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Ievads

Stāsti	par	Dāvida	dzīvi	ir	drāmas,	darbības	un	neziņas	pilni.	Dažiem	bērniem	vienas	vai	divu	stundu	saturs,	
iespējams,	būs	pazīstams,	bet	citi	notikumi	būs	mazāk	zināmi.	Sekojot	Dāvida	dzīvei,	mēs	redzēsim	gan	
viņa	vājās,	gan	stiprās	puses,	gan	viņa	uzvaras,	gan	sakāves.	Mums	tiks	atgādināts,	ka	viņš	bija	tāds	pats	
cilvēks	kā	mēs.	Cauri	tam	visam	mēs	mācīsimies	par	Dāvida	ticību	Dievam.	Mēs	lūdzam,	lai	šīs	stundas	
pagodinātu	Dievu	un	Viņš	varētu	tās	lietot,	lai	daudz	bērnu	iepazītu	To	Kungu	kā	savu	Ganu	un	līdzīgi	
Dāvidam	kļūtu	par	bērniem	pēc	Dieva	sirds	(1.	Sam.	13:14).

Katrā stundā māciet un pielietojiet centrālo patiesību
Neapmierinieties	tikai	ar	Bībeles	stāstu	stāstīšanu	bērniem.	Māciet	katrā	stundā	ietverto	patiesību	un	rūpīgi	
piemērojiet	to	bērna	dzīvei.	Esam	sagatavojuši	katras	stundas	īsu	uzmetumu,	kurā	redzams,	kurā	brīdī	mācīt	
un	pielietot	patiesību.	“CP”	nozīmē	mācīt	centrālo	patiesību,	“CPA”	norāda,	kurā	brīdī	tā	attiecināma	uz	
atpestītajiem,	“CPN”	–	kurā	uz	neatpestītajiem	bērniem.

Nebaidieties	pielietojumu	piemērot	savai	situācijai.	Piemēram,	pielietojumā	piedāvāta	spēle	zēniem,	bet	
ieradušās	tikai	meitenes.	Vai	arī	dotais	pielietojums	vairāk	piemērots	vecākiem	bērniem,	bet	jūsējie	ir	mazi.	
Izdariet	vajadzīgās	izmaiņas.

Māciet neatpestītajiem bērniem pestīšanas vēsti
Daudz	bērnu	maz	vai	neko	nezina	par	to,	ko	Bībele	māca	par	pestīšanu.	Mācot	savu	grupu	(piem.,	Labās	
Vēsts	pulciņā),	jums	jātver	dziļāk.	Nav	iespējams	iemācīt	daudz	patiesību	vienā	stundā.

Mācot	šīs	stundas,	jūs	runāsiet	par	šīm	lietām,	tā	ka	bērni	ar	laiku	uzzinās,	kā	tikt	pestītiem,	bet	nav	iespējams	
tās	visas	efektīvi	mācīt	vienā	stundā.

Dievs

Māciet	bērniem	par	Dievu,	par	Viņa	atribūtiem	(īpašībām,	tulk.	piez.)	un	darbiem,	ka	Viņš	ir	svēts,	taisns	
un	taisnīgs,	varens	un	mīlošs	Dievs	un	ir	personīgi	ieinteresēts	par	katru	no	bērniem.

Kungs Jēzus Kristus

Māciet	bērniem	par	Kunga	Jēzus	Kristus	personu	un	darbiem,	par	Viņa	dievišķību	un	cilvēcību,	mūžīgo	
pirmeksistenci	un	piedzimšanu	no	jaunavas,	nevainojamo	dzīvi,	vietniecisko	nāvi	un	augšāmcelšanos	miesā,	
debesbraukšanu,	aizlūgšanu	un	otro	atnākšanu.

Grēks

Māciet,	ka	bērni	ir	grēcinieki	un	pretinieki	svētajam	Dievam	gan	no	dabas,	gan	darbu	dēļ	un	ka	sods	par	
grēku	ir	pilnīga	un	mūžīga	atšķirtība	no	Dieva.

Pestīšanas ceļš

Māciet	bērniem,	ka	viņi	 var	 tikt	pestīti	 vienīgi	 Jēzus	Kristus	pie	 krusta	pabeigtā	darba	dēļ,	 ka	viņiem	
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jānožēlo	savi	grēki	un	ticībā	jāpieņem	Jēzus	Kristus	un	ka	viņu	jaunpiedzimšanai	sekos	dzīve	paklausībā	
Dieva	Vārdam.

Atpestītajiem bērniem māciet par garīgu pieaugšanu
Bērniem	kristiešiem	nepieciešams	mācīt,	kā	dzīvot	Jēzum	Kristum.	Viņi	jāved	Dieva	Vārda	lielo	patiesību	
dziļākā	izpratnē.	Rūpīgi	izskaidrojiet	šīs	patiesības	un	parādiet	to	praktisko	pielietojumu	ikdienas	dzīvē.	
“Visi	šie	raksti	ir	Dieva	iedvesti	un	ir	noderīgi	mācībai,	vainas	pierādīšanai,	labošanai,	audzināšanai	taisnībā,	
lai	Dieva	cilvēks	būtu	pilnīgs,	sagatavots	katram	labam	darbam”	(2.	Tim.	3:16-17).

Esiet pieejams padomdošanai
Bērniem	var	rasties	jautājumi	par	to,	kā	tikt	pestītiem,	par	kristīgu	dzīvi.	Dariet	viņiem	zināmu,	ka	esat	
gatavs	palīdzēt.	Vislabāk	to	darīt	nodarbības	sākumā,	atsevišķi	no	Bībeles	stundas.

Ja	to	dara	stundas	gaitā,	svarīgi,	lai	šī	informācija	un	aicinājums	nākt	pie	Kristus,	lai	iegūtu	pestīšanu,	būtu	
nošķirti.	Tādā	veidā	iespējams	izvairīties	no	pārpratumiem,	sajaucot	nākšanu	pie	jums	pēc	padoma	un	
nākšanu	pie	Kristus	pēc	pestīšanas.	Nekad	neradiet	bērnam	iespaidu,	ka	viņam	ar	kādu	jārunā,	lai	iegūtu	
pestīšanu,	vai,	ja	viņš	ar	jums	ir	runājis,	tad	ir	pestīts.	Nekad	neizdariet	uz	bērnu	spiedienu	un	nesakāpiniet	
emocijas.	Vienkārši	pasakiet,	ka	viņš	var	dalīties	ar	jums,	ja	ir	jautājumi,	neskatoties	uz	to,	vai	bērns	ir	vai	
nav	pestīts.	Tad	pārliecinieties,	ka	noslēgumā	nebūsiet	pārāk	aizņemts	vai	lielā	steigā.

Piemēram,	stāstot	bērniem,	ka	Dāvids	bija	viena	no	Tā	Kunga	avīm,	varat	jautāt,	vai	viņi	pazīst	To	Kungu	
un	pieder	Viņam.	Jūs	varat	teikt	arī	kaut	ko	tamlīdzīgu:

“Varbūt	tu	nepazīsti	To	Kungu	kā	savu	Ganu.	Iespējams,	Dievs	runā	uz	tavu	sirdi	un	tu	vēlies	tikt	pestīts,	
bet	tev	ir	 jautājumi.	Uzmanīgi	klausies	šīsdienas	stundu.	Ja	stundas	beigās	tev	joprojām	nebūs	skaidrs,	
kā	iegūt	pestīšanu	no	grēkiem,	esmu	gatavs	tev	palīdzēt.	Kad	citi	dodas	mājup,	nāc	un	apsēdies	kādā	no	
priekšējiem	soliem.	Kad	redzēšu	tevi	šeit	sēžam,	es	pienākšu	un	paskaidrošu,	kā	iegūt	pestīšanu.”

Šī	materiāla	beigās	jūs	atradīsiet	apkopotus	padomus,	kā	palīdzēt	bērnam,	kurš	vēlas	nākt	pie	Kristus.

Praktizējieties flanelogrāfa lietošanā
Praktizējieties	attēlu	un	fonu	lietošanā	jau	pirms	nodarbības.	Iepazīstiet	visas	figūras,	kā	un	kad	stundas	
gaitā	tās	jāizmanto.	Šajās	stundās	nepieciešamos	fonus	var	nopirkt.	Mēs	dodam	attiecīgus	ieteikumus,	bet	
tie	nav	obligāti.	Mācīšanai	var	izmantot	vienkāršu	flaneli.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā
patiesībaStunda

Pārskats

Israēls	izraugās
ķēniņu.

1.Sam.	8-10

Saula	nepaklausība.

1.	Sam.	12-15

Dievs	izraugās	
ķēniņu.

1.	Sam.	16

Dāvids	un	
Goliāts.

1.	Sam.	17:1-54

Draugs	un	
ienaidnieks.

1.	Sam.	18:1-16;	
19:1-10;	20

 

Dāvids	saudzē	
savu	ienaidnieku.

1.	Sam.	21:1-
22:2,	17-19;															
23:1-24:22;	26:1-25

Dieva	ceļi	ir	labāki	
nekā	cilvēka	ceļi.

Neatpestītajiem:	Atstāj	savus	grēcīgos	
ceļus	un	nostājies	uz	Dieva	
ceļa!

Atpestītajiem:	Tev	vienmēr	jādzīvo	tā,	
kā	to	vēlas	Dievs!

Dievs	sodīs	grēku. Neatpestītajiem:	Ja	turpini	grēkot,	tu	
saņemsi	mūžīgu	sodu.

Atpestītajiem:	Pateicies	Kungam	Jēzum,	
ka	Viņš	uzņēmās	tavu	sodu!

“Domā	uz	To	Kungu	visos	savos	ceļos,	
tad	Viņš	darīs	līdzenas	tavas	tekas.”	
Salamana	pamācības	3:6

Dievs	redz	un	
pazīst	tavu	sirdi.

Dievs	Saviem	
bērniem	pavēl	būt	
žēlsirdīgiem	pret	
citiem.

Neatpestītajiem:	Tu	nespēj	paklausīt	šai	
pavēlei,	kamēr	neesi	iepazinis	
Dieva	žēlsirdību	pret	tevi.

Atpestītajiem:	Tev	jāpiedod	tiem,	kuri	
tevi	ienīst	vai	sāpina!

“Es	jums	saku:	mīliet	savus	ienaidniekus	
un	lūdziet	Dievu	par	tiem,	kas	jūs	vajā.”	
Mateja	5:44

Dievs	Saviem	
bērniem	pavēl	
mīlēt	citam	citu.

Atpestītajiem:	Tev	jāmīl	katrs	kristietis!

Esi	līdzīgs	
Dāvidam	–	uzticies	
dzīvajam	Dievam.

Neatpestītajiem:	Vienīgā	iespēja,	kā	
tikt	glābtam	no	grēkiem,	
ir	uzticēties	Dieva	Dēlam,	
Kungam	Jēzum	Kristum.

Atpestītajiem:	Paļaujies	uz	Dievu,	ka	
Viņš	dos	tev	drosmi	darīt	to,	
kas	ir	pareizi!

“Labāk	ir	paļauties	uz	To	Kungu	nekā	
cerēt	uz	cilvēkiem!”	Psalmi	118:8

Neatpestītajiem:	Dievs	redz,	ka	tava	
sirds	ir	grēcīga.	Tev	vajadzīgs,	
lai	Dievs	pārveido	tavu	dzīvi	
un	dod	tev	jaunu	sirdi.

Atpestītajiem:	Dievs	redz,	ka	tu	esi	
taisnots,	jo	Jēzus	tevi	ir	
atpestījis,	bet,	ja	tu	grēko,	
nepieciešams	to	nožēlot.

“Dievs	neskatās	tā,	kā	redz	cilvēki;	
cilvēks	redz,	kas	parādās	viņa	
acīm,	bet	Tas	Kungs	uzlūko	sirdi.”																						
1.	Samuēla	16:7

“Jaunu	bausli	Es	jums	dodu,	ka	jūs	
cits	citu	mīlat,	kā	Es	jūs	esmu	mīlējis.”				
Jāņa	13:34

“Tāpēc	nepadodieties	neprātam,	
bet	centieties	saprast,	kāds	ir	jūsu	
Kunga	prāts.”		Efeziešiem		5:17
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1. stunda
Israēls izraugās ķēniņu

Rakstu vieta 
1.	Samuēla	8-10.

Centrālā patiesība
Dieva	ceļi	ir	labāki	nekā	cilvēka	ceļi.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Atstāj	savus	grēcīgos	ceļus	un	

nostājies	uz	Dieva	ceļa!

Atpestītajiem:	Tev	 vienmēr	 jādzīvo	 tā,	 kā	 to	
vēlas	Dievs!

Bībeles pants
“Tāpēc	 nepadodieties	 neprātam,	 bet	 cen-
tieties	 saprast,	 kāds	 ir	 jūsu	 Kunga	 prāts.”																								
Efeziešiem		5:17

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

vai

	 figūras:	D-1,	D-2	D-3,	D-4,	D-5,	D-6,	D-6a,	D-7,	
D-8,	D-9	un	D-12.

	 Fons:	Āra	skats	vai	vienkāršs	flanelis.

Un

	 Vēlams	sagatavot	uzrakstu	ar	centrālo	patiesību.	
Uz	 krāsaina	 papīra	 uzrakstiet	 “Dieva	 ceļi	 ir	
labāki	 nekā	 cilvēka	 ceļi”.	 (Rakstiet	 ar	 lieliem	
burtiem,	lai	arī	jaunākajiem	bērniem	ir	viegli	tos	
izlasīt.)	Otrā	pusē	pielīmējiet	flanelogrāfa	papīra	
strēmeles	(neizmetiet	tās	pēc	flanelogrāfa	figūru	
izgriešanas).	Kad	pirmo	reizi	stundā	minat	CP,	
flanelogrāfa	augšpusē	uzlieciet	uzrakstu.	Ikreiz,	
kad	mācāt	CP,	norādiet	uz	šo	uzrakstu.

	 Citas	vārdu	kartītes:	“Tev	vienmēr	jādzīvo	tā,	kā	
to	vēlas	Dievs”(pielietojums	atpestītam	bērnam),		
kā	arī	kartītes	“1”,	“2”	un	“3”.

	 Karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai	tu	kādreiz	esi	vēlējies	iet	savu	ceļu?

Notikumu gaita

1.	 Ļaudis	lūdz	pēc	ķēniņa.	 CP
2.	 Samuēla	lūgšana.

3.	 Maksa	par	ķēniņa	iegūšanu.

4.	 Ļaudis	joprojām	vēlas	ķēniņu.	 CPN
5.	 Dievs	saka	Samuēlam:	“Rīt…”

6.	 Sauls	meklē	ēzeļus.

7.	 Sauls	sastop	Samuēlu.	 CPA
8.	 Saula	svaidīšana	par	ķēniņu.

Kulminācija

Sauls	izraudzīts,	bet	kur	viņš	ir?

Noslēgums

Sauls	pasludināts	par	ķēniņu.		CPA, CPN
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Stunda
Vai	esi	kādreiz	vēlējies	iet	pa	savu	ceļu?	Es	esmu.	Arī	Dans	gribēja.	
Viņš	bija	sava	tēva	darbnīcā.	Danam	ļoti	patika	vērot,	kā	tēvs	no	koka	
izgatavo	dažādas	lietas.

Kamēr	tēvs	bija	aizņemts,	zēns	paņēma	nelielu	zāģi	un	dēļa	gabalu.	
Viņš	domāja,	ka	spēj	darīt	to	pašu,	ko	tētis.

	“Stop,	Dan!	Tu	nepareizi	turi	zāģi.	Es	tev	parādīšu,	kā	vajag,”	sauca	
tēvs.

“Tēt,	viss	kārtībā.	Es	to	protu,”	zēns	teica.	

Viņš	centās	ātri	pārzāģēt	dēli.	Bet,	ak	vai!	Zāģis	paslīdēja	un	savainoja	
Dana	 pirkstu.	Dans	 bija	 vēlējies	 pārzāģēt	 dēli	 pa	 savam.	Viņam	
vajadzēja	ieklausīties	tēvā	un	darīt	to	pareizā	veidā.

1. aina
Fons: Vienkāršais vai āra skats. 

Pirms	daudziem,	daudziem	gadiem	arī	Israēls	izvēlējās	iet	pats	savu	
ceļu.	Apmēram	450	 gadus	 tas	 bija	 dzīvojis	Dieva	 dāvātajā	 zemē.	
Dievs	bija	izraudzījis	vīrus,	kuri	varēja	vadīt	tautu	un	rādīt,	kā	Dievs	
grib,	lai	tā	dzīvo.	
Novietojiet D-1.

Samuēls	jau	ilgu	laiku	bija	viņu	vadonis	un	tagad	bija	vecs.	Ļaudis	
domāja,	ka	viņiem	vairs	nevajag	priesteri	par	vadoni.	Viņi	domāja,	ka	
būtu	labi,	ja	valdītu	ķēniņš,	tāpat	kā	ir	citām	tautām.	Vadītāji	atnāca	
pie	sava	priestera.

Novietojiet vadītājus (D-2).

“Samuēl,”	tie	teica,	“tu	esi	kļuvis	vecs,	bet	tavi	dēli	nebūs	mums	labi	
vadoņi.	Dod	mums	ķēniņu,	kas	valdītu	pār	mums.”

Ķēniņu!	Vai	šie	ļaudis	nezināja,	ka	Dievs	ir	viņu	ķēniņš?	Viņi	atšķīrās	
no	visām	citām	tautām.	Izraēliešiem	nekad	nebija	bijis	kāds	cilvēks	
par	ķēniņu.	Dievs	valdīja	pār	viņiem	un	deva	likumus.	Cilvēks	varētu	
būt	ļauns	un	cietsirdīgs.	Cilvēks	varētu	pavedināt	viņus	darīt	grēcīgas	
lietas,	bet	Dievs	nekad	tā	nedarītu.	Dieva	ceļi	 ir	 labāki	par	cilvēka	
ceļiem.	Viņa	ceļi	vienmēr	 ir	 labi	un	pareizi,	 jo	Dievs	 ir	pilnīgs	un	
nekad	nekļūdās.	Dievs	ir	svēts	un	gudrs,	tā	ka	viss,	ko	Viņš	dara,	ir	
nevainojams.	Bībelē	divreiz	ir	atkārtots:	“Dieva	ceļš	ir	pilnīgs”	(2.	Sam.	
22:31;	Ps.	18:31).	Neviens	ķēniņš	nevarētu	tautu	tā	vadīt	kā	Dievs.	
Cilvēki	rīkojās	nepareizi,	lūgdami	pēc	ķēniņa.	Tas	nebija	pareizi,	ka	
tie	vēlējās	līdzināties	citām	tautām.	

Samuēls	bija	ārkārtīgi	sarūgtināts	par	tautas	grēku.	Gadiem	ilgi	viņš	bija	
uzticīgi	kalpojis	Dievam.	Viņš	bija	vadījis	šos	ļaudis	un	mācījis	viņiem	
paklausīt	Dievam,	jo	Dieva	ceļi	vienmēr	ir	vislabākie.	Nu	viņam	bija	
sajūta,	ka	tauta	noraida	viņu	kā	savu	vadītāju.	Bet	Samuēls	nevienam	
neko	neteica,	viņš	tikai	vērsās	lūgšanā	pie	Dieva.	

CP

Lietojiet savu balsi, lai 
pievērstu bērnu uzmanību 
stundas ievadam. 
Centieties noturēt ciešu 
acu kontaktu.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Dieva 
ceļi ir labāki nekā cilvēka 
ceļi.” 

Pirmsskolnieki var 
nomesties ceļos un lūgt 
kā Samuēls.

Attēls 1-1
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2. aina
Fons tāds pats kā 1. ainā. Noņemiet stāvošo Samuēlu (D-1) un pievienojiet lūdzošo 
Samuēlu (D-3).

Nu	Dievs	 bija	 dusmīgs	 uz	 tautu.	 Tā,	 lūgdama	 pēc	 ķēniņa,	 bija	
apgrēkojusies	(1.	Sam.12:19;	Hoz.	13:11).	Tā	vēlējās	iet	pa	saviem,	
nevis	 pa	Dieva	 ceļiem.	Tā	 labāk	 gribēja,	 lai	 to	 vada	 ķēniņš,	 nevis	
Dievs.	Tādēļ	Samuēls	bija	izbrīnījies	par	Dieva	atbildi	uz	viņa	lūgšanu.

“Paklausi	tam,	ko	tauta	tev	saka,”	Dievs	teica	Samuēlam,	“ne	jau	tevi,	
bet	Mani	tā	ir	noraidījusi.	Tā	nevēlas,	lai	Es	pār	to	valdu.	Jau	kopš	
Es	viņus	izvedu	no	Ēģiptes,	tie	Mani	ir	atstājuši	un	kalpojuši	citiem	
dieviem.	Nu	viņi	atkal	ir	novērsušies	no	Manis.	Paklausi	viņiem,	bet	
brīdini,	kas	būs	tad,	kad	pār	tiem	valdīs	ķēniņš.”

3. aina 
Nomainiet lūdzošo Samuēlu (D-3) ar stāvošo Samuēlu (D-1).

“Vai	jūs	patiešām	apzināties,	ko	lūdzat,	kad	prasāt	sev	ķēniņu?”	jautāja	
Samuēls,	stāvēdams	tautas	vadītāju	priekšā.	“Vai	zināt,	kā	būs	tad,	kad	
ķēniņš	valdīs?	Viņš	sūtīs	jūsu	dēlus	karā.	Ķēniņš	ņems	jūsu	meitas,	
lai	tās	gatavo	viņam	smaržīgas	ziedes	un	vāra	ēdienu.	Viņš	paņems	
jūsu	auglīgākos	laukus	un	vīnadārzus	un	dos	tos	saviem	kalpiem.	Viņš	
jums	 liks	maksāt	 lielus	nodokļus.	 Jūs	pat	kļūsiet	 tam	par	vergiem.	
Beigās	jūs	raudāsiet,	vēlēdamies,	kaut	jums	nebūtu	ķēniņa,	bet	Dievs	
jūsos	neklausīsies.”

Nu	 taču	 ļaudīm	 vajadzētu	mainīt	 savas	 domas!	 Tiem	 taču	 vairs	
nevajadzētu	vēlēties	ķēniņu,	vai	ne?

“Mēs	gribam	ķēniņu!”	tie	atbildēja.	“Mēs	vēlamies	būt	tādi	paši	kā	
citas	tautas	mums	apkārt.	Ķēniņš	būs	mūsu	vadonis	un	izcīnīs	mūsu	
karus.	Mēs	gribam	ķēniņu.”

Cik	negudri	vadītāji!	Viņi	zināja,	kāda	ir	Dieva	griba.	Viņi	zināja,	ka	
labāk	ir	paklausīt	Dievam,	bet	izvēlējās	rīkoties	pēc	sava	prāta.	Viņi	
neklausījās	brīdinājumos.	Kādēļ	viņi	tā	rīkojās?	
Ļaujiet, lai bērni atbild. 

Tas	notika	tādēļ,	ka	viņi	bija	grēcinieki.	Viņi	bija	tādi	paši	kā	tu	un	es.	
Mēs	visi	esam	piedzimuši	kā	grēcinieki,	un	grēcinieki	grib	dzīvot	pēc	
sava	prāta.	Dievs	māca,	ka	mums	Viņš	jāmīl	no	visas	sirds.	Viņam	
vajadzētu	būt	daudz	svarīgākam	par	visu	citu	mūsu	dzīvē.	Bet	kā	ir	
ar	tevi?	Vai	futbola	spēle	jeb	televizora	skatīšanās	tev	ir	svarīgāka	par	
Dievu?	Gaužām	viegli	ir	labas	lietas	iemīlēt	vairāk	nekā	Dievu.	Dievs	
māca,	ka	mums	citi	jāmīl	tāpat	kā	sevi,	bet	grēcīgā	sirds	liek	mums	sevi	
mīlēt	vairāk.	Vai	ir	gadījies,	ka	tu	gribi	būt	pirmais	vai	dabūt	vairāk,	
kad	 ir	kaut	kas	garšīgs	ēdams?	Vai	esi	kādu	 ienīdis	vai	pat	kāvies?	
Mūsu	ceļi	ļoti	atšķiras	no	tā,	kā	Dievs	vēlas,	lai	dzīvojam.	Mēs	esam	
tikpat	grēcīgi	un	stūrgalvīgi	kā	Israēla	tauta,	kas	vēlējās	sev	ķēniņu.
Nomainiet stāvošo Samuēlu (D-1) ar lūdzošo Samuēlu (D-3).

CPN

Kāds vecāks bērns vai 
palīgs izlasa no Bībeles 
1. Samuēla 8:7-9.

Šajā daļā bērni var 
piedalīties, aizspiežot 
ausis, pakratot galvas. 
Kustības palīdzēs 
bērniem atcēties mācīto.  

Pirmais cilvēks, ko Dievs 
radīja, nepaklausīja 
Dievam. Kopš tā laika 
ikviens cilvēks piedzimst 
ar vēlmi grēkot. Kristus 
mira par mūsu grēkiem, 
lai tie  tiktu piedoti          
(1. Korintiešiem 15:3-4).

Samuēla teikto izrunājiet 
emocionāli. 

Attēls 1-2

Attēls 1–1 (vēlreiz)
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Kad	Samuēls	atkal	 lūdza,	Dievs	viņam	teica,	ka	tautai	būs	ķēniņš.	
Samuēls	bija	norūpējies,	kad	atlaida	ļaudis.
Noņemiet vadītājus (D-2).

Drīz	vien	Dievs	atkal	runāja	uz	Samuēlu:	“Rīt	ap	šo	laiku	Es	atsūtīšu	
pie	tevis	vīru	no	Benjamīna	cilts.	(Tā	bija	viena	no	12	ciltīm,	kas	veidoja	
Israēla	tautu.)	Tev	viņš	jāsvaida	par	ķēniņu	manai	tautai.

“Rīt…	vīrs…	jāsvaida	par	ķēniņu?”	Samuēla	prātā	varēja	rasties	daudz	
jautājumu,	bet	viss,	ko	viņš	varēja	darīt,	bija	gaidīt.
Noņemiet Samuēlu (D-3).

Bet	Dievs	jau	darbojās.	Divas	dienas	iepriekš	saskaņā	ar	Dieva	plānu	
daži	ēzeļi	bija	nomaldījušies	un	pazuduši.	Dievs	zināja,	kur	ir	šie	ēzeļi,	
bet	vēl	svarīgāk,	Viņš	zināja,	kurš	dosies	tos	meklēt.

4. aina
Fons: Āra skats.

Ēzeļi	piederēja	ievērojamam	zemniekam	Kīšam.	Tuvākajā	apkārtnē	
ēzeļi	 nekur	nebija	 atrodami.	Tādēļ	Kīšs	 sūtīja	 savu	dēlu	 un	 vienu	
kalpu	tos	meklēt.
Uzlieciet Saulu (D-4) un kalpu (D-5).

Viņi	 pārmeklēja	 ielejas	 un	 rāpās	 kalnos.	 Viņi	 cieši	 pārlūkoja	
līdzenumus.	Bet	neviens	no	Kīša	ēzeļiem	nebija	atrodams.	Pēc	trīs	
dienu	ilgiem	meklējumiem	Sauls	bija	gatavs	padoties.

“Dosimies	mājās,”	viņš	teica	kalpam,	“nu	jau	mans	tēvs	būs	vairāk	
norūpējies	par	mums	nekā	par	ēzeļiem.”

“Pagaidi,”	teica	kalps,	“man	kaut	kas	padomā.	Mēs	esam	netālu	no	
Rāmas	pilsētas,	vai	ne?	Tur	dzīvo	Dieva	vīrs.	Esmu	dzirdējis,	ka	viņš	
ir	liels	un	ka	viss	viņa	teiktais	piepildās.	Iesim	un	uzmeklēsim	viņu.	
Varbūt	viņš	var	pateikt,	kur	ir	ēzeļi.”

Sauls	piekrita,	un	tā	viņi	devās	uz	Rāmu.	Kāpdami	kalnā	uz	pilsētu,	
viņi	sastapa	dažas	meitenes,	kas	devās	uz	aku	pēc	ūdens.

5. aina
Fons: Āra skats. Pievienojiet meitenes (D-6) un ūdens traukus (D-6a).

“Vai	šeit	mājo	Dieva	vīrs?”	jautāja	abi	vīri.

“Jā,	viņš	 šodien	atnāca.	Tikko	 ieiesiet	pilsētā,	 jūs	viņu	 sastapsiet,”	
paskaidroja	meitenes.	“Ļaudis	gaida,	 lai	viņš	svētī	upuri,	pirms	 tie	
sēstas	ēst.	Tāpēc	pasteidzieties!”
Noņemiet meitenes (D-6) un ūdens traukus (D-6a).

6. aina
Fons: Āra skats.

Sauls	un	kalps	steidzās	uz	pilsētu.	Pirmais	cilvēks,	ko	tie	ieraudzīja,	
bija	Samuēls,	bet	viņi	nezināja,	ka	tas	bija	viņu	meklētais	vīrs.	

Parādiet kartē, kur 
atrodas Rāma. 

Lomu spēle dialogam 
starp abiem vīriem un 
meitenēm.

Attēls 1-3
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Uzlieciet Samuēlu (D-1).

Kad	Samuēls	ieraudzīja	Saulu	nākam,	Dievs	viņam	teica:	“Ej	uz	kalnu,	
kur	ļaudis	tevi	gaida,	un	tur	tu	kopā	ar	Mani	ēdīsi.	Rīt	es	tev	pasacīšu	
visu,	ko	vēlies	zināt.	Starp	citu,	neraizējies	par	ēzeļiem,	kurus	pirms	
trīs	dienām	pazaudēji,	tie	ir	atrasti.	Vai	tu	neesi	tas	vīrs,	uz	kuru	raugās	
viss	Israēls?”

Sauls	bija	pārsteigts.	Kā	Dieva	vīrs	varēja	zināt	par	ēzeļiem?	Un	ko	viņš	
domāja	teikdams:	“Vai	tu	neesi	tas	vīrs,	uz	kuru	raugās	viss	Israēls?”	

Saulam	nebija	ne	jausmas,	ka	viņš	kļūs	par	ķēniņu.	Sauls	nedomāja,	
ka	viņš	ir	kaut	kas	sevišķs.	Tauta	gribēja	ķēniņu,	un	Dievs	gatavojās	
to	dot.

Dabūdami	ķēniņu,	ļaudis	guva	mācību.	Dievs	rādīja,	ka	Viņa	plāns	
bija	labāks	nekā	viņu	pašu	plāni.	Nepaklausība	Dievam	un	vēlēšanās	
rīkoties	pēc	sava	prāta	 tautai	nāca	par	sliktu.	Reizēm	arī	zēnus	un	
meitenes,	kuri	ir	kristieši	un	ir	uzticējušies	Kungam	Jēzum	Kristum,	
nākas	mācīt,	ka	Dieva	ceļi	ir	labāki	par	cilvēka	ceļiem.	Ja	esi	pestīts,	
tev	vajag	dzīvot	 tā,	 kā	Dievs	 to	vēlas.	Rihards	bija	 kristietis.	Viņš	
zināja,	 ka	Dievs	 grib,	 lai	 viņš	 paklausa	 vecākiem,	 skolotājiem	un	
skolas	noteikumiem.	Bet	Rihards	gribēja	būt	kādas	grupas	loceklis.	
Viņš	neteica,	ka	ir	kristietis,	jo	baidījās,	ka	citi	smiesies	par	viņu.	Un	
tā	viņš	pievienojās,	kad	grupas	dalībnieki	sacēlās	pret	skolotājiem.

Notikumi	vairs	nebija	kontrolējami,	un	kādā	nedēļas	nogalē	daži	zēni	
izsita	skolas	ēdamzāles	logu.	Arī	Rihards	piedalījās	un	bija	starp	tiem,	
kurus	noķēra.	Viņš	bija	lielās	nepatikšanās	un	ļoti	kaunējās	par	sevi.	
Nu	viņš	saprata,	ka,	kļūstot	par	kristieti,	viņam	nekad	nevajadzēja	
pievienoties	 šai	 grupai.	Dievs	 izmantoja	 šo	 situāciju,	 lai	mācītu	
Rihardam	dzīvot	tā,	kā	Viņš	to	vēlas.	Arī	izraēliešiem	bija	jāsaņem	šī	
mācība,	un	Dievs	tiem	deva	lūgto	ķēniņu.

7. aina
Bet	vīrs,	kuram	bija	jākļūst	par	ķēniņu,	bija	apmulsis	par	notiekošo.	
Sauls	brīnījās,	kādēļ	pret	viņu	izturas	kā	pret	kādu	svarīgu	personu.	
Kad	Sauls	ar	savu	kalpu	ieradās	mielastā,	viņi	ieraudzīja,	ka	tur	jau	
gaida	ap	30	cilvēku.	Cik	savādi	jutās	Sauls,	kad	viņš	un	tā	kalps	tika	
nosēdināti	 vislabākajās	 vietās.	Bet	 ne	 tikai	 tas	 vien.	 Pavāram	bija	
piekodināts	pasniegt	Saulam	īpašu	cepeša	gabalu.
Novietojiet pavāru (D-7).

Dieva	vīrs	bija	atlicis	gaļas	gabalu	tieši	Saulam.	Sauls	nekad	vēl	nebija	
bijis	tik	apmulsis.	Galu	galā	viņš	taču	bija	tikai	zemnieka	dēls,	kurš	
bija	ticis	sūtīts	meklēt	ēzeļus.	Un	nu	viņš	atradās	šeit,	ļaužu	ielenkts,	
un	sarunājās	ar	Samuēlu,	ar	vīru,	kurš	vēstīja	Dieva	vārdus.	Tonakt	
Sauls	pat	palika	Samuēla	mājā,	lai	nākamajā	rītā	dotos	mājās.

Kad	Samuēls,	Dieva	vīrs,	devās	ārā	no	pilsētas,	kalps	tika	aizsūtīts	pa	
priekšu.	Samuēls	gribēja	runāt	ar	Saulu	vienu	pašu.	

CPA

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītiem 
bērniem: “Tev vienmēr 
jādzīvo tā, kā to vēlas 
Dievs.”

Stāstot, cik Sauls bija 
apjucis, parādiet to 
izteiksmīgi.

Attēls 1-4
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“Man	tev	ir	vēsts	no	Dieva,”	viņš	teica.

Noņemiet kalpu (D-5).

8. aina
Fons: Āra skats.

Samuēls	izņēma	no	kabatas	dzīvnieka	ragu	ar	olīvu	eļļu.	Viņš	piegāja	
pie	Saula	un,	savu	roku	izstiepis,	izlēja	to	uz	viņa	galvas.	
Nomainiet Samuēlu (D-1) ar Samuēlu un eļļas ragu (D-8).

Tolaik	 eļļas	 izliešana	 šādā	 veidā	 uz	 galvas	 bija	 zīme,	 ka	 cilvēks	 ir	
izraudzīts	 īpašam	uzdevumam.	 Sauls	 tika	 “svaidīts”,	 lai	 kļūtu	 par	
ķēniņu.

“Tas	Kungs	tevi	ir	izredzējis,	lai	tu	kļūtu	par	ķēniņu	Viņa	tautai,”	teica	
Samuēls.	Lai	pierādītu,	ka	teiktais	ir	patiesība,	Samuēls	pastāstīja,	kas	
tajā	dienā	notiks	vēlāk.	“Vispirms,	Saul,	pie	kapa	tu	sastapsi	divus	
vīrus,”	viņš	teica.	“Viņi	pastāstīs,	ka	ēzeļi	ir	atrasti	un	ka	nu	tēvs	ir	
noraizējies	par	tevi.	Tad	tu	sastapsi	trīs	vīrus.	Viens	nesīs	trīs	jaunus	
āžus,	otrs	–	trīs	klaipus	maizes	un	trešajam	būs	ādas	trauks	ar	vīnu.	
Viņi	dos	tev	divus	maizes	klaipus.	Vēlāk	tu	sastapsi	praviešu	grupu,	
kuri	spēlēs	instrumentus	un	slavēs	Dievu.	Dievs	tevi	pievienos	viņiem,	
un	tu	tiksi	pārveidots.”

Tas	viss	Saulam	šķita	ļoti	dīvaini.	Bet	Samuēls	turpināja:	“Kad	redzēsi	
visu	to	notiekam,	tu	zināsi,	ka	Dievs	ir	ar	tevi.	Pēc	septiņām	dienām	
es	aiziešu	un	parādīšu,	ko	tev	darīt.”
Noņemiet Samuēlu (D-8).

Iedams	mājās,	Sauls	piedzīvoja,	ka	viss	notika	tieši	tā,	kā	bija	sacīts.	
Kad	 viņš	 beidzot	 ieradās	mājās,	 ģimene	 redzēja,	 ka	 Sauls	 bija	
izmainījies.	Tur	bija	kaut	kas	savādāks,	ko	tie	pat	nevarēja	izskaidrot.	
Sauls	nestāstīja,	ka	ticis	svaidīts	par	jauno	ķēniņu.
Noņemiet Saulu (D-4).

9. aina
Fons: Āra skats.

Bet	reiz	tas	visiem	ir	jāuzzina.	Pienāca	diena,	kad	Samuēls,	Dieva	vīrs,	
sasauca	kopā	visu	Israēla	tautu.
Parādiet Samuēlu (D-1), vadītājus (D-2) un cilvēkus (D-6 un D-9).

Viņš	piecēlās	un	teica:	“Tā	saka	Tas	Kungs,	Israēla	Dievs:	“Es	jūs	
esmu	izvedis	no	Ēģiptes	un	izglābis	no	jūsu	ienaidniekiem.	Tomēr	
šodien	jūs	atraidāt	savu	Dievu.	Jūs	sakāt,	ka	gribat	ķēniņu.	Tad	nu	
nostājieties	pa	savām	ciltīm	un	ģimenēm.”

Samuēls	pārlūkoja	ciltis.	

“Kurš	gan	būs	ķēniņš?”	domāja	ļaudis.	

Tad	tika	izraudzīta	Benjamīna	cilts.	Ikviena	ģimene	nāca	pie	Samuēla.	
Tad	no	cilts	tika	izraudzīta	Kīša	ģimene.	Beidzot	kā	jaunais	ķēniņš	tika	

No veidojamās masas 
izgatavojiet “auna ragu” 
vai izgrieziet to no 
kartona. Ar izgatavoto 
“ragu” demostrē 
svaidīšanu.  

Uz tāfeles novieto ciparus 
“1”, “2” un “3” vai rāda 
ar pirkstiem, uzskaitot 
sekojošos trīs notikumus.  

Tēlojiet galda klāšanu 
svinībām.

Būt “svaidītam” nozīmē, 
ka Dievs kādu ir izvēlējies 
noteiktam uzdevumam.
Demostrē svaidīšanu.  

Attēls 1-5
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nosaukts	Sauls.	Bet…	kur	gan	viņš	ir?	Saulu	nekur	nevarēja	ieraudzīt!	
Vai	zini,	kur	viņš	bija?	

Dievs	to	zināja	un	pateica	ļaudīm:	“Sauls	ir	noslēpies	starp	mantām.”

Varbūt	Sauls	kautrējās	vai	bija	nobijies	no	tā,	kas	viņu	sagaida.	Ļaudis	
skrēja	viņu	sameklēt	un	veda	visa	Israēla	priekšā.

Novietojiet Saulu (D-4).

“Vai	redzat	to,	kuru	Dievs	ir	izvēlējies?”	iesaucās	Dieva	vīrs.	“Nav	
neviena	viņam	līdzīga	jūsu	vidū.”	Sauls	bija	daudz	garāks	par	citiem	
vīriem.	Viņš	bija	ļoti	pievilcīgs	un	tieši	tāds,	kādu	ķēniņu	ļaudis	gribēja.	

“Lai	 dzīvo	 ķēniņš!”	 tie	 skandēja.	 “Lai	 dzīvo	 ķēniņš!	Dievs,	 sargi	
ķēniņu!”

Nomainiet Saulu ( D-4) ar (D-12).

Viņi	bija	gaužām	laimīgi,	ka	nu	līdzinās	pārējām	tautām,	jo	tiem	ir	
pašiem	savs	ķēniņš.

Gandrīz	katrs,	atgriezdamies	mājās,	bija	laimīgs.	
Noņemiet visas figūras, izņemot Samuēlu (D-1).

Bet	Dieva	vīrs	gan	bija	gaužām	noskumis	redzot,	ka	Israēls	izvēlējās	
to,	ko	pats	gribēja,	– 	lai	cilvēks	būtu	viņu	ķēniņš.	Viņiem	vajadzēja	
paļauties	 vienīgi	 uz	Dievu.	Dievs	 viņus	 bija	 radījis,	Viņš	 tos	 bija	
izvēlējies	 Sev	 par	 īpašu	 tautu.	Vienīgi	Dievs	 zināja,	 kas	 tiem	bija	
vislabākais,	bet	viņi	gribēja	iet	paši	savu	ceļu.		

Vai	Dievs	tev	šodien	ir	parādījis,	ka	reizēm	tu	Viņam	nepaklausi	un	
izvēlies	darīt	to,	kas	pašam	tīk,	kaut	gan	esi	kristietis?	Dieva	ceļš	ir	
daudz,	daudz	labāks.	Neesi	tāds	kā	izraēlieši.	Neesi	tāds	kā	Rihards,	
kurš	 gribēja	 iet	 savu	paša	 ceļu	 un	būt	 grupas	 loceklis,	 līdz	Dievs	
viņam	deva	smagu	mācību.	Vai	tu	tagad	pat	klusu	savā	sirdī	nelūgtu	
Viņam	piedošanu?	Lūdz,	lai	Dievs	tev	palīdz	dzīvot	tikai	tā,	kā	Viņš	
to	grib.	

Ja	tu	neesi	kristietis,	tu	vēl	nekad	pa	īstam	neesi	atstājis	savu	grēcīgo	
ceļu.	Tavs	ceļš	ved	pretim	mūžīgam	sodam.	Kungs	Jēzus	grib,	lai	tu	ļauj	
Viņam	mainīt	tavu	dzīvi.	Jēzus	grib,	lai	uzticies,	ka	Viņš	tevi	izglābs.	
Kungs	 Jēzus	 uzņēmās	 sodu,	 ko	mēs	 kā	 grēcinieki	 esam	pelnījuši.	
Viņš	mira	mūsu	vietā.	Viņš	ir	vienīgais,	kurš	tev	var	palīdzēt	dzīvot	
pareizajā	veidā	–	saskaņā	ar	Dieva	gribu.	Vai	tu	tagad	uzticēsies	Jēzum?	
Saki	Viņam:	“Dārgais	Kungs	Jēzu,	es	zinu,	ka	esmu	gājis	nepareizus	
ceļus.	Esmu	grēcinieks	un	man	vajag,	lai	Tu	mani	izglāb	un	nostādi	
uz	pareizā	ceļa.	Es	ticu,	ka	Tu	miri	manā	vietā.	Lūdzu	izglāb	mani	
tagad!”	Jēzus	teica:	“ES	ESMU	ceļš”	(Jāņa	14:6).	Mirklī,	kad	uzticies	
Viņam,	tu	nostājies	uz	Dieva	ceļa,	vislabākā	ceļa,	vienīgā	pareizā	ceļa.	
Vai	uzticēsies	Viņam	šodien?	

 

Pirmsskolniekiem patiks 
meklēt Saulu. Paslēpiet 
Saula attēlu un ļaujiet 
bērniem to sameklēt.

Attēls 1-6

CPA

CPN

Aiciniet bērnus nākt pie 
Kristus. Lai bērni klusi 
pie sevis lūdz. Piemērotā 
stundas daļā esiet 
pieejams padomdošanai 
bērniem. Izmantojiet 
materiāla beigās dotos 
soļus individuālai sarunai 
ar bērnu par glābšanu. 
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Atkārtošanas jautājumi
Tie	tiks	izmantoti,	tiekoties	nākamnedēļ.	Piemērojiet	tos	savu	bērnu	

vecuma	grupai.

1.	 Pagājušajā	 stundā	mēs	mācījāmies	 par	 kādiem	 cilvēkiem,	 kuri	
gribēja	iet	paši	savu	ceļu.	Ko	viņi	gribēja?	(Viņi gribēja ķēniņu.)

2.	 Kādēļ	Samuēls	bija	vīlies,	kad	tie	prasīja	ķēniņu? (Viņš teica, ka 
Dievs ir to ķēniņš un ka tie rīkojas nepareizi, gribēdami, lai cilvēks, nevis 
Dievs pār tiem valdītu.)

3.	 Kādēļ	tie	gribēja	ķēniņu?	(Tie gribēja līdzināties citām tautām, kurām 
par vadoni bija ķēniņš.)

4.	 Samuēls	tos	brīdināja,	kas	notiks,	kad	tiem	būs	ķēniņš.	Vai	vari	
pateikt	dažus	no	brīdinājumiem?	(Ķēniņš ņems kādus no viņu dēliem 
un meitām, lai sūtītu karā, liktu viņām cept un vārīt un pat būt par vergiem. 
Viņš paņems viņu laukus un vīna dārzus un uzliks smagas nodevas.)

5.	 Kādēļ	mēs	gribam	iet	paši	savus,	nevis	Dieva	ceļus?	(Mēs ejam 
savus ceļus, jo esam dzimuši ar grēcīgām sirdīm.)

6.	 Kā	tu	domā,	kādēļ	Dievs	pieļāva,	ka	ēzeļi	pazuda?	(Lai Samuēls 
un Sauls varētu satikties.)

7.	 Ko	Samuēls	 darīja	 Saulam,	 kas	 bija	 zīme,	 ka	 viņam	 jābūt	 par	
ķēniņu?	(Viņš izlēja eļļu uz Saula galvas.)

8.	 Kur	Sauls	paslēpās,	kad	visi	gribēja	redzēt	savu	jauno	ķēniņu?	
(Viņš paslēpās starp mantām.)

9.	 Ko	vajadzētu	darīt	kristiešu	zēniem	vai	meitenēm,	ja	tie	izdara	
kaut	ko	sliktu	kā	Rihards?	(Viņiem vajadzētu teikt Tam Kungam, ka 
patiesi to nožēlo, lūgt piedošanu un lai Dievs palīdz viņiem tā vairs nedarīt.)

10.	 	Kā	tas,	kurš	ir	gājis	pats	savu	grēcīgo	ceļu,	var	tikt	mainīts	un	
iet	Dieva	ceļu? (Viņam ir jāatgriežas no saviem grēkiem un jālūdz, lai 
Kungs Jēzus to izglābj.)

Aktivitāte
Uzzīmē!

Iedodiet	katram	bērnam	četrās	daļās	sadalītu	lapu	(vai	četras	mazākas	
papīra	lapas).	Palūdziet	tiem	uzzīmēt:

1)	ko	gribēja	Israēla	bērni;

2)	kā	Rihards	gāja	pats	savus	ceļus;

3)	kā	tu	vai	kāds	tev	pazīstams	iet	pats	savus	ceļus;

4)	kā	cilvēks	iet	Dieva	ceļus.	
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Aktivitāte
Panti par gudrību

Sadaliet	bērnu	grupu	jauktās	komandās	(dažādu	vecumu	bērni	vienā	
komandā).	Turpinājumā	dotās	Rakstu	vietas	pa	vienai	uzrakstiet	uz	
tāfeles	un	uzdodiet	viņiem	tās	sameklēt.

	 Psalms	105:1

	 Psalms	119:11

	 Psalms	150:1

	 Salamana	pam.	3:5

	 Mateja	7:7

	 Mateja	19:19

	 Mateja	22:37

	 Jāņa	14:1

	 Efeziešiem	6:1

	 1.	Tesaloniķiešiem	5:17

	 1.	Tesaloniķiešiem	5:22

	 Jēkaba1:5

	 Jēkaba	1:22

		 1.	Jāņa	1:9

Kad	pants	atrasts	un	izlasīts,	pārrunājiet,	kā	tas	attiecas	uz	gudrību.

Aktivitāte
Saimons saka

Šajā	stundā	akcentēta	starpība	starp	“Dieva	ceļu”	un	“Manu	ceļu”.	

Spēlē	kā	spēli	“Saimons	saka”	un	paskaidro,	ka	bērniem	jāpaklausa	
skolotāja-spēles	vadītāja	norādījumiem	tikai	tad,	ja	pirms	norādījuma	
vadītājs	saka:	“Dieva	ceļš.”
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2. stunda
Saula nepaklausība

Rakstu vieta
1.	Samuēla	12-15.

Centrālā patiesība

Dievs	sodīs	grēku.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	 Ja	 turpini	 grēkot,	 tu	 saņemsi	

mūžīgu	sodu.

Atpestītajiem:	 Pateicies	Kungam	 Jēzum,	 ka	Viņš	
uzņēmās	tavu	sodu!

Bībeles pants
“Domā	uz	To	Kungu	visos	savos	ceļos,	tad	Viņš	
darīs	līdzenas	tavas	tekas.”			

Salamana	pam.	3:6

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

vai

	 figūras:	D-11,	D-12,	D-13,	D-14,	D-15,	D-16,	
D-18	un	D-19.

	 1.	un	2.	 ainā	 izmantojiet	D-2	un	D-9	no	
1.	stundas.

	 Āra	 skats,	 pils,	 guļamistaba	 vai	 vienkāršs	
flanelis.

Un

	 Iesakām	neizmantot	pieminekli	(D-20),	jo	ir	grūti	
saprast,	kas	tas	varētu	būt.

	 Izgatavojiet	vētras	mākoņus	pēc	materiāla	beigās	
(66.	lpp.)	dotā	parauga,	izmantojot	tumšu	flaneli.	
Zibens	strēles	var	izgatavot	no	dzeltena	papīra	
vai	dzijas.

	 Izgatavojiet	 centrālās	 patiesības	 uzrakstu.	
Uzrakstiet	“Dievs	sodīs	grēku”	uz	viegla	papīra	
un	 aizmugurē	 pielīmējiet	 flanelogrāfa	 papīru.	
Kad	pirmo	reizi	pieminat	CP,	pielieciet	uzrakstu	
flanelogrāfa	 augšpusē.	 Lai	 tas	 tur	 paliek	 visu	

nodarbības	 laiku.	Norādiet	 uz	 to	 ikreiz,	 kad	
runājat	par	CP	vai	tās	pielietojumu.	

	 Citas	vārdu	kartītes:	“Pateicies	Kungam	Jēzum,	
ka	 Viņš	 uzņēmās	 tavu	 sodu”	 (pielietojums	
atpestītiem	bērniem).	

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ļaudis	paši	sev	bija	izvēlējušies	ķēniņu.

Notikumu attīstība

1.	Samuēls	pamāca	ļaudis.	  CP

2.	Pērkons	un	zibens.	  CPN

3.	Ļaudis	atzīst	savu	grēku	–	Samuēls	brīdina.	

4.	Filistiešu	uzbrukums.	Sauls	nepaklausa	–	“Tavs	
dēls	nekļūs	par	ķēniņu.”	  CPA

5.	Sauls	tiek	sūtīts	nogalināt	amalekiešus.	Dievs	
runā	uz	Samuēlu.	

6.	Samuēls	norāda	uz	Saula	nepaklausību.CPN

Kulminācija

Samuēls	nogalina	Agagu.

Noslēgums

Samuēls	atstāj	Dieva	atraidīto	Saulu.				   CPN
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Stunda
1. aina
Fons: Āra skats.

“Urrā!	Lai	dzīvo	ķēniņš!	Dievs,	sargi	ķēniņu!”	Beidzot	izraēliešiem	
bija	pašiem	savs	ķēniņš!	
Novietojiet pūli (D-11).

Sauls	vairs	nebija	kautrīgais	zemnieka	dēls.
Uzlieciet Saulu (D-12). 

Viņš	bija	sapulcinājis	milzīgu,	330	000	vīru	lielu	armiju	un	sakāvis	
ļaunos	amoniešus,	kuri	bija	iebrukuši	viņu	zemē.	Ļaudis	domāja,	ka	
tas	ir	brīnišķīgi,	ja	ir	ķēniņš,	kurš	var	vadīt	tos	kaujās.

Kad	kaujā	bija	gūta	uzvara,	Samuēls	sapulcināja	ļaudis	Gilgalā.
Uzlieciet Samuēlu (D-13). 

Bija	laiks	paziņot	kaut	ko	īpašu.	“Paskatieties	uz	savu	ķēniņu!”	viņš	
sauca.	“Tas	Kungs	ir	jums	devis	ķēniņu,	tieši	tā,	kā	jūs	lūdzāt.”	Bet	
šajā	 paziņojumā	 bija	 arī	 nopietns	 brīdinājums.	 Samuēls	 brīdināja	
ļaudis:	“Ja	mīlēsiet	To	Kungu,		paklausīsiet	Viņam	un	nepārkāpsiet	
Viņa	baušļus,	viss	būs	labi.	Bet,	ja	Dievam	nepaklausīsiet,	Viņš	jūs	
sodīs,	gluži	tā,	kā	vienmēr	ir	to	darījis.”	
Ja vēlaties, varat lasīt Samuēla teiktos vārdus no 1. Sam. 12:13-15.

Dieva	vēsts	bija	 ļoti	 skaidra.	Mēs	 lasām	Bībelē,	ka	 tā	pati	 vēsts	 ir	
domāta	arī	man	un	tev:	visus,	kuri	nepaklausa	Dievam,	gaida	sods.	
Varbūt	tu	domā,	ka	nepaklausība	jau	nav	nekāds	grēks.	Bet	tā	ir	grēks!	
Vai	atceries,	kas	notika	Ēdenes	dārzā?	Tur	dzīvoja	Ādams	un	Ieva.	
Kamēr	viņi	 	paklausīja	Dievam,	viņi	bija	 labi.	Dievs	bija	 teicis,	 lai	
viņi	neēd	no	viena	īpaša	koka,	bet	tie	abi	ēda.	Viņi	abi	nepaklausīja	
Dieva	pavēlei	–	 tas	bija	 cilvēka	pirmais	grēks.	Dievs	viņus	 sodīja.	
Tādēļ,	 ka	Ādams	 un	 Ieva	 kļuva	 par	 grēciniekiem,	 tagad	 visi	 jau	
piedzimst	grēcīgi.	Ikvienam	no	mums	kopš	dzimšanas	ir	sirds,	kura	
nevēlas	paklausīt	Dievam.	Bībele	mūs	visus	sauc	par	“nepaklausības	
dēliem”	(Ef.	2:2).	Piemēram,	Dievs	mums	ir	teicis,	lai	godājam	savus	
vecākus	un	paklausām	viņiem	(2.	Moz.	20:12).	Ja	to	nedarām,	mēs	
nepaklausām	Viņa	pavēlei,	un	tas	ir	grēks.	Dievs	mūs	brīdina	gluži	
tāpat	kā	izraēliešus,	ka	vienmēr	sodīs	grēku.
Jā,	ļaudis	dzirdēja	Samuēla	teiktos	brīdinājumus.	Bet	viņš	gribēja,	lai	
tiem	ir	pilnīgi	skaidrs,	ka	teiktais	ir	patiesība.	Viņš	teica:	
Būtu labi šos vārdus lasīt tieši no Bībeles – 1. Sam. 12:16-17.

“Tagad	nostājieties	še	un	vērojiet	to	lielo	parādību,	kurai	Tas	Kungs	
liks	notikt	jūsu	acu	priekšā.	Vai	pašreiz	nav	kviešu	pļaujamais	laiks?	
Es	piesaukšu	To	Kungu,	un	Viņš	dos	pērkonu	un	lietu,	lai	jūs	atzīstat	
un	nomanāt,	ka	ļaunums,	ko	jūs	esat	izdarījuši,	ir	ļoti	liels	Tā	Kunga	
priekšā,	proti,	ka	esat	sev	prasījuši	ķēniņu!”

“Lietus	un	pērkons?”	domāja	ļaudis.	“Šinī	gadalaikā	nekad	nelīst.”

CP

Runājiet pacilāti.

Runājiet, it kā jūs 
brīdinātu tautu.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Dievs 
sodīs grēku.”

Attēls 2-1
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2. aina
Fons: Āra skats. Nomainiet Samuēlu (D-13) ar lūdzošo Samuēlu (D-14).

Samuēls	bija	izteicis	Dieva	brīdinājumu,	un	nu	viņš	lūdza.	Debesīs	
parādījās	mākoņi.	Lieli,	melni	padebeši	aizsedza	sauli.	

Vēlams	parādīt	jūsu	izgatavotos	materiālus.

Debesīs	 laistījās	 zibeņi.	Rūca	pērkons.	Kas	par	 vētru!	Ļaudis	 bija	
pārbijušies.	Tas	patiešām	bija	brīdinājums	no	Dieva!

Nu	ļaudis	bija	gatavi	uzklausīt,	ko	Dievs	saka.	“Mēs	esam	grēkojuši	
pret	Dievu!”	 tie	 sauca.	 “Aizlūdz	par	mums,	 citādi	mums	būs	 jāiet	
bojā!”
Noņemiet vētru un nomainiet lūdzošo Samuēlu (D-14) ar Samuēlu(D-13).

Nu	tie	zināja,	ka	bija	gribējuši	dzīvot	saskaņā	ar	savu	un	ne	Dieva	
gribu.	“Kalpojiet	Tam	Kungam	no	visas	sirds,”	Samuēls	tos	mudināja.	
“Tas	Kungs	būs	ar	 jums,	Viņam	ir	paticis	 jūs	darīt	par	Savu	īpašu	
tautu.	Es	turpināšu	aizlūgt	par	jums	un	mācīšu	labo	un	pareizo	dzīves	
ceļu.	Bet	 atcerieties	 vienu:	 ja	 turpināsiet	 grēkot,	 gan	 jūs,	 gan	 jūsu	
ķēniņš	iesit	bojā.”

Dievs	 arī	 tevi	 šodien	 brīdina.	 Ja	 neesi	 izglābts	 no	 grēkiem,	Viņš	
brīdina,	ka	nekad	nenokļūsi	Debesīs.	Kādēļ	Dievs	šādā	veidā	soda	
grēciniekus?
Varat ļaut bērniem izteikt savas domas.

Tas	ir	tādēļ,	ka	Viņš	ir	svēts.	Tas	nozīmē,	ka	Viņš	ir	tīrs	un	nevainojams,	
Viņš	nekad	negrēko,	viss,	ko	Viņš	dara,	ir	pareizi.	Dievs	nekad	nevar	
pieļaut	grēku	savā	tuvumā.	Un	Viņš	nekad	nepiever	acis	uz	grēku.	
Viņš	nekad	nesaka,	ka	daži	grēki	jau	vēl	nekas	nav.	Dievs	tik	ļoti	ienīst	
grēku,	ka	ikvienam	grēkam	jātop	sodītam.	Dievs	mūžīgi	sodīs	tos,	
kuri	Viņam	nepaklausa.

Varbūt	 tu	 pie	 sevis	 domā	 un	 saki:	 “Es	 neesmu	 bijis	 Dievam	
nepaklausīgs.”	Vai	esi	kādreiz	melojis,	 lai	paglābtos	no	soda?	Alise	
saplēsa	uz	bufetes	stāvošo	kristāla	vāzi,	bet	novēla	vainu	uz	mazo	
brāli	–	viņa	meloja.	Dievs	Bībelē	saka:	“Tev	nebūs	nepatiesu	liecību	
dot	 pret	 savu	 tuvāko”	 (2.	Moz.	 20:16).	 Tas	 nozīmē:	 “Neapmelo	
nevienu.”	Melojot,	nepaklausot	vecākiem	un	daudz	citos	veidos	tu	
esi	bijis	nepaklausīgs	Dievam.	Dievs	brīdina,	lai	atgriezies	no	grēkiem	
un	 lūdz	Viņam	 piedošanu	 	 un	 	 glābšanu.	 	Dieva	 	 brīdinājums	
ir	 nopietns	 –	Viņš	 sodīs	 grēku.	Vai	 esi	 pievērsis	 uzmanību	 šim	
brīdinājumam?
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Fons: Āra skats.

Kādu	laiku	Israēla	bērni	ņēma	vērā,	ko	Dievs	tiem	bija	teicis.	Ķēniņš	
Sauls	turpināja	valdīt	pār	tautu.

CPN

Lietojiet audio ierakstu 
ar pērkona dārdiem. 
Mazākiem bērniem būs 
prieks pašiem radīt šīs 
skaņas.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

Par notikumiem, kas 
minēti šajā ainā, rakstīts 
1. Samuēla 13. nodaļā. 
Pārskats par tiem dots, 
lai paskaidrotu apstākļus, 
kuros redzama Saula 
nepaklausība. 
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Novietojiet Saulu (D-12).

Tieši	aiz	robežas	dzīvoja	filistieši.	Tie	jau	ilgu	laiku	bija	spēcīgi	Israēla	
ienaidnieki.	 Tagad	 šķita,	 ka	 tuvojas	milzīgs	 karš,	 jo	 filistieši	 bija	
sapulcinājuši	iespaidīgu	armiju.	Kad	Saula	vīri	ieraudzīja	visus	ratus,	
jātnieku	rindas	un	tūkstošiem	karavīru,	tie	ļoti,	ļoti	nobijās.
Novietojiet karavīrus (D-15). 

Daži	no	tiem	izlēma	glābties	jau	pirms	kaujas	sākuma.	Tie	noslēpās	
alās,	kalnos	vai	dziļi	mežos.	Pat	tie,	kuri	palika	pie	Saula,	bailēs	drebēja.	
Tie	gaidīja,	lai	viņu	ķēniņš	kaut	ko	dara.

Bet	Sauls	nezināja,	ko	darīt.	Viņam	bija	teikts	gaidīt	septiņas	dienas,	
līdz	 atnāks	 priesteris	 Samuēls.	 Priesterim	 vajadzēja	 pirms	 kaujas	
sākuma	upurēt	un	lūgt.	Ķēniņam	nebija	tiesību	pienest	upuri.	Tas	bija	
atļauts	vienīgi	priesterim.	Dievam	bija	stingri	noteikumi	par	to,	kas	
var	pienest	upuri.	Bet	ilgāk	par	septiņām	dienām	ķēniņš	Sauls	vairs	
nespēja	gaidīt.	Viņš	cēlās	un	upurēja	pats.
Novietojiet  upuri (D-16).

Nepagāja	ilgs	laiks,	un,	kā	solījis,	ieradās	Samuēls.
Novietojiet Samuēlu (D-13). 

“Ko	tu	esi	izdarījis!”	viņš	sauca.

“Ak,	Samuēl,”	ķēniņš	teica,	“es	gaidīju	septiņas	dienas,	bet	tu	nenāci.	
Mani	karavīri	sāka	izklīst.	Filistieši	bija	pavisam	tuvu.	Es	vairs	nevarēju	
gaidīt	un	pats	upurēju	dedzināmo	upuri.”

“Tu	esi	bijis	ļoti	neprātīgs,”	Samuēls	stingri	sacīja.	“Tu	neesi	paklausījis	
Dieva	pavēlei.	Tava	grēka	dēļ	Dievs	ir	izraudzījis	citu	ķēniņu.	Tavs	
dēls	nekļūs	par	nākamo	ķēniņu.”

Samuēls	pagriezās	un	gāja	prom.
Noņemiet Samuēlu (D-13), karavīrus (D-15) un upuri (D-16).

Nu	ķēniņam	ap	sirdi	vajadzēja	būt	ļoti	bēdīgi.	Kādas	gan	viņš	nebija	
lolojis	cerības	attiecībā	uz	savu	varonīgo	dēlu	Jonatānu!	Nu	Jonatāns	
nekad	nekļūs	par	ķēniņu.	Un	tā	bija	vienīgi	Saula	vaina!	Viņš	tika	sodīts	
un	bija	to	pelnījis,	jo	nepaklausīja	Dieva	pavēlei,	–	viņš	bija	grēkojis.	
Dievs	vienmēr	sodīs	grēku.

Ikviens	ir	pelnījis	Dieva	sodu,	jo	katrs	ir	grēkojis.	Bībelē	teikts:	“Visi	
ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	dievišķās	godības”	(Rom.	3:23).	Bet	vai	
zini,	ka	ir	cilvēki,	kuri	nekad	netiks	sodīti	par	saviem	grēkiem?	Vai	
zini,	kuri	tie	ir?	Es	teikšu	dažas	atbildes.	Jūs	sakiet,	vai	tās	ir	vai	nav	
pareizas.

“Bērni	nekad	netiks	sodīti	par	saviem	grēkiem	–	vai	tas	ir	pareizi?”	
Ļaujiet bērniem atbildēt. 

Tas	ir	nepareizi,	jo	Bībelē	teikts,	ka	visi	ir	grēkojuši	–	pat	bērni.	Visi	
ir	grēkojuši,	tātad	visi	pelnījuši	sodu.

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Attēls 2-2
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Cits	variants:	“Cilvēki,	kuri	uzskata,	ka	Dieva	acīs	ir	pietiekami	labi,	
jo	viņi	lūdz	un	lasa	Bībeli,	nekad	netiks	sodīti	savu	grēku	dēļ	–	vai	
tas	ir	pareizi?”	Nepareizi,	jo	mēs	paši	nevaram	izglābties	no	saviem	
grēkiem,	pat	tad	nē,	ja	darām	šīs	labās	lietas.

“Ļaudis,	kuri	 tic	Kungam	Jēzum	Kristum,	nekad	netiks	sodīti	par	
saviem	grēkiem	–	pareizi	vai	nē?”	Jā,	tas	ir	pareizi.	Šie	ļaudis	ir	izglābti	
no	soda,	jo	uzticas	Jēzum	Kristum.

Dievs	sūtīja	Savu	Dēlu	pasaulē,	lai	izglābtu	cilvēkus	no	viņu	grēkiem.	
Jēzus	piedzima	bezgrēcīgs	un	nekad	neizdarīja	nevienu	grēku,	bet	
Viņam	bija	jāmirst.	Dievs	Jēzum	uzlika	miljoniem	ļaužu	grēkus	un	
sodīja	Viņu	par	tiem.	Kad	Jēzus	mira	pie	krusta,	Viņš	kliedza:	“Mans	
Dievs,	Mans	Dievs,	kāpēc	Tu	esi	Mani	atstājis?”	(Mat.	27:46)	Viņš	tika	
šķirts	no	sava	debesu	Tēva,	jo	cieta	sodu	par	mūsu	grēkiem.	Tādēļ,	
ka	Jēzus	uzņēmās	šo	sodu,	katrs,	kas	paļaujas	uz	Viņu,	ir	izglābts	no	
pelnītā	mūžīgā	soda.	Ja	Jēzus	tev	 ir	piedevis,	vai	esi	Viņam	par	to	
pateicis	paldies?	Viņš	ieņēma	tavu	vietu	un	nomira	tavā	vietā.	Vai	esi	
teicis,	cik	ļoti	tu	Viņu	mīli	par	to,	ka	Viņš	uzņēmās	tavu	sodu?	Katru	
dienu,	kad	lūdz,	tev	vajag	teikt,	ka	esi	ļoti	pateicīgs	par	to.	Pateicies	
Jēzum	par	visu,	ko	Viņš	ir	darījis	tavā	labā.	Pateicies,	ka	tavs	grēks	
uz	mūžiem	ir	dzēsts.	

Saula	grēks	nebija	dzēsts.	Dievs	viņam	atļāva	vēl	vairākus	gadus	valdīt	
pār	tautu,	bet	tie	nekad	nešķita	laimīgi.	Israēls	nepārtraukti	karoja	ar	
filistiešiem	un	amalekiešiem.
Noņemiet Saulu (D-12)

4. aina
Fons: Pils.

Dievs	bija	solījis,	ka	reiz	sodīs	amalekiešus	(2.	Moz.	17:8-16).	Pirms	
daudziem	 gadiem	 tie	 bija	 centušies	 iznīcināt	Dieva	 tautu,	 Israēla	
bērnus,	kad	tie	ceļoja	no	Ēģiptes	uz	zemi,	kur	tagad	dzīvoja.	Nu	bija	
pienācis	laiks	sodīt	amalekiešus	par	darīto.	

Kādu	dienu	Samuēls	nāca	pie	ķēniņa	Saula	un	teica:	
Uzlieciet Samuēlu un Saulu  (D-13) un (D-12). 

“Ieklausies	Dieva	 vēstī.	Tev	 jāiet	 un	 pilnīgi	 jāiznīcina	 amalekieši.	
Iznīcini	cilvēkus,	dzīvniekus,	visu	–	neko	neatstāj	pie	dzīvības.”

Reizēm	Dievs	sūta	cilvēkiem	briesmīgu	sodu	šīs	dzīves	laikā,	tāpat	
arī	sodu,	kas	nāks	pār	viņiem	pēc	nāves.
Noņemiet visas figūras.

Sauls	sapulcināja	savus	karavīru	tūkstošus	un	devās	karā.	Amalekieši	
tika	pilnīgi	sakauti.	Sauls	ar	sevi	bija	apmierināts.	“Esmu	darījis	visu,	
ko	Dievs	prasīja,”	viņš	pie	sevis	domāja.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītiem 
bērniem: “Pateicies 
Kungam Jēzum, ka Viņš 
uzņēmās tavu sodu.”
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5. aina
Fons: Vienkāršs tumšs pamats.

Bet	vai	Sauls	bija	pilnībā	paklausījis	Dieva	pavēlei	iznīcināt	visu?	Naktī	
pēc	kaujas	Samuēls	bija	ļoti	satraukts.

Novietojiet Samuēlu un gultu  (D-18) un (D-19). 

Viņš	 nevarēja	 gulēt	 un	 visu	 nakti	 lūdza	Dievu.	Dievs	 viņam	bija	
pateicis,	ka	ķēniņš	nav	bijis	paklausīgs.
Noņemiet	visas	figūras.

6. aina
Fons: Āra skats.

Nākamajā	 rītā	 agri	 Samuēls	 devās	 satikt	 ķēniņu	 Saulu.	 Sauls	 šķita	
sajūsmināts.
Parādiet Saulu (D-12) un Samuēlu (D-13).

“Esmu	izdarījis	visu,	ko	Tas	Kungs	man	lika,”	viņš	teica.

“Ja	 tas	 tā	 ir,”	 teica	Samuēls,	 “ko	nozīmē	 tā	 aitu	blēšana	un	govju	
maušana,	ko	es	dzirdu?”

“Ak,	tās	ir	amalekiešu	vislabākās	aitas	un	govis.	Karavīri	domāja,	ka	
būtu	labi	tās	upurēt	Dievam,	bet	visas	pārējās	esam	nogalinājuši.”

“Stop!”	 sauca	 Samuēls.	 “Dievs	 tevi	 sūtīja	 pilnībā	 iznīcināt	 ļaunos	
amalekiešus.	Kādēļ	tu	to	neizdarīji?”

“Bet	es	paklausīju,”	iebilda	Sauls.	“Es	tos	iznīcināju	un	atvedu	viņu	
ķēniņu	Agagu.	Ļaudis	paņēma	vislabākos	no	lopiem	upurim.”

“Ak,	Saul,	ko	tu	esi	izdarījis!”	Dievs	bija	teicis	iznīcināt	visu	amalekiešu	
īpašumu,	tajā	skaitā	arī	viņu	ķēniņu.	Sauls	nebija	paklausījis	Dievam,	
bet	nevēlējās	to	atzīt.	Viņš	mēģināja	pastāvēt	uz	to,	ka	ir	darījis,	kas	
bija	teikts,	viņš	mēģināja	vainot	citus.	Varbūt	viņš	nesaskatīja,	ka	tas,	
ko	bija	darījis,	ir	slikts.	Varbūt	domāja,	ka	darījis	ko	labu,	atvezdams	
lopus,	lai	upurētu	tos	Dievam.

Varbūt	tu	ceri,	ka	Dievs	raudzīsies	uz	taviem	labajiem	nodomiem	un	
aizmirsīs	par	grēkiem,	kuros	esi	vainīgs.	Bet,	lai	cik	labs	tu	arī	censtos	
būt,	tu	nekad	nespēsi	būt	pietiekami	labs	Dievam.	Ja	nelūgsi,	lai	Viņa	
Dēls	tevi	izglābj,	tu	uz	mūžiem	būsi	šķirts	no	Dieva	vietā,	ko	Bībele	
sauc	par	elli.	Tas	ir	tas,	ko	Dievs	domā,	kad	saka:	“Grēka	alga	ir	nāve”	
(Rom.	6:23).	Nepaklausīt	Dievam	ir	gaužām	nopietni.	Tas	ir	tieši	tas,	
ko	Samuēls	 teica	ķēniņam	Saulam.	“Kā	 tu	domā,	ko	Dievs	vairāk	
vēlas	–	upuri	vai	paklausību?	Paklausība	ir	labāka	par	jebkuru	upuri,	
ko	tu	jebkad	varētu	upurēt,”	teica	Samuēls.	“Tādēļ,	ka	esi	atraidījis	
Dieva	Vārdu,	Viņš	ir	atraidījis	tevi	kā	ķēniņu.”

Ķēniņš	Sauls	teica,	ka	nožēlo	padarīto,	un	lūdza,	lai	Samuēls	piedod.	
Taču	 viņa	 nožēla	 nebija	 patiesa.	 Sauls	 vienīgi	 baidījās,	 ko	 varētu	
padomāt	 cilvēki	 un	 kas	 varētu	 notikt	 ar	 viņu.	 Saulam	 vajadzēja	

CPN

Pirmsskolas bērni labāk 
sapratīs negulēšanu, ja 
ierosināsiet viņiem kādu 
laiku staigāt šurpu turpu 
un berzēt acis.

Pirmsskolniekiem patiks 
atdarināt dzīvnieku 
balsis – aitu blēšanu un 
govju maušanu.

Vārdus, ko saka Sauls, 
izrunājiet neapmierinātā 
balsī.

“Cilvēki ir paņēmuši 
labākos lopus 
upurēšanai.” Kas 
Saulam būtu bijis 
jādara, lai izvairītos no 
nepaklausības?

Runājiet ar pārliecību.

Pašūpojiet galvu – nožēla 
nebija patiesa.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Attēls 2-4

Attēls 2-5

Attēls 2-3
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nogalināt	ķēniņu	Agagu,	bet	viņš	to	bija	paturējis	cietumā,	lai	parādītu,	
ka	ir	guvis	uzvaru	kaujā	pret	amalekiešiem.

Samuēls	pats	paņēma	zobenu	un	nogalināja	ļauno	ķēniņu	Agagu.	
Noņemiet visas figūras.

Tad	viņš	devās	uz	Rāmu	un	nekad	vairs	neatnāca	pie	Saula.	Bet	viņš	
bija	ļoti	noskumis.	Katru	dienu	viņš	raudāja	Saula	grēka	dēļ.	Dievs	
bija	ļoti	neapmierināts	ar	Saulu	un	novērsās	no	viņa.	Dievs	to	atstāja	
bez	savas	svētības	un	palīdzības.	Cik	tas	ir	šausmīgi,	ja	kāds	ir	šķirts	no	
Dieva!	Kādēļ	tas	notika	ar	Saulu?	Tādēļ,	ka	viņš	nepaklausīja	Dievam.	
Dievs	to	darīs	katram,	kas	nav	glābts.	

Ja	tu	neesi	pestīts	(glābts),	tavs	grēks	šķir	tevi	no	Dieva.	Ja	turpināsi	
palikt	savos	grēkos,	nepaklausot	Dievam,	tu	saņemsi	mūžīgu	sodu.	

Bet,	 ja	 tu	 patiesi	 nožēlo,	 tu	 vari	 tikt	 izglābts	 no	 soda.	Kā	 tu	 vari	
tikt	 pestīts?	Vai	 tu	 tici,	 ka	 Jēzus	Kristus	 pie	 krusta	 uzņēmās	 tavu	
grēku	sodu?	Vai	tici,	ka	Viņš	mūžam	dzīvo	un	ir	vienīgais,	kurš	var	
tevi	izglābt?	Tad	saki	Viņam,	ka	vēlies	novērsties	no	visiem	saviem	
grēkiem.	Saki,	ka	esi	atkarīgs	no	Viņa,	lai	tiktu	glābts	no	pelnītā	soda.	
Saki	Jēzum	Kristum,	ka	tici	Viņam	kā	savam	Kungam	un	Glābējam.	
Ja	 to	darīsi,	 tu	būsi	 glābts	 uz	mūžiem,	 tu	netiksi	 šķirts	 no	Dieva,	
jo	Jēzus	Kristus	pie	krusta	ir	uzņēmies	tavu	sodu	par	grēkiem.	Vai	
uzticēsies	Viņam	šodien?	Bībelē	teikts:	“Tici	uz	Kungu	Jēzu,	tad	tu	
un	tavs	nams	tiksiet	pestīti”	(Apustuļu	darbi	16:31).

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Mēs	mācījāmies	par	dažām	tautām,	kas	karoja	ar	izraēliešiem.	Vai	

vari	tās	nosaukt?	(Amonieši, filistieši, amalekieši.)

2.	 Vai	 varat	 nosaukt	 vēl	 kādu?	 (Izmantojiet šo jautājumu, ja rīkojat 
sacensības starp divām komandām.)

3.	 Kādēļ	nepaklausība	vecākiem	ir	grēks?	(Ja nepaklausām, pārkāpjam 
Dieva likumu, jo Viņš ir teicis: “Godā (jeb paklausi) savus vecākus.”)

4.	 Kādēļ	pērkona	negaiss	cilvēkus	tik	ļoti	pārsteidza	un	nobiedēja?	
(Viņi saprata, ka tas ir Dieva brīdinājums, jo parasti šajā gadalaikā tādu 
vētru nebija.)

5.	 Kādā	veidā	Dievs	mūs	šodien	brīdina	par	mūsu	grēkiem?	(Viņš 
mūs brīdina caur Bībeli, skolotājiem un mācītājiem, kas stāsta, kas teikts 
Bībelē.)

6.	 Ko	tādu	Sauls	izdarīja,	kas	bija	priestera	un	ne	ķēniņa	uzdevums?	
(Viņš upurēja dedzināmo upuri ļaužu dēļ.)

7.	 Kādu	 sodu	 Samuēls	 Saulam	pasludināja	 par	 šo	 nepaklausību	
Dievam?	(Viņa ģimene neturpinās ķēniņu dinastiju.)

8.	 Kā	Samuēls	zināja,	ka	Sauls	atkal	nav	paklausījis	Dievam,	pilnīgi	
neiznīcinādams	amalekiešus?	(Dievs viņam to pateica. Viņš dzirdēja 

CPN
Aiciniet bērnus nākt pie 
Kristus. Paskaidrojiet 
bērniem, kad un kur 
jūs esat pieejams 
padomdošanai un 
individuālai sarunai 
ar bērniem, kuri ir 
atsaukušies aicinājumam. 
Skat. padomdošanas 
soļus teksta beigās.

“Ticēt uz” Jēzu nozīmē 
uzticēties Viņam kā 
Glābējam. Parādiet 
starpību starp ticību 
Jēzum un ticēšanu 
spokiem, Ziemsvētku 
vecītim utt. 

Atkārtošanas 
spēle
Kronē mani
Atgādiniet bērniem, ka 
stundas sākumā runājāt 
par Saula kronēšanu.

Sadaliet brnus divās 
komandās.

Jautājumus uzdodiet 
pamīšus abām 
komandām.

Ja atbilde ir pareiza, 
komanda nopelna vienu 
dārgakmeni savas 
komandas kronim.

Atkārtošanu turpina, līdz 
atbildēti visi jautājumi.

Citā stundas daļā jūs 
varat apbalvot komandas 
par labu uzvedību un 
paklausību.
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lopu maušanu, un vēlāk Sauls viņam pastāstīja par ķēniņu Agagu.)

9.	 Vai	Sauls	nekavējoties	bija	gatavs	atzīt	savu	nepaklausības	grēku	
un	lūgt	Dievam	piedošanu?	(Nē. Viņš centās vainot citus un teica, ka 
izdarītais ir labs.)

10.	 	Vai	ir	pietiekami	teikt,	ka	nožēlojam,	tā	kā	to	darīja	Sauls?	(Ja 
sakām, ka mums ir žēl, tad tam jābūt pa īstam. Mums jāatgriežas jeb 
jānovēršas no saviem grēkiem un jāgrib kļūt citādākiem. Mums jālūdz 
vienīgi Kungs Jēzus, lai Viņš mūs atpestī no grēkiem.)

Aktivitāte
Pagatavojiet	 uzrakstu	 flanelogrāfam	 (vai	 arī	 uzrakstiet	 sekojošos	
vārdus	uz	tāfeles	vai	plakāta):
	 nepaklausība,
	 sods,
	 brīdinājums,
	 pestīšana	(glābšana).
Ir	kāds	piecu	burtu	vārds,	kuram	ir	sakars	ar	visiem	četriem	minētajiem	
vārdiem.	(Mazākajiem	bērniem	pasakiet,	ka	tas	sākas	ar	burtu	“g”.)	
Šis	vārds	ir	“grēks”.
Uzrakstiet	 sekojošos	 četrus	 teikumus,	 izlaižot	 iekavās	 ieliktos	
vārdus:
	 Dievs	saka,	ka	nepaklausība	(ir)	grēks.
	 Dievs	mūs	brīdina	(no)	grēka.
	 Dieva	Dēls	uzņēmās	sodu	(par)	grēku.
	 Bērni	kristieši	ir	izglābti	(no)	grēka.
Uzrakstiet	arī	sekojošos	vārdus	un	lūdziet,	lai	bērni	izvēlas	katram	
teikumam	piemērotāko:

	 no	 uz	 ir	 nav	 par	 pie	 priekš

Aktivitāte
Diskusija: Kārdinājums nepaklausīt

Kādās	situācijās	tu	tiec	kārdināts?	Kāpēc	ir	grūti	paklausīt?	Kas	tevi	
attur	no	nepaklausības?	Vai	vari	nosaukt	kādus	Bībeles	pantus,	kuros	
Dievs	apsola	Savu	palīdzību?	
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3. stunda
Dievs izraugās ķēniņu

Rakstu vieta 
1.	Samuēla	16.

Centrālā patiesība
Dievs	redz	un	pazīst	tavu	sirdi.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Dievs	redz,	ka	tava	sirds	ir	grēcīga.	

Tev	 vajadzīgs,	 lai	Dievs	 pārveido	 tavu	
dzīvi	un	dod	tev	jaunu	sirdi.

Atpestītajiem:	Dievs	 redz,	 ka	 tu	 esi	 taisnots,	 jo	
Jēzus	 tevi	 ir	 atpestījis,	 bet,	 ja	 tu	 grēko,	
nepieciešams	to	nožēlot.

Bībeles pants
“Dievs	neskatās	tā,	kā	redz	cilvēki;	cilvēks	redz,	
kas	parādās	viņa	 acīm,	bet	Tas	Kungs	uzlūko	
sirdi.”	1.	Samuēla	16:7

Uzskate
♦	 Attēli:	3-1;	3-2;	3-3;	3-4;	3-5;	3-6	un	4-1
vai
♦	figūras:	D-21,	D-22,	D-23,	D-24,	D-25,	D-26,	

D-27,	D-28a-b-c-d,	D-29,	D-30,	D-31,	D-32	
un	D	33.

♦	 Fons:	Āra	skats	un	pils	vai	vienkāršs	flanelis.
Un
♦	 Centrālajai	patiesībai	atkal	varat	izgatavot	uzrak-

stu.	Uzrakstiet	“Dievs	redz	un	pazīst	tavu	sirdi”	
uz	krāsaina	papīra	un	pielieciet	pie	tāfeles,	kad	
par	to	runājat.	

♦	 Citas	 vārdu	 kartītes:	 “Dievs	 redz,	 ka	 tu	 esi	
taisnots,	 jo	 Jēzus	 tevi	 ir	 atpestījis,	 bet,	 ja	 tu	
grēko,	 nepieciešams	 to	nožēlot.”	 (Pielietojums	
atpestītiem	bērniem.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

		Samuēls	sēro	Saula	dēļ.

Notikumu gaita

1.	Dievs	runā	uz	Samuēlu.	 	 											CP
2.	Dievs	sūta	Samuēlu	uz	Bētlemi.	 	

3.	Samuēls	skatās	uz	Ēliābu.	 	 											CP
4.	Samuēls	raugās	uz	pārējiem	sešiem	dēliem.			

                                                                    CPN
5.	“Vai	tev	vairāk	nav	dēlu?”	

6.	Gans	Dāvids.	 	 	 							CPN
7.	Dāvids	tiek	aicināts	mājās.	

8.	Dievs	izraugās	Dāvidu.	 	 							CPN
9.	Dāvids	tiek	svaidīts	par	ķēniņu.	

10.	Dāvids	atgriežas	pie	aitu	ganāmpulka.	CPA
11.	Sauls	sūta	pēc	Dāvida.

Kulminācija

Dāvids	spēlē	Saulam.

Noslēgums

Sauls	un	Dāvids	ir	kopā	pilī. CPN
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Stunda
1. aina
Fons: Vienkāršs flanelis vai āra skats.

“Samuēl,	kādēļ	tu	esi	tik	bēdīgs?”	Dievs	vaicāja	Samuēlam.
Novietojiet Samuēlu (D-21). 

“Tu	nevari	mūžīgi	bēdāties	Saula	dēļ,	jo	Es	viņu	kā	Israēla	ķēniņu	
esmu	atmetis.”

Vai	atceries,	kādēļ	Dievs	atmeta	Saulu?	
Lai bērni pastāsta par Saula grēku.

Jā,	 tādēļ,	 ka	Sauls	bija	 grēkojis.	Viņš	nedarīja	 to,	 ko	Dievs	 teica.		
Pareizi,	viņš	sacīja,	ka	to	nožēlo,	bet	Dievs	redzēja,	kas	patiesībā	
bija	viņa	sirdī.	Dievs	zināja,	ka	viņš	joprojām	vēlējās	iet	savu,	nevis	
Dieva	ceļu.	Dievs	zina	visu	par	ikkatru.	Viņš	mūs	ir	radījis.	Viņš	
radīja	mūsu	ķermeni	un	mūsu	prātu.	Viņš	redz	un	zina	katru	domu,	
jūtas	vai	vēlēšanās,	kas	mums	jebkad	ir	bijušas.	To	Viņš	sauc	par	
mūsu	siržu	pazīšanu.

Dievs	zināja,	kādēļ	Samuēls	bija	bēdīgs.	Tas	bija	Saula	grēka	dēļ.	
Bet	nu	Dievam	bija	viņam	uzdevums.

“Samuēl,	paņem	svaidāmo	eļļu	un	dodies	uz	Isajas	namu	Bētlemē.	
Vienu	no	viņa	dēliem	Es	esmu	izraudzījis	par	 jauno	ķēniņu,”	tas	
Kungs	teica.	“Paņem	dzīvnieku	un	tur	upurē	to	man.	Ielūdz	Isaju	
upura	mielastā,	un	Es	tev	rādīšu,	kuru	svaidīt	par	ķēniņu.”

Tā	nu	Samuēls	dzīvnieka	ragā	 ielēja	eļļu,	kuru	 lietoja	svaidīšanai,	
un	devās	uz	Bētlemi.

2. aina
Fons: Āra skats.

Bija	veikti	visi	sagatavošanās	darbi	un	ielūgti	pilsētas	vecajie.	Tur	bija	
arī	Isajs	un	viņa	dēli.
Parādiet altāri (D-22), Samuēlu (D-21), Isaju (D23) un dēlus (D-24, D-25 un D-26).

Samuēls	nevarēja	novērst	acis	no	vecākā	dēla.	Viņu	sauca	Ēliābs.	Viņš	
labi	izskatījās	un	bija	gara	auguma.	Bībeles	laikos	vecākais	dēls	ģimenē	
bija	vissvarīgākais.	Vai	šis	būtu	tas,	ko	Dievs	izredzējis	par	ķēniņu?

“No	viņa	 tautai	 varētu	 iznākt	 lielisks	 valdnieks,”	domāja	 Samuēls.	
Varbūt	viņš	čukstus	Tam	Kungam	teica:	“Patiesi,	šis	taču	ir	tas,	kuru	
jāsvaida?”

“Nē,	Samuēl,”	nāca	atbilde	no	Tā	Kunga.	“Tu	skaties	uz	viņa	
seju	un	augumu.	Viņš	nebūs	ķēniņš.	Tas	Kungs	neskatās	tā,	kā	
redz	cilvēki;	 cilvēks	redz,	kas	parādās	viņa	acīm,	bet	Tas	Kungs	
uzlūko	sirdi”	(1.	Sam.	16:7).	

CP
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Dievs redz un 
pazīst tavu sirdi.”

Parādiet kartē Rāmu un 
Bētlemi. 

Izmantojiet no veidojamās 
masas vai kartona auna 
ragu, lai tas būtu bērniem 
uzskatāmi redzams.

Attēls 3-1

Attēls 3-2

Attēls 3-3
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Samuēls	bija	kļūdījies.	Viņš	vērtēja	cilvēku	pēc	izskata.	Mēs	bieži	
darām	tāpat.	Mēs	redzam,	kā	cilvēks	izskatās	un	ko	viņš	dara.	Kad	
skatos	 uz	 jums,	 redzu	 kādu,	 kuram	patīk	 apmeklēt	 Labās	Vēsts	
pulciņu,	dziedāt	un	klausīties	Bībeles	stundas.	Bet	es	neredzu	un	
nezinu	visu	par	jums.	Tikai	viens	to	zina	–	Dievs.	Viņš	redz,	kādi	es	
un	tu	patiesībā	esam.	Viņš	redz	manu	un	tavu	sirdi.	Sirds,	ko	Viņš	
redz,	nav	tā,	kas	sūknē	asinis.	Kad	Dievs	runā	par	sirds	redzēšanu,	
Viņš	ar	to	domā	tavu	īsto	“es”,	to	“es”,	kas	dzīvos	mūžīgi,	arī	pēc	
tava	ķermeņa	nāves.	Dievs	redz	un	zina,	ko	tu	mīli	vai	ienīsti;	Viņš	
redz,	ko	tu	domā;	Viņš	redz,	ko	tu	vēlētos	iegūt	un	kas	tu	vēlētos	
būt.	Katrs	 no	mums	 ir	 piedzimis	 ar	 grēcīgu	 sirdi,	 un	 tādēļ	mēs	
domājam	un	darām	grēcīgas	lietas.

Vai	zini,	kādēļ	kaķis	uzvedas	kā	kaķis	nevis	kā	trusis?	
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Pareizi!	Viņš	uzvedas	kā	kaķis	tādēļ,	ka	 ir	piedzimis	par	kaķi.	Mēs	
grēkojam	tādēļ,	ka	esam	dzimuši	grēcinieki	–	ar	grēcīgām	sirdīm.	Lai	
kļūtu	taisni,	mums	vajadzīga	 jauna,	Dieva	dota	sirds.	Mums	vajag,	
lai	Dievs	maina	mūsu	dzīves.	Dievs	vienīgais	var	darīt	mūs	spējīgus	
paklausīt	Viņam	un	darīt	to,	kas	pareizs.	Dievs	redz,	ka	kādiem	no	
mums	sirdis	ir	taisnas.	Viņš	redz	arī	kādus,	kuru	sirdis	joprojām	ir	
grēcīgas,	līdzīgas	Ēliāba	sirdij.	

Dievs	negribēja,	lai	Ēliābs	būtu	ķēniņš.
Palieciet Ēliābu (D-24) nostāk no Samuēla (D-21).

Samuēls	pagriezās,	lai	paskatītos	uz	otro	dēlu.	Viņu	sauca	Abinadabs.	
Varbūt	viņš	būs	tas,	kuru	Dievs	izredzējis.	Bet	nē!	Vēsts	bija	tā	pati:	
“Tas	Kungs	viņu	nav	izraudzījis.”	

Viens	pēc	otra	Isaja	dēli	tika	Dieva	noraidīti.	Neviens	no	tiem	nebūs	
ķēniņš,	jo	Dievs	var	saskatīt	daudz	dziļāk	par	viņu	labo	izskatu	vai	
spēcīgo	ķermeni.	

Dievs	zināja	visu	par	Isaja	dēliem,	un	Viņš	zina	visu	par	tevi.	Tu	vari	
izlikties	labs	savu	vecāku	vai	skolotāju	priekšā,	bet	tu	nevari	apmānīt	
Dievu.	Viņš	redz	tavu	lepnumu	un	nenovīdību.	Viņš	zina,	kādus	
nelāgus	vārdus	tu	pie	sevis	murmināji,	kad	mamma	par	sodu	tevi	
aizsūtīja	agrāk	gulēt.	Dievs	redzēja,	ko	tu	darīji	tēvam	aiz	muguras,	
kad	viņš	neļāva	 iet	 ārā	 spēlēties.	Dievs	Bībelē	mums	 ir	 pavēlējis	
godāt	vecākus,	un	mēs	ne	vienmēr	esam	to	darījuši.	Tu	grēkoji,	un	
Dievs	to	zina.	No	Viņa	tu	nekad	neko	nevari	noslēpt,	jo	Viņš	redz	
un	pazīst	tavu	sirdi	tāpat	kā	septiņu	brāļu	sirdis.	

Dievs	nevienu	no	tiem	neakceptēja.	Dievs	bija	izredzējis	kādu	citu.	
Bet	kuru?	To	nu	Samuēls	galīgi	nevarēja	saprast.	Vai	tad	Dievs	viņu	
nesūtīja	uz	Isaja	namu?	Vai	Dievs	nebija	 teicis,	ka	viens	no	Isaja	
dēliem	būs	jaunais	ķēniņš?		

CP

CPN

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Ar galvas mājienu 
parādiet “nē”, kad kopā 
ar pirmsskoniekiem 
izspēlējat, kā Isaja dēli iet 
garām Samuēlam.
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“Dievs	nevienu	no	šiem	nav	izredzējis,”	teica	Samuēls.	“Vai	šie	ir	
visi	tavi	bērni?”	

“Vēl	ir	viens,”	Isajs	teica,	“jaunākais	dēls.”

Šis	 dēls	 nebija	 atvests	 uz	 upura	mielastu.	Tajos	 laikos	 tajā	 valstī	
jaunākais	bērns	tika	uzskatīts	par	visnenozīmīgāko	ģimenē.

“Viņš	uz	lauka	gana	aitas,”	tēvs	teica.	Tas	bija	jaunā	puiša	darbs.	Viņa	
vārds	bija	Dāvids.
Noņemiet vai aizsedziet figūras ar citu flanelogrāfa fonu.

3. aina
Fons: Āra skats. Parādiet Dāvidu (D-27) un aitas (D-28a-b-c-d).

Vai	vari	iztēloties,	kā	viņš	katru	rītu	izlaiž	aitas	no	aploka	un	ved	uz	
Bētlemes	apkārtnes	kalniem?	Viņa	atbildība	bija	pabarot,	padzirdīt	
tās	un	rūpēties	par	tām.	Reizēm	tas	bija	bīstams	darbs,	jo	pa	kalniem	
klejoja	lauvas	un	lāči,	meklēdami	aitas,	ko	apēst.	Bet	Dāvids	uzticīgi	
darīja	savu	darbu,	neskatoties	uz	to,	cik	grūts	tas	bija.

Varbūt	tajā	dienā	Dāvids	uz	lauka	bija	paņēmis	līdzi	savu	arfu.	Arfa	
bija	viņa	iemīļotais	mūzikas	instruments.
Noņemiet Dāvidu (D-27) un aizvietojiet ar Dāvidu un arfu (D-29 un D-30).

Viņam	patika	sacerēt	jaukas	melodijas	un	dziedāt.	Viņš	dziedāja	Tam	
Kungam.	Dāvids	no	visas	sirds	mīlēja	To	Kungu.	Arī	Dāvids	bija	
dzimis	ar	grēcīgu	sirdi,	bet	nu	viņš	bija	savādāks.	Dāvids	bija	ticējis,	ka	
Tas	Kungs	paņem	prom	visus	viņa	grēkus.	Kādā	dienā	Dāvids	teica	
Tam	Kungam:	“Es	ceru	uz	Tavu	žēlastību,	mana	sirds	ir	līksma	par	
Tavu	palīdzību!”	(Ps.	13:6)	Dievs	paņēma	prom	viņa	grēkus,	Dāvida	
dzīve	tika	pārveidota,	un	nu	viņš	bija	taisns	Dieva	acīs.	

Dievs	redz	arī	tevi,	bet	vai	tu	esi	taisns	Dieva	acīs	kā	Dāvids?	Vai	esi	
uzticējies	Kungam	Jēzum	Kristum,	lai	Viņš	maina	tavu	dzīvi	un	dara	
tevi	taisnu	Dieva	acīs?	Varbūt	tu	gribētu,	lai	tavs	grēks	tiktu	paņemts	
prom	tāpat	kā	Dāvidam,	bet	neesi	skaidrībā,	kā	to	panākt.	Ja,	stundai	
beidzoties,	tev	joprojām	tas	nebūs	skaidrs,	pienāc	un	palūdz,	lai	es	
tev	to	vēlreiz	izskaidroju.	Beigās	vienkārši	atnāc	un	apsēdies	pirmajā	
rindā.	Ar	prieku	atbildēšu	uz	jebkuru	tavu	jautājumu	par	to,	kā	kļūt	
taisnam	Dieva	acīs.	Ir	svarīgi	būt	taisnam,	kāds	bija	Dāvids.	
Dažas sekundes ieturiet pauzi.

“Dāvid!	Dāvid!”	kāds	saukdams	skrēja	pa	kalniem.	“Dāvid,	tevi	gaida	
mājās,	pasteidzies!”	Tā	nu	Dāvids	steidzīgi	atstāja	kalnus	un	devās	
mājup.
Noņemiet visas figūras. Ja iepriekšējo ainu aizklājāt ar flaneli, atsedziet to. Ja nē, uzlieciet 
figūras kā 2. ainā.

CPN

Jaunākie bērni labāk 
apgūs stundu piedaloties. 
Izspēlējiet, kā kalps 
dodas uz ganībām  un 
aicina Dāvidu uz mājām. 
(Jūs varat nolikt Dāvida 
figūru un aitiņu figūras 
uz citas flaneļa tāfeles  
citviet telpā un pārklāt ar 
audumu līdz laikam, kad 
kalps dodas pie Dāvida.)

Kopā ar bērniem 
nodziediet atbilstošu 
dziesmu.

Bērni lomu spēlē citē 
kalpa teikto Dāvidam.

Paceliet vēl vienu figūru – 
ir vēl viens dēls.

Attēls  3-4
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4. aina
Fons: Āra skats. Atkārtojiet 2. ainu: altāri (D-22), Samuēlu (D-21), Isaju (D-23) un dēlus 
(D-24, D-25, D-26).

Dāvids	 bija	 piemērots	 un	 vesels.	Visi	 domāja,	 ka	 viņš	 ir	 arī	 ļoti	
izskatīgs.	
Uzlieciet Dāvidu  (D-27).

Ieraugot	Dāvidu,	Samuēls	saprata,	ka	tas	 ir	 jauks	puisis.	Taču	nu	
viņš	arī	zināja,	ka	nevar	vērtēt	pēc	ārienes.	Tieši	tad	Tas	Kungs	teica	
Samuēlam:	“Svaidi	viņu;	viņš	ir	tas,	ko	Es	esmu	izredzējis.”

Kādēļ	Dievs	izredzēja	Dāvidu	par	ķēniņu?	Vai	tādēļ,	ka	viņš	bija	
izskatīgs,	stiprs	un	drosmīgs?	Vai	tādēļ,	ka	viņš	bija	ļoti	apdāvināts?	
Nē,	tas	bija	tādēļ,	ka	viņa	sirds	bija	taisna	Dieva	acīs.	Atceries,	ko	
Dievs	teica:	“Cilvēks	redz,	kas	parādās	viņa	acīm,	bet	Tas	Kungs	
uzlūko	sirdi”	(1.	Sam.	16:7).	Dievs	zināja,	ka	Dāvida	sirds	ir	taisna.	
Dāvids	mīlēja	Dievu.	Dāvids	 uzticējās,	 ka	Dievs	 viņu	 izglābs,	
kad	vēl	bija	jauns,	un	zināja,	ka	Dievs	vienmēr	rūpēsies	par	viņu,	
gluži	tāpat,	kā	gans	rūpējas	par	savām	aitām.	Patiesībā	viena	no	
dziesmām,	ko	Dāvids	uzrakstīja,	sākas	ar	vārdiem:	“Tas	Kungs	ir	
mans	Gans.”	Vai	kāds	zina,	kur	Bībelē	var	atrast	šos	vārdus?	Jā,	
pareizi	–	Psalms	23:1.	

Vai	tev	ir	Dievs,	kas	kā	Gans	par	tevi	rūpējas?	Tas	tā	nav,	ja	tava	sirds	
ir	grēcīga	un	nav	taisna	Dieva	priekšā.	Bet	tieši	tādu	grēcinieku	kā	tu	
dēļ	Dievs	sūtīja	pasaulē	Savu	vienīgo	Dēlu,	Kungu	Jēzu	Kristu.	Viņš	
nāca,	lai	uzņemtos	briesmīgo	sodu	par	grēku.	Viņš	mira	pie	krusta,	
lai	tiem,	kam	grēcīgas	sirdis,	varētu	tikt	piedots	un	viņi	no	Dieva	
saņemtu	jaunu	dzīvi.	Viņš	uzcēlās	no	nāves,	un	visi,	kuri	atgriežas	
no	saviem	grēcīgajiem	ceļiem	un	uzticas	Viņam,	iegūst	sirdis,	kas	ir	
taisnas	Dieva	acīs.	Vai	uzticēsies	Jēzum	Kristum	kā	savam	ganam,	
lai	Viņš	tevi	glābtu	un	uzturētu?	Vienīgi	Viņš	var	darīt	tavu	sirdi	
taisnu	Dieva	acīs.	Dievs	zina	un	redz,	vai	tava	sirds	ir	taisna,	jo	Viņš	
redz	un	zina	visu.	 	

Dievs	jau	visu	laiku	zināja,	kurš	no	Isaja	dēliem	būs	ķēniņš.	Kad	
Samuēls	saprata,	ka	Dievs	izredzējis	Dāvidu,	viņš	ņēma	savu	ragu	
un	izlēja	eļļu	Dāvidam	uz	galvas.
Nomainiet Dāvidu (D-27) ar ceļos nometušos Dāvidu (D-29). Ielieciet Samuēlam rokās 
ragu (D-31).

Kāda	cilvēka	svaidīšana	vienmēr	nozīmē	to,	ka	ar	viņu	notiks	kaut	
kas	sevišķs.	Bībele	nepasaka,	vai	Dāvids	zināja	vai	nē,	kādēļ	viņš	tika	
svaidīts.	Katrā	 gadījumā	Samuēls	 ļaudīm	 to	nedarīja	 zināmu.	Kad	
upurēšana	un	mielasts	bija	beidzies,	Samuēls	atgriezās	Rāmā	un	mēs	
gandrīz	neko	par	viņu	vairs	nedzirdam.
Noņemiet vai aizklājiet ar flaneli visas figūras.

CPN

Nodemonstrējiet 
svaidīšanu.

Pārrunājiet ar bērniem, 
kas Dievam nepatīk, bet 
bērni  bieži to dara.

Attēls 3-5

Attēli 3-6
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5. aina
Fons: Āra skats.

Un	Dāvids?	Vai	viņš	devās	dzīvot	pilī?	Vai	viņš	 atstāja	 savu	gana	
darbu?	Nē!	Viņš	atgriezās	laukā	pie	savām	aitām.
Uzlieciet Dāvidu (D-27) un aitas (D-28a-b-c-d).

Dievs	varēja	 justies	 ļoti	 apmierināts	ar	Dāvida	 rīcību.	Viņš	 todien	
nekurnēja	un	nežēlojās,	kad	tika	sūtīts	atpakaļ	pie	aitām.	Viņš	lielīgi	
nesacīja:	“Nu	es	esmu	kaut	kas	sevišķs,	meklējiet	citu,	kas	ganīs	aitas!”	
Dāvids,	kā	parasti,	turpināja	dzīvot	pazemīgi.	

Zēn	 kristieti	 un	meitene	 kristiete,	 vai	 jūs	 līdzināties	Dāvidam	vai	
lielāties	 ar	 savu	 gudrību,	 kad	 esat	 nolikuši	 eksāmenu?	Dievs	 redz	
tavu	sirdi	un	zina	visu	par	tevi.	Dievs	zina,	ka	ar	tavu	sirdi	viss	 ir	
kārtībā,	jo	esi	Viņam	uzticējies.	Bet	tas	nenozīmē,	ka	tu	nekad	vairs	
neapgrēkosies.	Kristietim	nevajadzētu	vēlēties	grēkot,	bet	dažreiz	
tas	notiek.	Mēs	no	Dieva	esam	saņēmuši	jaunu	sirdi,	jaunu	dabu,	bet	
tādēļ,	ka	esam	dzimuši	grēcinieki,	mēs	joprojām	reizēm	gribam	darīt	
kaut	ko	nepareizu.	Kaut	gan	mūsu	grēki	ir	piedoti	un	esam	darīti	
taisni	Dieva	acīs,	līdz	brīdim,	kad	nonāksim	Debesīs,	mēs	nebūsim	
pilnīgi	brīvi	no	grēka.	Dievs	ienīst	to,	ka	tu	grēko.	Tava	draudzība	ar	
Viņu	ir	sabojāta.	Ko	tu	vari	darīt?	Tev	nav	jātiek	no	jauna	pestītam,	
bet	tev	jāsaka	Dievam,	ka	esi	grēkojis.	Viņš	grib,	lai	izstāsti	visu,	ko	
sliktu	esi	darījis.	Dievs	saka:	“Ja	atzīstamies	savos	grēkos,	tad	Viņš	
ir	uzticīgs	un	taisns,	ka	Viņš	mums	piedod	grēkus	un	šķīsta	mūs	
no	visas	netaisnības”	(1.	Jāņa	1:9).	Kristieti,	ja	tu	esi	grēkojis,	lūdz	
Dievam	piedošanu	un	palīdzību	dzīvot	Viņam,	kā	to	darīja	Dāvids.

Kopš	dienas,	kad	Dāvids	bija	svaidīts,	pār	viņu	nāca	un	uz	viņa	palika	
Tā	Kunga	Gars.	Dievs	mājoja	Dāvidā,	dodot	viņam	spēku	darīt	to,	
ko	Dievs	gribēja.	Ja	esi	kristietis,	arī	tevī	mājo	Dievs	Svētais	Gars,	
lai	dotu	spēku	paklausīt	un	dzīvot	Dievam.	

Noņemiet visas figūras.

6. aina
Fons: Pils.

Bija	kāds,	kuram	vajadzēja	paklausīt	un	dzīvot	Dievam,	bet	viņš	to	
nedarīja.	Tas	bija	ķēniņš	Sauls.
Uzlieciet Saulu (D-32).

Grēks	Saula	sirdī	auga	lielāks	un	lielāks.	Tādēļ	bija	brīži,	kad	viņam	
bija	ārkārtīgi	slikts	noskaņojums,	un	kalpi	baidījās,	ka	viņš	nesajūk	
prātā.	Kalpiem	radās	ideja.	Tie	sacīja	ķēniņam:	“Sūti	kādu	no	mums	
sameklēt	kādu	ļoti	talantīgu	koklētāju.	Kad	tavas	domas	tevi	satrauks,	
viņš	varētu	spēlēt	un	tevi	nomierināt.”

“Jā,”	domāja	Sauls,	“tā	 ir	 laba	doma.”	“Sameklējiet	 šādu	cilvēku,”	
viņš	pavēlēja.

CPA

Ja pirms tam lietojāt otru 
(mazāku) flaneļa tāfeli, 
tad novietojiet Dāvidu tur 
atpakaļ.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītiem 
bērniem: “Dievs redz, ka 
tu esi taisnots, jo Jēzus 
tevi ir atpestījis, bet, ja tu 
grēko, nepieciešams to 
nožēlot.”

Attēls 3-4 (vēlreiz)
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“Es	zinu	tādu	vīru,”	teica	kāds	kalps.	
Novietojiet kalpu (D-33). 

“Viņš	ir	lielisks	mūziķis,	varonīgs	un	gudrs,	un	Dievs	ir	ar	viņu.	Viņš	
dzīvo	Bētlemē.	Viņa	tēvs	ir	Isajs.”

Vai	vari	uzminēt,	kurš	tas	ir?	Jā,	Dāvids!
Noņemiet kalpu (D-33).

“Atsūti	pie	manis	Dāvidu,	savu	dēlu,	kas	gana	aitas,”	skanēja	ziņa,	ko	
saņēma	Isajs.	Drīz	vien	Dāvids	bija	pilī.
Novietojiet Dāvidu (D-29) un arfu (D-30).

Sauls	 viņu	 iemīlēja,	 viņam	patika	Dāvida	 arfas	 spēle.	 Ikreiz,	 kad	
Sauls	bija	satraukts,	tika	atvests	Dāvids,	lai	spēlētu.

Kāda	savāda	lieta!	Ķēniņš	Sauls	grēka	dēļ	bija	Dieva	atmests.	Kādreiz	
viņš	vairs	nebūs	Israēla	tautas	ķēniņš.	Tas,	kurš	ieņems	ķēniņa	vietu,	
nu	 sēdēja	 tam	pie	 kājām,	 spēlēdams	 arfu,	 bet	 Sauls	 to	 nezināja.	
Vienam	bija	sirds,	kurā	Dievs	redzēja	grēku	un	netaisnību.	Otram	
bija	sirds,	kas	taisna	Dieva	acīs.	

Ko	Dievs	 redz,	 kad	 šodien	 raugās	 tavā	 dzīvē?	 Ja	 nekad	 neesi	
uzticējies	Kristum,	Viņš	redz,	ka	tava	sirds	ir	grēcīga.	Dievs	saka,	
ka	pazīst	visu	cilvēku	sirdis	(Ap.	d.	1:24):	“Nav	neviena	taisna,	it	
neviena’’	(Rom.	3:10).	Nevienam	zēnam	vai	meitenei	nav	sirds,	kas	
taisna	Dieva	acīs,	izņemot	tos,	kuri	ir	uzticējušies	Kungam	Jēzum	
kā	savam	Glābējam	un	Ganam.	Vienīgi	Jēzus	Kristus	var	taisnot	
tavu	sirdi.	Vai	esi	Viņam	uzticējies?	Vai	vari	 teikt:	“Tas	Kungs	 ir	
mans	Gans”	(Ps.	23:1)?	“Es	esmu	uzticējies,	ka	Viņš	mani	atpestī	
no	 grēku	 soda	 un	 rūpējas	 par	manu	 dzīvi.”	Tu	 jau	 zini,	 ka	 pats	
nespēj	 izglābt	sevi	no	grēkiem	vai	mainīt	savu	grēcīgo	sirdi.	Tev	
jāpaļaujas	uz	Kristu,	ka	Viņš	dod	tev	jaunu	sirdi	un	dara	tevi	taisnu	
Dieva	priekšā.

Vai	tu	patiesi	vēlies,	lai	Viņš	tev	piedod	un	dod	jaunu	sirdi?	Ja	ticēsi	
Viņam,	Viņš	jau	šodien	to	darīs.	Klusi	savā	sirdī	saki	Dievam,	ka	esi	
grēcinieks	un	patiesi	nožēlo	visus	grēkus,	kurus	Viņš	tevī	saskata.	
Pateicies	Kungam	Jēzum,	ka	Viņš	pie	krusta	uzņēmās	visu	sodu	par	
taviem	grēkiem.	Lūdz,	 lai	Viņš	tev	piedod	un	dara	tevi	taisnu	kā	
Dāvidu.	Viņš	to	darīs.	Viņš	apsola:	“Es	jums	piešķiršu	jaunu	sirdi”	
(Ec.	36:26)	–	sirdi,	kura	Dieva	vērtējumā	ir	taisnota	uz	mūžiem.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	Samuēls	bija	bēdīgs?	(Jo ķēniņš Sauls bija grēkojis un tādēļ ticis 

Dieva atmests.)

2.	 Ko	Dievs	 lika	Samuēlam	darīt?	 (Paņemt eļļu, lai svaidītu vienu no 
Isaja dēliem.)

3.	 Kā	sauca	Isaja	vecāko	dēlu?	(Ēliābs)

CPN

Aiciniet bērnus pieņemt 
lēmumu. Skaidri 
norādiet vietu un laiku 
padomdošanai.

Esiet uzmanīgs pret bērnu 
garīgajām vajadzībām.

Atkārtošanas 
spēle
Isaja dēli
Izvēlieties astoņus 
bērnus, kas būs Isaja dēli.

Attēls 4-1
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4.	 Samuēls	 domāja,	 ka	Ēliābu	 vajadzēs	 svaidīt,	 jo	 viņš	 bija	 gara	
auguma	un	izskatīgs.	Ko	teica	Dievs?	(“Cilvēks redz, kas parādās 
viņa acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi” 1. Sam. 16:7.)

5.	 Kur	tajā	laikā	bija	Isajas	jaunākais	dēls?	(Uz lauka ganīja aitas; viņu 
sauca Dāvids.)

6.	 Kāds	bija	Dāvida	mīļākais	mūzikas	instruments?	(Arfa)

7.	 Kādas	īpašības	Dievs	saskatīja	Dāvidā,	izvēloties	viņu	par	ķēniņu?	
(Mīlestību uz Dievu; paklausību Dievam un laipnību pret citiem.)

8.	 Kur	Dāvids	 devās	 pēc	 tam,	 kad	 Samuēls	 viņu	 bija	 svaidījis?	
(Atpakaļ pie savām aitām.)

9.	 Kādēļ	Dāvids	tika	aizvests	uz	Saula	pili?	(Lai Saulam spēlētu arfu 
un kliedētu viņa slikto noskaņojumu.)

10.	 	Ar	ko	īpašu	atšķīrās	Saula	dzīve	no	Dāvida	dzīves?	(Dāvida sirds 
bija taisnota Dieva priekšā, bet Saula nē.)

Aktivitāte
Izgrieziet	no	žurnāliem	attēlus	un	sagatavojiet,	lai	tos	var	pielikt	pie	
flanelogrāfa.	Ietveriet	

	 reliģisku	personu,	piem.,	bīskapu	vai	mācītāju,

	 lūdzošu	cilvēku,

	 bērnu,

	 zīdaini,

	 pieaugušo.

Katram	attēlam	aizmugurē	uzrakstiet	vārdu	“grēcinieks”.	Pielieciet	
visas	figūras	pie	flanelogrāfa.

Lūdziet,	lai	bērni	pasaka,	kurš	no	tiem	nav	grēcinieks,	un	tad	noņemiet	
attēlu.	Pagrieziet	otro	pusi	un	parādiet	viņiem	vārdu	“grēcinieks”.	
Māciet,	ka	tie	visi	ir	grēcinieki,	kaut	gan	no	ārienes	izskatītos	labi.	

Kad	visas	figūras	ir	noņemtas	no	flanelogrāfa,	viena	attēla	(piem.,	uz	
bērna	attēla)	aizmugurē	pirms	vārda	“grēcinieks”	uzrakstiet	“izglābts”	
Izdariet	to	tā,	lai	bērni	neredzētu,	kuru	attēlu	izvēlaties.	Pielieciet	atkal	
visus	attēlus	pie	flanelogrāfa	un	aiciniet	bērnus	pateikt,	kurš	Dieva	
skatījumā	ir	taisnots.	Bērni	var	izvēlēties	pareizo	attēlu,	bet	tā	ir	tikai	
laimes	spēle.	Jūs	izdarījāt	izmaiņas,	un	tikai	jūs	zināt	atbildi.	Vēlreiz	
uzsveriet:	“Cilvēks	redz,	kas	parādās	viņa	acīm,	bet	Tas	Kungs	uzlūko	
sirdi”	(1.	Sam.	16:7).

(Nelielā Bībeles pulciņā 
par Isaja dēliem var būt 
uz līmlapiņām uzzīmēti 
cilvēciņi.) 

Pārējie bērni atbild uz 
atkārtošanas jautājumiem. 
Skolotājs jautājumus 
uzdod visiem, bet katru 
reizi izvēlas citu bērnu, 
kurš atbildēs.

Ja atbilde ir pareiza, visi 
Isaja dēli paliek stāvot. 

Ja atbilde nav pareiza, 
viens no dēliem apsēžas. 

Spēles mērķis – visi Isaja 
dēli paliek stāvot. 
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Aktivitāte
Sirds attēli

Katram	bērnam	iedod	papīra	lapu.	Uz	lapas	jāuzzīmē	liela	sirds	un	
jāsadala	tā	četras	daļās.

Katrā	daļā	 jāiezīmē	zīmējums,	kā	bērnu	sirdis	var	būt	skaidras	un	
godīgas	Dieva	priekšā.
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4. stunda
Dāvids un Goliāts

Rakstu vieta 
1.	Samuēla	17:1-54.

Centrālā patiesība
Esi	līdzīgs	Dāvidam	–	uzticies	dzīvajam	Dievam!

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Vienīgā	 iespēja,	 kā	 tikt	 glābtam	

no	 grēkiem,	 ir	 uzticēties	Dieva	Dēlam,	
Kungam	Jēzum	Kristum.

Atpestītajiem:		Paļaujies	uz	Dievu,	ka	Viņš	dos	tev	
drosmi	darīt	to,	kas	ir	pareizi!

Bībeles pants
“Labāk	ir	paļauties	uz	To	Kungu	nekā	cerēt	uz	
cilvēkiem!”	Psalmi	118:8

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

vai

♦	 figūras:	D-34,	D-35,	D-36,	D-37,	D-38a-b-c,	
D-39,	D-40,	D-41,	D-42,	D	43	un	D-44.

♦	 Fons:	 Āra	 skats	 vai	 vienkāršs	 flanelis.	 Cita	
metode,	 kā	 uzskatāmi	 parādīt	 notikumus,	 ir	
izmantot	 divus	flanelogrāfus	 ar	 filistiešiem	uz	
viena	un	izraēliešiem	uz	otra,	izņemot	beidzamo	
ainu,	kur	sastopas	Dāvids	un	Goliāts.

Un

♦ Centrālās	patiesības	uzrakstu	sadaliet	divās	daļās:		
“Esi	 līdzīgs	Dāvidam”	 un	 “uzticies	 dzīvajam	
Dievam”.

♦	Citas	teksta	kartītes:	“Paļaujies	uz	Dievu,	ka	Viņš	
dos	tev	drosmi	darīt	to,	kas	pareizs.”	(Pielietojums	
atpestītiem	bērniem.)

Ziņas par Goliāta augumu
♦	Olekts	–	olekts	bija	attālums	no	cilvēka	elkoņa	
līdz	 pirkstu	 galiem.	 Parasti	 tas	 bija	 apmēram		
450	mm.

♦	Sprīdis	–	sprīdis	parasti	bija	puse	no	olekts.

♦	 Par	Goliātu	 teikts,	 ka	 viņš	 bija	 apmēram	 trīs	
metrus	jeb	desmit	pēdas	garš.

Stundas vadlīnijas
Ievads

“Gļēvuļi,	nāciet	šurp	cīnīties!”

Notikumu gaita

1.	Goliāta	izaicinājums.	

2.	Izraēlieši	ir	nobijušies.	 CP
3.	Dāvids	tiek	sūtīts	uz	kaujas	lauku.	

4.	Goliāts	atkal	izaicina	Israēlu.	 CPN
5.	Dāvids:	“Kas	tas	tāds?”	

6.	Ēliāba	kritika.	

7.	Sauls	sūta	pēc	Dāvida.	

8.	Dāvids:	“Tas	Kungs	izglābs!”	 CPN
9.	Dāvids	uzlaiko	Saula	bruņojumu.	

10.	Dāvids	dodas	pretim	Goliātam.	 CPA
11.	Goliāts:	“Vai	es	esmu	suns?”

12.	Dāvids:	“Es	nāku	Tā	Kunga	vārdā!

Kulminācija

Dāvids	nogalina	Goliātu.

Noslēgums

Filistieši	tiek	sakauti. CPA, CPN



Dāvids – vīrs pēc Dieva sirds

36

Stunda
“Gļēvuļi,	nāciet	nu	šurp	un	cīnīsimies!	Viens	no	jums	lai	nāk	un	cīnās	
ar	mani!”	 (Izkliedziet	 šos	 vārdus.)	 Šādi	 vārdi	 no	 ielejas	 atbalsojās	
kalnos.	 “Ja	 es	uzvarēšu,	 jūs	visi	 kalposiet	mums,	 ja	 jūs	uzvarēsiet,	
mēs	kalposim	jums.	Nāciet	šurp,	es	jūs	sakaušu!	Dodiet	kādu	vīru,	
lai	cīnāmies	viens	ar	otru!”
Uz mirkli ieturiet pauzi.

1. aina
Fons: Āra skats.

Bet	 neviens	 negribēja	 cīnīties.	Visi	 bija	 pārbijušies.	Tie	 slēpās	 aiz	
klintīm	un	kalnā	savās	teltīs.	
Novietojiet teltis (D-36). 

Israēla	karavīri	raudzījās	pāri	ielejai	uz	pretējo	kalnu,	kur	bija	apmeties	
filistiešu	karaspēks.	
Novietojiet teltis (D-37). 

Šie	filistieši	gadiem	ilgi	bija	Israēla	ienaidnieki	un	nu	atkal	devās	karā	
pret	to.	Bet	bailes	iedvesa	ne	tikai	filistiešu	armija.	Pārbiedētie	karavīri	
lūkojās	lejup,	ielejā.	Tur,	lejā	kāds	bija	varen	skaļi	kliedzis	un	gaužām	
pārbiedējis	karavīrus.	Kas	par	milzeni!	
Novietojiet milzi (D-39). 

Viņš	bija	apmēram	trīs	metrus	garš	un	ārkārtīgi	stiprs.	

Varat	teikt,	ka	viņš	bija	desmit	pēdas	garš.	Salīdziniet	viņa	augumu	
ar	 telpas,	 kurā	 atrodaties,	 augstumu	vai	 ar	 ko	 citu,	 kas	bērniem	 ir	
pazīstams.	 Ieskatieties	 piezīmēs	 iepriekšējā	 lappusē	 par	Goliāta	
augumu.

Viņam	bija	bruņu	cepure,	viņa	ķermenis	bija	bronzas	bruņām	klāts.	
Aizsargātas	bija	pat	viņa	kājas.	Viņa	šķēps	bija	resns	un	garš.	Makstī	
pie	viņa	sāniem	bija	smags	ass	zobens.	Viņa	vārds	bija	Goliāts.

Kurš	gan	uzdrošinātos	cīnīties	ar	šādu	briesmoni?	Protams,	ka	ne	
ķēniņš	Sauls,	kaut	gan	viņš	bija	garākais	cilvēks	Israēlā.	Protams,	ka	
arī	Ēliābs,	Abinadabs	vai	Šama,	trīs	Dāvida	brāļi,	kuri	tagad	bija	Saula	
armijā,	to	nedarīs.	Neviens	Israēla	karavīrs	to	nedarīs.	Tie	raudzījās	
uz	vareno	milzi	un	aizmirsa,	ka	viņu	Dievs	ir	daudz,	daudz	lielāks.	
Šis	milzis	patiesi	bija	varens,	bet	viņu	Dievs	bija	visvarens,	Viņš	spēja	
izdarīt	jebko.	Vai	Israēla	tauta	bija	aizmirsusi	savu	vecāku	un	vecvecāku	
stāstus	par	to,	ko	Dievs	pagātnē	bija	darījis	viņu	tautas	labā?	Vai	tad	
Viņš	tos	nebija	izglābis	no	varenās	ēģiptiešu	armijas?	Vai	Dievs	nebija	
licis	sabrukt	biezajiem	Jērikas	mūriem	viņu	priekšā?	Paši	savā	spēkā	
viņi	nekad	nebūtu	izcīnījuši	šīs	kaujas.	Sen	pagatnē	Israēla	tauta	bija	
lūgusi,	 lai	Dievs	 tiem	palīdz.	Viņi	 ticēja,	ka	Dievs	spēj	darīt	 lietas,	
kuras	šķiet	neiespējamas,	un	Dievs	to	darīja.	Viņi	bija	paļāvušies	uz	

CP

Runājiet ar izteiksmi un 
mīmiku, kāda varētu būt 
Goliātam, tad pārejiet 
uz čukstiem, lai parādītu 
kontrastu. 

Variants: Jūs varat 
ierakstīt  Goliāta teikto uz 
mūzikas un trokšņu fona.

Ievada laikā nodibiniet 
acu kontaktu ar bērniem 
un esiet gatavs veikli 
pāriet uz stundu. 

Lai noturētu to bērnu 
interesi, kas ir pazīstami 
ar stāstu par Goliātu, 
neminiet Goliāta 
vārdu līdz stāsta 
beigām. Lietojiet citus 
apzīmējumus – milzis, 
filistietis, milzīgs karavīrs 
u.c. 

Attēls 4-2
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Dievu,	bet	šie	nabaga	karavīri	Saula	armijā	nepaļāvās.	Un	tomēr	viņu	
Dievs	bija	dzīvais	Dievs,	kurš	radījis	debesis	un	zemi.	Viņš	nebija	tāds	
kā	filistiešu	dievi,	kas	bija	cilvēku	veidoti.	Viņiem	vajadzēja	uzticēties	
dzīvajam	Dievam,	ka	Viņš	tos	izglābs	no	filistiešiem.	

Bet	 neviens	 nebija	 gatavs	 stāties	 pretim	milzim.	Armijā	 neviens	
neuzticējās	Dievam,	ka	Viņš	sakaus	Goliātu.	Bet	kāds,	kurš	uzticējās	
Dievam,	bija	ceļā	uz	kaujas	lauku.	Šim	cilvēkam	bija	sirds,	kas	taisna	
Dieva	priekšā.			
Noņemiet visas figūras, izņemot uzrakstu.

2. aina
Fons: Āra skats.

Jā,	nāca	Dāvids.	
Novietojiet Dāvidu (D-35). 

Pēc	tam	kad	bija	Saulam	spēlējis	arfu,	Dāvids	atkal	atgriezās	pie	savām	
aitām.	Rūpēs	par	kaut	ko	citu	viņš	agri	tajā	rītā	bija	atstājis	savas	aitas.	
Viņa	tēvs	Isajs	bija	devis	uzdevumu.
Novietojiet Isaju (D-34). 

“Es	vēlos,	lai	tu	aizej	uz	karavīru	nometni	apraudzīt,	kā	klājas	taviem	
brāļiem,”	tēvs	bija	teicis.	“Aiznes	viņiem	šos	graudus	un	desmit	maizes.	
Šīs	desmit	siera	šķēles	aiznes	viņu	komandierim	un	pasteidzies.”

Kas	par	saini,	ko	nest!	Un	kas	par	ceļa	gabalu,	kas	jāmēro,	–	gandrīz	
30	kilometri	pāri	kalniem!	Bet	Dāvids	labprāt	paklausīja	tēvam	un	nu	
steidzās	uz	nometni.
Noņemiet Isaju (D-34).

3. aina
Fons: Āra skats.

Nākot	 tuvāk,	 viņš	 varēja	 dzirdēt	 abu	 armiju	 kara	 saucienus.	Tās	
pakalnos	bija	nostājušās	viena	otrai	pretim.

Novietojiet teltis (D-36 un D-37).

Tas	 bija	 turpinājies	 gandrīz	 jau	 sešas	 nedēļas.	Kas	 tam	bija	 jābūt	
par	skatu	jaunajam	cilvēkam!	Dāvids	atstāja	savus	nesamos	mantu	
uzraugam	un	skrēja	satikties	ar	saviem	brāļiem.

Uzlieciet karavīrus (D-38a).

Piepeši	visu	acis	pievērsās	ielejai.	Dāvids	pagriezās,	lai	paskatītos	uz	
milzi,	kas	slāja	no	pretējās	nometnes	uz	viņu	pusi.

Novietojiet milzi D-39 un karavīrus D-38b-c aiz viņa.

Smagais	apbruņojums	laistījās	saulē.	Bruņas	vien	svēra	vairāk	nekā	
50	 kilogramus.	Cik	 biedējoši	 izskatījās	 viņa	 ieroči!	 (Viņa	masīvais	
koka	šķēps	ar	dzelzs	uzgali	vien	svēra	gandrīz	7	kilogramus.)	Dāvids	

Izdaliet mazus siermaizes 
gabaliņus. Līdz ar 
to bērniem labāk tas 
paliks atmiņā. Īpaši 
šī aktivitāte noderēs 
pirmsskolniekiem.  

Attēls 4-3

Attēls 4-4

Parādiet centrālās patie-
sības kartīti: “Uzticies 
dzīvajam Dievam.”



Dāvids – vīrs pēc Dieva sirds

38

agrāk	neko	tādu	nebija	redzējis.	Tad	gigants	apstājās	un	izauroja	tos	
pašus	vārdus,	kurus	pārējie	bija	dzirdējuši	katru	rītu	un	vakaru	pēdējo	
četrdesmit	dienu	laikā.	

“Israēla	 armija,	 es	 šodien	 saucu	 jūs	uz	 cīņu!	Dodiet	vīru,	 ar	 kuru	
varu	cīnīties!”

Viņš	zaimoja	Dievu	un	Viņa	tautu.	Viņš	domāja,	ka	filistiešu	dievi	ir	
varenāki	par	Israēla	Dievu.	Goliāts	iedomājās,	ka	viņa	augums,	spēks,	
bruņojums	un	ieroči	varēs	pārspēt	jebko.	Bet	tas	ir	grēks,	ja	uzticamies	
kaut	kam	vairāk	nekā	Dievam.	Goliāts	grēkoja	pret	Dievu.	Tu	arī	
vari	būt	viņam	līdzīgs.	Kam	tu	uzticies?	Kā	tu	domā,	kas	tevi	izglābs	
no	soda,	ko	esi	pelnījis	par	saviem	grēkiem?	Varbūt	tu	domā,	ka	tev	
nav	vajadzīga	pestīšana?	Varbūt	tu	domā,	ka,	cenšoties	būt	patiesi	
labam,	tu	vari	pats	sevi	izglābt?	Ja	tu	tā	domā,	tu	grēko	pret	Dievu,	
jo	Bībelē	teikts:	“Kas	paļaujas	vienīgi	uz	savu	sirdi,	ir	vientiesis”	(Sal.	
pam.	28:26).	Vientiesis	ir	grēcinieks,	kurš	netic	Dievam.	Bet	tu	vari	arī	
līdzināties	Dāvidam	un	ticēt,	ka	dzīvais	Dievs	piedod	tavus	grēkus.	

Tu	nevari	 paļauties	 ne	 uz	 vienu	un	ne	 uz	 ko	 citu,	 izņemot	 dzīvo	
Dievu,	ka	tas	to	varētu	izdarīt.	Goliāts	bija	vientiesis,	uzticēdamies	
pats	savam	spēkam	vai	elku	dieviem.	(Statujas,	ko	pielūdza	filistieši,	
nebija	dzīvas	un	neko	nevarēja	darīt	viņu	labā.)

“Es	aicinu,	nāciet	un	cīnīsimies!”	Goliāts	auroja	atkal.	Dāvids	dzirdēja	
dārdošo	balsi.	Daži	pārbiedēti	Israēla	karavīri	muka	prom.	Dāvids	
bija	saniknots.

“Kas	ir	filistietis?	Kā	viņš	uzdrošinās	izaicināt	dzīvā	Dieva	armiju!”	
sauca	Dāvids.

Karavīri	droši	vien	tā	dīvaini	uz	viņu	paskatījās.	Neviens	visā	Israēlā	
neko	tādu	nebija	teicis,	pat	ķēniņš	ne.	Ķēniņš	vienīgi	piedāvāja	lielu	
atalgojumu	tam,	kurš	nogalinās	milzi,	bet	neviens	neuzdrošinājās	ar	
viņu	cīnīties.	Neviens,	bet	Dāvids	piesauca	palīgā	Dievu.	

Tieši	 tad	Ēliābs,	Dāvida	vecākais	brālis,	dusmīgi	teica:	“Ko	tu	šeit	
dari?	Kas	notiek	ar	aitām,	kuras	tev	jāgana?	Es	jau	pazīstu	tavu	ļauno	
un	lepno	sirdi.	Tu	tikai	esi	atnācis	nolūkoties	kaujā.”

Dāvidam	nebija	 viegli	 noklausīties	 šajos	melos,	 bet	 viņš	mierīgi	
atbildēja:	“Ko	sliktu	esmu	izdarījis?	Es	tikai	pajautāju.”	Viņš	pagriezās,	
lai	runātu	ar	kādu	citu	karavīru,	bet	viss	bija	tāpat.	Visi	bija	pārāk	
nobijušies,	lai	cīnītos.

Noņemiet Dāvidu (D-35), karavīrus (D-38a-b-c) un milzi (D-39).

Variējiet balss intonāciju 
starp Ēliāba un Dāvida 
sacīto.

Uzaiciniet vienu bērnu 
uzdot Dāvida jautājumu 
un citu – atbildēt uz to.
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4. aina
Fons: Āra skats.

Pa	to	laiku	kāds	bija	pastāstījis	Saulam,	ko	Dāvids	ir	teicis.	
Novietojiet Saulu (D-41). 

Viņš	 sūtīja	 pēc	Dāvida	 un	 bija	 pārsteigts	 par	 jaunekļa	 pirmajiem	
vārdiem.
Novietojiet Dāvidu (D-35).

“Tur	nav	ko	baidīties!	Es	iešu	un	cīnīšos	ar	viņu!”	Dāvids,	ganu	zēns,	
ies	un	cīnīsies!	Tas	nu	gan	nav	iespējams!

“Tu	to	nevari	darīt,”	teica	Sauls.	“Tu	esi	tikai	ganu	zēns,	bet	Goliāts	
ir	mācījies	karot	no	jaunības.”	

Bet	Dāvids	bija	pārliecināts	par	savu.	Viņš	zināja,	ka	ir	jaunāks,	mazāks	
un	vājāks	par	milzi.	Dāvids	apzinājās,	ka	viņam	nav	cīņas	pieredzes,	
bet	viņš	zināja,	ka	var	uzticēties	savam	Dievam.	Viņš	gribēja,	lai	arī	
Sauls	to	zinātu.

Dāvids	teica:	“Esmu	ganījis	sava	tēva	aitas.	Reizēm	nāca	lauva	vai	lācis	
un	sagrāba	jēru.	Bet	es	neļāvu	to	aiznest.	Es	skrēju	pakaļ	un	izglābu	
jēru	no	viņu	asajiem	zobiem.	Pat	tad,	kad	zvērs	dusmās	cēlās	pret	
mani,	es	ar	vienu	roku	sagrābu	to	aiz	garajām	krēpēm	un	situ	no	visa	
spēka.	Es	to	nogalināju	 (pauze)	un	to	pašu	es	darīšu	šim	filistiešu	
milzim,	jo	viņš	ir	izaicinājis	dzīvā	Dieva	armiju.”

Sauls	redzēja,	ka	Dāvids	to	domā	nopietni.	Bet	kā	lai	tāds	zēns	kā	
Dāvids	sakauj	šo	milzi?	Dāvids	pateica,	kā.

“Tas	Kungs,	kas	mani	ir	izglābis	no	lauvas	un	lāča	ķetnām,	tas	mani	
arī	 izglābs	no	šī	filistieša	rokas”	(1.	Sam.	17:37).	Dāvids	zināja,	ka	
Dievs	 nekad	 viņu	nepievils.	Dievs	Dāvidam	pagātnē	 daudz	 reižu	
bija	devis	drosmi	un	spēku.	Dāvids	spēja	paļauties	uz	Dievu	šādā	
brīdī	tāpēc,	ka	viņš	bija	uzticējies	Dievam	kā	savam	Glābējam.	Viņš	
uzrunāja	Dievu	“mans	Pestītājs”	(2.	Sam.	22:3).	Uzticēties	nozīmē	
paļauties	uz	kādu	citu,	ka	viņš	izdarīs	to,	ko	pats	nevari.	Vai	vari	sevi	
izglābt	no	pelnītā	soda	par	saviem	grēkiem?	Nē,	tu	to	nevari.	Vai	ir	
kāds,	kam	vari	uzticēties,	ka	viņš	tevi	izglābs?	Jā,	tikai	viens	vienīgs.	
Tas	ir	Jēzus	Kristus,	Dieva	Dēls.	Kad	Jēzus	karājās	pie	krusta,	Viņš	
uzņēmās	sodu	par	grēkiem.	Vai	tici,	ka	Viņš	mira	tevis	dēļ	un	var	tevi	
izglābt?	Uzticies	Viņam	kā	savam	Glābējam	jau	šodien!	Viņš	paņems	
prom	visu	tavu	grēku	un	taisnos	tevi	Dieva	priekšā,	gluži	tāpat	kā	
Dāvidu.	Tā	sāksies	tava	paļaušanās	uz	Dievu.	Kad	esi	uzticējies	Jēzum	
kā	Glābējam,	tad	vari	paļauties	uz	Viņu	visās	lietās,	pat	tad,	kad	ir	
vajadzīga	drosme.	

Tieši	 tā	darīja	Dāvids.	Dāvids	 lūdza,	 lai	viņam	atļauj	 iet	cīnīties	ar	
milzi.	

Beidzot	Sauls	teica:	“Ej,	un	lai	Tas	Kungs	ir	ar	tevi!”	Bet,	pirms	Sauls	

CPN

Jūs varat aicināt dažus 
bērnus  izspēlēt šo stāsta 
daļu. 
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Sauls	ļāva	Dāvidam	iet,	viņš	tam	uzvilka	savu	bruņojumu.	“Tev	to	
vajag,”	Sauls	teica.
Uzlieciet bruņojumu (D-40). 

Dāvids	 aši	 tika	 ieģērbts	 Saula	 smagajās	 bruņās.	Galvā	 viņam	 tika	
uzlikta	bronzas	bruņu	cepure.	Pie	mundiera	Dāvids	piestiprināja	Saula	
zobenu	un	tad	centās	staigāt.	Tur	nekas	nesanāca.

“Tā	es	nevaru	paiet,”	viņš	teica.	“Es	tā	neesmu	radis.	Tas	man	tikai	
traucē.”	Viņš	to	visu	lika	malā.	

Noņemiet bruņojumu (D-40). 

Viņš	ņems	tikai	to,	ko	parasti	ņēma	līdz	uz	lauka.	Viņam	bija	nūja	un	
linga,	kuru	lietoja,	lai	mestu	akmeņus	un	aizsargātu	savas	aitas.

Novietojiet lingu (D-43).

Ar	 to	vajadzēja	būt	diezgan.	Es	brīnos,	ko	gan	domāja	Sauls,	kad	
noskatījās,	kā	Dāvids	aiziet.	Viņš	redzēja,	kā	Dāvids	paiet	garām	Israēla	
armijas	karavīriem	un	turpina	kāpt	lejup	pa	kalnu	ielejā.

Noņemiet Saulu un Dāvidu ar lingu (D-41, D-35 un D-43).

Pa	 ceļam	Dāvids	 apstājās	 pie	 neliela	 kalnu	 strauta.	Viņš	 izvēlējās	
piecus	gludus	akmeņus	un	ieslidināja	tos	pārtikas	maisiņā	pie	savas	
jostasvietas.

5. aina
Milzis	redzēja	viņu	nākam	un	devās	pretim.
Novietojiet Goliātu (D-42) un Dāvidu (D-35), kad viņi ir tālu viens no otra.

No	abiem	kalniem	katra	 acs	 raudzījās,	kā	 tie	 tuvojās	viens	otram.	
Tie	redzēja	vareno	milzi,	bruņām	klātu,	nesam	savu	masīvo	šķēpu	
un	zobenu.	Tie	redzēja,	kā	ganu	zēns	bez	bruņām	un	bez	zobena	
tuvojās	gigantam.	Dāvida	sirds	droši	vien	sāka	sisties	straujāk,	bet,	ja	
arī	viņam	bija	bail,	viņš	to	neizrādīja.	Viņš	paļāvās	vienīgi	uz	Dievu.	
Viņš	nepaļāvās	uz	bruņām.	Viņš	nepaļāvās	uz	savām	spējām.	Viņš	
zināja,	ka	ir	daudz	mazāks	un	vājāks.	Viņš	zināja,	ka	pats	savā	spēkā	
nespēj	milzi	uzvarēt.	

Zēn	un	meitene	kristieti,	vai	esi	kādreiz	juties	līdzīgi?	Vai	esi	kādreiz	
jutis,	 ka	 vajadzētu	 kaut	 ko	 darīt,	 bet	 tu	 to	 nespēj?	Varbūt	 skolā	
nevienam	neesi	stāstījis,	ka	esi	pestīts.	Varbūt	tu	esi	vienīgais	kristietis	
klasē.	Tu	baidies,	ja	viņi	to	uzzinās,	tad	nespēlēsies	ar	tevi.	Daži	pat	
var	tevi	apsmiet	un	apsaukāt.	Ir	gaužām	grūti	pateikt	citiem,	ka	esi	
kristietis,	bet,	kad	vajadzēs,	Dievs	tev	dos	drosmi.	Tev	nav	klasē	jāceļas	
kājās	un	visiem	jāpaziņo,	ka	esi	kristietis.	Dievs	sagādās	izdevības,	kad	
pastāstīt	par	savu	pestīšanu.	Kādreiz,	kad	esat	kopā	divi	vai	trīs,	kāds	
var	izmantot	Dieva	Vārdu,	kaut	ko	apzvērot,	vai	stāstīt	kādu	neķītru	
stāstiņu.	Tu	 vari	 izmantot	 izdevību	 un	 ļoti	 laipni	 teikt:	 “Atvaino,	
es	nedomāju,	ka	tā	būtu	 labi	runāt.	Es	esmu	kristietis.”	Tas	prasīs	

CPA
Ļaujiet bērniem pastāstīt 
par situācijām, kurās viņi 
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drosmi,	 lai	 kaut	 ko	 tādu	pateiktu,	 bet,	 ja	 uzticēsies	Dievam,	Viņš	
tev	palīdzēs.	Dāvids	vienmēr	uzticējās,	ka	Dievs	viņam	dos	drosmi,	
un	 tā	viņš	 sastapās	 ar	milzi.	Viņš	pilnīgi	paļāvās,	 ka	Dievs	 sakaus	
Goliātu.	

Tie,	kas	Dievam	neuzticējās,	varēja	domāt,	ka	Dāvids	ir	jucis.	Kad	
Goliāts	ieraudzīja,	kas	nāk	cīnīties,	viņa	seja	nikni	saviebās.	

“Paskaties,	ko	tie	sūta	cīnīties	ar	mani!”	viņš	domāja.	“Mazu	lauku	
zēnu!”	Kad	Goliāts	ieraudzīja	nūju	Dāvida	rokās,	viņš	iekliedzās:	“Vai	
es	esmu	suns,	ka	tu	nāc	pie	manis	ar	nūju?”	Viņš	lādēja	un	lamāja		
Dāvidu.	“Panāc	šurp!	Es	tevi	došu	lauku	zvēriem	un	putniem	ēst!”	

Viņš	draudēja	nogalināt	Dāvidu	un	atstāt	viņa	ķermeni	vilkiem	un	
maitu	lijām.	

Ja	mācāt	mazus	bērnus,	šo	vietu	un	līdzīgu	nākamajā	rindkopā,	ka	
putni	un	dzīvnieki	ēd	cilvēka	ķermeni,	varat	izlaist.	Tāpat	varat	izlaist	
teikumu,	kurā	vēstīts,	ka	Dāvids	nocērt	Goliātam	galvu.

Kas	par	briesmīgu,	ļaunu	cilvēku!	Cik	draudīga	situācija	Dāvidam!

Bet	Dāvids	nebēga.	Skaidrā	balsī	viņš	atbildēja:	“Tu	nāc	pie	manis,	
paļaudamies,	 ka	 tavs	 zobens,	 šķēps	 un	 vairogs	 nesīs	 uzvaru.	Es	
nepaļaujos	uz	ieročiem.	Es	uzticos	Tam,	kuru	tu	lamāji.	Visvarenais	
Israēla	Dievs	dos	man	iespēju	tevi	šodien	nogalināt.	Zvēri	un	putni	
ēdīs	tavu	un	tavu	karavīru	miesas.	Visa	pasaule	zinās,	ka	Israēlā	 ir	
Dievs.	Visi	mācīsies,	ka	jāpaļaujas	uz	To	Kungu,	nevis	uz	zobeniem	
un	šķēpiem.	Šis	ir	Tā	Kunga	karš!	Tu	mirsi!”

Pa	to	laiku	milzis	bija	galīgi	saniknots.	Es	varu	iedomāties,	kā	viņš	
uzmet	ciešu	skatienu	savam	šķēpam	un	sper	platu	soli	Dāvida	virzienā.	
Viņš	iznīcinās	šo	stulbo	jaunekli,	kurš	iedrošinājās	tā	runāt	ar	viņu.	

Pavirziet Goliātu (D-42) nedaudz tuvāk Dāvidam (D-35). 

Bums,	bums,	bums	klaudzēja	viņa	soļi	uz	cietās,	putekļainās	zemes.	
Bruņas	grabēja,	kad	viņš	pacēla	roku,	lai	izvilktu	briesmīgo	šķēpu.

Dāvids	skrēja.	Viņš	skrēja	ātri.	(Pauze.)	Bet	viņš	neskrēja	prom.	Viņš	
skrēja	milzim	pretim.

Pavirziet Dāvidu (D-35) uz Goliāta (D-42) pusi.

Viņš	no	maisiņa	izņēma	akmeni	un	ielika	to	lingā.	Ar	visu	savu	prasmi	
viņš	meta	akmeni	uz	milzi.	Tas	 lidoja	uz	priekšu	un	 ietriecās	 tieši	
Goliātam	pierē	zem	bruņu	cepures.	Milzis	kā	koks	nogāzās	zemē	
(pauze)	un	palika	guļam.

Kamēr izrunājat pēdējo teikumu, nomainiet Goliātu (D-42) ar mirušo Goliātu (D-44).

Dāvids	pieskrēja,	 pacēla	 smago	Goliāta	 zobenu	un	nocirta	 viņam	
galvu.	Filistiešu	varonis	bija	pagalam	–	maza	ganu	zēna	nogalināts.	
Filistiešu	karavīri	nespēja	noticēt	savām	acīm.	Tie	atstāja	savas	teltis	

Nodemonstrējiet, kā tiek 
lietota linga.

Ar sejas izteiksmi parādiet 
Goliāta attieksmi.
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un	bēga.	Israēla	vīri	gan	vairs	nebija	nobijušies.	Ar	skaļiem	saucieniem	
tie	atstāja	savas	slēptuves.	Tie	dzinās	pakaļ	filistiešiem	un	daudzus	
nogalināja.	Varenā	filistiešu	armija	bija	sakauta.	Dāvids	bija	varonis.	
Šķiet,	visa	tauta	dziedāja	viņam	slavu.

Bet	kā	viņš	to	izdarīja?	Vienkārši	uzticoties	Dievam.	Viņš	bija	teicis	
Goliātam:	 “Karš	 pieder	Tam	Kungam,	 un	Viņš	 jūs	 nodod	mūsu	
rokā!”	(1.	Sam.17:47)	Viņam	bija	taisnība.	Viņš	uzticējās	Dievam,	un	
Dievs	viņu	nepievīla.	

Ja	esi	kristietis,	uzticies	Dievam	visās	grūtībās.	Viņš	dos	drosmi,	kad	
būsi	viens.	Viņš	dos	spēku,	kad	vajadzēs	teikt	“Nē!”	kārdinājumam.	
Saki	Dievam	 tāpat	 kā	Dāvids:	 “Kungs,	mans	Dievs,	 pie	Tevis	 es	
tveros!”	(Ps.7:2)	Esi	kā	Dāvids	–	turpini	uzticēties	Dievam!	

Varbūt	 tu	 nelīdzinies	Dāvidam.	Tu	nekad	 vēl	 neesi	 uzticējies,	 ka	
Dievs	tevi	var	izglābt	no	grēkiem.	Tu	pats	nespēj	pārspēt	grēku,	bet	
Jēzus	to	var.	Kad	Jēzus	Kristus	mira	pie	krusta,	Viņš	uzņēmās	sodu	
par	grēkiem.	Dievs	Jēzu	uzcēla	no	mirušajiem,	un	tagad	Viņš	dzīvo	
mūžīgi.	Ja	šodien	uzticēsies	Viņam,	visi	tavi	grēki	tiks	piedoti,	Viņš	
tevi	izglābs	un	mūžīgi	gādās	par	tevi.	Pēc	kāda	laika	Dāvids	rakstīja:	
“Tas	Kungs..	 tos	 izglābj,	 ..jo	 tie	paļaujas	uz	Viņu”	 (Ps.37:40).	Tas	
šodien	 var	 piepildīties	 arī	 tavā	 dzīvē.	Vai	 uzticēsies	Dieva	Dēlam	
Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam?	Tu	vari	uzticēties	Jēzum	tieši	
tajā	vietā,	kur	sēdi.	Uzticies	Viņam	tagad!

Noņemiet visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādi	ienaidnieki	bija	iebrukuši	Israēla	zemē?	(Filistieši)

2.	 Kādēļ	filistieši	bija	pārliecināti,	ka	uzvarēs	karā? (Tādēļ, ka viņu 
pusē bija kāds milzis.)

3.	 Kā	Israēla	armija	jutās	Goliāta	priekšā?	(Tā bija nobijusies.)

4.	 Kādēļ	 Israēla	 armijai	 nevajadzēja	 baidīties?	 (Viņiem vajadzēja 
paļauties uz Dievu.)

5.	 Kādēļ	Dāvids	 ieradās	 karavīru	 nometnē?	 (Lai aiznestu brāļiem 
ēdamo.)

6.	 Kādēļ	Dāvids	bija	dusmīgs,	dzirdot,	ko	milzis	teica?	(Tādēļ, ka 
viņš zaimoja dzīvo Dievu.)

7.	 Ko	Sauls	domāja	par	Dāvida	iespējām	cīnīties	ar	Goliātu? (Viņš 
domāja, ka Dāvids ir pārāk jauns un nav trenēts karam.)

8.	 Ko	Goliāts	 solīja	 izdarīt	Dāvidam?	 (Dot viņa miesu putniem un 
dzīvniekiem ēst.)

9.	 Kādēļ	Dāvids	spēja	uzvarēt	vareno	milzi?	(Tādēļ, ka viņš ticēja, ka 
Dievs dos uzvaru.)

Atkārtošanas 
spēle
Gana tarba
Nepieciešami gludi oļi un 
divi papīra maisiņi – pa 
vienam katrai komandai.

Uzdodiet jautājumus 
pamīšus katrai komandai.

Ja atbilde ir pareiza, 
tad bērni var ielikt vienu 
akmeni savas komadas 
gana tarbā.

Kad visi jautājumi ir 
atbildēti, saskaitiet, cik 
akmeņu ir katrā maisiņā.

Komanda, kurai ir vairāk 
akmeņu, ir uzvarējusi.

CPA

CPN

Ar aktivitāšu palīdzību, 
iedrošiniet bērnus 
rīkoties atbilstoši 
stundā saņemtajam 
iedrošinājumam. 

Aiciniet bērnus 
pieņemt Kungu Jēzu. 
Padomdošanas soļi doti 
šī materiāla beigās.   
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10.	 	Kas	notika	pēc	tam,	kad	milzis	bija	uzvarēts?	(Filistieši bija sakauti, 
un Dāvids bija kļuvis par varoni.)

Aktivitāte
Lomu spēle

Lai	bērni	nospēlē	stāstu.	

Sadaliet	lomas:	daži	filistieši,	Goliāts,	daži	izraēliešu	karavīri,	Ēliābs,	
Abinadabs,	 Šama,	 Isajs,	Dāvids,	 Sauls,	 viņa	 ieroču	 nesējs.	 (Arī	
meitenēm	var	dot	zēnu	lomas.)	

Palīdziet	bērniem	atcerēties,	kas	notika	un	ko	šī	stunda	mums	māca.

Aktivitāte
Milžu puzle

Diskusija:	Kad	 tev	 nepieciešams	 uzmundrinājums?	No	 kādiem	
“milžiem”	tu	baidies	ikdienā?	Kā	Dievs	palīdz	pārvarēt	bailes?	

Katrs	 bērns	 uz	 lielas	 lapas	 uzzīmē	 to,	 kas	 iedveš	 bailes.	 Pēc	 tam	
zīmējumus	sagriež	5–10	puzles	gabalos.	Bērni	samainās	ar	puzlēm	
un	saliek	tās.		

Aktivitāte
Iedrošinājuma vārdi

Bērni	sameklē	dotos	Bībeles	pantus	un	pārrunā,	kas	tajos	rakstīts	
par	Dievu	un	iedrošinājumu.	Bībeles	panti	–	Salamana	pam.	28:1,	
1.	Korintiešiem	 16:13,	 Filipiešiem	 1:27-28,	 2.	Timotejam	 1:7	 un	
Jozua	1:9.		
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5. stunda
Draugs un ienaidnieks

Rakstu vieta 
1.	Samuēla	18:1-16;	19:1-10;	20.

Centrālā patiesība
Dievs	Saviem	bērniem	pavēl	mīlēt	citam	citu.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Šai	stundai	izvēlētā	centrālā	patiesība	

attiecas	uz	atpestītajiem	bērniem,	 jo	šai	
patiesībai	 jātiek	pamatīgi	mācītai.	Tādēļ	
mēs	 arī	 uz	 to	 esam	 koncentrējušies.	
Bet,	 lūdzu,	 šajā	 stundā	 neignorējiet	
neatpestītos	bērnus.	Izmantojiet	iespēju	
kādā	citā	nodarbības	daļā	īsi	un	vienkārši	
pateikt	viņiem	vajadzīgo	vēsti.

Atpestītajiem:				Tev	jāmīl	katrs	kristietis!

Bībeles pants
“Jaunu	bausli	Es	jums	dodu,	ka	jūs	cits	citu	mīlat,	
kā	Es	jūs	esmu	mīlējis.”	Jāņa	13:34

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

vai

♦	figūras:	D-46,	D-47,	D-48,	D-49,	D-50,	D-51,	
D-52,	D	53,	D-54,	D-55,	D-56,	D-57,	D-59	un	
D-60.

♦	 Fons:	Āra	skats	un	pils	vai	vienkāršs	flanelis.
Un
♦	 Citas	teksta	kartītes:	“Tev	jāmīl	ikviens	kristietis.”	

(Pielietojums	atpestītam	bērnam.)

Stundas plāns
Ievads

Dans	un	Normunds.	 CP

Notikumu gaita

1.	Jonatāns	un	Dāvids	kļūst	draugi.	 CPA
2.	Greizsirdīgais	Sauls	cenšas	nogalināt	Dāvidu.

3.	Sauls	liek	Jonatānam	nogalināt	Dāvidu.	

4.	Jonatāns	brīdina	Dāvidu.	 CPA
5.	Jonatāns	runā	ar	Saulu.	

6.	Sauls	atkal	cenšas	nogalināt	Dāvidu.	

7.	Dāvids	meklē	Jonatānu.	 CPA
8.	 Dāvids	 un	 Jonatāns	 kaļ	 plānus	 un	 dod	

solījumus.	 CPA
9.	Sauls	mēģina	nogalināt	Jonatānu.	

Kulminācija

Jonatāns	pienes	ziņas	Dāvidam.

Noslēgums

Dāvids	un	Jonatāns	šķiras. CPA
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Stunda
Danam	un	Normundam	patika	futbols.		Abi	zēni	bija	vārtsargi.	Kad	
skolā	notika	mači,	abi	bija	pretējās	komandās.

Pienāca	laiks	gadskārtējiem	mačiem	ar	kaimiņu	skolu.	Kuru	izvēlēsies	
spēlēt	 komandā?	Tikai	 viens	no	viņiem	varēs	 spēlēt.	Abi	bija	 labi	
vārtsargi	un	abi	bija	kristieši.	Viņi	apmeklēja	vienu	un	to	pašu	Labās	
Vēsts	pulciņu.

Dienu	pirms	mačiem	pie	skolas	ziņojumu	dēļa	bija	izlikts	komandas	
dalībnieku	 saraksts.	Visi	 drūzmējās	 ap	 to,	 lai	 redzētu,	 kurš	 spēlēs.	
Dans	spiedās	cauri	pūlim	un	paskatījās	uz	sarakstu.	Ak!	Normunds	
bija	izvēlēts.	Dans	aizsteidzās	prom,	pirms	kāds	varētu	ieraudzīt	asaras	
viņa	acīs.	Viņš	bija	ļoti	sarūgtināts,	viņš	bija	greizsirdīgs	uz	Normundu.	
“Es	vairs	nekad	ar	Normundu	nerunāšu,”	viņš	domāja.

Tajā	vakarā	Labās	Vēsts	pulciņā	viņš	mācījās	Jāņa	15:12,	kur	Jēzus	
saka:	“Tas	ir	Mans	bauslis,	lai	jūs	cits	citu	mīlat,	kā	Es	jūs	esmu	mīlējis.”	
Viņam	stāstīja,	ka	Dievs	Saviem	bērniem	pavēl	mīlēt	citam	citu.

Normunds	nākamajā	dienā	spēlēja	lieliski.	Ikreiz,	kad	viņš	nosargāja	
vārtus,	Dans	vēlējās	būt	viņa	vietā,	tomēr	viņš	aplaudēja	tikpat	sparīgi	
kā	pārējie.	Kad	spēle	beidzās,	viņš	pagaidīja	Normundu.	“Tu	lieliski	
spēlēji!”	Dans	teica.	Viņš	bija	mācījies	mīlēt	citus	tā,	kā	teikts	Bībelē.	
Patiesībā	viņš	rīkojās	līdzīgi	kādam	jaunam	cilvēkam,	par	ko	lasām	
Bībelē.	Viņa	vārds	ir	Jonatāns.

1. aina
Fons: Āra skats vai vienkāršs flanelis.

Jonatāns	bija	princis.	

Novietojiet Jonatānu (D-47).

Viņš	bija	stiprs,	spējīgs	un	ļoti	prasmīgs	loka	un	bultu	lietošanā,	viņš	
bija	varonīgs	karotājs	un	lielisks	vadonis.	Jonatāns	paļāvās	uz	Dievu	
tāpat	kā	Dāvids.	

Novietojiet Saulu (D-46).

Viņš	bija	ķēniņa	Saula	vecākais	dēls,	kas	nozīmēja,	ka	viņam	vajadzētu	
kļūt	par	nākošo	Israēla	ķēniņu.	Bet	kas	gatavojās	kļūt	par	nākamo	
ķēniņu?	Jā,	Dāvids.	Tādēļ,	ka	Sauls	bija	grēkojis,	nepaklausīdams	
Dieva	pavēlei,	Jonatāns	nekad	nevarēs	kļūt	par	ķēniņu.	

Bībele	mums	neatklāj,	vai	Jonatāns	zināja,	ka	Dāvids	būs	nākamais	
ķēniņš.	Bībelē	tomēr	teikts,	ka	ķēniņš	Sauls	bija	ļoti	apmierināts	
ar	Dāvidu,	kad	viņš	nogalināja	Goliātu.	Viņš	uzaicināja	Dāvidu	
uz	pili.	

Novietojiet Dāvidu (D-48).

Jonatāns	dzirdēja	tēva	sarunu	ar	Dāvidu	un	saprata,	ka	ir	atradis	sev	

CP

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Dievs 
Saviem bērniem pavēl 
mīlēt vienam otru.” 

Ja jūsu nodarbības 
pārsvarā apmeklē 
meitenes, izmanto-
jiet meiteņu vārdus un 
runājiet par sporta veidu, 
kurā piedalās meitenes. 
Ja ir jaukta grupa, labāk 
uzrunāt zēnus, meitenes 
parasti ir uzmanīgākas 
klausītājas.
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draugu.	Tas	neko	netraucēja,	ka	Dāvids	bija	 tikai	ganu	zēns.	Viņš	
to	 ļoti,	 ļoti	 iemīlēja.	Lai	pierādītu	savu	draudzību,	viņš	ņēma	savu	
ķēnišķīgo	tērpu	un	uzdāvināja	draugam.	
Uzlieciet Dāvidam drēbes (D-49). 

Viņš	iedeva	Dāvidam	savu	mēteli,	jostu,	zobenu	un	pat	savu	mīļāko	
ieroci	–	 loku.	Tajās	dienās	 tas	nozīmēja	 izrādīt	cilvēkam	vislielāko	
cieņu.	 Jonatāna	dāvana	nozīmēja:	 “Tu	esi	vislabākais	draugs,	kāds	
man	jebkad	bijis.”

Mīlestības	un	draudzības	zīme	ir	došana.	Ja	kādu	mīli,	tu	vēlies	šim	
cilvēkam	kaut	ko	dot.	Dievs	vēlas,	lai	viņa	bērni	parādītu	mīlestību	
citiem	 kristiešiem,	 dodot	 tiem,	 kas	 ir	 trūkumā.	Daži	 no	 pašiem	
pirmajiem	kristiešiem	tā	darīja.	Pēc	tam	kad	Kungs	Jēzus	atgriezās	
debesīs,	daudzi	cilvēki	Jeruzalemē	saņēma	pestīšanu.	Nu	tie	bija	Dieva	
bērni	un,	kā	Bībele	tos	sauc,	māsas	un	brāļi	Dieva	ģimenē.	Viena	no	
pirmajām	lietām,	ko	darīja	šie	jaunie	kristieši,	bija	tas,	ka	tie	dalīja	savu	
naudu,	drēbes	un	pārtiku	ar	tiem,	kam	bija	ļoti	maz.	Varbūt	arī	tu	vari	
dalīties.	Vai	zini	kādu	kristieti,	kuram	nav	flomāsteru?	Tev	ir	daudz,	
un	 tu	 viņam	vari	 iedot	 dažus,	 lai	 izkrāsotu	darba	burtnīcu.	Kādēļ	
kristiešiem	vajadzētu	kaut	ko	dot	citiem,	kas	mīl	Jēzu?	Jēzus	teica:	
“Tas	ir	Mans	bauslis,	lai	jūs	cits	citu	mīlat	kā	Es	jūs	esmu	mīlējis”	(Jāņa	
15:12).	Kā	Jēzus	tevi	ir	mīlējis?	Vai	Viņš	tevis	dēļ	neatstāja	debesis?	
Vai	Viņš	tevis	dēļ	neizlēja	Savas	dārgās	asinis?	Vai	Viņš	tev	nav	devis	
mūžīgo	dzīvību?	Kad	mēs	padomājam,	ko	Jēzus	mums	ir	devis,	tas	
palīdz	dot	citiem	tāpat,	kā	Jonatāns	deva	Dāvidam.
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Fons: Āra skats vai vienkāršs flanelis. Parādiet Dāvidu (D-48).

Dāvids	ne	tikai	kopā	ar	Saulu	un	Jonatānu	devās	uz	pili,	bet	gatavojās	
arī	kļūt	par	vienu	no	Saula	armijas	karavadoņiem.	Visi	priecājās.	Kad	
viņi	devās	mājup	no	cīņas	ar	Goliātu,	sievietes	no	pilsētām	iznāca	
apsveikt	ķēniņu.
Uzlieciet Saulu (D-46).

Goliāts	bija	miris,	filistieši	aizbēguši,	cīņa	galā,	un	sievietes	dejoja	aiz	
prieka.	Viņu	spēlēto	mūziku	pārskanēja	dziesmas	vārdi:

	 	 “Sauls	ir	sitis	tūkstošus

	 	 Un	Dāvids	desmittūkstošus.”

Viņas	bija	 ļoti	 iepriecinātas,	 ka	Dāvids	 ir	 uzvarējis	milzi,	 bet	 viņu	
slavas	vārdi	darīja	Saulu	gaužām	dusmīgu.	Saulam	skauda,	ka	Dāvids	
saņem	lielāku	godu	nekā	viņš.	Sauls	bija	ķēniņš,	un	viņš	bija	jāslavē.	
Varbūt	tajā	brīdī	viņa	galvā	iešāvās	doma:	“Ja	nu	Dāvids	ir	nākamais	
ķēniņš!?”	Viņam	vajadzēja	atcerēties	Samuēla	vārdus:	“Tādēļ,	ka	esi	
atraidījis	Dieva	Vārdu,	Viņš	 ir	atraidījis	 tevi	kā	ķēniņu.”	 Ja	 tas,	ko	

CPA

Lai bērni kā atbalss 
atkārto sieviešu dziedāto.

Uzrakstiet “1000” uz 
tāfeles (Saula tūkstotis) 
un tad pierakstiet vēl 
deviņas reizes pa 1000 
(Dāvida 10 tūkstoši).

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītiem 
bērniem.

Attēls 5-1
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teica	Samuēls,	ir	patiesība,	Jonatāns	nekad	nekļūs	par	ķēniņu.	“Vai	
Dāvids	varētu	būt	ķēniņš?”	viņš	domāja.	Dusmu	un	skaudības	domas	
pavadīja	Saulu	visu	mājupceļu.
Noņemiet Saulu (D-48) un Dāvidu (46).

3. aina  
Fons: Pils vai vienkāršs flanelis.

Nākamajā	dienā	Saulu	atkal	piemeklēja	nelabais	garastāvoklis.

Novietojiet Saulu (D-50).

Dāvids	paņēma	savu	arfu	un	sāka	spēlēt,	kā	bija	darījis	jau	iepriekš.	

Novietojiet Dāvidu (D-51). 

Varbūt	mūzika	Saulu	nomierinās.	Bet	nē!	

Noņemiet Saulu un Dāvidu – D-50 un D-51.

Sauls	paņēma	savu	šķēpu	un	dusmās	tuvojās	Dāvidam.

Novietojiet ķēniņu ar šķēpu un Dāvidu (D-52, D-53 un D-54). 

Viņš	meta	šķēpu	pāri	istabai,	lai	nogalinātu	Dāvidu	(pārbīdiet	šķēpu	
pa	flanelogrāfu),	bet	Dāvids	divreiz	izvairījās	un	izglābās.

Noņemiet visas figūras.

Dāvidam	vajadzēja	būt	nobiedētam,	bet	Sauls	bija	nobijies	pat	vēl	
vairāk.	

Uzlieciet Saulu (D-50).

Saulam	bija	bail	no	Dāvida,	jo	viņš	redzēja,	ka	Dievs	bija	ar	jauno	zēnu	
un	ne	ar	viņu.	Varbūt	Sauls	baidījās,	ka	Dāvids	varētu	viņu	nogalināt,	
lai	atņemtu	ķēniņvalsti.	Bet	Dāvidam	nebija	šādu	nodomu.	Dāvids	
mierīgi	būtu	varējis	Saulu	nogalināt,	bet	viņš	to	nedarīja.	Sauls	aizsūtīja	
Dāvidu	prom	no	pils.	Tā	vietā,	lai	kļūtu	par	ievērojamu	karavadoni,	
Dāvids	kļuva	par	komandieri	1000	vīriem.	Bet	pat	šajā	darbā	Dāvids	
bija	ļoti	sekmīgs,	un	visa	tauta	viņu	mīlēja.

Bet	Saulam	bija	arī	cits	 iemesls,	kādēļ	viņš	aizsūtīja	prom	Dāvidu.	
Viņš	domāja:	“Kādēļ	man	viņu	nogalināt?	To	jau	izdarīs	filistieši.”	
Viņš	pat	izplānoja	situāciju,	kur	filistieši	noteikti	Dāvidu	nogalinās.	
Bet	Dāvids	kaujā	nekrita.	Viņš	vienmēr	uzvarēja.

Noņemiet Saulu (D-50).

4. aina
Fons: Pils.

Tas	nu	Saulam	bija	par	daudz.	
Novietojiet Saulu (D-46).

Viņš	 visiem	 saviem	kalpiem	pavēlēja	 nogalināt	Dāvidu.	 Sauls	 pat	

1. Samuēla 18:12 - Sauls 
uzbrūk Dāvidam.

Runājiet ar izteiksmi.

Attēls 5-2



                                                                                          Dāvids – vīrs pēc Dieva sirds

49

pasauca	savu	dēlu	Jonatānu	un	lika	viņam	nogalināt	Dāvidu.	
Novietojiet Jonatānu (D-55). 

Bet	Jonatāns	to	nevarēja,	kaut	gan	tas	nozīmēja	nepaklausīt	tēvam.	
Viņam	bija	jāpaklausa	Dievam,	jo	Dievs	aizliedz	slepkavot.	Kā	viņš	
vispār	varētu	iedomāties	nogalināt	draugu!?
Noņemiet visas figūras.

5. aina
Fons: Āra skats.

Tā	vietā	viņš	devās	uzmeklēt	Dāvidu,	lai	brīdinātu	par	briesmām.
Novietojiet Jonatānu (D-55), Dāvidu (D48) un akmeņus (D-56).

“Paslēpies	līdz	rītam,”	viņš	teica,	“es	parunāšu	ar	savu	tēvu	un	tad	
pateikšu	tev,	ko	esmu	noskaidrojis.”
Noņemiet Jonatānu (D-55).

Kad	Dāvids	devās	uz	slēpni,	viņš	varēja	domāt,	cik	tas	ir	labi,	ka	ir	
tāds	uzticams	draugs.

Tāds	draugs	tevi	neatstās	bēdās	vienu.	Vai	tu	esi	tāds	draugs?	Vai	esi	
gatavs	palikt	draugs	kristietim,	kad	visi	citi	runā	nelabas	un	nepatiesas	
lietas	par	viņu?	Vai	tu	joprojām	spēlējies	ar	Juri,	kaut	gan	visi	pārējie	
tavi	draugi	skolā	grib,	lai	tu	ar	viņu	nedraudzējies?	Dievs	grib,	lai	tu	
mīli	citus	kristiešus,	neskatoties	uz	to,	ko	tas	maksā.	Lūdz,	lai	Dievs	
tev	palīdz	būt	tikpat	uzticamam	draugam,	kāds	bija	Jonatāns.
Noņemiet Dāvidu (D-48) un akmeņus (D-56).

6. aina
Fons: Pils.

Jonatāns	darīja,	kā	bija	solījis.	

Novietojiet Jonatānu un Saulu (D-55 un D-46). 

Jonatāns	 atgādināja	 tēvam,	 ko	Dāvids	 ir	 darījis	 viņa	 labā,	 īpaši	
nogalinot	milzi.	“Dāvids	tev	neko	sliktu	nav	darījis.	Viņš	vienmēr	ir	
bijis	labs	pret	tevi.	Kādēļ	tu	gribi	viņu	nogalināt?”	jautāja	Jonatāns.

Sauls	klausījās	sava	dēla	vārdos	un	Dieva	priekšā	solījās,	ka	nenogalinās	
Dāvidu.

Novietojiet Jonatānu.

Dāvids	 atkal	 tika	 atvests	 uz	 pili.	 Pagājušais	 bija	 aizmirsts.	Bet	 vai	
tā	bija?	Sauls	neturēja	savu	solījumu.	Viņš	atkal	mēģināja	nogalināt	
Dāvidu.	Dāvids	bēga	no	pils	un	pilsētas,	jo	Sauls	izsūtīja	karavīrus,	
kam	vajadzēja	Dāvidu	nogalināt.	Dāvids	bēga	uz	Rāmu	pie	Samuēla.	
Saula	karavīri	dzinās	pakaļ,	bet	Dievs	viņu	pasargāja.

CPA
Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītiem 
bērniem.
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7. aina
Fons: Āra skats.

Šajā	laikā	Dāvidu	pārņēma	lielas	bailes.	
Novietojiet Dāvidu (D-48). 

Ko	 lai	 viņš	dara?	Kur	 lai	 iet?	Viņš	uzreiz	 iedomājās	 savu	draugu.	
Jonatāns	palīdzēs.	Dāvids	bija	par	to	pārliecināts.	Viņš	vēlējās	satikties	
ar	Jonatānu.	Ja	tu	mīli	cilvēkus,	tu	noteikti	vēlies	būt	kopā	ar	viņiem.	
Dieva	bērniem	jāparāda	mīlestība	citam	uz	citu,	esot	kopā.	Kur	tu	
vari	būt	kopā	ar	citiem	kristiešiem?	
Varat ļaut bērniem izteikt savas domas. Viņi varētu minēt draudzi, svētdienskolu, Labās Vēsts 
pulciņu,  Bībeles pulciņu skolā.

Tev	vajadzētu	vēlēties	pavadīt	laiku	kopā	ar	citiem,	kuri	mīl	Kungu	
Jēzu	Kristu.	Ir	svarīgi	satikties	ar	kristiešiem	un	visur	būt	ar	viņiem	
draugos.	Vai	zini,	kas	notiks,	kad	satiksies	ar	viņiem?	Tu	piedzīvosi,	ka	
viens	pats	netiec	galā	ar	savām	problēmām.	Dalīšanās	savās	problēmās	
ar	 citiem	kristiešiem	nereti	palīdz.	Varbūt	 tev	 ir	problēma,	un	citi	
kristieši	bieži	vien	var	palīdzēt.	Varbūt	tev	ir	problēma	un	šķiet,	ka	
neviens	par	to	nerūpējas.	Vēlos,	lai	tu	zinātu,	ka	es	tevi	mīlu	un	gribu	
palīdzēt.	Pēc	nodarbības	vai	kādā	citā	laikā	pienāc	pie	manis	un	pasaki,	
ka	gribi	parunāt	par	savu	problēmu.	Priecāšos	ar	tevi	aprunāties.	Kad	
tev	ir	draugi	kristieši,	kuri	tevi	mīl,	grūtie	laiki	šķiet	vieglāki.	Dāvids	
to	zināja	un	tādēļ	steidzās	pie	Jonatāna.	
Novietojiet Jonatānu (D-47).

“Jonatān,	 lūdzu,	pasaki,	ko	esmu	izdarījis?	Pie	kā	esmu	vainīgs,	ka	
tavs	tēvs	grib	mani	nogalināt?	“

“Nogalināt!?”	 iesaucās	Jonatāns.	“Tu	netiksi	nogalināts!	Tēvs	man	
stāsta	visu,	ko	dara.	Tā	nav	taisnība,	Dāvid!”

“Ir	gan!”	Dāvids	teica	sarūgtinātā	balsī.	“Tavs	tēvs	zina,	ka	mēs	esam	
draugi.	Viņš	negrib	tevi	apbēdināt,	tādēļ	viņš	tev	to	nesaka.	Es	tev	
saku,	Jonatān,	starp	mani	un	nāvi	ir	tikai	viens	solis.”

Jonatāns	redzēja,	ka	Dāvids	patiešām	ir	nobijies.	Viņš	izmisīgi	vēlējās	
palīdzēt.	“Ko	tu	vēlies,	lai	es	darītu?”	Jonatāns	jautāja.

“Man	ir	plāns,”	teica	Dāvids.	“Rīt	sākas	jaunā	mēness	svētki	un	es	tieku	
gaidīts	pusdienās	pie	ķēniņa.	Ļauj	man	uz	dažām	dienām	pazust.	Ja	
tavs	tēvs	par	mani	apjautājas,	saki,	ka	esmu	devies	mājup	uz	Bētlemi	
pienest	gadskārtējo	upuri.	Lai	 tā	 ir	zīme.	Ja	viņš	sacīs:	“Ļoti	 labi,”	
tad	esmu	drošībā,	bet,	ja	kļūs	dusmīgs,	tad	mēs	zināsim,	ka	viņš	grib	
mani	nogalināt.	Ja	esmu	vainīgs,	ņem	pats	un	mani	nogalini.	Kādēļ	
nodot	mani	tava	tēva	rokā?”

Varbūt	 šī	bija	 Jonatāna	 izdevība.	Šī	draudzība	bija	 sarežģījusi	viņa	
attiecības	ar	tēvu,	un	lietas	mierīgi	varēja	iet	uz	slikto	pusi.	Bez	tam,	
šķiet,	ka	nu	jau	Jonatāns	zināja,	ka	Dāvids	būs	ķēniņš	viņa	vietā.	Ja	

CPA
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tagad	Jonatāns	Dāvidu	nogalinātu,	viņš	varētu	būt	nākamais	ķēniņš.

“Nekad!”	viņš	gandrīz	kliedza.	“Nekad!”

Jonatāns	 bija	 devis	 solījumu,	 un	 viņš	 to	 nekad	 nepārkāps.	Dieva	
bērniem	 jāparāda	 savā	 starpā	mīlestība,	nekad	nelaužot	 solījumus.	
Ja	esi	Janai	solījis,	ka	aiziesi	uz	viņas	skolas	sporta	dienu,	tev	jātur	
šis	solījums	pat	tad,	ja	tajā	laikā	ir	tavs	mīļākais	raidījums	TV.	Patiesi	
draugi	dara	visu	 iespējamo,	 lai	 turētu	 solījumus.	Tas	bija	viens	no	
iemesliem,	kādēļ	Jonatāns	nekad	negrasījās	pat	aizskart	Dāvidu.	Otrs	
iemesls	bija	tas,	ka	viņš	patiešām	mīlēja	Dāvidu.	Viņš	nebūtu	varējis	
izturēt,	redzot,	ka	Dāvidam	kaut	kādā	veidā	tiek	darīts	pāri.	

“Klausies,”	viņš	teica,	“ja	man	būs	kaut	mazākās	aizdomas,	ka	tēvs	
vēlas	tevi	nogalināt,	vai	es	tev	to	nepastāstīšu?	Nāc,	izdomāsim,	ko	
darīt.”
Nomainiet Jonatānu (D-47) ar Jonatānu (D-55).

Kad	viņi	kopīgi	gāja	pa	lauku,	Jonatāns	apsolīja,	lai	kas	arī	notiktu,	viņš	
darīs	to	Dāvidam	zināmu.	Viņš	lūdza,	lai	Dāvids	apsola	vienmēr	izrādīt	
labvēlību	viņam	un	viņa	ģimenei.	Tajā	dienā	viņi	atjaunoja	solījumus	
viens	otram.	Bija	 smagi	 apzināties,	 kas	varētu	notikt	nākotnē.	Vai	
viņi	vispār	vēl	satiksies?	Jonatānam	pat	varētu	būt	bīstami	nest	ziņas	
Dāvidam.	Bet	Jonatānam	kaut	kas	bija	padomā.

“Aizparīt	vakarā	gaidi	mani	aiz	tās	lielās	akmeņu	kaudzes,”	Jonatāns	
teica.	“Es	it	kā	mērķēdams	izšaušu	trīs	bultas.	Tad	es	sūtīšu	puisi	tās	
savākt.	Un	nu	klausies!	Ja	es	viņam	teikšu:	“Bultas	ir	šaipus	tevis,”	
tad	zini,	ka	droši	vari	nākt	ārā.	Bet,	ja	es	zēnam	saukšu:	“Bultas	ir	
tev	priekšā,”	tad	tev	jāsteidzas	prom.	Tas	tad	būs	tas,	ko	Dievs	tev	
ieplānojis,	Viņš	tevi	sūta	prom.”

Tā	nu	abi	draugi	šķīrās.	“Atceries,	ko	mēs	runājām,”	šķiroties	teica	
Jonatāns.	“Tas	Kungs	ir	liecinieks	starp	mani	un	tevi	mūžīgi.”	Dāvids	
nozuda.
Uzlieciet Jonatānu.

8. aina
Fons: Pils.

Jaunā	mēness	svētkos	ķēniņš	apsēdās	pie	galda.	

Novietojiet Saulu un galdu (D-50 un D-57).

Tur	bija	Jonatāns	un	Abners	–	armijas	virspavēlnieks,	bet	Dāvida	vieta	
bija	tukša.	Sauls	to	ievēroja,	bet	pirmajā	dienā	neko	neteica.

Novietojiet Jonatānu (D-47). 

Otrajā	 svētku	dienā	 Sauls	 savam	dēlam	 teica:	 “Kādēļ	Dāvids	 nav	
atnācis	ne	vakar,	ne	šodien?”

Jonatāns	viņam	pastāstīja	par	mielastu	Bētlemē.	

CPA
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Sauls	bija	ļoti,	ļoti	dusmīgs	uz	Jonatānu.

“Vai	tu	nezini,	ka	tu	nekad	nebūsi	ķēniņš,	kamēr	vien	Dāvids	dzīvos?”	
viņš	kliedza.	“Tagad	ej	un	atved	viņu	šurp,	jo	viņam	jāmirst!”

“Kāpēc?	Ko	viņš	ir	izdarījis?”	jautāja	Jonatāns.	

Un	tad	tas	notika.	
Noņemiet Saulu (D-50). Novietojiet Saulu un šķēpu (D-52 un D-53).

Sauls	bija	tik	saniknots,	ka	pacēla	šķēpu	un	meta	uz	Jonatānu,	bet	
Jonatāns	izglābās.
Noņemiet Jonatānu (D-47). Noņemiet visas figūras..

9. aina
Fons: Āra skats.

Jonatāns	bija	ļoti	dusmīgs.	
Novietojiet Jonatānu (D-47). 

Nu	viņš	 tiešām	zināja,	ka	 tēvs	grib	Dāvidu	nogalināt.	Viņš	atstāja	
mielastu.	Viņš	visu	dienu	neko	neēda.	Viņš	bija	ļoti	sarūgtināts	par	
to,	kā	viņa	tēvs	izturējās	pret	Dāvidu.

Nākamajā	dienā	viņš	devās	uz	lauka	pie	lielās	akmeņu	kaudzes,	kur	
vajadzēja	būt	Dāvidam.	
Novietojiet akmeņus (D-56).

Ar	viņu	kopā	bija	zēns.	
Novietojiet zēnu (D-59).

Jonatāns	ielika	bultu	lokā	un	izšāva.	Dāvids	skatījās	no	savas	slēptuves.	
Droši	vien	viņš	 redzēja,	kā	zēns	 skrēja.	Varbūt	viņš	uzmeta	 skatu	
gaisā	skrejošajai	bultai.	Kur	tā	nokrita?	Tad	viņš	dzirdēja	vārdus:	“Vai	
bulta	nav	tev	priekšā?	Steidzies	un	atnes	to	atpakaļ!”	Tā	bija	vēsts	no	
Jonatāna,	ka	Dāvidam	jābēg.	Dāvids	vēroja	zēnu.	Viņš	aizskrēja	atpakaļ	
pie	Jonatāna	un	tad,	nesdams	loku	un	bultas,	steidzās	uz	pili.
Noņemiet zēnu (D-59) un Jonatānu (D-47).

Kad	viss	bija	kluss,	Dāvids	iznāca	no	slēptuves	un	noliecās	Jonatānam	
pie	kājām.	Viņš	trīs	reizes	nometās	ar	seju	pie	zemes.	Ļaudis	Bībeles	
laikos	bieži	locījās	līdz	zemei,	bet	ne	trīs	reizes	kā	Dāvids.	Tad	viņš	
piecēlās	un	abi	vīri	apkampa	viens	otru,	un	raudāja	lielās	šķiršanās	
sāpēs.
Novietojiet Dāvidu un Jonatānu (D-60).

Viņiem	bija	pavisam	maz	laika,	lai	atvadītos.	Tad,	vēlreiz	atgādinot	
viens	otram	par	dotajiem	solījumiem,	tie	šķīrās.
Noņemiet Dāvidu un Jonatānu (D-60). 

Viņi	un	viņu	pēcnācēji	viens	otram	vienmēr	izrādīs	labvēlību.	Vai	viņi	
viens	otru	vēl	kādreiz	redzēs?

Attēls 5-6
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Kāda	skumja	diena	diviem	ļoti	 labiem	draugiem!	Bet	viņi	vienmēr	
paliks	draugi,	kaut	arī	šķirti.

Vai	tu	esi	draugs	citiem	kristiešiem?	Ja	esi	kristietis,	lūdz,	lai	Dievs	tev	
palīdz	vienmēr	būt	uzticamam	un	patiesam	draugam.	Lūdz,	lai	Viņš	
palīdz	mīlēt	ikvienu	kristieti.	Daži	kristieši	tev	kļūs	par	ļoti	tuviem	
draugiem,	varbūt	pat	tik	tuvi	kā	Dāvidam	bija	Jonatāns.	Citi	nekļūs	
par	taviem	tuvākajiem	draugiem,	bet,	vienalga,	tev	tie	jāmīl.	Atceries,	
ka	arī	viņi	pieder	Dieva	ģimenei.	Dieva	ģimenē	viņi	ir	tavi	brāļi	un	
māsas.	Atceries,	ko	Kungs	Jēzus	ir	darījis	tavā	labā.	Viņš	mīlēja	tevi	
un	atdeva	Sevi	tevis	dēļ.	Viņa	bauslis	skan:	“Mīliet	cits	citu,	kā	Es	
jūs	esmu	mīlējis”	(Jāņa	15:12).	Reizēm	ir	grūti	paklausīt	šai	pavēlei.	
Lūgsim,	lai	Dievs	mums	palīdz.	

“Mīļais	Jēzu	Kristu,	paldies,	ka	Tu	mūs	tik	ļoti	mīlēji,	ka	pie	krusta	
uzņēmies	mūsu	sodu.	Palīdzi	visiem	mums,	kas	esam	kristieši,	mīlēt	
vienam	otru.	Piedod,	ka	reizēm	neesam	mīlējuši,	kā	vajadzētu,	un	
māci	mīlēt	tā,	kā	Tu	mīli.	Āmen.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kā	sauca	princi,	Saula	vecāko	dēlu?	(Jonatāns)

2.	 Kur	Dāvids	devās	pēc	tam,	kad	kaujā	bija	gūta	uzvara?	(Kopā ar 
Saulu un Jonatānu atpakaļ uz pili.) 

3.	 Ko	dziedāja	sievietes,	darot	ķēniņu	Saulu	greizsirdīgu? (Sauls ir 
sitis tūkstošus, Dāvids – desmittūkstošus.)

4.	 Ko	Dāvids	darīja,	lai	iepriecinātu	Saulu?	(Spēlēja arfu.)

5.	 Ko	Sauls	mēģināja	izdarīt	tādēļ,	ka	bija	greizsirdīgs	uz	Dāvidu?	
(Nogalināt viņu ar savu šķēpu.)

6.	 Kādēļ	Saulam	reizē	bija	bail	no	Dāvida	un	reizē	viņš	to	apskauda?	
(Viņš redzēja, ka Dievs ir ar Dāvidu.)

7.	 Ko	Jonatāns	lūdza,	lai	Dāvids	apsola?	(Ka viņš vienmēr būs labvēlīgs 
pret viņu un viņa ģimeni.)

8.	 Kādēļ	Sauls	dusmojās	uz	Jonatānu,	kad	Dāvids	nebija	ieradies	uz	
mielastu?	(Jo viņš saprata, ka Jonatāns nekad nebūs ķēniņš, ja Dāvids 
dzīvos.)

9.	 Ko	Jonatāns	izmantoja,	lai	parādītu,	ka	Dāvidam	jābēg,	lai	glābtu	
savu	dzīvību?	(Viņš izšāva trīs bultas un jaunajam zēnam teica: “Vai 
bultas nav tev priekšā?”)

10.	 	Par	kā	mīlestību	mums	atgādina	Jonatāna	mīlestība?	(Par Jēzus 
mīlestību.)

Atkārtošanas 
spēle
Draudzības spēle
Dāvids un Jonatāns bija 
labi draugi, un viņiem 
neskauda otra veiksme. 
Jonatāns priecājās, ka 
Dāvids būs ķēniņš kaut 
gan viņš varētu pretendēt 
uz savām tiesībām. 

Šī spēle iedrošinās 
bērnus priecāties par citu 
sasniegumiem.

Sadaliet grupu divās 
komandās.

Jautājumus uzdodiet 
pamīšus abām 
komandām.

Ja bērns atbild pareizi, 
tad otra komanda saņem 
100 punktus.

Komanda, kurai spēles 
beigās ir visvairāk punktu, 
ir uzvarētāja. 
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Aktivitāte
Esi draugs

Lūdziet,	lai	bērni	uzzīmē,	ko	nozīmē	būt	draugiem.	

Iedodiet	katram	papīru	un	zīmuli.	Viņiem	vajadzētu	uzzīmēt,	kā	kāds	
palīdz	trūkumā	nonākušajam.	

Zīmējums	var	būt	vienkāršs.	Ja	vēlaties,	varat	pat	izmantot	uzlīmes.

Aktivitāte

Diskusija/lomu spēle: Greizsirdības piemēri 

Pārrunājiet	Bībelē	minētos	greizsirdības	piemērus:	vecākais	brālis	un	
jaunākais	brālis	(Lūkas	15:11-32);	Marta	un	Marija	(Lūkas	10:38-42);	
Kains	un	Ābels	(1.	Mozus	4:3-8).

Uz	kādu	rīcību	ierosināja	greizsirdība	katru	no	šiem	cilvēkiem?	Kas	
viņiem	būtu	bijis	jādara?

Pārrunājiet	un	izspēlējiet	situācijas,	kad	bērni	sastopas	ar	greizsirdību.		

Aktivitāte
Šajā	aktivitātē	būs	nepieciešams	–	žurnāli,	šķēres,	papīrs	un	līme.	

Palūdziet	bērnus	izskatīt	žurnālus	un	izgriezt	attēlus,	kuros	redzami	
priekšmeti	vai	cilvēki,	par	kuriem	viņi	ir	pateicīgi,	–	rotaļlietas,	ģimene,	
ēdiens,	draugi	utt.

No	attēliem	veido	kolāžu,	kuru	pēc	tam	var	piekarināt	savā	istabā	pie	
sienas	un,	kad	rodas	skaudība	un	greizsirdība	par	to,	kas	citiem	pieder,	
aplūkot	un	atgādināt	sev	to,	par	ko	varu	būt	patiecīgs.
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6. stunda
Dāvids saudzē savu ienaidnieku

Rakstu vieta 
1.	Samuēla	21:1-22:2,17-19;	23:1-24:22;	26:1-25.

Centrālā patiesība
Dievs	Saviem	bērniem	pavēl	būt	žēlsirdīgiem	pret	
citiem.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Tu	 nespēj	 paklausīt	 šai	 pavēlei,	

kamēr	 neesi	 iepazinis	Dieva	 žēlsirdību	
pret	tevi.

Atpestītajiem:					Tev	jāpiedod	tiem,	kuri	tevi	ienīst	
vai	sāpina!

Bībeles pants
“Es	jums	saku:	mīliet	savus	ienaidniekus	un	lūdziet	
Dievu	par	tiem,	kas	jūs	vajā.”	Mateja	5:44

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

vai

♦	figūras:	D-50,	D-61,	D-62,	D	63,	D-64,	D-65,	
D-66,	D-67,	D-68,	D-69,	D-70,	D-71,	D-72,	
D-73,	D-74,	D-75,	D-76,	D-77,	D-78,	D-79	un	
D-80.

♦	 Fons:	Vienkāršs	 flanelis	 visās	 ainās,	 vislabāk	
melns.

Un

♦	 Izmantojot	doto	paraugu,	pagatavojiet	alas	ieeju.	
(Sk.	67.	lpp.)

♦		Auduma	gabals.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Slēpšanās.

Notikumu gaita

1.	 Dāvids	bēg	-	Noba	un	Adullāma	ala,			CP
																								-	Kegila,	

																								-	Jonatāna	apciemojums.	

2.	Dāvids	slēpjas	alā,	kurā	ieiet	Sauls.	

3.	Dāvids	nogriež	Saulam	virsdrēbju	stūri.	 	
 CPA

4.	Dāvids	runā	ar	Saulu.	

5.	Šķiet,	ka	Sauls	nožēlo.	 CPN
6.	Dāvids	atrod	Saulu	guļam.	

7.	Dāvids	atsakās	nogalināt	Saulu.	 CPA
Kulminācija

Sauls	saka:	“Es	tev	vairs	nekā	ļauna	nedarīšu.”

Noslēgums

Dāvids	un	Sauls	aiziet	katrs	savu	ceļu.  
 CPA, CPN
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Stunda
Vai	esi	kādreiz	no	kāda	slēpies?	
Ļaujiet diviem vai trim bērniem pastāstīt, kā un kāpēc viņi ir slēpušies.

Pārsvarā	mēs	slēpjamies	tādēļ,	ka	spēlējam	paslēpes	vai	gribam	kādu	
pārsteigt.

1. aina
Fons: Vienkāršais flanelis. Pārvietojiet Dāvidu (D-61) no vienas vietas uz otru.

“Man	jāslēpjas,”	domāja	Dāvids.	
Novietojiet Dāvidu (D-61). 

Bet	tie	nebija	joki	vai	paslēpju	spēlēšana.	Viņš	bija	izbiedēts.	Sauls	viņu	
ienīda	un	bija	apņēmies	nogalināt.	Dāvidam	nebija	draugu,	kas	varētu	
palīdzēt,	ne	arī	ieroču,	ko	izmantot.	Viņš	bēga	uz	Nobu,	pilsētu,	kur	
dzīvoja	vienīgi	priesteri	un	viņu	ģimenes.	
Novietojiet pilsētu (D-62).

Diemžēl	 viņš	 sameloja,	 kādēļ	 ir	 tur	 ieradies.	 Priesteris	Abimelehs	
domāja,	ka	Sauls	Dāvidu	sūtījis,	un	tādēļ	laipni	viņu	uzņēma.	Viņš	
iedeva	Dāvidam	ēdienu	un	zobenu,	kas	reiz	piederēja	Goliātam.	

Nepagāja	 ilgs	 laiks,	 kad	Dāvids	 pamanīja	 kādu	 Saula	 kalpu	 viņu	
izsekojam.	Dāvidam	bija	jādodas	prom.	Viņš	steidzās	uz	Gātu.	
Novietojiet pilsētu (D-63), pārvietojiet Dāvidu (D-61).

Gāta	bija	filistiešu	zemē.	Tā	bija	nelāga	vieta,	kur	Dāvidam	doties.	
Atkal	viņš	tika	pazīts.	

“Kā	lai	paglābjos?”	viņš	sev	jautāja.	

Tad	viņam	radās	ideja.	Viņš	izlikās,	ka	ir	jucis.	Viņš	uzvedās	drīzāk	
kā	dzīvnieks,	ne	cilvēks.	Filistieši	 labprāt	 ļāva	viņam	iet	prom,	bet	
kur	lai	viņš	tagad	iet?	

Viņš	nolēma,	ka	gudrāk	būs	atgriezties	savā	valstī.	Viņš	turējās	pa	
gabalu	no	pilsētām	un	slēpās	Adullāma	alā.	
Novietojiet alu (D-64), pārvietojiet Dāvidu (D-61). 

Kaut	kādā	veidā	Dāvida	ģimene	uzzināja,	kur	viņš	ir,	un	pievienojās	
viņam.	
Novietojiet ģimeni (D-65). 

Tad	nāca	vēl	citi	un	piedāvājās	palīdzēt	Dāvidam.	Drīz	vien	viņam	
bija	400	cilvēku	liela	grupa.	Viņš	sāka	tos	apmācīt	cīņas	mākslā,	lai	tie	
varētu	palīdzēt	izglābties	no	Saula.	Dāvids	neplānoja	Saulam	uzbrukt	
vai	viņu	nonāvēt.	Viņš	vēlējās	parādīt	Saulam	žēlsirdību,	viņš	vēlējās	
būt	labs	pret	Saulu,	kaut	gan	Sauls	to	nebija	pelnījis.	Kādēļ	Sauls	nebija	
pelnījis,	lai	Dāvids	būtu	žēlsirdīgs	pret	viņu?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Pareizi.	Viņš	mēģināja	nonāvēt	Dāvidu.	Viņš	gandrīz	nogalināja	savu	

Telpā izveidojiet alu, kur 
pirmsskolniekiem slēpties. 

Kartē parādiet, kur 
atrodas Gāta.

Attēls 6-1
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dēlu	Jonatānu,	kas	Viņš	palīdzēja	Dāvidam.	Viņš	pat	nogalināja	85	
priesterus	Nobā,	tāpēc	ka	tie	bija	palīdzējuši	Dāvidam.	Sauls	nebija	
žēlsirdīgs,	bet	Dāvids	bija	žēlsirdīgs	pret	Saulu.	Viņš	zināja,	ka	Dieva	
bērniem	vienmēr	jābūt	žēlsirdīgiem	pret	citiem,	un	turējās	pa	gabalu	
no	Saula	ceļiem.	
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Fons: Vienkāršais.

Pēc	kāda	laika	Saulam	pienāca	ziņas,	ka	filistieši	ir	uzbrukuši	Kegilas	
pilsētai.	Tai	apkārt	bija	mūri.	
Novietojiet Kegilu (D-66). 

Tas	bija	tikai	dažus	kilometrus	no	Dāvida	alas.	Ko	lai	Dāvids	dara?	
Vai	palīdzēt	pilsētai?	Viņa	vīri	iepriekš	nekad	nebija	karojuši	un	tiem	
bija	bail	no	filistiešu	armijas.	Dāvids	rīkojās	gudri.	Viņš	lūdza	Dievu,	
un	Dievs	teica,	lai	dodas	kaujā.
Novietojiet  Dāvidu un vīrus (D-61) un (D-65). 

Dievs	apsolīja	nodot	filistiešus	Dāvida	rokā,	un	tieši	 tā	arī	notika.	
Filistieši	tika	sakauti,	un	pilsēta	glābta.	Dāvids	un	viņa	vīri	apmetās	
pilsētā	uz	dzīvi.
Noņemiet Dāvidu un vīrus (D-61) un (D-65).

Kāds	izstāstīja	Saulam,	ka	Dāvids	dzīvo	Kegilā.	“Lieliski!”	teica	Sauls,	
“viņš	ir	noķerts	pilsētā	ar	mūriem	un	vārtiem.”	Sauls	gatavojās	viņus	
aplenkt,	bet	Dāvids	to	uzzināja.	“Ko	lai	daru?”	viņš	domāja.	“Varbūt	
es	šeit	būšu	drošībā.	Kegilas	iedzīvotāji	taču	neizdos	mūs	Saulam	pēc	
tā,	ko	esam	viņu	labā	darījuši.”	Dāvids	atkal	lūdza	Dievam	padomu.	
Dievs	teica,	ka	pilsētas	iedzīvotāji	patiešām	viņu	izdos	Saulam.	Dāvids	
un	viņa	vīri	izklīda,	pirms	Sauls	bija	atnācis	Kegilas	tuvumā.	
Noņemiet Kegilu (D-66). 

Ārpus	pilsētas	tie	atkal	sastapās.	Bet	nu	jau	grupā	bija	600	vīru.

3. aina
Fons: Vienkāršais.

Dienu	pēc	 dienas	 Sauls	 dzina	pēdas	Dāvidam,	 bet	Dievs	Dāvidu	
sargāja.	Tai	jābūt	ļoti	grūtai	dzīvei.	Vīri	dzīvoja	tuksnesī,	slēpās	alās	
un	 zemes	 plaisās,	 aiz	 klintīm	 un	 krūmiem,	 kur	 vien	 atrada	 kādu	
vietiņu.
Novietojiet alu (D-64), klintis (D-67) un krūmus (D-68 un D-69).

Bet	kādu	dienu	Dāvidam	bija	brīnišķīgs	pārsteigums.	Kā	tu	domā,	kas	
atrada	viņa	slēptuvi?	Tas	bija	Jonatāns,	viņa	labākais	draugs.
Uzlieciet Jonatānu (D-70) kopā ar Dāvidu (D-61).

“Nebaidies!”	 viņš	 teica	Dāvidam.	 “Mans	 tēvs	 nekad	nevarēs	 tevi	
nogalināt.	Tu	būsi	mūsu	ķēniņš,	un	es	nākamais	aiz	tevis.	Tagad	pat	
mans	tēvs	to	zina.”	Jonatāns	iedrošināja	Dāvidu	joprojām	uzticēties	

CP

Uz tāfeles uzrakstiet 600 
(Dāvida vīru skaitu).
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Dievam.	Abi	 jaunie	draugi	atjaunoja	viens	otram	dotos	solījumus.	
Viņi	no	jauna	apsolīja	vienmēr	būt	žēlsirdīgi	viens	pret	otra	ģimeni.	
Tad	Jonatānam	bija	jādodas	prom	un	jāatgriežas	mājās.
Noņemiet Jonatānu (D-70) un Dāvidu (D-61).

Dāvids	joprojām	meklēja,	kur	paslēpties	no	Saula.	Viņam	vajadzēja	
kaut	kur	glābties,	jo	Saulam	nu	bija	3000	speciāli	izmeklētu	vīru	un	
tie	bija	pienākuši	ļoti	tuvu.
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Fons: Vienkāršs melns flanelis ar alu. Var šo notikumu mācīt arī bez uzskates ar tumšu 
audumu aizsedzot flanelogrāfu un tā attēlojot tumsu alā.

Dāvids	domāja,	ka	ir	atradis	ideālu	slēptuvi.	
Novietojiet Dāvidu (D-61). 

Tā	bija	dziļa,	tumša	ala.	
Novietojiet alu vai tumšo audumu.

Ātri	un	klusi	Dāvids	un	viņa	vīri	ielīda	tumsā	alas	dziļumā.	Viņi	bija	
droši,	ka	tos	nevar	redzēt,	bet	viņi	varēja	redzēt	alas	 ieeju.	Varbūt	
Saula	armija	paies	garām.	
Noņemiet Dāvidu (D-61).

Bet	nē!	“Kāds	nāk!”	Viņi	varēja	dzirdēt	tuvojamies	soļus,	tad	tie	varēja	
saskatīt	cilvēku,	kas	stāvēja	spožajā	saulē	alas	priekšā.
Novietojiet Saulu (D-73).

Tas	bija	Sauls!	Viņš	nāca	iekšā!	Vai	viņš	tos	atradīs?	Tad	viņš	apstājās.	
Viņš	nevienu	nemeklēja;	viņš	vienkārši	gribēja	aiziet	uz	tualeti.	Kad	
Sauls	iegāja	tumšajā	alā,	viņam	nebija	ne	jausmas,	ka	dziļumā	atradās	
Dāvids	ar	saviem	vīriem.	Dāvida	vīri	domāja,	ka	šo	lielisko	izdevību	
nu	nevar	laist	garām.
Noņemiet Saulu.

“Dāvid,	 nogalini	 viņu!”	 tie	 čukstēja.	 “Dievs	 viņu	 ir	 nodevis	 tavā	
rokā!”	

Dāvids	 izvilka	 asu	 nazi	 un	 klusiņām	pielavījās	 pie	 Saula.	Ar	 ātru	
kustību	 viņš	 nogrieza	 Saula	 drēbju	 stūri.	 Sauls	 neko	nejuta.	Viņš	
nezināja,	ka	viņa	drēbju	stūris	ir	nogriezts.	Dāvids	aizlīda	atpakaļ	pie	
savējiem.	Tie	bija	pārsteigti.	Dāvids	nebija	nogalinājis	Saulu!

“Laid,	mēs	to	izdarīsim!”	tie	jau	gandrīz	pārāk	skaļi	čukstēja.	Dāvids	
tikai	knapi	viņus	noturēja.	Viņiem	bija	grūti	ticēt,	ka	var	būt	žēlsirdīgs	
pret	Saulu.	Bet	Dāvids	tāds	bija	par	spīti	visām	ļaunajām	lietām,	ko	
ķēniņš	bija	darījis.

Kādēļ	Dāvids	 bija	 žēlsirdīgs?	Tādēļ,	 ka	Dievs	 bija	 žēlsirdīgs	 pret	
viņu.	Dāvidam,	slēpjoties	Adullāma	alā,	bija	laiks	pārdomām.	Viņš	
bija	melojis	Nobā	un	Gātā	rīkojies	ļoti	muļķīgi.	Viņš	daudz,	daudz	

Kāpēc Dāvids nogrieza 
Saula drēbēm stūri? Lai  
bērni atbild. 

Parādiet bērniem auduma 
gabalu, iztēlojoties, 
ka tas ir gabals no 
Saula drēbēm. Maziem 
bērniem patīk aptaustīt 
priekšmetus. 

Čukstus izrunājiet vīru 
teikto.

Uzrakstiet vēl trīs reizes 
pa 600 (Saula armijā bija 
3000 vīru) blakus iepriekš 
uzrakstītajiem 600. 

Attēls 6-3
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reižu	nebija	rīkojies	Dievam	patīkami.	Dievs	Dāvidu	nebija	sodījis,	kā	
tas	bija	nopelnīts.	Patiešām,	kad	Dāvids	nožēloja	savu	grēku,	Dievs	
viņam	piedeva.	Dievs	bija	ļoti,	ļoti	žēlsirdīgs	pret	Dāvidu.	Tādēļ	arī	
Dāvids	pret	Saulu	bija	žēlsirdīgs.	

Ja	Kungs	Jēzus	ir	tavs	Glābējs,	tev	vajag	rīkoties	tāpat	kā	Dāvidam.	
Neviens	 tevi	nemēģina	nogalināt,	bet	varbūt	 skolā	 ir	 kāds,	 kuram	
patīk	 tev	 sagādāt	nepatikšanas	 ar	 skolotājiem.	Kāds	 samelo,	ka	 tu	
špikoji	vai	izmētā	tavas	mantas,	un	tu	tiec	norāts	par	nekārtību.	Tev	
patiktu	viņam	atmaksāt,	vai	ne?	Tu	domā,	kā	to	varētu	izdarīt.	Stop!	
Nedari	tā!	Dari,	kā	Dievs	grib,	un	esi	žēlsirdīgs,	neskatoties	uz	to,	ka	
klasesbiedrs	to	nav	pelnījis.	Izmanto	kādu	izdevību	pateikt	viņam,	ka	
esi	kristietis	un	ka	tu	piedod	nodarīto.	Bībele	mūs	māca:	“Esiet	cits	pret	
citu	laipni	un	žēlsirdīgi,	piedodiet	cits	citam,	kā	arī	Dievs	Kristū	jums	
ir	piedevis”	(Ef.	4:32).	Tā	rīkojoties,	līdzināmies	Dāvidam.	Patiesībā	
Dāvids	sajuta,	ka	nav	bijis	pietiekoši	žēlsirdīgs.	“Man	pat	nevajadzēja	
nogriezt	viņa	drēbju	stūri,”	Dāvids	čukstēja	saviem	vīriem.

Kuš!	Sauls	 atkal	 kustējās!	Viņš	 atstāja	 alu.	Dāvids	 cēlas,	 lai	 viņam	
sekotu.
Noņemiet alu un melno flaneli. (Vai tumšo audumu, ja lietojāt to.) Novietojiet Dāvidu 
(D-61). 

Ārpus	alas	Dāvids	sauca:	“Mans	kungs	un	ķēniņ!”
Novietojiet Saulu (D-73).

Sauls	bija	pārsteigts,	dzirdot	savu	vārdu.	Viņš	pagriezās	un	redzēja	
vīru,	kurš	viņa	priekšā	palocījās	līdz	pat	zemei.	

Dāvids	teica:	“Kādēļ	tu	tici,	ka	es	tev	gribu	ļaunu?	Es	alā	tevi	varēju	
nogalināt,	mani	vīri	mudināja,	 lai	 to	daru,	bet	es	 teicu:	“Nē!	es	 to	
nedarīšu,	jo	Dievs	viņu	ir	svaidījis	par	mūsu	ķēniņu!”	Paskaties,	Saul,”	
Dāvids	pagāja	uz	priekšu,	“manā	rokā	ir	tavu	drēbju	stūris.”	Dāvids	
parādīja	Saulam	drēbju	gabalu,	ko	bija	nogriezis.

Ielieciet	drēbju	gabalu	(D-74)	Dāvida	rokās.

Sauls	tik	tikko	spēja	noticēt.	

“Vai	tā	ir	tava	balss,	Dāvid?”	viņš	sauca	un	tad	sāka	raudāt.	“Tu	esi	
labāks	cilvēks	nekā	es!”	Sauls	izdvesa.	“Tu	esi	darījis	man	labu,	bet	es	
tev	sliktu.”	Sauls	saprata,	ka	Dāvids	patiešām	ir	bijis	labs	pret	viņu.	
“Tu	varēji	mani	nogalināt,	bet	to	nedarīji.	Lai	Tas	Kungs	parāda	tev	
žēlastību,	kā	tu	esi	parādījis	man.	Es	zinu,	ka	tu	būsi	Israēla	ķēniņš.	
Apsoli,	ka	tu	nenogalināsi	manu	ģimeni,	kad	kļūsi	par	ķēniņu.”	

Dāvids	to	labprāt	Saulam	apsolīja.
Noņemiet visas figūras.

Šķita,	ka	Sauls	nožēlo	savu	grēku.	
Novietojiet Saulu (D-50). 

Varbūt	neilgu	laiku	Sauls	tiešām	domāja	būt	labs	pret	Dāvidu,	bet	

CPA

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Dievs Saviem 
bērniem pavēl būt 
žēlsirdīgiem pret citiem.”

Attēls 6-4
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viņš	ātri	mainījās.	Viņš	atkal	meklēja,	 iespēju	nogalināt	Dāvidu.	Ja	
viņš	būtu	patiesi	nožēlojis,	tad	nebūtu	tā	darījis.

Sauls	 neatstāja	 savus	 grēcīgos	 ceļus	 un	nepievērsās	Dieva	 ceļiem.	
Viņš	 turpināja	 ienīst	Dāvidu.	 Tu	 arī	 vari	 būt	 līdzīgs	 Saulam,	 ja	
nekad	nepievērsies	Dievam.	Vai	ir	kāds,	kuru	tev	vieglāk	ienīst	nekā	
mīlēt?	Varbūt	to	zēnu,	kurš	tevi	apskauž	tādēļ,	ka	mācībās	bieži	esi	
vislabākais.	Viņš	vienmēr	ir	rupjš	pret	tevi	un	izdomā	tev	iesaukas.	
Vai	ir	viegli	būt	žēlsirdīgam	pret	viņu?	Nē,	nav!	Tu	gribētu	arī	viņu	
apsaukāt	vai	vismaz	kādā	veidā	sodīt,	bet	Dievs	māca,	ka	mums	vajag	
parādīt	žēlsirdību	un	būt	 laipniem	pret	tiem,	kas	ceļas	pret	mums.	
Kā	tu	to	varētu	izdarīt?	Tu	to	nespēj	pats	savā	spēkā,	jo	tava	grēcīgā	
sirds	vēlas	darīt	pretēji	tam,	kā	Dievs	grib.	Tavs	grēks	liek	tev	vēlēties	
atmaksāt	ļaunu	ar	ļaunu,	nevis	parādīt	žēlsirdību.

Bībelē	rakstīts	par	cilvēku,	kuram	reiz	bija	tāda	pati	sirds	kā	tev.	Viņš	
ienīda	kādus	cilvēkus,	sita	tos	un	lika	cietumā.	Daži	pat	tika	nogalināti.	
Viņš	tos	ienīda	tādēļ,	ka	tie	bija	kristieši.	Viņš	tiem	neparādīja	žēlastību,	
līdz	kādu	dienu	sastapās	ar	Dieva	Dēlu,	Jēzu	Kristu.	Tajā	dienā	viņš	
saprata,	ka	ir	gājis	nepareizus	ceļus.	Viņš	atgriezās	no	saviem	grēkiem	
un	nostājās	uz	Dieva	ceļa,	un	uzreiz	saņēma	piedošanu.	Dievs	bija	
pret	viņu	žēlsirdīgs.	Kopš	tās	dienas	viņš	bija	pilnīgi	mainījies.	Viņš	
mīlēja	kristiešus,	viņš	bija	laipns	un	žēlsirdīgs	pat	pret	tiem,	kuri	sita	
viņu	un	 lika	cietumā.	Kas	par	pārmaiņu!	Tu	arī	šodien	vari	 tikt	tā	
pārveidots.	Tu	vari	saņemt	Dieva	žēlastību,	pateicoties	tam,	ko	Jēzus	
Kristus	ir	izdarījis.	Viņš	uzņēmās	grēcinieku	pelnīto	sodu,	tā	ka	visi,	
kuri	sauc	uz	Dievu,	var	saņemt	žēlastību.	Dievs	ir	“bagāts	žēlastībā	
visiem,	kas	Viņu	piesauc”	(Ps.	86:5).	Žēlastība	tiek	dota	ikvienam,	
kas	to	lūdz.	Vai	tu	lūgsi,	lai	Dievs	šodien	ir	tev	žēlīgs?	Lūdz,	lai	Viņš	
piedod	tavus	grēkus.	Tad	Viņš	palīdzēs	tev	būt	žēlsirdīgam	arī	pret	
citiem.	Viņš	palīdzēja	Dāvidam	būt	žēlsirdīgam	pret	Saulu.	Tomēr	
Sauls	nebija	gatavs	būt	žēlsirdīgs	pret	Dāvidu.	 	
Noņemiet Saulu (D-50). 

5. aina
Fons: Vienkāršais.

Sauls	 drīz	 vien	 uzzināja,	 kur	Dāvids	 slēpjas.	Arī	Dāvida	 vīri	 bija	
modri	 un	 varēja	 pateikt,	 tieši	 kur	 Sauls	 ir	 apmeties.	Dāvids	 gāja	
pats	to	apskatīt.	Cieši	lūkojoties	no	klinšu	aizsega,	viņš	redzēja	visu	
nometni.	
Uzlieciet nometni (D-75) un Saulu (D-71).

Sauls	gulēja		un	līdz	ar	viņu	visa	armija.	Abners,	armijas	komandieris,	
un	visi	karavīri	bija	aizmiguši.	Neviens	sargkareivis	nebija	nomodā!	
Neviens	nekustējās.		Nebija	dzirdama	ne	skaņa,	izņemot	3000	vīru	
elpošanu.

Pastāstiet bērniem, kā 
jūs izrādījāt žēlastību un 
laipnību kādam, kurš jūs 
sāpināja. 

Pastāstiet, kā šis cilvēks 
reaģēja.   
Pārrunājiet arī citus 
iespējamos veidus, kāda 
varētu būt reakcija, un 
paskaidrojiet, ka laipnības 
izrādīšanas mērķis nav 
mainīt citu cilvēku, bet 
izrādīt mīlestību Dievam.

CPN
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“Kas	nāks	kopā	ar	mani?”	jautāja	Dāvids.

Pieteicās	Abišajs.	Nakts	 tumsā	abi	vīri	mēroja	ceļu	uz	 ienaidnieka	
nometni.
Flanelogrāfa kreisajā pusē parādiet Dāvidu (D-61) un Abišaju (D-78). 

Kas	notiktu,	 ja	 kaut	 viens	 karavīrs	 pamostos?	Dāvids	 un	Abišajs	
uzmanīgi	gāja	cauri	nometnei;	viņi	devās	uz	pašu	centru.	

Izrunājot	pēdējo	teikumu,	mazliet	pavirziet	Dāvidu	un	Abišaju	pa	
labi.

Tur	bija	Sauls.	Pie	viņa	galvas	atradās	ūdens	trauks.	
Novietojiet zāli un ūdens trauku (D-76 un D-77).

Blakus	zemē	bija	iedurts	šķēps.	
Novietojiet šķēpu  (D-72).

Dāvids	un	Abišajs	devās	tieši	tur,	kur	gulēja	Sauls.	
Pavirziet Dāvidu un Abišaju (D-61 un D-78).

Joprojām	neviens	nekustējās.	Neviens	neatvēra	acis.	Abišajs	pieliecās	
pie	Dāvida	auss	un	teica:	“Dievs	ir	nodevis	tavu	ienaidnieku	tavās	
rokās!	 Ļauj	man	 piedurt	 viņu	 ar	 šķēpu	 pie	 zemes!”	Te	 nu	 atkal	
Dāvidam	 bija	 izdevība	 izglābties	 no	 Saula.	Dāvids	 vienreiz	 bija	
saudzējis	 Saula	 dzīvību	 un	 raudzījies,	 ko	 Sauls	 darīs.	 Sauls	 nebija	
Dāvidam	parādījis	žēlsirdību.	Sauls	bija	pelnījis	nāvi!	Dāvids	čukstēja:	
“Nenogalini	viņu!	Es	nevaru	aizskart	Tā	Kunga	svaidīto!	Gan	Dievs	
dos,	ka	viņam	pienāks	gals,	bet	es	viņu	nenogalināšu.	Ņem	šķēpu	un	
ūdens	trauku	un	ejam	prom.”
Virziet Dāvidu (D-61) un Abišaju (D-78) ar ūdenstrauku (D-76) un šķēpu (D-72) atpakaļ 
pāri flanelogrāfam.

Kad	viņi	uzmanīgi	virzījās	cauri	gulošajai	armijai,	Abišajs	bija	gaužām	
pārsteigts	par	Dāvida	rīcību.	Atkal	Dāvids	Saulam	parādīja	žēlastību.	
Viņš	to	nebija	pelnījis	toreiz	alā,	un	skaidrs,	ka	viņš	to	nebija	pelnījis	
tagad.	Kādēļ	Dāvids	bija	žēlsirdīgs?
Ļaujiet bērniem atbildēt. Atzīmējiet atbildes, ka Dāvids bija žēlsirdīgs tādēļ, ka Dievs bija 
žēlsirdīgs pret viņu.

Dāvids	darīja	to,	ko	Dievs	prasa	no	visiem	Saviem	bērniem,	–	būt	
žēlsirdīgiem	un	turpināt	būt	žēlsirdīgiem.	Varbūt	tu	esi	kristietis	un	
biji	žēlsirdīgs	pret	zēnu,	kurš	tevi	vienmēr	terorizē.	Tu	viņam	piedevi,	
bet	viņš	 joprojām	dara	 to	pašu,	un	nu	 tev	šķiet,	ka	 ir	 laiks	viņam	
atmaksāt.	Tas	nav	pareizi.	Pēteris	reiz	jautāja	Jēzum:	“Cik	reižu	man	
ir	jāpiedod	tam,	kurš	grēko	pret	mani?	Vai	ir	diezgan	septiņas	reizes?”	
“Nē,”	Jēzus	atbildēja,	“nevis	septiņas,	bet	septiņdesmit	reiz	septiņas.”	
(Mat.	 18:21-22.)	 Jēzus	 domāja,	 ka	mums	 jāpiedod	 atkal	 un	 atkal,	
neskaitot,	cik	reižu.	Tu	nekad	nevari	piedot	par	daudz.	Kad	Kungs	
Jēzus	agonijā	karājās	pie	krusta,	Viņš	pat	lūdza,	lai	Tēvs	piedod	tiem,	
kas	Viņu	bija	piesituši	krustā.	Jēzus	piedeva	arī	tev.	Kad	Jēzus	bija	

Attēls 6-5
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Parādiet centrālo 
patiesību.
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pie	krusta,	Viņš	uzņēmās	briesmīgo	sodu	par	taviem	grēkiem.	Tu	biji	
pelnījis	sodu,	bet	Viņš	cieta	tavā	vietā.	Kad	Jēzus	tevi	izglāba,	Viņš	
piedeva	visus	tavus	grēkus.	Viņš	bija	žēlsirdīgs	un	joprojām	tāds	ir.	
Ik	reizi,	kad	tu,	būdams	kristietis,	grēkoji	un	nožēloji	to,	Viņš	tev	ir	
piedevis.	Kad	visu	to	atcerēsies,	tas	palīdzēs	citiem	parādīt	tādu	pašu	
žēlastību	kā	Dāvids	Saulam.	Viņš	mierīgi	varēja	Saulu	nogalināt,	bet	
ķēniņš	joprojām	bija	dzīvs	un	gulēja.

Beidzot	Dāvids	un	Abišajs	bija	ārā	no	nometnes.	
Noņemiet Saulu, nometni un zāli (D-71, D-75 un D-77).

Neviens	karavīrs	nepakustējās.	Dievs	bija	viņiem	uzsūtījis	miegu.	Ātri	
abi	vīri	uzkāpa	kalnā,	nolūkojoties	uz	nometni.	Kad	tie	bija	drošā	
attālumā,	Dāvids	paskatījās	 lejup	un	sauca:	“Abner,	Abner!”	Balss	
skanēja	pāri	ielejai.	

Abners	uztrūkās.	
Novietojiet  Abneru (D-79). 

“Kas	sauc?”	viņš	prasīja.

“Kādēļ	tu	neesi	sargājis	ķēniņu?”	Dāvids	jautāja.	“Kāds	varēja	nākt	
un	viņu	nogalināt,	un	tu	to	nebūtu	nosargājis.	Kur	ir	ķēniņa	ūdens	
trauks	un	šķēps?”

Apmulsis	 un	 samiegojies	Abners	 palūkojās	 apkārt.	Viņam	blakus	
pamodās	Sauls	un	skatījās,	kas	notiek.
Novietojiet Saulu (D-73).

Šķēpa	un	ūdens	trauka	nebija.	Paskatoties	atpakaļ,	viņš,	tos	ieraudzīja	
pie	Dāvida.	Dāvids	ir	bijis	pie	ķēniņa!	Viņš	to	varēja	nogalināt!

“Vai	tā	ir	tava	balss,	Dāvid?”	sauca	Sauls.

“Jā,	mans	kungs	un	ķēniņ,”	skanēja	atbilde.

“Kādēļ	 tu	 turpini	mani	 vajāt?	Ko	 sliktu	 esmu	darījis?”	Kad	Sauls	
dzirdēja	Dāvidu	runājam,	viņš	atkal	saprata,	ka	ir	grēkojis.	“Esmu	bijis	
ļoti	netaisns!”	viņš	sauca.	“Es	esmu	grēkojis.	Tu	esi	saudzējis	manu	
dzīvību.	Es	nekad	vairs	nemēģināšu	darīt	tev	ļaunu.”

“Šeit	ir	tavs	šķēps,”	sauca	Dāvids.	“Atsūti	kādu	jaunekli	to	savākt.	Es	
parādīju	žēlsirdību	tev,	lai	Tas	Kungs	parāda	žēlastību	man	un	izglābj	
mani	no	visām	manām	bēdām.”
Noņemiet visas figūras.

Dievs	paklausīja	šo	Dāvida	lūgšanu.	Sauls	atgriezās	mājās	un	nekad	
vairs	Dāvidu	neredzēja.	Dāvids	un	viņa	vīri	palika	kopā.	Labās	Vēsts	
pulciņā	dažu	nākamo	nedēļu	laikā	mēs	redzēsim,	cik	lielu	žēlastību	
Dievs	viņiem	parādīja.	Dievs	atalgo	žēlsirdību	ar	žēlsirdību.	 Jēzus	
mums	 ir	 apsolījis:	 “Svētīgi	 (jeb	 laimīgi)	 žēlsirdīgie,	 jo	 tie	 dabūs	
žēlastību”	(Mat.	5:7).

Pielieciet roku pie mutes 
un sauciet: “Abner!”

Izspēlējiet Abnera 
pamošanos – atveriet 
un mirkšķiniet acis, 
izstaipieties, piecelieties, 
izkustiniet locekļus un 
palūkojieties visapkārt. 

Emocionāli izrunājiet 
Saula teikto.

Attēls 6-6
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6. aina
Fons: Vienkāršais.

Ja	esi	kristietis	(novietojiet bērnus (D-80)),	esi	žēlsirdīgs	pret	citiem,	pat	pret	
tiem,	kuri	tevi	ienīst.	Atceries,	cik	labs	un	žēlsirdīgs	Dievs	ir	bijis	pret	
tevi.	Lūdz,	lai	Viņš	tev	palīdz	būt	žēlsirdīgam	pret	citiem.

Varbūt	tu	vairāk	 līdzinies	Saulam.	Tev	ir	grūti	būt	žēlsirdīgam.	Tu	
vienmēr	gribi	darīt	to,	kas	tev	pašam	šķiet	 labākais.	Tev	jālūdz,	 lai	
Dievs	 apžēlojas	 par	 tevi.	Tu	 esi	 grēcinieks	 un	 pelni	Dieva	 sodu,	
bet	Dievs	piedos	visiem,	kuri	 lūgs	no	Viņa	žēlastību.	Kāds	Bībelē	
aprakstīts	 grēcīgs	 cilvēks	 reiz	 lūdza:	 “Dievs,	 esi	man	 grēciniekam	
žēlīgs!”	(Lūk.	18:13)	Viņš	tajā	dienā	atgriezās	mājās,	saņēmis	piedošanu	
un	pilnīgi	pārveidots,	taisnots	Dieva	acīs.	Tu	arī	vari	atgriezties	mājās	
tāds	pats	kā	viņš,	ja	uzticēsies	Kungam	Jēzum	Kristum,	kurš	mira	un	
augšāmcēlās	tavā	vietā.	Kādēļ	tev	arī	tā	nelūgt?

“Mīļais	Dievs,	 Savā	 žēlsirdībā	Tu	 sūtīji	 Savu	Dēlu	mirt	 par	mūsu	
grēkiem.	Savā	žēlsirdībā	Tu	gribi	izglābt	tos,	kas	tic,	ka	Jēzus	Kristus	
var	viņus	atpestīt.	Palīdzi	man	Viņam	šodien	uzticēties,	lai	varu	iepazīt	
Tavu	piedošanu	un	mana	dzīve	tiktu	pārveidota.”	 	

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kā	sauca	pilsētu,	kur	dzīvoja	priesteri	un	uz	kurieni	bēga	Dāvids.	

(Noba)

2.	 Ko	priesteris	Abimelehs	iedeva	Dāvidam?	(Ēdienu un zobenu.)

3.	 Kas	 pievienojās	Dāvidam	Adullāma	 alā?	 (Viņa ģimene un 400 
vīri.)

4.	 Ko	Dāvids	 darīja,	 pirms	 devās	 karot	 ar	 filistiešiem,	 kuri	 bija	
uzbrukuši	Kegilai?	(Viņš lūdza Dievu.)

5.			Kas	atrada	Dāvida	slēptuvi	un	iedrošināja	viņu	turpināt	uzticēties	
Dievam?	(Jonatāns.)

6.	 Ko	Dāvids	izdarīja	Saulam,	kad	viņš	ienāca	tumšajā	alā?	(Nogrieza 
virsdrēbju stūri.)

7.	 Kādēļ	Dāvids	 bija	 žēlsirdīgs	 pret	 Saulu?	 (Tādēļ, ka Dievs bija 
žēlsirdīgs pret viņu.)

8.	 Ko	Dāvids	un	Abišajs	paņēma,	kad	Sauls	un	viņa	armija	bija	
aizmiguši?	(Ūdens trauku un Saula šķēpu.)

9.	 Ko	Abišajs	gribēja	Saulam	izdarīt? (Nogalināt viņu.)

10.	 	Jēzus	teica,	ka	mums	jāpiedod	tiem,	kuri	pret	mums	ir	grēkojuši.	
Cik	reižu	mums	tas	ir	jādara?	(Septiņdesmit reiz septiņas.)

Dodiet iespēju 
neatpestītam bērnam 
atsaukties Dieva 
aicinājumam kļūt par Viņa 
bērnu.

Atkārtošanas 
spēle
Ceļojuma biedrs
Nostādiet bērnus aplī. 

Lai bērns, kurš ir vistuvāk 
jums, nostājas aiz blakus 
stāvošā bērna. 

Uzdodiet jautājumus.

Tas, kurš pirmais no šiem 
diviem bērniem pareizi 
atbild uz jautājumu, 
nostājas aiz trešā bērna 
aplī.   

Tagad šie divi bērni 
atbild uz jautājumu un 
uzvarētājs nostājais aiz 
ceturtā bērna.   

Ja abi bērni nezina atbildi, 
viņi apsēžas, bet spēli 
turpina nākošie divi bērni 
aplī. 

Spēle turpinās, līdz visi 
jautājumi ir atbildēti. 
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Aktivitāte
Zobenu cīņa

Saceriet	kopā	ar	bērniem	krustvārdu	mīklu,	kuras	atslēgas	vārds	būtu	
“piedošana.”	Izmantojiet	vārdus	no	Bībeles	pantiem,	kuros	runāts	
par	Dieva	žēlsirdību	pret	mums	un	kā	mums	jābūt	žēlsirdīgiem	pret	
citiem.	Jūs	varat	izmantot	arī	citus	pantus.	

(Palīdziet bērniem saprast pantu nozīmi.)

Titus	3:5	 “Viņš	mūs	 izglāba,	 nevis	 taisnības	 darbu	 dēļ,	 ko	mēs	
būtu	 darījuši,	 	 bet	 pēc	 Savas	 žēlsirdības,	 ar	mazgāšanu	
atdzimšanai	un	atjaunošanos	Svētajā	Garā.”

Mateja	5:7		“Svētīgi	žēlsirdīgie,	jo	tie	dabūs	žēlastību.”

Mihas	6:8	“Tev,	cilvēk,	ir	sacīts,	kas	ir	labs	un	ko	Tas	Kungs	no	tevis	
prasa,	proti	–	darīt	taisnību,	mīlēt	žēlastību	un	pazemīgi	
staigāt	sava	Dieva	priekšā.”

Lūkas	10:37			“Tas	atbildēja:	“Tas,	kas	viņam	žēlsirdību	parādīja.”	Tad	
Jēzus	uz	to	sacīja:	“Nu,	tad	ej	un	dari	tu	arī	tāpat.””

Aktivitāte
Mīli savus ienaidniekus

Pajautājiet	bērniem,	ko	viņi	darītu	situācijās,	kas	minētas	turpinājumā.

Mudiniet	viņus	rīkoties	saskaņā	ar	mācīto	šajā	stundā:	Dievs	Saviem	
bērniem	pavēl	būt	žēlsirdīgiem	pret	citiem	un	piedot	tiem,	kas	apvaino	
vai	sāpina.		

	 Labs	draugs	paslīd	un	nokrīt.

	 Zēns,	kurš	nupat	smējās	par	tavu		neveiklību,	pats	zaudē	līdzsvaru	
un	pakrīt.	

	 Meitene,	 kas	 zobojas	 par	 tevi,	 ir	 bēdīga,	 jo	 aizmirsusi	mājās	
pusdienu	maizes.	
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Aktivitāte
Paliknis“Mīli savu ienaidnieku”

Lai	katrs	bērns	uzzīmē	ilustrāciju	par	tēmu	“Mīli	savu	ienaidnieku”.	

Bērni	pēc	nodarbības	 zīmējumus	ņem	 līdzi	 uz	mājām	un	 lieto	kā	
ēdiena	paliktnīšus.	(Ieteicams zīmējumus laminēt.)  
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Uzskates paraugi – vētras mākoņi
(2. stunda)

Izgatavojiet	mākoņus	no	flaneļa	vai	aplikāciju	papīra,	kura	izmērs	63×27	cm.	Sadaliet	to	9	cm	kvadrātos,	
t.i.,	7	kvadrātus	šķērsām	un	3	kvadrātus	uz	leju.	Pēc	dotā	parauga	iezīmējiet	mākoņu	kontūras.	Zibens	
strēles	pagaidām	nezīmējiet.	Izdzēsiet	kvadrātu	kontūras	un	izkrāsojiet	mākoņus.	Ieēnotās	vietas	iekrāsojiet	
tumšākas,	bet	raugieties,	lai	viss	neiznāk	pārāk	tumšs.

Lai	 izgatavotu	zibens	strēles,	 izmantojiet	dzelteni	 izkrāsotus	flanelogrāfa	papīra	atgriezumus.	Uztaisiet	
divas,	kas	pēc	formas	un	garuma	līdzīgas	paraugā	dotajām.	Visgrūtāk	ir	izgatavot	tās	pietiekami	šauras,	lai	
izskatītos	dabīgas,	un	pietiekami	biezas,	lai	viegli	varētu	pielikt	pie	flanelogrāfa.	Necentieties	tās	izgatavot	
tik	šauras	kā	paraugā.
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Uzskates paraugi – alas ieeja
(6. stunda)

Alu	var	izveidot	uz	flaneļa,	bet	vienkāršāk	to	izdarīt	uz	stingra	balta	papīra,	kura	izmēri	42	x	30	cm.	Sadaliet	
to	6	cm	kvadrātos,	kā	parādīts	paraugā.	Izmantojot	kvadrātus	kā	koordinātes,	pārkopējiet	alas	ieejas	kontūras.	
Izdzēsiet	kvadrātu	kontūras	un	izkrāsojiet	ainavu.	Izgrieziet	alas	ieeju.	Ja	esat	izmantojis	papīru,	tam	otrā	
pusē	pielīmējiet	flanelogrāfa	papīra	atgriezumus.

Atcerieties,	ja	esat	izmantojis	papīru,	73.	figūra	4.	ainā	uz	alas	ieejas	būs	jāpiestiprina	ar	kaut	ko	lipīgu.	Lai	
izskatītos	iespaidīgi,	alas	ieeju	vajadzētu	uzlikt	uz	melna	fona.



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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