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KĀ LIETOT ŠO GRĀMATU
SagataVoj i e t Se V i!

Uzticieties un lūdziet Dievu! 
Jums kā skolotājam ir svarīga loma bērnu dzīvē. Mēs 
lūdzam Dievu un ceram, ka Svētais Gars darbosies 
caur jums un bērni iepazīs, iemīlēs Jēzu Kristu un 
sekos Viņam. Uzticieties Dievam un lūdziet, lai 
Svētais Gars sagatavo katra bērna sirdi! Kad bērniem 
sludināt Dieva Vārdu, lūdziet, lai Svētais Gars viņus 
uzrunā un maina viņu sirdis!

Izmantojiet individuālu pieeju!
Katrai jūsu mācītajai stundai vajadzētu atbilst bērnu 
vajadzībām un individualitātei. Labās vēsts pulciņu 
apmeklēs gan atpestīti, gan neatpestīti bērni. Ja būsiet 
iepazinuši katru bērnu, tas palīdzēs padarīt jūsu 
stundu un pielietojumu personīgāku.

Esiet labs paraugs!
Viens no efektīvākajiem bērnu mācīšanās veidiem 
ir, jūs vērojot. Jūs esat tas, kurš mācīs bērniem, kā 
iepazīt, iemīlēt Jēzu Kristu, kā sekot Viņam. Viņi 
mācīsies, kā kļūt par Jēzus Kristus mācekļiem, 
iepazīstot jūs un vērojot jūsu rīcību. Veltiet laiku, 
lai aprunātos ar bērniem un labāk viņus iepazītu, 
pastāstiet viņiem par savu dzīvi, lai viņi sajustu, ka 
rūp jums. Pastāstiet viņiem par to, kā Dievs mainījis 
jūsu dzīvi! Uzdodiet sev jautājumu: „Kā Svētais 
Gars darbojas bērnu dzīvēs, un kā es varētu palīdzēt 
pieaugt tam, ko Viņš jau iesācis?”

SagataVoj i e t n o Dar bī bu!

Katra nodarbība sastāv no Bībeles stundas, Bībeles 
panta un citām aktivitātēm. Mūsu ieteikumi palīdzēs 
jums sagatavoties nodarbībai un mācīt bērnus.

B Ī B E L E S  S T U N D A

Katra stunda sākas ar divām lappusēm, kurās dots 
stundas pārskats, ieteicamā programma un stundas 
plāns. Ja vēlaties, varat nokopēt šīs lappuses, lai 
izmantotu, gatavojoties stundai, un veiktu piezīmes. 
Kad esat sagatavojušies, salociet stundas pārskatu un 
ielieciet to savā Bībelē! Tas noderēs, mācot stundu. 
Stundas pārskats un plāns ietver šādas daļas:

•	Rakstu vieta – Stundas gaitā izmantotā 
rakstu vieta.

•	Bībeles pants – Stundā mācītais Bībeles 
pants, kas bērniem jāiegaumē.

•	Centrālā patiesība – Katras Bībeles stundas 
centrālā patiesība formulēta vienkārši, lai 
atbilstu bērna izpratnes līmenim. Pārāk 
neaizraujieties ar stāstījumu, atstājot 
novārtā Bībeles patiesības mācīšanu! 
Skolotāja atbildība nav mācīt tikai Bībeles 
stāstus. Daudz svarīgāk bērniem iemācīt 
tās patiesības, kuras atklātas šajos stāstos. 
Nākamais solis ir parādīt bērniem, kā tas 
attiecas uz viņu ikdienas dzīvi. Protams, 
vienā stundā nav iespējams aptvert visas 
tēmas, par kurām varētu mācīt, izmantojot 
konkrēto stāstu, tādēļ katrai stundai 
izraudzīta viena centrālā patiesība. Tās 
mācīšana caurvij visu stāstījumu, tomēr 
atsevišķas teksta daļas iezīmētas ar CP, lai 
atvieglotu sagatavošanos. Arī stundas plānā 
atzīmēti teikumi, kas attiecas uz CP.

•	Pielietojums – Ko Dievs vēlas, lai bērni 
darītu un kā viņiem būtu jārīkojas konkrētās 
stundas iespaidā. Centrālās patiesības 
pielietojumā burts „N” norāda, ka tas 
attiecas uz neatpestītiem bērniem. Tekstā 
varētu būt šāda frāze: „Ja tu neesi uzticējies 
Kungam Jēzum Kristum piedot tavus 
grēkus, ...” 
Iespējams, pielietojums būs jāpiemēro 
konkrētās grupas bērniem. Piemēram, ja 
minēts kāda zēna vārds, bet jūsu grupā ir 
tikai meitenes, jūs varētu to mainīt. Varbūt 
dotais pielietojums vairāk attiecas uz 
vecākiem bērniem, bet jūsu grupas bērni 
ir jaunāki. Mainiet tekstu pēc vajadzības! 
Galvenais – lai Dieva Vārds tiktu pielietots 
viņu dzīvēs!

Ar ko sākt?
Sāciet gatavošanos stundai ar Bībeles lasīšanu! Izlasiet 
izvēlētās rakstu vietas vairākas reizes, pievēršot 
uzmanību Bībeles varoņiem, vietām, laika periodam 
un stāstā minētajiem faktiem!
Lūdziet Dievu, studējot Dieva Vārdu un pārdomājot, 
kā to mācīt! Dotie jautājumi palīdzēs jums to labāk 
izprast:

•	Ko šajā rakstu vietā darīja Dievs/ Jēzus/
Svētais Gars un ko tas mums liecina par 
Viņu?
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•	Kā tas iederas kopējā Dieva plānā?
•	Ko Dievs man pasaka šajā stundā?

Iepazīstiniet ar evaņģēliju
Katrā stundā evaņģēlija sludināšanas veids ir atšķirīgs, 
atkarībā no stundas tēmas. 

Dariet sevi pieejamu padomdošanai
Kad stāstiet evaņģēliju, būs bērni, kuri tai uzreiz 
atsauksies. Viņi to darīs patstāvīgi, vēlāk par to jums 
pasakot vai arī nedarot jums zināmu, ka ir uzticējušies 
Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr 
būs arī tādi, kuriem būs vajadzīga palīdzība. Varbūt 
viņiem būs jautājumi par to, kā uzticēties Jēzum. 
Mācot atpestītus bērnus, iespējama situācija, kad 
viņiem būs vajadzīgs padoms grūtā situācijā; varbūt 
vajadzēs sīkāk paskaidrot, kā konkrētā stunda attiecas 
uz viņu ikdienas dzīvi; iespējams, būs situācija, kad 
viņi nezinās, kā vajadzētu rīkoties saskaņā ar Bībeli; 
varbūt viņi gribēs pastāstīt par savām grūtībām, lai jūs 
varētu par viņiem aizlūgt, it īpaši gadījumos, kad esat 
vienīgais kristietis, kas viņus atbalsta. 
Šo iemeslu dēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka esat 
pieejams sarunai. Tikpat svarīgi bērniem zināt, kad 
un kur viņiem iet, ja viņi vēlas ar jums aprunāties. 
Visbeidzot būtiski, lai vēl neatpestīti bērni nesajauktu 
nākšanu pie Kunga Jēzus ar nākšanu pie jums.

Katrā gadījumā jums nevajadzētu aicināt bērnu 
uz sarunu ar jums, vienlaicīgi izsakot aicinājumu 
atsaukties evaņģēlijam, lai bērniem nerastos 
iespaids, ka viņi nevar nākt pie Jēzus Kristus bez 
jūsu starpniecības vai arī ka viņi jau saņem glābšanu, 
gaidot sarunu ar jums.

•	Piemērs sarunai ar neatpestītu bērnu: „Vai 
tu tiešām gribi veltīt savu dzīvi Kungam 
Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es ar 
prieku tev paskaidrošu, kas par to teikts 
Bībelē. Pienāc pie manis, kad nodarbība 
būs beigusies! Atceries, ka es nevaru piedot 
tavus grēkus − vienīgi Kungs Jēzus var to 
izdarīt, bet es labprāt paskaidrošu, kā tu vari 
nākt pie Viņa. Nāc droši!”

•	Piemērs sarunai ar atpestītu bērnu: „Ja 
tu esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam 
Glābējam, bet vēl neesi man par to pateicis, 
lūdzu, pastāsti man par to pēc nodarbības! 
Es gribētu zināt, vai arī tu esi uzticējies 
Kungam Jēzum kā savam Kungam un 

Glābējam, lai es varētu lūgt Dievu par tevi 
un varētu tev palīdzēt.”

B Ī B E L E S  PA N T S

Katru stundu sēriju papildina piezīmes, kā mācīt 
Bībeles pantu. Mēs vēlamies, lai katra panta mācīšanā 
un atkārtošanā tiktu izmantotas daudzveidīgas 
metodes, palīdzot bērniem ne vien iegaumēt, bet 
arī izprast Dieva Vārdu un ieslēgt to savās sirdīs. 
Bībeles panta mācīšanā izmantoto metodi var nosaukt 
par IISPA (Ievads, Iepazīstināšana, Skaidrojums, 
Pielietojums, Atkārtošana). Tā palīdzēs bērniem 
izprast Bībeles panta domu un tā pielietojumu viņu 
dzīvēs. Jūs varēsiet pārliecināties, ka tas ir vienkāršs, 
tomēr efektīvs veids, kā padarīt Bībeles pantu 
iegaumēšanu aizraujošu. 

„Dižais nodoms” Resursu CD ir krāsaina Bībeles 
panta uzskate A4 un A3 formātā, kā arī Bībeles panta 
kartītes.

PA L Ī D Z Ī B A   

Bībeles notikumu laika skala 
Visa Bībele stāsta mums par Dieva plānu glābt 
grēciniekus, atbrīvojot viņus no grēka un nāves un 
darot viņus par jauniem radījumiem Jēzū Kristū caur 
Svētā Gara darbību. Kādu dienu Viņš visu radīs no 
jauna, iznīcinot uz mūžīgiem laikiem grēku un nāvi. 
Bībeles notikumu laika skala palīdzēs parādīt 
bērniem, ka arī viņi ir Dieva plāna daļa. Tā palīdzēs 
saredzēt to, ka Dievs ir bijis pasaulē jau no tās 
radīšanas brīža. Vēstures gaitā Viņš mums Sevi 
atklājis, lai mēs iepazītu un mīlētu Dievu un sekotu 
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Viņam. Bībeles notikumu laika skalas beigās jūs 
varētu piestiprināt sava pulciņa bērnu fotogrāfiju, 
lai parādītu viņiem, ka viņi tiešām ir Dieva plāna 
sastāvdaļa. (Bībeles notikumu laika skala piemērotāka 
izmantošanai iekštelpās.)

Bībeles notikumu laika skala pieejama Bērnu kristīgās 
izglītības apvienības ofisā. Adrese ir skolotāja 
grāmatas pirmajā lappusē. 

Sānjosla
Katrai stundai atstāta vieta pierakstiem. Piemēram, ja 
vēlaties papildināt stundas tekstu ar informāciju, kas 
palīdzēs mācīt Dieva Vārdu, izdariet par to piezīmēm 
atstātajā vietā! Ja rodas ideja par kādu jautru aktivitāti, 
pierakstiet to! Tas palīdzēs padarīt jūsu stundu 
personīgāku.

Dziesmas
Izvēlieties trīs vai četras dziesmas, kuras izmantosiet, 
kamēr mācīsiet šīs stundas! Izvēlieties dziesmas, 
kuras atbilst jūsu stundas tēmai un programmā 
ietvertajai patiesībai! Vispiemērotākās ir vienkāršas 
un īsas dziesmas, kuru melodiju ir viegli atcerēties. 
Paskaidrojiet grūtu vai nepazīstamu vārdu nozīmi, bet 
paturiet prātā to, ka dziesmas paredzētas dziedāšanai!

Vingrinieties uzskates izmantošanā 
Iepriekš izmēģiniet, kā izmantosiet uzskati! 
Iepazīstieties ar uzskati un stundas plānu, lai zinātu, 
kad tā būs jāizmanto!

Papildu uzskate
Izdrukājiet centrālās patiesības vārdus katrai stundai! 
Izvēlieties tādus burtus, kurus viegli varēs izlasīt 
arī mazi bērni! Vārdiem jābūt skaidriem un viegli 
salasāmiem. Parādiet sagatavoto centrālās patiesības 
uzskati programmas sākumā vai arī stundā, kad to 
mācīsiet! Ja izmantosiet flaneļa tāfeli, vārdu kartītei 
otrā pusē varētu piestiprināt materiālu, kas pielips pie 
tāfeles. 

Papildu uzskate ir arī „Dižais nodoms” 
resursu CD, kuru piedāvā Bērnu kristīgās 
izglītības apvienības nacionālais ofiss. Bībeles 

stundu teksta sānjoslā atzīmēts, kāda uzskate ir 
„Dižais nodoms” resursu CD.

AT K Ā RTO Š A N A S  
L A I K S                  

Katrai stundai doti daži atkārtošanas jautājumi. Tos 
var uzdot stundas beigās vai nākamās nodarbības 
sākumā.
Ja atkārtošanas laiks tiek pareizi organizēts, tā var būt 
ideāla iespēja bērniem aizraujošā veidā nostiprināt 
mācīto. 
Jūs šo laiku varat izmantot:

•	Lai konstatētu, cik daudz bērni ir sapratuši 
un atceras.

•	Lai jums kā skolotājam palīdzētu saprast, 
ko vajag uzsvērt, lai bērni labāk atcerētos 
mācīto.

•	Lai sagādātu prieku. Bērniem patīk 
sacensības, un viņi gaida šo nodarbības 
daļu. Taču tā nav tikai spēle, tā ir mācīšanās.

Šajā skolotāja grāmatā ir iekļauti jautājumi par stundā 
mācīto. Būtu noderīgi uzdot jautājumus arī par 
dziesmām, Bībeles pantiem un jebkuru citu materiālu, 
kuru izmantojat mācīšanai. Tādā veidā bērni saprastu, 
ka svarīga ir katra nodarbības daļa.

Resursu CD ir krāsaina A3 uzskate, kuru var lietot 
atkārtošanas laikā.

R O K D A R B I   

Ieteiktās idejas rokdarbiem piemērotākas nodarbībām 
iekštelpās. Tā ir iespēja nostiprināt mācīto patiesību, 
kā arī veidot draudzīgas attiecības ar bērniem. 
Programma būs garāka, ja plānosiet arī rokdarbus.

uZ Pr i e K Šu!

Tagad esat sagatavojies, lai uzsāktu bērnu apmācību 
savā pulciņā. Mēs lūdzam Dievu par to, lai tad, kad 
mācīsiet bērnus, Svētais Gars pārveidotu viņu sirdis 
un dzīves Dieva godam.

Dižais
nodoms
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Dizainera radīts (Radīšana un grēkā krišana)

1.
stunda

Lesson 1—Designer 
made 
(Creation and the 
fall)

Stundas pārskats

Rakstu vieta 1� Mozus 1–3

Bībeles pants „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu���” (Jāņa 3:16)�
Centrālā patiesība (CP) Bībele mums pasaka, kas ir mūsu sirdīs�

Pielietojums neatpestītam 
bērnam 

Pieņem un piekrīti tam, ko saka Dievs!

Pielietojums atpestītam 
bērnam Šajā stundā nav pielietojuma atpestītam bērnam�

Uzskate Stunda •	 Attēli no 1-1 līdz 1-6�
•	 CP uzskate: „Bībele mums pasaka, kas ir mūsu sirdīs�”
•	 Cilvēka sirdspuksti (ierakstu var lejuplādēt no interneta) un CD vai MP3 

atskaņotājs�
•	 Balons sirds formā (ideālā variantā – pildīts ar hēliju) vai arī liela kartona 

sirds�
•	 Marķieris�
•	 Suņa attēls, cilvēka attēls, kā arī priekšmeti vai to attēli, kurus 

gatavojaties izmantot aktivitātei, piemēram, desa, krāsu komplekts, 
T-krekls, bumba, telefons, Bībele, cilvēks, kurš lūdz Dievu, ūdens�

•	 No krāsaina kartona pagatavots vienkāršs cilvēka siluets�
•	 Tumšs krīts vai zīmogspilventiņš�

Bībeles pants •	 Bībeles panta uzskate: Jāņa 3:16�

Sirdis�
•	 Desmit papīra sirdis košās krāsās un līmlente�

Spēle •	 Papīra lapa un zīmulis katrai 4 vai 5 bērnu grupai�
Rokdarbs •	 Mazs spogulītis, kartīte un rokdarbu kociņi katram bērnam�

•	 PVA līme, krāsains kartons, flomāsteri, līme ar spīdumiņiem, pērlītes 
(dārgakmeņi), spalvas, uzlīmes u�tml�

Patiesības 
meklētājs

•	 Katrai stundai skolotāju komandā ieteicams „Patiesības meklētājs”, kura 
apģērbā varat izpaust savu radošumu� Patiesības meklētāja uzdevums 
ir pievērst bērnu uzmanību stundā mācītajai patiesībai� Ar Patiesības 
meklētāju iepazīstina programmas sākumā� Ir labi, ja starp Patiesības 
meklētāju, skolotāju un bērniem raisās nepiespiesta saruna� Tomēr, ja 
vēlaties iztikt bez šīs lomas, tas izdarāms pavisam viegli�

ieteicamā programma

Pirms nodarbības Atzīmē, kuri bērni ieradušies�
Sākums Sagaidīšana, lūgšana, cienasts, iepazīšanās ar noteikumiem�

Dziesma Dziesma par Bībeli, lai mācītu, ka Bībele ir unikāla grāmata; tā ir Dieva vēstījums mums�
Bībeles stunda Dizainera radīts  – 1� daļa

Dziesma Dziesma par Dievu, lai pastāstītu bērniem, kas ir Dievs�
Bībeles stunda Dizainera radīts  – 2� daļa

Dziesma Atkārtot dziesmu par Dievu�
Ziņojumi

Bībeles pants Jāņa 3:16� Atkārtošana: Dari tā, kā es!
Dziesma Dziesma, kas māca, ka Bībele ir Dieva Vārds�

Atkārtošana Noķer!
Bībeles pants Atkārtot Jāņa 3:16� Atkārtošana: Sirdis�

Spēle Radīšana (vai kāda cita spēle pēc jūsu izvēles)�
Rokdarbs Radīts pēc Dieva līdzības�

Noslēgums Lūgšana, Bībeles panta kartītes�
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Šī lappuse paredzēta kopēšanai. Ielieciet to savā Bībelē un lietojiet nodarbības laikā!

Izlasiet minētās rakstu vietas no Bībeles!

I. IEVADS
Sirdspukstu skaņa (vai arī norādījumi, ka domāta 
sirds).
Sirds ir tik apbrīnojama cilvēka daļa.

1-1

II. NOTIKUMU ATTĪSTĪBA
A. „Sirds” Bībelē.                                                  CP

1-2 B. Dievs visu radījis ar Savu Vārdu.
C. Dievs radīja cilvēku (1. Mozus 1:26).

1-3 D. Cilvēks radīts pēc Dieva līdzības (1. Mozus 2:7).
E. Dievs radīja sievieti (1. Mozus 2:18).

Bez uzskates F. Dievs tevi radījis atšķirīgu no dzīvniekiem.      CP
G. „Noskaidro, uz to tas attiecas” aktivitāte.

Ja paredzēts mācīt šo stundu divās daļās, to varētu dalīt šeit.

1-4 H. Ādams un Ieva dzīvo, pakļaujoties Dieva 
likumiem (1. Mozus 1:31).                             CP

1-5 I. Sātans kārdina Ievu, lai viņa nepaklausītu 
Dievam.

J. Ieva, pēc tam Ādams apēd augli.

1-6 K. Viņu attieksme pret Dievu mainās 
(Romiešiem 3:23).                                       CP

III. KULMINĀCIJA
Dievs viņus joprojām mīl un dod solījumu.

IV. NOBEIGUMS
Mēs uzzināsim vairāk par to, ko izdarīja Dievs.
Atceries par divām lietām savā sirdī! CP

Dizainera radīts (Radīšana un grēkā krišana)

Rakstu vieta:  
1. Mozus 1–3

Bībeles pants: 
„Jo tik ļoti Dievs pasauli 
mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo 
Dēlu...”  (Jāņa 3:16).

Centrālā patiesība:  
Bībele mums pasaka, kas 
ir mūsu sirdīs.

Pielietojums 
neatpestītam bērnam:  
Pieņem un piekrīti tam, 
ko saka Dievs!

Pielietojums atpestītam 
bērnam:  
Šajā stundā nav 
pielietojuma atpestītam 
bērnam.

 1.
stunda
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S T U N D A

i e VaDS

(Atskaņot cilvēka sirdspukstus un aicināt, lai bērni pasaka, kas tā par skaņu. Ja tas nav 
iespējams, var izmantot jautājumus.)

Tas mums visiem ir. Uzmini nu, kas tas ir?

1. Strādā dienu un nakti.

2. Ir apmēram tavas dūres lielumā.

3. Ar četriem kambariem

Tā ir tava sirds!

Attēls 1-1 (Cilvēka sirds)

Sirds ir apbrīnojama cilvēka daļa. Sirdspukstu biežums ir 100 000 reižu 
dienā. Tā pumpē asinis pa visu tavu ķermeni. Katram tavas sirds kambarim 
ir vārstulis jeb „durvis”, kas atveras un aizveras, nosūtot asinis pareizajā 
virzienā. Sirdspukstus, ko tu dzirdi, rada vārstuļi atveramies un aizveramies. 
Tavas dzīves laikā šī nelielā dūres lieluma sirds pārsūknē tik lielu asins 
daudzumu, ar kuru varētu piepildīt divas milzīgas cisternas – apmēram 
vienu miljonu barelu asiņu. Kas par apbrīnojamu izgudrojumu!

n oti KuMu at tīStī ba

Šī ir ļoti īpaša grāmata, tā ir Bībele.  (Parādīt Bībeli.) Tā ir Dieva 
grāmata, un visi tajā ierakstītie vārdi ir Dieva vārdi – tātad tie 
visi ir patiesi. Kad lasu Bībeli, es atklāju, ka bieži pieminēts 
vārds „sirds”, bet tas neattiecas uz orgānu, kas pārsūknē 
asinis. Bībelē „sirds” attiecas uz to, kāds tu patiesībā esi – ar 
sirdi tu domā, jūti un pieņem lēmumus. Kad tu saki: „Es vēlos 
to no visas sirds...” vai „Es mīlu tevi no visas sirds...”, tu jau 
nerunā par savu fizisko sirdi, kas sūknē asinis. Ar to tu domā 
savu patieso būtību. Tā ir sirds, par kuru mēs mācīsimies.

(Patiesības meklētājs, palaižot vaļā balonu, kuram sirds forma:)  Es zināju, ka mēs 
runāsim par sirdi! Man jāuzmanās nepalaist vaļā šo aukliņu, citādi kāds cits 
dabūs manu darbu. Kad es dzirdēšu kaut ko svarīgu par to, kas ir tavā un 
manā sirdī, es to būšu atradis un uzrakstīšu uz sirds formas balona.

Attēls 1-2

(Skolotājs:)  Dievs mūs pazīst labāk par mums pašiem. Viņš pastāsta par mums 
Bībelē, bet mums jānoiet garš ceļš – līdz pat laika iesākumam. Bībelē teikts, 
ka Dievs visu radīja ar Savu Vārdu. Viņš ir tik varens, ka pietika ar Vārdu, lai 
viss rastos! Tā Dievs radīja sauli, kokus, zivis un dzīvniekus – Viņš pavēlēja, 
un tie tur radās. Pašu labāko Viņš pataupīja kā pēdējo. Kad Dievs gatavojās 
radīt cilvēku, tas bija citādi. Dievs sacīja: „Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un 
pēc mūsu līdzības” (1. Mozus 1:26). 
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Krāsaina Bībeles stundas centrālās 
patiesības uzskate atrodama 
resursu CD�

(Norāde skolotājam: 1. Mozus 1:26 vietniekvārda forma „mūsu” ir atsauce uz Trīsvienību.) 
Kaut kādā mērā cilvēkiem vajadzēja būt līdzīgiem Dievam. Dievs izveidoja 
cilvēku no zemes pīšļiem. Viņš izveidoja un radīja katru cilvēka ķermeņa 
daļu, arī sirdi, kas sūknē asinis. Dievs ir ļoti, ļoti gudrs.

Attēls 1-3

Tad Dievs deva cilvēkam dzīvību, bet ne tā kā dzīvniekiem. Bībelē mēs 
lasām, ka Dievs „iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu 
dvēseli” (1. Mozus 2:7). Dievs iedvesa cilvēkā Savu dzīvību, tāpēc cilvēks nu 
bija saistīts ar Dievu, taču ne dzīvnieki.

Dievs redzēja, ka neviens no dzīvniekiem nespēj kļūt par tuvu draugu, kādu 
vajadzēja pirmajam cilvēkam. Viņš sacīja: „Nav labi cilvēkam būt vienam” 
(1. Mozus 2:18). Dievs lika dziļam miegam nākt pār cilvēku un veica pirmo 
operāciju. Viņš izņēma vienu no cilvēka ribām un izveidoja no tās skaistu 
sievieti. Pamostoties cilvēku gaidīja jauks pārsteigums – Dievs dāvāja tam 
sievu! Pirmos cilvēkus sauca Ādams un Ieva. Viņi bija vispārsteidzošākā 
daļa no visa, ko bija radījis Dievs, jo viņi bija radīti pēc Dieva līdzības. Visi, 
kas dzimuši pēc viņiem, ieskaitot tevi un mani, ir Ādama un Ievas pēcteči. 
Ādams un Ieva ir tavi vec-, vec-, vec-, vec-, vec- – es pat nezinu, cik reižu tas 
būtu jāatkārto – vecvecāki. Arī tu esi radīts pēc Dieva līdzības.

Tas nozīmē, ka Dievs cilvēkus radīja līdzīgus Sev. Mēs jau runājām par to, ka 
Dievs ir daudz varenāks par mums, cilvēkiem. Bībelē Dievs atklāj, kāds Viņš 
ir. Dievs pasaka to, ka Viņam zināms viss par visu, bet mēs to nezinām. Ja 
tu zinātu, tev nevajadzētu iet skolā. Dievs ir visuresošs visu laiku. Mēs tādi 
neesam – tu tagad esi šeit, tātad tu neesi savās mājās.

Bez uzskates

Dievs radīja tevi atšķirīgu no dzīvniekiem un augiem, kurus 
Viņš bija radījis. Līdzīgi Dievam tu vari radīt skaistas lietas, 
atrisināt sarežģītas problēmas un domāt dziļas domas. Dievs 
ir laipns un mīlošs. Viņš mīlēja Ādamu un Ievu no visas 
sirds. Dievs radīja Ādamu un Ievu, lai viņi varētu mīlēt Dievu 
un viens otru. Dzīvnieki to nevar, bet cilvēki var iepazīt 
Dievu – viņi var sarunāties ar Viņu, klausīties Viņa vārdos 
un priecāties par Viņa tuvumu. Tu esi ļoti, ļoti īpašs. Tu tiki 
radīts pēc Dieva līdzības, lai būtu Dieva draugs. Cik lieliski 
būt cilvēkam!

(Patiesības meklētājs:)  Tas gan ir svarīgi. Dievam nebija vajadzīgi 
draugi. Viņš jau nebija vientuļš. Tomēr Dievs nolēma radīt 
cilvēkus tā, lai viņi varētu būt Viņa draugi. Es uzrakstīšu uz 
sirds „pēc Dieva līdzības”.

(Ja gribat stundu saīsināt, varat izlaist nākamo aktivitāti.)

(Skolotājs:)  Tātad Bībele mums pasaka, kas ir mūsu sirdīs. 
(Parāda CP uzskati.)  Tagad būs jautra aktivitāte, lai noskaidrotu, 

CP
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vai esam sapratuši, ko tas nozīmē. Man ir suņa attēls un 
cilvēka attēls. (Parāda tos vai lūdz diviem bērniem tos paturēt.) Es jums 
parādīšu dažādas lietas vai to attēlus. Jūsu uzdevums noteikt, 
vai tās saistītas ar abiem vai tikai ar cilvēku, kas radīts pēc 
Dieva līdzības. (Ja šī lieta ir saistīta ar abiem, noliek to pa vidu abiem 
attēliem, bet, ja tā saistīta tikai ar cilvēku, noliek to zem cilvēka attēla. Var 
izmantot šādus piemērus: 

desa – to var ēst abi,

krāsu komplekts – tikai cilvēks var uzgleznot skaistu gleznu,

T-krekls – abi var valkāt drēbes,

bumba – abi var ar to spēlēties,

telefons – tikai cilvēki var sarunāties, 

Bībele – tikai cilvēki var to izlasīt,

cilvēks, kurš lūdz Dievu, – tikai cilvēki var sarunāties ar Dievu un Viņu iepazīt,

ūdens – abiem tas vajadzīgs dzeršanai.)

Būt cilvēkam – tas patiešām ir kas īpašs.

(Ja paredzēts stundu mācīt divās daļās, to varētu dalīt šeit.)

Attēls 1-4

Dievs bija apmierināts ar to, ko bija radījis. Viņš redzēja, ka viss bija „ļoti 
labs” (1. Mozus 1:31). Ādams un Ieva laimīgi dzīvoja skaistajā dārzā, kuru 
Dievs bija viņiem devis, un rūpējās par to. Viņi mīlēja viens otru un nekad 
nestrīdējās. Atceries, ka Dievs bija iedvesis cilvēkos Savu dzīvību, tāpēc viņi 
bija „saistīti” ar Dievu. Viņi droši vien priecājās par to, ka viņu Radītājs ir 
arī viņu draugs. Viņi mīlēja Dievu, un Dievs mīlēja viņus. Dievs, Ādams un 
Ieva kopā pavadīja daudz laika, un viņi sarunājās katru dienu. Pasaulē nebija 
nekā tāda, kas liktu viņiem justies nelaimīgiem, bēdīgiem vai vientuļiem.

Pasaule vairs nav tāda. Daudz kas liek cilvēkiem izjust bailes 
vai skumjas. Vai vari minēt kādus piemērus?  (Atvēlēt laiku, 
lai bērni varētu izteikt savas domas.)  Jā, ir tik daudz kā slikta, kas 
sabojā pasauli un mūsu dzīves.

Kā tas gadījies?

Tas notika, kad Ādams un Ieva bija dārzā. Viņi zināja un saprata, ka drīkst 
ēst augļus no visiem dārza kokiem, izņemot vienu. „Jo tai dienā, kad tu ēdīsi 
no tā, tu mirdams mirsi,” bija sacījis Dievs. (No 1. Mozus 2:16-17.) Nu, kas 
tur viens likums; viņiem augļu netrūka, un Dievs gan zināja labāk.

Dārzā ienāca Dieva ienaidnieks, sātans. Viņu sauc arī par velnu. Velns 
ienīst Dievu un cilvēkus. Viņš gribēja izpostīt visu, ko Dievs tik brīnišķi 
bija radījis, arī draudzību starp Dievu un cilvēkiem. Viņam bija jābūt ļoti 
viltīgam, lai īstenotu savu plānu.

CP
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Attēls 1-5

Izlikdamies par čūsku, viņš uzrunāja Ievu: „Vai tad Dievs s-s-sacīja, ka 
nedrīks-s-st ēst š-š-šo augli?”

„Ak, nē!” Ieva palaboja viņu. „Mēs varam ēst visus dārza augļus, bet ne no šī 
viena koka.” Šķiet, viņi kopā aizgāja pie aizliegtā koka.

„Pagarš-š-šo to! Jūs mirt nemirs-s-sit. Uzticies-s-s man!” sātans centās 
pierunāt.

Ko Ievai vajadzētu darīt? Ieva pastiepa roku un pieskārās auglim. Viņa 
to paņēma un ēda no tā. Tad Ieva deva to Ādamam, un arī viņš ēda. Viņi 
izvēlējās noticēt sātana meliem. Viņi izvēlējās nepaklausīt savam Radītājam 
un draugam. Tā vietā, lai iepriecinātu Dievu, viņi nolēma iepriecināt paši 
sevi.

Attēls 1-6

Tajā mirklī viņi zaudēja savas īpašās attiecības ar Dievu. Viņu tikšanās bija 
citāda. Tā vietā, lai skrietu pie Viņa, Ādams un Ieva mēģināja paslēpties. 
Viņiem bija bail. Īpašās draudzības saites ar Dievu bija pārtrūkušas.

Bez uzskates

(Patiesības meklētājs:)  Tas jau notika sen! Mums taču jāmācās par mums, par 
mūsu sirdīm.

(Skolotājs:)  Esi nu pacietīgāks, Patiesības meklētāj! Bībelē mēs 
lasām, ka nepaklausība Dievam ir grēks. Grēks ienāca pasaulē 
tajā dienā, kad Ādams un Ieva nepaklausīja Dievam. Tāpēc 
ir viss nepatīkamais un sliktais, par ko runājām iepriekš. 
Pasaulē ienāca arī nāve – Ādams un Ieva nomira, kā to bija 
sacījis Dievs, – pēc tam, kad bija zudusi viņu sadraudzība ar 
Dievu.

Kopš tā laika katrs bērniņš, kurš nāk pasaulē, piedzimst ar 
grēcīgu sirdi. Līdzīgi Ādamam un Ievai mēs izvēlamies darīt 
to, kas pašiem tīk, nevis paklausīt Dievam. (Parādīt cilvēka 
siluetu. Ikreiz, kad pieminat grēku, jūsu palīgam jāatstāj traips uz tā, 
izmantojot tumšu krītu vai zīmogspilventiņu.)  Iedomāsimies, ka tas 
esi tu. Brālis tev neļāva spēlēties ar viņa jauno telefonu, tāpēc 
tu dusmās viņu apsaukāji. Tad tu, garām ejot, iespēri viņa 
ritenim. Mamma to pamanīja, atvēra logu un uzsauca tev: 
„Vai es redzēju, ka tu iespēri brāļa velosipēdam?” Tu zibenīgi 
atbildēji: „Nē, es tikai paklupu.” Kad mamma bija aizvērusi 
logu, tu viņu mēdīji.

Grēks, kas ir mūsu sirdīs, parādās mūsu darbos.

(Patiesības meklētājs:)  Vai tu teici, ka visiem sirdīs ir grēks?

CP
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Krāsaina Bībeles panta uzskate 
atrodama resursu CD  4� lpp�

(Skolotājs:)  Jā, jo Bībelē Dievs saka, ka „visi ir grēkojuši” 
(Romiešiem 3:23). (Parādīt CP uzskati.)

(Patiesības meklētājs:) Tātad tas nozīmē visi klātesošie. Vai man 
jāuzraksta vārds „grēks” uz šīs sirds?

(Skolotājs:)  Diemžēl jā. Grēks sabojā Dieva līdzību mūsos, tādēļ 
mēs vairs neesam Viņa tuvumā. Ir svarīgi saprast, ko tas tev 
nozīmē. Tev nav draudzīgu attiecību ar Dievu – grēks neļauj 
tev piederēt Dievam.

(Patiesības meklētājs, rakstīdams vārdu „grēks” uz sirds:)  Tas gan ir 
zaudējums.

(Skolotājs:)  Jā, ja tās būtu beigas, tas būtu ļoti skumji.

Ku LM i nĀCi ja

Attēls 1-6

Dievs joprojām mīlēja Ādamu un Ievu. Kaut arī Viņš lika tiem atstāt 
Ēdenes dārzu uz mūžīgiem laikiem, Viņš deva tiem brīnišķīgu solījumu. 
Viņš apsolīja sūtīt Kādu, kurš cīnīsies pret sātanu un uzvarēs. Dievs mīl 
mūs tik ļoti, ka Viņš darīja visu iespējamo, lai atjaunotu Savu draudzību ar 
cilvēkiem.

n o b e ig uMS

(Patiesības meklētājs:) Vai mēs uzzināsim, ko Dievs izdarīja?

(Skolotājs:)  Kaut ko jau šodien pat un vēl vairāk turpmāk! Tev būs daudz 
darba! Pagaidām mums visiem jāpatur prātā patiesība, kuru tu atradi 
šodien.

Bībele mums pasaka, kas ir mūsu sirdīs.  (Parādīt CP uzskati.)  
Esam radīti Dieva līdzībā, lai iepazītu Dievu. Taču grēks 
neļauj mums to izdarīt.

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 1 .  D A Ļ A )

(Šīs nodarbības laikā māciet Bībeles pantu, sadalot to divās daļās!)

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu...” 
(Jāņa 3:16)

i e VaDS

Nils bija sarūgtināts. Skolotāja bija teikusi, ka viņam vēlreiz jāpilda 
mājasdarbs, jo tas neesot rūpīgi izpildīts. Viņš mēģināja paskaidrot, kāpēc, 
bet skolotāju tas neinteresēja. Tad daži zēni iedomājās, ka viņi negrib spēlēt 
futbolu vienā komandā ar Nilu. Arī mājās nebija labāk – viņš bieži vien bija 
viens pats. Nils prātoja, vai kāds vispār par viņu domā un vai ir kāda vieta, 
kur viņš varētu justies piederīgs.

CP
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i e Pa ZīSti nĀ Šana

Atbildi uz Nila jautājumu tu atradīsi Dieva īpašajā grāmatā, Bībelē. Ieklausies 
tajā, ko lasīšu, un tad man pasaki, kas mīl Nilu. (Izlasīt Jāņa 3:16 1. daļu un atvēlēt 
laiku bērnu atbildēm.) Vārdi uzrakstīti šeit, lai visi varētu tos redzēt. (Parādīt uzskati 
ar Bībeles pantu.)

SK ai D roj uMS

Dievs radījis pasauli, un Viņš to mīl. It īpaši Dievs mīl cilvēkus, kurus Viņš 
radījis. Viņš mīl visus cilvēkus – visās pasaules malās. Tu dzīvo šajā pasaulē, 
tāpēc vari būt pārliecināts, ka Dievs mīl tevi.

Varbūt tu gribi izprast, ko nozīmē „Jāņa 3:16”. Jānis bija cilvēks, kurš 
sarakstījis Bībeles daļu, kuru sauc par Jāņa evaņģēliju. Tajā ir 21 nodaļa. 
Vārdi, kurus lasīju, ir 3. nodaļā. Katra nodaļa sadalīta pantos. Šo Bībeles 
citātu atradīsi 16. pantā. Ja tu gribi apskatīt manu Bībeli, vēlāk es tev to 
labprāt parādīšu.

Pi e Li e toj uMS

Neatpestītam bērnam:  Tev nekas nav jādara, lai Dievs tevi mīlētu, jo 
Viņš jau tagad mīl tevi. Tev nebūtu jāraizējas, ka dažreiz Dievs tevi ļoti mīl, 
bet dažreiz tikai mazliet vai pat nemīl nemaz. Dievs tevi ļoti mīl, pie tam 
visu laiku. Vispārsteidzošākais ir tas, ka Viņš tevi mīl, lai gan tavā sirdī ir 
grēks.

atK Ār toŠana

Dari tā, kā es! Kad es saku dažus vārdus, lūdzu, atkārto tos!

(Skolotājs:) Jo tik ļoti …  
(Bērni:) Jo tik ļoti …

(Skolotājs:) … Dievs … 
(Bērni:) … Dievs …

(Skolotājs:) … pasauli … 
(Bērni:) … pasauli …

(Turpināt atkārtot arī pārējos vārdus no šīs rakstu vietas: mīlējis/ka Viņš/devis Savu/
vienpiedzimušo Dēlu/Jāņa 3. nodaļa/16. pants.)

Tagad tev jāatkārto vārdi, kurus es saku, un jādara tā, kā es.  (Jūs varat soļot 
uz vietas, kamēr atkārtojat Bībeles pantu, bērniem jādara tas pats un jāatkārto Bībeles pants 
pēc jums. Jūs varētu izmantot arī kustības, piemēram, norādīt uz debesīm, kad sakāt „Dievs”, 
izstiept rokas plati, kad pieminat vārdu „pasauli”, un attēlot ar rokām sirdi, sakot vārdu 
„mīlējis”. Vēl varētu pie katra vārda sasist plaukstas vai arī piecelties un apsēsties, atkārtojot 
Bībeles pantu pa frāzēm.)

Tagad atkārtosim šo rakstu vietu visi kopā pēdējo reizi! Kad tiksim līdz 
vietai „pasauli”, visi pačukstēsim savu vārdu un uzvārdu.

Mācot Bībeles pantu, pamīšus  lieto 
skaidrojumu, pielietojumu un 
atkārtošanu�

Rādot bērnam rakstu vietu Bībelē, 
ievērojiet Bērnu tiesību aizsardzības  
likuma prasības valstī!
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AT K Ā R TO Š A N A S  J AU TĀ J U M I

1. Vārdam „sirds” ir divas nozīmes. Kādas tās ir? (Orgāns, kas pārsūknē 
asinis, un tavs patiesais es – ar sirdi tu domā, jūti un pieņem lēmumus.)

2. Kas izveidoja un radīja tavu sirdi, kas sūknē asinis? (Dievs)

3. Kā Bībele atšķiras no visām pārējām grāmatām? (Tā ir Dieva grāmata, 
un visi tajā ierakstītie vārdi ir Dieva iedvesti – tātad patiesi.)

4. Kā Dievs radīja sauli, zvaigznes un augus? (Ar Savu Vārdu.)

5. Kāpēc Dievs visu var radīt ar Vārdu? (Viņš ir visvarens.)

6. Kas bija tik īpašs vīrietim un sievietei, kurus radīja Dievs? (Viņi bija 
radīti pēc Dieva līdzības, lai viņiem būtu sadraudzība ar Dievu.)

7. Kā sātans bija maskējies, kad viņš ienāca Ēdenes dārzā? (Kā čūska.)

8. Kā pasaulē ienāca grēks? (Ādams un Ieva paklausīja sātanam un 
nepaklausīja Dievam.)

9. Kā mainījās Ādama un Ievas attieksme pret Dievu? (Viņiem bija bail, un 
viņi mēģināja paslēpties.)

10. Kas teikts Bībelē par to, kas ir mūsu sirdīs? (Līdzība Dievam un grēks.)

11. Ko Dievs apsolīja Ādamam un Ievai? (Viņš apsolīja sūtīt Kādu, kurš 
uzveiks sātanu un vērsīs par labu visu, ko tas izpostījis.)

12. Nosauc divas lietas, ko tu šodien uzzināji par Dievu! (Dažādas atbildes.)

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 2 .  D A Ļ A )

i e VaDS

Tev taču nepatiktu cilvēks, kurš saplēstu tavas rotaļlietas vai apzīmētu ar 
grafiti tavu māju. Tomēr Dievs mūs mīl, lai gan mēs grēkojam un darām to, 
kas Viņu apbēdina un sāpina, – tāpat, kā to izdarīja Ādams un Ieva.

i e Pa ZīSti nĀ Šana

Bībelē šeit rakstīts (Izlasīt no Bībeles un tad parādīt uzskati ar Bībeles pantu.),  ka Dievs 
mūs tik ļoti mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu.

SK ai D roj uMS

Atceries, ka mēs mācījāmies par Dieva solījumu sūtīt Kādu, kurš 
atvedīs cilvēkus atpakaļ pie Dieva. Šeit, Bībelē, varam izlasīt, ko Viņš 
sūtīja. Tūkstošiem gadu pēc Ādama un Ievas Dievs sūtīja Savu vienīgo 
vienpiedzimušo Dēlu, kurš vienmēr bija dzīvojis Debesīs kopā ar Dievu, 
Savu Tēvu. Dieva Dēls tur bija, kad tika radīta pasaule. Dievs sūtīja Viņu uz 
zemi kā mazu bērniņu, kuru nosauca par Jēzu. Viņš bija vienīgais cilvēks, 

Atkārtošanas spēle
„Noķer!”

Materiāli:
•	 L i e l a  v i e g l a  b u m b a  v a i 

pludmales bumba� Labāk, ja tā ir 
vienkrāsaina un gaišā tonī�

•	 Melns marķieris�

Sagatavošanās:
Ar marķieri  sagrafē bumbu 12 
n e v i e n ā d ā s  d a ļ ā s �  K a t r ā  d a ļ ā 
uzzīmē vienkāršu attēlu� Septiņiem 
zīmējumiem jābūt saistītiem ar stundā 
mācīto, bet pieciem – nesaistītiem ar 
to� Piemēram: sirds, koks, dzīvnieks, 
čūska, augļa gabals, vīrietis un sieviete, 
Bībele, bēdīga seja, saldējums, mašīna, 
šķēres, lietussargs, māja�

Norādījumi:
Kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš 
savai komandai saņem 100 punktus� 
Viņš iznāk priekšā, un vadītājs pamet 
viņam bumbu� Ja bērns to noķer, 
tad saņem vēl 50 punktus� Bērnam 
jātur bumba tā, kā viņš to noķēris� 
Vadītājs paskatās, uz kāda zīmējuma 
ir dalībnieka labās rokas īkšķis� Ja tas 
saistīts ar stundā mācīto, viņš saņem 
vēl 50 punktus, ja nav, punkti netiek 
piešķirti� Ja gadās tā, ka bērna īkšķis ir 
starp diviem zīmējumiem, izvēlas to, 
kas komandai dotu lielāku labumu�
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kurš piedzima bez grēka. Pēc Dieva plāna Viņš nomira, kad Viņam bija 33 
gadi. Viņu pienagloja krustā, un Dievs Viņu sodīja par taviem un maniem 
grēkiem. Viņš to darīja tavā labā tāpēc, ka Viņš tevi mīl un vēlas, lai tu 
piederētu Viņam. Jēzus nepalika miris. Viņš ir dzīvs arī šodien.

Pi e Li e toj uMS

Neatpestītam bērnam: Ja tu gribi piederēt Dievam un būt sadraudzībā 
ar Viņu, Jēzus Kristus var tev palīdzēt. Viņš var atjaunot tavas attiecības ar 
Dievu. Tu mācīsies par Viņu katrā nodarbībā šajā Bībeles stundu ciklā. Ja tev 
radušies kādi jautājumi, lūdzu, pajautā kādam no mūsu komandas!

atK Ār toŠana

Sirdis. No krāsaina papīra izgrieziet desmit sirdis košās krāsās! Lūdziet 
kādam bērnam piestiprināt divas no tām pie Bībeles panta uzskates, 
aizklājot dažus vārdus! Tad atkārtojiet visu Bībeles pantu! Pēc tam lūdziet 
kādam citam bērnam aizklāt vēl divus vārdus ar sirdīm un atkal atkārtojiet 
Bībeles pantu! Turpiniet, līdz visi vārdi aizklāti ar sirdīm!

S P ē L E

Radīšana. Bērnus sadala grupās pa četri vai pieci un iedod papīru un 
zīmuli. Ja iespējams, katrā grupā vajadzētu būt vienam pieaugušajam. 
Jāpaskaidro, ka jāuzzīmē kaut kas, ko radījis Dievs. Viens bērns no katras 
grupas iet pie vadītāja, kurš klusām pasaka piemēru (vai arī parāda attēlu) 
tam, ko radījis Dievs. Bērni atgriežas pie grupas un sāk to zīmēt, bet 
runāt nav atļauts. Pirmā komanda, kura uzmin, kas tiek zīmēts, saņem 
punktu. Tad pie vadītāja iet citi dalībnieki no katras komandas, lai saņemtu 
norādījumu, ko zīmēt. Uzvar komanda, kura saņēmusi visvairāk punktu. Ja 
vienlaicīgi zīmēs līdzīga vecuma bērni, varat dot atbilstošas grūtību pakāpes 
uzdevumu. 

Ieteikumi zīmējumiem: lauva, upe, tauriņš, zebra, zirneklis, vīrietis un 
sieviete, gaiss, kaktuss, valis, pele, galaktikas, nakts.

R O K D A R B S

Radīts pēc Dieva līdzības. Katrs bērns pielīmē pie kartona pamatnītnes 
nelielu spogulīti un izdekorē tā malas ar rokdarbu kociņiem vai krāsainu 
kartonu. Izveidoto rāmīti turpina dekorēt, izmantojot flomāsterus, līmi 
ar spīdumiņiem, pērlītes (dārgakmeņus), spalvas, uzlīmes u.tml. Kad tas 
pabeigts, piestiprina rokturi, uz kura vārdi „Radīts pēc Dieva līdzības”.



Šī lappuse paredzēta kopēšanai. Ielieciet to savā Bībelē un lietojiet nodarbības laikā!
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Stundas pārskats

Rakstu vieta Jonas 1�−4�
Bībeles pants Atkārtot Jāņa 3:16 1� daļu�

Centrālā patiesība Bībelē Dievs atklāj, kāds Viņš ir�
Pielietojums neatpestītam 

bērnam Tici tam, ko Dievs atklāj par Sevi, un atgriezies no  grēkiem pie Dieva!

Pielietojums atpestītam 
bērnam Šajā stundā nav pielietojuma atpestītam bērnam�

Uzskate Stunda •	 Attēli no 2-1 līdz 2-6�
•	 Centrālās patiesības uzskate: „Bībelē Dievs atklāj, kāds Viņš ir”�
•	 Kastīte, kurā ielikta kāda lieta, kuru bērniem būtu grūti uzminēt 

(piemēram, līmes zīmulis)�
•	 Karodziņi: 1� Dievs ir visur� 

 2� Dievs ir vienīgais patiesais Dievs� 
 3� Dievs valda pār dabu� 
 4� Dievs ir svēts� 
 5� Dievs ir mīlestība� 
 6� Dievs var tev piedot�

Bībeles pants •	 Bībeles panta uzskate: Jāņa 3:16�
Jautrie skaitļi�
•	 Dažādas kartītes ar cipariem no 1 līdz 5� Sagatavojiet tās pietiekami 

daudz, lai katram bērnam būtu vismaz viena kartīte! 
Sacensības
•	 Bībeles panta kartītes dažādās krāsās – viens komplekts katrai komandai� 

Uz katras kartītes viens vārds, tās apakšā un augšā jāizdur caurums�
•	 Uzlīmju komplekts (nopērkams rakstāmlietu veikalā) katrai komandai�

Aktivitāte •	 Uzraksti, kas apzīmē kuģa „priekšgalu”, „pakaļgalu”, „kreiso bortu” un „labo 
bortu” (pēc izvēles)�

Rokdarbs •	 Karodziņu komplekts katram bērnam� Vajadzētu lietot tos pašus vārdus, 
kādi bija minēti stundā�

Patiesības 
meklētājs

•	 Šajā stundā skolotājs parādīs karodziņus, lai pievērstu bērnu uzmanību 
Dieva īpašībām� Patiesības meklētājam jāpaņem karodziņš un tas 
jāpiestiprina virknē� Ja viņš to piemirst, bērniem viņam par to jāatgādina�

ieteicamā programma

Pirms nodarbības Atzīmēt, kuri bērni ieradušies�
Sākums Sagaidīšana, lūgšana, cienasts, iepazīšanās ar noteikumiem�

Spēle Ierodas kapteinis�
Dziesma Dziesma par Bībeli�

Bībeles pants Jāņa 3:16� Atkārtošana: Jautrie skaitļi�
Dziesma Dziesma par Jēzu Kristu�

Bībeles stunda Apbrīnojamais Dievs.  
Ieteikums stāstīt to bez pārtraukuma.

Dziesma Dziesma par Dievu� Norādīt uz stundā mācītajām patiesībām, kas tiek atkārtotas dziesmā!
Ziņojumi

Atkārtošanas spēle Pabaro lielo zivi!
Dziesma Dziesma par Jēzu Kristu�

Bībeles pants Atkārtošana: stafete�
Rokdarbs Mazi karodziņi�

Noslēgums Lūgšana, Bībeles panta kartītes�

2.
stunda

Apbrīnojamais Dievs (Dievs atklāj, kāds Viņš ir)
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Dižais nodoms

Šī lappuse paredzēta kopēšanai. Ielieciet to savā Bībelē un lietojiet nodarbības laikā!

Izlasiet minētās rakstu vietas no Bībeles!

I. IEVADS
Kas atrodas šajā kastītē?                                   CP

2-1 II. NOTIKUMU ATTĪSTĪBA
A. Dievs liek Jonam doties uz Ninivi.
B. B. Jona bēg pretējā virzienā – ar kuģi dodas uz 

Taršišu.  CP (1. karodziņš)

2-2 C. Dievs sūta vētru, bet Jona ir aizmidzis (Jonas 
1:5).

D. Kapteinis viņu pamodina – „Varbūt tavs Dievs 
var kaut ko izdarīt” (Jesajas 45:5, Jonas 1:6, 
Jonas 1:12).                            CP (2. karodziņš)

E. Jonu pārmet pār bortu.
2-3 F. Dievs sūta zivi, kas aprij Jonu.

G. Zivs vēderā Jona sarunājas ar Dievu 
(Jeremijas 23:24). CP (3. karodziņš)

H. Zivs izspļauj Jonu.
I. Dievs atkārto Savu pavēli (Jonas 3:2).

2-4 J. Jona paklausa un sludina Ninivē.               
 CP (4. karodziņš)

K. Ninives ļaudis nožēlo grēkus.
L. Ķēniņš ir kopā ar savu tautu.

2-5 III. KULMINĀCIJA
Dievs piedod Ninives iedzīvotājiem (1. Jāņa 4:8). 
 CT (5. karodziņš)

2-6 IV. NOBEIGUMS
Ninive ir pārveidota pilsēta.
Jona ir nelaimīgs un ar īsu atmiņu (Psalms 86:5). 
 CTU (6. karodziņš)

Apbrīnojamais Dievs (Dievs atklāj, kāds Viņš ir)

Rakstu vieta: 
Jonas 1.−4.

Bībeles pants:  
Atkārtot Jāņa 3:16 (1. daļu).

Centrālā patiesība:  
Bībelē Dievs atklāj, kāds 
Viņš ir.

Pielietojums 
neatpestītam bērnam:  
Tici tam, ko Dievs atklāj 
par Sevi, un atgriezies no 
grēkiem pie Dieva!

Pielietojums atpestītam 
bērnam:  
Šajā stundā nav 
pielietojuma atpestītam 
bērnam.

2.
stunda
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Krāsaina Bībeles panta uzskate 
atrodama resursu CD  4� lpp�

Aktivitātes kartītes atrodamas 
resursu CD  9�-10� lpp�

S P ē L E

Ierodas kapteinis.  Tas ir jautrs veids, lai iesāktu programmu.

Katru telpas /spēļu laukuma daļu nodēvē par kuģa „priekšgalu”, „pakaļgalu”, 
„kreiso bortu” un „labo bortu”! Vadītāji varētu tur stāvēt, turot rokās 
uzrakstus.

Iedomājieties, ka esat uz kuģa klāja, un visiem jāizpilda komandas! Ja 
nosaucat kādu kuģa daļu (piemēram, „pakaļgals”), visiem jāskrien uz to 
vietu. Varat papildināt arī ar citām pavēlēm, piemēram:

•	 „Berzt klāju!”   (Dalībnieki pietupušies berž grīdu.)
•	 „Glābšanas laivas ūdenī!”  (Dalībnieki sadalās grupās pa pieci un  

 sāk airēt.)
•	 „Uzkāpt takelāžā!”   (Dalībnieki attēlo kāpšanas kustību.)
•	 „Kaija!”   (Dalībnieki apklāj galvas ar rokām.)
•	 „Ierodas kapteinis!”    (Dalībnieki nostājas centrā taisnā līnijā,  

 apklust un salutē kapteinim.)

Dalībnieks, kurš pavēli izpilda pēdējais, izstājas no spēles un kļūst par 
„cilvēku aiz borta”. Viņam jāguļ uz muguras „jūrā”, kamēr palicis tikai viens 
spēlētājs. Tad spēle beidzas.

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 1 .  D A Ļ A )

(Nodarbības laikā māca Bībeles pantu, sadalot to divās daļās.)

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu...” 
(Jāņa 3:16)

i e VaDS

Uzmini, kas es esmu!

1) No ārpuses es varu būt sārta, melna, zila, zaļa, balta vai dažādās krāsās.
2) Es esmu veca un arī ļoti mūsdienīga.
3) Viss, ko es saku, ir patiesība.
4) Es esmu vissvarīgākā grāmata.

i e Pa ZīSti nĀ Šana

Jā, tā ir Bībele. Ļoti labi! Man vajadzēs kādu brīvprātīgo, kurš bija iepriekšējā 
nodarbībā un tagad no Bībeles nolasīs mums svarīgu rakstu vietu. Drošāk, 
jūs to varat! (Atvērt Bībelē Jāņa 3:16 un parādīt, kuri vārdi brīvprātīgajam jālasa.) Paldies 
tev! Paceliet roku, ja esat jau dzirdējuši šos vārdus! Lūk, te tie uzrakstīti, lai 
visi varētu tos izlasīt. (Parādīt Bībeles panta uzskati.)
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Krāsainas kartītes Bībeles panta 
atkārtošanai atrodamas resursu 
CD  8� lpp�

SK ai D roj uMS

Kurš vārds parāda to, ka ikviens var būt pārliecināts par to, ka Dievs 
viņu mīl? (Laiks bērnu atbildēm.)  Dievs mīl cilvēkus visā pasaulē. Viņš mīl 
visdažādākos cilvēkus. Es jums nosaukšu dažus piemērus, un jums jāpasaka 
pretējais: bagāti cilvēki (Lai bērni atbild, pirms nosaucat nākamo apzīmējumu.); resni 
cilvēki; veci cilvēki; pilsētnieki; veseli cilvēki. Dievs mīl visus neatkarīgi no 
viņu ādas krāsas, Viņš mīl bēgļus, Viņš mīl cietumniekus, Viņš mīl katru no 
jums, kas esat šeit šodien.

Neviens no mums nav pelnījis Dieva mīlestību, jo mēs visi esam grēcinieki. 
Tomēr Dievs mīl grēciniekus, kaut arī Viņš ir nevainojams un Viņa 
klātbūtnē grēkam nav vietas.

Dievam Viņa Dēls ir ļoti īpašs – pats dārgākais. Tomēr Dievs Viņu atdeva, 
jo zināja, ka vienīgi Viņa Dēls varēja atvest cilvēkus atpakaļ pie Dieva. Dievs 
deva Savu Dēlu, Jēzu, lai Viņš nāktu uz zemi kā cilvēks. Viņš atdeva Jēzu, 
lai Viņš ciestu un mirtu par mūsu grēkiem. Jēzus ir cietis daudzkārt vairāk 
nekā jebkurš cits. Viņš to darīja tevis un manis dēļ.

Pi e Li e toj uMS

Neatpestītam bērnam:  Jēzus nepalika miris. Viņš arī šodien ir dzīvs. 
Viņš var tev piedot un atjaunot tavu sadraudzību ar Dievu uz mūžīgiem 
laikiem. Varbūt ir kaut kas, ko tu vēl neizproti. Pēc nodarbības es labprāt tev 
paskaidrošu, kas teikts Bībelē. Vienkārši pienāc un pasaki man, ka gribi par 
to aprunāties. Es būšu   (Norādīt vietu.).

atK Ār toŠana

Jautrie skaitļi.  (Izdala kartītes ar skaitļiem no divi līdz pieci. Katram bērnam jāsaņem 
viena šāda kartīte.)  Visi tie, kuriem ir kartīte ar ciparu „divi”, atkārto vārdus, 
kuros ir tikai divi burti, un pārējie teiks visus citus vārdus. (Atvēl laiku bērniem 
noskaidrot, kādi vārdi viņiem būs jāsaka.)  Tad mēs visi kopā pateiksim, kur atrast 
šos vārdus Bībelē.

Tagad tie, kuriem ir kartīte ar ciparu „trīs”, atkārtos vārdus, kuros ir trīs 
burti, un pārējie teiks visus citus vārdus. (Aicina iesaistīties arī tos, kuriem ir kartīte 
ar ciparu „četri”, pēc tam ar ciparu „pieci”! Sadala bērnus grupās, lai tie, kuriem vienādi cipari, 
atkārto savus vārdus. Ja kādi vārdi paliek pāri, tos atkārto vadītāji.)

S T U N D A

i e VaDS

Man te ir neliela kastīte. Vai kāds var uzminēt, kas tajā iekšā?  (Lai bērni 
izsakās.) Es to pakratīšu. Paklausieties – varbūt tas palīdzēs!  (Uzklausiet vēl dažus 
minējumus!) Kā jūs varat pārliecināties par to, kas ielikts kastītē? Tad man 
tā jāatver un jums jāparāda, kas tur iekšā.  (Dariet tā un parādiet, ka viņiem nav 
izdevies uzminēt! Visticamāk, ka neviens neuzminēs, ka kastītē varētu būt līmeszīmulis.)

R ādot  bērnam rakstu v ietu 
Bībelē, ievērojiet Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma prasības valstī!
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Krāsaina centrālās patiesības 
uzskate atrodama resursu CD  
7� lpp�, krāsainie karodziņi  – 
11�-13� lpp�

Krāsaina Bībeles stundas centrālās 
patiesības uzskate atrodama 
resursu CD  7� lpp�

Līdzīgi ir ar Dievu. Ja mēģināsim uzminēt, kāds Viņš ir, mēs 
kļūdīsimies. Taču Dievs neliek mums to minēt. Viņš atklāj 
mums to, kāds Viņš ir, šajā grāmatā – Bībelē. (Parādīt Bībeli.)  
Bībele ir Dieva vēsts tev un man. Tā ir patiesa, jo visi vārdi 
Bībelē ir Dieva vārdi. Bībelē Dievs mums atklāj, kāds Viņš ir. 
(Parādīt CP uzskati.)  Šodien mēs klausīsimies kādu pārsteidzošu 
un patiesu stāstu no Bībeles.

Patiesības meklētāj, vai esi gatavs?

(Patiesības meklētājs:) Nu, protams! Man tiešām patīk mans darbs, un jums 
patika tas, kā es to darīju.

(Skolotājs:) Tev izdevās atrast patiesību, bet tu biji diezgan pļāpīgs.

(Patiesības meklētājs:)  To gan es neatceros, bet runāt man patīk.

(Skolotājs:)  Tagad gan tev nevajadzēs runāt. Kad pacelšu karodziņu, saķer to 
un tad ātri piestiprini pie šīs auklas, lai izveidotu karogu virteni. To darot, 
tev nav jārunā. Vai saprati?

(Patiesības meklētājs:) Jā, sapratu. (Patiesības meklētājs ar žestu parāda, ka „mutei priekšā 
aizvelk rāvējslēdzēju”. Reizēm, ņemot karodziņu, viņš sāk runāt, bet skolotājs viņu apklusina.)

n oti KuMu at tīStī ba

Attēls 2-1

Kādu dienu Dievs sacīja vīram, vārdā Jona: „Ej uz lielo pilsētu Ninivi un 
brīdini viņus! Paziņo viņiem, ka Es zinu par visiem ļaunajiem darbiem 
pilsētā. Paziņo, ka esmu ļoti neapmierināts ar viņiem. Dari tiem zināmu, ka 
Es viņus drīz sodīšu šo ļauno darbu dēļ!” (Pēc Jonas 1:1.)

Jona tiešām nevēlējās to darīt. Tam bija vairāki iemesli. Viņš nodomāja: „Šie 
ļaudis ir mūsu ienaidnieki. Viņi ir visnežēlīgākie cilvēki uz zemes. Man viņi 
nepatīk. Es gan zinu, kas notiks. Kad es viņus brīdināšu par Dieva sodu, viņi 
ņems to vērā. Viņi to nožēlos un vairs negrēkos. Ko tad darīs Dievs? Viņš 
piedos viņiem un viņus nesodīs. Tāds ir Dievs. Es negribu, lai ar viņiem tā 
notiktu.”

Jona steidzās uz ostu, kur atrada kuģi, kas devās ceļā uz Taršišu Spānijā – 
pretējā virzienā Ninivei. Viņš samaksāja par braucienu un nokāpa apakšējās 
kuģa telpās. Bībelē teikts, ka viņš gribēja tikt projām no Dieva (Jonas 1:3).

Bībelē Dievs mums atklāj, kāds Viņš ir. (Parādīt CP uzskati.) 
Dievs atklāj, ka Viņš ir visur vienlaicīgi. (Piestiprināt 1.karodziņu.) 
Viņš ir neredzams, bet Viņš ir īsts. Nosauksim dažas tālas 
zemes! (Lai bērni iesaistās.) Dievs ir arī tur. Viņš ir tepat. Viņš 
ir tavās mājās. Viņš bija kuģa tilpnē, kad Jona gribēja izdarīt 
neiespējamo – aizbēgt no Dieva.

CP

CP
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Attēls 2-2

Kuģis devās jūrā, bet pēc neilga laika jūrniekus gaidīja liela nelaime. Bībelē 
mēs lasām, ka „Tad Tas Kungs lika pūst uz jūras lielam vējam” (Jonas 1:4). 
Kuģis vētrā sasvērās, iegrima dziļāk un čīkstēja. Jūrnieki saprata, ka tas var 
nogrimt kuru katru brīdi, un izmeta kuģa kravu jūrā, piesaukdami katrs 
savu dievu. Kur tad bija Jona? Vai varat tam noticēt? Viņš mierīgi gulēja 
ciešā miegā, paslēpies kuģa tilpnē. Kapteinis rupji modināja Jonu. Viņš teica: 
„Ko gan tu iedomājies, miegamice! Celies augšā! Sauc nu uz savu Dievu, 
varbūt Viņš var mūs izglābt!” (Pēc Jonas 1:6.) Jona ticēja, ka viņa Dievs ir 
vienīgais patiesais Dievs, un viņam bija taisnība.

Bībelē (Parādīt CP uzskati.) Dievs par Sevi saka: „Es esmu 
Tas Kungs, un cita nav neviena” (Jesajas 45:5). (Piestiprināt 
2. karodziņu.)

Droši vien Jonam bija kauns, kad viņš kāpa uz klāja. Pēc dažām minūtēm 
viņš jau stāstīja savu stāstu. Visticamāk, viņš sauca skaļā balsī, lai pārkliegtu 
vētru: „Es esmu ebrejs un bīstos To Kungu, debesu Dievu, kas radījis jūru un 
sauszemi” (Jonas 1:9). Viņš paskaidroja, ka bēg no Dieva. „Manas vainas dēļ 
sacēlusies šī vētra,” viņš atzinās.

„Ko lai mēs darām?’ izmisuši jautāja jūrnieki. Bībelē varam izlasīt Jonas 
atbildi: „Ņemiet mani un iemetiet jūrā, tad tā kļūs rāma” (Jonas 1:12). 
To gan kuģa ļaudis negribēja darīt. Viņi turpināja airēt. Tad, bezcerības 
pārņemti, viņi satvēra Jonu un viens... divi... trīs... plunkš! – iemeta viņu 
jūrā.

Acumirklī jūra nomierinājās. Jūrnieki redzēja paši savām acīm, kurš Dievs ir 
īsts – Jonas Dievs, tas Dievs, par kuru lasījām Bībelē, kurš sūtīja vētru un to 
arī apturēja. Vai Jonam viss jau bija par vēlu?

Attēls 2-3

Tajā pašā brīdī notika kas neparasts. Dievs sūtīja milzīgu zivi. „Am” – milzu 
zivs aprija Jonu. Vai vari iedomāties, kā tas bija ieslīdēt zivs vēderā? Tāda 
„slidkalniņa” kā šis nav nekur pasaulē. Zivs vēderā bija tumšs, slidens un 
pretīgi oda. Visādas lietas peldēja apkārt Jonam. Tumsā viņam nebija ne 
jausmas, kas tās varēja būt. Varbūt tā arī bija labāk!

Jonam bija laiks padomāt, un galu galā viņš sāka sarunāties ar Dievu…

… šis apbrīnojamais Dievs, kuram vētra un zivis paklausa!  
(Parādīt CP uzskati.) Dievs Bībelē mums parāda, ka Viņam ir 
vara pār visu. (Piestiprināt 3. karodziņu.) „Vai ne Es tas esmu, 
kas piepilda debesis un zemi? – saka Tas Kungs” (Jeremijas 
23:24). Dievs bija kopā ar Jonu. Dievs ir izplatījumā visur 
vienlaicīgi.

Jā, Dievs bija kopā ar Jonu zivs vēderā jūras dzelmē, tāpēc Jona varēja ar 
Viņu sarunāties. Jona pateicās Dievam par nepelnīto laipnību.

CP

CP
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Jona bija zivs vēderā trīs dienas un trīs naktis. Viņam nebija ne jausmas, kad 
ir diena un kad nakts.

Tad Dievs pavēlēja zivij Jonu izspļaut. Protams, tā paklausīja, un nu Jona bija 
uz sauszemes – viscaur glums un smirdīgs.

Tad Dievs otrreiz uzrunāja Jonu. Vai kāds var uzminēt, ko Viņš sacīja? Jā, 
Dievs teica: „Celies un ej uz lielo pilsētu Ninivi un sludini tai, ko es tev 
teikšu!” Vai šoreiz Jona paklausīja? Bībelē lasām: „Tad Jona cēlās un gāja 
uz Ninivi, kā Tas Kungs bija teicis” (Jonas 3:3). Viņa domas par Ninives 
iedzīvotājiem nebija mainījušās, bet viņš saprata, ka labāk tomēr Dievam 
paklausīt.

Attēls 2-4

Ninive bija sena un ļoti īpaša pilsēta. Tās 30 metru augstais nocietinājumu 
mūris bija tik plats, ka pa to blakus varēja braukt trīs kaujas rati. Kad Jona 
ieradās lielajā pilsētā, viņš sāka sludināt:

„Vēl tikai četrdesmit dienas, tad Ninive tiks galīgi nopostīta! Dievam 
zināms, ko esat darījuši. Viņš redzējis visus jūsu ļaunos darbus. Dievam 
nekas nav apslēpts. Viņš zina visu. Viņš nāks, lai jūs sodītu.” (Pēc Jonas 3:4.)

Iespējams, Viņš teica apmēram tā: „Jūs pieaugušie, Dievam zināmi visi jūsu 
meli un tas, kā jūs aprunājat, ienīstat un sāpināt citus cilvēkus. Bērni, Dievs 
redz visu – cik bieži jūs esat nepaklausīgi saviem vecākiem, kā strīdaties ar 
saviem rotaļu biedriem. Viņam pat zināmas visas ļaunās domas, kas ienāk 
jums prātā.”

Dievs vēl joprojām ir tas pats – 100 % nevainojams un labs. 
Vārds, kas lietots Bībelē, ir „svēts”. Bībelē Dievs mums parāda, 
kāds Viņš ir (Parādīt CP uzskati.), un Svētajos rakstos vairākkārt 
atkārtots, ka „Dievs ir svēts”. Dievs vēlas, lai tu to zinātu. 
Dieva tuvumā nav vietas grēkam; pat ja tas būtu tikai viens 
grēks. Par kādiem grēkiem mēs runājam? (Atvēlēt laiku bērnu 
atbildēm.) Dievs nevar neņemt vērā to visu – ne tavā pilsētā, ne 
tavā dzīvē, arī ne Ninivē. (Piestiprināt 4. karodziņu.)

Vai Ninives iedzīvotāji uzklausīja Jonu? Jona cerēja, ka tā nenotiks, jo viņš 
gribēja, lai Dievs tos sodītu un pilsētu nopostītu.

Ninives iedzīvotāji klausījās ļoti uzmanīgi un noticēja Jonas vēstij no Dieva. 
Viņi zināja, ka katrs Jonas vārds ir patiesība. Viņi saprata, cik slikti viņi bija 
Dieva acīs un nožēloja to.

Ninives ķēniņam kļuva zināms, ka grēku nožēla nākusi pār pilsētu. Viņš 
novilka savu purpura tērpu, uzvilka maisa drānas un līdz ar savu tautu 
apsēdās pelnos. Viņi visi lūdza Dievam piedošanu.

Vai bija jau par vēlu? Dievs redzēja viņu nožēlu. Viņš redzēja, ka viņi bija 
atgriezušies no grēkiem. Dievs nekad nebija pārstājis viņus mīlēt. Tādēļ jau 
Viņš bija sūtījis Jonu uz Ninivi.

CP
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Ku LM i nĀCi ja

Dieva mīlestība ir pati lielākā un labākā. Bībelē mēs lasām, ka 
„Dievs ir mīlestība” (1. Jāņa 4:8). (Piestiprināt 5. karodziņu.)

Dievs piedeva Ninives iedzīvotājiem, un viņi kļuva par Viņa tautu!

Bībeles pantā mēs iemācījāmies, ka Dievs deva Savu Dēlu, 
Jēzu Kristu, lai Viņš izciestu sodu par cilvēku grēkiem. Kaut 
arī tas notika simtiem gadu pēc notikuma ar Jonu, Jēzus 
izcieta sodu, ko bija pelnījuši Ninives iedzīvotāji. Tādēļ Dievs 
viņiem piedeva. Viņš izturējās pret viņiem tā, it kā viņi neko 
sliktu nebūtu darījuši. Tā ir īsta piedošana.

n o b e iguMS

Attēls 2-6

Ninive bija pārvērtusies, bet Jona nebija laimīgs. Viņš bija sliktā garastāvoklī 
un sūdzējās Dievam. „Es zināju, ka tā notiks. Tāpēc jau es negribēju šurp 
nākt. Es zinu, ka Tu esi laipns pret cilvēkiem, kas nav to pelnījuši. Es zinu, 
ka Tu uzreiz nesadusmojies un esi mīlestības pilns Dievs.” (Pēc Jonas 4:2-3.) 
Jona bija diezgan aizmāršīgs, vai ne? Viņš jau bija aizmirsis, cik ļoti viņam 
bija vajadzīga Dieva mīlestība un piedošana tad, kad viņš bija zivs vēderā.

Bībelē teikts, ka Dievs labprāt piedod. (Izlasīt Psalmu 86:5 un 
piestiprināt 6. karodziņu.)

Mēs patiesi varam būt laimīgi, ka Dievs mums Bībelē atklāj, 
kāds Viņš ir. (Parādīt CP uzskati.) Viņš ir nemainīgs un darīs arī 
tavā labā to, ko Viņš izdarīja Ninives iedzīvotāju labā. Ja tu 
nožēlo savus grēkus, lūdz Dievam piedošanu! Viņš tev piedos, 
un tu piederēsi Viņam uz mūžīgiem laikiem.

AT K Ā R TO Š A N A S  J AU TĀ J U M I

1. Kā Dievs mums atklāj, kāds Viņš ir? (Bībelē)

2. Kas notiek, ja mēģinām uzminēt, kāds ir Dievs? (Mēs kļūdāmies.)

3. Kāpēc Jona negribēja iet uz Ninivi brīdināt pilsētas iedzīvotājus? (Viņš 
zināja, ka Dievs viņiem piedos, ja viņi nožēlos savus grēkus un atgriezīsies 
pie Dieva. Jona negribēja, lai Dievs viņiem piedod.)

4. Kas notika, kad Jona devās jūrā ar kuģi, kas brauca uz Taršišu? (Dievs 
sūtīja vētru.)

5. Kāpēc Jona nenoslīka? (Dievs sūtīja lielu zivi, lai tā Jonu aprītu.)

6. Ko tas liecina mums par Dievu? (Dievam ir vara pār dabu; Viņam ir 
vara pār visu.) 

CP

CP

CPN

Atkārtošanas spēle
„Pabaro lielo zivi”

Materiāli:
•	 Liels konteiners (spainis vai 

papīrgrozs), kuram piestiprināts 
lielas zivs attēls�

•	 Maisiņš ar pupām�

Norādījumi:
Kad bērns pareizi atbild uz jautājumu, 
viņa komanda saņem 100 punktus� 
Tad šim dalībniekam jāiemet spainī 
maisiņš ar pupām noteiktā attālumā 
no „zivs”� Ja mēģinājums ir veiksmīgs, 
komanda saņem vēl 100 punktus�
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7. Ko Jona darīja zivs vēderā? (Viņš sarunājās ar Dievu un pateicās par 
Viņa žēlastību.)

8. Kā Jona nokļuva uz sauszemes? (Zivs viņu izspļāva.)

9. Kādēļ Dievs gatavojās sodīt Ninives iedzīvotājus? (Viņi visu laiku darīja 
ļaunus darbus, bet Dievs ir tik tīrs un labs, ka grēkam nav vietas Viņa 
tuvumā. Viņš sodīs grēku.)

10. Ko darīja Ninives iedzīvotāji, kad Jona staigāja pa pilsētu, brīdinot par 
Dieva nodomu? (Viņi nožēloja, atgriezās no grēkiem un lūdza, lai Dievs 
viņiem piedod.)

11. Ko darīja Dievs? (Dievs viņiem piedeva un pilsētu nenopostīja.)

12. Ko tas liecina par Dievu? (Dievs ir mīlestība, un Viņš var piedot.)

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 2 .  D A Ļ A )

atK Ār toŠana

Stafete. Salieciet Bībeles panta kartītes vienā kaudzītē un nostādiet 
komandas vienādā attālumā no tām. Katras komandas dalībnieki pa 
vienam skrien pēc kartītes un izvēlas to atkarībā no savas komandas krāsas. 
Uzdevums – sakārtot vārdus pareizā secībā, lai izveidotu Bībeles pantu. 
Kad vārdi sastiprināti kopā, komanda paceļ Bībeles pantu un skaļi to kopā 
atkārto.

R O K D A R B S

Mazi karodziņi.  Sagatavojiet bērniem mazus karodziņus (ar tiem pašiem 
uzrakstiem, kādi tika izmantoti stundā), lentu un līmi, lai katrs bērns varētu 
izveidot karodziņu virteni, ko aiznest mājās!
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Stundas pārskats

Rakstu vieta Lūkas 4:31-41 un Marka 1:29-31�
Bībeles pants „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam 

tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību�” (Jāņa 3:16)
Centrālā patiesība Jēzus var vērst par labu visu, ko izpostījis grēks�

Pielietojums neatpestītam 
bērnam  Uzticies Jēzum, ka Viņš tev piedos un sagatavos tevi jaunajai zemei!

Pielietojums atpestītam 
bērnam Šajā stundā nav pielietojuma atpestītam bērnam�

Uzskate Stunda •	 Attēli no 3-1 līdz 3-6�
•	 Centrālās patiesības uzskate: „Jēzus var vērst par labu visu, ko izpostījis 

grēks�”
•	 Saplēsta vāze (vai kāda cita saplēsta lieta)�
•	 Divi lieli kartona apļi un flomāsteri�
•	 Kronis Patiesības meklētājam�

Bībeles pants •	 Bībeles panta uzskate: Jāņa 3:16�
Sacensības
•	 Desmit kartītes, uz kurām uzrakstīts Bībeles pants – divi/trīs vārdi uz 

katras�
•	 Desmit veļas knaģi un veļas aukla vai smalka virve�
Pārbaudi savu redzi!
•	 Četras lapas, uz kurām maziem burtiņiem uzrakstīts Bībeles pants�

Spēle •	 Aplis (10 cm diametrā) vai kartīte, uz kuras uzrakstīts vārds „autoritāte”� 
Rokdarbi „Jēzus ir Ķēniņš” kronis

•	 „Jēzus ir Ķēniņš” kronis katram bērnam�
•	 Zelta krāsas kartons, līme, šķēres, dārgakmeņi, vizuļi, spīdumiņi un 

jebkas cits, kas var noderēt, dekorējot kroni� 
Kronis
•	 „Jēzus ir Ķēniņš” kronis katram bērnam�
•	 Zelta krāsas kartons, līme, šķēres, dārgakmeņi, vizuļi, spīdumiņi un 

jebkas cits, kas var noderēt, dekorējot kroni� 
•	 Rokdarbu gumijas loksnes, alumīnija krāsas līmlenta un marķieris�

Patiesības 
meklētājs

•	 Patiesības meklētājs pievērsīs klausītāju uzmanību Kristus autoritātei un 
darīs to ar entuziasmu� Viņa rīcībā būs no zelta papīra izgriezts kronis� 
Viņa ieguldījums šajā stundā skaidri aprakstīts stundas tekstā�

ieteicamā programma

Pirms nodarbības Atzīmējiet, kuri bērni ieradušies!
Sākums Sagaidīšana, lūgšana, cienasts, iepazīšanās ar noteikumiem�

Spēle Vai tu esi autoritāte?
Dziesma Dziesma par Dievu, uzsverot, ka Viņš valda pār visu�

Bībeles pants Jāņa 3:16� Atkārtošana: „Veļas auklas sacensības”�
Dziesma Dziesma par Bībeli� 

Uzsvars uz to, ka Bībele ir patiesa, un ļoti svarīgi zināt, par ko tā ir.
Bībeles stunda Viņš var to izdarīt! – 1� daļa

Dziesma Dziesma par Jēzu Kristu�
Bībeles pants Atkārtot Jāņa 3:16� Atkārtošana: Pārbaudi savu redzi!

Bībeles stunda Viņš var to izdarīt! – 2� daļa
Dziesma Dziesma par glābšanu�

Ziņojumi
Atkārtošanas spēle Želejkonfekšu bumbiņas�

Rokdarbi „Jēzus ir Ķēniņš” kronis vai rokdarbi – ķēniņa kroņa pagatavošana�
Noslēgums Lūgšana, Bībeles panta kartītes�

Viņš var to izdarīt! (Jēzus autoritāte)
3.
stunda

Lesson 3—He can do 
it! 
(The authority of 
Jesus)
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Šī lappuse paredzēta kopēšanai. Ielieciet to savā Bībelē un lietojiet nodarbības laikā!

Izlasiet minētās rakstu vietas no Bībeles!

I. IEVADS
Saplīsusi vāze. CP

II. NOTIKUMU ATTĪSTĪBA
A. Dievs apsola sūtīt kādu, kurš vērsīs visu par 

labu. CP
3-1 B. Jēzus māca sinagogā. 

- Cilvēkus ietekmē Viņa autoritāte (Lūkas 
4:32).

- Ļauns gars izaicina Jēzu (Lūkas 4:34).

3-2 - Jēzus pavēl ļaunajam garam iziet no vīra 
(Lūkas 4:35).

- Ļaunais gars paklausa. CP
- Ļaudis ir pārsteigti. CPN

3-3 C. Jēzus aiziet uz Sīmaņa Pētera māju.
- Viņa sievasmāte ir slima.

3-4 - Jēzus viņu dziedina.
- Viņa kļūst pilnīgi vesela un pasniedz ēdienu.
                                                                         CP

Ja paredzēts mācīt šo stundu divās daļās, to varētu dalīt šeit.

3-5 D. Jēzus ienaidnieki grib Jēzu nonāvēt.
E. Jēzus mirst, lai samaksātu par grēkiem un 

vērstu visu par labu (Ebrejiem 9:26). CP
F. Jēzus ir augšāmcēlies no mirušiem. CP

Bez attēla III. KULMINĀCIJA
Dievs radīs nevainojamu pasauli.

3-6 IV. NOBEIGUMS
Jēzus var tevi sagatavot (Jāņa 3:16). CPN

Viņš var to izdarīt! (Jēzus autoritāte)

Rakstu vieta: 
Lūkas 4:31-41 
Marka 1:29-31.

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

Centrālā patiesība:  
Jēzus var vērst par labu 
visu, ko izpostījis grēks.

Pielietojums 
neatpestītam bērnam:  
Uzticies Jēzum, ka Viņš 
tev piedos un sagatavos 
tevi jaunajai zemei!   

Pielietojums atpestītam 
bērnam:  
Šajā stundā nav 
pielietojuma atpestītam 
bērnam.

3.
stunda
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Krāsaina Bībeles panta uzskate 
atrodama resursu CD  14� lpp� un 
Bībeles panta kartītes izdalīšanai 
bērniem – 15� lpp�

S P ē L E

Vai tu esi autoritāte?  (Izmantojiet šo spēli programmas sākumā, jo tās mērķis 
ir iepazīstināt bērnus ar autoritātes jēdzienu!)  Paskaidrojiet, ka cilvēks, kuram 
ir autoritātes „nozīmīte”, ir par visu atbildīgs – viņš vai viņa izlemj, ko 
pārējiem vajadzētu darīt. Lūdziet vienam bērnam pagriezt grupai muguru, 
tad iedodiet autoritātes nozīmīti kādam citam bērnam, kurš to paslēpj. 
Tad šis bērns iesāk aktivitāti (Piemēram, sasit plaukstas, skrien uz vietas, lēkā, glauda 
galvu.) un pārējie dara to pašu. Kad „autoritāte” maina aktivitāti, arī pārējiem 
jādara tāpat. Bērns, kurš nezina, kurš grupas dalībnieks ir līderis, vēro, lai 
noteiktu, kuram uzticēta „autoritāte”. Tad, kad bērns domā, ka atradis līderi, 
viņš tam jautā: „Vai tu esi autoritāte?” Ja uzminēts pareizi, viņš/viņa parāda 
savu nozīmīti un kļūst par dalībnieku, kuram jāuzmin nākamā autoritāte. 
Ja uzminēts nepareizi, bērnam ir vēl viens mēģinājums noteikt grupas 
autoritāti. Ja neviens nav uzminējis, bērns, kuram ir nozīmīte, parāda to un 
saka: „Es esmu autoritāte.”  (Šis variants ir pārveidota populārā spēle „Kas to sāka?”.)

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 1 .  D A Ļ A )

(Bībeles panta mācīšana ir sadalīta divās daļās. Šī daļa jāmāca pirms stundas, bet otra daļa pēc 
stundas.)

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

i e VaDS

(Patiesības meklētājs:)  Es esmu uztraucies. Es esmu ļoti uztraucies.

(Skolotājs:) Tas gan neizskatās pēc tevis. Tu taču vienmēr esi laimīgs. 
Patiesības meklēšana dara tevi laimīgu. Vai tu nepaēdi brokastis vai nokriti 
pa kāpnēm? Tas parasti uztrauc mani.

(Patiesības meklētājs:)  Nē, nekas tik muļķīgs ar mani nav noticis.

(Skolotājs:) Nu, tad pastāsti mums, kas noticis! Mēs visi vēlamies to uzzināt, 
vai ne, (uzrunā bērnus) bērni? 

(Patiesības meklētājs:) Jūs visi mācījāties Jāņa 3:16.

(Skolotājs:) Es domāju, ka tu priecāsies par to.

(Patiesības meklētājs:)  Nu, protams, bet jūs izlaidāt kādu ļoti svarīgu daļu. Es 
nevaru pārdzīvot, ja tik svarīgas lietas tiek piemirstas.

(Skolotājs:)  Tev nav vairs jāuztraucas! Mēs neko neizlaidīsim.

i e Pa ZīSti nĀ Šana

Es jums tagad nolasīšu šo rakstu vietu no Bībeles. Ja tu zini tās pirmo 
daļu, atkārto to kopā ar mani! (Izlasīt Jāņa 3:16.) Mēs esam papildinājuši ar 
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Krāsainas kartītes Bībeles panta 
atkārtošanai atrodamas resursu 
CD  17� lpp�

pārējiem... vārdiem, kas ir tikpat svarīgi. (Pārbaudīt vārdu skaitu Bībeles tekstā, kuru 
lasīsiet.) Lūk, viss Bībeles pants, lai visi to var redzēt. (Parādīt Bībeles panta uzskati.) 
Patiesības meklētājam ir taisnība – tie ir svarīgi vārdi.

SK ai D roj uMS

„Iet bojā, pazust” nozīmē būt šķirtam no Dieva un tikt sodītam par grēkiem 
mūžīgi. Tieši to tad arī esam pelnījuši, jo tu un es – mēs esam grēcinieki.

Šo vārdu pretstats ir „mūžīgā dzīvība”. Tas nozīmē, ka Dieva dzīvība ir tevī. 
Ādams un Ieva zaudēja sadraudzību ar Dievu, bet, kad Dievs sniedz tev 
mūžīgo dzīvību, tā tiek atjaunota. Tu piederi Dievam, un katra tava diena ir 
kopā ar Viņu. Kad tu nomirsi, tu dzīvosi kopā ar Viņu Debesīs.

Pi e Li e toj uMS

(Pielietojums dots otrajā daļā.)

atK Ār toŠana

Sacensības ar veļas auklu.  Lūdziet Patiesības meklētājam sakarināt 
Bībeles panta vārdus pareizā secībā uz „veļas auklas”! Kopā ar bērniem 
atkārtojiet Bībeles pantu un saskaitiet, cik reižu paspējāt to pateikt! Tad 
aiciniet citu vadītāju izdarīt to ātrāk un, tāpat kā iepriekš, kopā ar bērniem 
atkārtojiet Bībeles pantu, kamēr visi vārdi „pieknaģēti”. Jautājiet, vai kāds no 
bērniem gribētu pamēģināt to izdarīt. Turiet Bībeles panta uzskati, kamēr 
turpināt atkārtot šo pantu!

S T U N D A

i e VaDS

Es gribu jums kaut ko parādīt. Šī vāze bija ļoti skaista, bet es to nometu 
zemē. Es to nevaru restaurēt, arī jūs to nevarētu. Mums būtu vajadzīgs 
meistars, kas visu salabotu.

Arī mūsu pasauli un mūs pašus – visu sabojājis grēks. Tā vēl ir skaista vieta, 
kur dzīvot, bet pasaulē ir slimības un nāve, sāpes un skumjas. Padomājiet, 
kas vēl sabojā pasauli! Ierakstīsim visas šīs sliktās lietas šajā lielajā aplī! 
(Atvēliet laiku tam, lai bērni uzskaitītu šīs sliktās lietas, kas sabojā pasauli un mūsu dzīves, un 
lai vadītājs varētu tās ierakstīt aplī!)

Grēks ir negatīvi ietekmējis arī mūsu dzīves. Mēs vairs 
neesam tādi, kādus Dievs mūs bija radījis, – nevainojami 
cilvēki, kuri mīl Dievu. Varbūt tu mēģini salabot pats savu 
dzīvi, izdarot ko labu vai arī skolā uzvedoties labāk nekā citi. 
Taču tas neko nemainīs, jo tas neatbrīvo tevi no grēka. Vai 
kāds var salabot šo nepilnību?

Mācot Bībeles pantu, pamīšus  
l i e t o  s k a i d r o j u m u  u n 
atkārtošanu.

CP
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n oti KuMu at tīStī ba

Dievs apsolīja sūtīt kādu, kurš vērsīs visu par labu. Tas bija 
neiespējami cilvēkam, kas dzīvoja uz zemes. Vai vari pateikt, 
kāpēc? (Atvēliet laiku, lai bērni var to pārdomāt!) Visi cilvēki, kuri 
dzīvoja uz zemes, bija saistīti ar šo problēmu. Pats Dievs nāca 
uz zemi, un Dievs Dēls kļuva par cilvēku. Viņš piedzima kā 
mazs bērniņš – par to mēs atceramies Ziemsvētkos. Viņš 
dzīvoja Izraēlā apmēram 30 gadus. Bībelē varam daudz par 
Viņu izlasīt. 

(Patiesības meklētājs:)  Lūdzu, vai šodien es varēšu runāt? Visi taču domā, ka 
man vajadzētu runāt, vai ne, bērni?

(Skolotājs:)  Tev jāatrod patiesība par to, cik varens ir Jēzus. Kad tu to saklausi, 
piecelies un parādi šo ķēniņa kroni! (Iedod Patiesības meklētājam kroni.) Tad 
pasaki mums, ko esi atradis! Meklē un pastāsti par to!

(Patiesības meklētājs:)  Tu man atļāvi runāt. Nu esmu priecīgs!

Attēls 3-1

Kādu dienu Jēzus bija pilsētā, kuru sauca Kapernauma. Tā kā pilsēta atradās 
pie ezera, tur dzīvoja daudz zvejnieku. Jēzus iegāja sinagogā, kur ļaudis gāja 
lūgt un slavēt Dievu. Viņš sāka tos mācīt, un ļaudis bija „pārsteigti par Viņa 
mācību, jo Viņa vārdi bija vareni” (Lūkas 4:32). Cilvēkam, kurš ir varens, ir 
autoritāte. Vai atceraties, ka spēlē bija jāpaklausa tam, kurš ieguva nozīmīti 
ar vārdu „autoritāte”? Ļaudis saprata, ka Jēzum vajadzētu paklausīt. Visi 
apklusa un uzmanīgi klausījās Viņa vārdos.

(Daudzi bērni ikdienā saskaras ar ļaunumu un viņiem jāzina, ka Jēzum ir vara pār to. Šī 
stundas daļa sarakstīta ar mērķi visu uzmanību pievērst Kristum, mazāk − aprakstītajam 
notikumam. Mūsu mērķis ir bērniem to pastāstīt, viņus nesabiedējot. Ja jums šķiet, ka jūsu 
grupas bērni ir pārāk mazi, varat šo daļu izlaist.)

Te pēkšņi klusumu pārtrauca kāda vīra kliedziens. Pirms tam viņš bija klusi 
sēdējis tāpat kā visi citi. Nu tas sauca: „Liec mūs mierā! Vai, kas mums ar 
Tevi, Jēzu Nacarieti? Vai esi nācis mūs nomaitāt? Es zinu, kas tu esi – Dieva 
Svētais” (Lūkas 4:34). Viens no sātana kalpiem, nešķīsts gars mocīja šo vīru. 
Ļaunais gars zināja, kas ir Jēzus, tāpēc lika vīram kliegt uz Jēzu. 

Attēls 3-2

Jēzus mīlēja šo vīru un stingri uzsauca ļaunajam garam: „Ciet klusu un izej 
no tā” (Lūkas 4:35). Vai Jēzum bija vara pār ļaunumu? Droši vien visi, kas 
to vēroja, gaidot aizturēja elpu. Kurš gūs uzvaru? Ļaunais gars nogāza vīru 
zemē un izgāja no viņa, nekā ļauna nenodarījis. Tas nebija pēc viņa prāta, 
bet tam bija jāpaklausa Jēzum. Vīrs tika atbrīvots.

(Patiesības meklētājs, pielēcis kājās un rādīdams kroni:) Tātad Jēzum 
Kristum ir vara un autoritāte pār sātanu un ļaunumu. 
(Patiesības meklētājs apsēžas.)

CP
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Krāsaina Bībeles stundas centrālā 
patiesības uzskate atrodama 
resursu CD  16� lpp�

(Skolotājs:) Jā, Jēzus ir vienīgais, kurš var vērst par labu visu, ko 
pasaulē izpostījis grēks. (Parādīt CP uzskati un izlasīt to kopā.)

Visi pārsteigti noraudzījās notiekošajā. Jēzum bija vara pavēlēt ļaunajiem 
gariem, un tie Viņam paklausīja.

Kad tu saskaries ar ļaunumu, un tas var būt pat biedējoši, 
lūdzu, atceries, ka Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir daudz 
varenāks un ka Viņam ir vara pār sātanu un viņa sekotājiem. 
Varbūt tu saskati grēku un ļaunumu pats savā dzīvē. Tu 
melo, tad sapinies melos vēl vairāk un vairs nevari pārstāt 
melot. Varbūt tu skaties datorā vai TV kaut ko briesmīgu un 
vardarbīgu, pat nevari to pārtraukt. Tas gan nenozīmē, ka esi 
līdzīgs vīram, par kuru stāstīju, un tevī dzīvo ļauns gars, taču 
tu dari to, kas patīk sātanam. Tu nespēj to pārtraukt. Ja tu 
patiesi vēlies tikt no tā vaļā un dzīvot pēc Dieva prāta, Jēzus 
var tevi atbrīvot.

Jēzus atbrīvoja vīru sinagogā, un visi, kuri bija to redzējuši, stāstīja to tālāk. 
Par Jēzu runāja visa pilsēta!

Attēls 3-3

Nākamā vieta, kurp devās Jēzus, bija Viņa draugu Pētera un Andreja mājas. 
Varbūt Viņš bija aicināts ieturēt maltīti, bet Pētera sievasmāte bija slima. 
Viņai bija drudzis, un viņa gulēja gultā. Kā tu jūties, kad tev ir augsta 
temperatūra? (Lai bērni atbild.) Sieviete jutās ļoti slikti, tāpēc radinieki par to 
pastāstīja Jēzum. Varbūt Pēteris sacīja tā: „Manas sievas māte ir slima. Viņai 
ir drudzis. Lūdzu, vai Tu varētu viņai palīdzēt?” Jēzus piegāja pie slimās 
sievietes, maigi paņēma viņas roku un pavēlēja drudzim to atstāt. Iespējams, 
Viņš teica: „Drudzi, atstāj viņu!”

Attēls 3-4

Drudzis uzreiz pārgāja. 

(Patiesības meklētājs, pielēcis kājās un rādīdams kroni:) Lieliski! Tātad Jēzum ir vara arī 
pār slimībām!

(Skolotājs:) Reizē ar grēku pasaulē ienāca slimības. Jēzus parādīja, ka Viņš 
patiesi var vērst visu par labu. (Parādīt CP uzskati.)

Sieviete, kura bija tik slikti jutusies, nu bija pilnīgi vesela! Viņa vairs 
nebija bāla vai vārga. Viņa pat varēja sākt visus cienāt ar maltīti. Vai vari 
iedomāties, cik laimīgi visi bija, kad varēja kopā paēst pusdienas? Viņi droši 
vien runāja par Jēzus varu. Kad Viņš pavēlēja, slimība atkāpās.

Jēzum bija vara vērst par labu visu, kas bija izpostīts kopš 
brīža, kad Ādams krita grēkā. (Parādīt CP uzskati un izlasīt to kopā.) 
Varbūt tu domā: „Tad kāpēc Jēzus to neizdarīja, kad bija šeit, 
uz zemes? Viņš nepārvērta pasauli. Kādēļ ne?” Tas ir ļoti labs 
jautājums. Padomāsim vēlreiz par vāzi! To restaurēt būtu 

CPN
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ļoti dārgi. Tā bija dārga samaksa, lai vērstu par labu visu, kas 
bija izpostīts pasaulē. Jēzus nedomāja maksāt ar naudu. Pat 
visa nauda, kas bija pasaulē, nevarēja neko mainīt. Pat šie 
iespaidīgie brīnumi nevarēja vērst lietas par labu. Jēzus zināja, 
ka Viņam būs jādara tas, ko nespētu izdarīt neviens cits. Tas 
bija tik grūti, ka reizēm Viņš baiļojās.

(Ja paredzēts mācīt šo stundu divās daļās, to varētu dalīt šeit.)  

Attēls 3-5

Varētu domāt, ka visi mīl Jēzu, bet Viņam bija ienaidnieki, kuri gribēja Viņa 
nāvi. Jēzus izvēlējās neizmantot Savu spēku, lai izbēgtu no viņiem, jo Viņš 
zināja, ka bija pienācis laiks izpirkt mūsu grēkus.

Kareivji pienagloja Jēzu krustā, lai Viņu nonāvētu; Viņš izskatījās tik vārgs 
un bezpalīdzīgs. Ienaidnieki Viņu izsmēja, sacīdami: „Re, Viņš glāba citus, 
bet nevar izglābt pats sevi!” (Pēc Lūkas 23:35.) Jēzus zināja, ka, izglābjot 
Sevi, Viņš nevarētu vērst par labu to, ko grēks bija nodarījis cilvēkiem un 
pasaulei. Bībelē mēs lasām, ka Jēzus nomira pie krusta, „lai iznīcinātu grēku, 
Sevi upurējot (Ebrejiem 9:26). Viņš iznīcināja pašu problēmas cēloni. Kad 
Jēzus bija pie krusta, Viņš uzņēmās sodu par visu cilvēku grēkiem. Tas 
bija vienīgais veids, kā atbrīvoties no grēka. Lūk, ko Jēzum tas maksāja, lai 
„sadziedētu” šo izpostīto pasauli un salauztās dzīves. 

(Patiesības meklētājs, pielēcis kājās un rādīdams kroni:) Vienīgi Jēzum 
bija spēks izpirkt grēkus ar Savu nāvi. Ja vēl kāds būtu 
nomiris, tas neko nebūtu mainījis. Vienīgi Jēzus, Dieva Dēls, 
bija bez grēka. 

Bez uzskates

(Skolotājs:) Taču Jēzus bija miris. Mirušie jau nevienam neko nevar izdarīt.

Pēc trim dienām Jēzus parādīja, ka Viņš ir varenāks par grēku 
un nāvi, un bija atkal dzīvs. 

(Patiesības meklētājs, pielēcis kājās un rādīdams kroni:) Kungs Jēzus ir 
varenāks pat par nāvi! 

(Skolotājs:) Cilvēki redzēja Viņu, pieskārās Viņam, sarunājās un 
ēda kopā ar Viņu un aprakstīja to Bībelē. Tā ir patiesība. Jēzus 
Kristus ir dzīvs mūžīgi. Viņš ir dzīvs šodien, tāpēc (Parādīt 
CP uzskati un izlasīt to kopā.) Jēzus var vērst par labu visu to, ko 
izpostījis grēks.

Taču pasaule vēl nav pārveidota. Nākamais solis Dieva plānā ir piedot 
cilvēkiem un atbrīvot viņus no grēka. Vienu pēc otra Dievs mūs, cilvēkus, 
sagatavo kaut kam īpašam un apbrīnojamam.

CP
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Ku LM i nĀCi ja

Laiku beigās Jēzus atgriezīsies uz zemes kā Ķēniņš. Viņš pabeigs to, par ko 
samaksāja, nomirdams pie krusta, – būs jauna zeme, kas būs nevainojama. 
Viss sliktais pazudīs uz mūžīgiem laikiem, un zeme būs skaistāka par jebko, 
ko esam līdz šim redzējuši. (Parādīt apli, uz kura uzrakstījāt visu slikto, kas sabojā 
pasauli.) Šajā jaunajā, skaistajā pasaulē nebūs nekā slikta vai bēdīga. (Lūdziet, 
lai kāds bērns pārsvītro uzrakstītos vārdus ar lielu „X”!) Kas būs pasaulē, kura būs 
nevainojama? (Paņemiet vēl vienu lielu kartona apli un pierakstiet bērnu idejas! Viņiem 
varētu būt vajadzīga palīdzība. Neaizmirstiet ietvert: skaistums, mīlestība, Jēzus, nevainojami 
cilvēki, smiekli, Dievs, mūžīgā dzīvība, dziedāšana, mūzika, dzīvnieki, putni, uzticība, laipnība, 
miers, prieks!)

n o b e ig uMS

Attēls 3-6

Kas dzīvos šajā jaunajā pasaulē, kura būs nevainojama? Visi tie cilvēki, 
kuri būs uzticējušies Jēzum Kristum, lai Viņš vērstu par labu to, ko grēks 
izpostījis viņu dzīvēs. Tie ir cilvēki, kuriem Dievs piedevis un dāvājis 
mūžīgo dzīvību. Tas būs neskaitāms daudzums cilvēku no visiem laikiem 
un visām zemēm. Viņi priecāsies par Dieva tuvumu šajā jaunajā, skaistajā 
pasaulē mūžīgi mūžos.

Dievs nevar atļaut cilvēkiem, kuri nav tam gatavi, nonākt 
Viņa jaunajā pasaulē. Viņš to nedarīs. Vai vari pateikt, kurš 
vārds Bībeles pantā pasaka, kas notiks ar šiem cilvēkiem? 
(Atvēlēt laiku tam, lai bērni pārdomātu un atrastu atbildi – „iet bojā, 
pazust”.)

Patiešām, tā ir taisnība, ka Jēzus vērš par labu visu, ko 
izpostījis grēks. (Parādīt CP uzskati un izlasīt visiem kopā.) Viņš mīl 
tevi un vēlas to izdarīt tavā labā. Bībeles pantā norādīts, kas 
tev jādara. Izlasīsim to kopā! (Atkārtojiet Jāņa 3:16!) „Ticība” 
nozīmē ko vairāk, kā vien ticēt, ka Jēzus patiešām ir Dieva 
Dēls, kurš nomira par tevi un augšāmcēlās, – tas nozīmē, ka 
tu uzticies Viņam, ka Viņš tev piedos un dos mūžīgo dzīvību. 
Vai uzticēsies Viņam, lai Viņš to tagad izdara tavā labā? Tad 
tu katru dienu varēsi dzīvot, zinot, ka Viņš ir ar tevi, kamēr 
tu nonāksi Viņa brīnišķīgajā jaunajā pasaulē, lai dzīvotu kopā 
ar Viņu mūžīgi.

AT K Ā RTO Š A N A S J AU TĀ J U M I

1. Kāpēc Dievs neizvēlējās kādu no cilvēkiem, kas dzīvoja uz zemes, vērst 
par labu to, ko bija izpostījis grēks? (Visi cilvēki ir grēcinieki, visi iesaistīti 
šajā problēmā.)

2. Ko Dievs izvēlējās, lai vērstu par labu to, ko bija izpostījis grēks un 
Sātans? (Savu vienpiedzimušo Dēlu.)

CPN
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Kartītes Bībeles panta 
atkārtošanai atrodamas resursu 
CD  18�-20� lpp�

3. Kas mums parāda to, ka Jēzum ir vara pār ļaunumu? (Kad Jēzus pavēlēja 
ļaunajam garam atstāt vīru, tam bija jāpaklausa.)

4. Kas mums parāda to, ka Jēzum ir vara pār slimību? (Viņš dziedināja 
Pētera sievasmāti.)

5. Kāda bija Jēzus samaksa, lai dziedinātu salauztus cilvēkus un pārveidotu 
sabojāto pasauli? (Nāve pie krusta, saņemot sodu par grēku, kas to visu 
bija izraisījis.)

6. Kā mēs varam zināt, ka Jēzus ir varenāks par nāvi? (Viņš augšāmcēlās.)

7. Kad Jēzus pabeigs iesākto – to, par ko Viņš samaksāja ar Savu dzīvību? 
(Kad Viņš atgriezīsies kā Ķēniņš.)

8. Kas dzīvos Viņa jaunajā brīnišķīgajā pasaulē? (Visi cilvēki, kurus Viņš 
sagatavojis; tie, kuriem Viņš piedevis un kurus pārveidojis.)

9. Nosauc trīs lietas, kuru nebūs jaunajā, pārveidotajā pasaulē! (Dažādas 
atbildes.)

10. Nosauc trīs lietas, kuras būs jaunajā, pārveidotajā pasaulē! (Dažādas 
atbildes.)

11. Kas ir mūžīgā dzīvība? (Kad Dievs dzīvo tevī, un tu dzīvo kopā ar Dievu 
mūžīgi.)

12. Kas ir pretstats mūžīgajai dzīvībai? (Iznīcība)

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 2 .  D A Ļ A )

i e VaDS u n atK Ār toŠana

Pārbaudi savu redzi!  Pārbaudīsim, cik laba ir tava redze! Vēlreiz 
paskaties uz Bībeles pantu! (Parādīt Bībeles panta uzskati.) Izlasīsim to kopā! 
Ļoti labi. Otra lapa ir ar mazākiem burtiem. Es gribētu noskaidrot, cik 
labi varēsiet tos salasīt. (Kopā atkārtojiet Bībeles pantu un turpiniet rādīt uzskati 
ar samazinātiem burtiņiem!) Tagad pēdējais pārbaudījums. Es atvēršu Bībeli 
lappusē, kurā ir šī rakstu vieta, un parādīšu jums vārdus Bībelē. Vai varēsiet 
tos salasīt? (Bērni atkārto Bībeles pantu.)

Pi e Li e toj uMS

Neatpestītam: Kas neies bojā, nepazudīs? (Iedrošiniet bērnus meklēt atbildi Bībeles 
pantā!) „Neviens, kas Viņam tic.”

„Viņam” – tas ir Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais Dēls.

„Ticēt” nozīmē saprast, ka tas, ko esi iemācījies par Jēzu, ir patiesība un ka tu 
vari paļauties uz Viņu, ka Jēzus tavā labā darīs to, ko tu pats nevarētu izdarīt. 
Tu nevari piedot savus grēkus un pats nevari iegūt mūžīgo dzīvību, tāpēc tu 
paļaujies uz Viņu, ka Viņš to darīs tavā labā.

Mācot Bībeles pantu, pamīšus  
l i e t o  p i e l i e t o j u m u  u n 
atkārtošanu.

Atkārtošanas spēle
„Želejkonfekšu bumbiņas”

Materiāli:
•	 Olu kastīte (12 olām)�
•	 Marķieri zilā, sarkanā un violetā 

krāsā�
•	 Krāsainas želejas konfektītes�
•	 Tikai viena balta želejas konfektīte�

Sagatavošana:
Iekrāsojiet 5 olu kastītes daļas zilā 
krāsā (500 punkti), 3 daļas sarkanā 
(1000 punkti) un 2 daļas violetā 
krāsā (punkti tiek zaudēti)! Saberiet 
kastītē želejas konfektes, arī balto, un 
aizveriet vāku! 

Norādījumi:
Sadaliet bērnus komandās! Kad bērns 
atbild pareizi, viņa komanda saņem 
1000 punktus� Tad viņš pakrata olu 
kastīti un atver vāciņu� Komandai tiek 
piešķirti papildu punkti no sekcijas, 
kurā iekritusi baltā želejkonfektīte� Ja 
tā iekrīt violetajā daļā, komanda zaudē 
visus iegūtos punktus� 
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Kurš vārds liecina par to, ka ikviens no šeit klātesošajiem var ticēt? 
Iepriekšējā pantā – Jāņa 3:15 rakstīts − „ikviens, kas tic”. Ja tu tici un uzticies 
Jēzum, tev būs mūžīgā dzīvība. Tas ir Dieva apsolījums, un Dievs vienmēr 
pilda Savus solījumus. 

R O K D A R B I

1. variants „Jēzus ir Ķēniņš” kronis. Bērni pielīmē kroņa šablonu zelta 
papīram otrā pusē, tad to izgriež. Pēc tam zelta kronis tiek izdekorēts.

2. variants Pagatavo ķēniņa kroni! (Tas sagādā lielāku izaicinājumu nekā 
1. variants.) Rokdarbu gumijas sloksni pārklāj ar sudraba folijas līmlentu. 
Bērni izmanto „Jēzus ir Ķēniņš” kroni kā šablonu un apvelk kontūru. 
Kronis tiek izgriezts un izdekorēts ar uzrakstu „Jēzus ir Ķēniņš” un 
ornamentiem, izmantojot dārgakmeņus.
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Stundas pārskats

Rakstu vieta Lūkas 24:13-49�
Bībeles pants Atkārtot Jāņa 3:16�

Centrālā patiesība Kungs Jēzus Kristus ir Glābējs�
Pielietojums neatpestītam 

bērnam Uzticies, ka Jēzus glābs tevi!

Pielietojums atpestītam 
bērnam Šajā stundā nav pielietojuma atpestītam bērnam�

Uzskate Stunda •	 Attēli no 4-1 līdz 4-6�
•	 Centrālās patiesības uzskate: „Kungs Jēzus Kristus ir Glābējs�”
•	 Kartīšu pāri ar nelaimes gadījumu/glābēju, katram bērnam viena kartīte� 

Situāciju piemēri:
•	 Peldētājs briesmās; glābējs�
•	 Cilvēks degošā mājā; ugunsdzēsējs�
•	 Salūzusi mašīna; tehnika transportēšanai�
•	 Noskumis suns; puisēns ar suni�
•	 Krūmā ieķēries jēriņš; gans ar jēriņu�
•	 Laiva vētrā; glābēju laiva�
•	 Alpīnists karājas pie klints; glābēju helikopters�
•	 Kaķis kokā; vīrs ar kāpnēm�
•	 Mazulis, kas rāpjas uz skapīša; mamma ar bērnu�
•	 Cietušais guļ blakus velosipēdam; ātrā palīdzība� 

•	 Jūsu fotogrāfija (pēc izvēles)�
•	 Bībele, kuru izmantos Patiesības meklētājs�

Bībeles pants •	 Bībeles panta uzskate: Jāņa 3:16�
•	 Kartīte, uz kuras uzrakstīti burti „ELEĪBB”�
•	 Kartītes ar dažādiem norādījumiem, uz katras viens�

Rokdarbs/cienasts •	 Katram bērnam divi parasti cepumi, mazas konfektītes u�tml� 
dekorēšanai� Pirms nodarbības sagatavojiet 2 paraugus – vienu ar 
bēdīgu un otru ar laimīgu sejiņu!

•	 Raugieties, lai bērniem ar speciālu diētu vai alerģijām būtu piemērota 
pārtika! Bēdīgas un laimīgas sejiņas var veidot arī no augļu gabaliņiem, 
kurus izkārto uz papīra šķīvīšiem�

Patiesības 
meklētājs

•	 Brīdī, kas norādīts stundas tekstā, Patiesības meklētājs paņem Bībeli un 
to lasa� Stundas beigās viņš paskaidro, kāpēc tā darījis� 

ieteicamā programma

Pirms nodarbības Atzīmē, kuri bērni ieradušies�
Sākums Sagaidīšana, lūgšana, cienasts, iepazīšanās ar noteikumiem�

Dziesma Dziesma par Dievu�
Bībeles pants Jāņa 3:16� Atkārtošana: Izvēlies! 

Bībeles stunda Kas tāds, kas visu maina 
Ja bērni uzmanīgi klausās, māciet 1. un 2. daļu bez pārtraukuma!

Dziesma Dziesma par Jēzu Kristu�
Ziņojumi

Bībeles pants Atkārto Jāņa 3:16
Dziesma Dziesma par glābšanu�

Atkārtošanas spēle Ātri atgriezies Jeruzālemē!
Dziesma Dziesma par Bībeli�

Rokdarbs/cienasts Bēdīga/laimīga sejiņa�
Noslēgums Lūgšana, Bībeles panta kartītes�

Kas tāds, kas visu maina (Jēzus ir augšāmcēlies)

4.
stunda

Lesson 4—
Something which 
changes everything 
(Jesus is alive)
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Šī lappuse paredzēta kopēšanai. Ielieciet to savā Bībelē un lietojiet nodarbības laikā!

Izlasiet minētās rakstu vietas no Bībeles!

I. IEVADS
Spēle ar kartītēm, kurās ir nelaimes gadījums un 
glābējs. CP

4-1 II. NOTIKUMU ATTĪSTĪBA
A. Sievietes pastāsta, ka Jēzus ķermenis ir 

pazudis.

4-2 B. Kleops un viņa draugs atstāj Jeruzālemi, 
pārrunājot nesen notikušo.

4-3 C. Kāds svešinieks viņiem pievienojas un jautā, 
par ko viņi sarunājas. 

D. Viņi paskaidro, un vīrs apgalvo, ka tā tam 
vajadzēja notikt. CP

E. Viņi uzaicina Viņu palikt Emavā.

4-4 F. Vīri Viņu atpazīst, un Viņš pazūd skatienam.

Bez uzskates G. Viņi steidz atgriezties Jeruzālemē. CPN

Ja paredzēts mācīt šo stundu divās daļās, to varētu dalīt šeit.

Bez uzskates H. Viņi satiekas ar saviem draugiem.

4-5 III. KULMINĀCIJA
Jēzus ienāk istabā, un viņus pārņem bailes (Lūkas 
24:36).
Viņš ietur maltīti, lai parādītu, ka ir īsts.

IV. NOBEIGUMS
Viņš paskaidro, ka Viņam bija jāmirst (Lūkas 
24:46).

4-6 Labā vēsts ir ikvienam. CPN, CP

Kas tāds, kas visu maina (Jēzus ir augšāmcēlies)

Rakstu vieta:  
Lūkas 24:13-49.

Bībeles pants:  
Atkārto Jāņa 3:16.

Centrālā patiesība:  
Kungs Jēzus Kristus ir 
Glābējs.

Pielietojums 
neatpestītam bērnam:  
Uzticies, ka Jēzus glābs 
tevi!

Pielietojums atpestītam 
bērnam:  
Šajā stundā nav 
pielietojuma atpestītam 
bērnam.

4.
stunda
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Krāsaina kartīte Bībeles panta 
ievadam atrodama resursu CD  
24� lpp�

B Ī B E L E S  PA N T S

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

i e VaDS

Uz šīs lapas uzrakstīts kāds vārds, bet burti ir sajauktā secībā. (Parādīt kartīti ar 
burtiem „ELEĪBB”.) Kas var tos atšifrēt?

i e Pa ZīSti nĀ Šana

Jā, šis vārds ir „Bībele”. (Parādīt Bībeli.) Šie skaistie, patiesie vārdi, kurus 
mācījāmies, ierakstīti Bībelē. Bībelē atrodams viss, ko Dievs vēlas mums 
pateikt. Tieši tādēļ tā ir tik īpaša grāmata. (Izlasīt Jāņa 3:16.) Jums jau zināma šī 
rakstu vieta, vai ne? (Parādīt Bībeles panta uzskati.)

SK ai D roj uMS

(Kamēr bērni mēģina uzminēt vārdu, par kuru domājat, atkārtojiet Bībeles panta skaidrojumu 
un pielietojumu!)

Es domāju par vienu vārdu no Bībeles panta, kuru mācījāmies. Tas nozīmē 
daudz, daudz cilvēku. Kas tas ir? (Pasaule)

Es domāju par cilvēku, kurš ierakstīja šos vārdus Bībelē. (Jānis)

Es domāju par Kādu, kura mīlestību mēs, tu un es, neesam pelnījuši. (Dievs)

Es domāju par visskumjāko vārdu šajā pantā. (Iet bojā, pazust.)

(Ja grupā ir bērni, kuri nav bijuši iepriekšējās stundās, papildiniet atbildes ar garāku 
skaidrojumu!) 

Pi e Li e toj uMS

Neatpestītam: Es domāju par vārdu, kas man jāatceras, kad jūtos 
necienīgs saņemt piedošanu. (Ikviens)

Es domāju par vārdu, kas atgādina, ka man jāpaļaujas uz Jēzu, ka Viņš man 
piedos. (Ticēt)

Es domāju par to, kas man ir, kad es ticu Jēzum. (Mūžīgā dzīvība)

atK Ār toŠana

Izvēlies!  Kad bērns atbild, nosaucot pareizu vārdu „Skaidrojuma” vai 
„Pielietojuma” daļā, viņš izvēlas vienu no kartītēm ar norādījumu, kam 
vajadzētu atkārtot Bībeles pantu. (Viņam nevajadzētu šo norādījumu izlasīt iepriekš.)

Mācot Bībeles pantu, pamīšus  
lieto pielietojumu, skaidrojumu 
un atkārtošanu�
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Krāsainas kartītes Bībeles 
stundas ievadam atrodamas 
resursu CD  22�-23� lpp�

S T U N D A

i e VaDS

(Ievadu varētu izmantot arī ātrāk programmā, tad stunda sāktos ar attēlu 4-1. Izdalīt kartītes 
ar nelaimes gadījumiem un glābējiem tā, lai katram bērnam būtu pa kartītei. Uzdevums: atrast 
katrai bīstamajai situācijai piemērotu glābēju.)

Kam bija kartīte, kurā attēlots kāds nelaimes gadījums? Vai varēji 
iedomāties, ka mēs varētu pievienot vēl daudz vairāk attēlu? 

Tur varētu būt arī tavs vai mans attēls. (Jūs varētu parādīt 
kādu savu fotogrāfiju.) Mums vajadzīga glābšana. Mums 
vajadzīgs Glābējs, jo mēs nemeklējam Dievu, bet bēgam 
no Viņa. Šī iemesla dēļ mēs grēkojam, un tas izposta mūsu 
dzīves. Paši saviem spēkiem mēs nevaram atgriezties pie 
Dieva. Līdz ar to mēs riskējam nebūt Dieva tuvumā ne vien 
mūsu dzīves laikā, bet arī mūžībā. 

Dievam bija glābšanas plāns. Diemžēl, šķita, ka tas nedarbojas. 

n oti KuMu at tīStī ba

Attēls 4-1

Trešajā dienā pēc Jēzus nāves – tas bija svētdienas rītā – dažas sievietes 
gāja uz Jēzus kapu, lai svaidītu Viņa miesu ar smaržzālēm. Viņas atgriezās, 
stāstot, ka Jēzus vairs nebija kapā, bet eņģeļi bija teikuši viņām, ka Jēzus ir 
dzīvs. Kā gan lai tam notic!     

Attēls 4-2

Kleops un vēl kāds Jēzus draugs nolēma atgriezties mājās no Jeruzālemes. 
Viss bija beidzies. Viņu skolotājs un vadītājs bija miris. Līdz ar Viņu bija 
nomirušas arī viņu cerības un sapņi. Viņi bija ticējuši, ka Jēzus bija Dieva 
apsolītais Glābējs, kuram vajadzēja izglābt jūdus no romiešiem. Tomēr tā 
vietā, lai kļūtu par ķēniņu Jeruzālemē, Viņš bija nomiris pie krusta kā kāds 
noziedznieks. Viņi par to runāja mājupceļā uz Emavu, viņiem bija zudusi 
vēlēšanās kaut kur iet, un sirdis pildīja skumjas. Mēs nezinām, kā sauca 
Kleopa ceļabiedru. Varbūt tā bija viņa sieva vai draugs. Sauksim viņu par 
„Bezvārdi”.  (Kaut arī attēloti divi vīri, otrs gājējs varēja būt arī Kleopa sieva – Bībelē par to 
nekas nav teikts.)

Tā viņiem ejot pa ceļu un runājot, viņiem pievienojās vēl trešais vīrs.

Attēls 4-3

Viņi labprātāk būtu gājuši vieni paši, bet bija jābūt pieklājīgiem. 

„Par ko esat noskumuši?” jautāja svešinieks. 

„Jūs, šķiet, tad nu būsiet vienīgais cilvēks Jeruzālemē, kurš nav dzirdējis par 
notikušo,” drūmi nomurmināja Kleops.

CP
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„Kas tad ir noticis?” uzstājīgi taujāja svešais vīrs, un viņi izstāstīja viņam par 
skumjo notikumu. Kā tu domā, ko viņi pastāstīja svešiniekam? (Atvēliet laiku, 
lai bērni varētu atkārtot, ko viņi zina par Jēzus nāvi un kapa vietu, un par sievietēm, kuras 
steidzās uz kapu!)

Viņš klausījās, tad teica: „Ak, jūs nesaprašas! Vai tad nevarat ticēt tam, ko 
saka Dievs? Svētajos Rakstos skaidri pateikts, ka tam tā bija jānotiek” (Pēc 
Lūkas 24:25, 26.) Viņi bija ļoti pārsteigti par Viņa teikto. 

(Patiesības meklētājs paņem Bībeli tā, lai visi to pamanītu, bet tad līdz pat stundas beigām 
nopietni to lasa, klusi sēdēdams malā, lai netraucētu bērnus.)

Svešinieks atgādināja viņiem par vārdiem, kurus viņi bija 
bieži lasījuši Bībelē. Apmēram 700 gadus pirms tam, kad 
Dievs sūtīja Savu Dēlu, Dievs bija skaidri pateicis, ka Viņam 
būs jācieš un tad jāmirst. Dievs bija teicis, ka Viņš uzliks 
daudzu cilvēku grēkus Viņam, sodot Apsolīto Glābēju par 
šiem grēkiem. (Pēc Jesajas 53.) Mēs runājām par meliem, 
zagšanu, naidu, slepkavību, egoismu, lepnumu, rupjībām un 
citām sliktām lietām. Jēzus nekad tā nerīkojās, bet Dievs Viņu 
sodīja, it kā Jēzus būtu to darījis. Tieši tādēļ Viņš var glābt 
tevi no soda, kuru par saviem grēkiem esi pelnījis tu. Jēzus ir 
Pestītājs – Glābējs. Tas, kas notika ar Jēzu, nebija tikai Viņa 
ienaidnieku ļaunprātība – tas bija Dieva glābšanas plāns. Ir 
ļoti svarīgi to izprast.

Tas bija svarīgi arī Kleopam un Bezvārdim. Viņiem vajadzēja zināt, ka Jēzus 
bija nācis atbrīvot viņus no grēka, ne no romiešiem. 

Abi vīri labprāt klausījās svešiniekā un iesaistījās sarunā. Viņu bēdas 
pagaisa, un tos pārņēma laimes sajūta. Drīz vien viņi sasniedza savas mājas 
Emavā, un svešinieks gatavojās atvadīties. „Lūdzu, ienāciet paciemoties,” 
aicināja Kleops un Bezvārdis. „Drīz būs jau satumsis.”     

Attēls 4-4

Tā nu ceļabiedrs palika pie viņiem, lai ieturētu maltīti. Viņš pateicās Dievam 
par ēdienu un pārlauza maizes klaipu. Tajā mirklī Kleopam un Bezvārdim 
aizrāvās elpa. Beidzot viņi atpazina svešinieku. Tas taču bija Jēzus! Viņš 
bija dzīvs! Tad Viņš pazuda – pirms mirkļa Viņš bija atradies līdzās, bet 
nākamajā jau bija prom! 

Kleops un Bezvārdis pārsteigti skatījās viens uz otru un ar aizrautību runāja. 
„Tu juties ļoti labi, kad Viņš izskaidroja Rakstus, vai ne?” jautāja Bezvārdis. 

„Protams! Bija sajūta, ka mana aukstā, noskumusī sirds sasila.”

„Mums visiem tas jāpastāsta! Iesim atpakaļ uz Jeruzālemi! Nevaru vien 
sagaidīt, kad varēšu to izdarīt!”

CP
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Krāsaina Bībeles stundas 
centrālās patiesības uzskate 
atrodama resursu CD  21� lpp�

Bez  uzskates

Tā nu abi gāja atpakaļ pa tumšo ceļu. Laimīgu gājēju kājas pašas nes, pat 11 
kilometru attālumā! Jēzum bija paredzēta augšāmcelšanās.

Jēzus ir dzīvs. Tieši Viņš tev ir vajadzīgs, lai glābtu tevi no 
nepareizā ceļa, kas ved prom no Dieva. Viņa vārds, Jēzus, 
nozīmē Glābējs – Viņš ir tas, kurš nācis atbrīvot mūs no 
mūsu grēkiem. Viņš ir dzīvs, tāpēc Viņš var to izdarīt. Viņš ir 
Glābējs! (Parādīt CP uzskati un atkārtot to kopā.)

(Ja paredzēts mācīt šo stundu divās daļās, to varētu dalīt šeit.)

Kleops un Bezvārdis apzinājās, ka šī labā vēsts visu mainīja.

Drīz vien viņi jau klauvēja pie durvīm namā, kur bija sapulcējušies Jēzus 
tuvākie draugi. Durvis bija aizslēgtas. Vai varat paskaidrot, kādēļ? Jā, Jēzus 
bija apcietināts un nogalināts. Neviens nevarēja pateikt, kurš varētu būt 
nākamais.  

„Lūdzu, atveriet!” droši vien bija saukuši Kleops un Bezvārdis. Viņi 
nepacietīgi gaidīja, kad varēs pastāstīt draugiem šos jaunumus. Durvis 
atslēdza, bet, pirms viņi paspēja bilst kādu vārdu, kāds istabā iesaucās: „Tas 
Kungs patiesi augšāmcēlies un Sīmanim parādījies. Viņš ir dzīvs!” Kleops un 
Bezvārdis iegāja iekšā un pastāstīja savu stāstu. Draugi aizrautīgi iztaujāja 
viņus – istabā sanēja kā bišu stropā.  

Ku LM i nĀCi ja

Attēls 4-5

Tad iestājās klusums – visi bailēs sastinga. Kāpēc? Nolasīšu jums atbildi 
no Bībeles: „Jēzus pats stājās viņu vidū un viņiem sacīja: „Miers ar jums!’” 
(Lūkas 24:36)

Lai ienāktu istabā, Viņš nebija atvēris durvis – Viņš pēkšņi tur bija. Viņa 
draugus pārņēma bailes, viņiem šķita, ka ieraudzījuši spoku. „Nebaidieties!” 
Viņa balss skanēja laipni. „Redziet Manas rokas un Manas kājas! Aptaustiet 
Mani!” (Pēc Lūkas 24:38-39.) Ko viņi redzēja, skatoties uz Viņa rokām 
un kājām? Jā, tur bija naglu atstātās pēdas. Tas patiešām bija viņu Kungs, 
atgriezies no nāves.

Jēzus gribēja, lai nebūtu nekādu šaubu, tādēļ jautāja: „Vai jums še ir kas 
ēdams?” Viņi tam pasniedza gabalu ceptas zivs un vēroja Viņu. Man šķiet, 
ka Jēzus šķelmīgi noskatījās, ēdot zivi. Spoki taču neēd! 

n o b e ig uMS

Nu viņi bija pārliecinājušies, ka tas ir Jēzus. Viņš gan bija citādāks, tāpēc 
Viņš varēja atnākt un aiziet, pat neatverot durvis. Viss bija daudz labāk nekā 
iepriekš, jo Viņš vairs nevarēja nomirt. Kungs Jēzus parādīja, ka Viņš ir 
varenāks par nāvi. Vai vari iedomāties vēl kādu, kurš būtu tāds kā Jēzus? Nē, 
Viņam nav neviena līdzīga. 

CPN
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Jēzus atgādināja Saviem draugiem to, kas rakstīts par Viņu Bībelē, un 
palīdzēja viņiem to labāk saprast. Tad Viņš tiem sacīja: „Tā stāv rakstīts, ka 
Kristum bija ciest un augšāmcelties no miroņiem trešā dienā” (Lūkas 24:46). 

Attēls 4-6

Jēzum bija kas ļoti svarīgs sakāms: „Tā dēļ, ko esmu darījis, cilvēkiem visā 
pasaulē jādzird šī vēsts, ka varu pārvērst viņu dzīves un piedot visus viņu 
grēkus.” (Pēc Lūkas 24:47.)

 (Parādīt dažas kartītes no spēles.) Vai atceries kartītes „bīstami” 
un „glābšana”? Mums bija jāatrod katrai situācijai piemērots 
glābējs. Mēs varētu pievienot arī savas fotogrāfijas, jo grēks 
mūs apdraud, attālinot no Dieva. Jēzus ir Pestītājs – Glābējs. 
Ja tu patiesi nožēlo savus grēkus un gribi, lai Kungs Jēzus tevi 
izglābj, lūdz Viņu to izdarīt! Tev nav jārunā skaļi, lai Viņš tevi 
sadzirdētu. Atceries, kas teikts Bībeles pantā, – ja tu ticēsi 
Jēzum, tu neiesi bojā. Tev vairs nedraudēs briesmas. Tev būs 
mūžīgā dzīvība – tu piederēsi Dievam uz mūžīgiem laikiem. 
(Lūdziet Dievu vai dziediet piemērotu dziesmu!)

Patiesības meklētāj, vai tad tev šodien ir brīvdiena? Tu neko vēl neesi 
izdarījis. Tu neesi pateicis ne vārda. Mums tavā vietā būs jāmeklē kāds cits.     

(Patiesības meklētājs:) Es gan domāju, ka jums patika tas, ka es nerunāju! 
Nu, kaut vai vakar. Un kas attiecas uz neko nedarīšanu, šodien bija mans 
labākais atradums. Es atradu visu patiesību, kas man būs vajadzīga! 

(Skolotājs:) Tas nav iespējams! Tu tikai sēdēji un kaut ko lasīji. 

(Patiesības meklētājs:) Es lasīju Bībeli. Bībelē Jēzus paskaidroja, ka 
Viņam bija jāmirst, lai pēc augšāmcelšanās kļūtu par Glābēju. 
Es pats atradu, ka tas teikts Bībelē. Kā jau teicāt, Bībele ir par 
Jēzu Kristu, un Viņš ir apsolītais Glābējs. (Patiesības meklētājs 
parāda CP uzskati, un visi to kopā atkārto.)  

(Skolotājs:) Tu gan mums sagādā pārsteigumus! Tev taisnība – 
Bībele ir par Jēzu Kristu, un tā ir visa patiesība, kas tev jebkad 
būs vajadzīga! 

(Patiesības meklētājs:) Tad es neesmu atlaists un varu turpināt savu darbu? 
(Pagriežas pret bērniem, gaidot viņu atbildi.)

AT K Ā R TO Š A N A S  J AU TĀ J U M I

1. Kāpēc Jēzus draugi bija tik bēdīgi? (Jēzu nonāvēja; Jēzus bija miris.)

2. Kādas nepareizas domas par Jēzu bija Viņa draugiem pirms Viņa nāves? 
(Viņi cerēja, ka Jēzus izglābs viņus no romiešiem un kļūs par Jeruzālemes 
ķēniņu.)

CPN
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3. Kāpēc Jēzum bija tik daudz jācieš un jānomirst pie krusta? (Viņam tas 
bija jādara, lai varētu mūs izglābt.)

4. Kā jutās Kleops un Bezvārdis, kad svešinieks visu paskaidroja? (Viņu 
bēdas pagaisa, un viņi jutās gandrīz laimīgi.)

5. Kad viņi atpazina svešinieku? (Kad viņš palika ieturēt maltīti ar viņiem 
un lauza maizi.)

6. Kā Jēzus varēja negaidīti ierasties un aiziet, neatverot durvis? (Viņa 
ķermenis pēc augšāmcelšanās bija pārveidojies, un tā bija viena no 
atšķirībām.)

7. Kurp devās abi vīri tajā svētdienas vakarā, kad Jēzus bija pazudis? (Viņi 
atgriezās Jeruzālemē, lai stāstītu saviem draugiem, ka Jēzus ir dzīvs.)

8. Kāpēc Jēzus sekotāji turēja durvis aizslēgtas? (Viņi baidījās, ka varētu 
tikt arestēti tāpat kā Jēzus.)

9. Kāpēc viņus pēkšņi pārņēma bailes? (Jēzus parādījās istabā, bet viņi 
domāja, ka Jēzus ir miris.)

10. Kā Jēzus viņiem parādīja, ka Viņš nav spoks? (Viņš ēda zivi, lai pierādītu, 
ka ir dzīvs.)

11. Kāpēc tas ir tik svarīgi, ka Jēzus ir dzīvs? (Ja Viņš būtu miris, Viņš neko 
mūsu labā nevarētu izdarīt. Jēzus ir vienīgais, kurš var palīdzēt mums 
atgriezties pie Dieva.)

12. „Jēzus” nozīmē „Glābējs” vai „Pestītājs”. Kāpēc mums vajadzīga 
glābšana? (Jo mūsu grēki šķir mūs no Dieva.)

R O K D A R B S / C I E N A S T S

Bēdīga sejiņa/priecīga sejiņa.  Kleops un Bezvārdis bija ļoti bēdīgi, 
kamēr nebija satikuši Jēzu, kurš bija dzīvs. Pēc satikšanās viņi bija ļoti 
priecīgi. Mūsu uzdevums ir no saldumiem un glazūras izveidot vienu 
bēdīgu un vienu priecīgu sejiņu. Tad kopā nogaršosim cienastu!  (Bērniem, 
kuriem ir diēta vai kāda alerģija, vajadzētu nodrošināt piemērotu pārtiku. Priecīgās un bēdīgās 
sejiņas var izveidot arī no augļu gabaliņiem, izkārtojot tos uz papīra šķīvīšiem.)

Atkārtošanas spēle
„Ātri atgriezies Jeruzālemē”

Materiāli:
•	 Divi papīra šķīvji�
•	 Marķieris�
•	 D i v i  m a z i  p a k l ā j i ņ i ,  k a t r s 

savādāks�

Sagatavošana: 
Uz viena papīra šķīvja uzrakstīt 
„Emava”, bet uz otra „Jeruzāleme”� 
Nolieciet šķīvjus apmēram 8 metru 
attālumā! 

Norādījumi:
Sadaliet bērnus divās komandās! Kad 
bērns pareizi atbildējis uz jautājumu, 
viņš nostājas pie Emavas zīmes un uz 
abām kājām lec uz priekšu� Nolieciet 
paklāj iņu vietā,  kur  dal ībnieks 
aizlēcis� Kad atbildējis bērns no 
otras komandas, arī viņš nostājas 
pie Emavas zīmes un lec uz priekšu� 
Ar otru paklājiņu atzīmējiet, cik tālu 
viņš aizlecis� Pēc atbildes nākamais 
d a l ī b n i e k s  n o s t ā j a s  p i e  s a v a s 
komandas paklājiņa un lec uz priekšu� 
Paklājiņi iezīmē attālumu, cik tālu 
bērni aizlekuši, kamēr tiek sasniegta 
„Jeruzāleme”� Ja visi jautājumi uzdoti, 
uzvar komanda, kura tikusi tuvāk 
„Jeruzālemei”�  



Šī lappuse paredzēta kopēšanai. Ielieciet to savā Bībelē un lietojiet nodarbības laikā!
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Stundas pārskats

Rakstu vieta Pāvila vēstule Filemonam, Efeziešiem 2:12-13�
Bībeles pants Atkārtot Jāņa 3:16� 

Centrālā patiesība Tu vari piederēt Dievam�
Pielietojums neatpestītam 

bērnam Uzticies Jēzum Kristum, ka Viņš atjaunos tavas attiecības ar Dievu!

Pielietojums atpestītam 
bērnam Šajā stundā nav pielietojuma atpestītam bērnam�

Uzskate Stunda •	 Attēli no 5-1 līdz 5-6�
•	 Centrālās patiesības uzskate: „Tu vari piederēt Dievam�”
•	 Četras Jauno patiesības meklētāju apliecības (nokopētas/izprintētas uz 

stingrāka papīra)�
•	 Piemērots apģērbs diviem vadītājiem, lai pārģērbtos par Pāvilu un 

Onēzimu (pēc izvēles)�
Bībeles pants •	 Bībeles panta uzskate: Jāņa 3:16�

•	 Bībeles panta balvas un buklets (piemēram, „Tas tev jāzina”) katram 
bērnam� (Šos bukletus izdevusi Eiropas CEF, un tie pieejami Bērnu 
kristīgās izglītības apvienības ofisā (adrese: Vienības gatve 192–149, Rīga, LV–1058)�

Balonu plaukšķi
•	 Baloni, uz kuriem ar marķieri uzrakstīts Bībeles pants (daži vārdi uz katra 

balona)�
Ķegļu spēle
•	 Divi komplekti ar Bībeles panta kartītēm, uz katras viens vārds no Jāņa 3:16�
•	 Divas bumbas un seši ķegļi (vai plastmasas pudeles)�
Noķer bumbu!
•	 Pludmales bumba, uz kuras sarakstīti cipari no 1 līdz 6, sadalot bumbu ar 

marķieri sešās daļās� 
Sakauj vadītāju!
•	 Sanumurēti vārdi no Jāņa 3:16� („Jo” = 1, „tik” = 2, „ļoti” = 3, „Dievs” = 4 utt�)
•	 Papīrs un pildspalva, lai pierakstītu rezultātu�

Rokdarbs •	 Katram bērnam krāsaini salmiņi, šķēres un sarainā rokdarbu stieple�
Patiesības 
meklētājs

•	 Šajā beidzamajā stundā Patiesības meklētājam ir cits uzdevums� Viņš 
piedalās stundas sākumā un beigās� Viņš izsniedz Jauno patiesības 
meklētāju apliecības�

ieteicamā programma

Pirms nodarbības Atzīmē, kuri bērni ieradušies�
Noklausīties, kā bērni iegaumējuši Bībeles pantu, un atzīmēt, kam pienākas balva par to�

Sākums Sagaidīšana, lūgšana, cienasts� Atgādināt noteikumus�
Spēle Lai tevi nenoķer!

Dziesma Dziesma par Dievu�
Bībeles pants Jāņa 3:16� Atkārtošana: Balonu plaukšķi�

Dziesma Dziesma par Bībeli�
Bībeles stunda Atgriešanās. 

Šo stundu ieteicams mācīt bez pārtraukuma, bet, ja tas vajadzīgs, ieplānojiet dziesmu ar kustībām stundas vidū!

Dziesma Dziesma par glābšanu�
Atkārtošanas spēle Diska mešana�

Dziesma Dziesma par Jēzu Kristu
Bībeles pants Atkārtojiet Jāņa 3:16! Atkārtošana: Ķegļu spēle; noķer bumbu; sakauj vadītāju�

Dziesma Pēc bērnu izvēles (mīļākā no dziedātajām)�
Rokdarbs Draudzības rokassprādzes�

Noslēgums Izsniegt balvas par Bībeles panta iegaumēšanu un „Tev tas jāzina” traktātus� Cienasts, lūgšana un 
atvadīšanās�

Atgriešanās (Onēzims)
5.
stunda

Lesson 5—Back 
where he belonged 
(Onesimus)
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Šī lappuse paredzēta kopēšanai. Ielieciet to savā Bībelē un lietojiet nodarbības laikā!

Izlasiet minētās rakstu vietas no Bībeles!

I. IEVADS
Patiesības meklētājs
Vai tavam vārdam ir nozīme?

5-1 II. NOTIKUMU ATTĪSTĪBA
A. Iepazīstiniet ar Onēzimu – „derīgais”, nederīgs 

un neapmierināts.

5-2 B. Onēzims bēg no Filemona (Efeziešiem 2:12).  CP
C. Dzīve bēguļojot.

5-3 D. Onēzims nonāk Romā. CP

5-4 E. Onēzims satiek Pāvilu.
F. Pāvils sludina evaņģēliju (lomu spēle). CP
G. Onēzims uzticas Kristum un pieder Dievam 

(Efeziešiem 2:13 CPN

Bez uzskates H. Dzīve ir tā pati, tomēr citāda. CPN
I. Pāvils saka, ka Onēzimam jāatgriežas pie 

Filemona.
5-5 J. Pāvils raksta vēstuli Filemonam.

5-6 K. Onēzims dodas ceļā ar Pāvila vēstuli.

III. KULMINĀCIJA
Vai viņš būs gaidīts?
Bībelē par to nav teikts, bet varam būt 
pārliecināti, ka viņš bija gaidīts.

IV. NOBEIGUMS
Pārveidota dzīve – dzīve ar piederības apziņu.
1. diena – draudzība ar Dievu zudusi. 
5. diena – draudzība ar Dievu atjaunota 
(Efeziešiem 2:13). CPN
Patiesības meklētājs ieceļ Jaunākos patiesības 
meklētājus.

Atgriešanās (Onēzims)

Rakstu vieta: 
Pāvila vēstule Filemonam, 
Efeziešiem 2:12-13.

Bībeles pants:  
Atkārto Jāņa 3:16.

Centrālā patiesība:  
Tu vari piederēt Dievam.

Pielietojums 
neatpestītam bērnam:  
Uzticies Jēzum Kristum, 
ka Viņš atjaunos tavas 
attiecības ar Dievu!

Pielietojums atpestītam 
bērnam:  
Šajā stundā nav 
pielietojuma atpestītam 
bērnam.

5.
stunda
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S P ē L E

Lai tevi nenoķer!  Viens no dalībniekiem ir romiešu kareivis, bet pārējie 
ir aizbēguši vergi. Kareivja pienākums ir vergus noķert. Kad vergs noķerts, 
viņš sadodas rokās ar kareivi un palīdz sagūstīt pārējos vergus. Spēlējiet, 
kamēr palicis tikai viens nenoķerts vergs. Šis dalībnieks tad arī ir uzvarētājs. 

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 1 .  D A Ļ A )

(Ja grupā ir bērni, kuri nav apmeklējuši iepriekšējās nodarbības, izmantojiet doto plānu! Ja 
stundā piedalās tie paši bērni, kuri bija iepriekšējās dienās, uzdodiet vairāk jautājumu, lai 
padziļinātu viņu izpratni!) 

i e VaDS

Kāda ir labākā dāvana, kādu tu jebkad esi saņēmis? (Lai bērni pastāsta.)

i e Pa ZīSti nĀ Šana

Tās ir ļoti jaukas dāvanas, taču niecīgas salīdzinājumā ar to dāvanu, par 
kuru izlasīšu jums priekšā no Bībeles. Klausieties un pasakiet man, kas tā ir! 
(Lasiet priekšā Jāņa 3:16 no Bībeles un dodiet bērniem iespēju pastāstīt, kas ir šī īpašā dāvana!) Šie paši 
vārdi uzrakstīti arī uz baloniem. (Aiciniet bērnus, kuri māk šo pantu, turēt balonus!)

SK ai D roj uMS

Dieva dāvana ir tik īpaša tādēļ, ka tas bija Viņa Dēls un Viņa uzdevums 
uz zemes bija ļoti, ļoti grūts. Viņš nāca, lai samaksātu par mūsu grēkiem, 
nomirstot pie krusta. Mēs noskaidrojām, kāds ir Dievs. Kas var man 
pastāstīt par Dievu? (Kad bērni atbild, piemērotos brīžos papildiniet viņus, sakot: „Viņa 
Dēls, Jēzus, arī ir tāds.”)

Dievs sūtīja Savu Dēlu, jo Viņš mūs mīlēja un bija gatavs maksāt visdārgāko 
cenu, lai atvestu mūs atpakaļ pie Sevis. Viņš vēlējās glābt cilvēkus no 
iznīcības. Tas nozīmē būt šķirtam no Dieva un saņemt sodu par saviem 
grēkiem uz mūžu.   

Pi e Li e toj uMS

Tā vietā, lai būtu šķirts no Dieva un nolemts iznīcībai, tu vari saņemt 
mūžīgo dzīvību. Tā ir dzīve ar Dievu mūžīgi. 

„Ikviens” vai „visi” nozīmē to, ka neviens nevar sacīt: „Tas neattiecas uz 
mani.” Tas nozīmē – arī tu. Ja tu uztici sevi Kungam Jēzum un tici, ka Viņš 
nomira par taviem grēkiem, tev būs mūžīgā dzīvība. Tu piederēsi Dievam 
uz mūžīgiem laikiem. Pat pēc nāves tu būsi kopā ar Dievu Debesīs. Jēzus 
ir dzīvs, tāpēc tu vari šodien pateikt Viņam, ka tu nožēlo, ka biji slikts un 
grēkoji. Pateicies Jēzum, ka Viņš nomiris par tevi, un uztici sevi Viņam! 
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atK Ār toŠana

Balonu plaukšķi.  Kad bērni atkārtojuši Bībeles pantu, aiciniet, lai kāds 
no bērniem izvēlas balonu, kuru skaļi saplēst. To var darīt vai nu bērns, 
vai vadītājs. Ja grupā ir bērni, kuri baidās no trokšņa, iegrieziet diegu, kas 
apsiets balonam, lai „sprādziens” būtu klusāks! Kad balons saplīsis, visi 
bērni atkārto Bībeles pantu. Turpiniet, kamēr visi baloni pārplīsuši! 

S T U N D A

i e VaDS

(Patiesības meklētājs:) Jūs atstājāt uz mani labu iespaidu.

(Skolotājs:) Tu domā, mūs, skolotājus, vai ne?

(Patiesības meklētājs:) Taisnību sakot, ne gluži... Uz mani atstāja iespaidu visi 
pārējie. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka jūsu vidū ir daži Jaunie patiesības 
meklētāji – tie, kas uzmanīgi klausās, atrod patiesību un atbilstoši tai rīkojas. 
Man sagatavotas dažas Jauno patiesības meklētāju apliecības, kuras vēlos 
pasniegt. 

(Skolotājs:) Kā tu zināsi, kam dot apliecību?

(Patiesības meklētājs:) Uzdošu jums dažus grūtus jautājumus. Turpiniet vien, pēc 
tam tos uzdošu. 

(Skolotājs bērniem:) Vai tavam vārdam ir kāda īpaša nozīme? (Atvēliet laiku, lai daži 
bērni pastāsta par savu vārdu nozīmi!)

n oti KuMu at tīStī ba

Attēls 5-1

Šī vīra vārdam bija nozīme. Viņu sauca „Onēzims”. Pateiksim to kopā! 
„Onēzims” nozīmē „derīgs”. Vai Onēzimam izdevās attaisnot viņam doto 
vārdu? Viņš dzīvoja Romas impērijā ap 55. gadu pēc Kristus dzimšanas. 
Viņš bija vergs, bet viņa labo, taisnīgo saimnieku sauca Filemons. Kad 
saimnieks sūtīja Onēzimu kaut kam pakaļ, viņš gāja, cik vien spēja, lēni. 
Uzkopjot istabu, viņš parasti slaistījās un drīja visu pa roku galam. Vai viņš 
attaisnoja savu vārdu? Protams, nē. Noteikti citi kalpi viņam sacīja: „Derīgs? 
Nē, Onēzim, tu esi nederīgs!”

Onēzims bija nelaimīgs. Viņš vēlējās, kaut nebūtu vergs. Vērodams savu 
saimnieku, viņa sievu un viņu ģimeni, viņš jutās neiederīgs. „Viņiem pieder 
viss, bet man nav nekā,” iespējams, murmināja Onēzims. Katru nedēļu 
ļaudis nāca uz Filemona namu, lai dziedātu, lūgtu Dievu un mācītos no 
Bībeles. Šajā grupā bija arī daži vergi, kuri izskatījās laimīgi. Onēzims gan 
viņiem nepievienojās, jo droši vien to vien darīja, kā sūdzējās un vaimanāja, 
padarīdams pēc iespējas mazāk. Droši vien citi vergi viņu kaunināja: „Mums 
te klājas labi. Filemons ir labs cilvēks. Ja tev būtu cits saimnieks, viņš tevi 
nogalinātu.”  
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Onēzims izdomāja, kā atrisināt savas problēmas un atrast laimi. „Jābēg,” 
viņš nolēma. „Jauna dzīve prom no šīm mājām, lūk, kas man vajadzīgs.” Cik 
mums zināms, viņš apzaga savu saimnieku, paņemot Filemona naudu vai 
kādu lietu. „Ar to es iztikšu, kamēr atradīšu darbu,” viņš nodomāja.

Attēls 5-2

Onēzimam izdevās aizlavīties prom nepamanītam, un tā viņu neviens 
nenoķēra. Iespējams, ka viņš bēga naktī, kad varēja noiet tālu ceļu, nevienu 
nesatiekot. Dzīve bija aizraujoša – varēja pat būt jautri, jo viņam bija nauda, 
ko tērēt!

Onēzims jau nezināja, ka, neskatoties uz to, ka viņš bija 
aizbēdzis no vietas un darba, kuru ienīda, savu lielāko 
problēmu viņš bija paņēmis līdzi. Tā bija viņš pats – Onēzims. 
Tāpat kā tevi un mani, Dievs Onēzimu radīja Sev. Mūs radījis 
Dievs, lai mēs piederētu Viņam un mums būtu draudzīgas 
attiecības ar Viņu. Taču mēs esam grēcinieki, un, tā vietā, 
lai tiektos pēc Dieva, mēs novēršamies no Viņa. Bībelē mēs 
lasām, ka, zaudējuši piederību Dievam, mēs esam svešinieki, 
kuriem nav cerības, un kuri ir „bez Dieva šinī pasaulē” 
(Efeziešiem 2:12). Pat dzīve savu sapņu zemē to nemaina. Arī 
bēgšana to nemainīja.  

Onēzims saskārās ne vien ar aizraujošu ceļojumu, bet arī ar īstām briesmām. 
Ja kāds sagūstītu aizbēgušu vergu, viņš tiktu bargi sodīts vai pat nogalināts. 
Aizbēgušie vergi jau bija sagādājuši romiešiem lielas nepatikšanas, un tie 
negribēja to vēlreiz pieļaut. Onēzims nekur nejutās drošībā. Viņš varēja 
meklēt pajumti vien pamestās ēkās. Kad viņš bija iztērējis visu nozagto 
naudu, viņam nācās veikt visnetīrākos un visgrūtākos darbus... bet varbūt 
viņš atkal zaga?

Dienu no dienas aizbēgušais vergs turpināja nogurdinošo ceļu. Viņu vadīja 
cerība, jo viņš zināja, kurp dodas. Roma bija tik skaista pilsēta! Dzīve tur 
būs laba. Tur dzīvo daudz ļaužu, tad jau būs viegli noslēpties. Ceļā droši 
vien pagāja ilgs laiks, jo Onēzims gāja kājām visus 2000 kilometrus no 
Filemona mājām līdz Romai. (Lai radītu bērniem priekšstatu, nosauciet viņiem zināmas 
pilsētas! Bībelē atrodama informācija par to, ka Filemons dzīvoja Kolosā – skat. Filemonam 1, 
Kolosiešiem 1:1-2, Kolosiešiem 4:7-9.) Tas būs to vērts – vismaz Onēzims tā cerēja.    

Attēls 5-3

Beidzot Romā! Kas par lielisku pilsētu! Kādas lielas un skaistas celtnes un 
daudz, daudz cilvēku! Tur tika rīkotas kaujas ratu sacensības un gladiatoru 
cīņas. Varēja pat mieloties ar gliemežiem. Tomēr Onēzims nevarēja visu 
dienu priecāties. Viņam bija jārūpējas par to, lai izdzīvotu, un nācās pieņemt 
jebkuru darbu, ko varēja dabūt. Viņš nevienam nevarēja uzticēties, jo arī 
Romā aizbēgušie vergi tika arestēti. Viņš jutās vientuļš visu šo svešo ļaužu 
vidū. Arī šeit Onēzims neiederējās. Varbūt atmiņas par zagšanu lika viņam 
justies vēl nožēlojamāk – vientuļam un pazudušam. 

CP
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Krāsaina Bībeles stāsta centrālās 
patiesības kartīte atrodama 
resursu CD  25� lpp�

Vai tu jebkad esi tā juties, arī ļoti skaistā vietā? Bībele mums 
māca, ka Dievs ir mūsu patiesās mājas un, attālinoties no 
Viņa, mēs esam pazuduši. (Pēc Psalma 90:1.) Visbēdīgākais 
ir tas, ka pats saviem spēkiem tu nevari atrast ceļu atpakaļ pie 
Dieva. Turklāt grēks pat neļauj tev izjust šo vēlmi. Cilvēki jau 
nav līdzīgi baložiem, kuri simtiem gadu tikuši izmantoti ziņu 
nogādāšanai, jo viņi bez problēmām var atrast mājupceļu. 
Cilvēki paši nespēj atgriezties mājās pie Dieva. Tomēr Bībelē 
mēs lasām, ka tu vari piederēt Dievam. (Parādīt CP uzskati.) Ir 
Kāds, kurš var tev palīdzēt pārnākt mājās pie Viņa. Ja vien 
noskumušais Onēzims to būtu zinājis!

Attēls 5-4

Romā Onēzims satika kādu cietumnieku, kura vārds bija Pāvils. Viņš nebija 
noziedznieks; Pāvilu iemeta cietumā par to, ka viņš stāstīja par Jēzu Kristu. 
Tad Onēzims atcerējās ļaudis, kuri mēdza satikties Filemona namā, – arī 
viņi ticēja Jēzum. Pāvils izturējās laipni pret aizbēgušo vergu, tāpēc Onēzims 
uzticējās viņam un pastāstīja savu stāstu. Mēs īsti nezinām, ko viņi teica 
viens otram, bet, iespējams, saruna bija apmēram šāda: (Šo dialogu varētu nolasīt 
divi vadītāji.)

(Pāvils:) Onēzim, tava problēma nav tikai tas, ka esi 
aizbēdzis no sava saimnieka Filemona.

(Onēzims:)  Ko tu ar to gribi teikt?

(Pāvils:)  Īstā problēma ir tā, ka tu bēdz no Dieva, kurš 
tevi radījis Sev. 

(Onēzims:)  Kā tu to vari zināt?

(Pāvils:) Arī es tā rīkojos. Es pat cīnījos pret Dievu. Tad 
kādu dienu pats Jēzus Kristus man atklāja, kas 
Viņš ir un ko Viņš darījis manā labā. 

(Onēzims:)  Pastāsti man vairāk!

(Pāvils:)  Jēzus Kristus ir Dieva Dēls. Viņš nāca no 
Debesīm uz zemi, lai vestu cilvēkus atpakaļ 
pie Dieva. Bija tikai viens veids, kā to izdarīt, – 
Viņš tika piesists krustā un nomira par taviem 
un maniem grēkiem. Tad Viņš augšāmcēlās – 
Es to zinu, jo Viņš mani satika. Jēzus var aizvest 
tevi pie Dieva; tu vari būt Dieva tuvumā un 
piederēt Viņam uz mūžīgiem laikiem. Onēzim, 
tavs Radītājs var būt tavs draugs!

(Onēzims:)  Kā gan kaut kas tāds var notikt ar mani? Es taču 
esmu vergs un vēl zaglis.

CP

CP
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(Pāvils:)  Ja tu patiesi nožēlo, ka esi bijis pret Dievu, 
pilnībā paļaujies uz Jēzu – ka Viņš atjaunos 
draudzību starp tevi un Dievu, tad tu vari būt 
Dieva tuvumā.

(Skolotājs:) Iespējams, Pāvilam ar Onēzimu bija daudz tādu sarunu, līdz 
beidzot viņš uzticējās tam, ka Jēzus pārvedīs viņu mājās pie Dieva. Kopš tā 
brīža Onēzims piederēja Dievam. Pāvils sarakstījis vairākas Bībeles daļas, 
un, lūk, kā viņš apraksta, kas notiek, kad cilvēki uzticas Jēzum Kristum: 
„Bet tagad jūs esat Kristū Jēzū, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat 
kļuvuši tuvi” (Efeziešiem 2:13).

Arī tu vari piederēt Dievam. (Parādīt CP uzskati.) Kad tu uzticies 
Jēzum Kristum, tu atgriezies mājās pie Dieva un piederi 
Viņam uz mūžīgiem laikiem. Tu vairs neesi svešinieks vai tālu 
no Dieva, bet gan Viņa draugs, kas ir Dieva tuvumā.

Ja tu tiešām vēlies piederēt Dievam, bet īsti nezini, kā tas var 
notikt ar tevi, es tev to labprāt paskaidrošu, lasot no Bībeles. 
Lūdzu, pienāc pie manis pēc nodarbības! Es būšu... (Norādīt 
sarunai piemērotu vietu.)

Bez uzskates

Romā Onēzima dzīvē it kā nekas nebija mainījies. Tāpat kā agrāk bija grūti 
atrast darbu un sagādāt pārtiku. Viņš joprojām bija aizbēdzis vergs, kuram 
bija jābūt piesardzīgam, tomēr Onēzims bija mainījies. Viņš vairs nebija 
vientuļš, jo kopā ar viņu bija Dievs. Kaut arī viņam bija sajūta, ka neiederas 
šai lielajā pilsētā, viņš piederēja Dievam. Vainas apziņa, kas viņu nomocīja, 
bija pazudusi, jo Jēzus, nomirdams pie krusta, bija paņēmis arī Onēzima 
grēkus un vainu.

Tā var notikt arī ar tevi. Tu vari piederēt Dievam tāpat kā 
Onēzims! (Parādīt CP uzskati.)

Onēzims apciemoja Pāvilu, cik bieži vien varēja. Viņam bija tik daudz, ko 
uzzināt par dzīvi kopā ar Dievu. Viņš arī vēlējās palīdzēt Pāvilam, jo gribēja 
būt noderīgs. Viņi abi kļuva par labiem draugiem.

Kādu dienu Pāvils sacīja: „Onēzim, tu man esi kā dēls, bet es domāju, ka tev 
laiks atgriezties pie sava saimnieka.”

Onēzims par to nemaz nepriecājās. Viņš baidījās no Filemona soda. Tad 
Pāvils paskaidroja: „Es uzrakstīšu vēstuli tavam saimniekam. Es viņu labi 
pazīstu – es biju tas, kurš pastāstīja Filemonam par Jēzu Kristu.” 

Attēls 5-5

Kaut arī Pāvila redze bija pasliktinājusies, viņš paņēma rakstāmspalvu un 
rūpīgi rakstīja vēstuli Filemonam. Tajā viņš lūdza Filemonu pieņemt atpakaļ 
Onēzimu, „ne vairs kā vergu, bet daudz vairāk kā mīļotu brāli” (Filemonam 16). 

CPN

Dariet sevi pieejamu padom-
došanai, ievērojot Bērnu tiesību 
aizsardzības likuma prasības valstī!

CPN
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Krāsainas Patiesības meklētāja 
apliecības atrodamas resursu CD  
26� lpp�

Pāvils centās pārliecināt Filemonu, ka Onēzims būs viņam noderīgs, un pat 
piedāvāja samaksāt Onēzima parādu saimniekam. 

Attēls 5-6

Pāvilam un Onēzimam nebija viegli šķirties, bet drīz vien Onēzims kopā ar 
vēl kādu vīru (kurš arī ticēja Jēzum) devās prom no Romas. Viņam līdzi bija 
Pāvila vēstule. Aizbēgušajam vergam bija gana daudz laika, lai pārdomātu, 
ko Filemons varētu viņam teikt vai darīt. Es esmu pārliecināts, ka par to viņš 
runāja ar Dievu. Tā kā viņš piederēja Dievam, tad varēja uzticēt Viņam visas 
savas problēmas. Ja esi uzticējies Kungam Jēzum, tu vari darīt to pašu.

Beidzot viņi sasniedza Filemona māju. Droši vien Filemons bija ļoti 
pārsteigts, ieraugot durvju priekšā savu nederīgo aizbēgušo vergu. Turklāt 
Onēzimam bija vēstule no Pāvila, kurš bija labs Filemona draugs. Kas notiks 
tālāk? 

Ku LM i nĀCi ja

Bībelē par to nekas nav teikts. Tomēr varam būt pārliecināti, ka Filemons 
laipni viņu uzņēma, kā viņa draugs Pāvils to bija lūdzis. Onēzima saimnieks 
droši vien izjuta lielu prieku, uzzinot, ka viņa vergs nu piederēja Dievam – 
tāpat kā viņš pats. Viņi bija kļuvuši par brāļiem.

n o b e ig uMS

Onēzima dzīve mainījās, jo viņš pats bija mainījies. Nu viņš bija noderīgs 
Filemonam un pievienojās grupai, kura ticēja Jēzum. Onēzims tajā iederējās, 
jo viņš, tāpat kā pārējie, bija atgriezies mājās pie Dieva.

Esam atgriezušies pie stāsta, ko dzirdēji pirmajā dienā. Vai 
atceries, kā Ādams un Ieva zaudēja savu sadraudzību ar 
Dievu? Šodien mēs mācījāmies, kā to atgūt. Vai arī tu to 
vēlies? Līdzīgi Onēzimam uzticies Jēzum Kristum, lai Viņš 
atjauno tavas attiecības ar Dievu, lai tu nokļūtu Viņa tuvumā 
uz mūžīgiem laikiem! Atceries, kā Pāvils par to rakstīja: „Bet 
tagad jūs esat Kristū Jēzū; jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus 
asinīs esat kļuvuši tuvi” (Efeziešiem 2:13). Tu vari piederēt 
Dievam! (Parādīt CP uzskati.) Turklāt tas ir uz mūžīgiem laikiem, 
jo tad, kad tava dzīve beigsies, nāve tevi nevarēs šķirt no 
Dieva. Dievs pieņems tevi, un tu dzīvosi ar Viņu mūžīgi.

(Patiesības meklētājs:) Man ļoti patika tas, ko šodien iemācījāmies. Es gandrīz 
aizmirsu izdomāt grūtus jautājumus. Nu, nē, es jūs nepievilšu! Man ir četri 
grūti jautājumi. Tas, kurš pirmais pateiks pareizo atbildi, tiks iecelts par 
„Jauno patiesības meklētāju”. (Patiesības meklētājs uzdod šos 4 jautājumus un izdala 
apliecības):

•	Kādā ziņā cilvēki nav līdzīgi baložiem?
•	Kāpēc Bībelē teikts, ka mēs esam atvesti Dieva tuvumā „ar Jēzus 

Kristus asinīm”?
•	Kā mainītos katra diena tavā dzīvē, ja tu piederētu Dievam?

CPN
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•	Kāpēc nāve tos, kuri uzticas Jēzum Kristum, nešķir no Dieva?
(Skolotājs:) Tie nu gan bija grūti jautājumi. Jūs labi tikāt ar tiem galā, „Jaunie 
patiesības meklētāji”!

 (Patiesības meklētājs:) Man arī pienākas uzslava, ka izdomāju šos jautājumus. 
Man vēl ir viens jautājums vadītājiem, lai noskaidrotu, vai viņi var ieņemt 
manu vietu: Kā sauca vīru, kurš gāja kopā ar Onēzimu pie Filemona?  
(Vadītāji atbild, nosaucot vārdus, bet nepareizus.)

(Viens no vadītājiem:) Patiesības meklētāj, bet tu jau pats arī nezini!

(Patiesības meklētājs:) Zinu gan! Es esmu studējis Svētos Rakstus un Bībelē 
atklājis patiesību. Šo vīru sauca Tihiks. (Kolosiešiem 4:7-9) (Vadītāji ir 
pārsteigti.) Tad jau neviens neiegūst tiesības stāties manā vietā un varu paturēt 
savu darbu!

AT K Ā R TO Š A N A S  J AU TĀ J U M I

1. Ko nozīmē vārds Onēzims? (Derīgs)

2. Ko Onēzims darīja, lai pašam būtu labāk? (Aizbēga no sava saimnieka.)

3. Kāpēc bēgšana neatrisināja viņa problēmas? (Lielākā problēma bija viņš 
pats.)

4. Kāda bija Onēzima lielākā problēma? (Grēks šķīra viņu no Dieva.)

5. Kāpēc dzīve kļuva tik bīstama, kad Onēzims aizbēga? (Tas bija 
noziegums, ja vergi aizbēga; viņus par to sodīja un varēja pat nogalināt, 
ja noķēra.)

6. Uz kādu pilsētu devās Onēzims? (Uz Romu.)

7. Kāda bija viņa dzīve Romā? (Nedroša, vientuļa utt.)

8. Kas bija Pāvils? (Cietumnieks Romā – ieslodzīts par to, ka liecināja citiem 
par Jēzu.)

9. Kādu labu vēsti Pāvils pastāstīja Onēzimam? (Evaņģēliju – bērni to 
izteiks saviem vārdiem.)

10. Kādas lielas pārmaiņas notika Onēzima sirdī? (Viņš uzticējās Jēzum 
Kristum, kas palīdzēs atgriezties pie Dieva, viņam bija sadraudzība ar 
Dievu.)

11. Ko viņš paņēma no Pāvila, kad atgriezās pie sava saimnieka? (Vēstuli no 
Pāvila ar lūgumu Filemonam uzņemt viņu kā brāli.)

12. Ieraksti trūkstošo vārdu: „Bet Kristū Jēzū jūs, kas citkārt bijāt tālu, 
tagad, pateicoties Kristus ____________, kļuvāt tuvi.” (Asinīm)

Atkārtošanas spēle

„Diska mešana”

Materiāli:
•	 2 vai 3 papīra  šķīvji�
•	 Mazs paklājiņš�
•	 Mērlenta�

Norādījumi:
Ja bērns pareizi atbild uz jautājumu, 
viņš kļūst par romiešu diska metēju� 
Viņš nostājas uz paklājiņa un met 
disku, cik tālu spēj (drošā virzienā)� 
Izmēra attēlu no paklāja līdz diskam� 
Diska  metēja  komanda saņem 
vienu punktu par katru centimetru� 
Atkārtošanas spēles beigās saskaita 
iegūtos punktus� Uzvar komanda ar 
lielāko punktu skaitu� Papildus var 
sveikt to bērnu, kurš disku aizmeta 
vistālāk�
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Krāsainas kartītes Bībeles panta 
atkārtošanai atrodamas resursu 
CD  27� lpp�

Ieteikums balvām izmantot 
kristīgu bērnu literatūru� 
Piemēram, „Tev tas jāzina”�

B Ī B E L E S  PA N T S  ( 2 .  D A Ļ A )

atK Ār toŠana

(Bērnus pēc vecuma sadala trīs komandās. Par šo atkārtošanas aktivitāti, kas ilgst 3-4 minūtes 
atbildīgi trīs vadītāji. Bērni pāriet no viena vadītāja pie otra pēc signāla. Ja dalībnieku skaits 
neliels, visi var būt vienā grupā. Pirms sākt sacensību katrā aktivitātes veidā, parādīt Bībeles 
panta uzskati un kopā atkārtot šo pantu divreiz vai trīsreiz. Vadītāji izlemj, vai Bībeles pants 
redzams visu laiku vai tikai pirms atkārtošanas.)

1. aktivitāte – Ķegļi.  Sajauciet katru komplektu ar kartītēm, uz kurām 
ir vārdi no Bībeles panta (katru no tiem atsevišķi)! Sadaliet grupu divās 
komandās! Katrai komandai ir trīs ķegļi un bumba. Pirmais katras 
komandas dalībnieks ripina bumbu uz ķegļu pusi. Ja viņš trāpa vienam 
ķeglim, tad saņem vienu vārdu no Bībeles panta, ja diviem, – divus vārdus, 
bet, ja nokrīt visi ķegļi, viņš saņem trīs vārdus. Turpina, līdz komanda 
savākusi visus vārdus, salikusi tos pareizā secībā un kopā atkārtojusi Bībeles 
pantu. Jaunākiem bērniem būs vajadzīga palīdzība, lai pareizi saliktu vārdus.

2. aktivitāte – Noķer bumbu!  Bērni kopā ar vadītāju sastājas aplī un 
met viens otram bumbu. Kad bērns noķer bumbu, viņa labās rokas īkšķis 
norāda, cik vārdu no Bībeles panta viņam jāatkārto, pirms mest bumbu 
citam bērnam. Tas, kurš noķēris bumbu, atkārto nākamos Bībeles panta 
vārdus atkarībā no vārdu skaita, kāds parādās zem viņa īkšķa. Varat 
papildināt ar sacensību elementu, nosakot, kurš saņem lielāku punktu skaitu 
ik reiz, kad jāatkārto Bībeles pants.

3. aktivitāte – Sakauj vadītāju. Vadītājs sanumurē vārdus no Jāņa 
3:16 –  „Jo” = 1, „tik” = 2, „ļoti” = 3, „Dievs” = 4 utt. (Tikai vadītājs redz šo 
informāciju.) Vadītājs nosauc skaitli, bet bērniem jānosauc vārds, kurš tam 
atbilst. Piemēram, ja vadītājs nosauc skaitli 9, pareizais vārds ir „devis”. Ja 
atbilde pareiza ar pirmo mēģinājumu, komanda saņem punktus atbilstoši 
nosauktajam skaitlim. Ja atbilde nepareiza, punktus saņem vadītājs. 

Bērni iemācīsies nesteigties ar atbildi un apspriesties savā starpā. Beigās 
saskaita punktus, lai noskaidrotu uzvarētāju.

R O K D A R B S

Draudzības rokassprādzes.  Sagrieziet kokteiļsalmiņus gabaliņos, kas 
atgādina kreļļu  pērlītes! Katrs bērns saver paša izvēlētās krāsas pērlītes uz 
stieples. Kad rokassprādze ir vajadzīgajā garumā, abi gali tiek savīti kopā un 
liekais garums nogriezts.

Atgādiniet bērniem, ka šī nav rokassprādze, kuru kādam atdot, tā jāpatur 
par atgādinājumu, ka caur Kungu Jēzu viņiem var būt sadraudzība ar Dievu!
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Karodziņi (2� stunda — Bībeles stunda)

Templates for photocopying
1
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3
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Salociet pāri aukliņai vai lentai!
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Salociet pāri aukliņai vai lentai!
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Mazi karodziņi (2� stunda—Rokdarbs)

2
Salociet pāri aukliņai vai lentai!
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5
Salociet pāri aukliņai vai lentai!
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Ķēniņa kroņa šablons 2 (3� stunda—Rokdarbs)
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Izvēlies! (4� stunda – Bībeles pants)

Vadītāji atkārto Bībeles pantu. Atkārto Bībeles pantu viens 
pats un saņem balviņu.

Visi skrien uz vietas un 
atkārto Bībeles pantu.

Patiesības meklētājs un visi 
sešgadīgie bērni atkārto 

Bībeles pantu.

Visi čukstus atkārto Bībeles 
pantu, attēlojot, ka ir pavisam 

mazi.

Visi, kuriem garšo saldējums, 
atkārto Bībeles pantu.

Ķēniņa kroņa šablons 1 (3� stunda —Bībeles stunda)
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Jaunākā patiesības meklētāja apliecība (5� stunda – Bībeles stunda)

jaunākais 
patiesības 
meklētājs

t u  e s i



Cik svarīga ir pārliecība par glābšanu
Ir vairāki iemesli, kādēļ bērnam varētu nebūt 
pārliecības par savu glābšanu. Viņš varētu sev jautāt: 
„Vai mana ticība ir pietiekami stipra? Vai es lūdzu 
Dievu pietiekami bieži? Vai esmu bijis patiess?”
Glābšana ir Dieva dāvana, un tās pamatā ir nevis 
bērna paveiktais, bet gan tas, ko izdarījis Jēzus. Tādēļ 
tik svarīgi palīdzēt bērnam vērst savu uzmanību 
uz to, ko darījis un teicis Dievs, lai palīdzētu izprast 
to, ka gan glābšana, gan pārliecība par to balstīta 
Dieva Vārdā dotajos apsolījumos, nevis emocijās 
(Romiešiem 10:17). 

Runājiet par pestīšanas drošību!
•	 Jautājiet bērnam par viņa glābšanu, dodot iespēju 

liecināt jums par Jēzu Kristu! Ja šķiet, ka bērns nav 
īsti par to pārliecināts, vēlreiz pārrunājiet punktus, 
kas doti, lai vestu bērnu pie Kristus.

•	 Kopā izlasiet Bībeles pantu (1. Jāņa 5:12, 5:13; Jāņa 
10:29, 10:28; Apustuļu darbi 16:31; Romiešiem 10:13 
vai Jāņa 1:12)!

•	 Palīdziet saprast, ka cilvēks, kurš patiesi uzticējies 
Kristum, var zināt, ka viņš ir izglābts!

•	 Atgādiniet, ka Dievs vienmēr pilda Savus solījumus!

•	 Uzdodiet jautājumus, piemēram: „Vai tu esi 
nožēlojis savus grēkus? Vai tu tici, ka Jēzus nomira, 
lai uzņemtos sodu par taviem grēkiem, un ka Viņš 
ir augšāmcēlies? Vai tu jau esi uzticējies Viņam, 
lai saņemtu glābšanu?” Iedrošiniet bērnu jums 
pastāstīt par laiku, kad viņš tika glābts, un palīdziet 
saprast, ka apstiprinošas atbildes uz iepriekšējiem 
jautājumiem liecina par to, ka bērns ir saņēmis 
glābšanu!

•	 Runājiet par pārveidotu dzīvi! Atpestīta bērna 
dzīvē vajadzētu būt pārmaiņām, kas parādās viņa 
uzvedībā un attieksmē, pat ja šīs pārmaiņas ir 
nelielas.  Ja bērns pats var pamanīt kādu pārmaiņu 
savā dzīvē, tas varētu palīdzēt nostiprināt viņa 
pārliecību.

•	 Palīdziet bērnam saprast, ka arī kristieši grēko un, ja 
tas noticis ar viņu, viņam jālūdz Dievam piedošana. 
Paskaidrojiet, ka tas nenozīmē, ka viņam vēlreiz 
jāsaņem glābšana!

Dodiet dažus padomus par kristīgu dzīvi:
•	 Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē!
•	 Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu!
•	 Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā!
•	 Lūdz Dievam piedošanu, kad esi grēkojis!
•	 Satiecies ar citiem kristiešiem!
•	 Atceries Dieva apsolījumu: „Es tevi neatstāšu” 

(Ebrejiem 13:5)!

Kā vest bērnu 
pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot

Dievu
•	 Kas ir Dievs?
•	 Dievs mūs ir radījis. Viņš runā uz mums ar Bībeles 

palīdzību.
•	 Dievs ir svēts un nevainojams. Viņš mūs mīl.

Grēku
•	 Kas ir grēks? 
•	 Grēks ir nepaklausība Dieva pavēlēm. Tas ir pret 

Dievu.
•	 Runājiet par konkrētiem grēkiem!
•	 Bērns ir grēcinieks pēc dabas un darbu dēļ. (Mēs 

grēkojam tādēļ, ka esam grēcinieki.)
•	 Par grēku ir jāsaņem sods.

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

Izskaidrojiet, kā tikt glābtam!
•	 Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un 

ko darīs Viņš!
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 
6:37; Apustuļu darbi 16:31; Romiešiem 6:23 vai 
10:13)!
Ko Tas Kungs grib, lai tu darītu?
Ko darīs Viņš

•	 Brīdiniet par grūtībām!
•	 Jautājiet: „Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl 

gaidīt?”
•	 Iedrošiniet bērnu lūgt skaļi (ja viņš ir tam gatavs)!

Runājiet par pestīšanas drošību!
•	 Pārrunājiet izmantoto Bībeles pantu!
•	 Runājiet par pārveidotu dzīvi!
•	 Pastāstiet, ko var zināt cilvēks, kurš patiesi 

uzticējies Kristum!

 (Vēlāk) dodiet dažus padomus par kristīgu 
dzīvi:

•	 Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē!
•	 Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu!
•	 Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā!
•	 Lūdz Dievam piedošanu, kad esi grēkojis!
•	 Satiecies ar citiem kristiešiem!
•	 Atceries Dieva apsolījumu: „Es tevi neatstāšu” 

(Ebrejiem 13:5)! 

Kā palīdzēt atpestītam bērnam 
iegūt pārliecību par glābšanu
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How to lead a child to 
Christ

How to help a saved 
child have assurance 
of salvation
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