uz	kartītes	uzrakstiet	katras	stundas	centrālo	patiesību,	tai	aizmugurē	pielīmējiet	flaneli	vai	samta	papīru.	(Rakstiet	
vienkāršiem	burtiem,	lai	arī	mazākie	spēj	tos	viegli	izlasīt.	Nodarbības	sākumā	vai	tad,	kad	pirmo	reizi	pieminat	
centrālo	patiesību,	pielieciet	šo	plakātu	pie	tāfeles.)

Papildu palīdzība
Labajā	vai	kreisajā	lapas	pusē	ir	doti	papildus	norādījumi,	sniedzot	fona	informāciju	vai	ieteicamās	idejas,	kā	darīt	
stundu	pievilcīgāku.

Šīs	idejas	ir	domātas	tam,	lai	iesaistītu	bērnus,	izmantojot	dažādus	mācīšanās	stilus.	Lai	sekmīgāk	apgūtu	vielu,	dažiem	
bērniem	nepieciešams	redzēt	vai	rakstīt,	citiem	vajadzīgs	dzirdēt	vai	runāt,	citiem	vēlams	aptaustīt	vai	pieskarties,	
vēl	citiem	–	ņemt	aktīvu	dalību.	

Ja	laiks	atļauj,	varat	piedāvātās	idejas	īstenot	savā	nodarbībā.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai	stundai	ir	doti	kādi	atkārtošanas	jautājumi.	Tos	var	izmantot	stundas	beigās	vai	nākamajā	nodarbībā	pirms	
jaunās	vielas	mācīšanas.

Ja	atkārtošanas	laiks	tiek	pienācīgi	izmantots,	tas	var	būt	ideāla	iespēja	bērniem	patīkamā	veidā	nostiprināt	mācīto.	
Jūs	varat	izmantot	šo	laiku,	lai...

1)	 noskaidrotu,	cik	daudz	bērni	ir	sapratuši	un	atceras,

2)	 sev	kā	skolotājam	precizētu,	uz	ko	nepieciešams	likt	lielāku	uzsvaru,	lai	bērni	labāk	atcerētos,

3)	 nodarbībā	sagādātu	jautrību.	Bērniem	patīk	sacensības	un	šīs	nodarbības	daļas	gaidīšana.	Taču	tā	ir	vairāk	nekā	
spēle,	tas	ir	mācību	laiks.

Šajā	teksta	materiālā	ir	ietverti	jautājumi	vienīgi	par	nodarbības	tēmu.	Būtu	derīgi	uzdot	jautājumus	arī	par	dziesmām,	
Bībeles	pantu	un	par	citu,	ko	mācāt.	Tādā	gadījumā	bērni	saprastu,	ka	ikviena	nodarbības	daļa	ir	svarīga.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Pārskats

Dievs	radīja.

1.	Mozus	1:1-2:8

Pirmie	bērni.
(Kains	un	Ābels)
1.	Mozus	4:1-16
Ebrejiem	11:4

Staigāšana	ar	Dievu.
(Ēnohs)

1.Moz.	4:16-22,25-26;	
5:1-29;
Ebr.	11:5

Dievs	sodīs	grēku.
(Noa)

1.	Moz.	6:1-9:17
Ebr.	11:7;	2.	Pēt.	2:5

Dievs	ir	Radītājs. Neatpestītajiem:	Uzticies	Jēzum		 	
	 Kristum,	lai	tu	pa	īstam	vari		
	 pielūgt	Dievu,	savu	Radītāju!

Atpestītajiem:				Pielūdz	Viņu!

Pasaulē	ienāk	grēks.	
1.	Mozus		2:9,15-25
1.	Mozus	3:1-24
2.	Korintiešiem	11:3

Mēs	visi	esam	
grēcinieki.

Neatpestītajiem:	Atgriezies	no	saviem	
																		grēkiem	un	nāc	pie	Jēzus
																		Kristus,	kurš	vienīgais	
																		tavus	grēkus	var	paņemt
																			prom!

Mums	jānāk	pie	
Dieva	tā,	kā	Viņš	
to	ir	noteicis.

Neatpestītajiem:	Tev	Jāuzticas	Jēzum
																			Kristum	kā	savam
																		Glābējam,	Viņš	ir	vienīgais
																		ceļš	pie	Dieva.
Atpestītajiem:	Pateicies	Dievam,	ka	esi
																			uzticējies	Kristum,	kas	ir	
																				ceļš	pie	Dieva!

Atkārtojiet																						Romiešiem	5:12	
vai
“Neviens	nenāk	pie	Tēva,	kā	vien	caur	
Mani.”																																					Jāņa	14:6

“Tātad,	kā	viena	cilvēka	vainas	dēļ	
pasaulē	ienācis	grēks	un	ar	grēku	–	
nāve,	tā	visu	cilvēku	dzīvē	ienākusi	
nāve,	jo	visi	viņi	ir	grēkojuši.”
																																		Romiešiem	5:12

Tu	vari	pazīt	Dievu. Neatpestītajiem:	Tu	iepazīsti	Dievu	caur	
																				Jēzu	Kristu.

Atpestītajiem:			Centies	Viņu	iepazīt	vēl
																				labāk!

“Bet	 šī	 ir	mūžīgā	dzīvība,	ka	viņi	 atzīst	
Tevi,	 vienīgo	patieso	Dievu,	 un	To,	 ko	
Tu	esi	sūtījis,	Jēzu	Kristu.”
																																																			Jāņa	17:3

Dievs	sodīs	grēku. Neatpestītajiem:	Nāc	pie	Kristus	un	tu	
																				būsi	brīvs	no	soda!

Atpestītajiem:					Tu	vari	būt	drošs,	ka		
	 	 							esi	brīvs	no	soda.

Atkārtojiet																																		Jāņa	17:3
vai
“Tad	 nu	 tiem,	 kas	 ir	Kristū	 vairs	 nav	
nekādas	pazudināšanas.”		Romiešiem	8:1

“Iesākumā	Dievs	radīja	debesis	un		
zemi.”																										1.Mozus	1:1
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1. stunda
Dievs radīja

Rakstu vieta 
1.	Mozus	1:1-2:8

Centrālā patiesība 
Dievs	ir	Radītājs.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Pielūdz	Viņu!

Neatpestītajiem:	Uzticies	Jēzum	Kristum,	lai	tu	pa	
īstam	vari	pielūgt	Dievu,	savu	Radītāju!

Bībeles pants
“Iesākumā	Dievs	radīja	debesis	un	zemi.”	

1.	Mozus	1:1

Uzskate
	 Attēli:	1-1,	1-2,	1-3,	1-4,	1-5	un	1-6
vai
	 figūras:	B-1,	B-2,	B-3,	B-4,	B-5,	B-6	un	

B-7.
	 Foni	(vēlams):	Visām	ainām	izmantojiet	

vienkrāsainu	fonu.
	 Salīmējiet	kopā	melnu	un	baltu	papīru	un	

izgrieziet	tāda	paša	izmēra	apli	kā	pārējie	
šai	nodarbībai	domātie.

	 Attēliem	 1-6	 vai	 flanelogrāfa	 figūrai	B-7.	
izgrieziet	pietiekoši	lielu	parastu	papīra	apli,	
lai	 uzskatē	 nosegtu	 cilvēku.	 (Runājot	 par	
cilvēka	radīšanu,	noņemiet	apli.)	

	 Kaut	 kas,	 ko	 esat	 pats	 izgatavojis	 (piem.,	
pašadīts	 džemperis,	 papīra	 puķes,	mīkstā	
rotaļlieta	u.c.)

Pārskata aktivitāte
 Nokopējiet	 katram	 bērnam	 40.	 lpp.	

Sagatavojiet	 papīru,	 zīmuļus	 vai	 krītiņus.	
Padomājiet	 par	 to,	 lai	 zīmējot	 katram	
bērnam	būtu	kaut	kas	ko	palikt	apakšā.	

Stundas vadlīnijas

Ievads
“Tu	nepadarīji	sevi	īpaši	populāru.”

Notikumu attīstība

Zeme	bija	neiztaisīta.

1.	diena:	Dievs	rada	gaismu.	 	 	 CP
2.	diena:	Dievs	rada	debesis	un	jūru.	 	 CP
3.	diena:	Dievs	rada	augus.		 	 									CPA
4.	diena:	Dievs	rada	sauli,	mēnesi	un	zvaigznes.	
                                                                   CPN
5.	diena:	Dievs	rada	zivis	un	putnus.	 									CPA
6.	diena:	Dievs	rada	dzīvniekus.	 	 CP

Kulminācija 
Dievs	rada	cilvēku.		                                  CPN

Nobeigums 
7.	diena:	Dievs	atpūšas.          CPA, CPN
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Attēls 1-1

Attēls 1-2

CP

CP

Stunda
“Skolotāja	šodien	neizskatījās	apmierināta	ar	tavu	darbu,”	draugam	teica	
Jānis	atceļā	no	skolas.

“Es	zinu,”	Pauls	atzinās,	“taču	es	tur	neko	nevaru	padarīt.”

“Vai	tas	tiešām	ir	tik	svarīgi,	kā	pasaule	sākās?”	jautāja	Jānis.	“Ja	tā	sākās	
no	Lielā	sprādziena,	kā	skolotāja	teica,	mani	tas	apmierina.	Ja	Dievs	visu	ir	
radījis,	arī	tas	mani	apmierina.”

“Jā,	bet	Bībelē	teikts,	ka	Dievs	visu	radīja.	Viņam	par	to	jāsaņem	viss	gods.	
Es	nevaru	vienkārši	sēdēt	un	neko	neteikt.”

Paulam	taisnība:	Bībele	patiešām	mums	skaidri	pasaka,	ka	“Iesākumā	Dievs	
radīja	debesis	un	zemi”	(1.	Mozus	1:1).	Mēs	lasām	par	to	pirmajā	Bībeles	
grāmatā,	1.	Mozus	grāmatā.	Vai	jūs	kādreiz	esiet	padomājuši,	cik	sen	tas	
sākās?	Arī	mēs	nezinām	atbildi	uz	 šo	 jautājumu.	Mēs	 tikai	 zinām	 to,	ka	
tas	notika	pirms	ļoti,	ļoti	daudziem	gadiem.	Sensenos	laikos	Dievs	radīja	
zemi.	No	sākuma	zeme	bija	tumša	un	tukša	(parādiet melno apli).Tur	nebija	
ne	mākoņu,	ne	koku,	ne	putnu,	ne	cilvēku.	

Uzlieciet Dieva simbolu (B-1)!

Taču	tur	bija	Dievs.	Viņš	ir	bijis	vienmēr.	Dieva	Gars	lidinājās	pār	šo	tumšo	
masu	...	kaut	kam	brīnišķīgam	vajadzēja	notikt!	

1. diena
Dievs	teica:	“Lai	top	gaisma!”	(1.	Mozus	1:3)	Un	viss	kļuva	gaišs.	Tad	vēl	
nebija	ne	saules,	ne	mēness,	tomēr	viss	bija	gaišs.	

Pagrieziet apli otrādi, lai būtu redzama baltā puse. 

Tikai	ar	vārdiem	Dievs	bija	radījis	gaismu.	Tad	Dievs	atdalīja	gaismu	no	
tumsas.	Viņš	nosauca	gaismu	par	“dienu”	un	tumsu	par	“nakti”.	 

Nomainiet iepriekš izmantoto apli ar B-2! 

Tā	bija	Dieva	pirmā	radīšanas	diena.

2. diena
Tagad	 pār	 ūdeņiem	 spīdēja	 gaisma.	Dievs	 runāja	 vēlreiz,	 sacīdams,	 ka	
ūdeņiem	jātop	atdalītiem.	Un	tā	notika!	Visa	zeme	kļuva	par	lielu	okeānu,	
un	virs	tā	debesis	ar	mākoņu	“segu”.

Uzlieciet apli ar mākoņiem un ūdeni (B-3)!

Tā	bija	otrā	diena!	Mēs	 to	nekādi	nespējam	saprast,	kā	Dievs	varēja	 tik	
brīnišķas	 lietas	 radīt,	 vienkārši	 runājot.	 Taču	Viņš	 to	 izdarīja.	 Cik	 gan	
brīnišķīgs	ir	mūsu	Radītājs	Dievs!	Viņš	ir	visspēcīgs.	

3. diena
Dievs	turpināja	īstenot	Savu	plānu.	Viņš	atkal	runāja.	“Lai	visi	ūdeņi,	kas	
ir	zem	debesīm,	tiktu	savākti	vienkopus,	lai	sauszeme	varētu	parādīties”	
(1.	Mozus	1:9).	Un	viss	notika	tieši	tā,	kā	Dievs	to	bija	teicis.	Ūdeņi	saplūda	

Tā kā skolā joprojām tiek 
mācīta evolūcijas teorija, 
izmantojiet iespēju, lai 
palīdzētu bērniem saskatīt 
tās vājās vietas un Bībeles 
stāsta loģiku! Papildu 
informāciju un izskaidrojumus 
meklējiet Children’s Ministry 
Resource Bible (Thomas 
Nelson Publishers, Nashville, 
1993), 650-653, 1614-1618 
lpp.

Paceliet atvērtu Bībeli un 
parādiet 1. Mozus grāmatu! 
Izlasiet pantu no Bībeles!

Radīšanas laiks ir bijis 
teologu izpētes priekšmets 
gadsimtiem ilgi. Tas tiek 
lēsts kaut kur no 6984. g. BC 
(pirms Kristus) līdz 3483. g. 
BC. Lai arī nav zināms precīzs 
laiks, visumā tiek uzskatīts, ka 
Zeme ir daudz jaunāka nekā 
daži zinātnieki grib domāt.
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vienkopus	un	parādījās	sauszeme.	Dievs	nosauca	sauszemi	par	“zemi”	un	
ūdeni	par	“jūru”.	Tajā	pašā	dienā	Dievs	runāja	vēlreiz:	“Lai	zeme	izdod	
augus”	(1.	Mozus	1:11).	Un	viss	notika	tieši	tā,	kā	Viņš	bija	teicis!	

Parādiet apli ar jūru, kokiem un zāli (B-4)!

Dievs	neizmantoja	 itin	neko,	 lai	 radītu	šos	augus.	Viņš	vienkārši	 runāja.	
Es	esmu	paņēmis	līdzi	kaut	ko,	ko	es	esmu	uztaisījis	(varbūt adītu džemperi, 
papīra ziedus, mīksto rotaļlietu vai kaut ko citu).	Kad	 es	 to	 taisīju,	man	bija	
nepieciešami	...	(norādiet kādus materiālus un darba rīkus jūs izmantojāt).	Ja	es	
nebūtu	lietojis	šīs	lietas,	es	nekādi	nebūtu	varējis	šo	te	izgatavot.	Arī	jums	
patīk	taisīt	dažādas	lietas,	taču	tam	ir	nepieciešams	papīrs,	līme,	šķēres	utt.	
Tikai	Dievs	var	radīt	lietas	no	nekā.	Viņš	ir	ļoti	atšķirīgs	no	mums.	Viņš	ir	
daudz	lielāks	nekā	mēs.	Tāpēc	arī	augi	sāka	augt.	Viņš	izdomāja	tā,	lai	šiem	
augiem	ienāktos	sēklas,	no	kurām	pēc	tam	varētu	augt	jauni	augi:	koki,	zāle,	
puķes.	Joprojām	viss	darbojas	tieši	tā,	kā	Dievs	to	iekārtoja	no	paša	sākuma.	
Ja	jūs	iesēsiet	magoņu	sēkliņas,	no	tām	izaugs	magones.	Iestādiet	ozolzīles,	
un	jums	izaugs	ozols.	Tāds	bija	Dieva	pilnīgais	plāns.

Vai,	skatoties	uz	skaistu	ziediņu,	jūs	domājat	par	Dievu,	kas	to	ir	radījis?	
Vai	tad,	kad	jūs	stāvat	pie	liela	ozola,	jūs	domājat	par	Dievu	Radītāju?	Vai	
jūs	 kādreiz	 sakāt	Dievam:	 “Dievs,	Tu	 esi	 tik	brīnišķīgs	 un	 labs.	Paldies,	
ka	Tu	esi	to	radījis.”	Dievs	vēlas,	lai	tu	ticētu	tam,	kas	rakstīts	Bībelē	par	
to,	kā	Viņš	radīja	pasauli.	Dievs	arī	vēlas,	lai	tu	Viņu	mīli	un	pateicies	par	
visu	radīto.	Viņš	vēlas,	 lai	tu	Viņam	sacītu:	“Dievs,	Tu	esi	varens	Dievs.	
Es	mīlu	Tevi	 un	 vēlos	 slavēt	Tevi	 par	 visu,	 ko	Tu	 esi	 radījis.”	Dievs	 ir	
pelnījis	 visu	 slavu,	 ko	mēs	Viņam	varam	pienest,	 un	 vēl	 daudz,	 daudz	
vairāk.	Viņš	 bija	 vienīgais,	 kas	 varēja	 radīt	 šādus	 brīnišķīgus	 kokus	 un	
citus	augus	absolūti	no	nekā.	Tas	viss	notika	brīnišķajā	 trešajā	radīšanas	
dienā.	

4. diena
Vai	jūs	atceraties,	ko	Dievs	darīja	pirmajā,	otrajā	un	trešajā	dienā?	

Atkārtojiet kopā  ar bērniem!

Kas	gan	varētu	notikt	ceturtajā	dienā?	Dievs	vēlreiz	runāja	un	radīja	sauli,	
mēnesi	un	zvaigznes.	

Uzlieciet apli ar sauli, mēnesi un zvaigznes (B-5)!

Saule	 ir	 liela	 degoša	 bumba,	 kas	 izstaro	 gaismu.	Mēness	 atstaro	 Saules	
gaismu.	Debesīs	ir	miljoniem	zvaigžņu.	Dievs	katru	no	tām	novietoja	īpašā	
vietā,	un	tās	ir	palikušas	simtiem	un	tūkstošiem	gadu	precīzi	savās	orbītās	
(Jesajas	40:26).	Mēs	pat	pēc	zvaigznēm	varam	noteikt	precīzu	laiku.	

Vai	tev	nav	kauna,	ka	tu	nemīli,	nepielūdz,	neslavē	šo	Radītāju	Dievu,	neklausi	
Viņam?	Viņam	nepaklausīt	ir	grēks.	Ir	slikti	nemīlēt	un	neslavēt	Dievu	par	
visu,	ko	Viņš	ir	radījis.	Varbūt	tu	šodien	saproti,	ka	esi	vainīgs	Dieva	priekšā.	
Kad	domā	par	Viņa	varenību,	varbūt	 tev	pat	mazliet	paliek	bail.	Vai	 tu	
esi	atstājis	Dievu,	Radītāju	ārpus	savas	dzīves?	Vai	tu	pievērsīsies	Viņam	
šodien?	Bībele	saka,	ka	Jēzus	Kristus,	Dieva	Dēls,	ir	miris	par	grēciniekiem.	
Viņš	ir		vienīgais,	kas	var	tevi	vest	atpakaļ	pie	Dieva.	Lūdz,	lai	Viņš	to	dara	
tagad,	un	saki,	ka	ar	šo	dienu,	tu	vēlies	Viņu	mīlēt,	paklausīt	un	slavēt	Viņu	
tā,	kā	tev	to	jau	visu	laiku	vajadzēja	darīt.	Bībelē	teikts,	ka	Kungs	Jēzus	var	

CPN
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izglābt	tos,	kas	caur	Viņu	nāk	pie	Dieva	(Ebrejiem	7:25).	Ja	tu	esi	norūpējies	
un	nezini,	kā	varētu	nākt	pie	Dieva	caur	Jēzu	Kristu,	tad	pēc	nodarbības	
paliec	savā	vietā.	Tad	es	zināšu,	ka	tu	vēlies	ar	mani	parunāt	un	ar	Bībeles	
palīdzību	centīšos	atbildēt	uz	visiem	taviem	jautājumiem.	Tas	ir	ļoti	svarīgi,	
ka	tu	nāc	pie	Dieva,	pēc	tam	mīli	un	paklausi	Viņam	kā	savam	Radītājam.	
Viņš	 ir	 tas,	 kas	 radīja	 sauli,	mēnesi	 un	 zvaigznes,	 nolika	 tās	 katru	 savā	
vietā.	

5. diena
Piektajā	dienā	Dievs	vēlreiz	runāja.	“Lai	ūdeņi	mudž	no	dažādām	dzīvām	
būtnēm	un	putni	piepilda	debesis”	(1.	Mozus	1:20).	
Uzlieciet apli ar putniem un zivīm (B-6).!

No	nekā,	vienkārši	ar	Savu	Vārdu	Dievs	radīja	lielus	vaļus,	mazās	akvārija	
zivtiņas	un	citas	ūdens	radībiņas.	Viņš	radīja	ērgļus	un	kaijas.	Vai	jūs	zināt	
vēl	kādus	putnus?	

Ļaujiet bērniem izteikties!

Jā,	Dievs	patiešām	visu	tos	 ir	radījis.	Viņš	teica,	ka	“katrs	būs	pēc	savas	
kārtas”.	Tas	nozīmē,	ka	no	karpas	ikriem	izšķilsies	mazas	karpiņas,	nevis	
līdakas.	Arī	 putni	 dēs	 olas.	No	 zvirbuļu	 olām	 izšķilsies	 zvirbuļi,	 nevis	
kovārņi.	Tieši	tā	tas	arī	notiek	šodien.	Neviens,	pat	visgudrākais	cilvēks	nevar	
paņem	un	uztaisīt	zvirbuli	vai	akvārija	zivtiņu.	Tikai	Dievs	to	var	izdarīt,	
un	mums	par	to	vajadzētu	Viņu	slavēt	un	pateikties.	Dažreiz	pat	mēs,	tie,	
kas	mīlam	Kungu	Jēzu,	aizmirstam	pateikties	Dievam	par	to,	ko	Viņš	 ir	
radījis.	Mēs	Viņam	nesakām,	ka	Viņš	ir	brīnišķīgs	un	ka	mēs	Viņu	mīlam.	
Mēs	vienkārši	lūdzam	Viņam	visādas	lietas,	bet	Dievs	vēlas,	lai	mēs	Viņu	
pielūgtu.	Tas	nozīmē,	ka	mums	vajadzētu	domāt	par	Viņa	varenību,	un	tad	
no	sirds	apliecināt	Dieva	lielumu.	Mēs	varam	Viņu	pielūgt,	dziedot	par	Viņa	
varenību	un	patiesi	to	tā	arī	domājot.	Kristīgie	zēni	un	meitenes,	tie,	kas	jūs	
jau	zināt	un	mīlat	Kungu	Jēzu,	Dievs	vēlas,	lai	jūs	Viņu	pielūgtu.	Viņam	
pienākas	jūsu	slava.	Bībelē	ir	rakstīts:	“Nāciet,	pielūgsim	un	zemosimies,	
locīsim	ceļus	Tā	Kunga,	sava	Radītāja,	priekšā!”	(Psalms	95:6)	Lūk,	ko	tev	
vajadzētu	darīt,	domājot	par	to,	kā	Dievs	radīja	pasauli.	Pielūdz	Viņu!	

6. diena
Pienāca	 sestā	 diena,	 un	Dievs	 atkal	 runāja:	 “Lai	 zeme	 radītu	 dažādus	
zvērus…”	(1.	Mozus	1:24).	

Uzlieciet apli ar dzīvniekiem (B-7), kurā cilvēks ir aizsegts!

Dievs	radīja	dzīvniekus	no	nekā.	Viņš	radīja	mājdzīvniekus:	govis,	cūkas,	
aitas	un	zirgus.	Viņš	radīja	arī	kaķus	un	suņus.	Viņš	radīja	arī	visādus	rāpuļus:	
čūskas,	ķirzakas,	zirnekļus	un	tārpus.	Viņš	radīja	pērtiķīšus	un	dinozaurus,	
katrs	no	 tiem	bija	brīnišķīgs	 radījums.	Dievs	visu	 ieplānoja	 tā,	 lai	 aitām	
būtu	jēriņi,	kaķiem	–	kaķēni,	ziloņiem	mazi	zilonēni,	lauvām	mazi	lauvēni,	
pērtiķīšiem	mazi	pērtiķīši.	Tā	 tas	 ir	vienmēr	noticis,	un	 tā	 tas	 ir	 līdz	 šai	
dienai.	Pasaulē	ir	tik	daudz	dažādu	dzīvnieku,	un	Dievs	Tas	Kungs	ir	visu	
viņu	Radītājs.	Mēs	varam	lasīt	Bībelē,	ko	Viņš	domāja	par	savu	radību:	“Un	
Dievs	redzēja	to	visu	labu	esam”	(1.	Mozus	1:21).

Tomēr	dzīvnieki	nebija	vienīgie,	ko	Dieva	sestajā	dienā	radīja.	Dievs	radīja	

Pirmsskolniekiem patiks 
sevi iztēloties par lidojošiem 
putniem un ūdenī peldošām 
zivīm.

CP

Attēls 1-6  
(cilvēks aizklāts)
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kaut	ko	vēl	brīnišķīgāku,	kaut	ko	īpašāku,	atšķirīgu	no	visa	tā,	ko	Viņš	bija	
radījis	pirms	tam.	Dievs	radīja	cilvēku,	pieaugušu	cilvēku.	Dievs	Tēvs,	Dievs	
Dēls	un	Dievs	Svētais	Gars	runāja	reizē	par	šo	īpašo	radījumu,	jo	mēs	varam	
lasīt	Bībelē:	“Radīsim	cilvēku	pēc	Savas	līdzības”	(1.	Mozus	1:26).	Bībele	
mums	saka,	ka	Dievs	radīja	pirmo	cilvēku	no	māla	un	smiltīm.

Mūsu	ķermeņi	ir	sevišķi	veidoti,	tomēr	tie	vēl	nepadara	mūs	par	īpašām	
būtnēm.	Bībele	saka,	ka	Dievs	iedvesa	Savu	dvašu	pirmā	cilvēka	miesā	“un	
cilvēks	kļuva	par	dzīvu	dvēseli”	(1.	Mozus	2:7).	

Atsedziet aplī B-7 cilvēka figūru!

Kaut	kas	tāds	vēl	nebija	noticis	ne	ar	vienu,	ko	Dievs	bija	izveidojis.	Viņš	
cilvēku	radīja	Sev	līdzīgu	vairākās	jomās.	Jūs	un	es,	mēs	esam	ļoti	atšķirīgi	
no	dzīvniekiem.	Kā	tad	mēs	atšķiramies?	Mēs	varam	izdomāt	jaunas	idejas,	
mēs	 varam	 radīt	 jaunas	 lietas,	 dzīvnieki	 to	 nevar.	Mēs	 varam	 izvēlēties,	
dzīvnieki	nevar	izdarīt	īstas	izvēles.	Mēs	varam	runāt	viens	ar	otru	un	ar	
Dievu,	dzīvnieki	nevar.	Pats	galvenais,	mēs	varam	pazīt	un	pielūgt	Dievu,	
dzīvnieks	nevar	pazīt	Dievu.	Kad	dzīvnieks	nomirst,	ar	to	arī	viss	beidzas.	
Kad	cilvēks	nomirst,	viņa	dvēsele	turpina	dzīvot.	Redzat,	cilvēki	ir	citādāki.	
Bībele	saka:	“Es	tev	pateicos,	ka	esmu	tik	brīnišķīgi	radīts,	brīnišķi	ir	Tavi	
darbi,	mana	dvēsele	to	labi	zina”	(Psalms	139:14).

Jūs	nekad	nedrīkstiet	aizmirst,	ka	Dievs	jūs	ir	radījis.	Viņš	ir	jūsu	Radītājs.	
Par	ko	tas	 jums	 liek	domāt?	Tas	nozīmē,	ka	kādu	dienu	mums	vajadzēs	
atbildēt	Dievam	par	visu,	ko	sakām,	darām	un	pat	domājam.	Tas	nozīmē,	
ka	mums	vajadzētu	mīlēt	un	paklausīt	savam	Radītājam.	Ja	tu	nekad	neesi	
uzticējies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam,	tad	sastapšanās	ar	Radītāju	
būs	kaut	kas	bēdīgs	un	briesmīgs.	Ja	tu	nemīli	un	nepielūdz	Dievu,	tad	vajag	
griezties	pie	Viņa	jau	šodien.	Vai	tu	atgriezīsies	no	nepaklausības	ceļa	un	
uzticēsies	Jēzum	Kristum,	lai	Viņš	varētu	tev	piedot?	Ja	tu	to	vēlēsies	darīt,	
tad	būsi	 gatavs	 satikties	 ar	 savu	Radītāju,	 jo	 tev	nevajadzēs	 atbildēt	par	
saviem	grēkiem.	Tu	sāksi	mīlēt	un	paklausīt	Viņam	tā,	kā	pienākas.	Tu	varēsi	
pielūgt	Dievu,	paužot,	cik	Viņš	ir	liels	un	brīnišķīgs.	Nekad	neaizmirsti,	ka	
Dievs	ir	liels	un	varens,	Viņš	ir	Radītājs.	

Dievs	ielika	pirmo	cilvēku	brīnišķīgā	pasaules	vietā,	ko	sauca	par	Ēdenes	
dārzu.	Vārds	Ēdene	nozīmē	“burvīgs”.	Tā	noteikti	bija	līdzīga	lielam	parkam.	
Dievs	lika	cilvēkam	rūpēties	par	visu,	ko	Viņš	bija	radījis.

7. diena
Ko	Dievs	varētu	darīt	septītajā	dienā?	Bībele	atbild	arī	uz	šo	jautājumu.	
Septītajā	dienā	Dievs	atpūtās	(1.	Mozus	2:2).	Viņš	neatpūtās	tāpēc,	ka	
būtu	noguris.	Dievs	nekad	nenogurst	 (Jesajas	40:28).	Dievs	atpūtās,	
jo	bija	apmierināts	ar	paveikto	radīšanas	darbu,	jo	tas	bija	“ļoti	labs”	
(1.	Mozus	1:31).

Ja	tu	mīli	Kungu	Jēzu	kā	savu	Glābēju,	atceries	katru	dienu	pielūgt	un	slavēt	
Dievu.	Viņš	ir	varens	Radītājs.	Viņš	ir	pelnījis	saņemt	no	mums	slavu.	Dievs	
grib,	lai	tu	Viņu	pielūgtu.	Padomā	par	Dieva	varenību	un	spēku	un	stāsti,	
cik	Viņš	ir	brīnišķīgs!	Kad	jūs	kādreiz	dzirdēsit	citus	stāstus	par	to,	kā	ir	
radusies	zeme,	tad	atcerieties,	ko	par	to	māca	Bībele!	Turpiniet	uzticēties	
tam,	ko	Dievs	ir	teicis!

Lai pirmsskolnieki tēlo 
dažādus pieminētos 
dzīvniekus.

Izlasiet šo pantu no Bībeles 
pats vai kāds no vecākajiem 
bērniem!

Šī ir brīnišķīga norāde 
uz Trīsvienību. Jūs varat 
nepārrunāt Trīsvienības 
jautājumu ar mazākajiem 
bērniem, bet, ja laiks atļauj, 
jūs to varat darīt vecākajā 
grupā.

Izmantojiet izdevību 
atspēkot New Age (Jaunā 
laikmeta) mācību, ka cilvēks 
ir vienīgi augstākas formas 
dzīvnieks! Palīdziet bērniem 
ieraudzīt unikālo un īpašo 
veidu, kā Dievs radīja 
cilvēku, un augstāko mērķi, 
kādēļ viņš ir radīts!
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CPN Ja	Jēzus	Kristus	nav	tavs	Glābējs,	 tad	tu	nevari	patiesi	pielūgt	Dievu,	 jo	
grēks	 tevi	 šķir	no	Viņa.	Tu	vēl	neesi	gatavs	 sastapt	 savu	Radītāju.	Tā	 ir	
liela	problēma.	Ja	savā	sirdī	tu	tomēr	gribi	mīlēt,	paklausīt	un	pielūgt	savu	
Radītāju	Dievu,	 tu	vari	nākt	pie	 Jēzus	Kristus	 šodien.	 Ja	 tu	 lūgsi	 Jēzum	
Kristum,	lai	Viņš	piedod	tev	visu,	ko	esi	darījis	nepareizi,	Viņš	tevi	darīs	par	
jaunu	radījumu.	“Kas	ir	Kristū,	tad	tas	ir	jauns	radījums”	(2.	Korintiešiem	
5:17).	Tu	būsi	jauns	radījums.	Tāds,	kurš	var	mīlēt	un	paklausīt	Dievam	un	
patiesi	pielūgt	savu	Radītāju.	

Atkārtošanas jautājumi

1.	 Kā	sauc	pirmo	Bībeles	grāmatu	un	par	ko	tur	stāstīts?	(1. Mozus, 
par iesākumu.)

2.	 Kāda	izskatījās	zeme,	pirms	Dievs	radīja	gaismu?	(Tumša un tukša.)

3.	 Kādus	materiālus	Dievs	 izmantoja,	 lai	 radītu	 sauli,	mēnesi,	
augus	utt.?	(Nekādus. Viņš visu radīja no nekā.)

4.	 Ko	nozīmē	“pielūgt”	Dievu?	(No visas sirds vārdos vai dziesmās teikt 
Dievam, cik Viņš ir brīnišķīgs.)

5.	 Kas	Bībelē	domāts	 ar	vārdiem	“katru	pēc	 savas	kārtas”?	 (Tas 
nozīmē, ka katram augam vai dzīvniekam būs tikai tādi pēcnācēji, kāds 
ir pats augs vai dzīvnieks.)

6.	 Kurā	dienā	Dievs	radīja	cilvēku?	(Sestajā dienā.)

7.	 Kāda	atšķirība	ir	starp	dzīvnieku	un	cilvēku?	(Cilvēks ir radīts pēc 
Dieva līdzības: var izdomāt jaunas lietas, radīt jaunas lietas, izdarīt izvēli, 
var pazīt Dievu un runāt ar Viņu. Cilvēkam ir dvēsele, kas dzīvo mūžīgi.)

8.	 	Kāpēc	Dievs	 varēja	 radīt,	 vienkārši	 runājot?	 (Tāpēc, ka Viņš ir 
visvarens un visspēcīgs Dievs.)

9.			Ko	Dievs	darīja	septītajā	dienā?	(Viņš atpūtās.)

10.	Atkārto	pašus	pirmos	vārdus,	kas	 ir	 rakstīti	Bībelē. (“Iesākumā 
Dievs radīja debesis un zemi” 1. Mozus 1:1.)

Pārskata aktivitāte

Iedodiet	katram	bērnam	40.	lpp.	kopiju!

Katram	jāuzzīmē	kaut	kas,	ko	Dievs	 ir	 radījis,	par	ko	bērns	grib	Viņam	
pateikties.

Atkārtošanas spēle
Mēs uzvaram
Nogrieziet divas apmēram 
metru garas auklas! 
(Saglabājiet tās, lai var 
izmantot atkal 4. nodarbībā!)
Sagatavojiet divus A6 izmēra 
desmit kartīšu komplektus. 
Pārlociet tās uz pusēm un 
apakšējā daļā uzrakstiet 
“MĒS UZVARAM” pa burtam 
uz katras kartītes!
Katru kartīšu komplektu 
apgrieziet ar neaprakstīto 
pusi uz augšu!
Sadaliet klasi divās grupās! 
Aiciniet pa diviem bērniem no 
katras grupas turēt nostieptu 
auklu!
Pārmaiņus vienai un otrai 
grupai uzdodiet jautājumus!
Kad bērns pareizi atbild, viņš 
var izvilkt divas kartītes no 
savas grupas komplekta un 
piestiprināt pie auklas. Uzvar 
komanda, kura pirmā pareizā 
kārtībā salikusi uzrakstītos 
vārdus.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Dzīvnieku pāri
Sagrieziet uz pusēm četras 
līdz sešas A6 formāta kartītes 
un uz katras puses uzlīmējiet 
vienas un tās pašas sugas 
dzīvnieku.
Nolieciet kartītes ar 
dzīvniekiem uz leju uz galda 
vai grīdas! (Pēc pavisam 
maziem bērniem kartītes var 
neapgriezt.) Pēc jautājuma 
atbildēšanas bērns var 
izvēlēties divas kartītes. Ja 
attēli atbilst, viņš tās noliek 
sev priekšā. 
Turpiniet, kamēr visi jautājumi 
ir atbildēti!
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2. stunda
Pasaulē ienāk grēks

Rakstu vieta 
1.	Mozus	2:9,	15-25;	3:1-24	
2.	Korintiešiem	11:3

Centrālā patiesība 
Mēs	visi	esam	grēcinieki.

Pielietojums  
Neatpestītajiem:	Atgriezies	no	saviem	grēkiem	un	

nāc	pie	Jēzus	Kristus,	kurš	vienīgais	var	
paņemt	prom	tavus	grēkus!	

Bībeles pants 
“Tātad,	kā	viena	cilvēka	vainas	dēļ	pasaulē	ienācis	
grēks	 un	 ar	 grēku	 –	 nāve,	 tā	 visu	 cilvēku	 dzīvē	
ienākusi	nāve,	jo	visi	viņi	ir	grēkojuši.”		
	 	 Romiešiem	5:12

Uzskate
	 Attēli:	2-1,	2-2,	2-3,	2-4,	2-5	un	2-6

vai

	 figūras:	B-9,	B-10,	B-11,	B-12,	B-13,	B-14,	
B-15	un	B-16.

	 Fons	(vēlamais):	Āra	skats	vai	dārza	aina.

Stundas vadlīnijas

Ievads 
“Es	vēlētos,	lai	pasaulē	nebūtu	nezāļu.”

Notikumu attīstība 
1.	Ādams	dod	vārdus	visiem	dzīvniekiem.

2.	Dievs	rada	sievieti.

3.	Dieva	norādījumi	Ādamam	un	Ievai.						CPN
4.	Sātans	kārdina	Ievu.

5.	Ieva	pagaršo	augli	un	dod	to	Ādamam.	 CP
6.	Viņiem	bail	no	Dieva.	 	             CP
7.	Viņi	mēģina	paslēpties.

8.	Dievs	runā	uz	viņiem.	 								            CPN
9.	Dievs	soda	čūsku,	Ādamu	un	Ievu.

10.	Dievs	sagādā	apģērbu	no	ādām.

Kulminācija
Dievs	apsola	Glābēju.		 	         CPN

Nobeigums
Jēzus	Kristus	vēlas	tevi	glābt.
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Attēls 2-1

Attēls 2-2

Stunda
“Es	vēlētos,	lai	pasaulē	nebūtu	nezāļu,”	Aleksandrs	sūrojās,	palīdzēdams	
tēvam	iztīrīt	dārzu.	Viņi	bija	tikko	pārcēlušies	uz	jaunu	māju,	bet	dārzs	tur	
bija	pilns	ar	nezālēm,	dzelkšņiem	un	ērkšķiem.	

“Sensenos	laikos	nebija	ne	nezāļu,	ne	dzelkšņu,”	atbildēja	Aleksandra	tētis,	
“taču	tas	bija	ļoti	sen.”

“Kad	tas	bija?”	jautāja	Aleksandrs.

“Tas	bija	tad,	kad	Ādams	un	Ieva	dzīvoja	Ēdenes	dārzā.	Ādamam	nekad	
nevajadzēja	uztraukties	par	nezālēm.”

“Laimīgais	Ādams,”	nopūtās	Aleksandrs,	vilkdams	prom	ērkšķus,	kas	tikko	
kā	bija	saskrāpējuši	viņam	seju.

Patiešām	pasaule	bija	pavisam	citādāka	tad,	kad	Ādams	dzīvoja	Ēdenes	dārzā.	

Uzlieciet Ādamu (B-9)!

Ādamam	patika	pieskatīt	dārzu.	Dievs	viņam	bija	devis	šo	īpašo	darbu.	Viņš	
vienu	pēc	otra	Ādamam	parādīja	visus	dzīvniekus.	

1. aina 
Uzlieciet dzīvniekus (B-10)!

Ādams	deva	visiem	dzīvniekiem	vārdus.	Dievs	Ādamu	radīja	ļoti	gudru,	lai	
viņš	varētu	visiem	dzīvniekiem	izdomāt	dažādus	vārdus.	Viņam	nevajadzēja	
slēpties	 no	 lauvām	vai	 tīģeriem.	Tur	 nebija	 neviens	 dzīvnieks,	 kas	 būtu	
bīstams.	Dzīvnieki	nekāvās,	nenogalināja	un	neēda	viens	otru.

Taču	Ādams	 bija	 vientuļš.	Viņš	 nevarēja	 sadraudzēties	 ne	 ar	 vienu	 no	
dzīvniekiem.	Viņš	bija	savādāks.	Vai	jūs	varat	atcerēties,	kāpēc	Ādams	bija	
savādāks?	

Ļaujiet bērniem atbildēt!

Dievs	zināja,	ka	nav	labi	Ādamam	būt	vienam,	un	Viņš	nolēma	nokārtot	
arī	šo	lietu.

Noņemiet visas figūras!

2. aina
Uzlieciet Ādamu (B-11)!

Dievs	lika	Ādamam	aizmigt	ciešā	miegā.	Uzminiet,	ko	Dievs	izdarīja,	kamēr	
Ādams	gulēja.	

Viņš	izņēma	vienu	no	Ādama	ribām	un	aiztaisīja	to	vietu	ciet.	Bet,	ko	gan	
Dievs	varēja	darīt	ar	Ādama	ribu?	Viņš	izveidoja	kaut	ko	ļoti	skaistu,	kaut	
ko	tādu,	ko	tikai	Dievs	var	izdarīt.	Viņš	no	ribas	izveidoja	vēl	vienu	cilvēku,	
sievieti.

Lai arī konkrētā Ēdenes 
dārza atrašanās vieta nav 
zināma, daudzi Bībeles 
komentētāji atzīst, ka tā bija 
uz ziemeļiem no Persijas līča, 
Tigras un Eifratas tuvumā. 
Sk. 1. Moz. 2:10-14. Pārējo 
divu šajā vietā minēto upju 
atrašanās vieta nav zināma.

Ļaujiet pirmsskolniekiem 
nosaukt un atdarināt to 
dzīvnieku balsis, kuri nāca 
pie Ādama!

Lai pirmsskolnieki iztēlojas 
sevi guļam kā Ādamu.
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3. aina 
Aizvietojiet Ādamu (B-11) ar figūru B-9 un parādiet Ievu (B-12)!
Kāds	gan	pārsteigums	sagaidīja	Ādamu,	kad	viņš	pamodās!	Tur	viņa	
bija	–	apburoša	sieviete.	Dievs	deva	to	Ādamam	par	sievu.	Kas	par	
brīnišķīgu	dāvanu!	Ādams	vairs	nebija	viens.	Viņam	bija	kāds,	ar	ko	
runāties	un	ko	mīlēt.	Viņš	deva	savai	sievai	vārdu	Ieva.

Vēl,	pirms	Dievs	radīja	Ievu,	Viņš	teica	Ādamam:	“Es	tev	esmu	devis	šos	
kokus	dārzā,	lai	tie	tev	būtu	par	ēdienu.	Tu	vari	ēst	no	tiem	visiem,	izņemot	
tikai	vienu.	Tu	nedrīksti	ēst	no	laba	un	ļauna	atzīšanas	koka.”	Tur	bija	ļoti	
daudz	koku,	no	kuriem	Ādams	un	Ieva	varēja	ēst,	taču	viņiem	vajadzēja	
atcerēties	vienu	noteikumu:	“Jums	nebūs	ēst	no	 laba	un	 ļauna	atzīšanas	
koka.	Ja	jūs	ēdīsiet	no	šī	koka	augļiem,	jūs	mirdami	mirsiet.”	Dievs	viņus	
bija	radījis.	Viņš	zināja,	kas	tiem	bija	tas	vislabakais.	

Viņam	bija	 visas	 tiesības	 teikt	Ādamam	un	 Ievai,	 ko	drīkst	 darīt	 un	 ko	
nedrīkst.	 Tieši	 tāpat	 ir	 arī	 ar	mani	 un	 tevi.	Dievs	 ir	mūsu	Radītājs	 un	
Valdnieks.	Viņš	mums	ir	noteicis,	kas	mums	jādara	un	ko	nedrīkstam	darīt.	
Vai	varat	nosaukt	pāris	lietas,	ko	Dievs	mums	ir	licis	darīt?	

(Atļaujiet bērniem nosaukt!) 

No visas sirds mīlēt Dievu, savu tuvāko, klausīt vecākus.

Vai	varat	nosaukt	dažas	lietas,	ko	Dievs	mums	ir	aizliedzis	darīt?	

Piemēram, neiekārot, nezagt, nemelot. 

Tie	 ir	Dieva	noteikumi,	par	kuriem	varam	 lasīt	Bībelē.	Starp	mums	nav	
neviena,	kas	jau	kopš	dzimšanas	katru	dienu	būtu	spējis	paklausīt	visiem	
Dieva	likumiem.	Es	esmu	bijis	Dievam	nepaklausīgs,	un	tieši	tāpat	arī	jūs.	
Dievs	šo	nepaklausību	sauc	par	“grēku”.	Bībelē	teikts:	“Visi	ir	grēkojuši”	
(Romiešiem	3:23).	Savā	sirdī	jūs	zināt,	ka	tā	ir	patiesība.	Jūs	zināt,	ka	esat	
bijuši	nepaklausīgi	Dievam.	Līdz	tam	brīdim	Ādams	un	Ieva	nezināja,	ko	
nozīmē	grēkot.	

Bet	Dieva	pasaulē	bija	kāds,	kas	bija	apņēmies	panākt,	lai	cilvēki	grēkotu.	Tas	
neieredzēja	Dievu	un	gribēja	sabojāt	Viņa	pasauli.	Tas	labāk	gribēja	redzēt	
Ādamu	un	Ievu,	sliktus	nevis	labus.	Tas	bija	sātans,	Dieva	ienaidnieks.	Reiz	
viņš	bija	eņģelis	Debesīs,	bet	viņš	nepalika	tīrs	un	labs.	Viņš	sacēlās	pret	
Dievu,	un	Dievs	viņu	izdzina	no	Debesīm.	Taču	viņš	nebija	tik	stiprs	kā	
Dievs.	Sātans,	mēs	viņu	saucam	arī	par	velnu,	zināja,	ja	viņam	izdotos	panākt,	
ka	Ādams	un	Ieva	nepaklausītu	Dievam,	tad	arī	viņi	nevarētu	dzīvot	kopā	
ar	Dievu.	Tieši	to	arī	sātans	gribēja.	Viņš	sāka	plānot,	kā	īstenot	savu	plānu.	
Viņam	bija	labi	izstrādāts	plāns.	Viņš	panāca,	lai	viens	no	visskaistākajiem	
dzīvniekiem	runātu	uz	Ievu,	kamēr	tā	pastaigājās	dārzā.

 

4. aina
Noņemiet Ādamu (B-9) un uzlieciet čūsku (B-13)!

“Vai	tiešām	Dievs	teica,	ka	jūs	nedrīkstat	ēst	no	visiem	šiem	kokiem?”	čūska	
jautāja.	Vai	tā	Dievs	bija	teicis?	Nē,	sātans	mēģināja	Ievai	iestāstīt,	ka	Dievs	
nelabprāt	bija	ļāvis	viņai	un	Ādamam	ēst	no	koku	augļiem.	Taču	Dievs	bija	

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai uzticiet to izdarīt vecākam 
bērnam!
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Attēls 2-3 atļāvis	viņiem	ēst	no	visiem	kokiem,	izņemot	vienu.	Dievs	pret	cilvēkiem	
bija	ļoti	laipns	un	devīgs.

“Mēs	drīkstam	ēst	augļus	no	visiem	kokiem,	izņemot	vienu,	kas	atrodas	
dārza	pašā	vidū.	Dievs	teica:	“Jums	nebūs	ne	ēst,	ne	aiztikt	šī	koka	augļus,	
vai	arī	jūs	mirdami	mirsiet,””	Ieva	atbildēja.

Sātans	izmantoja	čūsku,	lai	apšaubītu	Dieva	teikto.	“Nē,	jūs	nemirsiet	viss.	
Dievs	zina,	ka	jūs	kļūsiet	kā	Dievs,	ja	ēdīsiet	no	tā	koka	augļiem,	un	varēsiet	
atšķirt	labu	no	ļauna.”	Velns	mēģināja	panākt,	lai	Ieva	domātu,	ka	Dievs	
nav	devis	viņiem	visu	to	labāko,	ko	Viņš	var	dot	dzīvei.	Apmuļķotā	Ieva	
klausījās	velnā.	Viņa	piegāja	tuvāk	kokam	un	apskatīja	augļus.	Tie	izskatījās	
garšīgi…	pat	ļoti	garšīgi.	Viņa	nodomāja,	ka	gribētu	būt	gudra	un	atšķirt	
labu	no	ļauna.	Viņa	izstiepa	roku,	aizskāra	augli	un	paņēma	to.	

5. aina
Ielieciet Ievai rokā augli (B14)!

Tad	 Ieva	 to	pagaršoja.	Viņa	pasauca	 savu	vīru	un	deva	viņam	augli,	un	
Ādams	arī	ēda.	

Noņemiet čūsku (B-13), uzlieciet Ādamu (B-9)!

Cik	nekrietni	bija	nepaklausīt	Dievam,	savam	Radītājam,	kas	tos	mīlēja	un	
darīja	tik	daudz	brīnišķīgu	lietu	viņu	labā!	Tagad	cilvēki	iepazina	par	ļaunumu	
un	grēku.	Tie	baidījās	sastapties	ar	Dievu.	Viņi	To	vairs	patiesi	nemīlēja.	
Viņi	sajutās	vainīgi.	Tagad	cilvēki	bija	grēcinieki.	

Tāpēc	ka	Ādams	un	Ieva	padevās	sātanam	un	nepaklausīja	Dievam,	katrs	
cilvēks	pasaulē	ir	grēcinieks.	Viņu	grēks	atstāja	nopietnas	sekas	uz	mani	un	
tevi.	Tas	nozīmē,	ka	es	un	tu	esam	dzimuši	grēcinieki	(Romiešiem	3:23,	5:18).	
Mēs	esam	piedzimuši	ar	lielāku	vēlmi	nepaklausīt	Dievam	nekā	paklausīt.	
Tas	ir	apmēram	tāpat	kā	futbola	komandā	(varat izmantot arī citu piemēru), 
kad	kāds	no	komandas	skrien	pēc	bumbas.	Ja	viņš	gūst	vārtus,	tas	ir	visas	
komandas	labā.	Ja	viņš	aizsit	garām,	visa	komanda	zaudē.	Ādams	ir	kā	mūsu	
komandas	līderis.	Viņš,	nepaklausot	Dievam,	“netrāpīja	vārtos”,	un	līdz	ar	
to	mēs	visi	zaudējam.	Mēs	visi	esam	nepaklausīgi	un	vainīgi	tāpēc,	ka	Ādams	
grēkoja.	Bībelē	teikts:	„Viena	cilvēka	vainas	dēļ	pasaulē	ienācis	grēks	un	ar	
grēku	–	nāve,	tā	visu	cilvēku	dzīvē	ienākusi	nāve,	jo	visi	viņi	ir	grēkojuši”	
(Romiešiem	5:12).	

Līdz	ar	Ādama	grēku	pasaulē	ienāca	lielas	izmaiņas.
Noņemiet visas figūras!

6. aina
Uzlieciet Ādamu un Ievu (B-15).

Ādamam	un	Ievai	bija	kauns.	Pēkšņi	viņi	saprata,	ka	ir	kaili,	un	steidzās	no	
vīģes	koka	lapām	sašūt	apģērbu.	

Dievs	bija	viņus	brīdinājis,	ka	tie	mirdami	mirs,	ja	nepaklausīs	Dieva	norādēm.	
Vai	tas	notika?	Viņi	nenomira	uzreiz,	bet	gan	pēc	daudziem	gadiem.	Bet	
tanī	brīdī	Ādams	un	Ieva	nomira	citādā	veidā,	daudz	briesmīgākā.	Pirms	šī	
pārkāpuma	viņi	pazina	un	mīlēja	Dievu	ļoti	īpašā	veidā.	Katru	vakaru	Dievs	

Bērni var izspēlēt sarunu 
starp Ievu un čūsku. 
Uzrakstiet tekstu uz kartītēm, 
lai viņi var lasīt!

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai uzticiet to izdarīt vecākam 
bērnam!
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Attēls 2-5nāca	uz	Ēdenes	dārzu.	Ādams	ar	Ievu	vienmēr	gaidīja	šos	brīžus,	bet	šoreiz	
viņi	bija	nobijušies.	Viņu	draudzība	ar	Dievu	bija	izjukusi.	Bībele	atšķirtību	
no	Dieva	sauc	par	“nāvi”,	un	tieši	tas	bija	noticis	ar	Ādamu	un	Ievu.	

Tas	ir	noticis	arī	ar	katru	vienu	no	mums.	Bībelē	teikts,	ka	“Ādamā	mēs	
visi	esam	miruši”	(1.	Korintiešiem	15:22).	Tas	nozīmē,	ka	gan	tu,	gan	es	
esam	atšķirti	no	Dieva.	Ja	mēs	turpinām	dzīvot	savu	grēcīgo	dzīvi,	tad	
mēs	tā	arī	nekad	nedzīvosim	kopā	ar	Dievu,	bet	vienmēr	paliksim	no	
Viņa	atšķirti.	Tas	ir	visļaunākais,	kas	var	ar	cilvēku	atgadīties.	Cik	gan	tas	
ir	skumji,	ka	grēks	ienāca	pasaulē!	

Ādams	un	Ieva	bija	nobijušies.	Viņi	centās	paslēpties	no	Dieva,	taču	tas	
nevienam	nav	 iespējams.	Dievs	zināja,	kas	bija	noticis,	un	Dievs	 jautāja,	
kāpēc	viņi	paslēpušies.

Ādams	atbildēja:	“Es	izdzirdēju	Tavu	balsi	dārzā	un	paslēpos,	jo	esmu	kails.”	

Tad	Dievs	teica:	“Kā	tu	zināji,	ka	esi	kails?	Tu	taču	nebūsi	ēdis	no	tā	koka	
augļiem,	kurus	Es	tev	aizliedzu	ēst?”

Ādams,	kurš	tagad	jau	bija	vairāk	slikts	nekā	labs,	sāka	visu	vainu	novelt	
uz	sievu.	Viņš	teica:	“Sieviete,	kuru	Tu	man	piešķīri,	deva	man	kaut	kāda	
koka	augli,	un	es	to	ēdu.”	

Tad	Dievs	teica	Ievai:	“Ko	tu	esi	izdarījusi?”	

Ieva	mēģināja	visu	novelt	uz	čūsku:	“Čūska	mani	pierunāja,	un	es	paņēmu	
augli.”

Mēs	esam	tieši	tādi	paši,	vai	ne?	Mēs	cenšamies	savu	vainu	novelt	uz	citiem.	
Jūs	varbūt	sakāt:	“Tā	bija	māsa,	kas	sāka	šo	strīdu”	vai	“Es	nemaz	negribēju	
dusmoties,	tas	vienkārši	tā	gadījās,”	vai,	“Es	jau	nemaz	nemeloju.	Es	tikai	
pajokoju.”	Dievs	zina,	kas	ir	vainīgais.	Kad	jūs	Viņu	neklausāt,	tad	paši	vien	
esat	vainīgi.	Dievs	vēlas,	lai	tu	būtu	gatavs	pateikt:	“Dievs,	es	esmu	grēkojis,	
un	es	esmu	vainīgs.”	

Ādams	un	Ieva	negribēja	atzīties,	taču	Dievs	zināja,	ko	tie	bija	izdarījuši.	
Viņš	tos	jau	bija	brīdinājis,	kas	notiks,	ja	viņi	grēkos.

Vispirms	Dievs	uzrunāja	čūsku:

“Tāpēc,	 ka	 tu	 to	 esi	 darījusi,	 tu	 būsi	 visnolādētākā	 starp	 visiem	 zemes	
dzīvniekiem.	Tu	vienmēr	līdīsi	uz	vēdera	un	rīsi	putekļus	visu	savu	mūžu.”	
Šis	brīnišķīgais	spožais	dzīvnieks	vairs	nebija	tik	pievilcīgs.	Gluži	pretēji,	
cilvēki	sāka	no	tā	baidīties	un	ienīst.	Kopš	tās	dienas	čūskas	lien	pa	zemi.

Pēc	tam	Dievs	runāja	uz	Ievu:

“Tev	vajadzēs	daudz	ciest,	īpaši	dzemdējot	bērnus.	Tavam	vīram	būs	valdīt	
pār	tevi.”	Tajā	pašā	reizē	pasaulē	ienāca	arī	slimības	un	sāpes.	

Dievs	teica	Ādamam,	ka,	no	šī	brīža	sākot,	viņam	vajadzēs	smagi	strādāt,	
lai	sevi	pabarotu.	Augs	ērkšķi,	dadži	un	nezāles,	un	raža	būs	grūti	ievācama.	
Ādamam	vajadzēs	strādāt	vaiga	sviedros.	Tad	viņš	nomirs	un	viņa	miesa	
atkal	pārvērtīsies	par	putekļiem.

Dievs	izdzina	Ādamu	un	Ievu	ārā	no	brīnišķīgā	Ēdenes	dārza.	Viņš	nolika	
debesu	radījumu,	ķerubu	ar	liesmojošu	zobenu,	pie	dārza	ieejas,	lai	cilvēki	
nekad	nevarētu	atgriezties.	Laimīgās	dienas	bija	beigušās,	jo	Ādams	un	Ieva	
nepaklausīja	savam	Radītājam	un	Valdniekam.

Varat ļaut diviem bērniem 
izspēlēt Ādama un Ievas 
dialogu ar Dievu.
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Attēls 2-6

CPN

Apģērbs,	ko	tie	bija	izveidojuši	no	vīģes	koka	lapām,	nebija	pietiekoši	labs.	
Dievs	viņiem	deva	labākas,	no	dzīvnieku	ādām	darinātas	drēbes.

7. aina
Nomainiet Ādamu un Ievu (B-15) ar figūru B-16!

Lai	izgatavotu	Ādamam	un	Ievai	apģērbu,	vajadzēja	nogalināt	dzīvniekus.	
Varbūt	Dievs	tādējādi	gribēja	parādīt,	ka	jātiek	izlietām	asinīm,	lai	ar	Dievu	
izlīgtu.

Dievs	arī	deva	brīnišķīgu	apsolījumu.	Dievs	apsolīja	reiz	sūtīt	Kādu,	kas	nāks	
un	iznīcinās	sātana	varu.	Tas	nāks	un	atbrīvos	grēciniekus	no	viņu	grēkiem.	
Viņš	nāks	un	vedīs	mūs	atpakaļ	pie	Dieva.	Tev	un	man	ir	ļoti	nepieciešams	šis	
“Kāds”,	vai	ne?	Dievs	turēja	šo	apsolījumu	un	tūkstošiem	gadu	vēlāk	sūtīja	
Savu	vienīgo	Dēlu,	Kungu	Jēzu	Kristu.	Jēzus	Kristus	vienmēr	paklausīja	
Dievam.	Viņš	nebija	grēcinieks.	Un	tomēr	Dievs	sodīja	Savu	mīļo	Dēlu	par	
mūsu	nepaklausību.	Jēzus	Kristus	tika	pienaglots	pie	krusta	un	tur	izcieta	
mūsu	pelnīto	sodu,	pārspējot	sātana	varu.	Viņš	 ir	vienīgais,	kas	var	vest	
mūs	atpakaļ	pie	Dieva,	lai	mēs	vairs	nebūtu	šķirti	no	Viņa.	Jēzus	Kristus	
ir	vienīgais,	kas	var	tevi	atbrīvot	no	nepaklausības	Dievam.	Viņš	var	tev	
palīdzēt	paklausīt	Dievam.	Taču,	lai	to	varētu	izdarīt,	tev	jāpaļaujas	uz	Kungu	
Jēzu.	Bībelē	teikts:	“Tas,	kurš	tic…”	(Jāņa	5:24).	Ja	tu	patiesi	nožēlo	savu	
nepaklausību	un	nevēlies	būt	atšķirts	no	Dieva,	nāc	pie	Jēzus	Kristus	tūlīt!	
Tajā	vietā,	kur	tu	sēdi,	saki	Viņam	(tev	nevajag	to	teikt	skaļi),	ka	nožēlo	
savus	grēkus.	Saki	paldies,	ka	Jēzus	tavā	vietā	ir	izcietis	sodu	par	grēkiem.	
Saki,	ka	vēlies,	lai	Viņš	kļūst	par	tavu	Glābēju.	Lūdz,	lai	Viņš	palīdz	tev	būt	
paklausīgam.	Tas	ir	tik	brīnišķīgi,	ka	Jēzus	Kristus	var	glābt	kādu	zēnu	vai	
meiteni.	Viņš	vēlas	to	darīt.	

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kad	pasaulē	nebija	ne	dzelkšņu,	ne	ērkšķu,	ne	nezāļu?	(Tad, kad 

Ādams un Ieva dzīvoja Ēdenes dārzā. Tur arī nebija grēka.)

2.	 Kā	Dievs	radīja	pirmo	sievieti?	(No Ādama ribas.)

3.	 Kas	katru	vakaru	notika	Ēdenes	dārzā?	(Dievs katru vakaru nāca 
uz dārzu parunāties ar Ādamu un Ievu.)

4.	 Kāpēc	Dievam	bija	tiesības	noteikt,	ko	viņi	drīkst	darīt	un	ko	ne?	
(Jo Viņš bija tos radījis.)

5.	 Kas	grib	sabojāt	visu,	ko	Dievs	ir	radījis?	(Velns jeb sātans.)

6.	 Kuru	dzīvnieku	sātans	izmantoja?	(Čūsku)

7.	 Kādas	sekas	Ādama	grēks	atstāja	uz	mani	un	tevi?	(Viņa dēļ mēs 
visi esam grēcinieki.)

8.	 Kāpēc	grēks	mums	visiem	ir	tik	liela	problēma?	(Tāpēc, ka tas šķir 
mūs no Dieva, mūsu Radītāja.)

9.	 Kādu	apsolījumu	Dievs	deva	Ādamam	un	Ievai?	(Viņš apsolīja, 

Atkārtošanas spēle
Numurētās auklas
Nogrieziet divpadsmit        
30-40cm garas auklas! Katrai 
galā piestipriniet papīra 
sloksni un sanumurējiet no 1 
līdz12!
Nostiepiet auklas pār 
flanelogrāfu vai kādu kasti, lai 
skaitļi būtu paslēpti aiz tās!
Sadaliet klasi divās 
komandās!
Pārmaiņus no vienas un 
otras komandas izsauciet 
bērnu, kuram jāizvēlas aukla! 
Auklas numurs norāda, uz 
kuru jautājumu bērnam vai 
citam, kuru viņš izvēlas no 
savas komandas, jāatbild.
Ja atbilde ir pareiza, 
komanda saņem punktus, 
kurus iegūst, pareizinot 
tās jautājuma numuru ar 
desmit (piem., 4. jautājums 
= 4x10=40 punkti). Uzvar 
komanda, kurai vairāk 
punktu.

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai uzticiet to izdarīt vecākam 
bērnam!
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ka reiz sūtīs Kādu, kas iznīcinās sātana varu, Kādu, kas atbrīvos grēciniekus 
no viņu grēkiem, Kādu, kas atgriezīs mūs atpakaļ pie Dieva.)

10.	 Ko	Ādams	un	Ieva	mēģināja	izdarīt	pēc	tam,	kad	nebija	paklausījuši	
Dievam?	(Viņi mēģināja no Dieva noslēpties.)

11.	 Nosauc	dažas	izmaiņas,	kuras	ienāca	pasaulē	līdz	ar	grēku!	(Nošķirtība 
no Dieva. Citu vainošana par saviem grēkiem. Čūskas sāka līst uz vēdera. 
Slimības. Pasaulē ienāca nespēks un sāpes. Dzīvnieki sāka ēst cits citu. Sāka 
augt ērkšķi, dzelkšņi un nezāles. Ādams un Ieva vairs nevarēja dzīvot Ēdenes 
dārzā.)

12.	 Kāpēc	Ādams	un	Ieva	nevarēja	atgriezties	Ēdenes	dārzā?	(Ķerubs ar 
liesmojošu zobenu sargāja ieeju dārzā).

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Lēkšana 
Nolieciet uz grīdas 30cm 
garu lentu, kuras priekšā 
ir pietiekami daudz vietas, 
lai bērns varētu lēkt!
Kad bērns atbild pareizi, 
viņam jānostājas ar kopā 
saspiestām kājām pie 
lentas un jālec, cik tālu 
var. Piespraudiet zīmīti 
ar viņa vārdu vietā, kur 
bērns piezemējas!
Spēles beigās bērni 
aplaudē.
Ja laiks atļauj, bērni var 
mēģināt labot savus 
rekordus, bet nemudiniet 
uz sacensībām!
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3. stunda
Pirmie bērni (Kains un Ābels)

Rakstu vietas 
1.	Mozus	4:1-16
Ebrejiem	11:4

Centrālā patiesība 
Mums	jānāk	pie	Dieva	tā,	kā	Viņš	to	ir	noteicis.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Tev	jāuzticas	Jēzum		Kristum	kā	

savam	Glābējam,	Viņš	ir	vienīgais	ceļš	pie	
Dieva.	

Atpestītajiem:	Pateicies	Dievam,	ka	esi	uzticējies	
Kristum,	kas	ir	ceļš	pie	Dieva!

Bībeles pants 
Atkārtojiet	Romiešiem	5:12.	

Ja	 izmantojat	 šo	 kā	 atsevišķu	 nodarbību,	mēs	
iesakām:	“Neviens	nenāk	pie	Tēva,	kā	vien	caur	
Mani.”																																														Jāņa	14:6

Uzskate
	 Attēli:	3-1,	3-2,	3-3,	3-4,	3-5	un	3-6
vai
	 figūras:	B-1,	B-17,	B-18,	B-19,	B-20,	B-21,	
B-22,	B-23,	B-24,	B-25	un	B-26.

	 Fons	(vēlamais):	Āra	skats.

Stundas vadlīnijas

Ievads  
Pirmā	bērniņa	piedzimšana.

Notikumu attīstība 

1. Ābela	piedzimšana.	

2.	Zēni	pieaug.		                                           CP
3.	Kains	kļūst	par	zemkopi.

4.	Ābels	kļūst	par	lopkopi.

5.	Ābels	pienes	Dievam	upuri									CPA, CPN
6.	Kains	pienes	Dievam	upuri.	         CPN
7.	Dievs	pieņem	Ābelu	un	viņa	upuri.								CPN
8.	Dievs	nepieņem	Kainu	un	viņa	upuri.				CPN
9.	Kains	kļūst	skaudīgs	un	sadusmojas.

10.	Dievs	dod	Kainam	vēl	vienu	iespēju.	   CPN

Kulminācija 
11.	Kains	nogalina	Ābelu.	
12.	Dievs	runā	ar	Kainu.

Nobeigums 
Kains	aiziet	no	Dieva.                                 CPN
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Attēls 3-1

Attēls 3-2

CP

CP

Stunda
1. aina
Uzlieciet Ievu un mazo Kainu (B-17)!

Ādams	un	Ieva	ar	prieku	noraudzījās	savā	pirmdzimtajā	puisēnā.	Tas	bija	
pirmais	pasaulē	dzimušais	bērniņš.	Ādams	un	Ieva	droši	vien	skatījās	un	
brīnījās	par	mazajiem	pirkstiņiem,	actiņām,	austiņām.	
Noņemiet visas figūras!

2. aina
Uzlieciet Ādamu, Ievu un divus zēnus (B-18)!

“Mēs	viņu	nosauksim	par	Kainu,”	teica	Ieva,	un	Ādams	piekrita.

Vēl	pēc	kāda	laiciņa	viņiem	piedzima	otrs	bērns.	Viņi	to	nosauca	par	Ābelu.	
Ādams	un	Ieva	priecājās,	redzot	savus	dēlus	augam,	staigājam	un	dzirdot	
viņus	runājam.	Kad	zēni	paaugās,	viņi	droši	vien	lūdza:	“Pastāstiet	mums	
par	Ēdenes	dārzu!”	
Lai bērni iedomājas, ka viņi ir Ādams un Ieva, un pastāsta par to, kā bija Ēdenes dārzā. Lai viņi 
pastāsta par skaistumu, par draudzību ar Dievu, par to, cik tur bija viegla dzīve: ne nezāļu, ne slimību. 
Lai pastāsta, par ķerubu, kas sargā dārza ieeju.

“Vai	tad	Dievs	mūs	nemīl?”	zēni,	iespējams,	jautāja	saviem	vecākiem.	

Cik	mums	 ir	zināms,	 tad	Ādams	un	Ieva	viņiem	paskaidroja:	“Jā,	 lai	arī	
mēs	 neesam	 to	 pelnījuši,	Dievs	 pret	mums	 ir	 bijis	 labs.	Viņš	mums	 ir	
parādījis	ceļu,	kā	Viņš	mums	var	piedot.	Kad	mēs	nožēlojam	savus	grēkus	
un	nokaujam	dzīvnieku,	izlejot	tā	asinis,	tad	Dievs	mums	piedod.	To	ir	ļoti	
svarīgi	iegaumēt.”	Vēl	tūkstošiem	gadu	pirms	Kunga	Jēzus	atnākšanas	Dievs	
parādīja	vienīgo	veidu,	kā	Viņam	tuvoties.	Dzīvnieku	nāve	bija	kā	ilustrācija	
tam,	ko	darīs	Jēzus	Kristus.	Savu	grēku	dēļ	mēs	nevaram	tuvoties	Dievam.	
Taču	Jēzus	Kristus,	Dieva	Dēls,	bija	bez	grēka.	Viņš	nāca	no	Debesīm	un	
dzīvoja	pilnīgi	nevainīgu	dzīvi,	un	tad	nomira	pie	krusta	par	grēciniekiem,	
tādiem	kā	es	un	jūs.	Viņa	dārgās	asinis	tika	izlietas,	lai	mēs	tiktu	brīvi	no	grēka.	
Šodien	Viņš	ir	dzīvs,	jo	Viņš	uzcēlās	no	mirušiem	un	tagad	ir	vienīgais,	kas	
var	vest	jūs	atpakaļ	pie	Dieva.	Tas	ir	Dieva	ceļš,	un	nav	neviena	cita	ceļa,	kā	
mēs	varam	Viņam	tuvoties.	Ir	ļoti	svarīgi,	lai	jūs	to	iegaumētu.	Tikpat	svarīgi,	
kā	Kainam	un	Ābelam	atcerēties	par	upurējamiem	dzīvniekiem.	

Kains	un	Ābels	nekad	negāja	skolā.	Viņiem	visu	mācīja	vecāki.	Zēni	mācījās	
kopt	zemi.	Viņi	mācījās	strādāt.	Viņi	palīdzēja	ravēt	nezāles,	un	daudz	reizes	
bija	tā,	ka	viņi	nogura,	vēl	pirms	darbs	tika	pabeigts.	

Taču	Ādams	un	Ieva	nemācīja	viņiem	kurnēt	un	nepaklausīt.	Viņi	darīja	
sliktas	lietas	bez	mācīšanas,	jo	bija	grēcinieki.	Viņi	vairāk	vēlējās	nepaklausīt	
Dievam	nekā	paklausīt.	Tieši	tāpat	ir	ar	mani	un	tevi.	Tev	šķiet,	ka	vieglāk	ir	
samelot,	lai	neiekultos	nepatikšanās.	Daudz	vieglāk	ir	domāt	sliktas	domas	
par	skolotāju.	Ļoti	viegli	ir	palikt	dusmīgam	un	sākt	kliegt.	Šīs	nepareizās	
lietas,	 ko	Bībele	 sauc	 par	 grēku,	 neļauj	mums	būt	 kopā	 ar	Dievu.	Tev	
jāsaņem	grēku	piedošana,	 vai	 arī	 tu	 nekad	nevarēsi	 būt	 kopā	 ar	Dievu.	
Dievs	 ir	 tas,	kurš	 izlemj,	kā	grēcinieks	var	Viņam	tuvoties.	Tev	un	man	
ir	jātuvojas	Dievam	tā,	kā	Viņš	to	ir	noteicis.	Tas	attiecās	arī	uz	Kainu	un	
Ābelu.	

Noņemiet visas figūras!

Pirmsskolnieki var 
iztēloties, ka auklē rokās 
zīdainīti.
Kains nozīmē “iegūtais”. 
Acīm redzot, Ieva saprata, 
ka Dievs viņai ir devis dēlu.

Ābels nozīmē “atelpa”.

Varat izraudzīt četrus bērnus, 
kuri nospēlē sarunu starp 
Ādamu, Ievu un viņu dēliem. 
Uzrakstiet tekstu uz lapām, 
lai bērni to var lasīt!
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Attēls 3-3

CPN

3. aina
Uzlieciet Kainu (B-21)!

Kad	zēni	paaugās,	Kainam	patika	mācīties	zemkopību.	Viņam	patika	audzēt	
dažādus	augus,	dārzeņus,	ziedus,	augļus.	Viņš	ravēja	un	smagi	strādāja,	lai	
ievāktu	 labu	ražu.	Viņam	patika	sajust	mīksto	augsni,	kad	 to	apstrādāja,	
stādīdams,	 ardams	vai	 grābdams.	Viņš	 lepojās	 ar	brīnišķīgajiem	augiem,	
kokiem	un	garšīgo	pārtiku,	kuru	viņš	varēja	ievākt.	Bībelē	teikts,	ka	“Kains	
bija	zemkopis”	(1.	Mozus	4:2).	

Uzlieciet Ābelu  (B-20) un aitas(B-20)!

Ābelam	 labāk	 par	 kokiem	 un	 augiem	patika	 dzīvnieki.	 Jo	 īpaši	 viņam	
patika	audzēt	 jērus	un	aitas.	Viņš	 tās	aizsargāja	no	visādām	briesmām.	
Viņš	tās	vadīja	pie	ūdens	un	uz	ganībām.	Bībelē	teikts:	“Ābels	bija	aitu	
gans”	(1.	Mozus	4:2).

Taču,	kā	jau	mēs	to	redzējām,	abi	puikas	bija	grēcinieki.	Tie	sāka	domāt	
par	to,	kādas	bija	viņu	attiecības	ar	Dievu.	Viņu	grēks	bija	tas,	kas	traucēja	
attiecībās	ar	Dievu.	Kaut	ko	vajadzēja	darīt,	lai	šo	situāciju	labotu.	No	Ādama	
un	Ievas	viņi	bija	iemācījušies	vienu	veidu,	kā	tuvoties	Dievam	un	saņemt	
piedošanu.	Vajadzēja	upurēt	kādu	dzīvnieku,	kura	asinīm	tika	izlietas,	un	
tas	nomira	viņu	vietā,	jo	“bez	asins	izliešanas	nav	piedošanas”	(Ebrejiem	
9:22).	Tāds	bija	Dieva	noteiktais	ceļš,	kā	Viņam	tuvoties.

4. aina
Noņemiet aitas (B-20)!

Vai	viņi	ies	pa	Dieva	noteikto	ceļu?	Ābels	gāja	un	uzmanīgi	pārskatīja	savas	
aitas.	Viņš	 izmeklēja	vislabāko	no	visām	un	nokāva,	 ļaudams	 tās	asinīm	
izlīt	zemē.	

Uzlieciet Ābela altāri (B-23)!

To	darīdams,	Ābels	uzticējās,	ka	Dievs	piedos	viņa	grēkus.	Bībele	mums	
saka,	ka	viņam	bija	ticība	uz	Dievu	(Ebrejiem	11:4).	Viņš	nāca	pie	Dieva	tā,	
kā	Dievs	to	bija	noteicis.	Cik	gudri!	Dievs	vēlas,	lai	arī	tu	zinātu,	kā	Dievs	
vēlas,	lai	tu	Viņam	tuvotos.	

Mūsdienās,	lai	tuvotos	Dievam,	nav	jānokauj	dzīvnieks.	Ceļš,	pa	kuru	mēs	
varam	nākt	pie	Dieva,	 ir	 Jēzus	Kristus.	Bībelē	Viņu	arī	sauc	par	“Dieva	
Jēru”.	Dievs	deva	Savu	vienīgo	Dēlu,	lai	Viņš	varētu	būt	upuris	par	visiem	
grēkiem.	Jēzus	Kristus	nomira	pie	krusta	par	cilvēku	grēkiem.	Viņa	dārgās	
asinis	tika	izlietas,	lai	mēs	varētu	saņemt	piedošanu.	Tev	ir	jāgrib	novērsties	
no	saviem	grēkiem,	 jātic,	ka	Jēzus	Kristus	bija	pilnīgs	upuris	par	 taviem	
grēkiem,	un	jālūdz,	lai	Kungs	Jēzus	tev	piedod.	

Tas	ir	vienīgais	ceļš	pie	Dieva.	Ja	tu	esi	nācis	pie	Dieva	caur	Jēzu	Kristu,	
tad	tev	katru	dienu	jāpateicas	par	to,	ka	tavi	grēki	ir	piedoti	un	ka	tu	piederi	
Viņam.	Ja	tu	nenāc	pie	Dieva	tādā	veidā,	kā	Viņš	to	ir	noteicis,	tad	tu	vispār	
nevari	pie	Viņa	nākt.	Ābels	nāca	Dieva	priekšā	tā,	kā	Viņš	to	bija	noteicis.	
Vai	arī	viņa	brālis	darīs	tāpat?

Kains	uzlūkoja	dārzeņus	un	augļus,	kurus	bija	izaudzējis	un	ar	kuriem	lepojās.	
Varbūt	viņš	nodomāja:	“Nekas	nevar	būt	labāks	pa	šo.	Esmu	pārliecināts,	
ka	Dievam	tas	patiks.	Viņš	mani	pieņems.	Tas,	ko	es	daru	ir	ļoti	labi.”	

Uzlieciet Kaina altāri (B-22)!

Pirmsskolniekiem patiks 
iztēloties, ka viņi ir gani kā 
Ābels vai zemkopji kā Kains.

No Rakstiem nav skaidri 
noprotams, vai Kains un Ābels 
bija redzējuši, ka Ādams 
upurē Dievam, vai Dievs kaut 
kā citādi atklāja, ka jāpienes 
upuri, bet no 1. Mozus 4:3 ir 
skaidrs, ka notika upurēšana.

Var gadīties, ka jāizskaidro, 
ko nozīmē upuris.

CPA
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Bet	tas	nebija	veids,	ko	Dievs	bija	parādījis.

Varbūt	 tu	 esi	 kā	Kains,	 tev	 ir	 pašam	 savas	domās,	 kā	 varētu	 tikt	Dieva	
pieņemts	un	saņemt	piedošanu.	Iespējams,	tu	domā:	“Es	centīšos	būt	labs,	
turklāt	es	tik	un	tā	esmu	labākais	savā	klasē.”	Neatkarīgi	no	tā,	cik	labs	arī	
tu	būtu,	tu	esi	grēcinieks.	Tas,	ka	tu	centīsies	būt	labs,	nepadarīs	tevi	taisnu	
Dieva	priekšā.	Tas	nav	Viņa	ceļš.	Dieva	ceļš	ir	caur	Jēzu	Kristu.	Varbūt	tu	
domā:	“Es	taču	saku	lūgšanas,	es	eju	svētdienas	skolā	un	kopā	ar	vecākiem	
uz	baznīcu.”	Taču	šīs	lietas	pašas	par	sevi	nevar	tevi	vest	pie	Dieva.	Dieva	
ceļš	ir	caur	Jēzu	Kristu.	Varbūt	kāds	tev	ir	teicis:	“Tu	vēl	esi	maziņš.	Dievs	
nekad	tevi	neatstās	ārpus	Debesīm.”	Bībele	saka,	ka	jau	no	pašas	dzimšanas	
visi	cilvēki	ir	pret	Dievu	(Romiešiem	3:23,	5:18).	Tu	neesi	pieaudzis,	bet	arī	
tev	ir	jānāk	pie	Dieva	par	to	ceļu,	kuru	Viņš	ir	noteicis,	–	caur	Jēzu	Kristu.

Vai	tu	nāc	pie	Dieva	pa	savu	ceļu,	kā	Kains,	nevis	pa	Dieva	ceļu?

Ko	Dievs	domāja	par	Kaina	un	Ābela	atšķirīgajiem	upuriem?	Dievs	skaidri	
pateica,	ko	Viņš	par	to	domā.	Bībele	mums	saka,	ka	Dievs	pieņēma	Ābelu	
un	viņa	dzīvnieka	upuri.	Dievs	Ābelam	bija	piedevis.	Cik	Ābels	bija	laimīgs	
un	pateicīgs!	

Arī	tu	vari	būt	tieši	tāds	pats,	saņemot	piedošanu	no	Dieva.	Tev	ir	jātic,	ka	
Jēzus	Kristus	izlēja	asinis	un	nomira	pie	krusta	kā	upuris	par	taviem	grēkiem,	
un	tev	jāpaļaujas	uz	Jēzu,	lai	Viņš	tev	piedotu.	Ja	tu	tā	darīsi,	tad	Dievs	tevi	
pieņems	un	tu	būsi	kopā	ar	Viņu.	Varbūt	kāds	no	jums	tagad	pie	sevis	domā:	
“Jā,	es	vēlos	to	darīt,	taču	es	nezinu,	kā.”	Ja	tas	tā	ir,	es	pēc	mūsu	nodarbības	
būšu	priecīgs	tev	paskaidrot	vairāk,	ko	par	to	saka	Bībele.	Paliec,	savā	vietā	
(vai arī nozīmējiet kādu citu vietu),	kad	pārējie	ies	projām,	un	tā	es	zināšu,	ka	
gribi	ar	mani	parunāt	par	to,	kā	izlīgt	ar	Dievu,	kā	to	darīja	Ābels.

Kains	nebija	ne	 laimīgs,	ne	pateicīgs.	Dievs	skaidri	 lika	 saprast,	ka	Viņš	
nepieņēma	ne	Kainu,	ne	viņa	upuri.	Viņa	upuris	nebija	tāds,	kādu	Dievs	
bija	noteicis.	Kaina	dzīve	un	sirds	bija	pilna	ar	grēku,	un	viņš	negribēja	no	
tā	novērsties.	Viņš	negribēja	nākt	pie	Dieva	tā,	kā	Dievs	to	bija	noteicis.	

Žēl,	ka	tu	arī	vari	būt	tāds	kā	Kains.	Tu	centies	būt	labs,	lūdz	un	ej	ar	vecākiem	
uz	baznīcu.	Bet,	lai	saņemtu	piedošanu,	tev	nepieciešams	paļauties	tikai	uz	
Jēzu	Kristu.	Arī	tev	jāsaprot,	ka	Dievs	tevi	nepieņems,	ja	nenāksi	pie	Viņa	
tā,	kā	Viņš	to	ir	noteicis.	Dievs	nemainīs	Savas	domas	par	to,	kā	tas	jādara.	
Dievs	vienmēr	runā	nopietni.	Viņš	noraidīja	Kainu	un	viņa	upuri.	Kains	
bija	greizsirdīgs	uz	savu	brāli	un	dusmīgs	uz	Dievu.	Kaina	seja	bija	drūma.

5. aina
Uzlieciet Dieva simbolu (B-1)! Nomainiet Kainu (B-21) ar figūru B-24! Noņemiet Ābelu (B-19) un 
Ābela altāri (B-23)!

“Kādēļ	 tu	 esi	 dusmīgs,	Kain?”	Dievs	 jautāja.	 “Kāpēc	 tu	 izskaties	 tik	
neapmierināts?	Ja	tu	darītu	pareizi,	Es	tevi	varētu	pieņemt.	Šobrīd	grēks	
tev	uzglūn	kā	plēsīgs	zvērs,	lai	tevi	saplosītu.	Pa	kuru	ceļu	tu	iesi?”	Dievs	
deva	Kainam	vēl	vienu	iespēju.	Cik	gan	labs	ir	Dievs!	Pa	kuru	ceļu	Kains	
ies,	pa	savu	vai	pa	Dieva	ceļu?	Diemžēl	Kains	palika	drūms	un	paturēja	
greizsirdīgas	domas	sirdī.	Viņš	atteicās	pienest	Dievam	dzīvnieku	upuri.	
Viņam	nebija	ticības	Dievam.

Ir dažādi uzskati, kādēļ 
Dievs noraidīja Kaina upuri. 
Daži pētnieki skaidro, ka 
par iemeslu bija veids, kā 
tas tika pienests. Citi domā, 
ka upurēšanas veids nebija 
noteikts pirms bauslības 
došanas. Tomēr dedzināmie 
upuri ir minēti Ījaba grāmatā, 
kas ir visvecākā Bībelē (Ījaba 
42:8). Tā kā Ebreju vēstulē 
Ābela upuris ir raksturots kā 
ticības upuris, šķiet, ka viņš 
sekoja piemēram, kad Dievs 
nogalināja dzīvniekus, lai 
sagādātu Ādamam un Ievai 
apģērbu.

CPN

Raksti skaidri māca, ka 
ticība, kura tiek pieskaitīta 
par taisnību, ir ticība 
Kungam Jēzum Kristum 
un viņa izlietajām asinīm 
par grēkiem. Ābela ticība 
sniedzās nākotnē uz šo 
notikumu, turpretī mūsu 
ticība skatās atpakaļ uz šo 
piepildīto apsolījumu.

Attēls 3-5
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Varbūt	šeit	ir	kāds	zēns	vai	meitene,	kuru	Dievs	šodien	atkal	uzrunā?	Tu	
zināji,	ka	tev	ir	jānāk	pie	Jēzus	Kristus	un	jāuzticas	Viņam,	lai	Viņš	var	
paņemt	tavus	grēkus,	bet	tu	to	nedarīji.	Šodien	ir	vēl	viena	iespēja.	Dziļi	
sirdī	tu	zini,	ka	tev	ir	jātic	Jēzum	Kristum,	ka	Viņš	ir	vienīgais	ceļš	pie	
Dieva.	Dievs	ir	bijis	labs	pret	tevi,	kaut	arī	tu	to	nebiji	pelnījis.	Uztici	savu	
dzīvi	Jēzum	Kristum!	Dari	to	šodien!	Bībele	saka:	“Šodien	ir	pestīšanas	
diena”	 (2.	Korintiešiem	 6:2).	Neesi	 kā	Kains,	 kas	 atteicās	 no	Dieva	
mīlestības!	

Noņemiet visas figūras!

Gāja	dienas.	Brāļi	turpināja	strādāt	savus	darbus,	taču	Kains	bija	nolēmis	
atriebties	Ābelam.	

Kādu	dienu,	 kad	 viņi	 abi	 bija	 uz	 lauka,	Kains	 pastrādāja	 ko	briesmīgu,	
viņš	nogalināja	savu	brāli.	Blaukts!	Ābels	nokrita	zemē,	no	viņa	lija	asinis,	
iekrāsojot	zemi	sarkanu.	

6. aina
Uzlieciet Ābelu (B-25) un uz brīdi novietojiet B30!

Varbūt,	ka	Kains	domāja:	“Mēs	te	esam	vieni	paši.	Neviens	neredzēja,	ko	
es	izdarīju.”	Taču	viņam	nebija	taisnība.	Dievs	viņu	redzēja	un	uzrunāja.

Noņemiet Ābelu (B-25)!

7. aina
Uzlieciet Kainu (B-24) un Dieva simbolu (B-1)!

“Kain,	kur	ir	tavs	brālis	Ābels?”

“Es	 nezinu,	 kur	 viņš	 ir,”	Kains	meloja,	 “vai	man	 par	 viņu	 visu	 laiku	
jārūpējas?”

Protams,	ka	Dievs	zināja	visu,	kas	bija	noticis,	taču	vēl	vienu	reizi	Dievs	
deva	Kainam	 iespēju	nožēlot	 izdarīto	grēku.	Taču	Kains	atraidīja	Dieva	
laipnību,	Kains	negribēja	nākt	pie	Dieva	tā,	kā	Viņš	to	bija	noteicis.	Dievs	
vēlreiz	runāja:	“Kain,	ko	tu	esi	izdarījis?	Tava	brāļa	asinis	sauc	pēc	Manis	
no	zemes.	Zeme,	kura	uzsūca	viņa	asinis,	vairs	nebūs	tavs	draugs.	Tu	vairs	
nekad	neizaudzēsi	brīnišķīgus	augļus	vai	dārzeņus.	No	šī	brīža	sākot,	viss	tavs	
darbs	nesīs	mazu	ražu.	Tev	vairs	nebūs	vietas,	kur	dzīvot.	Tu	būsi	klaidonis.”	

Vai	Kains	bija	pelnījis	šādu	sodu?	Jā,	bija.	Dieva	sods	vienmēr	ir	taisnīgs.	
Ja	atsakies	nākt	pie	Dieva	tā,	kā	Viņš	to	ir	noteicis,	tad	arī	tu	saņemsi	sodu	
par	saviem	grēkiem.	Dievs	novērsīsies	no	tevis	uz	mūžīgiem	laikiem.	Vai	
redzi,	cik	svarīgi	ir	saņemt	piedošanu	tādā	veidā,	kā	to	ir	noteicis	Dievs?

8. aina
Nomainiet Kainu (B-24) ar figūru B-26!

Kains	muļķīgi	no	tā	atteicās.	Dzirdot,	kas	tagad	notiks,	viņš	ļoti	nobijās	un	
viņam	palika	sevis	žēl.	

“Tas	ir	pārāk	nežēlīgs	sods,”	Kains	čīkstēja,	“kad	klīdīšu	apkārt	pa	pasauli	

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai uzticiet to izdarīt vecākam 
bērnam!

CPN
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un	cilvēki	uzzinās,	kas	es	esmu	un	ko	esmu	izdarījis,	tie	mani	nogalinās.”

“Es	tevi	no	tā	pasargāšu,”	Dievs	teica,	“Es	tevi	iezīmēšu,	lai	cilvēki	varētu	
zināt,	ka	tu	esi	Kains,	un	Es	viņiem	arī	pateikšu,	ka	viņi	tiks	bargi	sodīti,	
ja	tevi	nenogalinās.”	Dievs	joprojām	neliedza	Kainam	Savu	laipnību.	Taču	
tālāk	Bībelē	lasām	ļoti	skumjus	vārdus:	

“Un	Kains	aizgāja	no	Dieva	klātbūtnes”	(1.	Mozus	4:16).	

Noņemiet Kainu (B-26)!

Viņš	arī	aizgāja	no	sava	tēva		un	mātes	un	devās	tālu	prom	uz	Noda	zemi.	
Tur	Kains	vadīja	vientuļu	dzīvi.	Vai	viņš	bija	izdarījis	labu	izvēli?	Nē!	Kains	
nevēlējās	nākt	pie	Dieva	tā,	kā	Dievs	to	bija	noteicis.	Nu	viņš	atradās	ļoti	
tālu	no	Dieva,	savu	grēku	apkrauts.

Nerīkojies	 tā	kā	Kains!	 Ja	esi	mēģinājis	visādus	citus	veidus,	kā	 tuvoties	
Dievam,	met	 tos	 pie	malas!	Uzticies	 Jēzum	Kristum!	Tur,	 kur	 tu	 tagad	
sēdi,	klusām	saki:	„Kungs	Jēzu,	Tu	esi	vienīgais	ceļš	pie	Dieva.	Es	zinu,	Tu	
upurēji	Sevi	pie	krusta	manu	grēku	dēļ.	Lūdzu,	piedod	man	un	taisno	mani	
Dieva	priekšā.”	Tāds	ir	Dieva	ceļš.	Tev	tiks	piedots	un	tu	būsi	taisns	Dieva	
priekšā,	tieši	tāpat	kā	Ābels.

 

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kā	sauca	pirmo	bērnu?	(Kains)

2.	 Kurš	no	dēliem	bija	gans,	un	kurš	zemkopis?	(Ābels bija gans un 
Kains zemkopis.)

3.	 Kāpēc	Kainam	un	Ābelam	vajadzēja	pienest	upurus?	(Tāpēc, ka 
viņu dzīvēs bija grēks un viņi bija grēcinieki.)

4.	 Ko	ilustrē	jēra	nāve?	(Kunga Jēzus nāvi.)

5.	 Kā	tu	vari	līdzināties	Kainam?	(Mēģinot tuvoties Dievam pa saviem 
ceļiem, piemēram, cenšoties būt labam utt.)

6.	 Kā	tu	vari	līdzināties	Ābelam?	(Mēģināt tuvoties Dievam tā, kā Viņš 
to ir noteicis, ticot, ka Kungs Jēzus nomira par maniem/taviem grēkiem 
un lūdzot Viņam piedošanu.)

7.	 Kuru	no	dēliem	Dievs	pieņēma?	(Ābelu, jo viņš ticēja Dievam.)

8.	 Kā	Kainam	tas	patika? (Viņš bija ļoti dusmīgs.)

9.	 Ko	Kains	izdarīja	savam	brālim?	(Viņš nogalināja Ābelu.)

10.	 Kā	Dievs	sodīja	Kainu?	(Viņa smagais darbs nesa viņam maz augļu, 
un viņš kļuva par klaidoni.)

Nav zināms, vai tā bija fiziska 
vai cita veida zīme Kaina 
ķermenī. 

Pats vai vecāks bērns izlasiet 
pantu no Bībeles!

Atkārtošanas spēle
Auklas 
Sadaliet klasi grupās un 
pārmaiņus abām grupām 
uzdodiet jautājumus!
Ja bērns atbild pareizi, viņš 
var pieiet pie papīra šķīvja 
un censties iemest tajā 30 
cm garu auklu. Ja visa aukla 
ievietojas šķīvī, viņš nopelna 
100 punktus. Ja tikai daļa, 
tad 50 punktus, un 25, ja 
aukla vispār neskar šķīvi.
Uzvar komanda, kurai vairāk 
punktu.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Lēkšana 
(Sk. 2. stundu, 19. lpp.)
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4. stunda 
Staigāšana ar Dievu
(Ēnohs)
Rakstu vietas 
1.	Mozus	4:16-22,25-26;	5:1-29
Ebrejiem	11:5

Centrālā patiesība 
Tu	vari	pazīt	Dievu.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:	 Tu	 iepazīsti	Dievu	 caur	 Jēzu	

Kristu.	

Atpestītajiem:	Centies	Viņu	iepazīt	vēl	labāk!

Bībeles pants
“Bet	šī	ir	mūžīgā	dzīvība,	ka	viņi	atzīst	Tevi,	vienīgo	
patieso	Dievu,	un	To,	ko	Tu	esi	sūtījis,	Jēzu	Kristu.”																																
Jāņa	17:3

Uzskate
	 Attēli:	4-1,	4-2,	4-3,	4-4,	4-5	un	4-6

vai

	 figūras:	B-1,	B-16,	B-27,	B-28,	B-29,	B-30	
un	B-31.

	 Fons	(vēlamais):	Šai	nodarbībai	nav	
nepieciešams	nekāds	īpašs	fons.	
Beidzamajiem	skatiem	var	tikt	izmantota	
vienkārši	zila	pamatne.	

	 Sagatavojiet	uzrakstus:	“runāt”,	
“klausīties”,	“pavadīt	laiku”	un	“paklausīt”!	

	 Izvēlieties	divus	bērnus,	kuri	ir	labi	draugi,	
un	jau	iepriekš	kopā	ar	viņiem	sagatavojiet	
dialogu!	Tam	nav	jābūt	tieši	tādam	kā	
tekstā,	jūs	varat	to	pielāgot,	lai	tiktu	
raksturota	abu	bērnu	draudzība.

Stundas vadlīnijas

Ievads 
Filips	un	TV	zvaigzne.		                                       CP

Notikumu attīstība 

1. Kainam	ir	gudri	pēcnācēji.	

2.	Viņi	nepazīst	Dievu.		                         CP
3.	Seta	piedzimšana.

4.	Ēnoha	piedzimšana.

5.	Ēnohs	pazīst	Dievu				                            CPN
				-	no	sarunām,	                                        CPA
				-	no	klausīšanās,		                                      CPA
				-	pavadot	laiku	kopā	ar	Dievu,	                 CPA
    -	paklausot	Dievam.	                                 CPA

Kulminācija un nobeigums
Ēnohs	tiek	paņemts	uz	Debesīm.				CPA, CPN
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Stunda
Filips	ļoti	gribēja	viņa	autogrāfu,	jo	viņš	piedalījās	Filipa	mīļākajā	televīzijas	
pārraidē	

Turpmāk tekstā ievietojiet “zvaigznes” vārdu, piemērojot to konkrētai situācijai! 

Šai	 TV	 zvaigznei	 tuvākajās	 dienās	 vajadzēja	 ierasties,	 lai	 atklātu	 jaunu	
slimnīcas	korpusu.	Filips	jau	no	agra	rīta	devās	turp,	lai	varētu	ieņemt	labu	
vietu.	Beidzot	zvaigzne	ieradās.	Filips	ar	nepacietību	gaidīja	izdevīgu	brīdi,	
lai	palūgtu	viņam	autogrāfu.

“Viņš	šobrīd	ne	ar	vienu	nerunā.	Šī	ir	mana	iespēja,”	domāja	Filips.	Kad	
Filips	tuvojās	slavenajam	vīram,	no	uztraukuma	viņa	sirds	dauzījās	kā	traka.

“Vai	es	drīkstu	lūgt	jūsu	autogrāfu?”	viņš	pieklājīgi	pajautāja.

“Protams!”	atbildēja	TV	zvaigzne.	“Kā	tevi	sauc?”	Filips	pateica,	un	viņi	
pat	mazliet	parunājās.	Viņš	pastāstīja	Filipam	par	savu	ģimeni,	par	to,	ka	
viņam	bija	spēļu	vilciens	un	ka	viņam	patīk	akvārija	zivtiņas.	Tad	viņš	teica:	
“Filip,	nākošo	sestdien	es	grupai	zēnu	un	meiteņu	esmu	apsolījis	ekskursiju	
pa	TV	studiju.	Vai	arī	tu	gribētu	atnākt?”	Filips	nespēja	noticēt,	ka	šis	vīrs	
viņam	ir	iedevis	ielūgumu	uz	šo	vizīti.	Tajā	naktī	Filipam	ar	grūtībām	izdevās	
aizmigt.	Tas	bija	brīnišķīgi	iegūt	no	viņa	autogrāfu,	taču	klausīties	viņā	un	
parunāties	ar	viņu	bija	daudz	labāk.	Turklāt	Filips	atkal	varēs	viņu	satikt	
nākošajā	sestdienā!	

Jā,	tas	patiešām	ir	vareni,	satikt	kādu	tik	populāru	cilvēku.	Taču	daudz	labāk	
ir	satikt	kādu,	kas	ir	daudz,	daudz	lielāks	par	jebkuru	televīzijas	zvaigzni.	
Tas	Kungs	Dievs	grib,	lai	tu	Viņu	pazītu.	Viņš	–	visa	Radītājs	–	ir	radījis	
tevi	tādu,	lai	vari	Viņu	iepazīt.	

Ādams	un	Ieva	pazina	Dievu	Ēdenes	dārzā.	Tur	Viņš	ar	tiem	sarunājās.	
Cilvēki	runāja	ar	Dievu!	Dievs	bija	viņu	draugs.	Lai	gan	Dievs	ir	gars	bez	
miesas,	Viņš	ir	persona.	Viņš	domā,	jūt,	runā.	Dievs	ir	tāds,	ka	vari	Viņu	
iepazīt.

Tas	bija	 ļoti	skumji,	ka	Ādams	un	Ieva	pazaudēja	šīs	 īpašās	attiecības	ar	
Dievu.	No	 tā	 brīža	 pasaulē	 ienāca	 lielas	 bēdas.	Cik	 gan	noskumuši	 bija	
Ādams	un	Ieva,	kad	viņu	dēls	tika	noslepkavots!	Kādas	tās	bija	bēdas,	kad	
dusmīgais	Kains	ar	savu	sievu	atstāja	mājas!

1. aina 
Uzlieciet Kainu un pēcnācējus (B-27)!

Noda	zemē	Kainam	un	viņa	sievai	dzima	bērni,	un	viņu	bērniem	atkal	bērni,	
un	tā	tālāk.	Ļoti	iespējams,	ka	daudzi	no	šiem	cilvēkiem	bija	tādi	kā	Kains,	
kas	atteicās	mīlēt	un	uzticēties	Dievam.	Taču	daudzi	no	tiem	bija	ļoti	gudri	
cilvēki.	Viens	no	viņiem	bija	pirmais,	kurš	izgatavoja	mūzikas	instrumentus.	
Viņš	izgatavoja	flautu	un	arfu.	Pirmo	reizi	bija	dzirdamas	šīs	mūzikas	skaņas.	
Kāds	cits	atklāja,	kā	pagatavot	 tēraudu	un	kā	 to	nokaitēt,	 līdz	 tas	paliek	
mīksts.	Tad	viņš	no	tā	varēja	kalt	dažādas	formas	priekšmetus,	piemēram,	
nažus,	zobenus	un	arklus.	Kādas	gan	pārmaiņas	ienesa	šie	izgudrojumi!

	Taču	šie	gudrie	cilvēki	nepazina	Dievu.	Tas,	ka	esi	gudrs,	vēl	nepalīdz	pazīt	
Dievu.	Bībele	saka:	“Pasaule	ar	savu	gudrību	Dievu	Viņa	gudrībā	neatzina”	
(1.	Korintiešiem	1:21).	Dievs	Sevi	atklāj	cilvēkiem.	Dievs	cilvēkiem	palīdz	

Nodarbība pirmsskolniekiem. 
Šo tēmu ir grūti mācīt 
pirmsskolniekiem. Jūs to 
varat izlaist un mācīt par 
Nou (5. stunda). Ieteikumi 
pirmsskolniekiem ir doti 
lappuses malās tiem, kuri 
tomēr māca šo tēmu arī 
mazajiem.

Vairumā komentāru rakstīts, 
ka Kains ir apprecējis savu 
māsu, jo 1. Moz. 5:4 ir teikts, 
ka Ādamam un Ievai bija vēl 
citi bērni.

Parādiet karti, kur atzīmētas 
senās vietas! Lai bērni atrod 
Ēdeni un Nodu.
Arfa visdrīzāk līdzinājās lirai.
Septītais pēc Ādama pa 
Kaina līniju bija Lamehs. 
Viņam bija divas sievas, 
pirmā reize, kad Bībelē 
minēta poligāmija. Viņš 
arī lielījās ar savām 
pastrādātajām slepkavībām 
(1. Moz. 4:23-24). 
Lai arī kultūra, kas nāca no 
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saprast,	ko	nozīmē	tas,	kas	par	Viņu	rakstīts	Bībelē.	To	derētu	atcerēties,	
jo	tad	nav	jāgaida,	līdz	būsi	pietiekoši	daudz	skolā	iemācījies!	Bībelē	teikts,	
ka	Dievs	bieži	vien	Sevi	atklāj	bērniem.	Dievs	grib,	lai	tu	Viņu	pazītu.	Viņš	
grib	būt	reāls	un	patiess	tavā	dzīvē	tieši	tāpat,	kā	Dievs	gribēja,	lai	Ādama	
ģimene	Viņu	pazītu.		

Noņemiet visas figūras!

2. aina
Uzlieciet Ādamu un Ievu (B-16), un mazo Setu (B-28)!

Dievs	deva	Ādamam	un	Ievai	vēl	vienu	zēnu,	kas	ieņemtu	Ābela	vietu.	Viņi	
deva	tam	vārdu	Sets.	Kad	Sets	izauga,	viņš	ar	savu	ģimeni	gribēja	pazīt	un	
paklausīt	Dievam.	

Noņemiet visas figūras!

3. aina
Uzlieciet Setu un pēcnācējus (B-29)!

Dievs	 labprāt	 viņiem	 palīdzēja	 Sevi	 iepazīt.	 Ādams	 un	 Ieva	 saviem	
mazbērniem,	mazmazbērniem	un	mazmazbērnu	bērniem	varēja	mācīt		par	
Dievu	to,	ko	paši	zināja.	Tev	varbūt	šķiet,	ka	mazmazbērnu	bērniem	–		tas	
ir	gaužām	daudz	“maz”.

Tad	ieklausies:	pirms	Ādams	nomira,	viņam	bija	maz-maz-maz-maz-maz-
maz	(izskaitiet 6 pirkstus)	mazbērni.	Ādamam	bija	930	gadu,	kad	viņš	nomira,	
gandrīz	1000	gadu!	Tajos	 laikos	cilvēki	dzīvoja	daudz	 ilgāk	nekā	šodien.	
Mēs	nezinām,	kāpēc.	Varbūt	tāpēc,	ka	pasaule	bija	daudz	veselīgāka	vieta,	
kur	dzīvot,	nekā	tagad,	un	cilvēki	bija	veselīgāki.	Varbūt,	ka	Dievs	atļāva,	
lai	vecākie	cilvēki	varētu	mācīt	jaunākajiem	par	Dievu.	Tas	bija	veids,	kādā	
viņi	mācījās.	Viņiem	nebija	grāmatu.

Ādamam	bija	mazmazmazmazdēls	vārdā	Ēnohs.	Es	esmu	pārliecināts,	ka	
Ādams	Ēnoham	mācīja	daudz	dažādu	lietu.	Mēs	par	Ēnohu	Bībelē	nevaram	
neko	daudz	izlasīt,	taču	viss,	ko	mēs	par	viņu	uzzinām,	ir	tikai	labs.

Ēnohs	noteikti	mācījās	par	Dievu	no	citiem	cilvēkiem,	nevis	no	Bībeles,	
jo	 toreiz	vēl	nebija	Bībeles.	Ēnohs	uzzināja	par	grēku,	par	 to,	ka	viņš	 ir	
grēcinieks	un	ka	viņam	nepieciešama	piedošana.	Viņš	uzzināja,	ka	Dievs	ir	
apsolījis	Pestītāju,	kādu,	kurš	uzvarēs	sātanu	un	atbrīvos	cilvēkus	no	grēka.	
Ēnohs	ne	tikai	zināja	par	šīm	lietām,	bet	arī	uzticējās	Dievam.	Viņš	ticēja,	
ka	kādu	dienu	Dievs	sūtīs	Pestītāju,	un	tāpēc	paļāvās	uz	Dieva	piedošanu.	
Viņš	ne	tikai	zināja	par	Dievu,	viņš	pazina	Dievu.	Ir	liela	starpība	starp	zināt	
un	pazīt.	Filips,	par	kuru	mēs	runājām	nodarbības	sākumā,	zināja	daudz	par	
televīzijas	zvaigzni,	taču	tas	nebija	nekas	salīdzinājumā	ar	iespēju	viņu	satikt	
un	parunāties.	Tikai	tad	Filips	varēja	teikt,	ka	personīgi	pazīst	šo	cilvēku.

Varbūt	tu	par	Dievu	zini	daudz.	Tu	vari	atbildēt	uz	viktorīnas	jautājumiem.	
Bet	tu	nekad	neesi	ticis	brīvs	no	grēkiem,	kas	tevi	šķir	no	Dieva.	Līdz	ar	
to	Dievs	nav	īsti	iesaistīts	tavā	dzīvē.	Tu	zini	par	Viņu,	taču	personīgi	Viņu	
nepazīsti.	Tev	ir	jānāk	pie	Jēzus	Kristus,	pie	Dieva	apsolītā	Pestītāja.	Jēzus	
teica:	“Neviens	netiek	pie	Tēva	kā	vien	caur	Mani”	(Jāņa	14:6).	Tikai	caur	
Jēzu	Kristu	tu	vari	 iepazīt	Dievu.	Varbūt	tu	to	 īsti	nesaproti,	 taču	vēlies	

Kaina ģimenes, bija vispusīgi 
attīstīta, tā pārsvarā bija 
vērsta uz pašmīlīgas iekāres 
apmierināšanu. Šķita, ka 
tur nav rodama vēlēšanās 
pazīt vai patikt Dievam. Soģu 
grāmatā 14-15 Ēnoha vārdi 
liecina par tā laika pasaules 
grēcīgumu.

Sets nozīmē “izraudzītais”.

Burtiskais 1. Mozus 4:26 
tulkojums ir: “Tad cilvēki sāka 
pasludināt Jahves vārdu.”

Pirmsskolniekiem patiks 
skaitīt četras paaudzes kopā 
ar jums.

Sk. Ebr. 11:5, kur godināta 
Ēnoha ticība un paklausība.

Ēnohs nozīmē “iesvētītais” 
vai “veltītais”. Šis ir cits 
cilvēks nekā 1. Moz. 4:17 
minētais Ēnošs, kurs bija 
Kaina dēls. Ēnohs Seta 
ģimenē bija cita Ādama 
mazmazmazmazdēla 
Lameha laikabiedrs. 

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai uzticiet to izdarīt vecākam 
bērnam!
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iepazīt	Dievu.	 Ja	 tā	 ir,	pēc	nodarbības	ar	 tevi	 	 labprāt	parunāšos.	Atnāc	
un	apsēdies	vienā	no	pirmajiem	krēsliem	(vai arī nozīmējiet citu vietu),	tad	es	
zināšu,	ka	tu	gribi	ar	mani	parunāties.	Tas	ir	brīnišķīgi,	ka	Dievs	var	būt	
patiess	tavā	dzīvē	tā,	kā	tas	bija	Ēnoha	dzīvē.	

Noņemiet visas figūras!

4. aina
Uzlieciet Ēnohu, (B-30).  

Kad	Ēnohs	 izauga,	viņš	apprecējās.	Kad	Ēnohs	bija	65	gadu	vecs,	viņa	
sievai	piedzima	dēls,	kuru	nosauca	par	Metuzālu.	Kad	vecāki	vēroja	savu	
dēlu	augam,	viņi	nevarēja	iedomāties,	ka	tas	būs	vecākais	cilvēks,	kurš	ir	
pieminēts	Bībelē.	Viņš	mira	pirms	sava	tēva	969	gadu	vecumā.	Tā	nu	ir	
mīkla!	Kā	Metuzāls	 varēja	 būt	 vecākais	 cilvēks	Bībelē	 un	 tomēr	nomirt	
pirms	sava	tēva?	Atbildi	uz	šo	jautājumu	mēs	atklāsim	nodarbības	beigās.	
Ja	zini	atbildi,	tad	klusē	līdz	nodarbības	beigām!

Metuzāls	bija	savādāks	nekā	citi,	jo	dzīvoja	ļoti	ilgi.	Ēnohs,	viņa	tēvs,	bija	
īpašs	 vēl	 viena	 iemesla	dēļ.	Bībelē	 teikts,	 ka	 “viņš	 vadīja	 savas	 gaitas	 ar	
Dievu”	(1.	Mozus	5:22).	Ko	tas	nozīmē?	

Ļaujiet bērniem iztekties!

Kad	jūs	ar	kādu	ejat	pastaigāties,	tad	runājat,	klausāties	un	kopā	pavadāt	laiku.	
Apmēram	tāpat	bija	ar	Ēnohu	un	Dievu.	Ēnohs	ļoti	labi	iepazina	Dievu.

Uzlieciet Dieva simbolu (B-1)!

Dievs	grib,	lai	arī	tu	Viņu	iepazītu.	Ja	tu	jau	esi	uzticējies	Jēzum	Kristum	
kā	savam	Pestītājam,	tas	ir	tikai	sākums,	lai	iepazītu	Dievu.	Iepazīsti	Viņu	
pamazām	arvien	vairāk!	
Iepriekš sagatavojiet dialogu ar diviem vecākiem bērniem! Neizmantojiet tieši šo scenāriju, bet piemērojiet 
to tā, lai atklātos, kā jūsu abi izvēlētie bērni arvien labāk viens otru iepazīst!

Mēs	visi	zinām,	ka	Kate	un	Santa	ir	labas	draudzenes.	Viņas	mums	pastāstīs,	
kā	abas	iepazinās.

Santa: 			Mēs	mācamies	vienā	skolā.	Pirmajā	dienā	mēs	apsēdāmies	vienā		
														solā	un	sākām	sarunāties.	

Kate: 					Santa	man	pastāstīja,	kur	viņa	dzīvo. 
Santa: 			Kate	man	pastāstīja,	ka	viņai	patīk	kaķi	un	ka	mājās	ir	kaķis	

														Betija. 
Kate: 					Es	uzzināju	no	Santas,	ka	viņai	ir	jaunāks	brālis. 
Santa: 				Kate	man	pastāstīja,	ka	tad,	kad	izaugs	liela,	viņa	būs	medmāsa.

Skolotāja: 		Jūs	daudz	esat	pastāstījušas	viena	par	otru.	Tas	ir	viens	veids,		
															kā	iepazīties	ar	otru	cilvēku.	Ja	tu	pazīsti	Kungu	Jēzu	kā	savu		
															Pestītāju,	tad	biežāk	runā	ar	Dievu.	

                  Uzlieciet uzrakstu “runāt”!

Tas	ir	viens	veids,	kā	Dievu	labāk	iepazīt.	Pavadi	laiku	katru	dienu,	
stāstot	Viņam	par	dažādām	lietām.	Tu	vari	pastāstīt	Dievam,	ka	
Viņu	mīli.	Stāsti,	ko	tu	domā:	ka	Viņš	ir	varens	Dievs,	ka	tev	ir	
žēl	par	nedarbiem,	kurus	esi	izdarījis,	pateicies	par	to,	kas	tev	ir,	

Ir daudz teoriju par to, 
kādēļ senatnē cilvēki tik ilgi 
dzīvoja. Daži domā, ka tas 
bija veselīgā klimata dēļ. 
Cilvēki arī paši bija veselāki, 
jo grēks tik tikko bija sācis tos 
ietekmēt. Citi uzskata, ka tas 
bija Dieva noteikts, lai cilvēki 
ātrāk izplatītos zemes virsū.

CPA
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padalies	ar	 savām	problēmām.	 Ja	 tu	ar	Dievu	nerunāsi,	 tad	 tu	
nevarēsi	Viņu	pilnīgāk	iepazīt.	

Tagad,	Kate,	 iedomājies,	 ka	 visu	 laiku	 runāja	 tikai	 Santa	 vien,	
nevienu	brīdi	neieklausoties,	ko	tu	vēlējies	teikt.	Kā	tu	justos?

Kate: 			Man	tas	nemaz	nepatiktu.	Santa	mani	nekad	nevarētu	iepazīt,	ja		
																viņa	neklausītos	manī.	Bet	viņa	nerunā	visu	laiku,	Santa	arī	klausās.

Skolotāja: 		Tas	ir	labi.	Tā	ir	arī	ar	Dievu.	Ja	tu	esi	kristietis,	tad	vari		
																iepazīt	Dievu,	klausoties,	kas	Viņam	ir	sakāms.	

Uzlieciet uzrakstu “klausīties”!

Vislabākais	veids,	kā	klausīties	uz	Dievu,	ir	katru	dienu	lasīt	Viņa	
Vārdu.	Mēģini	atcerēties	un	domāt	par	to,	ko	izlasi!	Arī	tad,	kad	
tu	atnāc	šeit,	kur	tiek	mācīta	Bībele,	Dievs	runā	uz	tevi,	tādēļ	
uzmanīgi	jāklausās.

Santa	un	Kate,	vai	jūs	pavadāt	daudz	laika	kopā?

Santa: 					Jā,	mēs	skolā	kopā	spēlējamies. 
Kate: 						Mēs	arī	ejam	viena	pie	otras	ciemos.	Dažreiz	mēs	pat		 																			
																nakšņojam	viena	pie	otras.	

Santa: 					Mēs	arī	piezvanām	viena	otrai.

Skolotāja: 		Ja	jūs	nepavadītu	laiku	kopā,	nez	vai	jūs	būtu	tik	labas		 						
																	draudzenes.	Dievs	vēlas,	lai	katrs	kristietis	pavadītu	laiku	ar		
																	Viņu.	

Uzlieciet uzrakstu “pavadīt laiku”!

Katru	 dienu	 tev	 vajadzētu	mēģināt	 atrast	 laiku,	 kuru	 varētu	
pavadīt	klusumā,	palasīt	Bībeli	un	sarunāties	ar	Dievu.	Dažiem	
kristiešiem	tas	ir	no	rīta,	pirms	došanās	uz	skolu,	citiem	tas	ir	
laiks,	kad	viņi	pārnāk	no	skolas,	pirms	skatās	televizoru	vai	pilda	
mājas	darbus.	Daži	pavada	laiku	ar	Dievu	pirms	gulētiešanas.	
Tu	pats	zini,	kad	atrast	laiku	Dievam.	Dievs	vēlas,	lai	tu	iepazītu	
Viņu	labāk	un	labāk,	tāpēc	pieraugi,	lai	pavadītu	laiku	ar	Viņu!

Ēnohs	pavadīja	daudz	 laika	kopā	 ar	Dievu.	Tāpēc	 arī	Bībelē	
rakstīts,	ka	“viņš	vadīja	savas	gaitas	kopā	ar	Dievu”.	Ēnohs	arī	
darīja	lietas,	ko	Dievs	lika	darīt.	

Ja	vēlies	iepazīt	Dievu,	tad	ir	ļoti	svarīgi	paklausīt.	

Uzlieciet uzrakstu “paklausīt”!

Tu	nevari	būt	tuvs	Dievam,	ja	Viņam	nepaklausi.	Tad,	kad	lasi	
Bībelē	par	kaut	to,	kas	jādara,	tad	arī	dari!	Paklausi	Dievam!

Vai	varat	atcerēties	četras	lietas,	kuras	jums	kā	kristiešiem	vajadzētu	darīt?	
(Runāt	ar	Dievu,	klausīties	uz	Dievu,	pavadīt	laiku	ar	Dievu	un	paklausīt	
Dievam).	

Ēnohs	pildīja	visas	šīs	lietas	vairāk	nekā	300	gadus.	Tad	kādu	dienu	ģimene	
un	draugi	viņu	vairs	nekur	nevarēja	atrast.

Noņemiet visas figūras!
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5. aina 
Varbūt	viņi	viens	otram	jautāja:	“Vai	tu	neesi	redzējis	Ēnohu?	Vai	nezini,	
kur	ir	Ēnohs?”	Viņi	to	visur	izmeklējās,	taču	nekur	nevarēja	atrast.	Viņa	
nekur	nebija.	Bībelē	teikts:	“Tad	viņa	pēkšņi	vairs	nebija,	jo	Dievs	viņu	bija	
ņēmis	pie	sevis”	(1.	Mozus	5:24).	

Uzlieciet Enohu (B31)!

Tas	nozīmē,	ka	Dievs	viņu	no	zemes	pārcēla	Debesīs.	Viņš	nenomira.	Tāpēc	
mēs	 varam	 teikt,	 ka	Metuzāls	 nomira	 pirms	 sava	 tēva,	 jo	Ēnohs	nekad	
nenomira.	Tas	Bībelē	ir	noticis	tikai	ar	diviem	cilvēkiem,	otrs	bija	Ēlija.

Debesīs	Ēnohs	pazīst	Dievu	daudz	labāk	nekā	jebkad	agrāk.	Ja	mīli	Kungu	
Jēzu,	arī	tu	iesi	uz	Debesīm	un	tur	iepazīsi	Dievu	labāk	nekā	pazīsti	Viņu	
šodien.	Tikai	tiem	kristiešiem,	kas	būs	dzīvi	tanī	dienā,	kad	Kungs	Jēzus	
atgriezīsies,	nevajadzēs	mirt.	Taču	pat	tad,	 ja	tu	nomirsi	pirms	tam,	tava	
dvēsele,	tavs	patiesais	es	aizies	uz	Debesīm.	Tu	būsi	pie	Dieva.	Tu	Viņu	
iepazīsi	labāk	un	labāk.	Cik	tas	ir	brīnišķīgi!	

Taču	tas	attiecas	tikai	uz	tiem,	kas	uzticas	Jēzum	Kristum	kā	savam	Pestītājam	
un	sāk	 iepazīt	Dievu.	Kā	 ir	ar	 tevi?	Šodien	tu	vari	 lūgt,	 lai	Kungs	Jēzus	
piedod	visus	tavus	grēkus	un	ved	tevi	pie	Dieva.	Šodien	tu	vari	sākt	patiesi	
iepazīt	Dievu.	Viņš	vēlas,	lai	tu	Viņu	iepazītu!

 

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kas	ir	pati	svarīgākā	persona,	kuru	tu	vari	iepazīt?	(Dievs)

2.	 Kādus	priekšmetus	daži	no	Kaina	ģimenes	locekļiem	izgudroja?	
(Mūzikas instrumentus: flautu, arfu, darbarīkus no rūdīta tērauda: nažus, 
zobenus, arklus utt.)

3.	 Kāpēc	mums	nevajadzētu	ilgi	gaidīt	un	daudz	mācīties,	lai	varētu	
iepazīt	Dievu?	(Jo Dievs palīdz cilvēkiem saprast Viņu un to, ko Viņš 
par Sevi ir atklājis Bībelē. Viņš bieži Sevi atklāj bērniem.)

4.	 Kas	bija	tas,	kurš	vadīja	savas	gaitas	kopā	ar	Dievu?	(Ēnohs)

5.	 Kā	mēs	varam	patiesi	iepazīt	Dievu	savā	dzīvē?	(Lūdzot Kungu 
Jēzu piedot mūsu grēkus.)

6.	 Vai	 tu	 atceries	 4	 veidus,	 kā	 kristietis	 var	 labāk	 iepazīt	Dievu?	
(Runāt: lūgt; klausīties: lasīt Bībeli; pavadīt laiku: atvēlēt klusu laiku 
katru dienu; paklausīt: darīt vai nedarīt lietas, kuras Viņš ir norādījis 
Bībelē.)

7.	 Kāds	pārsteigums	sagaidīja	Ēnoha	radus	un	draugus?	(Ēnoha vairs 
nebija, jo Dievs bija viņu paņēmis pie Sevis.)

8.	 Kur	Ēnohs	bija?	(Debesīs)

Atkārtošanas spēle
Noslēpumainie vārdi
Sagatavojiet divus piecu vai 
sešu kartīšu komplektus! 
Pārlociet katru uz pusēm un 
uz apakšējās daļas uzrakstiet 
noslēpumainu vārdu – vienu 
burtu uz katras! (Izvēlieties 
Bībeles stundā, Bībeles 
pantā, dziesmās u. tml. 
minētos vārdus!)
Nogrieziet divas apmēram 
metru garas auklas vai arī 
izmantojiet 1. nodarbībā 
lietotās!
Sadaliet klasi divās grupās 
un palūdziet, lai divi bērni no 
katras grupas tur izstieptas 
auklas!
Pakariet kartītes ar katru 
vārdu apgrieztā secībā, vienu 
vārdu uz katras auklas!
Pārmaiņus vienai un 
otrai komandai uzdodiet 
jautājumus!
Kad bērns pareizi atbild, viņa 
komanda iegūst 100 punktus. 
Bērns var uzsist pa kartīti 
pie savas komandas auklas, 
lai ieraudzītu burtu. Ja viņš 
uzmin vārdu, komanda iegūst 
200 punktus.
Komanda, kurai visvairāk 
punktu, uzvar.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Dzīvnieku pāri
(Sk. 1. stundu 12. lpp.)

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai uzticiet to izdarīt vecākam 
bērnam!
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5. stunda
Dievs sodīs grēku
(Noa)
Rakstu vietas 
1.	Mozus	6:1-9:17
Ebrejiem	11:7
2.	Pētera	2:5

Centrālā patiesība 
Dievs	sodīs	grēku.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:		Nāc	pie	Kristus	un	tu	būsi	brīvs	

no	soda!

Atpestītajiem:	Tu	vari	būt	drošs	par	to,	ka	esi	brīvs	
no	soda!

Bībeles pants 
Atkārtojiet	Jāņa	17:3!

Ja	 jūs	 šo	 izmantojat	 kā	 atsevišķu	nodarbību,	mēs	
iesakām:	 	 “Tad	 nu	 tiem,	 kas	 ir	Kristū,	 vairs	 nav	
nekādas	pazudināšanas.”						Romiešiem	8:1

Uzskate
	 Attēli:	5-1,	5-2,	5-3,	5-4,	5-5	un	5-6

vai

	 figūras:	B-1,	B-23,	B-32,	B-33,	B-34,	B-35,	
B-36,	B-37,	B-38,	B-39,	B-40,	B-41	un	B-42.

	 Fons	(vēlamais):	Āra	un	ūdens	skati.

	 Iegrieziet	 šķirstā	 pa	 raustīto	 līniju	 (figūra	
B-36),	lai	attiecīgajā	stāsta	vietā	varētu	atvērt	
un	aizvērt	durvis.

 Sarkans	 karogs	 vai	 zīmes	 ar	 uzrakstiem	
“Uzmanību!”	vai	“Briesmas!”

Stundas vadlīnijas

Ievads  
Saruna	par	sarkano	karogu.

Notikumu attīstība
1.	Cilvēki	nepaklausa	Dievam.
2.	Noa	dzīvo	taisnu	dzīvi.
3.	Dievs	uzrunā	Noa.                                     CP
4.	Noa	sludina.		                                          CP
5.	Noa	būvē	šķirstu.
6.	Cilvēki	viņu	izsmej.	                                CPN
7.	Šķirsts	gatavs.
8.	Dzīvnieki	iet	šķirstā.
9.	Noa	un	viņa	ģimene	ieiet	šķirstā.

Kulminācija  
10.	Sākas	plūdi.
11.	Visi,	kas	nav	šķirstā,	iet	bojā.																	CPN
12.	Visi,	kas	atrodas	šķirstā,	ir	drošībā.							CPN
13.	Šķirsts	piestāj	pie	Ararata	kalna.	 									CPA
14.	Noa	un	viņa	ģimene	iznāk	no	šķirsta	un	
pielūdz	Dievu.	                                       CPA

Nobeigums 
Dievs	debesīs	liek	varavīksni.	                     CPN
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Stunda
Kad	jūs	redzat	sarkanu	karogu	(ja jums ir sarkans karogs, tad parādiet),	ko	tas	nozīmē?	

Ļaujiet bērniem izteikties!

Jūs	to	varat	redzēt	ceļmalās,	kur	ir	ceļa	remonts.	Tas	ir	jūrmalā,	kur	norādītas	
peldēšanās	vietas.	To	arī	piekar	smagajām	automašīnām,	kad	kaut	kas	 ir	
izvirzījies	ārpus	tām.	Tā	ir	brīdinājuma	zīme.	Ja	nepievērsīsiet	uzmanību	
brīdinājuma	zīmēm,	tad	varat	nokļūt	bīstamās	situācijās.	

1. aina
Tas	notika	ļoti,	ļoti	sen.	Daudz	cilvēku	bija	nonākuši	briesmās.	Ēnoha	dienās	
un	vēl	pēc	tam	cilvēki	bija	novērsušies	no	Dieva	un	neklausīja	Viņa	likumiem.	
Viņi	bija	sākuši	darīt	lietas	tā,	kā	paši	to	gribēja.	Cilvēki	plānoja	un	domāja	
par	tām	lietām,	kas	bija	visbriesmīgākās	un	nepieņemamākās	Dieva	acīs.	
Patiesi,	cilvēki	bija	tik	slikti,	ka	Dievam	palika	žēl,	ka	Viņš	tos	bija	radījis.	

Taču	tur	bija	viens	vīrs,	kas	mīlēja	Dievu	un	paklausīja	Viņam.	

Uzlieciet Nou (B-32)!

Tas	bija	Ēnoha	mazdēls	Noa.	Bībelē	par	viņu	teikts	tieši	tas	pats,	kas	par	
Ēnohu:	“Viņš	vadīja	savas	gaitas	ar	Dievu”	(1.	Mozus	6:9).

Uzlieciet Dieva simbolu (B-1)!

Dievs	pastāstīja	Noam,	ko	 ir	nolēmis	darīt	ar	 ļaunumu	un	nepaklausību	
pasaulē:	

“Es	nevaru	atļaut	tam	turpināties.	Es	iznīcināšu	cilvēku,	kuru	Es	pats	esmu	
radījis…”	Dievs	pastāstīja	Noam,	ka	sūtīs	briesmīgus	plūdus	pār	zemi	kā	
sodu	par	cilvēku	grēkiem.	Dievs	ir	tik	šķīsts	un	labs,	ka	Viņš	nekad	nevar	
vienkārši	pateikt:	“Man	vienalga,	vai	 cilvēki	Man	paklausa	vai	ne.”	Viņš	
ir	svēts	un	neieredz	grēku.	Viņam	ir	jānostājas	pret	to	un	tas	jāsoda.	Kad	
Dievs	soda,	tas	vienmēr	ir	taisns	un	godīgs	sods.	Tas	ir	vienmēr	tāds,	kādu	
nepaklausīgais	ir	pelnījis.	

Tieši	to	arī	Noa	pastāstīja	cilvēkiem	pēc	tam,	kad	Dievs	bija	uz	viņu	runājis.	
Viņš	tad	bija	480	gadus	vecs.	Noa	pastāstīja	cilvēkiem,	ka	Dievs	neieredz	
viņu	nepaklausību.	Viņš	sludināja,	lai	cilvēki	novēršas	no	saviem	grēkiem	
pret	Dievu.	Viņš	tos	brīdināja	par	briesmīgo	sodu,	kas	tos	sagaida,	ja	tie	
neklausīs	Dieva	aicinājumam.	Viņi	atteicās	paklausīt	šiem	brīdinājumiem.	
Šķiet,	ka	Noa	sieva	un	viņu	trīs	dēli	Šems,	Hams	un	Jafets	bija	vienīgie,	kas	
paklausīja.	Tantes,	onkuļi,	māsīcas,	brālēni	un	visi	citi	neieklausījās	Dieva	
brīdinājumos.	

Varbūt,	ka	Dievs	arī	tevi	šodien	brīdina.	Ir	daudz	lietu	tavā	dzīvē,	kas	Viņam	
nepatīk:	tu	esi	bijis	egoistisks.	Tavs	brālis	gribēja	aizņemties	palasīt	vienu	
no	tavām	grāmatām,	bet	tu	viņam	to	nedevi.	Tu	sarūgtināji	Dievu,	kurš	ir	
sacījis,	ka	tev	ir	jāmīl	Dievs	par	visu	vairāk	un	citi	tā	kā	sevi	pašu	(Mateja	
22:37-39).	Bet	tu	mīli	sevi	par	visu	vairāk,	un	tas	Dievam	nepatīk.	Jeb	arī	tu	
sāc	niķoties,	kad	mamma	tev	liek	izslēgt	televizoru,	vai	arī	melo,	lai	neiekļūtu	
nepatikšanās.	Šīs	un	vēl	citas	sliktās	lietas,	kuras	tu	dari,	norāda	uz	grēku,	
kas	ir	tavā	dzīvē.	Dievs	tevi	brīdina,	ka	Viņš	sodīs	grēku.	Šis	sods	nebūs	
plūdi,	bet	gan	mūžīga	atšķirtība	no	Dieva.	Tas	ir	vissliktākais,	kas	ar	kādu	

Ja klasē ir jaunpienācēji, lai 
kādi, kuri ir bijuši iepriekšējā 
nodarbībā, atgādina tajā 
apskatītos notikumus.

Varat arī izmantot 
brīdinājuma zīmes ar 
uzrakstiem “Uzmanīgi!” jeb 
“Briesmas!” un runāt par 
attiecīgām situācijām. Ja 
pirmsskolniekiem izlaidāt 4. 
stundu, nepieminiet Ēnohu!
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var	atgadīties.	Padomā	uzmanīgi	par	Dieva	brīdinājumiem	un	neesi	tāds,	kā	
cilvēki,	kas	nevēlējās	klausīties	Noa!	
Noņemiet visas figūras!

2. aina
Sludināšana	nebija	vienīgais,	ko	Noa	darīja	tajās	dienās.	Dievs	viņam	bija	
licis	paveikt	kaut	ko	ļoti,	ļoti	neparastu.	Viņš	taisīja	milzīgu	laivu,	ko	Bībelē	
sauc	par	šķirstu.	

Uzlieciet šķirstu (B-34)!

Šķirsts	bija	milzīgs!	Noam	bija	 trīs	dēli,	un	viņš	 tiem	bērnībā	droši	vien	
bija	skaidrojis:	“Dievs	man	lika	taisīt	šo	šķirstu,	jo	Viņš	sūtīs	lielus	plūdus.	
Dievs	iznīcinās	visus	cilvēkus	viņu	ļaunuma	dēļ.	Es	esmu	brīdinājis	ļaudis	
atgriezties	pie	Dieva	un	novērsties	no	grēkiem.	Mēs	vēlamies,	 lai	daudzi	
nāk	kopā	ar	mums	un	izglābjas	no	plūdiem.”

Kad	Šems,	Hams	un	Jafets	izauga,	viņi	apprecējās.	Nu	bija	trīs	Noa	vedeklas.	
Šo	jauno	sieviešu	draugi	droši	vien	smējās	par	viņām.	

Uzlieciet smejošos ļaudis (B-35)!

Taču	arī	jaunās	sievietes	bija	gatavas	stāvēt	kopā	ar	Dievu,	lai	gan	pārējie	
tās	izsmēja	un	turpināja	iet	savus	ļaunos	ceļus.

Uzlieciet Noa (B-33)!

Katru	dienu	Noa	un	viņa	ģimene	strādāja	pie	šķirsta.	Viņi	cirta	kokus,	nesa	
dēļus,	ēvelēja	un	nagloja	kopā.	Cilvēki	noteikti	stāvēja	apkārt	un	smējās	par	
Noa	un	viņa	ģimeni.	Viņi	nekad	nebija	redzējuši	tādu	laivu.	Viņi	tāpat	nekad	
nebija	redzējuši	lietu,	bet	Noa	tiem	stāstīja,	ka	no	debesīm	gāzīsies	ūdens.	
Viņš	teica,	ka	Dievs	tos	sodīs,	taču	tie	tikai	smējās	un	turpināja	darīt	ļaunu,	
jo	nekas	nenotika.	Es	esmu	pārliecināts,	ka	viņi	izsmēja	Noa	un	viņa	ģimeni:

“Ei,	jūs,	kuģu	būvētāji!	Pasteidzieties,	citādi	nepaspēsit	pabeigt	savu	kuģi,	
pirms	uznāks	lietus!”

“Vai	jums	neliekas,	ka	izskatīsities	pēc	muļķiem,	sēdēdami	laivā,	ja	apkārt	
nekur	nav	ūdens?”

“Vecais	Noa	galīgi	prātu	izkūkojis!”

Daudz,	daudz	gadu	cilvēki	izsmēja	Noa.	Viņi	neatgriezās	no	saviem	ļaunajiem	
ceļiem,	tā	vien	likās,	ka	viņiem	izdosies	izsprukt	sveikā.	Neizskatījās,	ka	Dievs	
taisītos	kādu	sodīt,	bet	Viņš	bija	teicis,	ka	to	darīs.	

Tieši	 tāpat	kā	šodien.	Ļoti	daudz	cilvēku	nepaklausa	Dievam,	bet	Dievs	
viņus	par	to	nesoda.	Tu	vari	skolā	špikot,	bet	Dievs	tevi	par	to	nesoda.	Tu	
domā	sliktas	domas,	bet	nekas	slikts	ar	tevi	nenotiek.	Taču	Bībelē	teikts,	
ka	Dievs	sodīs	grēku.	“Un	kā	cilvēkiem	nolemts	vienreiz	mirt,	bet	pēc	tam	
tiesa”	(Ebrejiem	9:27).	Tas	nozīmē,	ka	savas	dzīves	beigās,	kad	satiksi	Dievu,	
Viņš	tevi	sodīs	par	taviem	grēkiem.	Viņš	tevi	aizraidīs	prom	no	Sevis	uz	
visiem	laikiem	vietā,	kuru	sauc	par	elli.	Lūdzu,	neesi	tāds	kā	šie	cilvēki,	kas	
domāja,	ka	tā	nekad	nevar	notikt!
Noņemiet visas figūras!

Ja iespējams, salīdziniet 
šķirsta izmērus ar celtnēm 
vai citiem pazīstamiem 
objektiem! The Ryrie 
Study Bible (moody Press, 
Chicago, 1978) teikts, ka 
šķirstā sagāja 522 dzelzceļa 
vagoni (katrā no tiem varēja 
ievietot 240 aitas). Šodien 
tiek lēsts, ka tur bija 17 600 
dzīvnieku sugu un Noa 
šķirstā varēja būt apmēram 
45 000 dzīvnieku.

Pirmsskolniekiem patiks 
iztēloties, ka viņi būvē 
šķirstu.

Sk. Ebr. 11:7
Sk. 2. Pēt. 2:5.

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai uzticiet to izdarīt vecākam 
bērnam!
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3. aina
Kādu	dienu	naglošana	un	citi	darbi	bija	apklusuši.	120	gadu	kopš	tās	dienas,	
kad	Noa	bija	 sācis	 strādāt,	 šķirsts	bija	pabeigts.	Tas	bija	 trīsstāvu	mājas	
augstumā,	sadalīts	daudzās	istabās.	

Uzlieciet šķirstu (B-36) ar atvērtām durvīm!

No	ārpuses	tas	bija	noklāts	ar	piķi.	Tas	bija	lipīgs	kā	darva,	tāpēc	kuģa	sāni	
bija	ūdens	necaurlaidīgi,	 jo	ar	piķi	bija	pārklāta	gan	šķirsta	iekšpuse,	gan	
ārpuse.	Taču	vēl	bija	daudz	darāmā,	pirms	sāks	līt.	

Uzlieciet Noa un dēlus (B-37)!

Noa	un	viņa	dēliem	vēl	vajadzēja	sanest	daudz	pārtikas.	Ne	tikai	ēdienu	
cilvēkiem,	 bet	 arī	 dzīvniekiem,	 jo	Dievs	 bija	 teicis	Noa	paņemt	 līdz	 pa	
divi	no	katra	dzīvnieka,	putna	un	kukaiņa.	Viņam	arī	vajadzēja	paņemt	pa	
septiņiem	pāriem	no	katra	upurējamā	dzīvnieka.	Pārtikas	nešana	apkārtējos	
noteikti	izraisīja	vēl	vairāk	izsmiekla.	
Uzlieciet smejošos cilvēkus (B-35)!

4. aina
Bībele	mums	nestāsta	par	to,	kā	šie	dzīvnieki	tika	nogādāti	šķirstā.	Varbūt,	
ka	Dievs	pats	viņus	tur	ieveda.	

Noņemiet Noa un dēlus (B-37)! Uzlieciet dzīvniekus (B-38) un Noa (B-32)!

Divi	ziloņi,	divi	ķenguri,	divas	žirafes,	lauvas,	tīģeri,	pērtiķi,	suņi,	kaķi,	govis,	
zirgi,	peles,	visi,	visi	dzīvnieki,	kādus	vien	jūs	spējat	iedomāties.	Septiņi	pāri	
aitu	un	citi	lopi,	kas	bija	paredzēti	upurēšanai,	tika	ievesti	kuģī	tā,	lai	visi	
dzīvnieki,	kurus	Dievs	gribēja	šķirstā,	tur	būtu.	Dievs,	kas	radīja	dzīvniekus	
ar	paradumu	ceļot,	varēja	darīt	tā,	lai	viņi	paši	atnāk	pie	šķirsta,	kad	Viņš	
to	gribēja.	
Noņemiet dzīvniekus (B-38)!

Tad	Dievs	uzrunāja	Noa:	“Ieej	šķirstā!”	

Noa	un	viņa	sieva,	Šems	un	viņa	sieva,	Hams	un	viņa	sieva,	Jafets	un	viņa	
sieva,	viņi	visi	iegāja	šķirstā.	Cik	cilvēku	tur	bija?	Pareizi,	tikai	astoņi.	Pārējie	
atteicās	iet.

Septiņas	dienas	nekas	nenotika.	Nelija.	Viss	bija	tieši	tāpat,	kā	tas	bija	pirms	
tam.	Protams,	ka	cilvēki	ārpusē	smējās.	Viņi	sauca	Noa	dēliem:

“Jūs	gan	esat	stulbi,	ka	klausāt	savu	trako	tēvu!”

“Kad	jūs	beidzot	atzīsiet,	ka	esat	piemuļķoti?”

“Mēs	neredzam	nekādu	lietu!”

“Jukušo	ģimene!”

Noņemiet Noa (B-32) un aizveriet šķirsta durvis (B-36)!

“Blāc!	Kas	tad	tas?”	Durvis	neaizvēra	Noa,	bet	Dievs.	Tad	sāka	līt	lietus.	Tas	
lija	straujāk	nekā	es	vai	jūs	esam	redzējuši.	Tas	bija	gandrīz	tā,	it	kā	gāztu	ar	
spaiņiem.	Ūdens	nāca	ne	tikai	no	debesīm,	bet	arī	no	zemes.	Bībelē	teikts,	

Pirmsskolniekiem patiks 
tēlot dzīvniekus, kas dodas 
šķirstā. Vecākie bērni var 
pārrunāt, kādas dzīvnieku 
sugas tur atradās.
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ka	ūdeņi	nāca	no	zemes	dzīlēm.	Ūdeņi	nāca	no	debesīm	un	no	zemes	tik	
strauji,	ka	nepagāja	ilgs	laiks,	kad	šķirsts	jau	sāka	peldēt.	
Noņemiet visas figūras!

5. aina
Vēlamais fons – ūdens. Uzlieciet šķirstu (B-36) un viļņus (B-39)!

Tur	vairs	nebija	nekādu	smieklu	vai	ņirgāšanās.	Tā	vietā	visapkārt	skanēja	
palīgā	 saucieni	un	 lūgums	pēc	apžēlošanas.	 Iespējams,	ka	daudz	cilvēku	
dauzījās	pie	šķirsta	sāniem,	citi	bēga	kalnos,	citi	kāpa	kokos,	 taču	ūdens	
turpināja	celties.	Bija	jau	par	vēlu,	visi	cilvēki	bija	miruši.	Dievs	viņiem	bija	
devis	120	gadus,	lai	tie	varētu	atgriezties	no	grēkiem,	taču	viņi	no	šīs	iespējas	
bija	atteikušies.	Viņi	bija	noraidījuši	Dieva	brīdinājumus.	Dievs	sodīja	viņus	
tā,	kā	viņi	bija	pelnījuši.	Visi	tika	sodīti	neatkarīgi	no	tā,	vai	viņi	bija	jauni	
vai	veci,	gudri	vai	ne	tik	gudri,	bagāti	vai	nabagi.	

Tāpēc,	ka	Dievs	ir	taisns	Tiesnesis,	Viņš	vienmēr	sodīs	grēku.	Viņš	teica,	
ka	nāks	plūdi,	un	tie	nāca.	Dievs	Bībelē	ir	atklājis,	ka	visi	tie,	kas	nekad	nav	
uzticējušies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Pestītājam,	tiks	sodīti	uz	mūžīgiem	
laikiem.	Neviens	nevarēs	teikt:	“Tas	nav	godīgi.”	Katrs	to	būs	nopelnījis.	Kā	
ir	ar	tevi?	Vai	tu	būsi	ar	tiem,	kas	tiks	uz	mūžīgiem	laikiem	šķirti	no	Dieva?	
Neturpini	dzīvot	vairs	savā	nepaklausībā,	bet	novērsies	no	tās	un	uzticies	
Jēzum	Kristum!	Neesi	tāds	kā	muļķa	ļaudis,	kas	izsmēja	Noa!	

Šķirsta	 iekšpusē	Noa	 un	 viņa	 ģimene	 varēja	 dzirdēt,	 kā	 līst,	 viņi	 varēja	
just	ūdens	skalošanos.	Viņi	juta,	ka	šķirsts	pacēlās.	Taču	viņi	bija	drošībā.	
Pasaulē	bija	tikai	viena	vieta,	kur	tajā	brīdī	varēja	justies	droši,	un	viņi	bija	
tieši	šajā	vietā.	Cik	gan	laimīgi	un	pateicīgi	viņi	jutās,	kad	lielā	laiva	izturēja	
lietus	un	ūdens	spēku!	

Varbūt	tu	esi	dzirdējis	par	Dieva	sodu	par	grēku,	kas	tevi	skumdina.	Tas	
sagādā	rūpes,	jo	zini,	ka	sods	ir	pelnīts.	Vai	tev	nerodas	jautājums:	“Vai	ir	kāda	
iespēja	izbēgt	no	soda,	kuru	esmu	pelnījis	par	saviem	grēkiem?”	Atbilde	uz	
šo	jautājumu	ir	atrodama	Bībelē,	un	tā	ir:	“Jā!”	Ir	kāds,	kurš	var	tevi	izglābt	
drošībā.	Kad	es	domāju	par	šķirstu,	es	domāju	par	kādu	Personu,	kas	var	
tevi	izglābt.	Šķirsts	saņēma	ūdens	un	viļņu	triecienus,	un	Noa	varēja	justies	
drošībā.	Jēzus	Kristus,	Dieva	Dēls,	bija	vienīgais	cilvēks,	kurš	nebija	pelnījis	
sodu	par	grēku.	Viņš	ne	reizi	nebija	grēkojis,	taču	Dieva	plāns	bija	sodīt	
Savu	Dēlu	par	visu,	ko	mēs	esam	izdarījuši	nepareizi.	 Jēzus	Kristus	tika	
pienaglots	pie	krusta	un	nomira.	Tur	Viņš	saņēma	šo	drausmīgo	sodu	par	
mūsu	grēkiem.	Viņš	ir	augšāmcēlies	no	mirušiem	un	šodien	ir	reāls	un	dzīvs.	
Noam	un	viņa	ģimenei	vajadzēja	ieiet	šķirstā,	lai	varētu	būt	drošībā.	Dievs	
vēlas,	lai	tu	nāktu	pie	Jēzus	Kristus,	lūgtu	Viņam	piedošanu,	uzticētos	Viņam,	
jo	Viņš	var	tevi	pasargāt	no	tā	soda,	kuru	esi	pelnījis.	Bībelē	teikts:	“Tad	nu	
tiem,	kas	ir	Kristū,	vairs	nav	nekādas	pazudināšanas	(soda)”	(Romiešiem	
8:1).	Kad	tu	nāc	pie	Jēzus	Kristus,	tad	vari	būt	drošs,	jo	Jēzus	Kristus	ir	
saņēmis	tavu	sodu	un	Dievs	tevi	vairs	nesodīs.	Ir	brīnišķīgi	uzticēties	un	
būt	atkarīgam	no	Jēzus,	un	zināt,	ka	esi	drošībā,	tieši	tāpat	kā	Noas	un	viņa	
ģimene	jutās	šķirstā.	

Četrdesmit	dienas	un	četrdesmit	naktis	ūdens	gāzās	no	debesīm	un	nāca	ārā	
no	zemes.	Paši	visaugstākie	kalni	jau	bija	zem	ūdens.	Visas	dzīvās	būtnes,	
izņemot	zivis	un	ūdens	dzīvniekus,	gāja	bojā.	Tad	lietus	mitējās.	Sāka	spīdēt	

CPN
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saule.	Sāka	pūst	vējš.	Šķirsts	turpināja	peldēt,	taču	ūdeņi	sāka	kristies.	Kādu	
dienu	Noa	un	viņa	ģimene	sajuta,	ka	laivas	dibens	beidzot	skāris	cietu	zemi,	
taču	viņiem	vēl	vajadzēja	palikt	iekšpusē.
Noņemiet visas figūras!

6. aina
Uzlieciet šķirstu un kalnus (B-40)!

Saule	turpināja	spīdēt.	Turpināja	pūst	arī	vējš.	Ūdens	kritās.	Beidzot	parādījās	
kalnu	virsotnes.	Noa	gaidīja	četrdesmit	dienas.	Tad	viņš	atvēra	logu	un	izlaida	
kraukli.	Krauklis	ir	stiprs	putns,	tas	lidinājās	šurpu	turpu	un	vairs	neatgriezās.	
Noa	izlaida	arī	balodi.	Tas	lidinājās	un,	nevarēdams	atrast	nevienu	vietu,	
kur	nolaisties,	nespēja	visu	laiku	palikt	gaisā.	Tāpēc	balodis	atgriezās	šķirstā,	
un	Noa	to	ielaida	iekšā.	Pēc	nedēļas	Noa	atkal	izlaida	balodi.	Tas	atgriezās	
ar	olīvas	lapu	knābī.	Tagad	Noa	zināja,	ka	ūdens	patiešām	turpina	kristies.	
Vēl	pēc	nedēļas,	 kad	Noa	 atkal	 izlaida	balodi,	 tas	 vairs	neatgriezās.	Pēc	
apmēram	sešiem	mēnešiem	šķirsts	stāvēja	uz	cietas	zemes.	Noa	ar	saviem	
dēliem	atbrīvoja	šķirsta	augšdaļu.	Zeme	izskatījās	sausa,	taču	Dievs	vēl	nelika	
viņiem	atstāt	šķirstu.	Noa	gudri	gaidīja	uz	Dieva	norādījumiem.	

Pagāja	 vēl	 gandrīz	 divi	mēneši.	Cik	 gan	 tas	 likās	 ilgs	 laiks	Noa	un	viņa	
ģimenei!	Viņi	jau	bija	šķirstā	pavadījuši	veselu	gadu.	

Beidzot	Dievs	teica:	“Izej	no	šķirsta,	Noa!	Izlaid	visus	dzīvniekus,	putnus	
un	rāpuļus,	ko	savedi	šķirstā!	Lai	tie	augļojas	un	vairojas	zemes	virsū!”	Tas	
gan	varēja	būt	brīnišķīgi	beidzot	staigāt	par	cietu	zemi!	

Viņi	bija	izdzīvojuši!

Ja	esi	uzticējies	Jēzum	Kristum,	lai	Viņš	tevi	izglābj	no	Dieva	soda,	ja	esi	
kristietis,	tad	tu	esi	drošībā.	Tu	nekad	netiksi	sodīts	par	saviem	grēkiem,	
jo	Dievs	sodīja	Savu	dārgo	Dēlu	tavā	vietā.	Tev	nevajag	vairs	baidīties,	ka	
vari	nomirt,	jo	tu	dzīvosi	ar	Dievu	mūžīgi.	Dieva	apsolījums	skan:	“Tad	nu	
tiem,	kas	ir	Kristū,	vairs	nav	nekādas	pazudināšanas”	(Romiešiem	8:1).	Vai	
tu,	kristīgo	zēn	vai	meitene,	esi	pateicīgs	par	to?	

7. aina
Uzlieciet altāri(B-23), Noa un viņa ģimeni(B-41)!

Noa	un	viņa	ģimene	noteikti	bija	pateicīgi.	Pats	pirmais	viņu	darbs	bija	
uzbūvēt	altāri	un	upurēt	Dievam.	Viņi	lūdza	un	pateicās	Dievam	par	to,	ka	
Viņš	par	tiem	rūpējās	un	ka	viņi	bija	drošībā.	Dievs	deva	brīnišķīgu	solījumu,	
ka	nekad	vairs	neapplūdinās	visu	zemi.	Pēc	tam	Viņš	kaut	ko	lika	debesīs,	
kas	par	to	atgādinās.	Dievs	radīja	brīnišķīgu	varavīksni.	

Pielieciet pie debesīm varavīksni (B-42)!

Arī	 tu	 esi	 redzējis	 varavīksni,	 vai	 ne?	Tai	 vajadzētu	 atgādināt	 par	Dieva	
apsolījumu,	apsolījumu,	kuru	Viņš	visu	laiku	ir	turējis.	

Noa	 un	 viņa	 ģimene	 bija	 ļoti	 pateicīgi	Dievam	par	Viņa	 laipnību.	Tie	
priecājās,	ka	bija	nonākuši	drošā	vietā.	Vai	tu	vari	teikt	to	pašu?	Vai	tu	zini,	
ka	tu	esi	drošībā	tāpēc,	ka	esi	uzticējies	Jēzum	Kristum?	

“Šķirsts nolaidās uz Ararata 
kalniem” (1. Mozus 8:4). 
Ararata kalni ir milzīgs 
vulkāns netālu no Turcijas un 
Irānas robežas.

Izlasiet pantu no Bībeles pats 
vai vecāks bērns!

CPA
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CPNVai	tu	esi	tāds	pats	kā	tie	citi	cilvēki?	Viņi	dzirdēja	Dieva	brīdinājumu,	tomēr	

neklausījās.	Viņi	zināja	par	kādu	vietu,	kur	būtu	varējuši	justies	drošībā,	taču	
tur	negāja.	Viņi	staigāja	savus	nepaklausības	ceļus,	un	Dievam	vajadzēja	tos	
sodīt.	Ieklausies	Dieva	brīdinājumā!	Nāc	pie	Jēzus	Kristus,	vienīgā,	kurš	var	
tevi	izglābt	no	soda,	kuru	pats	esi	pelnījis.	Ja	tu	patiesi	vēlies	tikt	izglābts,	tad	
nāc	pie	Viņa	tūlīt!	Tur,	kur	sēdi,	runā	uz	Viņu	klusi	savā	sirdī.	Tu	vari	Viņam	
teikt	apmēram	šādi:	“Dārgais,	Kungs	Jēzu,	es	zinu,	ka	esmu	pelnījis	Dieva	
sodu.	Es	nožēloju,	ka	esmu	bijis	nepaklausīgs,	taču	es	gribu	mainīties.	Es	
priecājos,	ka	Tu	tiki	sodīts	manā	vietā,	un	es	lūdzu,	glāb	mani	tūlīt!”	

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kāpēc	Dievs	 sūtīja	 lielos	plūdus	pār	pasauli?	 (Tāpēc, ka cilvēki 

grēkoja un darīja savu ļaunos darbus, neņemot Dievu vērā.)

2.	 Ko	Noa	darīja,	kamēr	viņš	būvēja	šķirstu?	(Viņš brīdināja cilvēkus 
par sodu, kas nāks.)

3.	 Cik	ilgi	Noa	būvēja	šķirstu	un	sludināja	cilvēkiem?	(120 gadus.)

4.	 Kāpēc	Dievs	vienmēr	sodīs	grēku?	(Tāpēc, ka Viņš ir taisns, svēts 
un taisnīgs, Viņam vienmēr ir jāsoda grēks.)

5.	 Cik	daudz	no	katras	dzīvnieku	sugas	atradās	šķirstā?	(Septiņi pāri 
to dzīvnieku, kas bija paredzēti upurēšanai, un pa divi no visiem pārējiem 
dzīvniekiem.)

6.	 Kas	aizvēra	šķirsta	durvis?	(Dievs) 

7.	 Kas	notika	ar	visiem	pārējiem	cilvēkiem,	kas	palika	ārpus	šķirsta?	
(Viņi visi tika sodīti un gāja bojā.)

8.	 Kādā	veidā	Noa	šķirsts	liek	mums	domāt	par	Jēzu	Kristu?	(Jēzus 
Kristus var mūs izglābt no soda, tieši tāpat kā šķirsts paglāba Noa un 
viņa ģimeni.)

9.	 Ko	Noa	un	viņa	ģimene	darīja	uzreiz	pēc	tam,	kad	tie	bija	iznākuši	
no	šķirsta?	(Noa uzcēla altāri un upurēja Dievam.)

10.	Kāpēc	Dievs	debesīs	 lika	varavīksni?	 (Kā atgādinājumu par Savu 
apsolījumu, ka Viņš nekad vairs neappludinās visu zemi.)

11.	Kas	notiks	ar	visiem	tiem,	kas	atteiksies	uzticēties	Jēzum	Kristum?	
(Viņi tiks šķirti no Dieva uz mūžīgiem laikiem.)

12.	Kā	Noa	bija	līdzīgs	Ēnoham?	(Viņš staigāja un dzīvoja ar Dievu.)

Atkārtošanas spēle
Paņem pāri
Izvelciet pār kastes malu 
dažas auklas, lai viens vai 
abi gali karājas tai pāri!
Sadaliet klasi komandās 
un pārmaiņus uzdodiet tām 
jautājumus!
Ja bērns atbild pareizi, viņš 
var izvilkt divas auklas. Ja 
viņš ir paņēmis vienas un tās 
pašas auklas abus galus, 
komanda iegūst 50 punktus, 
ja viņš paņem divas dažādas 
auklas, komanda iegūst 100 
punktus.
Uzvar komanda, kurai vairāk 
punktu.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Mīļākā spēle
Paņemiet līdz dažādus 
materiālus, lai pirmsskolnieki 
varētu spēlēt savu iemīļotāko 
spēli!
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Paldies Tev, Dievs! 
1. stunda – pārskata aktivitāte
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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	!as	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)!

                         Nokopē, izgriez un turi savā Bībelē 
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