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Ievads

Mācot Bībeles patiesības
Mēs,	skolotāji,	ļoti	sašaurinām	savus	pienākumus,	ja	stāstām	bērniem	tikai	Bībeles	stāstus.	Ir	svarīgi	mācīt	
arī	tajos	ietvertās	Bībeles	patiesības.	Kad	tas	izdarīts,	nākamais	solis	ir	skaidrot,	kā	šīs	patiesības	lietot	savā	
ikdienas	dzīvē.	Protams,	vienā	stundā	nav	iespējams	apskatīt	pilnībā	visu	rakstu	vietu,	tāpēc	izvēlēsimies	
vienu	Bībeles	patiesību	un	to	mācīsim.	Centrālās	patiesības	mācīšana	ir	ieausta	Bībeles	stāsta	notikumos.	
Stāsta	plānā	centrālā	patiesība	atzīmēta	ar	burtiem	CP.	Atzīmes	izdarītas	arī	stundas	izklāstā.	

Burts	N	vai	A	pie	centrālās	patiesības	norāda,	kādai	bērnu	grupai	domāts	šīs	patiesības	pielietojums	–	
neatpestītiem	vai	atpestītiem	bērniem.	To	arī	norāda	frāzes,	piemēram,	„Ja	 tu	neesi	 lūdzis	 Jēzu	Kristu	
piedot	tev	tavus	grēkus,	tad…”	vai	„Kristieti,	tu…”.	

Stundas	tekstā	pielietojums	atzīmēts	ar	treknu	līniju	teksta	malā.	Ja	tas	ir	nepieciešams,	varat	piemērot	CP	
pielietojumu	atbilstoši	jūsu	bērnu	vajadzībām.	Piemēram,	ja	pielietojumā	minēts	zēns,	taču	uz	nodarbību	
atnākušas	 tikai	meitenes	 vai	 pielietojums	 domāts	 vecākiem	bērniem,	 bet	 jūs	mācāt	 pirmsskolniekus.	
Svarīgākais	ir	Dieva	Vārdu	pielietot	viņu	ikdienas	dzīvēs.

Darīt sevi pieejamu padomdošanai
Kad	jūs	stāstīsiet	Evaņģēlija	vēsti,	būs	bērni,	kuri	vēlēsies	tūlīt	atsaukties.	Viņi	izlems	uzņemt	Jēzu	Kristu	
kā	savu	Glābēju.	Kādi	jums	to	pateiks,	kādi	ne.	Dažiem	bērniem	būs	nepieciešams	padoms.	Varbūt	viņiem	
būs	kāds	neskaidrs	jautājums,	varbūt	vajadzīgs	iedrošinājums	izšķirties	un	padoms,	kā	uzrunāt	Jēzu.	

Arī	atpestītiem	bērniem	būs	jautājumi	un	vajadzēs	palīdzību	grūtās	situācijās.	Viņi	gribēs	zināt,		kā	attiecīgās	
stundas	patiesība	attiecas	uz	viņu	dzīvi.	Var	būt	situācijas,	kurās	viņi	nezina,	kā	rīkoties	un	ko	Bībele	par	
to	saka;	varbūt	viņi	vēlas	pastāstīt	par	savu	problēmu,	lai	jūs	par	to	lūgtu,	it	īpaši,	ja	esat	vienīgais	kristietis,	
ar	kuru	viņiem	ir	tuvs	kontakts.	

Tāpēc	 jums	bērniem	 jāpasaka,	 ka	 esat	 gatavs	 sarunai	 ar	 viņiem,	 kā	 arī	 kur	 un	 kad	 tas	 varētu	 notikt.	
Visbeidzot,	uzmanieties,	lai	neradītu	pārpratumu	neatpestītiem	bērniem,	it	kā	viņiem	jānāk	pie	jums,	lai	
nāktu	pie	Kristus,	vai	ka,		lai	tiktu	glābts,	pietiek		aprunāties	ar	jums.	

Ņemiet vērā: aicinājums uzņemt Jēzu Kristu kā savu personīgo Glābēju  un padomdošana ir divas 
dažādas lietas, ko nedrīkst sajaukt! 

Piemērs, kā darīt sevi pieejamu (DSP) neatpestītam bērnam
„Vai	 tu	patiesi	vēlies	dzīvot	 Jēzum	Kristum,	bet	nezini,	 kā	nāk	pie	Viņa?	Es	 labprāt	 tev	paskaidrošu,	
parādot	tam	noderīgus	pantus	no	Bībeles.	Pēc	nodarbības	es	būšu	šeit	(norāda	vietu).	Atceries,	es	nevaru	
tevi	atbrīvot	no	grēka.	Vienīgi	Kungs	Jēzus	Kristus	to	var	izdarīt,	bet	es	tev	varu	palīdzēt	labāk	saprast,	kā	
tu	vari	nākt	pie	Viņa.	Nāc,	apsēdīsimies	un	parunāsim.”

Piemērs, kā darīt sevi pieejamu (DSP) atpestītam bērnam
„Ja	tu	esi	uzticējies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	bet	neesi	to	man	teicis,	tad	dari	man	to	zināmu.
Es	būšu	te	(norāda	vietu)	pēc	nodarbības	beigām.	Ja	arī	tu	esi	uzticējis	savu	dzīvi	Jēzum	Kristum	kā	savam	
Glābējam,	tad	es	varēšu	par	tevi	lūgt	un,	iespējams,	arī	palīdzēt.”
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Bībeles panti
Katrai	 stundai	 ir	 ieteikts	viens	apgūstamais	Bībeles	pants.	 Ja	mācāt	šīs	 stundas	kā	stundu	sēriju,	 labāk	
izvēlēties	divus	vai	trīs	pantus,	lai	bērni	var	kārtīgi	tos	iemācīties.	Labāk	mazāk,	bet	pamatīgi,	nevis	visus	
sešus,	bet	pavirši.	

Praktizējieties figūru izvietošanā uz flaneļa tāfeles
Pirms	doties	uz	nodarbību,	mājās	papraktizējieties	 lietot	uzskati	un	nomainīt	figūras	uz	flaneļa	tāfeles.	
Pamatīgi	iepazīstieties	ar	visām	figūrām,	lai	būtu	skaidrs,	kurā	stundas	daļā	tās	izmantot.	Pirms	katras	ainas	
dotie	ieteikumi	par	foniem	nav	obligāti.	

Papildu uzskate
Uz	plakāta	uzrakstiet	katras	stundas	centrālo	patiesību	un	tai	otrā	pusē	pielīmējiet	flaneli	vai	velūra	līmpapīru.	
(Lietojiet rakstītos burtus, lai tekstu vieglāk izlasīt arī mazākiem bērniem.)	Nodarbības	sākumā	vai	tad,	kad	pirmo	
reizi	pieminat	centrālo	patiesību,	pielieciet	šo	plakātu	pie	tāfeles.

Papildu palīdzība
Lapas	labajā	vai	kreisajā	pusē	ir	doti	papildu	norādījumi,	sniedzot	fona	informāciju	vai	ieteicamās	idejas,	
kā	darīt	stundu	interesantāku.

Šīs	idejas	ir	domātas	bērnu	iesaistīšanai,	izmantojot	dažādus	mācīšanās	stilus.	Lai	sekmīgāk	apgūtu	vielu,	
dažiem	bērniem	nepieciešams	redzēt	vai	rakstīt,	citiem	savukārt	dzirdēt	vai	runāt,	citiem	–	aptaustīt	vai	
pieskarties,	vēl	citiem	aktīvi	piedalīties.		

Ja	laiks	atļauj,	varat	piedāvātās	idejas	īstenot	savā	nodarbībā.

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

Pienācīgi	izmantots,	atkārtošanas	laiks	var	būt	ideāla	iespēja	bērniem	patīkamā	veidā	nostiprināt	mācīto.

Jums	tas	noderēs,	lai	...

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

2)	noskaidrotu,	ko	vairāk	uzsvērt,	lai	bērni	labāk	atcerētos,

3)	nodarbībā	sagādātu	jautrību.	Bērniem	patīk	sacensības,	viņi	gaida	šo	nodarbības	daļu.	Taču	tā	nav	tikai	
spēle,	tās	ir	mācības.

Šajā	teksta	materiālā	ir	ietverti	jautājumi	vienīgi	par	nodarbības	tēmu.	Vajadzētu	uzdot	jautājumus	arī	par	
dziesmām,	Bībeles	pantu	u.c.	mācīto	vielu.	Tad	bērni	sapratīs,	ka	visas	nodarbības	daļas	ir	svarīgas.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Pārskats

Četru	jauniešu	
pārbaudījums

Daniēla	1.	nod.	

Dievs	apsola	celt	
godā	tos,	kuri	
pagodina	Viņu

Neatpestītajiem:	Tu	godā	Dievu,	kad		
	 pieņem	Jēzu	kā	Glābēju.

Atpestītajiem:	Liec	Dievu	vienmēr		 	
	 pirmajā	vietā	savā	dzīvē!

„..	to,	kas	Mani	turēs	godā,	to	arī	Es	
pagodināšu.”	

	 	 1.	Samuēla	2:30

Daniēls	lūdz	pēc	
gudrības	

Daniēla	1:18-2:49

Dievs	ir	gudrs	un	
viszinošs

 

Atpestītajiem:	Lūdz	Dievam	gudrību! „Bet,	ja	kādam	no	jums	trūkst	gudrības,	
tas	lai	to	lūdz	no	Dieva	..	un	viņam	taps	
dots.”	

Jēkaba	1:5

Liesmojošā	krāsns	

Daniēla	3.	nod.	

„Dievam	vairāk	
jāklausa	nekā	
cilvēkiem.”	
Ap.d.	5:29	

Atpestītajiem:	Esi	gatavs	vienmēr		 	
	 paklausīt	Dievam,	pat	ja	tu			
	 atšķiries	no	vairākuma!	

„Esiet	stipri	un	droši!	Nebaiļojieties	un	
nebīstieties	no	viņiem!	Jo	Tas	Kungs,	
tavs	Dievs,	Viņš	iet	ar	tevi,	Viņš	tevi	
neatstās,	nedz	tevi	pametīs.”	

5.	Mozus	31:6

Raksts	uz	sienas	

Daniēla	5.	nod.

Lepnā	
Nebukadnēcara	
krišana	

Daniēla	4.	nod.	

Dievs	stāv	pretim	
lepniem,	bet	
pazemīgiem	dod	
žēlastību

 

Atpestītajiem:	Dod	Dievam	pienācīgo		
	 godu!

Neatpestītajiem:	Novērsies	no	lepnības,		
	 uzticies	Glābējam!

„..	apjozieties	ar	pazemību.	Jo	Dievs	
stāv	pretim	lepniem,	bet	pazemīgiem	
Viņš	dod	žēlastību.”	

1.	Pētera	5:5b

Dievs	ņem	grēku	
nopietni	un	to	
sodīs

 

Neatpestītajiem:	Atgriezies	no	saviem		
	 grēkiem	pie	Jēzus	Kristus,	jo		
	 Viņš	var	tevi	izglābt!	

„..	tad	jūs	būsit	Tā	Kunga		priekšā	
apgrēkojušies,	tad	jūs	izjutīsit	savus	
grēkus,	kad	tie	jūs	atradīs!”	

4.	Mozus	32:23

Daniēls	lauvu	
bedrē		

Daniēla		6.	nod.	

Dievs	vienmēr	ir	
nomodā

 

Atpestītajiem:	Dari	to,	kas	pareizs,	un		
	 iznākumu	atstāj	Dieva	ziņā!

“Tas	Kungs	ir	debesīs	uzcēlis	Savu	
troni,	un	Viņa	ķēniņa	valstība	valda	par	
visu.”	

Psalms	103:19
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1. stunda
Četru jauniešu pārbaudījums

Rakstu vieta
Daniēla	1.	nodaļa.

Centrālā patiesība
Dievs	apsola	celt	godā	tos,	kuri	pagodinaViņu.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Tu	godā	Dievu,	kad	pieņem	Jēzu	

kā	Glābēju.

Atpestītajiem:	 Liec	Dievu	 vienmēr	 pirmajā	 vietā	
savā	dzīvē!

Bībeles pants
„..	to,	kas	Mani	turēs	godā,	to	arī	Es	pagodināšu.”	
1.	Samuēla	2:30

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

vai

	 figūras:	 	1DN1,	1DN2,	1DN3,	1DN4,	1DN5,	
1DN6,	1DN7,	1DN8,	1DN9,	1DN10,	1DN11,	
2DN12,	2DN13,	2DN14	un	2DN15.

	 Fons	(ieteicams):	Pilsētas	siluets.

Un

	 Kartīte:	Liec	Dievu	vienmēr	pirmajā	vietā	savā	
dzīvē!

Stundas vadlīnijas
Ievads

„Es	gribētu,	ka	tas	vīrs	beigtu	runāt!”

Notikumu attīstība

1.	 Jeremija	brīdina	jūdus.	 CP
2.	 Nebukadnēcara	iebrukums.

3.	 Nebukadnēcars	 pavēl	 sagūstīt	 krietnus	
jauniešus.

4.	Daniēls	un	viņa	trīs	draugi	ir	starp	tiem,	kurus	
aizved	uz	Bābeli.

5.	 Viņiem	dod	jaunus	vārdus.	 CPN, CPA
6.	 Viņiem	dod	ķēniņa	ēdienu.	

7.	 Tie	atsakās	ēst	elkiem	upurēto	ēdienu.	CPA
8.	 Viņi	prasa,	un	 tiem	 tiek	dots	desmit	dienu	

pārbaudes	laiks.

9.	 Viņi	iztur	pārbaudi	un	ir	veselīgāki	nekā	visi	
citi.	

10.	Viņi	mācās	trīs	gadus.	 CPA

Kulminācija

Viņi	izcili	iztur	pārbaudījumus.

Noslēgums

Ķēniņš	Daniēlu	 un	 viņa	 draugus	 ieceļ	 augstos	
amatos.	 CPA, CPN
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„..	to,	kas	Mani	turēs	godā,	to	arī	Es	pagodināšu.”	1.	Samuēla	2:30

Ievads
Tās	 bija	 spraigas	 sacensības.	 Trīs	 ātrākie	 skrējēji	 pirms	finiša	
atrāvās	no	pārējiem	un	šķērsoja	finiša	līniju.	Kurš	bija	pirmais?	
Tika	paziņots	uzvarētāja	vārds,	un	viņa	atbalstītāji	skaļi	uzgavilēja	
un	vēcināja	savas	valsts	karogus.	

Sporta	reportieris	teica:	„Kas	par	sacensībām!	Kāda	spriedze!	Šis	
sportists	dara	godu	savai	valstij!”

Iepazīstināšana
Bībelē	mēs	lasām	par	godu.	Ieklausieties	šīsdienas	Bībeles	pantā.

Parāda Bībeli, paskaidro, ka tā ir Dieva Vārds. Izlasa pantu no Bībeles 
un paskaidro, kā pantu atrast. Pēc tam bērni kopā ar jums izlasa Bībeles 
pantu no uzskates.

Izskaidrojums
Tu	un	es	varam	godināt	Dievu.	Mēs	varam	uzvesties	un	runāt	tā,	
ka	cilvēki	saprot,	ka	mēs	piederam	Viņam.	Bībele	mums	māca,	
ka	Dievs	pagodinās	mūs,	ja	mēs	godāsim	Viņu.	Tas	nozīmē,	ka	
Dievs	rīkosies	saskaņā	ar	to,	kādu	cieņu	mēs	izrādīsim.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Tu	redzi,	ka,	rīkojoties	pēc	sava	prāta,	tu	izrādi	

necieņu	Dievam.	Kad	tu	grēko,	tu	nepagodini	Dievu,	
bet	 izpatīc	 pats	 sev.	 Tev	 jānovēršas	 no	 grēka	 un	
jāuzticas	Kungam	Jēzum	Kristum	kā	Glābējam.	Tikai	
tad	tava	dzīve	pagodinās	Dievu.

Atpestītajiem:		Dievs	ir	cienīgs	saņemt	visu	godu	un	slavu,	ko	tu	
un	es	spējam	dot,	un	vēl	daudz	vairāk.	Tu	pagodini	
Dievu,	kad	liec	Viņu	pirmajā	vietā	savā	dzīvē	un	kad	
Viņa	atzinība	tev	nozīmē	vairāk	par	citu	atzinību.

Atkārtojums
„Pagodini	Dievu”

Uz	 astoņām	papīra	 lapiņām	uzraksta	 pa	 situācijai,	 kurā	 bērni	
pagodina	Dievu,	piemēram:

	 Tētis	lūdz	palīdzēt	sakārtot	garāžu.

	 Tavs	draugs	ierosina	paķircināt	jauno	klases	biedru.

	 Izvēle	svētdienas	rītā	–	skatīties	TV	vai	doties	uz	baznīcu.
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	 Draugs	tevi	pazemo.

	 Dežurants	neskatās,	un	rodas	izdevība	ielavīties	peldbaseinā,	
par	to	nesamaksājot.

	 Tavs	skolotājs	saka:	„Mūsdienās	neviens	netic	Bībelei.”

	 Daži	tavi	draugi	dzer	alkoholiskos	kokteiļus.

	 Tavs	brālis	tev	sit.

Ielieciet	lapiņas	maisiņā.

Palūdziet	 	 vienam	bērnam	 izvilkt	 vienu	 lapiņu	 un	 skaļi	 izlasīt	
tekstu.	Visi	kopā	atkārto	Bībeles	pantu	un	pārrunā,	kā	šajā	situācijā	
pagodināt	Dievu.

Nākošais	 bērns	 izvelk	 lapiņu,	 izlasa	 tekstu.	 Tam	 seko	 panta	
atkārtošana	un	pārrunas,	kā	pagodināt	Dievu.

Turpina,	līdz	visi	piemēri	ir	pārrunāti.
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Stunda
1. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Novieto Jeremiju 1DN 4.

„Es	 gribētu,	 ka	 tas	 vīrs	 beigtu	 runāt!”	 tā	 daudzi	 jūdi	 domāja	 par	
Jeremiju.	 „Viņš	mums	 stāsta	 vienīgi	 par	 draudošo	 sodu,”	 tie	
neapmierināti	žēlojās.

Dievs	bija	 sūtījis	 Jeremiju	brīdināt	Savus	 ļaudis,	 jūdus,	par	 to,	 kas	
notiks.	Tie	zināja,	ka	Dievs	ir	vienīgais	patiesais	Dievs,	zināja	Viņa	
baušļus,	tomēr	novērsās	no	Dieva.	Tā	vietā,	lai	pielūgtu	Dievu,	tie	
pielūdza	elkus.	Dievs	bija	noteicis,	ka	Viņam	jābūt	pirmajā	vietā	dzīvē:	
„Tev	nebūs	citus	dievus	turēt	Manā	priekšā”	(2.	Moz.	20:3),	bet	jūdi	
neklausīja	un	Dievu	vispār	neņēma	vērā.

Ir	svarīgi	atcerēties,	ka	Dievs	mūs	ir	radījis,	lai	mēs	Viņu	pagodinātu.	
Tas	nozīmē,	ka	mūsu	darbiem	jārāda,	ka	Dievs	ir	pirmajā	vietā	mūsu	
dzīvē.	Mums	 jārunā	 par	Dievu	 un	 jāstāsta,	 cik	Viņš	 ir	 brīnišķīgs.	
Diemžēl	 bieži	 vien	mēs	 rīkojamies	 pavisam	 savādāk!	Dievs	 nav	
pirmajā	vietā	mūsu	dzīvē,	mums	neinteresē	runāt	par	Viņu.	Tomēr	
Viņš	 ir	 vienīgais	 patiesais	Dievs.	Viņš	 ir	 varens,	 spēcīgs	 un	 svēts.	
Viņam	ir	visas	tiesības	saņemt	godu	no	tevis	un	manis,	un	no	jūdiem.

	Jeremija	viņus	brīdināja,	ja	tie	nenovērsīsies	no	saviem	elkiem,	pilnīgi	
noteikti	nāks	posts:	„Babilonijas	ķēniņš	iebruks	Jūdejā.	Viņš	izpostīs	
jūsu	pilsētas	un	pašus	aizvedīs	gūstā	uz	savu	zemi.”

Noņem 1DN-4; uzliek ķēniņu, 1DN-5.

Tagad,	pēc	daudziem	gadiem,	Dieva	brīdinājums	piepildījās.	Ķēniņš	
Nebukadnēcars	no	Babilonijas	sūtīja	savu	armiju	ieņemt	Jeruzālemi.	
Karavīri	paņēma	Tempļa	(vieta,	kur	jūdi	pielūdza	Dievu)	priekšmetus,	
ko	izmantoja	vienīgā	un	patiesā	Dieva	pielūgsmē.	

Ķēniņš	arī	pavēlēja	saviem	karavadoņiem	sagūstīt	izskatīgus,	spēcīgus,	
veselīgus	un	gudrus	jaunus	vīriešus	no	dižciltīgām	ģimenēm	un	aizvest	
tos	 uz	Bābeli.	 Tiem	 tiks	 dots	 ķēniņa	 ēdiens	 un	 vīns,	 un	 izglītība	
impērijas	valodās	un	literatūrā.	Pēc	trim	gadiem	vislabākos	izraudzīsies	
ķēniņa	dienestam.
Noņem 1DN-5.

2. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek gūstekņus 1DN1un 1DN2 un sargus 1DN3.

Starp	 sagūstītajiem	bija	 četri	 jaunieši,	 iespējams,	 apmēram	15,	 16	
gadus	veci,	vārdā	Daniēls,	Hananja,	Misaēls	un	Asarja.	Cik	zināms,	
viņu	ģimenes	pazina	un	mīlēja	patieso	un	dzīvo	Dievu,	jo	to	vārdi	
katrs	izteica	kaut	ko	īpašu	par	Dievu.	Daniēla	vārds	nozīmē	„Dievs	

Attēls 1-1

CP

Par Jeremiju un viņa 
pravietojumiem lasiet 
Jer. 6:22-25; 7:1-7,13-15; 
13:17,19; 25:9,11.

Lai bērni kartē atrod 
Jūdeju un Babiloniju. 
Babilonija mūsdienās ir 
Irāna. Tās impērija pletās 
no Persijas līča līdz 
Nīlai Ēģiptē un Turcijas 
dienvidu robežai.

Lai bērni skaļi izrunā 
vārdus kopā ar 
jums (Babilonija, 
Nebukadnēcars utt.). 
Tas palīdzēs viņiem tos 
iegaumēt.
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ir	mans	 soģis”;	Hanaja	nozīmē	„Tas	Kungs	 ir	 žēlsirdīgs”;	Misaēls	
nozīmē	„Kurš	ir	tāds	kā	Dievs?”	un	Asarja	–	„Tas	Kungs	ir	palīdzējis”.

Sargi	ieveda	gūstekņus	Bābelē	caur	masīviem	arkveida	vārtiem	milzīgā	
dubultajā	mūrī,	kas	ietvēra	pilsētu.	Aiz	mūriem	bija	augstas	celtnes,	
starp	tām	arī	ar	krāsainiem	lauvu,	vēršu	un	drakonu	attēliem	greznotais	
babiloniešu	dievu	templis.	Viss	šajā	savādajā	pilsētā	jaunajiem	vīriešiem	
bija	tik	svešs,	bija	skumji	būt	tik	tālu	prom	no	savām	ģimenēm	un	
draugiem,	kuri	pazina	un	mīlēja	patieso	un	dzīvo	Dievu.

Noņem visas figūras.

3. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek galma priekšnieku 1DN6 un četrus jaunos vīriešus 
1DN 7-8.

Puišus	aizveda	pie	ķēniņa	galma	priekšnieka.	Viņš	sāka	ar	to,	ka	deva	
viņiem	jaunus	vārdus.	Daniēlu	tagad	sauks	par	Beltsacaru,	Hananju	
par	Sadrahu,	Misaēlu	par	Mesahu,	Asarju	par	Abed-Nego.	Viņu	jaunie	
vārdi	bija	saistīti	ar	Babilonijas	elku	dieviem.	Kā	 jums	šķiet,	kādēļ	
galma	priekšnieks	izvēlējās	šādus	vārdus?	

Lai bērni atbild.

Viņš	vēlējās,	lai	tie	aizmirst	savu	Dievu!	Vai	viņi	aizmirsa?	Nē!	Vārdu	
maiņa	neietekmēja	to,	kādi	cilvēki	viņi	bija.	Dievs	bija	viņu	Dievs.	Tie	
mīlēja	un	uzticējās	Viņam	un	bija	apņēmušies	Tam	paklausīt.

Vai	tu	esi	tāds	cilvēks?	Tu	nevari	pa	īstam	godāt	Dievu,	kamēr	neesi	
glābts	no	grēkiem.	Tev	nepieciešama	iekšēja	izmaiņa,	un	vienīgi	Dievs	
to	var	dot.	Vienīgi	Dievs	var	tevi	darīt	par	cilvēku,	kurš	vēlas	Viņu	
pagodināt.	

Ja	apzinies,	ka	tas	ir	noticis,	padomā,	kā	tu	vari	pagodināt	Dievu	skolā,	
piemēram,	pildot	uzdoto.	

Pārrunā šo jautājumu ar bērniem.

Dzīvo	tā,	lai	pagodinātu	Dievu,	tieši	tā,	kā	šie	jaunekļi	bija	nolēmuši	
darīt!
Noņem 1DN 7-8, uzliek Daniēlu 1DN10 un viņa draugus pie galda 1DN9.

Pusdienlaikā	Daniēls	un	viņa	trīs	draugi	kopā	ar	citiem	apsēdās	pie	
galda,	kalpi	atnesa	šķīvjus	ar	ēdienu	un	kausus	ar	vīnu	no	ķēniņa	galda.	
Mmmm!	Ēdiens	tik	patīkami	smaržoja,	un	gūstekņi	bija	izsalkuši.		Četri	
jaunekļi	bažīgi	saskatījās.	Dievs	jūdiem	bija	devis	īpašus	likumus,	no	
kādiem	ēdieniem	izvairīties,	un	daži	šādi	ēdieni,	šķiet,	bija	uz	šķīvjiem.	
Viņi	arī	zināja,	ka	Babilonijā	bija	paradums	pirms	pasniegšanas	galdā	
ēdienu	un	vīnu	veltīt	elkiem.	Šāds	ēdiens	nepagodinātu	patieso	un	
dzīvo	Dievu.	Bībelē	 teikts,	 ka	Daniēls	 apņēmās	neapgānīt	 sevi	 ar	

Attēls 1-2

Attēls 1-3

CPA

CPN

Beltsacars („Bel, 
sargi ķēniņu”) saistīts 
ar Babilonijas dievu 
Marduku jeb Belu. 
Sadrahs („Baidies dieva”) 
saistīts ar babiloniešu 
mēness dievu Aku. 
Mesahs („Zemojies 
dieva priekšā”) saistīts ar 
Aku. Abed-Nego („Nebo 
kalps”) saistīts ar galveno 
babiloniešu dievu Nebo 
jeb Nego.

Šī stundas fokuss ir 
kristīga izaugsme, 

tādēļ Evaņģēlija 
vēsti  akcentējiet citās 
nodarbības daļās.

Skat. 3. Mozus gr. 11:41-47; 
17:10-14. Babilonieši 
kārtīgi nenotecināja 
asinis kautķermenim. 
Tas apgānīja Dieva 
norādījumus Viņa ļaudīm. 
5. Mozus gr. 32:37-38 
norāda, kā pagāni upurēja 
ēdienu elkiem.
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ķēniņa	ēdienu.	Apgānīt	nozīmē	kļūt	netīram	vai	nesvētam.	Daniēls	
un	viņa	draugi	vēlējās	saglabāt	savu	dzīvi	tīru	Dieva	priekšā.

Ja	tu	esi	uzticējies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	Dievs	vēlas,	
lai	 godā	Viņu,	 paturot	 savu	 dzīvi	 tīru.	Tev,	 iespējams,	 nepiedāvā	
ēdienu,	kas	veltīts	elkiem,	bet	ir	citi	veidi,	kā	tava	dzīve	var	kļūt	netīra	
vai	nesvēta.	Tavi	draugi	var	piedāvāt	dzert	alu,	kad	viņu	vecāki	nav	
mājās.	Varbūt	kādi	no	draugiem	smēķē,	lieto	narkotikas	un	piedāvā	
arī	tev	pamēģināt.	Varbūt	kāds	draugs	grib,	lai	skaties	neķītru	video	
vai	žurnālu.	Šīs	lietas	var	tev	kaitēt,	darot	slimu	vai	savaldzinot	tavu	
prātu	un	ķermeni	veidos,	kādi	nepatīk	Dievam.	

Ir	grūti	atteikt	draugiem.	Varbūt	viņi	tevi	tad	apsmej	un	apsaukā.	Bet	
Dievs	saka,	ka	tavs	ķermenis	ir	ļoti	īpašs.	Kad	tu	sāki	ticēt	Kungam	
Jēzum	kā	savam	Glābējam,	tu	saņēmi	mūžīgo	dzīvību	un	tevī	nāca	
mājot	Dievs	Svētais	Gars.	Dievs	saka:	„Vai	jūs	nezināt,	ka	jūsu	miesa	
ir	Svētā	Gara	mājoklis,	kas	ir	jūsos..	un	ka	jūs	nepiederat	sev	pašiem?	
..Tad	nu	pagodiniet	Dievu	ar	savu	miesu!”	(1.	Kor.	6:19-20)	Dievs	
vēlas,	lai	tu	pagodini	Viņu,	turot	tīru	savu	dzīvi,	brīvu	no	lietām,	kas	
varētu	kaitēt	vai	apgānīt	tavu	miesu.

Daniēls	nolēma	neapgānīt	sevi	ar	ķēniņa	ēdienu.	Viņš	un	viņa	draugi	
vēlējās	paturēt	savu	dzīvi	tīru	Dieva	priekšā.	Bet	nebija	viegli	īstenot	
šo	lēmumu.	Tika	gaidīts,	ka	viņi	kā	Babilonijas	gūstekņi	ēdīs	to,	kas	
tiek	pasniegts.

Figūru 1DN10 aizvieto 1DN7.

Droši	vien,	ka	Daniēls	klusi	atstāja	galdu	un	pieklājīgi	palūdza	galma	
priekšniekam,	lai	viņam	un	viņa	draugiem	nespiež	ēst	ķēniņa	ēdienu.	
Bībelē	 teikts,	 ka	Dievs	 galma	priekšnieku	 darīja	 īpaši	 laipnu	 pret	
četriem	jauniešiem,	bet	viņš	atteicās	tiem	palīdzēt.

„Es	baidos	no	sava	kunga	un	ķēniņa!”	galminieks	teica	Daniēlam.	
„Viņš	man	ir	licis	gādāt,	ka	jūs	saņemat	pienācīgu	ēdienu	un	dzērienu.	
Ja	jūs	izskatīsieties	vājāki	un	nogurušāki	par	pārējiem,	es	varu	zaudēt	
savu	galvu!”
Noņem galma priekšnieku 1DN6. Uzliek sargu 1DN11.

Daniēls	nepadevās.	Viņš	runāja	ar	sargu.	

„Lūdzu,	pārbaudi	mūs	desmit	dienas,”	Daniēls	lūdza.	„Dod	mums	
vienīgi	augļus	un	ūdeni,	tad	pārbaudi	mūs,	salīdzinot	ar	pārējiem.”

Droši	vien,	ka	sargs	to	rūpīgi	pārdomāja.	Arī	viņš	zināja	par	sodu,	ja	
gūstekņi	nebūs	veselīgi.	Beidzot	viņš	piekrita	Daniēla	desmit	dienu	
pārbaudei.
Nomaina Daniēlu 1DN7 ar 1DN-10.

Attēls 1-4

CPA
Parāda pielietojuma 
kartīti „Liec Dievu vienmēr 
pirmajā vietā savā dzīvē”.

Izmanto tādus piemērus, 
kuri attiecas uz bērniem, 
kurus mācāt.

Uzsver, ka Daniēls 
galma priekšnieku 
uzrunāja ar cieņu. Viņš 
bija nelokāms savā 
pārliecībā, taču nebija 
uzstājīgi pieprasošs. Tas 
ir labs piemērs, kā rīkoties 
līdzīgās situācijās.

Saruna starp Daniēlu un 
galma priekšnieku var tikt 
izspēlēta lomās.

Izlasa no Bībeles.
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Nebūs	bijis	viegli	desmit	dienas	ēst	vienīgi	augļus	un	dzert	ūdeni.	
Ķēniņa	daudzveidīgais	ēdiens	bija	kārdinošs,	un,	iespējams,	pārējie	
par	viņiem	smējās.	Puišiem	bija	jāuzticas,	ka	Dievs	dos	spēku	izturēt	
šo	pārbaudījumu.	Taču	viņi	arī	saprata,	ka	Dievs	ir	devis	šo	izdevību	
pierādīt,	ka	pareizi	ir	godāt	Dievu,	saglabājot	tīras	savas	dzīves.
Noņem visas figūras.

4. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek Daniēlu 1DN7, viņa draugus 1DN8 un sargu 1DN11. 

Desmit	dienas	bija	pagājušas,	un	sargs	uzmanīgi	apskatīja	jaunekļus.	
Viņš	bija	pārsteigts,	redzot,	ka	tie	ir	veselīgāki	un	spēcīgāki	nekā	tie,	
kuri	 ēda	no	ķēniņa	 galda.	Kas	par	 aizraujošu	mirkli	Daniēlam	un	
viņa	draugiem!	Dievs	viņus	bija	pagodinājis	un	darījis	to,	ka	tie	bija	
veselības	iemiesojums!	Dievs	Bībelē	apsola:	„To,	kas	Mani	turēs	godā,	
to	arī	Es	pagodināšu.”	(1.	Sam.	2:30)		Kad	tu	liec	Dievu	pirmajā	vietā,	
Viņš	parūpējas	par	pārējo.	Turpmākajā	mācību	laikā	Melzars	atļāva	
jaunekļiem	ēst	vienīgi	to,	kas	pagodināja	Dievu.

Vēl	 pēc	 trim	 gadiem	bija	 jauna	 pārbaude!	Trīs	 gadus	 Sadraham,	
Mesaham	un	Abed-Nego	mācīja	visas	Babilonijas	gudrības:	valodas,	
paražas,	reliģiju.	Iespējams,	viņus	mēģināja	piespiest	mainītu	ticību.	
Četri	jaunieši	cītīgi	mācījās,	bet	nepieņēma	to,	kas	bija	pretrunā	viņu	
ticībai.	

Ja	esi	kristietis,	Dievs	grib,	lai	pagodini	Viņu,	ticot	Viņa	Vārdam.	Citi	
var	gribēt,	lai	tici	lielajam	sprādzienam,	ka	zeme	ir	miljoniem	gadu	
veca,	 ka	mēs	 esam	cēlušies	no	pērtiķa.	 Šīs	 idejas	 ir	 pretrunā	 tam,	
ko	māca	Bībele.	Varbūt	tu	tieši	tagad	saskaries	ar	šādām	lietām	un	
tev	ir	vajadzīgs	Dieva	Vārda	padoms,	kā	tikt	ar	to	galā.	Es	labprāt	
aprunāšos	 ar	 tevi,	 ja	 pēc	 nodarbības	 paliksi	 savā	 vietā.	 Ir	 svarīgi	
uzticēties	Dieva	Vārdam	un	pagodināt	Dievu,	ticot	Viņam	tieši	tā,	
kā	darīja	četri	jaunekļi.

Noņem visas figūras.

5. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu tronī 2DN 12-13 un četrus jaunos vīriešus 
2DN14-15.

Ķēniņš	izjautāja	viņus	par	visu,	ko	tie	bija	mācījušies.	Bībelē	stāstīts,	
kas	notika.	Šajā	vietā	ir	minēti	Daniēla	draugu	īstie	vārdi.
Izlasiet skaļi Dan. 1:19-20.

„No	visiem	 jaunekļiem	nebija	 neviena	 tāda	 kā	Daniēls,	Hananja,	
Misaēls	 un	Asarja..	 visos	 gadījumos,	 kad	 ķēniņš	 griezās	 pie	 tiem,	
izrādījās,	ka	tie	savās	zināšanās,	apķērībā	un	asprātībā	bija	desmitreiz	
pārāki	par	visiem	gudrajiem	un	zīlniekiem	visā	viņa	valstī.”	

Attēls 1-5

Attēls 1-6

CPA

Daniēla lūgums bija pēc 
veģetāra ēdiena, tajā 
skaitā graudaugiem un 
augļiem. Lai to labāk 

atcerētos, nodarbības 
beigās varat pasniegt 
svaigus dārzeņus un 
ūdeni.

Izlasa no Bībeles.

Izlasa no Bībeles.
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Viņi	bija	lieliski	nolikuši	triju	mācību	gadu	eksāmenu!

Dievs	pagodināja	Daniēlu	un	viņa	draugus,	jo	tie	izlēma	paturēt	tīras	
savas	dzīves!

Ķēniņš	četriem	jaunekļiem	uzticēja	atbildīgus	darbus	ķēniņvalstī,	un	
tie	turpināja	viņam	uzticīgi	kalpot.	Dievs	bija	palīdzējis	Daniēlam	un	
viņa	draugiem	būt	stipriem	Tai	Kungā.	Lai	arī	tas	bija	grūti,	viņi	to	
darīja,	un	Dievs	tos	pagodināja!

Notika	tieši	tā,	kā	Dievs	Bībelē	bija	solījis:	„To,	kas	Mani	turēs	godā,	
to	arī	Es	pagodināšu.”	(1.	Sam.	2:30)	Šis	apsolījums	domāts	tev,	ja	
esi	kristietis.	 Izlemjot,	kur	 iet,	kādas	grāmatas	 lasīt,	kādus	draugus	
izvēlēties,	kam	ticēt,	kā	uzvesties,	vienmēr	liec	Dievu	pirmajā	vietā.	
Dievs	palīdzēs	un	tevi	pagodinās!

Ja	neesi	kristietis,	 atceries,	ka	nevari	pa	 īstam	godāt	Dievu,	kamēr	
Viņš	nav	tevi	mainījis	un	darījis	par	Savu	bērnu.	Kad	pieņem	Kungu	
Jēzu	par	savu	Glābēju,	tu	kļūsti	par	Dieva	bērnu.	Bībelē	teikts:	„Cik	
Viņu	uzņēma,	tiem	Viņš	deva	varu	kļūt	par	Dieva	bērniem.”	(Jāņa	
1:12)	Pieņemot	Jēzu	par	Glābēju,	tu	pagodini	Dievu.

Noņem visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	Dievs	atļāva	ķēniņam	Nebukadnēcaram	ieņemt	Jūdeju?	

(Jo tauta neklausīja Dievam.) 

2.	 Ko	 ķēniņš	Nebukadnēcars	 gribēja	 no	 īpašajiem	 jaunajiem	
vīriešiem,	 kuri	 tika	 sagūstīti	 un	 atvesti	 uz	Babiloniju?	 (Tiem 
vajadzēja ēst ķēniņa ēdienu un tikt izglītotiem, lai vislabākie varētu kalpot 
ķēniņam.) 

3.	 Kā	tev	šķiet,	kādēļ	tika	mainīti	jauniešu	vārdi?	(Vecie vārdi liecināja 
par patieso, dzīvo Dievu, un galminieku priekšnieks gribēja, lai viņi 
aizmirstu savu Dievu.) 

4.	 Kādēļ	Dievs	mūs	radīja?	(Lai mēs Viņu slavētu un pagodinātu.) 

5.	 Kādēļ	Daniēls	un	viņa	draugi	negribēja	ēst	ķēniņa	ēdienu? (Tas 
bija pretrunā īpašajiem likumiem, ko Dievs bija devis jūdiem par ēdienu.) 

6.	 Kā	tu	vari	skolā	pagodināt	Dievu?	(Atbildes var būt dažādas.) 

7.	 Ko	Daniēls	lūdza,	lai	sargi	atļauj	viņam	un	draugiem	darīt?	(Desmit 
dienas ēst vienīgi augļus un dzert ūdeni.) 

8.	 Kas	varēja	notikt	ar	sargiem,	ja	Daniēls	un	viņa	draugi	neizskatītos	
veselīgi?	(Tie tiktu sodīti.) 

9.	 Ko	tu	vari	darīt,	kad	tiec	kārdināts	darīt	kaut	ko,	kas	kaitētu	tavam	
ķermenim?	(Apdomāt, cik tavs ķermenis ir īpašs; lūgt Dievam drosmi; 
teikt nē; iet prom no tiem, kuri vēlas, lai dari sliktu.) 

CPA

CPN

Parāda pielietojuma kartīti 
atpestītam bērnam.

Aicina bērnus uzņemt 
Kungu Jēzu.

Atkārtošanas 
spēle
Jautājumi un punkti
Nokopē atkārtošanas 
jautājumus (69. lpp.), 
sagriež un ievieto 
maisiņā, kas izdekorēts ar 
lielu jautājuma zīmi.

Uz mazām papīra lapiņām 
uzraksta, cik punktu 
iegūst par atbildi. Lapiņas 
saliek maisiņā ar uzrakstu 
„Punkti”.

Bērnus  sadala komandās 
un uzdod atkārtošanas 
jautājumus.

Bērni pa kārtai izvelk 
jautājumu no maisiņa 
ar jautājuma zīmi un 
lapiņu ar iegūstamajiem 
punktiem par pareizu 
atbildi.
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10.	 Kāds	bija	iznākums,	kad	Daniēls	un	viņa	draugi	desmit	dienas	
bija	ēduši	vienīgi	augļus	un	dzēruši	ūdeni?	(Tie bija veselīgāki un 
spēcīgāki par pārējiem jauniešiem.) 

11.	 Kā	tu	vari	iegūt	spēku	pastāvēt	par	labo? (Lūgt, lai Dievs tev dod 
spēku.) 

12.	 Ko	ķēniņš	atklāja,	kad	pārbaudīja	Daniēlu	un	viņa	draugus?	(Tie 
bija desmitreiz gudrāki par visiem gudrajiem viņa valstī.) 

Mācību aktivitāte
Kas būs, ja...?
Uz	mazas	kastītes	uzraksta	„Kas	būs,	ja...?”

Nokopē	70.	lpp.	dotās	kartītes,	sagriež	un	ievieto	kastītē.

Bērnu	grupu	sadala	divās	komandās.

Katra	 komanda	 izvēlas	 vienu	 kartīti	 un	pārrunā	 uz	 tās	 aprakstīto	
situāciju.	Kā	viņi	rīkotos,	lai	saglabātu	savu	dzīvi	tīru	Dieva	priekšā.

Pēc	tam	grupas	sanāk	kopā	un	viena	otrai	pastāsta	savu	rīcības	plānu.
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2. stunda
Daniēls lūdz pēc gudrības

Rakstu vieta
Daniēla	1:18-2:49.

Centrālā patiesība
Dievs	ir	gudrs	un	viszinošs.

Pielietojums 
Atpestītajiem:	Lūdz	Dievam	gudrību!

Bībeles pants
„Bet,	ja	kādam	no	jums	trūkst	gudrības,	tas	lai	to	lūdz	
no	Dieva..	un	viņam	taps	dots.”	Jēkaba	1:5

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

vai

	 figūras:	 	 2DN12,	 2DN13,	 2DN14,	 2DN15,	
2DN16,	2DN17,	2DN18,	2DN19,	2DN20	un	
2DN21.

	 Fons	(ieteicams):	Pilsētas	siluets.

Un

	 Kartīte:	Lūdz	Dievam	gudrību!

Stundas vadlīnijas

Ievads 
Ķēniņš	uzmostas	no	savāda	sapņa.

Notikumu attīstība
1.	 Nebukadnēcars	 aicina	 gudros,	 lai	 tie	

izskaidrotu	sapni.	 CP
2.	 Viņš	atsakās	tiem	izstāstīt	sapni.

3.	 Tie	nevar	izstāstīt	sapni	un	tā	nozīmi.	 	
 CPA

4.	 Saniknotais	 ķēniņš	 pieprasa	 nonāvēt	 visus	
gudros.

5	 Daniēls	lūdz	iespēju	runāt	ar	ķēniņu.

6.		 Daniēls	lūdz	laiku,	un	ķēniņš	to	dod.

7.		 Daniēls	un	viņa	draugi	lūdz.															CPA
8.	 Dievs	Daniēlam	atklāj	sapni.

9.		 Daniēls	slavē	Dievu.

10.	Daniēls	iet	pie	ķēniņa

Kulminācija
Daniēls	izskaidro	ķēniņam	sapni.

Noslēgums 
Ķēniņš	atzīst	Daniēla	Dievu.

Daniēls	un	viņa	trīs	draugi	tiek	atalgoti.		 	
 CPA, CPN



Daniēls – stiprs Dievā

18

Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„Bet,	ja	kādam	no	jums	trūkst	gudrības,	tas	lai	to	lūdz	no	Dieva..	
un	viņam	taps	dots.”	Jēkaba	1:5

Ievads
Ko	nozīmē	būt	gudram	jeb	inteliģentam?

Iedrošiniet bērnus atbildēt – daudz zināt, sniegt pareizas atbildes utt.

Vai	zini,	ka	tu	vari	būt	skolas	zinošākais	skolēns,	bet	nebūt	gudrs?	
Patiesa	gudrība	nāk	no	Dieva.	Gudrība	nozīmē	ikdienā	pielietot	
zināšanas	un	patiesības,	kas	nāk	no	Dieva.	Padomāsim,	kā	varam	
kļūt	gudri.

Iepazīstināšana
Parāda Bībeli, paskaidro, ka tā ir Dieva Vārds. Izlasa pantu no Bībeles 
un paskaidro, kā pantu atrast. Pēc tam bērni kopā ar jums izlasa Bībeles 
pantu no uzskates.

Izskaidrojums
Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības – Dievs	zina,	ka	tev	jāpieņem	
lēmumi	un	tev	trūkst	zināšanu	vai	pieredzes.

Tas lai to lūdz no Dieva..  un viņam taps dots –	Dievs	aicina,	lai	tu	lūdz	
Viņu,	un	Viņš	tev	dos	gudrību.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Kad	tu	zini,	kā	pareizi	rīkoties,	bet	dari	nepareizi,	

tas	ir	grēks.	Jēzus	nomira,	uzņemoties	sodu	par	grēku.	
Ja	 tu	 tam	 tici,	 tad	 šodien	vari	 lūgt,	 lai	 Jēzus	piedod	
tavus	grēkus.

Atpestītajiem:		Vai	tev	ir	gadījies,	kad	nezini,	kā	pareizi	rīkoties?	
Ja	tu	tici,	ka	Jēzus	Kristus	tevi	ir	izglābis,	tu	vari	lūgt	
gudrību	no	Dieva.

Atkārtojums
„Stop	un	uz	priekšu”

Izskaidro	bērniem,	 ka	 panta	 atkārtošanas	 laikā	 	 lietosiet	 divus	
signālus.	Paceliet	roku	virs	galvas!	Izplesta	plauksta	nozīmē	–	uz	
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priekšu,	bet	dūrē	savilkti	pirksti	–	stop.

Sāciet	ar	signālu	„Uz	priekšu!”.	Bērni	nosauc	rakstu	vietu,	pantu	
un	vēlreiz	rakstu	vietu.		Kad	parāda	signālu	„Stop!”,	visi	apklust	
un	pēc	signāla	„Uz	priekšu!”	turpina	citēt	Bībeles	pantu.
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Stunda
Ķēniņš	gulēja	tumsā	pilnīgi	pamodies.	Atkal	viņam	bija	tas	sapnis!	
Ko	gan	tas	nozīmē?	

„Vai	dievi	ar	to	man	grib	ko	pateikt?”	viņš	prātoja.	

Ķēniņš	saprata,	ka	nespēs	 iemigt,	kamēr	nebūs	ticis	skaidrībā.	Bet	
kam	pietiktu	gudrības	izskaidrot	tik	noslēpumainu	sapni?

1. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Novieto ķēniņu tronī 2DN12-13 un gudros vīrus 2DN 16.

Kad	 pienāca	 rīts,	 ķēniņš	 sasauca	 savus	 gudros.	Daniēlu	 un	 viņa	
trīs	 draugus	 arī	 uzskatīja	par	 gudrajiem.	Viņi	 strādāja	 tiešā	 ķēniņa	
pakļautībā	un	deva	padomus	svarīgās	 lietās,	bet	 todien	viņi	nebija	
padomdevēju	pulkā,	kas	sapulcējās	pie	ķēniņa.

Daži	 no	 gudrajiem	bija	 astrologi,	 kuri	 domāja,	 ka	 planētas	 izraisa	
notikumus	cilvēku	dzīvēs.	Viņi	sastādīja	pareģojumus,	līdzīgus	šodien	
lietotajiem	horoskopiem.	Citi	bija	zīlnieki	un	burvji,	kuri	būrās	un	
izsauca	garus,	lai	paredzētu	nākotni.	Šie	vīri	kalpoja	Babilonijas	elku	
dieviem	un	domāja,	ka	tie	viņiem	dod	gudrību.	

Tie	neticēja	patiesajam	un	dzīvajam	Dievam,	kurš	 zina	visu.	Viņš	
zina	visu	pagātnē,	tagadnē	un	nākotnē.	Dievs	zina	visu	par	ikvienu	
jebkad	dzimušu	cilvēku.	Tu	ej	uz	skolu	mācīties.	Arī	pieaugušie	visu	
laiku	mācās.	Bet	Dievs	nekad	nav	mācījies,	jo	Viņš	vienmēr	ir	visu	
zinājis.	Viņš	nekad	neko	neaizmirst.	Viņš	nekad	neapjūk.	Ieklausies,	
kas	teikts	Bībelē:	„Tu	zini	–	vai	es	sēdu	vai	ceļos	–	Tev	ir	skaidras	
manas	domas	jau	no	tālienes.	Vai	es	eju,	vai	es	guļu,	Tu	esi	ap	mani,	
un	Tev	ir	zināmi	visi	mani	ceļi.”	(Ps.	139:2-3)	Dievs	saskaņā	ar	Savām	
zināšanām	izveido	vislabākos	plānus.	Viņš	vienmēr	dara	to,	kas	ir	labi	
un	gudri.	Pavisam	ne	tā,	kā	dievi,	kuriem	kalpoja	ķēniņa	padomdevēji!

Ķēniņš	teica:	„Man	bija	satraucošs	sapnis.	Es	vēlos	tā	izskaidrojumu.”	

„Ak,	ķēniņš	lai	dzīvo	mūžīgi!”	izsaucās	gudrie.	„Izstāsti	mums	savu	
sapni,	un	mēs	izskaidrosim	tā	nozīmi!”

„Nē!”	teica	ķēniņš.	„Jums	jāizstāsta	sapnis	un	jāpasaka,	ko	tas	nozīmē!”	

Iespējams,	ķēniņš	īsti	neatcerējās	savu	sapni	un	pārbaudīja	gudros,	lai	
redzētu,	vai	tie	patiešām	spēj	uzzināt	un	izskaidrot	sapņus.

Ķēniņš	turpināja:	„Ja	varēsiet	man	izstāstīt	sapni	un	tā	nozīmi,	tiksiet	
bagātīgi	atalgoti.	Ja	ne,	tad	tiksiet	nogalināti!”

Uztraukušies	ne	pa	jokam,	gudrie	lūdzās:	„Lūdzu,	izstāsti	mums	savu	
sapni,	un	mēs	pateiksim,	ko	tas	nozīmē!”

Ķēniņš	sadusmojās.	„Beidziet	šķiest	laiku!”	viņš	pieprasīja.	„Ja	nevarat	

Attēls 2-1

CP

Daži domā, ka ķēniņš 
sapņus redzēja savas 
valdīšanas otrajā gadā, 
kad Daniēla un viņa 
draugu apmācība tuvojās 
noslēgumam.

Acīmredzot ķēniņš juta, 
ka sapnis ir ļoti nozīmīgs, 
un vēlējās, ka tas tiktu 
pareizi izskaidrots. Šķiet, 
ka viņš šaubījās par savu 
padomnieku gudrību un 
izlēma pārbaudīt, vai 
viņiem ir spējas paredzēt 
nākotni.

Izlasa pantu no Bībeles.
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izpildīt,	ko	prasu,	 tad,	 iespējams,	 samelosiet	 arī	par	 sapņa	nozīmi.	
Vienīgi	tad	zināšu,	ka	runājat	patiesību,	ja	pateiksiet,	ko	es	sapņoju.”

Gudrie	izmisīgi	mēģināja	pierunāt	ķēniņu.	„Neviens	nespēj	to,	ko	tu	
prasi!	Tas	ir	pārāk	grūti!”	tie	vaimanāja.	„Neviens	nekad	nav	prasījis	
šādu	neiedomājamu	lietu.	Vienīgi	dievi	to	var	atklāt!”	

Viņi	saprata,	ka	ir	vajadzīga	pārdabiska	gudrība,	lai	izstāstītu	sapni	
un	tā	nozīmi,	bet	nezināja,	vai	dievi	dos	un	vai	vispār	spēj	viņiem	
dot	šādu	gudrību.

Kas	 ir	 gudrība	 un	 kur	 to	 atrast,	 kad	 tā	 nepieciešama?	Gudrība	 ir	
ikdienas	dzīvē	likt	lietā	zināšanas	un	patiesību,	kas	nāk	no	Dieva.	Tev	
nepieciešama	gudrība,	lai	izlemtu,	kuri	būs	tavi	tuvākie	draugi,	ko	tev	
darīt,	ko	nedarīt,	kā	atrisināt	problēmas	un	tikt	galā	ar	citām	lietām.

Varbūt	 tavi	 draugi	 cenšas	 atrast	 palīdzību,	 lasot	 horoskopus	
(norādījumus, kas, iespējams, notiks saskaņā ar planētu stāvokli).	Daži	var	
izmantot	kristālus,	šķīvīšus	vai	citas	spēles,	ar	kuru	palīdzību	izsaukt	
garus,	bet	tas	 ir	slikti.	Citi	pat	var	runāt	ar	kādiem	cilvēkiem,	kuri	
apgalvo,	ka	tiem	ir	īpašas	spējas	pateikt	nākotni.

Tie	nav	īstie	gudrības	avoti;	tās	ir	grēcīgas	lietas,	par	kurām	Bībelē	
teikts,	ka	tā	ir	negantība	Tā	Kunga	priekšā	(5.	Moz.	18:12).	To	sauc	
par	 okultismu.	Tas	 izraisa	 šaubas	 un	 ļaunas	 domas.	Reizēm	 šķiet,	
ka	tas	darbojas,	bet	šis	spēks	nāk	no	Dieva	ienaidnieka	sātana.	Tie,	
kuri	dara	šādas	lietas,	ir	sātana	pievilti.	Ir	tikai	viens	patiess	Dievs,	
kurš	ir	visspēcīgs	un	visas	gudrības	avots.	Ja	pazīsti	Kungu	Jēzu	kā	
savu	Glābēju,	lūdz	Dievam	gudrību.	Viņš	dos	tev	gudrību	pieņemt	
pareizos	lēmumus.

Ķēniņa	Nebukadnēcara	gudrie	vīri	nezināja,	vai	viņu	dievi	spēj	un	vai	
dos	tiem	nepieciešamo	gudrību,	lai	izstāstītu	ķēniņa	sapni	un	tā	nozīmi.	

Tie	 izmisīgi	 centās	 pierunāt	 ķēniņu.	 Saniknots	 par	 viņu	 atrunām,	
ķēniņš	pavēlēja	sargiem	nogalināt	visus	gudros	vīrus!
Noņem visas figūras.

2. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Novieto Daniēlu, viņa trīs draugus un Ariohu 2DN14-15,17.

Sargi	sapulcināja	gudros,	lai	izpildītu	ķēniņa	pavēli.	Viņi	gāja	pakaļ	arī	
Daniēlam	un	viņa	trīs	draugiem.	Ariohs,	sardzes	virsnieks,	nāca	pie	
Daniēla,	kurš,	šķiet,	vēl	nebija	dzirdējis	par	nāves	spriedumu.	Daniēls	
mierīgi	jautāja,	kas	lika	ķēniņam	izdot	tik	briesmīgu	pavēli.	Kad	Ariohs	
pastāstīja	par	sapni,	Daniēls	lūdza	iespēju	runāt	ar	ķēniņu.
Noņem visas figūras.

3. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Novieto Daniēlu, ķēniņu un troni 2DN12-14.

CPA

Šī stunda ir fokusēta uz 
bērna garīgo izaugsmi. 
Evaņģēlija vēsti pastāstiet 
citā nodarbības daļā.

Palīdziet bērniem saskatīt 
New Age ietekmi uz 
apkārtējo vidi. Ieskatieties 
grāmatās un video, 
lai izprastu, kas viņus 
ietekmē.

Parāda pielietojuma kartīti 
„Lūdz Dievam gudrību”.

Arioha sarunu ar Daniēlu 
var izspēlēt lomās.

Attēls 2-2
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Daniēls	mudināja	dusmīgo	ķēniņu	atlikt	gudro	nogalināšanu.	Viņam	
bija	nepieciešams	laiks,	lai	atklātu	sapni	un	tā	nozīmi.	Ķēniņš	piekrita.

Noņem visas figūras.

4. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Novieto Daniēlu un viņa draugus 2DN14-15.

Ko	tu	darītu,	ja	būtu	Daniēla	vietā?	

Lai bērni atbild.

Daniēls	 atgriezās	mājās,	 pasauca	Hananju,	Misaēlu	 un	Azarju	 un	
pastāstīja	 par	 nopietno	 situāciju.	Tad	 viņi	 darīja	 labāko,	 ko	 vispār	
varēja	darīt.

Nomaina  Daniēlu un viņa draugus ar figūrām 2DN18-19.

Viņi	lūdza	gudrību	vienīgajam	patiesajam	un	dzīvajam	Dievam.	Tad	
viņi	gaidīja,	paļaujoties,	ka	Dievs	atbildēs.

Ja	 pazīsti	Kungu	 Jēzu	 kā	 savu	Glābēju,	 lūdz	Dievam	gudrību	 un	
paļaujies,	ka	Viņš	atbildēs.	Kad	tev	jāizdara	izvēle	vai	jāzina,	kā	tikt	
galā	ar	grūtu	situāciju,	nemeklē	atbildi	grēcīgās	okultās	praksēs.	Bībelē	
teikts:	(citējiet	Jēkaba	1:5).	

Kā	Dieva	bērns	tu	vari	brīvi	nākt	pie	Viņa	pēc	gudrības.

Dievs	grib,	lai	tu	lūdz	–	L-Ū-DZ!	Katrs	burts	var	tev	atgādināt,	ko	
darīt.	

L – lūgt Dievam gudrību. Piemēram,	ja	gribi	saprast,	kurus	izvēlēties	
par	tuvākajiem	draugiem,	lūdz	Dievam	gudrību	to	izlemt.	

U – uzticies, ka Dieva Vārdā un pie Viņa ļaudīm ir rodams 
pareizais padoms. Lasi	Bībeli,	meklējot	pantus	par	draudzību,	un	
padomā,	kā	tos	piemērot	savai	situācijai.	Runā	ar	Dieva	ļaudīm,	ar	
citiem,	 kuri	 pazīst	 un	mīl	Dievu.	Tavs	mācītājs,	 svētdienskolotājs,	
kristīgie	draugi	vai	ģimenes	locekļi	var	tev	dot	padomu.	Jautā	tiem,	
ko	viņi	darītu	vai	kādas	īpašības	meklētu	sev	tuvajos	draugos.	

DZ – dzīvē liec lietā, ko esi sapratis Dieva Vārdā un	no	Dieva	
ļaudīm,	 paļaujoties,	 ka	Dievs	 atbildēs,	 parādot,	 kurus	 cilvēkus	
izvēlēties	par	tuvākajiem	draugiem.

Tu	vari	sekot	šai	kārtībai	jebkurā	situācijā,	kad	nepieciešama	gudrība.	
Kad	centies	saprast,	vai	kaut	kas	ir	labi	vai	slikti,	LŪDZ.	Neļauj	sevi	
pievilt	grēcīgām,	okultām	idejām	vai	tam,	kas	rakstīts	žurnālos.	Kad	
tev	nepieciešama	gudrība,	lūdz	Dievu	un	tad	sagaidi	Viņa	atbildi.

Daniēls	un	viņa	draugi	lūdza	Dievam	gudrību,	tad	gaidīja,	paļaudamies,	
ka	Dievs	atbildēs,	atklājot	ķēniņa	sapni	un	tā	nozīmi.	

Attēls 2-3

Attēls 2-4

CPA
Parāda pielietojuma 
kartīti.

Lai bērni kopā ar jums 
atkārto, ko nozīmē 
„LŪDZ”.
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Vēlāk,	varbūt	naktī,	Dievs	atbildēja!	Daniēls	nosapņoja	ķēniņa	sapni	
un	 saprata	 tā	nozīmi!	Daniēls	droši	vien	bija	 saviļņots,	bet,	pirms	
steigties	pie	ķēniņa,	viņš	apstājās,	lai	pateiktos	Dievam	par	atbildēto	
lūgšanu.

„Slavēts	Dievs	mūžīgi	mūžam!”	Daniēls	 teica,	 „jo	Viņam	pieder	
gudrība	un	spēks.	Es	Tev	pateicos	un	slavēju	Tevi,	ak,	manu	tēvu	
Dievs,	ka	esi	devis	man	gudrību	un	esi	atklājis	 to,	ko	Tev	 lūdzu!”	
(No	Daniēla	2:20-23.)

Daniēls	 bija	 stiprs	Tai	Kungā,	 lūdzot	 un	 uzticoties	Dievam	pēc	
gudrības,	un	Dievs	atbildēja	viņam!

Noņem visas figūras.

5. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Novieto Daniēlu un Ariohu 2DN14,17.

Tad	Daniēls	uzmeklēja	Ariohu.	

„Nenogalini	ķēniņa	gudros!”	Daniēls	teica.	„Ved	mani	pie	ķēniņa,	es	
izstāstīšu	viņa	sapni!”	

Ariohs	 steidzās	 pie	 ķēniņa	 un	paziņoja,	 ka	Daniēls	 var	 izskaidrot	
viņa	sapni.
Novieto ķēniņu uz troņa 2DN 12-13.

Nebukadnēcars	jautāja	Daniēlam:	„Vai	tā	ir	taisnība?	Vai	tu	vari	man	
izstāstīt	sapni	un	ko	tas	nozīmē?”	

Daniēls	atbildēja:	„Šo	noslēpumu	nevar	atklāt	tavi	gudrie	vīri.	Bet	ir	
Dievs	Debesīs,	kas	atklāj	noslēpumus.	Viņš	man	ir	darījis	zināmu	tavu	
sapni.	Tev	naktī	nāca	galvā	domas	par	ķēniņvalsts	nākotni.	Sapnis,	ko	
Dievs	tev	sūtīja,	ir	atbilde	uz	taviem	jautājumiem.”

Ķēniņš	droši	vien	ziņkārīgi	paliecās	uz	priekšu,	klausoties	Daniēlā.	

Daniēls	turpināja:	„Dievs	to	man	nav	atklājis	tādēļ,	ka	es	būtu	gudrāks	
par	pārējiem.”	

Daniēls	atgādināja	ķēniņam,	ka	viņa	gudrība	nāk	no	Dieva.

Malā vai uz atsevišķa flanelogrāfa uzliek statuju 2DN 20.

Tad	Daniēls	stāstīja	sapni.	Viņš	aprakstīja	milzīgu	statuju,	kas	bija	no	
zelta,	sudraba	kopā	ar	bronzu,	no	dzelzs	un	māla.	Viņš	arī	pastāstīja	
par	 lielo	 akmeni,	 kas	 satrieca	 statuju,	 to	 sadrupinādams.	Akmens	
izauga	kalna	lielumā,	pārklājot	visu	zemi.	Ķēniņa	acis	droši	vien	izbrīnā	
iepletās,	klausoties,	cik	precīzi	Daniēls	atstāsta	sapni.

Daniēls	turpināja	izskaidrot,	ko	sapnis	nozīmē.	„Zelta	galva	esi	tu,	
ķēniņ.	Debesu	Dievs	tev	ir	devis	lielu	varu,	taču	tu	nevaldīsi	mūžīgi.	
Citas	statujas	daļas	simbolizē	citas	ķēniņvalstis,	kas	nāks	pēc	tavējās.	

Attēls 2-3

Izlasa no Bībeles.
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Akmens	simbolizē	Dieva	valstību,	kas	pārspēs	visas	citas	ķēniņvalstis.”	
Savu	runu	Daniēls	pabeidza	ar	vārdiem:	„Šī	sapņa	izskaidrojums	ir	
patiess,	jo	Dievs	to	ir	atklājis.	Viņš	zina,	kas	notiks	nākotnē.”	

Šķiet,	ķēniņš	raudzījās	Daniēlā	ar	izbrīnu.

Noņem statuju 2DN20. Nomaina ķēniņu 2DN12 ar figūru 2DN21.

Ķēniņš	Nebukadnēcars	 bija	 tik	 pārsteigts,	 ka	 paklanījās	Daniēla	
priekšā	un	atzina:	„Tiešām	tavs	Dievs	 ir	visu	dievu	Dievs,	ķēniņu	
Ķēniņš	un	noslēpumu	atklājējs,	jo	tu	varēji	atklāt	šo	noslēpumu!”	

Ķēniņš	atcēla	nāves	spriedumu	un	Daniēlu	dāsni	apdāvināja.	Viņš	
arī	 to	paaugstināja	vēl	 svarīgākā	amatā.	Daniēls	 lūdza,	 lai	viņa	 trīs	
draugi	arī	tiktu	paaugstināti,	un	ķēniņš	piekrita.	Daniēls	bija	laimīgs,	
ka	lūdza	Dievam	gudrību.

Ja	tu	pazīsti	Kungu	Jēzu	kā	savu	Glābēju,	vai	tapsi	stiprs	Tai	Kungā,	
lūdzot	Dievam	 gudrību?	Viņš	 ir	 gatavs	 to	 darīt	 un	 spēj	 dot	 tev	
vajadzīgo	gudrību	jebkuram	lēmumam	vai	situācijai,	ar	kuru	sastopies.	
Nekad	nebaidies	lūgt!	Atceries	šīsdienas	pantu!

Kopīgi nocitējiet Jēk. 1:5.

Dievam	patīk	dot	gudrību	Saviem	bērniem,	kad	tie	to	lūdz.	Lasot	un	
paklausot	tam,	kas	rakstīts	Bībelē,	tu	kļūsi	arvien	gudrāks!

Turpmāko var lietot, lai pastāstītu Evaņģēliju neatpestītam bērnam.

Pirms	 šodien	 atstājam	Daniēlu	 un	Nebukadnēcaru,	 atgriezīsimies	
pie	sapņa.	

Novieto statuju 2DN20. 

Vai	atceries,	ko	izdarīja	akmens?

Ļaujiet bērniem atcerēties šo sapņa daļu.

Akmens	simbolizē	Jēzu	Kristu	un	Viņa	Valstību.	Dievam	bija	varens,	
gudrs	plāns.	Romas	impērijas	laikā	Viņš	sūtīja	uz	zemi	Savu	Dēlu.	
Jēzus	dzīvoja	nevainojamu	dzīvi	un	tad	ļāva	Sevi	piesist	krustā.	Mirstot	
Viņš	tika	sodīts	par	mūsu	grēkiem.	Uzceļoties	no	mirušajiem,	Jēzus	
parādīja,	ka	ir	Ķēniņš	pār	visu	–	pār	nāvi,	grēku	un	velnu.

Kopš	tā	laika	ļaudis	nāk	pie	Jēzus,	lai	saņemtu	grēku	piedošanu,	jo	
„ikviens,	kas	tic	uz	Viņu,	Viņa	Vārdā	dabū	grēku	piedošanu”.	(Ap.	d.	
10:43)	Katrs,	kurš	uzticas	Jēzum	Kristum,	tiek	ievests	Viņa	Valstībā.	
Cik	ilgi	pastāvēs	Viņa	Valstība?	Jā,	mūžīgi!	Visi,	kuri	ir	Viņa	Valstībā,	
dzīvos	mūžīgi	mūžam.

Vai	tu	esi	Jēzus	Valstībā?	Vai	tu	uzticēsies	Viņam	šodien?	Lūdz,	lai	
Viņš	tev	piedod	un	ir	tavs	Ķēniņš.	Tad	tu	būsi	daļa	no	tās	varenās	
Valstības,	ko	Nebukadnēcars	redzēja	savā	sapnī.

Noņem visas figūras.

Attēls 2-5

Attēls 2-6
CPA

Nav nepieciešams 
sīkumos skaidrot, ko 
nozīmēja katra statujas 
daļa. Vecākiem bērniem 
var uzdot pašiem 
sameklēt atbildes uz šo 
jautājumu. Katra daļa 
norādīja uz ķēniņvalstīm 
hronoloģiskā kārtībā 
(no augšas uz leju): 
zelts – Babilonijas 
impērija; sudrabs – 
Persijas impērija; 

bronza – Grieķija; dzelzs/
māls – Romas impērija 
(kas bija stipra kā dzelzs, 
bet kļuva vāja un saira kā 
māls). Akmens norāda uz 
Dieva ķēniņvalsti, kuru 
nodibinās Jēzus Kristus, 
atgriežoties un uzvarot 
visas zemes varas. 

Ķēniņš atzina Daniēlam 
doto dievišķo autoritāti.

Daniēls kļuva par 
Babilonijas provinču 
pārvaldnieku. Viņa trīs 
draugi strādāja viņa 
vadībā.

Parāda Babilonijas karti.

CPN
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Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	 ķēniņš	Nebukadnēcars	 atsauca	 pie	 sevis	 astrologus	 un	

burvjus?	(Jo gribēja, lai tie izskaidro viņa sapni.) 

2.	 Cik	daudz	Dievs	zina?	(Visu) 

3.	 Kā	tu	domā,	kādēļ	ķēniņš	nestāstīja	gudrajiem	savu	sapni? (Lai 
būtu drošs, ka viņi nesamelosies, to izskaidrojot.) 

4.	 Nosauc,	kādos	gadījumos	tev	varētu	būt	vajadzīga	gudrība!	(Lai 
izvēlētos pareizos draugus, saprastu, ko darīt, ko nē, kā atrisināt problēmas.) 

5.	 Ko	darīja	Daniēls,	kad	bija	uzzinājis,	kādēļ	ķēniņš	vēlējās	nogalināt	
visus	gudros	vīrus?	(Viņš devās pie ķēniņa un lūdza laiku. Tad viņš 
kopā ar saviem draugiem lūdza Dievam parādīt sapni un tā nozīmi.) 

6.	 Kāda	ir	Dieva	attieksme	pret	horoskopiem,	buršanu,	astroloģiju,	
šķīvīšu	dancināšanu,	kristāliem	un	tamlīdzīgām	lietām?	(Viņš to 
visu ienīst. Šīs lietas nāk no sātana.) 

7.	 Kā	 tu	 vari	 iegūt	 gudrību,	 lai	 pieņemtu	 pareizos	 lēmumus?     
(LŪDZ – lūdz Dievu, uzticies Bībeles un Dieva ļaužu atbildēm, īsteno 
dzīvē uzzināto, ticot, ka Dievs atbildēs.) 

8.	 Par	ko	ķēniņš	sapņoja?	(Par milzīgu zelta, sudraba, bronzas, dzelzs un 
māla statuju, kuru satrieca gabalos liels akmens.) 

9.	 Kā	Daniēls	atklāja,	ko	sapnis	nozīmē?	(Dievs viņam to parādīja.) 

10.	 Ko	simbolizē	akmens,	kas	sadrupināja	statuju?	(Dieva Valstību, 
kas pārspēs visas citas ķēniņvalstis.) 

11.	 Kas	saskaņā	ar	Jēk.	1:5	notiks,	kad	lūgsi	Dievam	gudrību? (Viņš 
tev to dos.) 

12.	 Kas	notika,	kad	Daniēls	 izstāstīja	ķēniņam	viņa	sapni?	 (Ķēniņš 
atzina, ka Daniēla Dievs ir varens. Viņš apdāvināja Daniēlu un 
paaugstināja viņu amatā.) 

Mācību aktivitāte

Gudrības medības
Nokopē	situāciju	kartītes	(71.	lpp.),	sagriež	un	ieliek	maisiņā.

Pastāsta	bērniem,	ka	dosimies	gudrības	medībās.

Bērns	izvelk	vienu	kartīti	no	maisiņa	un	skaļi	izlasa.

Jautā	pārējiem	bērniem,	vai	tā	ir	laba	vai	slikta	vieta,	kur	medīt	gudrību.

Pārrunājiet	 katru	 situāciju,	 uzsverot,	 ka	 tikai	Dievs	 dod	 patiesu	
gudrību	ar	Sava	Vārda	un	Savu	cilvēku	palīdzību,	atbildot	uz	lūgšanām.

Atkārtošanas 
spēle
Uzmini vārdus
Uz baltās tāfeles vai 
lielas papīra lapas savelk 
līnijas, kā redzams 
paraugā. 

_ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _

Grupu sadala komandās.

Komandas, atbildot uz 
atkārtošanas jautājumiem, 
var minēt burtus no 
atšifrējamā teksta. Ja 
burts ir tekstā, to ieraksta 
attiecīgajā vietā, ja 
nav, – uzraksta tāfeles 
malā. Turpina, līdz teksts 
uzminēts. Uzvarētāja 
komanda ir tā, kura 
ieraksta pēdējo burtu.



Daniēls – stiprs Dievā

26



27

3. stunda
Liesmojošā krāsns

Rakstu vieta
Daniēla	3.	nodaļa.

Centrālā patiesība
„Dievam	vairāk	jāklausa	nekā	cilvēkiem.”	(Ap.	d.	5:29)

Pielietojums
Atpestītajiem:	Esi	gatavs	vienmēr	paklausīt	Dievam,	

pat	ja	tu	atšķiries	no	vairākuma!

Bībeles pants
„Esiet	stipri	un	droši!	Nebaiļojieties	un	nebīstieties	
no	viņiem!	Jo	Tas	Kungs,	tavs	Dievs,	Viņš	iet	ar	tevi,	
Viņš	tevi	neatstās,	nedz	tevi	pametīs.”	5.	Mozus	31:6	

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

vai

	 figūras:	 	 3DN23,	 3DN24,	 3DN25,	 3DN26,	
3DN27,	3DN28,	3DN29a-b	un	3DN30.

	 Fons (ieteicams):	Pilsētas	siluets.	

	 Izgatavo	krāsns	uzskati	(instrukcijas	skat.	33.–34.
lpp.).

	 20	cm	brūnas	dzijas.

Un

	 Kartīte:	Esi	 gatavs	 vienmēr	paklausīt	Dievam,	
pat	ja	tu	atšķiries	no	vairākuma!

	 Pēc	deguma	smirdošs	auduma	gabals.

Stundas vadlīnijas

Ievads
Jūlijas	brālis	grib,	lai	viņa	samelo	viņam	par	labu.

Notikumu attīstība
1.	 Ķēniņš	Nebukadnēcars	pavēlējis	uzcelt	zelta	

statuju.

2.	 Viņš	 norīkojis	 visus	 priekšniekus	 uz	 tās	
iesvētīšanu.

3.	 Viņš	pavēlējis	tiem	mesties	ceļos	un	pielūgt	
statuju.																																																	CP

4.	 Visi	nometas	ceļos,	izņemot	Sadrahu,	Mesahu	
un	Abed-Nego.	 CPA

5.	 Sadusmotais	 ķēniņš	 dod	 tiem	 vēl	 vienu	
iespēju	paklausīt	rīkojumam.	 CPA

6.	 Trīs	vīri	atsakās	to	darīt.

7.	 Ķēniņš	pavēl	 tos	sasiet	un	krāsni	sakurināt	
septiņkārt	karstāku.

8.	 Ķēniņš	krāsnī	redz	četrus	vīrus.									CPA
9.	 Ķēniņš	sauc	tos	ārā.

10.	Uguns	tos	it	nemaz	nav	skārusi.

Kulminācija
Ķēniņš	pasludina	Dieva	varenību.	 CPA

Noslēgums
Ķēniņš	visiem	pavēl	godināt	Dievu.

Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego	tiek	paaugstināti.

  CPA
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Evaņģēlija vēsts
Divas komandas
Kuru	futbola	komandu	tu	atbalsti?
Īsumā parunā par futbolu.

Džonijs	Kantiks	nav	laimīgs	futbolists.	Viņš	ir	komandā,	kura	atrodas	
līgas	lejasgalā,	vienmēr	bijusi	un	vienmēr	tāda	būs.

„Kurā	komandā	tev	patiktu	būt?”	mēs	varētu	viņam	jautāt.

„Jebkurā,	lai	tikai	varētu	pacelties	augstāk!”	viņš	varētu	atbildēt.

Vai	zināt,	ka	mēs	visi	esam	piedzimuši	kādā	komandā?	Ne	futbola	
komandā,	 bet	 cilvēku	komandā.	Mēs	 esam	Ādama	komandā	 (pēc	
Rom.	5:12-19).	Viņš	bija	pirmais	cilvēks.	Viņš	nepaklausīja	Dievam,	
un	kopš	tā	laika	ikviens	piedzimst	kā	grēcinieks	–	Ādama	komandā.	
Tā	ir	zaudētāju	komanda,	jo	Ādama	komandā	nav	piedošanas,	nav	
miera,	 prieka,	 nav	mūžīgās	 dzīvības,	 nav	Debesu.	Tā	 ir	 zaudētāju	
komanda,	nedaudz	līdzīga	Kantika	komandai.

Varbūt	tu	viņam	vaicātu:	„Kādēļ	tad	tu	nepārej	uz	labāku	komandu?”

„Kādam	menedžerim	 ir	 jāvēlas	mani	 un	 jābūt	 gatavam	par	mani	
maksāt.”

„Vai	tu	nevari	pats	samaksāt?”

„Nē,	tas	jāizdara	komandai,	kura	tevi	vēlas.”	
Pārrunājiet, cik ir maksāts par futbolistiem, lai tie pārietu no vienas komandas uz otru.

Ja	tu	gribi	iziet	no	Ādama	komandas,	ir	tikai	viena	komanda,	kurai	
pievienoties.	Tā	ir	Jēzus	Kristus	komanda.	Viņš	ir	vienīgais	cilvēks,	
kurš	nav	dzimis	Ādama	komandā.	Viņš	nepiedzima	kā	grēcinieks,	Viņš	
bija	pilnīgs.	Taču	Viņš	samaksāja	MILZĪGU	pārcelšanas	maksu,	lai	
pārceltu	cilvēkus	no	Ādama	komandas	Savējā.	Viņš	nemaksāja	naudā,	
jo	 pat	milzīgs	 naudas	 daudzums	nebūtu	pietiekams.	Viņš	 nodeva	
Sevi	nāvei	pie	krusta,	Viņa	dārgās	asinis	tika	izlietas.	Tā	bija	maksa,	
lai	mēs	varētu	tikt	pārcelti	no	Ādama	komandas	Kristus	komandā	
(1.	Pēt.	1:18-19).

Jēzus	nepalika	miris,	tāpēc	šodien	mēs	varam	pāriet	Viņa	komandā.	
Viņa	 komandā	 ir	 īstie	 uzvarētāji;	 tiem	 ir	 piedošana,	miers,	 prieks,	
mūžīgā	dzīvība.	Jēzus	ir	viņu	kapteinis	un	draugs	uz	mūžiem.

Ir	tikai	divas	komandas	–	Ādama	un	Jēzus	Kristus.	Kurā	esi	tu?	Vai	
tev	patiesi	 ir	 žēl,	 ka	 esi	 grēkojis	 un	 atrodies	Ādama	komandā?	 Ja	
tu	pa	īstam	vēlies	piederēt	Jēzum,	saki	Viņam	to.	Uzticies,	ka	Viņš	
tevi	pārcels	no	Ādama	komandas	Savējā.	Tad	tu	piederēsi	Viņam	uz	
mūžiem.

Grēks	nāca	no	Ādama,	piedošana	nāk	no	Jēzus	Kristus.	„Ikviens,	kas	
tic	uz	Viņu	[Jēzu],	Viņa	Vārdā	dabū	grēku	piedošanu.”	(Ap.	d.	10:43)

Šīs stundas fokuss ir 
kristieša garīgā izaugsme. 
Īsa Evaņģēlija vēsts 
var tik iekļauta citā 
nodarbības daļā.
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Nodzied piemērotu dziesmu, un pēc tam skolotājs dara sevi pieejamu padomdošanai. Piemērs, 
kā uzrunāt bērnus.

Iespējams,	ka	tu	tagad	apzinājies,	ka	esi	Ādama	komandā,	un	negribi	
tur	palikt.	Tu	vēlies	piederēt	Kungam	Jēzum	Kristum,	taču	tev	par	to	
ir	kādi	jautājumi.	Es	labprāt	ar	Bībeles	palīdzību	atbildēšu	uz	taviem	
jautājumiem.	Pēc	nodarbības	es	būšu	(norāda vietu).
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„Esiet	stipri	un	droši!	Nebaiļojieties	un	nebīstieties	no	viņiem!	Jo	
Tas	Kungs,	tavs	Dievs,	Viņš	iet	ar	tevi,	Viņš	tevi	neatstās,	nedz	
tevi	pametīs.”	5.	Mozus	31:6	

Ievads
Linda	 bija	 pārcēlusies	 uz	 citu	 pilsētu,	 kur,	 šķiet,	 bija	 pavisam	
maz	cilvēku,	kuri	tic	Jēzum	kā	savam	Glābējam.	Daži	bērni	par	
viņu	smējās	tikai	tāpēc	vien,	ka	meitene	bija	kristiete.	Viņa	jutās	
tik	vientuļa	un	baidījās	palikt	Dieva	pusē.	Tad	Linda	 atcerējās	
apsolījumu,	ko	bija	mācījusies	no	Bībeles.	Ja	esi	pieņēmis	Kungu	
Jēzu	kā	savu	Glābēju,	šis	pants	var	palīdzēt	arī	tev.

Iepazīstināšana
Parādiet savu Bībeli, paskaidrojot, ka Tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no 
Bībeles un paskaidrojiet, kā to atrast. Lai bērni izlasa pantu no uzskates 
kopā ar jums.

Izskaidrojums
Esiet stipri un droši! – Nebaiļojieties un nebīstieties no viņiem!  – Dievs	
pavēl	tev	būt	drosmīgam	un	drošsirdīgam.	Tev	nav	jābaidās	no	
tiem,	kuri	ir	pret	tevi.

Jo Tas Kungs, tavs Dievs, Viņš iet ar tevi –	tu	vari	būt	drošsirdīgs	un	
drosmīgs	tādēļ,	ka	Dievs	vienmēr	ir	ar	tevi.

Viņš tevi neatstās, nedz tevi pametīs – Dievs	apsola	tevi	nekad	nenodot	
un	nenovērsties	no	tevis.	Tu	vari	rēķināties	ar	Dievu,	kas	tev	dod	
spēku	un	drosmi.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Ja	esi	jau	pieņēmis	Kungu	Jēzu	par	savu	Glābēju,	

tu	vari	pastāvēt	par	Dievu.	Viņš	tev	dos	drosmi	un	
spēku	rīkoties	pareizi.

Neatpestītajiem:	Dieva	apsolījums	dot	spēku	un	palīdzēt	pastāvēt	
par	Viņu	ir	vienīgi	tiem,	kuri	pieņēmuši	Kungu	Jēzu	par	
savu	Glābēju.	Ja	nekad	neesi	pieņēmis	Kungu	Jēzu,	tu	
vari	to	darīt	šodien.	Nodarbības	gaitā	mēs	parunāsim	
par	to	vairāk.	
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Atkārtojums
Pants	uz	virves

Pantu	sadala	piecās	daļās.	Katru	daļu	uzraksta	uz	atsevišķas	papīra	
lapas.	Ar	klipšiem	vai	veļas	knaģiem	piestiprina	panta	daļas	pareizā	
secībā	pie	virves	vai	veļas	auklas.	Pantu	atkārto	vairākas	reizes.	Pēc	
tam	tā	daļas	sajauc	un	izvēlas	brīvprātīgo,	lai	saliek	pantu	pareizā	
kārtībā.	Vēlreiz	atkārto	pantu,	tad	izvēlas	citu	brīvprātīgo	u.tjpr.
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Stunda
Jūlijas	 brālis	 devās	 prom	 no	mājas	 kopā	 ar	 saviem	 draugiem	
pusaudžiem.	

„Kur	tu	dodies?”	viņa	jautāja.

„Mēs	 dodamies	 skatīties	 to	 jauno	 šausmeni,”	 viņš	 teica,	 „bet,	 ja	
mamma	prasa,	saki,	ka	aizgāju	uz	bibliotēku	mācīties.”

„Bet	tie	būs	meli,	un	tas	ir	slikti,”	Jūlija	atbildēja.

Brālis	nikni	paskatījās	uz	viņu	un	draudīgi	noteica:	„Saki,	ko	lieku,	vai	
mans	mocis	„netīšām”	pārbrauks	pāri	tavam	ritenim!”

Ko	lai	Jūlija	dara?	

Pārrunājiet Jūlijas iespējas un izjūtas.

Vai	tu	kādreiz	esi	bijis	spiests	darīt	kaut	ko	sliktu?	Bībelē	stāstīts	par	
trīs	jauniem	cilvēkiem,	kuriem	varens	ķēniņš	prasīja	rīkoties	pretēji	
tam,	kā	Dievs	bija	teicis,	ja	ne,	–	tad	jāmirst!	Kā	viņi	izlems	rīkoties?

1. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu 3DN23.

Ķēniņš	Nebukadnēcars,	 varenais	Babilonijas	 impērijas	 valdnieks,	
bija	iekarojis	daudzas	zemes,	arī	Jūdeju.	Viņš	gribēja	sapulcināt	visas	
iekarotās	 tautas	 vienkop,	 lai	 parādītu	 savu	 varenību	 un	piespiestu	
tos	godināt	viņu	un	viņa	dievus.	Varbūt	sava	sapņa	iedvesmots,	viņš	
nolēma	uztaisīt	milzīgu	statuju,	ko	cilvēkiem	pielūgt.

Uzliek statuju 3DN 24.

Amatnieki	pagatavoja	27,5	metrus	augstu	un	2,75	metrus	platu	statuju,	
apzeltīja	to	un	uzstādīja	klajumā,	kur	nebija	koku.	

Cilvēki	brīnījās:	„Kas	tā	tāda?	Kādēļ	ķēniņam	vajadzīga	tik	milzīga	
statuja?”

Ķēniņš	izsūtīja	ziņnešus	ar	taurēm	sapulcināt	ļaudis.	

„Visiem	 valdības	 vīriem	no	 visām	 impērijas	 vietām	 jāierodas	 uz	
statujas	iesvētīšanas	ceremoniju!”	tie	ziņoja.	

2. aina
Drīz	vien	visu	zemju	pārvaldnieki	sapulcējās	ap	mirdzošo	zelta	statuju.

Pievieno pūli, trīs jaunos vīrus un vēstnesi, 3DN25-28.

Pūlī	stāvēja	Daniēla	trīs	draugi	–	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego.	
Viņi	bija	Babilonijas	gūstekņi	un	ieņēma	ķēniņvalstī	nozīmīgus	amatus,	
bet	neticēja	babiloniešu	dieviem.	Viņi	pazina	vienīgo	patieso	Dievu,	

Attēls 3-1

Bērni sameklē Babiloniju 
kartē.

Salīdziniet statujas 
augstumu ar astoņstāvu 
mājas augstumu vai kaut 
ko citu, kas jūsu apkārtnē 
ir tik augsts.

Pirmsskolnieki tēlo, ka 
pūš taures.

Bībelē nav minēts, ka 
Daniēls tur būtu bijis klāt. 
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CP

No papīra izgatavo krāsni 
(instrukcija 34. lpp.). 
Papīra lapai otrā pusē 
pielīmē flaneli vai velveta 
līmpapīru. Liesmas 
3DN29a varēs ielikt 
krāsnī, un mazo liesmu 
3DN29b izmērs sader 
ar krāsns augšas atveri. 

Attēls 3-2

CP

Pirmsskolnieki var attēlot 
taurētājus.

Ķēniņa ziņojumu var 
uzrakstīt uz lapas, kāds 
bērns tēlo ziņnesi un 
nolasa tekstu. 

Šī stunda ir kristiešu 
garīgajai izaugsmei.  
Evaņģēlija vēsts var tikt 
pastāstīta citā nodarbības 
daļā.

Izlasa pantus no Bībeles.

kurš	radījis	debesis	un	zemi.	Tā	trīs	draugi	kopā	ar	pārējiem	nostājās	
pie	zelta	statujas	un	klusi	gaidīja,	kas	notiks.

Ķēniņa	muzikanti	ieņēma	savas	vietas,	un	taurētāji	pūta	savus	ragus.	

Ķēniņa	vēstnesis	skaļā	balsī	sāka	lasīt:	„Šī	ir	pavēle	jums,	ļaudis,	no	
visām	 tautībām	un	valodām!	Kad	dzirdēsiet	mūzikas	 instrumentu	
skaņas,	 jums	 jākrīt	 ceļos	 un	 jāpielūdz	 zelta	 statuja,	 ko	 ķēniņš	
Nebukadnēcars	ir	uzstādījis.”

Ķēniņa	 pavēlē	 ir	 kāds	 svarīgs	 vārds,	 un	 tas	 ir	 „pielūgt”.	Dievs	 ir	
pavēlējis:	„Netaisi	sev	elku	tēlus..	nezemojies	to	priekšā	un	nekalpo	
tiem…”	(2.	Moz.	20:4-5)	

Kura	pavēle	bija	svarīgāka:	Dieva	vai	Nebukadnēcara?		

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā,	Dieva.	Viņš	vienīgais	ir	Dievs	un	stāv	pāri	jebkuram	valdniekam.	
Viņam	jāpaklausa.	Bībelē	Dievs	mums	pasaka,	kas	ir	pareizi,	kas	nē.	
Tas	nekad	nemainās.	Tā	kā	nu	mēs	zinām:	Nebukadnēcara	pavēle	bija	
pret	Dieva	likumiem,	tā	bija	nepareiza.

Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego	norūpējušies	saskatījās.	„Mēs	nekad	
nedrīkstam	zemoties	šīs	statujas	priekšā!”	tie	droši	vien	sačukstējās.	
„Dievs	ir	pavēlējis,	ka	mums	jāpielūdz	vienīgi	Viņš.”	

Vēstnesis	 turpināja	 lasīt	 ķēniņa	pavēli:	 „Kurš	 nemetīsies	 zemē	un	
nepielūgs	tēlu,	tas	tūlīt	pat	tiks	iemests	degošā	ceplī!”

3. aina
Uzliek krāsni un liesmas 3DN29a.

Iespējams,	 jaunie	 vīrieši	 palūkojās	 uz	 krāsni	 –	milzīgu	 cepli,	 kurā	
mēdza	apdedzināt	ķieģeļus.	Iekšā	šaudījās	liesmas,	un	pa	augšu	ārā	
nāca	dūmi.

Ja	tu	zinātu,	ka	tava	dzīvība	ir	briesmās,	vai	joprojām	būtu	nepareizi	
locīt	ceļus	tēla	priekšā?	
Dodiet bērniem laiku to pārrunāt.

Nepaklausīt	Dievam	vienmēr	ir	slikti.	Bībelē	teikts:	„Dievam	vairāk	
jāklausa	nekā	cilvēkiem.”	(Ap.	d.	5:29)	Vai	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-
Nego	tā	darīs?

Ķēniņš	Nebukadnēcars	pavēlēja	mūziķiem	spēlēt.	Kad	mūzikas	skaņas	
atbalsojās	klajumā,	visi	sapulcējušies	nokrita	pie	zemes	un	to	pielūdza.	
Pareizāk	sakot,	gandrīz	visi.
Noņem ķēniņu 3DN23, pūli 3DN25 un 26, 28 un statuju 3DN28.

Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego	drosmīgi	palika	stāvam,	atsakoties	
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Figūras 3DN29a jāiegriež, 
lai jaunos vīriešus un 
ceturto vīru varētu ievietot 
starp liesmām.

CPA

Attēls 3-3

pielūgt	statuju.	Viņi	izlēma	paklausīt	Dievam	un	rīkoties	pareizi.	Viņi	
apzinājās	draudošās	briesmas,	bet	uzskatīja,	ka	paklausīt	Dievam	ir	
daudz	svarīgāk.	Dievs	tiem	deva	drosmi	stāvēt,	kad	visi	citi	metās	
pie	zemes.

Ja	 esi	 kristietis,	 tad	 noteikti	 būs	 reizes,	 kad	 atšķirsies	 no	 pūļa,	 jo	
paklausīsi	Dievam.	Iedomājies,	ka	draugi	tevi	mēģina	pierunāt	iet	uz	
kino	skatīties	filmu	ar	vardarbīgiem	skatiem,	kurā	 tiek	 lietoti	 slikti	
vārdi.	Draugi	saka:	„Nāc,	visi	iet!”	Dievs	saka:	„Kas	vien	ir	patiess,	
kas	svēts,	kas	taisns,	kas	patīkams,	par	to	domājiet!”	(Fil.	4:8)	Ko	tu	
darīsi,	ja	izvēlēsies	paklausīt	Dievam?		

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Ir	grūti	atšķirties	no	pūļa,	bet	kristiešiem	bieži	nākas	izdarīt	šo	izvēli,	
tāpat	kā	Sadraham,	Mesaham	un	Abed-Nego.

Ļaudis	 pūlī	 droši	 vien	 bija	 izbrīnījušies,	 ka	 ir	 tādi,	 kuri	 neievēro	
Nebukadnēcara	rīkojumu.

Uzliek padomniekus 3DN25 un ķēniņu 23.

Ķēniņa	 pilī	 bija	 sacēlusies	 kņada.	Ķēniņa	 astrologi	 bija	 ieradušies	
runāt	ar	viņu.	

„Ak,	 ķēniņš	 lai	 dzīvo	mūžīgi!	 Tu	 izdevi	 šo	 pavēli,	 ka,	 orķestrim	
spēlējot,	 katram	 jākrīt	 pie	 zemes	 un	 jāpielūdz	 zelta	 tēls.	Kurš	 to	
nedarīs,	tas	tiks	iemests	degošā	ceplī.	Bet	ir	kādi	jūdi,	kurus	tu	esi	
iecēlis	augstos	amatos	savā	ķēniņvalstī,	bet	kuri	nav	tev	paklausījuši,	
ķēniņ!	Tie	ir	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego.	Viņi	nav	likušies	zinis	
par	tevi!	Tie	nekalpo	taviem	dieviem	un	nepielūdz	zelta	tēlu,	kuru	
tu	esi	uzstādījis.”	

Nebukadnēcars	kļuva	nikns	un	kliedza:	„Atvediet	viņus	pie	manis!”

4. aina
Uzliek jaunos vīriešus 3DN27 blakus ķēniņam 3DN23.

Kad	vīri	stāvēja	ķēniņa	priekšā,	viņš	tiem	jautāja:	„Vai	tiesa,	Sadrah,	
Mesah	 un	Abed-Nego,	 ka	 jūs	 nekalpojat	maniem	 dieviem	 un	
nepielūdzat	zelta	tēlu,	ko	esmu	uzstādījis?”	

Ķēniņš,	 iespējams,	domāja,	ka	viņi	nav	sapratuši	pavēli.	Viņš	tiem	
deva	vēl	vienu	iespēju.	

„Tagad,	 ja	esat	gatavi	mesties	zemē	un	pielūgt,	kad	orķestris	atkal	
spēlēs,	tad	labi.	Ja	ne,	jūs	tiksiet	iemesti	degošā	ceplī.	Un	kurš	dievs	
tad	jūs	no	tā	varēs	izglābt?”	

Ko	 tu	darītu?	Atceries,	nepareizais	 vienmēr	 ir	nepareizs,	pareizais	
vienmēr	 ir	pareizs!	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego	varēja	domāt:	
„Nu,	 nometīsimies	 ceļos,	 bet	 savās	 sirdīs	 nepielūgsim	 tēlu.”	Taču	



Daniēls – stiprs Dievā

35

Attēls 3-4

Paceļ uz augšu septiņus 
pirkstus un kopā ar 
pirmsskolniekiem skaļi 
skaita līdzi.

Parāda pielietojuma 
kartīti „Esi gatavs vienmēr 
paklausīt Dievam, pat 
ja tādēļ tu atšķiries no 
vairākuma”.

Izlasa no Bībeles.

CPADieva	Vārds	 saka	 skaidri:	 „Nezemojies	 to	 priekšā.”	Trīs	 vīri	 bija	
nolēmuši	 paklausīt	Dievam,	 kuru	 viņi	mīlēja	 un	 kuram	uzticējās.	
Ieklausies	viņu	atbildē.

Skaļi nolasa Dan. 3:16-18. 

Citiem	vārdiem	 sakot:	 „Mēs	nesekosim	 tiem,	 kuri	 dara	 nepareizi,	
mums	jāpaklausa	Dievam!”	Varbūt	viņi	zināja	apsolījumu,	kuru	Dievs	
bija	devis	caur	pravieti	Jesaju:	„Nebīsties,	jo	Es	tevi	atpestīju;	Es	tevi	
saucu	tavā	vārdā,	tu	esi	Mans!..	Kad	tu	iesi	caur	uguni,	tu	nesadegsi,	
uguns	 liesmas	 tev	 nekaitēs!	 Jo	Es,	Tas	Kungs,	 tavs	Dievs,	 Israēla	
Svētais,	esmu	tavs	glābējs.”	(Jes.	43:1-3)	

Kad	nākas	būt	atšķirīgam	no	pūļa,	tu	vari	atcerēties	Dieva	apsolījumus.	
Atzīmē	tos	savā	Bībelē,	iemācies	tos	no	galvas.	Tu	Dievam	esi	tikpat	
dārgs	kā	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego.

Nebukadnēcars	briesmīgi	saskaitās.	Viņš	naidīgi	raudzījās	uz	Sadrahu,	
Mesahu	un	Abed-Nego.	

„Sakuriniet	cepli!”	viņš	brēca,	„sakuriniet	to	septiņkārt	karstāku	nekā	
parasti!”

Virs krāsns uzliek mazas liesmiņas 3DN29b.

Kad	ceplis	liesmoja	briesmīgā	karstumā,	ķēniņš	pasauca	savus	labākos	
karavīrus.	

„Sasieniet	šos	trīs	vīrus	un	iemetiet	ceplī!”	viņš	pavēlēja.

Apliek ap jaunajiem vīriešiem 3DN27 brūnu dziju.

Karavīri	sasēja	trīs	jaunos	vīrus	un	sāka	mest	tos	ceplī,	bet	karstums	
bija	tik	spēcīgs,	ka	viņi	paši	uzreiz	bija	pagalam!	

5. aina
Ieliek krāsnī jaunos vīriešus 3DN27.

Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego	iekrita	degošajā	ceplī,	visapkārt	bija	
svelošas	liesmas.	Ķēniņš	palūkojās	pa	cepļa	durvīm,	cerēdams	redzēt	
viņu	ķermeņus	 liesmās.	Sev	par	pārsteigumu	ķēniņš	 ieraudzīja,	 ka	
vīri	liesmās	brīvi	pastaigājas!	Un	kopā	ar	viņiem	bija	vēl	kāds	cilvēks!

Noņem auklu no 3DN27. Ieliek krāsnī ceturto vīru 3DN30.

„Skatieties!”	ķēniņš	izsaucās.	„Es	redzu	četrus	vīrus,	un	viņiem	nekas	
nekait,	un	ceturtais	izskatās	kā	Dieva	Dēls!”

Kas	bija	šis	ceturtais	vīrs	pie	jaunekļiem	ceplī?	

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Ceturtais	 varēja	būt	pats	Kungs	 Jēzus	 vai	 eņģelis,	 ko	Dievs	 sūtīja	

Attēls 3-5
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viņus	aizsargāt.	Dievs	viņus	bija	pasargājis	no	pāridarījuma	un	devis	
drosmi	palikt	Viņa	pusē.

Ja	esi	Dieva	bērns,	Dievs	var	tev	dot	drosmi	palikt	Viņa	pusē,	lai	kas	
arī	notiktu.	Tu	vari	sastapties	ar	vajāšanām,	bet	Dievs	būs	ar	 tevi,	
lai	palīdzētu	pastāvēt.	Kad	baidies	palikt	Dieva	pusē,	atceries	Viņa	
apsolījumu	šīsdienas	Bībeles	pantā.

Kopīgi nocitē 5. Moz. 31:6.

Esi	stiprs	Tai	Kungā!	Dievs	tevi	nekad	neatstās.	Viņš	ir	tavs	palīgs.	
Lūdz	Dievam	drosmi	iestāties	par	to,	kas	pareizs,	un	nedarīt	to,	kas	
nav	pareizs.	Kad	draugi	grib,	lai	klausies	mūziku	vai	skaties	filmas,	
kas	Dievam	nav	 patīkamas,	 atceries	Viņa	 apsolījumu	un	 lūdz,	 lai	
Viņš	palīdz	tev	pateikt	nē.	Kad	citi	runā	par	evolūciju,	atceries	Dieva	
apsolījumu	un	lūdz,	lai	Viņš	palīdz	apliecināt	Dievu	Radītāju.	Kad	citi	
ir	ļauni	vai	negodīgi,	Dievs	palīdzēs	tev	būt	savādākam.	Dievs	palīdzēs	
tev	saprast,	ko	darīt	tādās	situācijās.	Varbūt	tu	draugiem	vari	piedāvāt	
citas	filmas	vai	mūziku.	Varbūt	tu	vari	parunāt	ar	savu	skolotāju	par	
to,	ka	tici	radīšanai.

Dievs	bija	kopā	ar	trim	jaunajiem	vīriem	ceplī,	lai	viņus	pasargātu	un	
dotu	drosmi	palikt	Viņa	pusē.	Cik	pārsteigts	bija	ķēniņš,	redzot	vīrus	
neskartus	un	ceturto	staigājam	kopā	ar	tiem!	

Pienākot	tuvāk	ceplim,	ķēniņš	varēja	sajust	milzīgo	karstumu,	kad	
sauca:	 „Sadrah,	Mesah,	Abed-Nego,	 jūs	Visaugstākā	Dieva	 kalpi,	
nāciet	ārā,	nāciet	šurp!”

Noņem ceturto vīru 3DN30.

6. aina
Uzliek pūli 3DN26 kopā ar jaunajiem vīriešiem 3DN27.

Ķēniņa	padomnieki	 spiedās	 apkārt,	 lai	 redzētu	 vīrus,	 kuri	 atradās	
liesmās,	bet	nesadega.	Virves	bija	sadegušas,	bet	viņu	drēbes	un	matus	
liesmas	nebija	skārušas.	Tie	pat	nesmaržoja	pēc	dūmiem!

Ķēniņš	apliecināja	vienīgā	patiesā	Dieva	varenību,	kurš	bija	izglābis	
jaunos	vīrus.	Viņu	drosmīgā	rīcība	lika	ķēniņam	domāt	par	Dievu.	
Tāpat	tas	būs	ar	tevi.	Kad	tu	paklausīsi	Dievam	un	atšķirsies	no	citiem,	
viņi	sāks	domāt	par	Dievu.	Viņi	pat	var	uzdot	tev	jautājumus.

Sadraham,	Mesaham	un	Abd-Nego	pat	neienāca	prātā,	ka	ķēniņš	izdos	
jaunu	pavēli,	liekot	nogalināt	ikvienu,	kas	kaut	ko	runās	pret	patieso	
un	dzīvo	Dievu.	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego	tika	paaugstināti	
vēl	svarīgākos	amatos	ķēniņvalstī.	Cik	viņiem	bija	jābūt	pateicīgiem	
Dievam	par	doto	drosmi	būt	stipriem	un	palikt	Viņa	pusē!

Dievs	arī	tev	var	dot	drosmi	būt	stipram	un	palikt	Dieva	pusē.	Ja	esi	
Dieva	bērns,	vai	paliksi	Dieva	pusē	šajā	nedēļā,	lai	kas	arī	notiktu?	Ja	

CPA

Attēls 3-6

CPA

Ceturto personu ķēniņš 
raksturo kā “dievišķu 
būtni”.   Tiek uzskatīts, ka 
tas ir pats Jēzus Kristus 
vai Dieva sūtīts eņģelis.  

Parāda pielietojuma 
kartīti.

Lai uzsvērtu notikuma 
neparastumu, padod 
bērniem apdegušu 
auduma gabalu, kas 
ož pēc dūmiem.  Tas 
palīdzēs viņiem saprast, 
ka notikušais ir brīnums.

Ķēniņš atzina, ka 
izraēliešu Dievs ir 
paveicis brīnumu un 
pasargājis jaunos 
vīriešus. Pats gan viņš 
nepieņēma Dievu un 
neizveidoja ar Viņu 
personīgas attiecības.
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par	tevi	smejas,	izprašņājot	par	tavu	ticību	Dievam,	vai	prasa	darīt	kaut	
ko	tādu,	kas	Viņam	nepatīk,	atceries	Dieva	apsolījumu	5.	Moz.	31:6.

Kopīgi nocitē.

Atceries,	ka	Dievs	ir	ar	tevi,	un	lūdz,	lai	Viņš	dod	tev	drosmi	paklausīt.	
Zini,	ka	„Dievam	vairāk	jāklausa	nekā	cilvēkiem”	(Ap.	d.	5:29).

Noņem visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	ķēniņš	Nebukadnēcars	uzcēla	milzīgo	statuju?	(Viņš gribēja, 

lai ļaudis to pielūgtu.) 

2.	 Kam	ticēja	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego? (Vienīgajam patiesajam 
Dievam, kurš radījis debesis un zemi.) 

3.	 Kurš	ir	Valdnieks	pār	visiem	ķēniņiem?	(Dievs) 

4.	 Kas	 notiks	 ar	 ikvienu,	 kurš	 nemetīsies	 zemē	 un	 nepielūgs	
uzstādīto	tēlu?	(Tas tiks iemests degošā ceplī.) 

5.	 Kāpēc	Sadrahs,	Mesahs	un	Abed-Nego	nepielūdza	tēlu?	(Dievs 
ir pavēlējis pielūgt vienīgi Viņu.) 

6.	 Kad	tev	var	būt	vajadzīga	drosme,	lai	paliktu	Dieva	pusē?	(Kad 
kāds grib, lai daru, kas nav pareizi. Atbildes var būt dažādas.) 

7.	 Ko	jaunie	vīri	sacīja	ķēniņam,	kad	viņš	teica,	ka	tiem	jāpielūdz	
tēls,	pretējā	gadījumā	viņus	iemetīs	degošā	ceplī?	(Dievs spēj mūs 
izglābt, bet, ja Viņš arī to nedarītu, mēs nepielūgsim tēlu.) 

8.	 Kas	notika	ar	karavīriem,	kuri	sasēja	Sadrahu,	Mesahu	un	Abed-
Nego	un	iemeta	viņus	ugunī?	(Uguns tos aprija.) 

9.	 Kas	pārsteidza	ķēniņu	pēc	tam,	kad	vīri	bija	iemesti	ugunī?	(Viņš 
redzēja ceplī nevis trīs, bet četrus vīrus, un viņi nebija sasieti vai sadeguši.) 

10.	 Uz	 kādu	 apsolījumu	 šīsdienas	Bībeles	 pantā	 tu	 vari	 vienmēr	
paļauties,	ja	esi	Dieva	bērns?	(Dievs vienmēr būs ar tevi.) 

11.	 Ko	uguns	bija	izdarījusi	vīru	drēbēm	un	matiem?	(Neko, nebija 
pat dūmu smakas!) 

12.	 Kādu	jaunu	pavēli	ķēniņš	izdeva?	(Tiks nogalināts ikviens, kurš kaut 
ko runās pret patieso un dzīvo Dievu.) 

Atkārtošanas 
spēle
Uguns
Sagatavo 20 A6 kartītes 
ar uzrakstiem „Uguns” 
vienā pusē. 16 kartītēm 
otrā pusē uzraksta 
iegūstamos punktus, 
bet uz četrām – vārdu 
„Uguns”. Kartītes izklāj 
uz grīdas ar uzrakstiem 
„Uguns” uz augšu. 
Par pareizu atbildi uz 
jautājumu bērns var 
pacelt vienu kartīti un 
iegūt punktus. Viņš var 
turpināt vākt punktus, bet, 
ja paceļ kartīti ar „Uguns” 
abās pusēs, tad visi 
šajā kārtā iegūtie punkti 
„sadeg”. Pēc tam kartītes 
noliek atpakaļ un sajauc 
to kārtību.

Parāda pielietojuma 
kartīti.
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Mācību aktivitāte
Nostāties Dieva pusē
Nokopē	situāciju	kartītes	(72.	lpp.)	un	sagriež.

Lai	bērns	izvēlas	situāciju	un	izlasa	skaļi.

Pirmais	bērns,	kurš	 izdomā,	kādu	 lūgšanu	viņš	varētu	 lūgt,	 lūdzot	
Dieva	palīdzību,	pieceļas	un	pasaka	to.

Noslēdz	ar	lūgšanu	grupā,	lūdzot	šajā	nedēļā	drosmi		nostāties	Dieva	
pusē.
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4. stunda
Lepnā Nebukadnēcara krišana

Rakstu vieta
Daniēla	4.	nodaļa.

Centrālā patiesība
Dievs	 stāv	 pretim	 lepniem,	 bet	 pazemīgiem	dod	
žēlastību.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Dod	Dievam	pienācīgo	godu!

Neatpestītajiem:	Novērsies	 no	 lepnības,	 uzticies	
Glābējam!

Bībeles pants
„..	 apjozieties	 ar	 pazemību.	 	Dievs	 stāv	 pretim	
lepniem,	bet	pazemīgiem	Viņš	dod	žēlastību.”	

1.	Pētera	5:5b

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

vai

	 figūras:	 	 4DN32,	 4DN33,	 4DN34,	 4DN35,	
4DN36,	4DN37,	4DN38,	4DN39,	4DN40	un	
4DN41.

	 Fons	(ieteicams):	Pilsētas	siluets.

Un

	 Kartīte:	Dod	Dievam	pienācīgo	godu!

Stundas vadlīnijas 

Ievads 
Peldēšanas	sacensības.	 CP

Notikumu attīstība
1.	 Nebukadnēcars	lepojas	ar	savu	ķēniņvalsti.		

 CP
2.	 Ķēniņa	sapnis:	 	
	 -	brīnišķīgais	koks,
	 -	tas	tiek	nocirsts,
	 -	eņģelis	saka:	„Lai	tas	top	kā	dzīvnieks!”
  CP
3	 Gudrie	nespēj	izskaidrot	sapni.

4.	 Daniēls	atnāk	pie	ķēniņa.	 CPN
5	 Daniēls	izskaidro	sapni.	 CPN
6	 Daniēls	dod	ķēniņam	padomu	novērsties	no	

grēkiem.	  
 CPN

7.	 Pēc	gada	ķēniņš	lielās	ar	saviem	sasniegumiem.

8.	 Balss	no	debesīm	brīdina,	ka	viņa	ķēniņvalsts	
ir	paņemta	projām.

9.	 Ķēniņš	uzreiz	top	kā	dzīvnieks.		 CPA

Kulminācija
Pēc	 septiņiem	 gadiem	Nebukadnēcars	 atzīst	
Dievu. CPN, CPA

Noslēgums
Ķēniņa	vara	tiek	atjaunota.

Ķēniņš,	godinot	Dievu,	izdod	paziņojumu.

  CPA, CPN
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„..	 apjozieties	 ar	 pazemību.	 	Dievs	 stāv	 pretim	 lepniem,	 bet	
pazemīgiem	Viņš	dod	žēlastību.”	1.	Pētera	5:5b

Ievads
Es	teikšu	kādus	vārdus.	Vai	varat	pateikt	katram	no	tiem	pretējas	
nozīmes	vārdu?	

Sakiet vārdus un ļaujiet bērniem nosaukt to antonīmus: ātrs (lēns), augsts 
(zems), sākums (gals), iekšā (ārā). Nobeidziet ar lepns (pazemīgs), ja 
nepieciešams, palīdziet bērniem.

Mēs	daudz	nerunāsim	par	pazemību,	bet	Dievam	ir	dažas	svarīgas	
lietas,	ko	par	to	teikt.

Iepazīstināšana
Parādiet savu Bībeli, paskaidrojot, ka Tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no 
Bībeles un paskaidrojiet, kā to atrast. Lai bērni izlasa pantu no uzskates 
kopā ar jums.

Izskaidrojums
Apjozieties ar pazemību – pieņem	 sevi	 tādu,	 kādu	Dievs	 tevi	 ir	
radījis.	Neiedomājies	no	sevis	sazin	ko.		Dieva	skatījumā	neviens	
nav	labāks	par	otru.

Jo Dievs stāv pretim lepniem – Dievs	stājas	pretim	tiem,	kuri	no	sevis	
pārāk	daudz	iedomājas.

Bet pazemīgiem Viņš dod žēlastību – Dievs	īpaši	rūpējas	par	tiem,	
kuriem	ir	pazemīga	attieksme.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Ja	esi	uzticējies	Jēzum,	neļauj	augstprātīgām	domām	

un	attieksmei	ieperināties	tavā	prātā.	Dievs	tevi	radīja	
tādu,	kāds	esi,	tādēļ	pagodini	Dievu	ar	savu	dzīvi.		

Neatpestītajiem:	Dievs	tevi	mīl,	pat	ja	tu	netici	Jēzum	kā	savam	
Glābējam.	Viņš	tevi	radījis	 tieši	 tādu,	kāds	esi.	Viņš	
par	tevi	zina	visu	un	grib,	lai	tici	Viņa	Dēlam,	Kungam	
Jēzum.	Mēs	par	to	parunāsim	šīsdienas	Bībeles	stundā.

Atkārtojums
Skolotājs	saka

Lai	bērni	atkārto	pantu,	sekojot	jūsu	norādījumiem:	„Skolotājs	
saka	–	uzlieciet	rokas	uz	galvas.”	Izvēlieties	vienkāršas	darbības,	
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lai	bērni	spētu	domāt	par	vārdiem,	kamēr	tos	atkārto.	Citi	piemēri:	
pamājiet	ar	galvu,	soļojiet	uz	vietas,	sasitiet	plaukstas,	aizveriet	
acis,	nostājieties	uz	vienas	kājas.
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Stunda
Bija	peldēšanas	stafetes	sacensības.	

„Ātrāk,	ātrāk,	Māri!”	Filips	mudināja	Māri.

Māris	 centās,	 cik	 spēja,	 tomēr	 palika	 nedaudz	 iepakaļ	 savam	
sāncensim.	Māris	neieguva	komandai	vajadzīgo	laiku,	tāpēc	viņiem	
bija	jāsamierinās	ar	otro	vietu.

„Es	 būtu	 varējis	 peldēt	 ātrāk,”	Filips	 kurnēja.	 „Es	 to	 viegli	 būtu	
izcīnījis.”

Filips	visur	bija	ātrs		–	gan	peldēšanā	baseinā,	gan	uz	skrejceļa	vai	
futbola	laukumā.

„Es	pie	tā	piestrādāju,”	viņš	lepni	teica,	„tādēļ	esmu	labākais.”	

Taisnība	–	viņš	katru	dienu	trenējās	un	neēda	daudz	saldumu.

Kā	tu	domā,	vai	Filipam	bija	tiesības	lepoties?	

Pārrunājiet.

Dievs	Bībelē	saka:	„Kas	tad	tev	ir,	ko	tu	nebūtu	saņēmis?	Bet,	ja	tu	esi	
saņēmis,	kāpēc	lepojies,	it	kā	nebūtu	saņēmis?”	(1.	Kor.	4:7)	Kas	deva	
Filipam	spēcīgās	kājas	un	labo	veselību?	–	Dievs!	Filipam	nebija	tiesību	
būt	lepnam.	Tas	mums	visiem	jāmācās.	Ķēniņam	Nebukadnēcaram	
tas	ne	pavisam	nenācās	viegli.	

1. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu 4DN31.

Viņš	bija	lepns	vīrs.	Nebukadnēcars	dzīvoja	skaistā	pilī	lieliskā	pilsētā.	
Viņš	pārvaldīja	milzīgu	impēriju,	un	viņam	bija	varena	armija.	

„Es	to	visu	esmu	veicis,	es	patiesi	esmu	liels	valdnieks,”	viņš	mēdza	
domāt.

Nebukadnēcars	bija	lepns.	Ievēro,	ka	burts	„p”	ir	vārda	„lepns”	vidū.	
Lepnība	ir	tad,	kad	viss	grozās	ap	„p”	–	ap	pašu.	Lepni	cilvēki	domā:	
„es	pats	no	sevis	esmu	ļoti	gudrs”	vai	„es	pats	patiešām	esmu	varen	
labs,	labāks	nekā	vairums	cilvēku,”	vai	„es	pats	zinu,	kas	ir	pareizi,	
man	vienmēr	ir	taisnība”.	Viss	grozās	ap	sevi	pašu.	Nebukadnēcars	
bija	ļoti	lepns,	bija	skaidrs,	ka	Dievs	nostāsies	pret	viņu.	Bībelē	teikts,	
ka	Dievs	ienīst	lepnību	un	lepniem	ļaudīm	stājas	pretim. 

Izlasa 1. Pēt. 5:5.

Ko	Dievs	darīs	ar	Nebukadnēcaru?
Noņem ķēniņu 4DN31.

CP

CP

Attēls 4-1

Izlasa pantu no Bībeles.
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2. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu 4DN 32, koku 4DN 33 aiz ķēniņa.

Dievs	deva	ķēniņam	sapni.	Jā,	citu	sapni!	

Nebukadnēcars	redzēja	koku,	kas	šķita	esam	zemes	centrā.	Tas	bija	
lielāks	par	jebkuru	koku,	ko	viņš	agrāk	bija	redzējis.	Viņam	patika	
koki,	un	šis	bija	īpaši	skaists	un	varens,	tā	zari	sniedzās	līdz		debesīm.		
Ķēniņam	šķita,	ka	to	var	redzēt	visā	pasaulē.

Kokam	bija	ne	tikai	skaistas	lapas.	Tam	bija	arī	daudz	lielisku	augļu,	
kas	derēja	gan	cilvēkiem,	gan	dzīvniekiem,	gan	putniem.	Šī	lielā	koka	
paēnā	varēja	no	saules	svelmes	patverties	gan	cilveki,	gan	dzīvnieki.	
Tā	zaros	vija	ligzdas	dažādi	putni.

Kamēr	Nebukadnēcars	sapnī	līksmoja	par	krāšņo	koku,	notika	kaut	
kas	savāds.

Nomaina koku 4DN33 ar celmu 4DN35. Uzliek eņģeli 4DN34.

Nebukadnēcars	redzēja	no	debesīm	nolaižamies	eņģeli.	

Eņģelis	sauca:	„Nocērtiet	koku,	apcērtiet	tā	zarus,	noplēsiet	 lapas,	
izkaisiet	augļus.	Lai	dzīvnieki	to	visu	sabradā.	Atstājiet	vien	celmu.	
To	apjoziet	dzelzs	un	bronzas	važām,	bet	lai	tam	pāri	aug	zāle.”

Sapnis	vēl	nebija	beidzies.	Eņģelis	turpināja:	„Lai	viņu	slacina	debesu	
rasa.	Lai	viņa	cilvēka	prāts	 tiek	pārvērsts	par	dzīvnieka	prātu.	Lai	
paiet	septiņi	gadi.	Tas	ir	tādēļ,	lai	ikviens	zinātu,	ka	Visaugstākais	ir	
Valdnieks	pār	visiem	cilvēkiem.	Viņš,	kuru	grib,	ieceļ	par	ķēniņu	virs	
zemes.”

Kāds	savāds	sapnis!	Esmu	pārliecināts,	ka	jūs	to	nevarat	saprast.	Par	
vienu	gan	mēs	varam	būt	droši.	Dievs	gribēja,	 lai	Nebukadnēcars	
zinātu,	ka	Viņš,	Visaugstākais,	ir	Valdnieks	pār	visu.	Kad	tu	ieraugi,	
cik	liels,	varens	un	spēcīgs	ir	Dievs,	tad	sāc	saprast,	cik	niecīgs	un	vājš	
pats	esi.	Salīdzinājumā	ar	Dievu	mēs	esam	tik	mazītiņi,	ka	nav	vietas	
lepnībai.	Vai	Nebukadnēcars	to	saprata?	Viņš	pamodās.	Viņš	vairs	
nejutās	liels.	Viņš	bija	nobijies.

Noņem visas figūras.

3. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu un padomdevējus 4DN 36-37.

„Atvediet	manus	gudros,”	viņš	pavēlēja,	„man	vajag,	lai	viņi	izskaidro	
šo	sapni.”

Gudrie	atnāca.	Burvji,	astrologi,	pūšļotāji,	zīlnieki,	burvju	mākslinieki.	
Kā	tu	domā,	vai	tie	spēja	izskaidrot	sapni?	Nē!

Noņem padomdevējus 4DN 37. Uzliek Daniēlu 4DN 38.

CP

Attēls 4-3 
(ar Daniēlu un aizsegtu ķēniņu)

Attēls 4-2

Šo sapni ķēniņš 
nosapņoja apmēram 30 
gadus pēc notikuma ar 
uguns cepli.

„Būs pagājuši septiņi 
gadi” (Dan. 4:20).

Lai bērni parāda, cik ļoti 
lielas bailes bija redzamas 
ķēniņa sejā.
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Beidzot	 pie	 ķēniņa	 atnāca	Daniēls.	Nebukadnēcars	 uzrunāja	 viņu	
babiloniešu	vārdā.	

„Beltsacar,”	viņš	teica,	„es	zinu,	ka	tu	esi	gudrāks	par	visiem	maniem	
gudrajiem.	Svēto	dievu	gars	mīt	 tevī,	un	 tev	nekas	nav	par	grūtu.	
Pasaki,	ko	nozīmē	mans	sapnis.”	

Daniēls	saprata,	ka	tas	bija	Dievs,	kurš	 izkārtoja	viņam	šo	svarīgo	
darbu.	Daniēls	 paļāvās	 uz	Dievu,	 nevis	 uz	 savu	paša	 gudrību,	 lai	
izskaidrotu	sapni.	Daniēls	bija	pretstats	lepnam	cilvēkam,	viņš	bija	
pazemīgs.	

Tādus	Dievs	grib	mūs	redzēt.	Dievs	vēlas,	lai	tu	sevi	saskati	tādu,	kāds	
patiesībā	esi,	tādu,	kādu	tevi	raksturo	Bībele.	Ir	svarīgi,	lai	tu	apzinātos,	
ka	esi	grēcinieks	un	neko	nespēj	darīt,	lai	sevi	izglābtu.	Bībelē	teikts,	
ka	Dievs	pazemīgajiem	dod	žēlastību.	Viņš	to	deva	Daniēlam.

Ķēniņš	izstāstīja	Daniēlam	savu	sapni.		

Ļaujiet bērniem atsaukt atmiņā sapni, parādot attiecīgos attēlus, lai palīdzētu atcerēties.

Kad	Nebukadnēcars	bija	beidzis,	viņš	gaidīja	izskaidrojumu.	Daniēls	
klusēja.	Viņš	negribēja	atklāt	ķēniņam	briesmīgos	jaunumus,	ko	Dievs	
bija	parādījis.

Uzliek virs ķēniņa koku 4DN 33.

Beidzot	Daniēls	 teica:	„Mans	kungs,	kaut	 tikai	 sapnis	 attiektos	uz	
taviem	ienaidniekiem!	

Pauze.

Tas	brīnišķīgais	koks,	ko	tu	redzēji,	esi	tu,	ķēniņ	Nebukadnēcar.	Tu	esi	
kļuvis	liels	un	pārvaldi	lielāko	ķēniņvalsti	virs	zemes.	Visi	tevi	pazīst	
un	zina	par	tavu	varenību.

Nomaina 4DN 33 ar celmu 4DN 35. Uzliek eņģeli 4DN 34.

„Bet	tu	redzēji	no	debesīm	nākam	eņģeli,	kurš	teica:	„Nocērtiet	koku	
un	iznīciniet	to.””	Daniēlam	bija	ļoti	uzmanīgi	jāizvēlas	katrs	vārds,	
ko	teikt	tālāk:	„Visaugstais	Dievs	ir	pavēlējis,	ka	tev	būs	jāatstāj	savi	
ļaudis	un	jādzīvo	kā	dzīvniekam.	Tev	būs	jāēd	zāle	kā	govij	un	jāguļ	
zem	klajas	debess,	ka	naktī	rasa	tevi	slacinās.	Paies	septiņi	gadi,	līdz	
tu	sapratīsi,	ka	Visaugstākais	ir	īstais	Valdnieks	virs	zemes,	un	atzīsi,	
ka	Dievs	ir	tas,	kurš	piešķir	ķēniņiem	varu.”

Kas	par	briesmīgu	vēsti!	Dievs	stājās	pretim	lepnajam	ķēniņam.	Viņš	
ienīst	 grēcīgo	 lepnību	 un	darbojas	 tai	 pretim.	Patiesībā	 lepnība	 ir	
nopelnu	piesavināšanās	sev,	kad	tos	vajadzētu	dot	Dievam.	

Vai	esi	vainīgs	lepnībā?	Varbūt	lielījies,	cik	sekmīgs	esi	matemātikā	
vai	 sportā?	Varbūt	 tu	domā,	 ka	 esi	 skaistāka	nekā	 citas	meitenes?	
Iespējams,	tu	atsakies	pieņemt	Jēzu	Kristu	par	savu	Glābēju,	jo	domā,	

CPN

CPN

Attēls 4-3

Daniēls lietoja uzrunu 
„kungs” un izrādīja 
cieņu ķēniņam, bet tas 
nenozīmēja, ka ķēniņš ir 
Daniēla dievs.

Garīga slimība, kuras 
rezultātā cilvēka uzvedība 
līdzinās dzīvnieka 
uzvedībai. 
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ka	tāpat	jau	esi	pietiekami	labs.	Atceries,	ka	Dievs	stājas	pretim	tiem,	
kuri	 ir	pārak	augstās	domās	par	 sevi.	Tādēļ	Viņš	 sūtīja	Savu	vēsti	
ķēniņam	Nebukadnēcaram.

Daniēlam	bija	 vēl	 kas	 sakāms.	 „Pavēle	 atstāt	 celmu	 rāda,	 ka	 tava	
ķēniņvalsts	tiks	tev	atdota	atpakaļ,	kad	atzīsi,	ka	Dievs	vienīgais	 ir	
valdnieks	pār	debesīm	un	zemi.”	

Daniēls	bija	 kalpojis	 ķēniņam	daudz	gadu	un	nevēlējās	 redzēt,	 ka	
viņam	notiek	šīs	briesmīgās	lietas,	tādēļ	deva	viņam	labu	padomu:	
„Atgriezies	no	saviem	grēkiem	un	dari	to,	kas	taisns.”

Dievs	grib,	lai	arī	tu	atgriezies	no	savas	grēcīgās	lepnības.	Viņš	grib,	
lai	esi	pazemīgs.	Tev	jāierauga,	ka	viss,	kas	esi	vai	kas	tev	ir,	nāk	no	
Dieva.	Viņš	grib,	lai	redzi	un	saproti,	ka	neesi	pietiekami	labs,	ka	esi	
grēcinieks,	kas	no	Dieva	nav	pelnījis	neko	citu	kā	tikai	sodu.	Dievs	
pazemīgiem	dod	žēlastību.	Žēlastība	 ir	mīlestība,	ko	neesi	pelnījis.	
Dievs	deva	Savu	vienīgo	Dēlu,	lai	Viņš	mirtu	pie	krusta	tavu	grēku	
dēļ.	Mēs	to	neesam	pelnījuši,	bet	Dievs	to	darīja.	Dievs	tevi	aicina.	
Viņš	piedod	un	izglābj	katru,	kurš	novēršas	no	grēkiem	un	lepnības	
un	uzticas	Jēzum	kā	savam	Glābējam.	Viņš	būs	tavs	Debesu	Tēvs,	
kurš	mīlēs	 tevi	un	 rūpēsies	par	 tevi	katru	dienu.	Kāpēc	gan	 lepni	
atteikties	no	Dieva	žēlastības?	Nebukadnēcars	nebija	gatavs	novērsties	
no	lepnības.

Noņem visas figūras. 

4. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Parādiet ķēniņu 4DN39.

Pagāja	gads.	Ķēniņš	Nebukadnēcars	nemaz	nebija	mainījies.	Kādu	
dienu	viņš	pastaigājās	pa	savas	pils	lēzeno	jumtu,	skatoties	uz	vareno	
pilsētu	Bābeli.	

„Kādu	brīnišķīgu	pilsētu	es	esmu	uzcēlis!	Un	kāda	pils!	Es,	es	to	esmu	
paveicis!	Redziet,	cik	es	esmu	varens!”	Nebukadnēcars	plātījās.

Te	piepeši	no	Debesīm	atskanēja	balss.

„Ķēniņ	Nebukadnēcar,	klausies	tev	domāto	vēsti!	Tava	ķēniņa	vara	ir	
tev	atņemta.	Tu	tiksi	izdzīts	no	cilvēku	vidus	un	dzīvosi	pie	lopiem.	Tu	
ēdīsi	zāli	kā	lopi.	Paies	septiņi	gadi,	līdz	tu	atzīsi,	ka	Dievam	vienam	
pieder	vara.”

Nomaina ķēniņu 4DN39 ar 4DN40.

Tajā	pašā	mirklī	tas	tā	arī	notika!	Tieši	tā,	kā	ķēniņš	bija	nosapņojis!	
Nebukadnēcars	izskrēja	no	pils	kā	traks	palicis	un	aizjoņoja	uz	lauku,	
kur	kļuva	līdzīgs	lopam.	Viņš	ēda	zāli	kā	govs.	Viņa	mati	izauga	kā	
ērgļa	spalvas.	Viņa	roku	un	kāju	nagi	nekad	netika	apgriezti,	izauga	
gari	un	līki	kā	putnam.	Kas	par	šausmīgu	dzīvi!

CPN

Attēls 4-4

Attēls 4-5

Attēls 4-6

Pirmsskolnieki 
(nometoties četrāpus) var 
atdarināt dzīvniekus, kas 
ēd zāli. 
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Dievs	Bībelē	saka:	„Cilvēka	lepnība	viņu	gāzīs.”	(Salamana	pam.	29:23)	
Lepnība	tevi	var	izpostīt.	Tā	var	sagraut	tavu	dzīvi,	turēt	tālu	no	Dieva,	
un	Dievam	tas	jāsoda.	Ja	tu	esi	kristietis,	novērsies	no	savas	lepnības!	
Kad	izcīni	balvu,	nelielies!	Ja	labi	dziedi,	ja	esi	gudrs,	ja	tev	labi	veicas	
sportā,	atceries,	ka	Dievs	tevi	tādu	radīja,	un	pateicies	Viņam.	Kādēļ	
tev	ir	piedots?	Kādēļ	tev	ir	mūžīgā	dzīvība?	Kādēļ	tu	ej	uz	Debesīm?	
Tas	viss	 ir,	pateicoties	Kungam	Jēzum	Kristum.	Lepojies	ar	Viņu,	
nevis	ar	sevi.	Dod	Dievam	godu	par	to,	kas	esi.	Nebukadnēcars	to	
vēl	nebija	iemācījies.

Laiks	ritēja	lēni.	Viens	gads…	divi…	trīs…	

Septiņus	 garus	 gadus	Nebukadnēcara	 prāts	 pienācīgi	 nestrādāja	
un	viņam	nācās	dzīvot	un	domāt	kā	dzīvniekam.	Viņš	vairs	nebija	
varenais	valdnieks,	kuru	visi	cienīja	un	apbrīnoja.	Tā	vietā	viņš	cieta	
briesmīgas	garīgās	slimības	sekas.	Viņa	grēcīgā	lepnība	beidzot	bija	
sagrāvusi	paša	dzīvi.

5. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Nomaina ķēniņu 4DN40 ar 4DN41.

Septītā	 gada	 beigās	Nebukadnēcars	 teica:	 „Es	 paskatījos	 augšup	
debesīs,	un	mans	prāts	atgriezās.	Tad	es	slavēju	un	godināju	Dievu.	
Nevienam	nav	tiesību	apstrīdēt	to,	ko	Dievs	dara.”	

Vai	ķēniņš	joprojām	bija	lepns?	Nē!	Viņš	bija	iemācījies,	ka	Dievs	ir	
varens,	nevis	Nebukadnēcars.	Dieva	vārds	rakstāms	ar	 lielo	burtu.	
Dievs	pazemoja	ķēniņu.

Lepnais	saka:	„Es	lieliski	varu	dzīvot	bez	Dieva.”

Pazemīgais	saka:	„Man	Dievs	ir	ļoti,	ļoti	vajadzīgs!”

Lepnais	 saka:	 „Es	 esmu	 labāks	 nekā	 vairums	 ļaužu.	Dievs	mani	
nesodīs.”

Pazemīgais	saka:	„Esmu	ļauns	un	grēcīgs.	Esmu	pelnījis	Dieva	sodu.”

Lepnais	saka:	„Es	pats	gribu	vadīt	savu	dzīvi.”

Pazemīgais	saka:	„Lai	Jēzus	ir	noteicējs.”

Kurš	no	šiem	diviem	esi	tu?	Lepnais	vai	pazemīgais?

Beidzot	Nebukadnēcars	bija	pazemīgs,	un	mēs	zinām,	ka	Dievs	tur	
Savu	solījumu	pazemīgiem	dot	žēlastību.

Dievs	dziedināja	ķēniņa	prātu.	Viņš	tam	arī	atdeva	atpakaļ	ķēniņvalsti.	
Ķēniņš	 atklājumu	par	Dievu	 nepaturēja	 pie	 sevis,	 bet	 gribēja,	 lai	
ikviens	to	uzzinātu.
Nomaina ķēniņu 4DN41 ar figūru 4DN31.

Šāds	bija	ķēniņa	paziņojums.

CPA

CPN, CPA

Attēls 4-1

Parāda kartīti ar 
pielietojumu: Dod Dievam 
pienācīgo godu!

Pirmsskolniekiem patiks 
skaitīt uz pirkstiem gadus.

Izlasa pantu no Bībeles.



Daniēls – stiprs Dievā

47

„Ķēniņš	Nebukadnēcars	visām	tautām,	tautībām	un	valodām,	kādas	
pastāv	virs	zemes:	„Miers	lai	jums	ir	bagātīgi!	Es	nolēmu	darīt	visiem	
zināmas	tās	zīmes	un	tos	brīnumus,	ko	visuaugstais	Dievs	man	darījis.”	
(Dan.	3:31-32)	

Ķēniņš	stāstīja,	ka	Dieva	valstība	(ne	viņa	paša)	ir	mūžīga	valstība.	
Nebukadnēcars	gribēja	dot	Dievam	godu	par	visu,	ko	Viņš	bija	darījis.	
Ķēniņš	bija	guvis	labu	mācību	par	lepnību.	Vai	tu	arī?	Ja	esi	Dieva	
bērns,	pielūko,	ka	dod	godu	Dievam	par	visu,	ko	Viņš	ir	darījis	tavā	
labā!	Sargies,	lai	lepnība	neielavās	tavā	dzīvē!	Lūdz,	lai	Dievs	tev	palīdz	
būt	pazemīgam	un	tikt	galā	ar	uzmācīgo	„pats”!

Visļaunākais	 lepnības	paveids	 ir	domāt,	ka	paši	varam	 tikt	galā	 ar	
savu	grēka	problēmu	un	salīdzināties	ar	Dievu.	Vai	novērsīsies	no	
šīs	lepnības	un	teiksi	Dievam,	ka	vēlies	to	pārtraukt?	Tici	Kungam	
Jēzum	kā	savam	Glābējam	un	Kungam!	Dievs	tevi	neatstums.	Viņš	
„pazemīgiem	dod	žēlastību”	(1.	Pēt.	5:5).	
Noslēdz ar lūgšanu un dara sevi pieejamu padomdošanai. To var pateikt tā: 

Varbūt,	ka	tu	vēlies	novērsties	no	grēka	un	lepnuma	un	atdot	savu	
dzīvi	Kungam	Jēzum,	bet	tev	ir	kādi	jautājumi	par	to.	Es	ar	prieku	
parādīšu	atbildes	no	Bībeles.	Pēc	nodarbības	es	būšu	(norāda vietu).

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kas	ir	lepnība?	(Būt par sevi pārāk augstās domās.) 

2.	 Kādēļ	mums	nevajadzētu	būt	lepniem	par	labu	izskatu,	gudrību	
vai	sekmēm	sportā? (Jo to visu mums ir devis Dievs.) 

3.	 Par	ko	ķēniņš	sapņoja?	 (Par lielu, skaistu koku, kuru eņģelis nāca 
nocirst.) 

4.	 Ko	sapnis	rādīja,	kas	notiks	ar	ķēniņu?	(Viņš saslims ar garīgu slimību, 
dzīvos laukā un ēdīs zāli kā dzīvnieks septiņus gadus.) 

5.	 Ko	Dievs	dara	lepnajiem?	(Stājas pretim.) 

6.	 Ko	Dievs	dara	pazemīgajiem?	(Dod žēlastību.) 

7.	 Kādu	labu	ziņu	Daniēls	pateica	ķēniņam?	(Viņa ķēniņvalsts tam 
tiks atdota, kad viņš atzīs, ka Dievs patiesi ir Tas, kurš visu pārvalda.) 

8.	 Kā	lepnība	var	cilvēkus	aizkavēt	uzticēties	Kungam	Jēzum?	(Tie 
domā, ka viss jau ir kārtībā bez Viņa palīdzības.) 

9.	 Ko	Daniēls	ieteica	ķēniņam	darīt?	(Atgriezties no grēkiem un dot godu 
Dievam.) 

10.	 Ar	ko	Nebukadnēcars	lielījās? (Ar pilsētu, pili un savu varenību.) 

11.	 Kādu	ziņu	ķēniņš	sūtīja	saviem	ļaudīm,	kad	bija	guvis	mācību?	
(Patiesais, dzīvais Dievs ir varens un valdīs mūžīgi mūžam.) 

CPN

CPA
Parāda pielietojuma 
kartīti.

Aicina bērnus pieņemt 
Jēzu Kristu. 

Atkārtošanas 
spēle
Dod vai ņem
Uz lapiņām uzraksta 
iegūstamo punktu skaitu 
un ieliek maisiņā ar 
uzrakstu „Punkti”. Uz otra 
maisiņa uzraksta „Dod vai 
ņem”. Šajā maisiņā ieliek 
8 lapiņas ar uzrakstu 
„Dod” un 8 lapiņas ar 
uzrakstu „Ņem”. Kad 
komanda pareizi atbild 
uz jautājumu, kāds tās 
pārstāvis izvelk vienu 
kartīti no maisiņa ar 
uzrakstu „Punkti” un 
vienu kartīti no maisiņa ar 
uzrakstu „Dod vai ņem”. 
Ja izvilkts vārds „Dod”, 
tad punkti tiek atdoti 
pretinieku komandai, ja 
„Ņem”, tad punkti paliek 
savai komandai.

Izlasa no Bībeles.
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12.	 Ko	tu	vari	darīt,	kad	tiec	kārdināts	būt	lepns?	(Atcerēties, ka tas ir 
Dievs, kas tev palīdz. Slavēt Viņu un pateikties Viņam.) 

Mācību aktivitāte
Izvēlies pazemību
Nokopē	situāciju	kartītes	(73.	lpp.)	un	sagriež.

Bērns	izvēlas	vienu	situāciju	un	to	izlasa.

Pārējie	bērni	izlemj,	vai	situācija	parāda	lepnību	vai	pazemību.	Ja	tā	ir	
lepnība,	bērni	pieceļas	un	norāda	paši	uz	sevi.	Ja	situācijā	saskatāma	
pazemība,	tad	bērni	paliek	sēžot	un	norāda	cits	uz	citu.

Ja	situācija	norādīja	uz	lepnību,	tad	pārrunājiet,	ko	darīt,	lai	lepnības	
vietā	būtu	pazemība.
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5. stunda
Raksts uz sienas

Rakstu vieta
Daniēla	5.	nodaļa.

Centrālā patiesība
Dievs	ņem	grēku	nopietni	un	to	sodīs.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Atgriezies	no	saviem	grēkiem	pie	

Jēzus	Kristus,	jo	Viņš	var	tevi	izglābt!

Bībeles pants
„..	Tad	 jūs	būsit	Tā	Kunga	priekšā	apgrēkojušies,	
tad	jūs	izjutīsit	savus	grēkus,	kad	tie	jūs	atradīs!”			
4.	Mozus	32:23

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

vai

	 figūras:	 5DN42,	 5DN43,	 5DN44,	 5DN45,	
5DN46,	5DN47,	5DN48,	5DN49	un	5DN50.	

	 Fons	(ieteicams):	Pilsētas	siluets.

Stundas vadlīnijas

Ievads 
Vai	esi	dzirdējis,	kādu	lielāmies	ar	to,	ka	darījis	
ļaunu?

Notikumu attīstība
1.	 Ķēniņš	Belsacars	rīko	lielas	dzīres.

2.	 Tiek	atnesti	un	lietoti	Tempļa	trauki.	CPN
3.	 Parādās	roka,	kas	raksta	uz	sienas.	 CPN
4	 Pārbiedētais	ķēniņš	prasa	pēc	izskaidrojuma.

5.	 Gudrie	nespēj	to	iztulkot.

6.	 Karaliene	 saka	 Belsacaram,	 lai	 pasauc	
Daniēlu.

7.	 Daniēls	 tiek	atvests	un	norāda	ķēniņam	uz	
viņa	grēku.	 CPN

8.	 Daniēls	iztulko	rakstīto.

9.	 Ķēniņš	atalgo	Daniēlu.

Kulminācija
Ienaidnieki	ielaužas	Babilonijā.

Noslēgums
Belsacars	zaudē	savu	ķēniņvalsti	un	dzīvību.

Mēdietis	Dārijs	kļūst	par	ķēniņu.	 CPN
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„..	tad	jūs	būsit	Tā	Kunga	priekšā	apgrēkojušies,	tad	jūs	izjutīsit	
savus	grēkus,	kad	tie	jūs	atradīs!”		4.	Mozus	32:23

Ievads
Kas	ir	galvenais,	spēlējot	paslēpes?	

Ļaujiet bērniem paskaidrot.

Reizēm	jūs	atrodat	tiešām	labu	paslēptuvi,	tāpēc	paiet	ilgs	laiks,	
kamēr	kāds	jūs	atrod.	Taču	ar	Dievu	nevar	spēlēt	paslēpes.	Mēs	
nekad	nevaram	paslēpties	no	Dieva	vai	noslēpt	no	Viņa	savus	
nodarījumus.	Lūk,	ko	Viņš	par	to	saka.

Iepazīstināšana
Parādiet savu Bībeli, paskaidrojot, ka Tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no 
Bībeles un paskaidrojiet, kā to atrast. Lai bērni izlasa pantu no uzskates 
kopā ar jums.

Izskaidrojums
Tad jūs būsiet Tā Kunga priekšā apgrēkojušies –	Dievs	 saka,	 ka,	
neklausot	Viņam,	esam	grēkojuši	pret	Viņu.	Visu,	ko	dari,	saki	
vai	domā,	kas	Viņam	nepatīk,	Dievs	nosauc	par	grēku.	Jebkurš	
grēks	ir	pret	Dievu,	ne	tikai	pret	otru	cilvēku.

Tad jūs izjutīsiet savus grēkus, kad tie jūs atradīs –	tu	nevari	savu	grēku	
noslēpt	no	Dieva,	ne	arī	izbēgt	no	grēka	sekām.	Dievs	mīlestībā	
ļauj	mums	izbaudīt	grēka	sekas,	lai	mēs	mācītos	Viņam	paklausīt.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Lai	 arī	 esi	uzticējies	 Jēzum	kā	 savam	Glābējam,	

tomēr	tu	piedzīvosi	kārdinājumus	grēkot.	Kad	izlem	
grēkot,	tu	vari	tajā	brīdī	neredzēt	grēka	sekas,	bet	tās	
būs.	Dievs	neļaus	tev	iet	tālāk	ar	grēku.

Neatpestītajiem:	Ja	nekad	neesi	uzticējies	Jēzum,	grēks	tevi	šķir	
no	Dieva.	Tev	jātic,	ka	Jēzus	mira	tavu	grēku	dēļ,	un	
jāuzņem	Viņš	kā	Glābējs	no	grēkiem.	Vēlāk	šodien	
mēs	tev	dosim	iespēju	to	izdarīt.

Atkārtojums
Kurš	nākošais?

Uz	sešām	līdz	astoņām	kartītēm	uzrakstiet,	kuram	jācitē	Bībeles	
pants,	piem.,	visi	zēni,	visas	meitenes,	visi,	kuriem	ir	kurpju	auklas,	
visi,	kuriem	garšo	saldējums,	kuriem	patīk	sports,	kuriem	patīk	
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runāt	pa	telefonu,	ikviens,	kurš	atnācis	šodien	uz	nodarbību,	kam	
patīk	rakstīt	uz	tāfeles.	

Ielieciet	 kartītes	 papīra	maisā	 un	 ļaujiet	 kādam	bērnam	vienu	
izvilkt.	Visi,	kuri	ietilpst	attiecīgajā	kategorijā,	pieceļas	un	kopīgi	
pasaka	pantu.	

Turpiniet,	bērniem	velkot	kartītes	un	atkārtojot	pantu.
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Stunda
Varbūt	tu	esi	izdarījis	ko	tādu,	par	ko	zināji,	ka	tas	ir	slikti,	bet	domāji,	
ka	tiksi	sveikā	cauri.	

Šīsdienas	Bībeles	 stundā	pieminētais	 ķēniņš	 apzināti	 rīkojās	 slikti.	
Par	spīti	tam,	ka	Dievs	viņu	bija	brīdinājis,	ķēniņš	domāja,	ka	gan	jau	
nekas	slikts	nenotiks.	Tonakt	pilī	bija	dzīres…

1. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek viesības 5DN 42.

Ķēniņa	Nebukadnēcara	vairs	nebija	starp	dzīvajiem.	Tagad	Belsacars,	
ķēniņa	Nebukadnēcara	radinieks,	valdīja	Babilonijā.	Belsacars	rīkoja	
lielas	dzīres	saviem	augstmaņiem	un	sievām.	Tur	bija	pāri	par	tūkstoti	
cilvēku!

Tas	 bija	 neparasts	 laiks	 dzīrēm.	 Pilsētu	 bija	 aplencis	 ienaidnieks	
un	 centās	 to	 ieņemt.	Ķēniņš	Belsacars	 to	 zināja,	 bet	 domāja,	 ka	
uztraukumam	nav	pamata.	Pilsētai	 ir	vareni	mūri!	Pārāk	augsti,	 lai	
varētu	tiktu	pāri,	un	pārāk	biezi,	lai	izlauztos	cauri.	Caur	pilsētu	tecēja	
upe,	kas	nodrošināja	ar	ūdeni,	un	pilsētā	bija	pārtikas	krājumi	gadiem!	
Ķēniņš	Belsacars	jutās	pietiekami	drošs,	lai	rīkotu	dzīres	un	pielūgtu	
savus	elkus,	kamēr	ienaidnieka	karavīri	nāca	uzbrukumā!

Ķēniņš	un	viņa	viesi	bija	jau	ēduši	pašus	labākos	ēdienus	un	dzēruši	
vīnu,	kad	viņam	ienāca	prātā	vēl	kas.	

Viņš	pavēlēja	saviem	kalpiem:	„Atnesiet	zelta	un	sudraba	traukus,	ko	
ķēniņš	Nebukadnēcars	atveda	no	Dieva	nama	Jeruzālemē.	Dzersim	
no	tiem!”	

Šie	 īpašie	 kausi	 bija	 domāti	 vienīgā	 patiesā	Dieva	 pielūgsmes	
vajadzībām,	 bet	 Belsacars	 gatavojās	 tos	 izmantot,	 lai	 pielūgtu	
elkus	–	viņa	neīsto	dievu	tēlus!

Uzliek kalpus 5DN43.

Trauki	 tika	atnesti,	visi	dzēra	no	 tiem	un	slavēja	 savus	elkus.	Viņi	
apsmēja	vienīgo	patieso	Debesu	Dievu,	dzerot	no	traukiem,	kas	bija	
domāti	Viņa	pielūgsmei.	Ķēniņš	Belsacars	zināja,	ka	ir	slikti	šādā	veidā	
izmantot	šos	īpašos	traukus.	Viņš	neuztraucās	par	to,	ka	grēko	pret	
Dievu.	Viņš	apzināti	nostājās	pret	Dievu.

Varbūt	 tu	 saki:	 „Es	 nekad	 nenostājos	 pret	Dievu	 kā	Belsacars.”	
Tiešām?	Ikreiz,	kad	neklausi	Dievam,	tu	nostājies	pret	Viņu!	Dievs	
pavēl	tev	paklausīt	vecākiem,	taču	tu	ne	vienmēr	to	dari.	Tu	neizslēdz	
TV,	kad	viņi	to	prasa,	tu	neatgriezies	mājās	norunātajā	laikā.	Reizēm	
tu	runā	viņiem	pretī.	Tā	darot,	tu	nostājies	pret	Dievu.	Tas	notiek	arī	
ikreiz,	kad	tu	melo,	kad	dusmīgi	atbildi,	ikreiz,	kad	špiko.	Tas	ir	ļoti	
nopietni,	jo	Dievs	ir	svēts	un	labs.	Viņam	jāsoda	grēks.	Bībelē	teikts:	

CPN
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Pārrunājot ar bērniem 
ķēniņa svinības, pacienā 
viņus ar sāļajiem 
cepumiem vai augļiem.

Mūru augstums bija 300 m 
un biezums 60 m.

Šajā gadalaikā babilonieši 
parasti rīkoja svinības 
saviem elkiem.

Šī stunda domāta 
neatpestītu bērnu 
mācīšanai. Palīdzība 
atpestītam bērnam var tikt 
sniegta citās nodarbības 
daļās.
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„Grēka	alga	ir	nāve…”	(Rom.	6:23)	Vai	tu	to	pārdomāsi?	Neesi	kā	
Belsacars,	kurš	vispār	par	Dievu	nedomāja!

Neprātīgais	ķēniņš	Belsacars	nedomāja,	ka	saņems	sodu	par	saviem	
grēkiem.	Viņš	nebēdāja,	ka	ir	grēkojis	pret	Dievu.	Viņš	domāja,	ka	
var	darīt,	ko	vēlas,	un	nekas	nenotiks.

Noņem kalpus 5DN43.

2. aina
Uzliek roku 5DN44.

Piepeši,	 kamēr	ķēniņš	un	viņa	viesi	dzēra	no	Tempļa	kausiem	un	
slavēja	savus	elku	dievus,	pie	sienas	parādījās	roka.

Uzlieciet vārdus 5DN45.

Roka	sāka	kustēties,	 rakstot	uz	 sienas	vārdus.	Ķēniņš	Belsacars	 tā	
pārbijās,	ka	nobālēja.	Bībelē	teikts,	ka	viņa	ceļi	ļodzījās	un	viņš	nespēja	
nostāvēt.	Nekad	dzīvē	viņš	nebija	izjutis	tādas	bailes!	Kā	tu	domā,	
kas	ķēniņam	sūtīja	ziņu?	

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā,	tas	bija	Dievs.	Dievs	bija	ļoti	neapmierināts	ar	ķēniņu.	Dievs	ir	
100	%	svēts	un	šķīsts.	Viņš	nevar	paciest	grēku,	tas	Dievam	ir	pretīgs.	
Neviens	grēks	nevar	palikt	nesodīts!	Varbūt	tu	domā:	„Dievs	mani	
nesodīs”	vai	„es	pazīstu	zēnus,	kuri	tiešām	dara	sliktas	lietas	un	tiek	
cauri	sveikā”.	Bībelē	ļoti	skaidri	pateikts:	kādu	dienu	katrs	atbildēs	
Dievam.	Pēc	nāves	būs	tiesa.	„Cilvēkam	ir	nolikts	vienreiz	mirt,	bet	
pēc	tam	tiesa.”	(Ebr.	9:27)	Sods	būs	mūžīga	atšķirtība	no	Dieva	vietā,	
ko	sauc	par	elli.	Dievs	grēku	ņem	nopietni,	tādēļ	Viņš	ķēniņam	sūtīja	
savādo	ziņu.

Noņem roku 5DN44.

Roka	nozuda,	bet	uzraksts	uz	sienas	palika,	un	visi	to	varēja	redzēt.	

„Pasauciet	 gudros!”	 pavēlēja	 pārbiedētais	 ķēniņš.	 „Man	 vajadzīgi	
burvji,	astrologi	un	zīlnieki.	Man	jāzina,	ko	nozīmē	šis	raksts!”

Noņem dzīres 5DN42.

3. aina
Uzliek ķēniņu un gudros 5DN46-47.

Kad	gudrie	ieradās,	ķēniņš	piedāvāja	atalgojumu	katram,	kurš	varēs	
izlasīt,	kas	rakstīts	uz	sienas,	un	pateikt,	ko	tas	nozīmē.	Tas	cilvēks	
saņems	ķēniņa	tērpu,	kas	rāda,	ka	viņam	ir	liela	vara.	Ap	kaklu	viņam	
tiks	aplikta	dārga	zelta	ķēde,	un	viņš	valstī	kļūs	par	trešo	pēc	ķēniņa.	

Visi	gudrie	būtu	gribējuši	iegūt	šīs	īpašās	balvas,	bet	neviens	nespēja	
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izlasīt	rakstu	un	izskaidrot	tā	nozīmi.	Tā	bija	vēsts	no	Dieva.	Šie	vīri	
nevarēja	zināt	ne	šo	vēsti,	ne	arī,	ko	tā	nozīmē,	jo	nepazina	vienīgo	
patieso	un	dzīvo	Dievu.	Tas	vēl	vairāk	biedēja	ķēniņu	Belsacaru.	Viņa	
viesi	bija	pārsteigti	un	satraukti.

Noņem gudros 5DN47. Uzliek ķēniņieni 5DN48.

Dzirdot	troksni	viesību	zālē,	ķēniņiene	nāca	skatīties,	kas	notiek.	

„Neuztraucies!”	viņa	 teica	ķēniņam.	„Tavā	valstī	 ir	kāds	vīrs,	kurš	
var	tev	palīdzēt.	Viņā	mājo	svēto	dievu	gars.	Tava	priekšteča,	ķēniņa	
Nebukadnēcara	laikā	tika	atklāts,	ka	viņam	ir	gudrība	un	zināšanas,	
kas	līdzinās	dieviem.	Šis	vīrs,	Daniēls,	var	izskaidrot	sapņus.	Pasauc	
Daniēlu.	Viņš	varēs	tev	pateikt,	ko	nozīmē	raksts	uz	sienas.”

Noņem visas figūras. 

4. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek Daniēlu un ķēniņu 5DN49-50.

Tā	nu	Daniēlu	atveda	pie	ķēniņa.	

Belsacars	teica:	„Vai	tu	esi	Daniēls?	Esmu	dzirdējis,	ka	esi	ļoti	gudrs	
un	vari	iztulkot	sapņus.	Neviens	nevar	man	pateikt,	ko	nozīmē	šis	
raksts	uz	sienas.	Ja	tu	to	vari	izlasīt	un	pateikt,	ko	tas	nozīmē,	es	tevi	
bagātīgi	atalgošu.”

Taču	Daniēlam	neinteresēja	ķēniņa	dāvanas.	

„Ak,	ķēniņ,”	Daniēls	teica,	„tu	pazini	ķēniņu	Nebukadnēcaru.	Dievs	
tam	deva	lielu	varu	un	spēku,	tā	ka	visas	citas	tautas	no	viņa	baidījās.	
Viņš	kļuva	tik	lepns,	ka	Dievam	nācās	to	pārmācīt.	Viņš	zaudēja	prātu	
un	kļuva	kā	dzīvnieks.	Viņam	vajadzēja	dzīvot	laukā	pie	lopiem	un	
ēst	zāli,	līdz	beidzot	tas	atzina,	ka	Visaugstais	Dievs	īstenībā	ir	Tas,	
kurš	valda	pār	cilvēkiem.”

„Tu	to	visu	zināji,	Belsacar,”	Daniēls	turpināja,	„bet	tomēr	esi	sacēlies	
pret	Debesu	Dievu.	 Slavēdams	 savus	 elku	 dievus,	 kuri	 nespēj	 ne	
dzirdēt,	ne	tevi	saprast,	tu	dzēri	no	Dieva	Tempļa	traukiem.	Tā	tu	
noniecināji	dzīvo	Dievu,	kurš	tur	Savās	rokās	tavu	paša	dzīvību.	Tādēļ	
Dievs	sūtīja	roku	uzrakstīt	šo	vēsti	uz	sienas.”

Daniēls	skaidri	pateica,	ka	Belsacaram	nav,	ar	ko	aizbildināties.	Viņš	
izlēma	aizmirst	to,	ko	zināja	par	Dievu.	Viņš	izvēlējās	ņirgāties	par	
Dievu,	būt	dumpinieks.

Un	kā	ar	tevi?	Tu	zini,	ko	Dievs	domā	par	tavu	grēku,	bet	vai	ņem	to	
vērā?	Varbūt	tu	esi	ļoti	norūpējies,	jo	zini,	ka	esi	pelnījis	Dieva	sodu.	
Zini,	man	tev	ir	labas	ziņas.	Kungs	Jēzus	Kristus,	Dieva	vienīgais	Dēls,	
mīl	tādus	grēciniekus	kā	tu	un	es.	Viņš	atstāja	Debesis	un	atnāca	uz	
zemi	kā	bērniņš.	Viņš	vienmēr	bijis	pilnīgs,	tomēr	labprātīgi	uzņēmās	

Attēls 5-5

Attēls 5-6
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sodu,	ko	esam	pelnījuši	mēs.	Dievs	Tēvs	„uzkrāva	visus	mūsu	grēkus	
Viņam”	 (Jes.	 53:6).	Dievs	 sodīja	 Savu	paša	 dārgo	Dēlu	par	mūsu	
grēkiem.	Ciešanas	un	sāpes	bija	šausmīgas,	un	tas	parāda,	ko	Dievs	
domā	par	grēkiem.	Vienīgi	Viņa	Dēla	nāve	varēja	 izglābt	cilvēkus	
no	elles.	Dievs	grib,	lai	tu	zinātu,	ka	Viņš	grēku	ņem	nopietni.	Dievs	
grib,	lai	tu	zinātu,	ka	vienīgi	Jēzus	Kristus	spēj	tevi	izglābt.	Ja	vēlies	
uzticēties	Jēzum	Kristum,	bet	nezini,	kā	to	darīt,	es	tev	labprāt	to	
paskaidrošu	no	Dieva	Vārda.	Pēc	nodarbības	nāc	un	aprunājies	ar	
mani,	es	būšu	 (skolotāj, norādiet vietu).	Tev	 to	 ir	 svarīgi	zināt.	Dievs	
gribēja,	lai	arī	ķēniņš	kaut	ko	zinātu.

Uzliek vārdus 5DN45.

Nu	Daniēls	varēja	ķēniņam	pateikt,	ko	nozīmē	vārdi	uz	sienas.	Tur	
bija	rakstīts:	„Mene,	mene,	tekel,	upharsin.”	

Mene	nozīmē	„skaitīts”.

Tekel	nozīmē	„svērts”.

Upharsin	nozīmē	„dalīts”.	

Daniēls	ķēniņam	teica:	„Dievs	tavas	valdīšanas	dienas	ir	skaitījis,	un	
tagad	tava	valdīšana	ir	beigusies.	Tu	esi	uz	svariem	svērts	un	atrasts	
par	vieglu,	tu	esi	mērīts	pēc	tā,	kādu	Dievs	tevi	gribēja	redzēt.	Nu	tava	
ķēniņvalsts	tiks	sadalīta	un	dota	taviem	ienaidniekiem	–	mēdiešiem	
un	persiešiem.”

Vai	tā	ir	laba	ziņa	Belsacaram?	Nē!	Viņš	zaudēs	savu	ķēniņvalsti!	Lai	
arī	 tā	bija	 šausmīga	ziņa,	ķēniņš,	kā	 solījis,	 atalgoja	Daniēlu.	Viņu	
ietērpa	purpura	drānās,	ap	kaklu	aplika	zelta	ķēdi	un	pašu	iecēla	par	
trešo	vīru	valstī.

Noņemiet visas figūras.

Tajā	pašā	naktī	ienaidnieka	karaspēks	ienāca	Bābelē,	par	kuru	ķēniņš	
Belsacars	 domāja,	 ka	 tā	 ir	 drošībā.	Vēstures	 grāmatas	 stāsta,	 ka	
ienaidnieka	karavīri	izraka	upei	citu	gultni,	lai	tā	vairs	netecētu	cauri	
pilsētai.	Tad	 viņi	 pa	 veco	 gultni	 varēja	 nokļūt	 pilsētā.	 Ienaidnieki	
ieņēma	pilsētu	un	nogalināja	ķēniņu	Belsacaru.

Tādēļ,	ka	Belsacars	apzināti	bija	grēkojis	pret	Dievu,	viņš	zaudēja	gan	
ķēniņvalsti,	gan	dzīvību.

Bābelē	sāka	valdīt	jauns	ķēniņš	–	mēdietis	Dārijs	–,	viens	no	ķēniņa	
Belsacara	ienaidniekiem.	Tomēr	Dievs	bija	uzticīgs	Daniēlam,	un	viņš	
turpināja	kalpot	jaunajam	ķēniņam.

Tas	 ir	nopietni	grēkot	pret	Dievu,	domājot,	ka	Viņš	 to	neievēros.	
Belsacaram	 nācās	 par	 to	 pārliecināties,	 viņam	 bija	 jāsastopas	 ar	
Dievu.	Mēs	mācījāmies,	ka	pēc	nāves	nāk	tiesa.	Tas	ir	norādījums,	kas	
mums	katram	jāņem	vērā.	Ir	kādi	cilvēki,	kuri	netiks	sodīti,	–	tie,	kuri	
uzticējušies	Jēzum	kā	savam	Glābējam.	Dievs	tos	uzņems	Debesīs,	jo	

Bērni kopā ar skolotāju 
izrunā svešos vārdus.

Izlasa pantu no Bībeles.
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Viņa	Dēls	jau	ir	saņēmis	sodu	viņu	vietā.	Vai	tu	būsi	viens	no	šiem	
cilvēkiem?	Vienīgi	Kungs	Jēzus	Kristus	var	tevi	izglābt.	Bībelē	teikts:	
„Nav	pestīšanas	nevienā	citā;	jo	nav	neviens	cits	vārds	zem	debess	
cilvēkiem	dots,	kurā	mums	lemta	pestīšana.”	(Ap.	4:12)	Tu	tagad	klusi	
savā	sirdī	vari	Dievam	teikt,	ka	vēlies	atgriezties	no	grēkiem,	ka	gribi,	
lai	Jēzus	ir	tavs	Glābējs	un	Kungs.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	 bija	 savādi,	 ka	 Belsacars	 tajā	 laikā	 rīkoja	 dzīres?	 (Jo 

ienaidnieka karaspēks uzbruka pilsētai.) 

2.	 Kas	 lika	 ķēniņam	 justies	drošam	Bābeles	pilsētā?	 (Biezi, augsti 
mūri, bagātīgi pārtikas un ūdens krājumi.) 

3.	 Kā	ķēniņš	grēcīgi	izrīkojās	ar	Dieva	Tempļa	traukiem?	(Viņš kopā 
ar saviem viesiem izmantoja traukus elku pielūgsmē.) 

4.	 Kā	tu	domā,	kādēļ	grēku	no	Dieva	nevar	noslēpt?	(Dievs zina visu.) 

5.	 Kas	notika,	kamēr	ķēniņš	un	viņa	viesi	dzēra	no	Tempļa	kausiem?	
(Parādījās roka un uzrakstīja uz sienas vēstījumu.) 

6.	 Kādos	veidos	tu	vari	nostāties	pret	Dievu?	(Nepaklausot, melojot, 
dusmojoties, špikojot.) 

7.	 Ko	ķēniņš	solīja	tam,	kurš	varēs	izskaidrot,	kas	rakstīts	uz	sienas?	
(Ķēniņa tērpu, zelta ķēdi un padarīt par trešo vīru valstī.) 

8.	 Kādēļ	ķēniņa	gudrie	vīri	nevarēja	pateikt,	kas	rakstīts	uz	sienas?	
(Tie nepazina patieso Dievu, bet tieši Viņš bija sūtījis šo vēsti.) 

9.	 Kā	tu	vari	saņemt	piedošanu	par	saviem	grēkiem	un	kādu	dienu	
dzīvot	mūžīgi	mūžam	Debesīs	pie	Dieva?	(Ticot, ka Jēzus mira tavu 
grēku dēļ, un pieņemot Viņu par savu Glābēju.) 

10.	 Kā	Daniēls	atgādināja	Belsacaram,	ka	dzīvais	Dievs	visu	pārvalda?	
(Atgādinot, kā ķēniņš Nebukadnēcars zaudēja saprātu, ka tam nācās 
dzīvot kā lopam.) 

11.	 Kāpēc	cilvēki,	kuri	tic	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	izglābjas	no	
pelnītā	soda?	(Jēzus uzņēmās viņu sodu.) 

12.	 Ko	nozīmēja	uzraksts	uz	sienas? (Ķēniņš nav darījis to, ko Dievs ir 
gribējis, tādēļ viņa ķēniņvalsts tiks nodota ienaidniekiem.) 

Mācību aktivitāte

Sekas
Nokopē	kartītes	(74.	lpp.),	sagriež	un	ievieto	aploksnē.

Bērnus	sadala	grupās	pa	4	un	katrai	grupai	iedod	pa	aploksnei.

Atkārtošanas 
spēle
Saliec vārdu
Vārdu DISCIPLĪNA 
uzraksta pa burtam 
uz lapiņām. Uz divām 
citām lapiņām uzraksta 
„Piedod”. Visas lapiņas 
sajauc un ieliek maisiņā. 
Kad bērns pareizi 
atbildējis uz atkārtošanas 
jautājumu, viņš izvelk 
vienu lapiņu. Par katru 
pareizu atbildi komanda 
saņem 1000 punktu. Ja 
bērns izvilcis kādu no 
burtiem, viņš to uzliek 
uz tāfeles un skolotājam 
pačukst savu minējumu 
par saliekamo vārdu. 
Ja bērns izvelk lapiņu 
„Piedod”, tad punktus 
iegūst, bet nevar minēt 
vārdu. Pirmais, kurš 
uzmin vārdu, saņem 2000 
punktus. 

Izlasa pantu no Bībeles.

Aicina bērnus pieņemt 
Kungu Jēzu.
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Bībeles	stundas	laikā	mēs	mācījāmies,	ka	grēks	galu	galā	noved	pie	
sekām,	 kas	 ir	 atšķirtība	 no	Dieva.	Uzsveriet,	 ka	 par	 tad,	 ja	 bērns	
ir	uzticējies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam,	būs	kārdināšanas	
rīkoties	 slikti,	 ka	 arī	 kristietim	 jāsastopas	 ar	 grēka	 sekām,	 ja	 viņš	
izvēlas	grēkot.

Katrai	grupai	iedod	pa	aploksnei.

Pēc	signāla		komandas	sacenšas,	kura	ātrāk	pareizi	saliks	grēku	ar	tā	
sekām.

Pēc	 sacensībām	 atgādina	 bērniem,	 ka	 grēkam	 ir	 sekas	 un	Dievs	
disciplinē.	Kristietim	nav	jālūdz	Dievu	viņu	vēlreiz	glābt	no	grēka,	
bet	ir	jāatzīstas	grēkā	–	jāpiekrīt	Dievam,	ka	esi	rīkojies	slikti		un	ka	
tas	ir	grēks.

Izlasa	1.	Jāņa	1:9	un	aicina,	lai	bērni	pārbauda	savas	sirdis.	Uzsver,	ka	
Dievs	ir	apsolījis	piedošanu.

Noslēdz	ar	klusu	grēka	nožēlas	lūgšanu.	
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6. stunda
Daniēls lauvu bedrē

Rakstu vieta
Daniēla	6.	nodaļa.

Centrālā patiesība
Dievs	vienmēr	ir	nomodā.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Dari	 to,	 kas	 pareizs,	 un	 iznākumu	

atstāj	Dieva	ziņā!

Bībeles pants
„Tas	Kungs	ir	debesīs	uzcēlis	Savu	troni,	un	Viņa	
ķēniņa	valstība	valda	par	visu.”	Psalms	103:19

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

vai

	 figūras:	 6DN52,	 6DN53,	 6DN54,	 6DN55,	
6DN56,	6DN57,	6DN58,	6DN59,	6DN60	un	
6DN61a-b-c.

	 Fons	(ieteicams):	Pilsētas	siluets.

Un

	 Vārdu	kartīte:	Dari	to,	kas	pareizs,	un	iznākumu	
atstāj	Dieva	ziņā!

Stundas vadlīnijas

Ievads 
Rūda	izvēle.

Notikumu attīstība
1.	 Ķēniņš	Dārijs	ieceļ	Daniēlu	augstā	amatā.CP
2.	 Citiem	 pārvaldniekiem	 tas	 skauž,	 un	 viņi	

izspiego	Daniēlu.

3.	 Tie	izplāno	viņa	krišanu.

4.	 Tie	 glaimojot	 pierunā	 ķēniņu	 izdot	 jaunu	
likumu.	 CP

5.	 Daniēls	 izlemj	 turpināt	 savu	 ikdienas	
pielūgsmi.	
 CPA

6	 Daniēla	ienaidnieki	apsūdz	viņu	Dārijam.	 	
 CPA

7.	 Dārijs	 negribīgi	 liek	 iemest	Daniēlu	 lauvu	
bedrē.	 CPA

8.	 Dievs	sūta	Savu	eņģeli	un	aizsargā	Daniēlu.

9	 Rītausmā	ķēniņš	sauc	Daniēlu.

Kulminācija
Ķēniņš	atzīst,	ka	Dievs	visu	kontrolē.

Noslēgums
Daniēls	tiek	atvests	sveiks	un	vesels.

Ķēniņš	 godina	Daniēlu	 un	 liek	 visiem	pielūgt	
Dievu.	 CPA



Daniēls – stiprs Dievā

60

Evaņģēlija vēsts 
Trīs krusti
Vai	nav	tiesa,	ka	tavi	skolas	uzdevumi	kādreiz	izskatās	šādi?	
Parādiet matemātikas uzdevumus, kur savilkti krusti.

Ko	nozīmē	krusti?	Tie	rāda,	ka	kaut	kas	nav	pareizi.	Tas	man	atgādina,	
kā	ir	ar	mums.	
Mēs	rīkojamies	nepareizi,	un	ne	jau	tikai	ielaižam	kļūdas	matemātikas	
uzdevumos.	Dievs	 saka:	 „Neiekāro!”	 (2.	Mozus	 20:17)	 Bet	 tu	
esi	 apskaudis	 zēnu,	 kuram	 ir	 labāks	 velosipēds,	 vai	meiteni,	 kurai	
skaistākas	drēbes.	Tas	ir	nepareizi.	
Dievs	saka:	„Godā	savu	tēvu	un	māti.”	(2.	Mozus	20:12)	Tas	nozīmē,	
ka	 tev	viņiem	 jāpaklausa.	Bet,	 kad	 tava	mamma	 saka:	 „Iztīri	 savu	
istabu”,	tu	izliecies,	ka	neesi	dzirdējis.	Tu	rīkojies	nepareizi.	Visi	kaut	
neko	dara	nepareizi.	
Bībelē	teikts:	„Mēs	visi	maldījāmies	kā	avis,	ikviens	raudzījās	tikai	uz	
savu	ceļu”	(Jes.	53:6).	Dievs	ir	taisns,	labs	un	svēts.	Viņš	nekad	nedara	
ko	nepareizu.	Sliktais,	ko	darām,	šķir	mūs	no	Viņa.
Vai	tu	kādreiz	esi	saņēmis	līdzīgu	kartīti?	
Parādiet dzimšanas dienas apsveikumu ar krustiem.

Ko	nozīmē	šie	krusti?	Tās	ir	bučas!	Tie	nozīmē:	„Es	tevi	mīlu!”	
Tas	man	liek	domāt	par	kādu	citu	krustu,	kas	nozīmē	„Es	tevi	mīlu”.	
Dieva	vienīgais	Dēls	Jēzus	mira	pie	krusta.	Dievs	sūtīja	Savu	vienīgo	
Dēlu	pasaulē,	lai	Viņš	kļūtu	par	cilvēku.	Viņš	dzīvoja	nevainojamu	
dzīvi	un	nekad	nedarīja	neko	sliktu.	Taču	Viņš	tika	piesists	krustā	un	
saņēma	sodu	no	Dieva	Tēva.	Viņš	uzņēmās	vainu	par	visu	slikto,	ko	
mēs	izdarījām.	
Kādēļ	Viņš	tā	darīja?	Tādēļ,	ka	Viņš	mūs	mīl.	Kādēļ	Dievs	to	visu	
izplānoja	un	deva	Savu	Dēlu?	Tādēļ,	ka	Viņš	mūs	mīl.	
Izlasa Jāņa 3:16.

Neviens	cits	nekad	tevi	tā	nav	mīlējis.
Šādu	lapu	jūs	neviens	neesat	lietojis,	jo	neesat	vēl	sasnieguši	18	gadu	
vecumu.		
Parāda balsošanas lapiņu ar krustiņu.

Kad	ir	vēlēšanas,	tad	tā	cilvēka	vārdam,	par	kuru	grib	balsot,	pievelk	
krustiņu.	Krusts	rāda,	kuru	tu	izvēlies.	
Tev	jāizvēlas	Jēzus	Kristus	kā	savs	Glābējs,	ja	gribi	saņemt	piedošanu	
par	visu	slikto,	ko	esi	darījis.	Ja	gribi	atgriezties	no	grēkiem	un	visa	
nepareizā,	 saki	 to	Dievam.	 Pasaki,	 ka	 esi	 ļoti	 pateicīgs	 par	Viņa	
mīlestību	un	par	to,	ka	Jēzus	mira	tevis	dēļ.	Lūdz,	lai	Kungs	Jēzus	ienāk	
tavā	dzīvē	kā	noteicējs.	To	darot,	tu	izdari	pareizo	izvēli,	vissvarīgāko,	
kādu	vispār	var	izdarīt.	Kas	notiks,	kad	tu	ticēsi?
Izlasa Jāņa 3:16 un ļauj bērniem atbildēt.

Sagatavošanās:

1. Sagatavojiet 
matemātikas 
uzdevumus ar dažām 
pareizām, dažām 
nepareizām atbildēm.

2. Dzimšanas dienas 
kartīti ar iekšpusē 
rakstītu sveicienu un 
vairākiem X-iem.

3. Balsošanas kartīti:

Sauka

Bērziņš X

Kalniņš

Brīvzemnieks

Šī stunda domāta 
atpestītiem bērniem, 
tādēļ Evaņģēlija vēsti var 
iekļaut citā programmas 
daļā.
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

Ps.	 103:19	 „Tas	Kungs	 ir	 debesīs	 uzcēlis	 Savu	 troni,	 un	Viņa	
ķēniņa	valstība	valda	pār	visu.”

Ievads
Kurš	pirmais	sapratīs,	ko	es	zīmēju?	

Lēnām zīmējiet kroņa kontūras.

Tas	ir	kronis!	Kad	cilvēks	valkā	kroni,	tas	rāda,	ka	viņš	ir	valdnieks.	
Mūsu	Bībeles	pants	runā	par	valdnieku.

Iepazīstināšana
Mēs	 par	 viņu	 lasām	 apmēram	Bībeles	 vidū,	 Psalmu	 grāmatā.	
„Psalms”	nozīmē	dziesma.	Mēs	ieskatīsimies	103.	dziesmā.	

Lasiet pantu skaļi no Bībeles, tad lai bērni izlasa pantu no uzskates kopā 
ar jums.

Izskaidrojums
Ja	 kāds	 ir	 ķēniņš,	 tad	 viņam	 ir	 tronis.	 Tas	 ir	 liels,	 izgreznots	
sēdeklis,	kurā	sēžot,	ķēniņš	izdod	likumus	un	saka	runas.		Kur	ir	
Dieva	tronis?	Tas	ir	Debesīs.	Tas	gan	nenozīmē,	ka	Dievs	valda	
vienīgi	Debesīs.	Viņš	ir	Debesu	un	zemes	Ķēniņš.	Tas	nozīmē,	
ka	uz	zemes	nenotiek	nekas	tāds,	ko	Dievs	nebūtu	pieļāvis.	Caur	
visu	notiekošo	Dievs	īsteno	Savus	lielos	un	brīnišķīgos	plānus.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Pārdomā,	kam	tu	neklausi,	–	Debesu	un	zemes	

Ķēniņam!	

Atpestītajiem:	Kādas	grūtības	tu	esi	pieredzējis?		

 Ļaujiet bērniem pastāstīt.

	 Ir	svarīgi	atcerēties,	ka	Dievs	joprojām	visu	kontrolē.	
Viņš	valda	un	vērsīs	šīs	lietas	par	labu.

Atkārtojums
Popkorns

Lai	bērni	pieceļas	un	noliek	sev	priekšā	krēslu.	Sāciet	ar	rakstu	
vietu,	tad	pasakiet	daļu	panta,	apstājieties	un	apsēdieties.	Lai	bērni	
tad	„uzsprāgst”	–	pielec	kājās	un	turpina	pantu,	līdz	brīdim,	kad	
jūs	„uzsprāgstat”	un	sakāt	pantu	tālāk.	Turpiniet	atkārtot	pantu,	
vienmēr	tā	sākumā	un	beigās	pasakot	rakstu	vietu..
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Stunda
„Bet,	mamm,	klasē	neviens	cits	netic,	ka	Dievs	radīja	pasauli,”	Rūdis	
strīdējās.

„Es	to	zinu,	Rūdi.	Bet	tev	uzdots	uzrakstīt	„Manas	domas	par	laiku	
iesākumu”.	Vai	tu	vari	rakstīt	ko	citu,	kā	tikai	to,	ko	saka	Bībele?”	
māte	atteica.

Rūdis	domāja,	 ja	viņš	rakstīs	to,	kam	tic,	tad	zaudēs	draugus,	 ja	tā	
nedarīs,	tad	nodos	Dievu.

„Dari	to,	kas	pareizs,	pārējo	atstāj	Dieva	ziņā.	Viņš	to	var	atrisināt,”	
ieteica	tētis.

Tas	varētu	būt	Daniēla	moto,	vai	ne?	Viņš	tam	pieķērās,	lai	arī	valstī	
notika	lielas	pārmaiņas.

1. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu 6DN52.

Ķēniņš	Belsacars	 bija	 nogalināts,	 viņa	 valsti	 pārņēma	mēdieši	 un	
persieši.	Tagad	ķēniņš	bija	Dārijs.

Uzliek skaitli 120 un pārvaldniekus 6DN53 un 56.

Tā	kā	jaunā	impērija	bija	ļoti	liela,	Dārijs	iecēla	sev	par	padomniekiem	
120	apgabalu	pārvaldniekus.

Uzliek skaitli 3, Daniēlu un vadītājus 6DN54,55,57.

Tad	 ķēniņš	 izraudzījās	 trīs	 vīrus,	 kuri	 būs	 priekšnieki	 120	
pārvaldniekiem.	Viens	no	tiem	bija	Daniēls.

Bija	 pagājuši	 60	 gadi,	 kopš	Daniēls	 un	 viņa	 draugi	 tika	 atvesti	 kā	
gūstekņi	uz	Babiloniju.	Daniēls	nu	jau	bija	vecs	un	visus	šos	gadus	
bija	palicis	uzticīgs	Dievam.

Drīz	vien	Dārijs	pamanīja,	ka	Daniēls	atšķiras	no	pārējiem	diviem	
priekšniekiem.	Viņš	 bija	 gudrāks,	 viņam	 varēja	 uzticēties,	 viņš	
vienmēr	rīkojās	pareizi.	Ķēniņš	nolēma	iecelt	Daniēlu	par	visas	valsts	
pārvaldnieku,	par	otro	vīru	aiz	sevis.	Kas	gan	Dārijam	to	varētu	liegt?	
Viņš	taču	bija	visvarenākais	valdnieks	pasaulē.	Taču	Tas,	kurš	valdīja	
pār	Dāriju	un	pār	visu	pasauli,	īstenoja	Savus	plānus.	Dievs	pagādāja	
Daniēlam	šo	darbu,	tas	bija	Viņa	plāna.	Vai	nav	brīnišķīgi	zināt,	ka	
Dievs	valda	pār	visu,	lai	arī	ķēniņi	un	prezidenti	to	neapzinās.	Mēs	
Bībelē	lasām:	„Ķēniņa	sirds	ir	Tā	Kunga	rokā.”	(Sal.	pam.	21:1)	Tas	
attiecas	uz	valdnieku	mūsdienās	tāpat	kā	Dārija	laikā.	Kad	pārvaldnieki	
un	citi	dzirdēja	par	Daniēla	paaugstinājumu,	tie	kļuva	dusmīgi.

Noņem skaitļus un 6DN52,55.

„Ko	gan	ķēniņš	domā,	 ieceldams	šo	vīru	pār	mums?”	tie	kurnēja.	

CP

Attēls 6-1

Šajā laikā Daniēls bija 
apmēram 80 gadus vecs. 
Viņš tika saņemts gūstā 
jaunekļa gados. 

Izlasa no Bībeles.
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„Viņš	ir	jūds,	kas	atvests	no	Jūdejas	kā	gūsteknis.	Kādas	viņam	tiesības	
valdīt	pār	mums?”	

Bībelē	teikts,	ka	tie	centās	atrast	pie	viņa	kādu	vainu	un	plānoja,	kā	
tikt	vaļā	no	viņa.	Taču,	lai	kā	arī	viņi	centās,	tomēr	nevarēja	atrast,	kur	
piesieties	Daniēlam.	Viņš	nebija	pilnīgs,	bet	bija	godīgs	un	vienmēr	
centās	rīkoties	pareizi.

Nespējot	pieķert	Daniēlu	kādā	sliktā	darbā	vai	negodīgumā,	šie	vīri	
sāka	 pievērst	 uzmanību	 tam,	 kā	Daniēls	 kalpoja	 savam	Dievam.	
Pēc	garas	prātošanas	tie	izdomāja	plānu,	kā	tikt	vaļā	no	Daniēla,	un	
dedzīgi	cēla	savu	ierosinājumu	priekšā	ķēniņam.	Viņiem	vajadzēja	būt	
uzmanīgiem	savos	vārdos,	lai	ķēniņš	nenojaustu	viņu	plāna	patiesos	
iemeslus.

2. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu 6DN52.

„Ķēniņš	Dārijs	 lai	dzīvo	mūžīgi!”	priekšnieki	 teica	ķēniņam.	„Visi	
augstākie	valsts	ierēdņi	ir	lēmuši,	ka	tev	vajadzētu	izdot	jaunu	likumu.	
30	 dienu	 laikā	 nevienam	nav	 ļauts	 lūgt	 kādu	 citu	 –	 ne	 dievu,	 ne	
cilvēku	–	izņemot	tevi,	ak	ķēniņ!	Bet,	ja	kāds	to	dara,	tas	tad	jāiemet	
lauvu	bedrē!	Uzraksti	šo	likumu	un	apzīmogo	saskaņā	ar	mēdiešu	un	
persiešu	likumiem,	kas	nav	grozāmi.”

Lepnajam	ķēniņam	būs	iepaticies	šis	priekšlikums.	Pret	viņu	izturēsies	
kā	pret	dievu!	Daudz	nedomājot,	Dārijs	lika	uzrakstīt	šādu	likumu	
un	to	apzīmogoja.

Noņem visas figūras. 

3. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek Daniēlu 6DN55.

Drīz	vien	Daniēls	uzzināja	par	likumu,	ko	ķēniņš	bija	apzīmogojis.	
Daniēls	varēja	nojaust,	ka	ienaidnieki	bija	sazvērējušies	pret	viņu.	Vai	
tie	panāks	savu?	Bībelē	teikts,	ka	pat	Dieva	ienaidnieki	nevar	darīt	to,	
kas	tiem	pašiem	patīk.	Visa	vara	pieder	Dievam.	Tādēļ	Viņam	ir	vara	
arī	pār	Saviem	ienaidniekiem.	Dievs	valda	pār	visu	un	visiem.	Tie,	
kuri	saceļas	pret	Dievu,	nevar	izjaukt	Viņa	plānus	(Ps.33:10-11).	Dievs	
pieļāva	Daniēla	ienaidniekiem	izstrādāt	savu	ļauno	sazvērestību,	bet	
Dievs	 joprojām	kontrolēja	notiekošo.	Daniēls	 to	zināja,	atrodoties	
grūtas	izvēles	priekšā.	

Padomāsim,	ko	Daniēls	būtu	varējis	darīt.	Viņš	varēja	domāt:	„Es	
nelūgšu	tur,	kur	viņi	mani	varētu	redzēt.	Dievs	taču	var	dzirdēt,	lai	
kur	es	Viņu	lūgtu.”	Daniēls	varēja	vēl	spriest:	„Es	lūgšu,	strādājot.”	
Ko	gan	viņš	darīs?

Noņem Daniēlu 6DN 55.

CP

Attēls 6-2

Pirmsskolnieki savelk 
dusmīgas sejas.

Tekstu var uzrakstīt uz 
kartītēm, un bērni to 
nolasa.

Daniēls nebija 
nevainojams visās lietās, 
bet viņš centās būt 
godīgs. Vadītāji saprata, 
ka vienīgais veids, kā 
apsūdzēt Daniēlu, ir 
panākt, lai Daniēlam 
būtu jāizvēlas paklausīt 
Dievam vai cilvēkiem.

Pajautā bērniem, ko viņi 
darītu Daniēla vietā.
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4. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek Daniēlu pie loga 6DN58,59.

Spiegi	jau	bija	gatavībā,	lai	redzētu,	ko	Daniēls	darīs.	Pienāca	regulāro	
lūgšanu	laiks.	Vai	Daniēls	būs	uzticīgs?	

„Paskaties	 tikai!	Viņš	 lūdz	savu	Dievu	kā	parasti!	Tieši	pie	atvērta	
loga!	Viņš	neņem	vērā	likumu!	Nu,	lai	tikai	par	to	dabū	zināt	ķēniņš!”	
spiegi	būs	domājuši.	

Bībelē	teikts:	„Kad	Daniēls	dzirdēja,	ka	ir	izsludināts	šāds	rīkojums,	
viņš	gāja	savā	namā,	kur	viņam	augšistabā	bija	pret	Jeruzālemi	vērsti	
atvērti	logi	un	kur	viņš	nometās	trīs	reizes	dienā	ceļos,	pielūdza	un	
slavēja	savu	Dievu,	kā	viņš	to	visu	laiku	kārtīgi	bija	darījis.”	(Dan.	6:10)	

Bērni uz pirkstiem var parādīt, cik reizes dienā Daniēls lūdza.

Daniēlam	nebija	nekādu	šaubu,	ko	viņam	vajadzētu	lūgt.	Dieva	Vārdā	
bija	skaidri	teikts:	„Tev	nebūs	citus	dievus	turēt	Manā	priekšā.”	(2.	
Moz.	20:3)	Daniēls	ne	tikai	lūgšanā	runāja	ar	Dievu,	bet	arī	klausījās	
un	paklausīja,	kad	Dievs	uz	viņu	runāja	Savā	Vārdā.	Kādēļ	Daniēls	
lūdza?	Daniēls	pazina	Dievu	un	zināja,	ka	Dievs	ir	vienīgais	Dievs,	
lielais,	 visvarenais.	Daniēls	mīlēja	Dievu	 un	bija	 apņēmies	Viņam	
paklausīt.	Gadu	gaitā	Daniēls	bija	piedzīvojis	Viņa	palīdzību.	Viņš	
zināja,	ka	Dievs	kontrolē	visu.

Ja	piederi	Kungam	Jēzum,	arī	 tu	vari	būt	drošs	par	 to.	Lai	kas	arī	
notiek,	Dievs	to	kontrolē.	Ja	tev	ir	jāizdara	grūta	izvēle,	dari	to,	ko	
Dievs	vēlas,	un	uzticies,	ka	Viņš	visu	nokārtos.

Andrim	labi	veicās	futbolā,	un	viņš	spēlēja	vietējā	komandā.	Tā	sāka	
trenēties	 svētdienu	 rītos.	Andris	 zināja,	 ka	Dievs	 grib,	 lai	 viņš	 iet	
uz	baznīcu.	Andris	arī	zināja,	 ja	 izlaidīs	 treniņus,	viņu	atskaitīs	no	
komandas.	Ko	lai	viņš	dara?		

Dodiet bērniem laiku to pārrunāt.

Ja	Andris	paklausīs	Dievam,	Tas	Kungs	šo	lietu	nokārtos	vislabākajā	
veidā.	Varbūt	Andri	atskaitīs,	bet	Dievs	joprojām	visu	kontrolē,	un	
Viņa	plāni	ir	labi	un	gudri.	Daniēls	pazina	Dievu	un	uzticējās	Viņam,	
kad	nolēma	turpināt	lūgt.	

Kā	jau	bija	cerējuši,	priekšnieki	un	pārvaldnieki	pieķēra	Daniēlu	likuma	
pārkāpšanā,	lūdzot	Dievu.	Tie	steidzās	pie	ķēniņa	Dārija.

Noņem visas figūras.

5. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek priekšniekus un ķēniņu 6DN52,56-57.

„Vai	tu	neizdevi	likumu,	ķēniņ,”	tie	dedzīgi	 jautāja,	„kurā	teikts,	 ja	
kāds	30	dienu	 laikā	 lūdz	kādu	dievu	vai	 cilvēku,	 izņemot	 tevi,	 tas	
jāiemet	lauvu	bedrē?”

CPA

Attēls 6-3

Attēls 6-2

Pirmsskolniekiem patiks 
izkustēties un nomesties 
uz ceļiem lūgšanā.

Parāda pielietojuma 
kartīti: Dari to, kas 
pareizs, un iznākumu 
atstāj Dieva ziņā!

Dodiet bērniem ļoti 
praktisku pielietojumu, 
apskatot situācijas, 
kurās glābts bērns atstāj 
rezultātus Dieva ziņā. 

Lūdzot pagriezties uz 
Jeruzālemes pusi nav 
kāda maģiska darbība. 
Daniēls, iespējams, to 
darīja cerībā, ka pienāks 
diena, kad Dievs atjaunos 
Jeruzālemi.
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„Tas	tiesa,”	ķēniņš	atbildēja.	„Tas	ir	apzīmogots	un	nav	grozāms.”

Vīri	tikai	ar	pūlēm	spēja	apslēpt	savu	prieku	un	turpināja:	„Daniēls,	
tas	jūdu	gūsteknis,	nepievērš	uzmanību	ne	tev,	ne	tavam	likumam,	
ķēniņ!	Viņš	atsakās	pielūgt	tevi,	bet	joprojām	trīs	reizes	dienā	lūdz	
savu	Dievu!”

Ķēniņš	Dārijs	noskuma.	„Kāpēc	es	biju	tik	neapdomīgs?”	iespējams,	
viņš	sev	pārmeta.	„Kādēļ	es	apzīmogoju	to	likumu?	Pat	es	to	tagad	
nevaru	mainīt!	Ko	man	darīt,	lai	izglābtu	Daniēlu?”

Noņemiet visas figūras.  

6. aina
Uzliek ķēniņu Dāriju 6DN 60.

Visu	dienu	viņš	centās	izdomāt	plānu,	kā	izglābt	Daniēlu,	bet,	kad	
pienāca	vakars,	bija	 jau	par	vēlu.	Likumu	vajadzēja	 izpildīt	 līdz	 ar	
saulrietu.	Nebija	nekādas	iespējas	izglābt	draugu.

Uzliek priekšniekus 6DN56.

Priekšnieki	sapulcējās	pie	ķēniņa.	

„Atceries,	ķēniņ,”	tie	teica,	„ka	šis	ir	mēdiešu	un	persiešu	likums,	kas	
nav	grozāms!”	

Cik	ļoti	ķēniņš	vēlējās,	kaut	to	varētu	mainīt!	Bet	ķēniņš	Dārijs	nevarēja	
Daniēlu	atbrīvot.

Ķēniņam	tā	bija	pārāk	liela	problēma,	bet	ne	Dievam.	Viņam	ir	vara	
pār	 visu	 un	 visiem.	 Ieklausies	 šajos	 brīnišķīgajos	Bībeles	 vārdos:	
„Dievam	visas	 lietas	 iespējamas.”	 (Mrk.	 10:27)	Kristieti,	 vienmēr	
atceries	 šos	vārdus!	Dievs	 ir	 tik	 liels	 un	varens,	 ka	Viņš	 spēj	 visu	
izkārtot	tādā	veidā,	kā	vēlas,	un	tas	vienmēr	ir	vislabākais.	

Varbūt	tavi	vecāki	daudz	strīdas,	un	tas	tev	sagādā	raizes	–	lūdz	par	
to.	 Pastāsti	Dievam,	 kā	 jūties,	 un	 lūdz,	 lai	Dievs	 palīdz	 vecākiem	
vienam	otru	mīlēt	un	rast	iespēju	saglabāt	ģimeni.	Uzticies	Dievam	
un	gaidi	Viņa	atbildi.

Var	gadīties,	ka	tavam	brālim	ir	nepatikšanas.	Vai	tu	lūdz	par	to?	Vai	
brālim	jāatzīst,	cik	ļoti	Dievs	par	viņu	rūpējas?	Vai	viņam	nepieciešams	
Glābējs	Jēzus	Kristus?

Dažkārt	Dievs	izmanto	apstākļus,	jo	vēlas	mainīt	tevi	vai	kādu	citu.	
Pat	 tad,	 ja	neredzi	nekādas	 izmaiņas,	 turpini	uzticēties	Dievam,	 jo	
Viņš	visu	vada.	Dievs	vienmēr	visu	kontrolē,	pat	tad,	kad	Daniēls	
bija	ceļā	uz	lauvu	bedri!	Nebija	citas	iespējas	kā	tikai	ievērot	likumu.	
Ķēniņš	būs	bijis	gaužām	noskumis,	kad	viņam	nācās	dot	pavēli	iemest	
Daniēlu	lauvu	bedrē.
Noņemiet visas figūras. 

CPA

Izlasa no Bībeles.
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7. aina
Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek Daniēlu un lauvas 6DN 59,61a-b-c.

Bedre	 (ala),	 kur	mājoja	 lauvas,	 iespējams,	 bija	 tumša	 un	 drēgna.	
Daniēls	droši	vien	dzirdēja	lauvu	rēcienus,	kad	tās	lēnām	tuvojās	no	
alas	dziļuma.	Pavīdēja	asi	ilkņi,	no	tumsas	pretī	zalgoja	plēsoņu	acis.	

Kamēr	Daniēls	piesardzīgi	vēroja	lauvas,	ķēniņš	no	augšas	izsauca	
vārdus,	kam	vajadzēja	Daniēlu	iedrošināt.

„Tavs	Dievs,	kam	tu	kalpo	bez	mitēšanās,	tas	lai	izglābj	tevi!”

Vai	Daniēla	Dievs	 tiešām	viņu	 izglābs?	Pirms	 gadiem	Dievs	 bija	
izglābis	Daniēla	 trīs	 draugus	no	degoša	 cepļa.	Varbūt,	 liekot	 savu	
cerību	uz	Dievu,	Daniēls	atcerējās	to	laiku.

Alai	priekšā	tika	aizvelts	liels	akmens,	tas	tika	aizzīmogots	ar	ķēniņa	
zīmogu.	Nu	vairs	nebija	nekādas	izejas!

Ķēniņš	bēdīgs	devās	mājup.	Viņš	atteicās	ēst.	Mūziķi,	kuri	viņu	bieži	
izklaidēja,	tika	aizsūtīti	prom.	Augu	nakti	ķēniņš	Dārijs	domāja,	vai	
Daniēls	ir	dzīvs	vai	miris.	Vai	viņa	Dievs	tiešām	to	pasargās?	Kamēr	
Daniēls	bija	aci	pret	aci	ar	niknajām	lauvām,	ķēniņš	Dārijs	nevarēja	
gulēt.	Viņš	saprata,	ka	nespēj	Daniēlam	palīdzēt.	

Kā	tu	domā,	vai	Dievs	bija	Daniēlu	aizmirsis?	Nē!	Dievs	sūtīja	eņģeli	
aizsargāt	Daniēlu	 no	 izsalkušajām	 lauvām.	 Tās	 viņu	 nesaplosīja	
gabalos,	tās	vispār	viņu	neaiztika!	Kāpēc?	

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Dievs	 ir	 radījis	 plēsīgos	 savvaļas	 zvērus	 un	 ir	 noteicējs	 pār	 tiem.	
Dievs	spēja	pasargāt	Daniēlu	pat	lauvu	bedrē.	Tāds	pats	Viņš	ir	arī	
tagad.	Viņš	var	panākt,	ka	visas	lietas	notiek	un	visi	cilvēki	dara	to,	
ko	Viņš	grib.	

Meitenes	un	zēni	kristieši,	vai	nav	brīnišķīgi	zināt,	ka	tas	ir	jūsu	Dievs,	
jūsu	Debesu	Tēvs!	Viņš	liek	lietā	Savu	vareno	spēku,	lai	rūpētos	par	
jums!	Tas	nenozīmē,	ka	kristieši	nekad	nepiedzīvos	grūtības.	Taču	
Dievs	vienmēr	ir	ar	Saviem	bērniem,	lai	tiem	palīdzētu.	Bez	šaubām,	
Dievs	bija	ar	Daniēlu!

Noņem visas figūras.

8. aina
 Ieteicamais fons: Pilsētas siluets. Uzliek ķēniņu 6DN60.

Rītausmā	ķēniņš	steidzās	uz	lauvu	bedri.	Iespējams,	ka	viņš	nobažījies	
skatījās	apkārt,	klausījās	rēcošajās	lauvās	un	domāja,	vai	Daniēls	ir	
dzīvs.	

Satrauktā	balsī	viņš	sauca:	„Ak,	Daniēl,	tu	dzīvā	Dieva	kalps!	Vai	tavs	
Dievs,	kuram	tu	bez	mitēšanās	kalpo,	tevi	ir	izglābis	no	lauvām?”	

CPA

Lauvu bedre, visticamāk, 
bija ala, kuru noslēdza 
ar lielu akmeni un 
nostiprināja ar ķēdēm. 
Ķēdes notriepa ar mīkstu 
mālu, un ķēniņš tajā 
iespieda sava gredzena 
nospiedumu, lai ala 
netiktu atvērta pirms 
noteiktā laika.

Parāda pielietojuma 
kartīti. Paskaidro, ka 
pat tad, ja ticīgu cilvēku 
uzticība netiek atalgota 
tagad, viņi savu algu 
saņems Debesīs.

Attēls 6-4

Pirmsskolniekiem patiks 
atdarināt lauvu rēkšanu.
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Ķēniņš	Dārijs	gaidīja…	un	klausījās.

Tad	no	lauvu	bedres	atskanēja	balss!	„Ķēniņš	lai	dzīvo	mūžīgi!	Mans	
Dievs	sūtīja	Savu	eņģeli	un	aizturēja	lauvām	rīkli,	ka	tie	mani	neaiztika,	
jo	Viņš	zināja,	ka	es	esmu	nevainīgs	un	ka	arī	pret	ķēniņu	es	neesmu	
darījis	nekā	ļauna,”	Daniēls	paziņoja.

Dievs	bija	pagodinājis	Daniēla	uzticību,	pasargājot	viņu	no	lauvām!

Ķēniņš	jutās	tik	atvieglots!	Priecīgs	viņš	pavēlēja	izcelt	Daniēlu	no	
bedres.	Daniēlam	nebija	ne	mazākās	 skrambiņas!	Viņš	bija	palicis	
uzticīgs,	paļaudamies	uz	savu	Dievu,	un	Dievs	viņu	izglāba.

Uzliek Daniēlu 6DN 55.

Tad	ķēniņš	pavēlēja,	 lai	 tos,	kuri	Daniēlu	bija	netaisni	apvainojuši,	
nonāvē.	

Ķēniņš	Dārijs	teica:	„Tā	ir	mana	pavēle:	visā	manā	valstī	ikvienam	būs	
bīties	un	drebēt	Daniēla	Dieva	priekšā,	jo	tas	ir	dzīvais	Dievs,	Viņa	
valstība	ir	neiznīcīga.	Viņš	izglāba	Daniēlu	no	lauvu	rīkles!”

Par	 izrādīto	 uzticību	 ķēniņš	Dārijs	Daniēlu	 atalgoja	 un	 iecēla	 par	
priekšnieku	valstī.	Dārijs	pieņēma	lēmumu,	bet	tas	bija	Dieva	plāns.

Ja	Kungs	Jēzus	ir	tavs	Glābējs,	atceries,	ka	Dievs	visu	kontrolē.	Esi	
kā	Daniēls,	paliec	uzticīgs	Dievam,	pat	tad,	 ja	 ir	grūti.	Uzticies,	ka	
Viņš	visu	nokārtos.	Reizēm	Dievs	izglābj	kristiešus	no	grūtībām	un	
briesmām,	bieži	 tie	 iet	 tām	cauri	kopā	ar	Dievu.	Pat	šodien	dažās	
valstīs	 cilvēki	 tiek	 nogalināti	 tādēļ,	 ka	 seko	 Jēzum.	Taču	Dievam	
vienmēr	ir	teikšana,	Viņš	dara	to,	kas	ir	vislabākais.	Kristieti,	tu	vari	
paļauties	uz	Dievu!

Noņem visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	 ķēniņš	Dārijs	 nolēma	 iecelt	Daniēlu	 pāri	 pār	 visiem	

priekšniekiem?	(Viņš zināja, ka Daniēls ir gudrs un uzticams.) 

2.	 Kādēļ	valsts	vadītāji	gribēja	pie	Daniēla	atrast	kādu	vainu? (Tie 
viņu apskauda.) 

3.	 Kādēļ	grēki	mūs	šķir	no	Dieva	un	Debesīm?	(Dievs ir nevainojams 
un svēts. Viņš nevar atrasties grēka tuvumā.) 

4.	 Kādu	jaunu	likumu	pārvaldnieku	ietekmē	ķēniņš	izdeva? (Neviens 
nedrīkst 30 dienu laikā lūgt kādu citu, kā vienīgi ķēniņu, bet, ja ne, tad 
jāiemet lauvu bedrē.) 

5.	 Ko,	par	spīti	jaunajam	likumam,	Daniēls	turpināja	katru	dienu	
darīt?	(Viņš trīs reizes dienā lūdza patieso Dievu.) 

CPA

Attēls 6-6

Parāda pielietojuma 
kartīti.

Attēls 6-5

Lieto balsi, lai parādītu 
situācijas dramatismu. 
Pirms Daniēla atbildes 
ietur pauzi.

Atkārtošanas 
spēle
Lauvas krēpes
Attēlu, kurā redzama 
lauvas galva, uzlīmē uz 
kartona un krēpēs izdur 
15 caurumus. Cauri tiem 
izver 15 dažāda garuma 
aukliņas. Aukliņu garie 
gali atrodas uzskates 
aizmugurē. Pareizi 
atbildot uz atkārtošanas 
jautājumu, bērns izvelk 
vienu aukliņu. Spēles 
beigās uzvarētāju nosaka 
pēc aukliņu kopgaruma.
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6.	 Kā	tu	vari	būt	uzticīgs	un	patikt	Dievam?	(Atbildes būs dažādas – 
lūgt pirms ēšanas, stāstīt citiem par Dievu u.c.) 

7.	 Kādēļ	 ķēniņš	noskuma,	 uzzinot,	 ka	Daniēls	 ir	 pārkāpis	 jauno	
likumu?	(Daniēls bija viņa draugs, un ķēniņš negribēja, ka to iemet lauvu 
bedrē.) 

8.	 Ko	ķēniņš	sauca	Daniēlam,	kad	viņu	iemeta	lauvu	bedrē? (Tavs 
Dievs, kam tu bez mitēšanās kalpo, tas lai izglābj tevi!) 

9.	 Kas	 tev	palīdzēs	 palikt	 uzticīgam	Dievam	grūtās	 situācijās,	 ja	
Jēzus	ir	tavs	Glābējs?	(Dievs) 

10.	 Kādēļ	rītausmā	ķēniņš	steidzās	uz	lauvu	bedri?	(Viņš gribēja zināt, 
vai Daniēla Dievs viņu ir izglābis.) 

11.	 Ko	Daniēls	pastāstīja	ķēniņam,	kas	bija	noticis,	kamēr	viņš	atradās	
lauvu	bedrē?	(Dievs bija sūtījis Savu eņģeli un aizturējis lauvu rīkles.) 

12.	 Kādu	likumu	ķēniņš	Dārijs	izdeva,	kad	Daniēls	bija	izvilkts	no	
lauvu	bedres?	(Visiem viņa valstī ir jābīstas Daniēla Dieva.) 
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Jautājumi un punkti
1. stundas atkārtošanas spēle

12.	Ko	ķēniņš	atklāja,	kad	
pārbaudīja	Daniēlu	un	viņa	
draugus?		

1.	 Kādēļ	Dievs	atļāva	ķēniņam	
Nebukadnēcaram	ieņemt	
Jūdeju?	

3.	 Kā	tev	šķiet,	kādēļ	tika	
mainīti	jauniešu	vārdi?	

5.	 Kādēļ	Daniēls	un	viņa	draugi	
negribēja	ēst	ķēniņa	ēdienu?	

7.	 Ko	Daniēls	lūdza,	lai	sargi	
atļautu	viņam	un	viņa	
draugiem	darīt?		

9.	 Ko	tu	vari	darīt,	kad	tiec	
kārdināts	uz	kaut	ko,	kas	
kaitētu	tavam	ķermenim?		

11.	Kur	tu	vari	gūt	spēku	
pastāvēt	par	labo?	

2.	 Ko	ķēniņš	Nebukadnēcars	
gribēja	no	īpašajiem	
jaunajiem	vīriešiem,	kuri	
tika	sagūstīti	un	atvesti	uz	
Babiloniju?			

4.	 Kādēļ	Dievs	mūs	radīja?		

6.	 Kā	tu	vari	skolā	pagodināt	
Dievu?	

8.	 Kas	varēja	notikt	ar	sargiem,	
ja	Daniēls	un	viņa	draugi	
neizskatītos	veselīgi?		

10.	Kāds	bija	iznākums,	kad	
Daniēls	un	viņa	draugi	desmit	
dienas	bija	ēduši	vienīgi	
augļus	un	dzēruši	ūdeni?	
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1

1

1

1

1

Kas būs, ja...? 
1. stundas mācību aktivitāte 

Tu	ej	ciemos	pie	drauga.	Viņa	
vecāku	nav	mājās,	un	draugs	tev	
piedāvā	alu.

Ceļā	no	skolas	klasesbiedri	
izvelk	cigaretes	un	arī	tev	
piedāvā	uzsmēķēt.

Tu	nakti	pavadi	pie	draugiem.	
Kāds	no	jums	paņem	tikai	
pieaugušajiem	domātu	video,	
kas	pieder	draugu	vecākiem,	un	
piedāvā	to	noskatīties.

Tu	esi	kopā	ar	draugiem,	un	
kāds	piedāvā	aplūkot	erotiska	
rakstura	žurnālus.

Skolas	stadionā	pie	tevis	pienāk	
kāds	no	vecākām	klasēm	un	
piedāvā	pamēģināt	narkotikas.
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Gudrības medības 
2. stundas mācību aktivitāte 

Izlasīt	savu	horoskopu	avīzē.
Zvanīt	uz	psiholoģiskās	
palīdzības	tālruni	un	saņemt	
padomu.

Izvilkt	zīlēšanas	kārti,	lai	
saņemtu	atbildi	problēmas	
risinājumam.

Sal.	pam.	3:5-6	„Paļaujies	
uz	To	Kungu	no	visas	sirds	
un	nepaļaujies	uz	sava	prāta	
gudrību,	bet	domā	uz	To	Kungu	
visos	savos	ceļos,	tad	Viņš	darīs	
līdzenas	tavas	tekas.”

Ebrejiem	13:6	„Tā	ka	mēs	droši	
varam	sacīt:	„Tas	Kungs		ir	man	
palīgs,	es	nebīšos!	Ko	cilvēks	man	
darīs?”

Efeziešiem	6:10	„Topiet	stipri		
savā	Kungā	un	Viņa	varenajā	
spēkā.”

Parunāt	ar	pieaugušo	–	kristieti,	
kuram	vari	uzticēties.

Iet	pie	cilvēka,	kas	likteni	lasa	
rokas	līnijās.

Iet	pie	hipnotizētāja. Lasīt	savu	Bībelei	un	lūgt.
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Nostāties Dieva pusē
3. stundas mācību aktivitāte

Par	tevi	smejas,	jo	tu	skolā	
pirms	pusdienām	pateicies	
Dievam.

Dabas	zinību	stundā	vairums	
domā,	ka	pareiza	ir	evolūcijas	
teorija,	nevis	radīšana.

Draugs	lūdz	tevi	nozagt	šokolādi	
veikalā.

Daži	klasē	smejas	par	to,	ka	tu	
ej	uz	Labās	Vēsts	pulciņu.

Tavs	draugs	pamāca	tevi,	ka,	
ja	vien	tevi	nepieķer,	vari	būt	
negodīgs.

Klases	biedri	apgalvo,	ka	Bībele	
ir	pasakas.

Ballītē	tavi	draugi	nolemj	
izsaukt	garus		un	aicina	tevi	
pievienoties.

Tavs	draugs	netic,	ka	ir	Debesis,	
viņaprāt,	notiek	pārdzimšana	par	
kaut	ko	citu.

Skolotājs	tev	iedod	kristālu	un	
lūdz	izteikt	vēlēšanos,	kas	ar	
kristāla	palīdzību	piepildīsies.

Tavs	draugs	grib	norakstīt	no	
tevis	mājas	darbu.
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Izvēlies pazemību
4. stundas mācību aktivitāte

„Tas	ir	jauns	velosipēds?	Labi,	
bet	tas	tev	nepalīdzēs.	Es	
vienalga	būšu	ātrāk	par	tevi.”

“Nāc,	Santa!	Pāriesim	ielai	otrā	
pusē,	pirms	Elīna	mūs	ierauga.	Es	
negribu,	ka	mūs	redz	kopā.”

„Amanda	domā,	ka	ir	tik	gudra	
matemātikā.	Es	labāk	saņemšu	
„1”	nekā	lūgšu	viņai	palīdzību.”

„Žēl,	ka	Jānis	nav	tik	labs	
basketbolists	kā	mēs.	Mēs	
varētu	kopā	ar	viņu	patrenēties,	
lai	viņš	var	uzlabot	savu	
meistarību.”

„Mīļais	Dievs,	paldies,	ka	Tu	esi	
apsolījis	būt	pie	manis	vienmēr.	
Lūdzu,	vadi	mani	tā,	ka	es	varu	
Tevi	pagodināt	ar	šo	dabas	
zinību	projektu.”

„Paldies!	Es	ļoti	centos,	
aizstāvot	skolas	godu,	un	
Dievs	man	palīdzēs	to	izdarīt	
vislabāk.”

“Paldies	Tev,	Dievs,	ka	eksāmenā	
biju	labākais.	Es	daudz	mācījos,	
un	Tu	palīdzēji	man	atcerēties	
iemācīto.”

„Jā,	man	ir	skaista	balss.	Dievs	
man	to	ir	devis.	Es	gribu	iet	
uz	dziedāšanas	nodarbībām,	lai	
varētu	dziedāt	vēl	labāk.”
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Sekas
5. stundas mācību aktivitāte

Nošpikot	eksāmenā... ....tevi	pieķer	un	tu	saņem	
„neieskaitīts”.

Zādzība	veikalā... ...	tiek	izsaukta	policija	un	tiek	
paziņots	taviem	vecākiem.

Nepaklausība	vecākiem... ...	tevi	disciplinē.

Mēdīšanās... ...	tev	nav	draugu.

Skopums... ...	citi	ar	tevi	nedalās.

Meli...
...	tu	turpini	melot,	lai	piesegtu	
iepriekšējos	melus,	un	nonāc	vēl	
lielākās	nepatikšanās.
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Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus
Pārliecinieties, vai bērns saprot par

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

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

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

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

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

Dodiet dažus padomus (vēlāk) par kristīgo dzīvi
Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē.
Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu.
Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā.
Lūdz Dievam piedošanu, kad esi apgrēkojies.
Satiecies ar citiem kristiešiem.
Atceries Dieva apsolījumus: “Es tevi neatstāšu” (Ebr. 13:5).

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē
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