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Ievads

Otrās	daļas	tēmas	par	Dāvida	dzīvi,	 iespējams,	nav	tik	pazīstamas	kā,	piemēram,	stāsti	par	Dāvidu	un	
Goliātu,	par	Dāvida	un	Jonatāna	draudzību,	kas	bija	ietverti	pirmajā	daļā	“Dāvids	–	vīrs	pēc	Dieva	sirds”.	
Tomēr	arī	šajās	stundās	ir	daudz	ko	mācīt	gan	atpestītajiem,	gan	neatpestītajiem	bērniem.	Dievs	grib,	lai	
mācām	svarīgas	patiesības,	skatoties	gan	uz	Dāvida	uzvarām,	gan	zaudējumiem.

Šajā	sērijā	 ir	astoņas	stundas.	7.	b	un	9.	b	stundā	atklāti	runāts	par	okultismu	un	amoralitāti.	Ja	mācāt	
jaunākos	bērnus,	varat	izlaist	šīs	tēmas	vai	piemērot	savai	vecuma	grupai.	Ja	mācāt	vecākus	bērnus,	būtu	
svarīgi	par	tām	runāt.	

Mēs	ticam,	ka	Dievs	caur	šīm	stundām	svētīs	jūs	un	bērnus.	Bērniem	patīk	sekot	varoņu	piemēram.	Mēs	
lūdzam,	lai	Dāvids	kļūtu	par	viņu	varoni,	un	tas,	kā	viņš	mācījās	uzticēties	Dievam	gan	labās,	gan	grūtās	
dienās,	būtu	par	piemēru.

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	runāts	par	kādu	zēnu,	bet	ieradušās	tikai	meitenes.	Vai	dotais	pielietojums	vairāk	
piemērots	vecākiem	bērniem,	bet	jūsējie	ir	mazi.	Veiciet	vajadzīgās	izmaiņas.

Neatpestītajiem bērniem māciet pestīšanas vēsti
Sava	satura	dēļ	šīs	stundas	vieglāk	piemērot	atpestītajiem,	nevis	neatpestītajiem	bērniem.	Tomēr	tajās	ir	
pielietojums	arī	neatpestītajiem	bērniem.	Attiecīgajos	brīžos	veltiet	laiku	evaņģēlija	izskaidrošanai	ar	lūg-
šanu	sirdī	un	cik	vien	skaidri	iespējams.	Arī	citās	nodarbības	daļās	pieminiet	evaņģēlija	pamatfaktus,	tomēr	
atcerieties,	ka	vienā	stundā	nav	iespējams	efektīvi	mācīt	visas	tā	patiesības.

Dziediet	un	izskaidrojiet	dziesmas,	kurās	atklāta	pestīšanas	vēsts.	Tāpat	jūs	varat	izvēlēties	evaņģēlija	vēsts	
pantus,	kurus	bērniem	iemācīties	no	galvas,	piemēram,	Rom.	3:23;	5:8;	6:23.

Tālāk	seko	dažas	pamatpatiesības,	ar	kurām	vajadzētu	censties	iepazīstināt	neatpestītos	bērnus:

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	personīgi	interesējas	par	katru.

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

Atpestītajiem bērniem māciet par pieaugšanu
Bērniem	kristiešiem	nepieciešams	mācīt,	kā	dzīvot	Jēzum	Kristum.	Viņus	jāved	Dieva	Vārda	lielo	patiesību	
dziļākā	izpratnē.	Rūpīgi	izskaidrojiet	šīs	patiesības	un	parādiet	to	praktisko	pielietojumu	ikdienas	dzīvē.	
“Ikkatrs	Dieva	iedvesmots	raksts	ir	arī	noderīgs	mācībai,	vainas	pierādīšanai,	labošanai,	audzināšanai	tais-
nībā,	lai	Dieva	cilvēks	būtu	pilnīgs,	sagatavots	katram	labam	darbam”	(2.	Tim.	3:16-17).

Esiet pieejams padomdošanai
Mācot	bērnus,	kādiem	no	tiem	var	rasties	jautājumi	par	to,	kā	tikt	pestītiem,	vai	par	kristīgu	dzīvi.	Dariet	
viņiem	zināmu,	ka	esat	gatavs	palīdzēt.	Vislabāk	to	darīt	nodarbības	sākumā,	nošķirti	no	Bībeles	stundas.

Ja	to	dara	stundas	gaitā,	svarīgi,	lai	šī	informācija	un	aicinājums	nākt	pie	Kristus	pēc	pestīšanas	tiktu	no-
šķirti.	Tādā	veidā	iespējams	izvairīties	no	pārpratumiem	attiecībā	uz	nākšanu	pie	jums	pēc	padoma	un	
nākšanu	pie	Kristus	pēc	pestīšanas.	Nekad	neatstājiet	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.	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.	Iepazīstieties	ar	visām	figūrām	kad	stundas	
gaitā	tās	jāizmanto.	Mēs	dodam	attiecīgus	ieteikumus,	bet	tie	nav	obligāti.	Mācīšanai	var	izmantot	vien-
kāršu	flaneli.

Papildu uzskate
Uz	papīra	sloksnes	uzrakstiet	katras	stundas	centrālo	patiesību.	Otrā	pusē	pielīmējiet	flanelogrāfa	papīra	vai	
flaneļa	gabaliņus.	(Rakstiet	ar	drukātajiem	burtiem,	lai	arī	jaunākajiem	bērniem	ir	viegli	izlasīt.)	Nodarbības	
sākumā	vai	brīdī,	kad	pirmo	reizi	pieminat	centrālo	patiesību,	pielieciet	to	pie	tāfeles.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai	stundai	ir	doti	daži	atkārtošanas	jautājumi.	Tos	var	uzdot	stundas	beigās	vai	nākamajā	nodarbībā	
pirms	jaunās	vielas	mācīšanas.	Atkārtošanas	iemesli	ir:

1.	 Pārbaudīt,	cik	daudz	bērni	ir	sapratuši	un	atceras.

2.	 Palīdzēt	skolotājam	saprast,	ko	nepieciešams	vairāk	uzsvērt,	lai	bērni	varētu	labāk	atcerēties.

3.	 Nodarbības	laikā	atvēlēt	laiku	jautrībai.	Bērniem	patīk	sacensības	un	gaidīt	šo	nodarbības	daļu.	Bet	tā	
nav	tikai	spēle,	tā	ir	mācīšanās.

Šajā	materiālā	ir	ietverti	jautājumi	vienīgi	par	stundas	vielu.	Derīgi	uzdot	jautājumus	arī	par	dziesmām,	Bī-
beles	pantiem	un	visu	pārējo,	ko	jūs	mācāt.	Šādā	veidā	bērni	saprot,	ka	ikviena	programmas	daļa	ir	svarīga.	
Tas	arī	palīdz	skolotājam	konstatēt,	cik	daudz	no	mācītā	bērni	ir	sapratuši.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Dāvids	pie	
filistiešiem

1.	Sam.	27:1-7
1.	Sam.	28:1-2
1.	Sam.	29:1-11
1.	Sam.	30:1-19

Sauls	izvaicā	
zīlnieci

1.	Sam.	28:1-25
1.	Sam.	31:1-7
2.	Sam.	1:12,17-27

Dāvids	saskaņā	ar	
Dieva	apsolījumu	
kļūst	par	ķēniņu

2.	Sam.	2:1-4,8-10
2.	Sam.	3:1,6-12, 
17-39
2.	Sam.	4:5-7
2.	Sam.	5:1-12
2.	Sam.	7:1-13

Dāvids	un	Batseba

1.	Sam.	4:2-11
1.	Sam.	5:1-6:21
2.	Sam.	6:1-19
4.	Mozus	4:5,15,20

Dievs	ir	svēts. Neatpestītajiem:	Atgriezies	no	saviem	
grēkiem,	kas	tevi	šķir	no	
Dieva.

Atpestītajiem:	Arī	tev	jābūt	svētam.

Atkārtojiet	 iepriekšējās	nedēļas	Bībeles	
pantu	Psalmi	23:4	vai	1.	Pētera	5:6.

Vai	arī	māciet	“Jo	Manas	domas	nav	jūsu	
domas,	un	jūsu	ceļi	nav	Mani	ceļi,”	saka	
tas	Kungs”.	Jesajas	55:8

Dieva	Vārds	nekad	
nepieviļ.

Neatpestītajiem:	Dievs	apsola	tevi	
izglābt,	ja	piesauksi	Viņu.

Atpestītajiem:	Tici	katram	Dieva	
apsolījumam.	

“Jebšu	es	arī	 staigāju	 tumšā	 ielejā,	 taču	
ļaunuma	nebīstos,	 jo	Tu	esi	pie	manis,	
Tava	gana	vēzda	un	Tavs	gana	zizlis	mani	
iepriecina.”	Psalmi	23:4

vai	

“Tad	 nu	 pazemojieties	 apakš	Dieva	
varenās	rokas,	lai	Viņš	jūs	paaugstinātu	
savā	laikā.”	1.	Pētera	5:6

Ir	bīstami	
ieklausīties	
ļaunajos	garos.

Neatpestītajiem:	Neklausies	ļaunajos	
garos,	tas	neļaus	tev	sadzirdēt	
Dieva	balsi.

Atpestītajiem:	Neklausies	ļaunajos	
garos,	tas	nepatīk	Dievam.

“Negriezieties	pie	pareģiem,	netaujājiet	
zīlniekus;	nemeklējiet	tos,	ka	jūs	ar	tiem	
nesagānāties;	–	Es	esmu	Tas	Kungs,	jūsu	
Dievs!”	3.	Mozus	19:31

Sargies	no	sliktas	
sabiedrības.

Neatpestītajiem:	Neļauj	tai	tevi	aizkavēt	
uzticēties	Kristum.

Atpestītajiem:	Neļauj	tai	tevi	novērst	no	
sekošanas	Kristum.

Atkārtojiet	Psalmi	23:1-3	
vai	

	“Svētīgs	tas	cilvēks,	kas	neseko	bezdievīgo		
padomam,	nedz	staigā	grēcinieku	ceļus,	
nedz	arī	sēž	paļātāju	pulkā”.	Psalmi	1:1
vai

Ja	neesat	mācījuši	pirmās	sešas	stundas		
“Dāvids	 –	 vīrs	 pēc	Dieva	 sirds”,	 varat	
sākt	mācīt	Psalmi	23:1.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantiCentrālā 
patiesībaStunda

Dāvids	un	Batseba

2.	Sam.	11:1-27
2.	Sam.	12:1-24	

Dāvids	un	
Mefibošets

2.	Sam.	4:4
2.	Sam.	9:1-13
2.	Sam.	16:1-4
2.	Sam.	19:15,24-30

Absaloma	
sacelšanās	pret	
Dāvidu

2.	Sam.	14:25-26
2.	Sam.	15:1-37
2.	Sam.	16:15-20
2.	Sam.	17:1-22
2.	Sam.	18:1-33
2.	Sam.	19:15

Salamans	pēc	
Dāvida	kļūst	par	
ķēniņu

1.	Laiku		22:2	-	23:5
2.	Sam.	7:11b-29
1.	Ķēn.	1:33,34
1.	Ķēn.	2:1-4
1.	Laiku	29:28
Lūk.	1:26-33
Lūk	11:31
Cak.	14:9
Atkl.	11:15

Jēzus	Kristus	ir	
Ķēniņš.

Neatpestītajiem:	Reiz	tev	būs	jānoslīgst	
Viņa	kā	sava	Ķēniņa	priekšā.

Atpestītajiem:	Paklausi	Dievam!

Nesacelies	līdzīgi	
Absalomam!

Neatpestītajiem:	Sacelšanās	nes	ciešanas	
un	atšķirtību	no	Dieva.

Atpestītajiem:	Esot	paklausīgs,	tu	
parādi,	ka	esi	atpestīts.

Dievs	ir	žēlīgs	
grēciniekiem.

Neatpestītajiem:	Ja	uzticēsies	Jēzum	
Kristum,	Dievs	tevi	darīs	par	
Savu	bērnu.

Atpestītajiem:	Esi	pateicīgs	Dievam	par	
Viņa	tev	parādīto	žēlastību!

Tev	nebūs	pārkāpt	
laulību!

Atpestītajiem	un	neatpestītajiem:	Dievs	
grib,	lai	tu	dzīvo	tīru	dzīvi.

	 Novērsies	no	savas	
nešķīstības,	kas	tevi	šķir	no	
Dieva!

Šajā	papildstundā	varat	neizmantot	23.	
psalmu	un	mācīt	bērniem	1.	Tim.	5:22b	
“Neuzņemies	 atbildību	 par	 svešiem	
grēkiem,	sevi	pašu	glabā	šķīstu”.

“Tu 	 k l ā j 	 man 	 g a l du 	 man i em	
ienaidniekiem	 redzot,	 tu	 svaidi	 ar	 eļļu	
manu	 galvu,	mans	 kauss	 ir	 piepildīts	
pilns	līdz	malai”	Psalmi	23:5

vai	

“Esiet	cits	pret	citu	laipni	un	žēlsirdīgi;	
piedodiet	cits	citam,	kā	arī	Dievs	Kristū	
jums	ir	piedevis.”	Efeziešiem	4:32

Atkārtojiet	 iepriekšējās	 nedēļas	 pantus	
Psalmi	23:5	vai	Efeziešiem	4:32	

vai	māciet	“Tas	Kungs	ir	mans	gaišums	
un	mana	pestīšana,	no	kā	man	bīties?”.	
Psalmi	27:1

“Tiešām	 labums	 un	 žēlastība	 mani	
pavadīs	visu	manu	mūžu,	un	es	palikšu	
Tā	Kunga	namā	vienumēr”	Psalmi	23:6	

vai	

“Tu	darīji	man	zināmu	dzīvības	ceļu,	Tu	
piepildi	mani	ar	prieku	Sava	vaiga	priekšā,	
un	 jaukas,	 svētības	 pilnas	 dāvanas	 pie	
Tavas	labās	rokas	ir	mūžīgi”	Psalmi	16:11
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7. stunda Dāvids pie filistiešiem

Rakstu vietas skolotājiem
1.	Sam.	27:1-7

1.	Sam.28:12

1.	Sam.29:1-11

1.	Sam.	30:1-19

Centrālā patiesība
Sargies	no	sliktas	sabiedrības!

Pielietojums 
Atpestītajiem:	Neļauj	tai	tevi	novērst	no	sekošanas	

Kristum!

Neatpestītajiem:	Neļauj	tai	 tevi	aizkavēt	uzticēties	
Kristum!

Bībeles pants
Atkārtojiet	Psalmi	23:1-3	vai	

“Svētīgs	tas	cilvēks,	kas	neseko	bezdievīgo	padomam,	
nedz	staigā	grēcinieku	ceļus,	nedz	arī	sēž	paļātāju	
pulkā”.	Psalmi	1:1

Ja	neesat	mācījuši	pirmās	sešas	stundas		“Dāvids	–	
vīrs	pēc	Dieva	sirds”,	varat	sākt	mācīt	Psalmi	23:1.

Lai	bērni	saka	pantus,	kad	jūs	parādāt	uzskati.	Lai	
viņi	izskaidro	to	nozīmi,	tā	ka	jūs	varat	pārbaudīt,	
cik	daudz	tie	ir	sapratuši.

Uzskate
♦	 Figūras:	D-81,	D-82,	D-83,	D-84,	D-89,	D-90,	
D-91	un	D-92.

♦	 Fons:	āra	skats	un	pils	vai	vienkāršs	flanelis.

♦	 Ja	 jums	 ir	 “Dāvids	 –	 vīrs	 pēc	Dieva	 sirds”	
materiāli,	varat	izmantot	figūras	D-38a	un	D-65.

♦ Vai	attēli:	1-1,	1-2,	1-3,	1-4,	1-5	un	1-6.

♦	Tekstu	kartītes:	“Sargies	no	sliktas	sabiedrības!”	
(centrālā	patiesība)	un	“Neļauj	 tai	 tevi	novērst	
no	sekošanas	Kristum!”	(pielietojums	atpestītam	
bērnam).	

Stundas vadlīnijas
Ievads 

    Gatis	un	Ralfs               CP
Notikumu gaita

1.	Dāvids	izmisumā	bēg	uz	filistiešu	zemi.

2.	 Dāvidam	 un	 viņa	 pavadoņiem	 tiek	 dota	
Ciklagas	pilsēta. CPA

3.	 Filistieši	gatavojas	uzbrukt	Israēla	zemei.  
 CPA

4.	 Filistieši	 iebilst	 pret	Dāvida	 un	 viņa	 vīru	
piedalīšanos.

5.	 Dāvids	atstāj	filistiešu	armiju.

6.	 Viņš	atgriežas	amaleķiešu	izlaupītajā	Ciklagā.

7.	 Pavadoņi	grib	viņu	nomētāt	akmeņiem.	  
 CPN

Kulminācija 

Dāvids	nožēlo	un	griežas	pie	Dieva.	 CPA

Noslēgums 

Dāvids	vajā	amaleķiešus	un	atgūst	laupījumu.	 	
 CPA, CPN
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Stunda
Gatim	un	Ralfam	bija	mazs	kucēns	Reksis.	Tas	bija	ļoti	paklausīgs	
un	labi	uzvedās.	Piemēram,	maltīšu	reizēs	viņš	vienmēr	gaidīja,	kad	
ģimene	būs	paēdusi,	un	tikai	tad	nāca	skatīties,	vai	arī	viņam	ir	kaut	
kas	 atlicis.	Viņš	 nerēja,	 nesmilkstēja	 un	necentās	 uzlēkt	 uz	 krēsla,	
kamēr	citi	ēda.	Bet	Gatis	un	Ralfs	kopā	ar	vecākiem	gatavojās	doties	
ceļojumā	ar	 lidmašīnu	un	nevarēja	ņemt	 līdz	Reksi.	Kādi	kaimiņi,	
kuriem	pašiem	arī	bija	suns,	piekrita	parūpēties	par	Reksi.

Pēc	ceļojuma	Gatis	un	Ralfs	bija	noilgojušies	satikt	Reksi.	Bet	kas	
par	 pārsteigumu!	 Suns	 bija	 kļuvis	 gaužām	 trokšņains,	 rupjš	 un	
nepaklausīgs.	Viņiem	bija	 grūti	 ticēt,	 ka	 tas	 ir	 tas	 pats	 suns.	Vai	
zini,	kādēļ	viņa	uzvedība	bija	kļuvusi	tik	slikta?	Tādēļ,	ka	viņš	divas	
nedēļas	bija	pavadījis	kopā	ar	rupju,	skaļu	un	nepaklausīgu	suni.	Slikta	
sabiedrība	bija	viņam	iemācījusi	sliktas	manieres.

Zēni	un	meitenes,	tas	reizēm	notiek	arī	ar	jums,	vai	ne?	Ja	tu	esi	sliktā	
kompānijā,	tu	esi	nelaimē.  

1. aina
Fons: āra skats.

Tas	pat	notika	ar	Dāvidu	(novietojiet Dāvidu – D-81),	ar	vīru,	par	kuru	Dievs	
bija	teicis,	ka	viņš	kļūs	par	Israēla	ķēniņu.	

Vai	atceries	Dāvidu	un	kā	viņš	bēga	no	 ļaunā	ķēniņa	Saula?	Sauls	
mēģināja	viņu	nogalināt	un	vajāja.	Vai	atceries,	kā	Dievs	palīdzēja	
un	pasargāja	Dāvidu	 un	pat	 palīdzēja	 viņam	būt	 žēlsirdīgam	pret	
Saulu?	Bet	tad	Dāvids	sāka	ļoti	baidīties,	viņš	vairs	neuzticējās	Dieva	
apsolījumam,	ka	reiz	kļūs	par	ķēniņu.	Dāvids	aizmirsa,	cik	brīnišķīgi	
Dievs	viņu	bija	pasargājis,	un	teica	pats	sev:	“Taču	kādā	dienā	man	
pienāks	gals	no	Saula	rokas”	(1.	Sam.	27:1).	Un	viņš	pieņēma	gaužām	
muļķīgu	lēmumu.

Viņš	nolēma	iet	dzīvot	uz	filistiešu	zemi.	Tie	bija	nikni	Dieva	tautas	
Israēla		ienaidnieki.	Un	vēl	jo	ļaunāk,	viņš	izlēma	ņemt	līdzi	arī	savus	
600	karavīrus	un	to	ģimenes.	Tā	nu	kādu	dienu	viņi	klusītēm	atstāja	
Israēla	zemi	un	iegāja	filistiešu	zemē.
Novietojiet karavīrus (D-82) un to ģimenes (D-83). Var izmantot arī figūras (D-38a) un 
(D-65) no materiāla “Dāvids – vīrs pēc Dieva sirds”.

2. aina
Fons: pils. Noņemiet visas figūras.

Dāvids	un	viņa	vīri	aizgāja	pie	viena	no	filistiešu	ķēniņiem	–	Ahiša.
Novietojiet Ahišu (D-84).

Ahišam	vajadzēja	būt	ļoti	priecīgam	par	šo	vareno	karotāju	un	viņa	
ļaudīm.	Tie	 varēs	 labi	 palīdzēt	 kaujās.	Tādēļ	Ahišs	 deva	Dāvidam	
Ciklagas	pilsētu,	kur	dzīvot.	

CP

Vēsturiskais fons: Bija 
pagājuši vairāki gadi kopš 
Samuēls svaidīja Dāvidu 
par ķēniņu. Ķēniņš 
Sauls bija greizsirdīgs 
uz Dāvidu un mēģināja 
viņu nogalināt. Tādēļ 
Dāvidam bija jāslēpjas. 
Bībeles stundu sērijas 
“Dāvids – vīrs pēc Dievs 
sirds” beidzamajā stundā 
mācījāmies, ka Dāvids 
neizmantoja izdevību 
atriebties par viņam 
nodarīto. Dāvids turpināja 
gaidīt uz Dieva nolikto 
laiku, kad viņš kļūs par 
ķēniņu. 

Izlasiet (vai palūdziet to 
kādam bērnam) pantu no 
Bībeles.

Attēls 1-1
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Cik	muļķīgi	Dāvids	bija	rīkojies!	Iedomājies	Dieva	vīru	starp	Dieva	
tautas	ienaidniekiem!	

Daudz,	 daudz	 reižu	Bībelē	Dievs	mūs	 brīdina	 turēties	 pa	 gabalu	
no	sliktas	sabiedrības	(Sal.	pam.	1:10-11;	14-15;	Ef.	5:6-7,11).	Ja	tu	
piederi	Kungam	Jēzum	Kristum,	esi	ļoti	uzmanīgs	draugu	izvēlē.	Ja	tu	
biedrojies	ar	cilvēkiem,	kuri	Dievu	neņem	vērā,	runā	sliktus	vārdus,	
neklausa	vecākiem	vai	skolotājiem,	vari	piedzīvot,	ka	pats	dari	to	pašu.	
Un	tu,	gluži	tāpat	kā	Dāvids,	arī	citus	vari	iesaistīt	sliktajā	kompānijā.	
Jo	ilgāk	tu	ar	viņiem	paliksi	draugos,	jo	grūtāk	būs	aiziet	un	grūtāk	
dzīvot	Jēzum	Kristum.		
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Fons: pils. Novietojiet Dāvidu (D-81), viņa karavīrus (D-82), Ahišu (D-84) un filistiešu 
karavadoņus (D-89 un D-90).

Reiz	filistieši	izlēma	iet	karot.	Vai	vari	uzminēt,	pret	ko	tie	gāja	karot?	
Atkal	ar	izraēliešiem,	ar	Dieva	tautu,	pie	kuras	piederēja	arī	Dāvids	un	
viņa	vīri.	Nabaga	Dāvids!	Ko	nu	viņš	darīs?	Bet,	pirms	viņš	paspēja	
padomāt,	kā	izvairīties	no	cīnīšanās	pret	savu	paša	tautu,	atnāca	ķēniņš	
Ahišs	un	teica:	“Dāvid,	tev	un	taviem	vīriem	jāiet	karā	kopā	ar	mani.	
Es	tevi	 ieceļu	par	savu	īpašo	miesassargu”	(1.	Sam.	28:1-2).	Un	tā	
armija	saposās	garam	ceļam	cīņā	pret	izraēliešiem.

Dāvidam	bija	pamatīgas	nepatikšanas.	Dievs	ir	gudrs,	mūs	brīdinādams	
no	sliktas	sabiedrības.	Tā	var	izraisīt	lielas,	lielas	problēmas.

Zane	mīlēja	Kungu	Jēzu	Kristu,	bet	viņa	bija	labos	draugos	ar	kaimiņu	
meiteni,	kura	bija	diezgan	nerātna.	Viņas	un	vēl	citi	bieži	satikās	savā	
“alā”.	Tur	tika	runāts	par	lietām,	kas	reizēm	Zanei	lika	justies	neērti.	
Vienu	vai	divas	reizes	viņi	lasīja	žurnālus,	par	kuriem	Zane	zināja,	ka	
Jēzum	tie	nepatīk,	bet	viņa	neko	neteica.	Viņai	kļuva	grūti	atrast	laiku	
Bībeles	lasīšanai	vai	Dieva	lūgšanai,	bet	arvien	vairāk	tas	tika	pavadīts	
“alā”.	Mīlestība	uz	Kungu	Jēzu	kļuva	arvien	vājāka,	un,	protams,	“alā”	
viņa	nekad	nerunāja	par	Jēzu.	Sargies	no	sliktas	kompānijas,	tā	tevi	
aizvedīs	prom	no	Dieva!	

Kad	 filistiešu	 karavadoņi	 redzēja	Dāvidu	Ahiša	 armijā,	 tie	 teica	
ķēniņam:	“Šis	vīrs	nevar	cīnīties	mūsu	armijā!	Vai	tu	neatceries,	ka	
šis	ir	tas	varenais	karotājs,	par	kuru	ļaudis	dziedāja:	“Sauls	ir	nositis	
savu	tūkstoti,	bet	Dāvids	savus	desmit	tūkstošus”?	Viņš	ir	tas	karavīrs,	
kurš	nogalināja	mūsu	milzi	Goliātu.	Kaujā	šis	vīrs	var	vērsties	pret	
mums	un	sākt	cīnīties	izraēliešu,	savu	paša	ļaužu,	pusē.	Mēs	nevaram	
uzņemties	tādu	risku.	Sūti	viņu	mājās!”

Ahišs	vēlējās,	lai	šis	drosmīgais	karavīrs	būtu	kopā	ar	viņu,	bet	filistiešu	
vadoņi	pastāvēja	uz	to,	ka	Dāvids	un	viņa	vīri	jāsūta	mājās	uz	Ciklagu.
Noņemiet Ahišu (D-84) un filistiešu karavadoņus (D-90).

CPA

CPA

Parādiet kartē Ciklagu.

Izlasiet (vai palūdziet to 
kādam bērnam) pantu no 
Bībeles.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību “Sargies no 
sliktas sabiedrības!”

Vēlreiz parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Attēls 1-2

Attēls 1-4
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4. aina
Kad	Dāvids	un	viņa	vīri	tuvojās	Ciklagai,	tie	ieraudzīja	pār	pilsētu	
paceļamies	dūmus.	Kas	bija	noticis?	Pienākot	tuvāk,	tie	redzēja,	ka	
dūmi	paceļas	no	pilsētas,	kas	bija	bijusi	viņu	mājvieta.	Tagad	tā	bija	
drupās.
Novietojiet drupas (D-91).

Viņu	prombūtnes	laikā	šajā	valsts	daļā	bija	iebrukuši	amaleķieši.	Tie	
bija	nodedzinājuši	pilsētu,	aizveduši	visas	viņu	mantas	un	lopus.	Bet	
visļaunākais	bija	tas,	ka	nekur	neredzēja	viņu	sievas	un	bērnus.	Tie	visi	
bija	vai	nu	nogalināti,	vai	aizvesti	līdzi.	Dāvids	un	viņa	karavīriusbija	
pārņēma	šausmas.	Bībelē	lasām,	ka	tie	raudāja	un	raudāja,	līdz	viņiem	
vairs	nebija	asaru	(1.	Sam.	30:4).

Bet	Dāvida	stāvoklis	kļuva	vēl	ļaunāks.	

Viņa	karavīri	savā	starpā	runāja:	“Tā	visa	ir	Dāvida	vaina!	Viņš	mūs	
atveda	uz	šo	filistiešu	zemi.	Viņš	ņēma	mūs,	lai	dotos	kopā	ar	Ahišu,	
un	neatstāja	nevienu	vīru	sargāt	pilsētu.	Šie	amaleķieši	atrada	mūsu	
pilsētu	neaizsargātu	un	ir	nogalinājuši	vai	paņēmuši	līdzi	mūsu	ģimenes	
un	nozaguši	visu	mūsu	mantu.”	Tie	bija	tik	apbēdināti	un	sadusmoti,	
ka	teica:	“Nomētāsim	Dāvidu	ar	akmeņiem!”	

Viņi	gan	to	neizdarīja,	bet	jutās	tam	gatavi.	Kādā	briesmīgā	situācijā	
Dāvids	bija	nonācis!	Ļaunāk	vairs	būt	nevarēja,	vai	ne?

Tas	viss	tādēļ,	ka	Dāvids	iegāja	ienaidnieka	teritorijā.

Sargies	no	sliktas	kompānijas!	Varbūt	tu	nekad	neesi	uzticējies	Jēzum	
Kristum	kā	 savam	Glābējam	un	 tevi	 aizkavē	nākt	 pie	Viņa	bailes	
par	to,	ko	teiks	draugi.	Ja	viņi	tevi	aizkavē	nākt	pie	Jēzus	Kristus,	tu	
esi	sliktā	kompānijā.	Bet	varbūt	tu	esi	cita	veida	sliktā	kompānijā: ar	
meliem,	nepaklausību,	krāpšanos,	skaudību	un	naidu.	Vai	tu	uzturies	
šajā	sabiedrībā?	Ja	tu	pievienojies	šai	kompānijai,	tā	uz	mūžiem	tevi	
šķirs	no	Dieva.	

Dievs	ienīst	grēku,	kas	tevi		šķir	no	Viņa.	Bet	Viņš	mīl	tevi.	Dievs	mīl	
tevi	tik	ļoti,	ka	sūtīja	Savu	vienīgo	Dēlu,	Kungu	Jēzu	Kristu,	mirt	pie	
krusta	tavu	grēku	dēļ.	Tu	biji	pelnījis	sodu,	bet	Viņš	tika	sodīts	tavā	
vietā.	Un	nu	Dievs	var	tev	piedot.

Tev	jāatgriežas	no	saviem	grēkiem,	jo	tie	nekad	nevar	atrasties	Dieva	
tuvumā.	Tev	jāgriežas	pie	Jēzus	Kristus,	lai	Viņš	paņem	prom	tavus	
grēkus	un	izglābj	no	tiem.	 	

Dāvids	piedzīvoja	vienu	no	savas	dzīves	vistumšākajiem	brīžiem.	Viņš	
atradās	tālu	no	mājām	pagānu	ļaužu	vidū.	Viņa	ģimene	bija	zudusi	vai	
mirusi,	viņa	pilsēta	nodedzināta	un	viņa	paša	sekotāji	grasījās	viņu	
nomētāt	akmeņiem.	Šajā	ārkārtīgi	tumšajā	dienā	Dāvids	izdarīja	kaut	
ko	ļoti	svarīgu.	Viņš	nožēloja	un	nāca	atpakaļ	pie	Dieva	(1.	Sam.	30:6).
Nomainiet Dāvidu (D-81) ar lūdzošo Dāvidu (D-92).

CPN

Lai bērni izjustu darbību, 
izspēlējiet lomu spēli, 
kurā Dāvida vīri kliedz 
un grasās ar akmeņiem 
nomētāt Dāvidu, bet 
Dāvids atbildot uz viņu 
reakciju, lūdz Dievu. 

Sagatavojiet mazus 
no papīra izgrieztus 
cilvēciņus ar sekojošo 
vārdu uzrakstiem: meli, 
nepaklausība, krāpšanās, 
skaudība, naids. 

Attēls 1-5
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Kam	gan	citam	viņš	būtu	varējis	lūgt	palīdzību?	Un	Dievs	bija	gatavs	
viņu	uzklausīt.	Dāvids	teica	Dievam,	ka	viņš	nožēlo	savu	neuzticēšanos	
Dieva	aizsardzībai	un	apmešanos	uz	dzīvi	zemē,	kuras	iedzīvotāji	ir	
Dieva	 ļaužu	 ienaidnieki.	Dzīvošana	 kopā	 ar	 šiem	bezdievīgajiem	
cilvēkiem	bija	viņam	nesusi	gaužām	daudz	nepatikšanu	un	lielu	bēdu.

Vai	Dievs	ir	runājis	uz	tevi	par	slikto	sabiedrību,	kurā	tu	uzturies?	
Dievs,	protams,	nedomā,	ka	tev	nekad	nevajadzētu	būt	draudzīgam	
pret	cilvēkiem,	kas	nav	kristieši.	Ja	tu	nedraudzēsies,	kā	gan	varēsi	
vest	viņus	pie	Jēzus?	Bet	Dievs	grib,	lai	esi	uzmanīgs	attiecībā	uz	savu	
draudzību.	Runā	ar	Dievu	par	zēniem	un	meitenēm,	kas	tev	apkārt.

Vai	daži	no	tiem	runā	rupjus	vārdus,	–	lamājas?

Vai	kādiem	no	tiem	ir	sliktas	manieres,	vai	viņi	ir	rupji	un	nepaklausīgi?

Vai	 kādi	 ir	 nepaklausīgi	 skolā?	Nebiedrojies	 ar	 viņiem!	 Pretējā	
gadījumā	tu	pats	kļūsi	viņiem	līdzīgs.	Ja	Dievs	tev	norāda	uz	nepareizu	
draudzību,	dari	kā	Dāvids	un	nožēlo	to.	Lūdz,	lai	Viņš	tev	dod	labus	
draugus.

Kad	kļūsi	vecāks,	tu	sāksi	domāt	par	īpašu	draugu,	ar	ko	turēties	kopā,	
tu	izvēlēsies	pretējā	dzimuma	draugu.	Raugies,	lai	tu	izvēlētos	tādu,	
kurš	arī	mīl	Kungu	Jēzu.	Ja	tu	sāksi	draudzēties	ar	cilvēku,	kurš	nav	
patiess	kristietis,	tad	viņš	vai	viņa	kristīgajā	dzīvē	tevi	var	nopietni	
aizkavēt.	

Kādu	laiku	Mārīte,	kura	mīlēja	To	Kungu,	draudzējās	ar	Miku.	Mārīte	
zināja,	ka	Miks	nav	kristietis,	bet	viņa	tam	ļoti	patika,	un	tie	kļuva	
arvien	 labāki	 draugi.	Mārīte	 zināja,	 ka	 nevajadzētu	 draudzēties	 ar	
neatpestītu	zēnu,	bet	viņa	sev	iegalvoja,	ka	varētu	liecināt	Mikum	un	
viņš	varētu	kļūt	par	kristieti.	Mārīte	un	Miks	 iemīlējās.	Miks	 lūdza	
Mārīti	kļūt	par	viņa	sievu,	un	Mārīte	piekrita,	jo	domāja,	ka	reiz	Miks	
tiks	pestīts.	Bet	tā	nenotika.	Miks	par	Dievu	nemaz	dzirdēt	negribēja.	
Viņš	negāja	uz	baznīcu	un	gribēja,	 lai	Mārīte	iet	uz	bāru	un	citām	
vietām,	 kas	 kristiešu	 ticību	nestiprina.	 Pamazām	Mārīte	 pārtrauca	
iet	uz	baznīcu.	“Es	jau	varu	lasīt	Bībeli	un	lūgt	mājās,”	viņa	domāja.	
Beidzot	 arī	 tas	 vairs	 netika	 darīts.	Miks	 nekļuva	 par	 kristieti,	 bet	
Mārītes	mīlestība	uz	To	Kungu	gan	kļuva	ļoti,	 ļoti	vāja.	Kaut	viņa	
būtu	ieklausījusies	Dieva	brīdinājumā	par	sliktu	sabiedrību!	Esi	ļoti	
uzmanīgs,	 lai	 izvēlētos	labus	draugus	un	īpaši	tad,	kad	būsi	vecāks	
un	domāsi	par	savu	īpašo	draugu	vai	draudzeni,	kuru	kādreiz	varētu	
apprecēt.	 	

Nu	Dāvids	 jautāja	Dievam:	 “Vai	man	 vajadzētu	 dzīties	 pakaļ	
amaleķiešiem	un	mēģināt	izglābt	sievas	un	bērnus,	ja	tie	vēl	ir	dzīvi?”

Dievs	atbildēja:	“Jā,	dzenies	tiem	pakaļ,	jo	tu	patiešām	viņus	uzveiksi	
un	atgūsi	visu.”	(1.	Sam.	30:8)	

Šai	Dieva	atbildei	pa	īstam	vajadzēja	Dāvidu	iedrošināt!	Viņš	zināja,	
ka	ģimenes	locekļi	joprojām	ir	dzīvi	un	ka	tos	dabūs	atpakaļ.

CPA

Parādiet centrālo 
patiesību un tās 
pielietojumu atpestītiem 
bērniem: “Sargies no 
sliktas sabiedrības” un 
“Neļauj tai tevi novērst no 
sekošanas Kristum”.

Izlasiet (vai palūdziet to 
kādam bērnam) pantu no 
Bībeles.
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Izraēlieši	sataisījās	dzīt	pēdas	amaleķiešiem,	un	Dievs	tos	vadīja	uz	
vietu,	kur	 ienaidnieks	bija	uzcēlis	nometni.	Tie	bija	sarīkojuši	 lielu	
mielastu.	Viņi	nebija	gaidījuši,	ka	Dāvids	un	viņa	vīri	tik	ātri	atgriezīsies	
no	kara.	Tur	bija	arī	visu	sievas	un	bērni.	
Novietojiet ģimeni (D-83).

Dāvida	karavīri	sagatavojās	kaujai.	Viņi	cīnīsies	par	savām	sievām	un	
bērniem;	un	tā	viņi	cīnījās	sīvi	un	ilgi	(pusotras	dienas	bez	apstājas).	
Dievs	tiem	piešķīra	brīnišķīgu	uzvaru,	un	viņi	varēja	sakaut	ienaidnieku	
un	atgūt	savus	mīļos.

Ģimenes	bija	bezgala	laimīgas,	ka	atkal	varēja	būt	kopā	un	nemierīgās,	
briesmīgās	dienas	bija	garām.	Drīz	vien	Dāvids	varēja	pavisam	atstāt	
filistiešu	zemi.	Esmu	pārliecināts,	 ka	viņš	 to	darīja	 ar	 lielu	prieku.	
Lēmums	dzīvot	pie	cilvēkiem,	kas	nemīlēja	Dievu,	nebija	atnesis	neko	
citu	kā	tikai	nelaimes	un	grūtības.

Atceries,	no	kā	Dievs	tevi	šodien	brīdina:	sargies	no	sliktas	sabiedrības!	
Ja	mīli	Kungu	Jēzu,	esi	uzmanīgs,	ar	ko	draudzējies.	Ja	neesi	pestīts,	
neļauj	bailēm	no	draugu	sprieduma	atturēt	tevi	no	Jēzus.	Atstāj	arī	
tos	“draugus”	–	sliktās	lietas,	kas	tevī,	piemēram,	melus,	krāpšanos	
vai	kas	tas	arī	nebūtu.	Nāc	un	uzticies	Kungam	Jēzum	Kristum.	Daži	
draugi	var	tevi	apsmiet,	tie	var	vairs	nebūt	tavi	draugi,	bet,	kad	uzticies	
Jēzum	Kristum	kā	Glābējam,	Viņš	vienmēr	būs	tavs	draugs.
(Noņemiet visas figūras.)  

Atkārtošanas jautājumi
1. Kādu	nepareizu	lēmumu	Dāvids	pieņēma	mūsu	stāsta	sākumā	

(pagājušajā	nedēļā)?	(Viņš aizgāja dzīvot filistiešu zemē.)

2.	 Kādēļ	viņš	tur	gāja?	(Viņam bija bail un viņš vairs neuzticējās Dieva 
aizsardzībai.)

3.	 Ko	Dievs	vēlas,	 lai	mēs	mācītos	no	Dāvida	kļūdas?	 (Atbilde ir 
izlasāma pie tāfeles! Sargies no sliktas sabiedrības!)

4.	 Kādēļ	mums	būtu	jāsargās	no	sliktas	sabiedrības?	(Tā kristiešus 
aizkavē sekot Kristum.)

5.	 Vai	atceries	filistiešu	ķēniņa	vārdu	vai	arī,	kā	sauca	pilsētu,	kuru	
viņš	deva	Dāvidam?	(Ķēniņš Ahišs, Ciklaga.)

6.	 Ahišs	prasīja,	 lai	Dāvids	dara	kaut	ko	 ļoti	sliktu.	Kas	tas	bija?	
(Cīnītos pret israēliešiem – Dieva tautu.)

7.	 Dāvidam	nebija	jācīnās	pret	savu	paša	tautu,	bet	kas	bija	noticis	
Ciklagā,	kad	viņš	atgriezās?	(Kādi ienaidnieki bija nodedzinājuši pilsētu, 
paņēmuši viņu ģimenes un īpašumu.)

8.	 Ko,	notikušo	redzēdami,	vīri	grasījās	nodarīt	Dāvidam?	(Nomētāt 
akmeņiem.)

9.	 Šajā	grūtajā	brīdī	Dāvids	 izdarīja	kaut	ko	 ļoti	prātīgu.	Kas	 tas	

CPA, CPN
Parādiet vēlreiz centrālo 
patiesību.

Attēls 1-6
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bija?	(Atgriezās pie Dieva un runāja ar Viņu.)

10.	 Kādu	apsolījumu	Dāvids	saņēma,	kad	bija	griezies	pie	Dieva?	
(Ka viņš visu atgūs.)

11.	 Zane	pie	kaimiņiem	piedzīvoja	nepatikšanas.	Ko	viņa	darīja	pretēji	
tam,	kā,	pēc	stāstā	dzirdētā,	vajadzētu	darīt?	(Tā kā Zane zināja, 
ko dara kaimiņu meitenes, viņai nevajadzēja iet tur spēlēties. Viņa varēja 
teikt: “Es nākšu spēlēties, bet, ja jūs sāksiet lasīt tos žurnālus vai stāstīt 
tos nelabos stāstus, man būs jūs jāatstāj.”)

Aktivitāte
Lai	bērni	nospēlē	vienu	vai	abus	skečus.

Pēc	pirmā	skeča	jūs	varat	pārrunāt,	kā	Zanei	vajadzēja	izturēties	pie	
kaimiņiem	vai	arī	kā	viņa	būtu	varējusi	izvēlēties	labāku	sabiedrību.	
Pēc	otrā	skeča	jautājiet	bērniem,	ko	Jānim	vajadzēja	teikt,	kad	draugi	
viņu	mudināja	mest	akmeņus.

(a)	Zane	(stāsts	ir	9.	lpp.).

1.	aina:	kaimiņu	meitenes	uzaicina	Zani	(kura	ir	glābta)	uz	“alu”.

2.	 aina:	 “alā”	 tiek	 lasīti	 žurnāli,	 kurus	 nevajadzētu	 lasīt,	 klaigā	 un	
meitenes	viena	otru	apvaino.

3.	aina:	Zane	vēlu	dodas	gulēt,	ir	pārāk	nogurusi,	jūtas	nelāgi,	un	viņai	
nav	vēlēšanās	lasīt	Bībeli	vai	lūgt.

(b)	 Jānis	gribētu	uzticēties	Jēzum,	bet	slikta	kompānija	
viņu	aizkavē.

1.	aina:	Jānis	ir	Labās	Vēsts	pulciņā®. (Skolotāja lomu varat spēlēt jūs vai 
arī kāds bērns.)

2.	aina:	Jānis	atgriežas	mājās	un	spēlējas	ar	draugiem,	kas	ir	“sliktā	
kompānija”	–	rupji	un	skaļi.	Jānis	tiem	stāsta,	ka	viņam	patīk	iet	
uz	Labās	Vēsts	pulciņu	un	klausīties	par	Jēzu	un	ka	viņš	gribētu	
uzņemt	Jēzu	kā	savu	Glābēju.	Tie	smejas	un	ņirdz	par	Jāni,	un	
mudina	viņu	apmētāt	akmeņiem	koku	kāda	veca	vīra	dārzā.

3.	aina:	Jānis	piekrīt	saviem	draugiem	un	iet	pa	viņu	sliktajiem	ceļiem.

Aktivitāte vecākiem bērniem
Sagatavojiet	rēbusu	ar	pantiem	no	Salamana	pamācībām	un	Vēstules	
efeziešiem	(sk.	9.	 lpp.).	Tas,	kurš	atrod	pantu,	nolasa	 to	un	 iegūst	
punktu.	Bērns	var	arī	 īsi	komentēt	pantu,	kuru	 izlasījis.	Uzvar	tas,	
kurš	ieguvis	visvairāk	punktu.
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7b. stunda
Sauls izvaicā zīlnieci
Rakstu vietas skolotājiem
1.	Sam.	28:1-25

1.	Sam.	31:1-7

2.	Sam.	1:12,17-27

Centrālā patiesība
Ir	bīstami	ieklausīties	ļaunajos	garos.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Neklausies	ļaunajos	garos,	tas	nepatīk	

Dievam!

Neatpestītajiem:	Neklausies	 ļaunajos	 garos,	 tas	
neļaus	tev	sadzirdēt	Dieva	balsi!

Bībeles pants
“Negriezieties	 pie	 pareģiem,	 netaujājiet	 zīlniekus;	
nemeklējiet	 tos,	ka	 jūs	ar	 tiem	nesagānāties;	–	Es	
esmu	Tas	Kungs,	jūsu	Dievs!”	3.	Mozus	19:31

Uzskate
	 Figūras:	D-81,	D-82,	D-85,	D-86,	D-87,	D-88	

un	D-93.

	 Fons:	āra	skats	vai	vienkāršs	flanelis.

	Attēli:	1-3	un	2-1.

	 Runājot	par	Daci	un	Nilu,	jūs	varat	izmantot	no	
žurnāla	izgrieztas	divu	bērnu	(apmēram	deviņus	
gadus	vecu)	fotogrāfijas.

Norāde skolotājiem
Tā	kā	šī	drīzāk	ir	stunda	par	okultisma	briesmām,	
ieteicams	uz	nedēļu	pārtraukt	23.	psalma	mācīšanu,	
lai	bērni	mācās	pantu	no	3.	Mozus	grāmatas.	Ja	jūsu	
bērni	ir	ļoti	jauni	vai	arī	nav	pakļauti	okultām	lietām	
(Nepārrēķinieties	 –	 bērni	 par	 to	 var	 zināt	 vairāk,	
nekā	mēs	domājam!),	varat	šo	stundu	izlaist.	Patu-
riet	prātā,	ka	maģija,	mirušo	iztaujāšana	ar	medija	
palīdzību,	nākotnes	zīlēšana	ar	taro	kārtīm,	“šķīvīšu	
dancināšana”	u.	c.	draudoši	pieaug.	Bērniem,	kurus	
mācām,	jāpasaka,	ka	Dievs	Savā	Vārdā	ļoti	skaidri	
brīdina,	lai	mums	ar	to	nebūtu	nekādas	daļas.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Stāsts	par	Daci	un	Nilu.	 	 											CP
Notikumu gaita
1.	 Sauls	ir	nobijies	no	filistiešu	armijas.

2.	 Viņš	lūdz	padomu	Dievam.

3.	 Saula	 nepaklausības	 dēļ,	 Dievs	 viņam	
neatbild.	 CPN

4.	 Sauls	izjautā	zīlnieci.	 CPN

5.	 Viņa	izsauc	Samuēlu.

6.	 Samuēls	stāsta,	ka	Israēls	tiks	sakauts.	 	
 CPA

7.	 Israēla	sakāve.

Kulminācija
Sauls,	Jonatāns	un	viņa	dēli	tiek	nogalināti.
Noslēgums
Uzzinot	šos	jaunumus,	Dāvids	sēro. CPA,CPN
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Stunda
Varat izmantot no žurnāla izgrieztas divu apmēram deviņus gadus vecu bērnu fotogrāfijas.

Nils	un	Dace	ieskrēja	virtuvē,	kur	mamma	vakariņām	cepa	pankūkas.	
Abi	 izskatījās	mazliet	nobijušies.	Mamma	uzmeta	ātru	skatienu	un	
ieraudzīja	viņu	savādo	sejas	izteiksmi.	
“Kur	jūs	bijāt	tik	ilgi?”	viņa	jautāja.	“Es	jau	sen	jūs	gaidīju	mājās.”
Bērni	vainīgi	paskatījās	viens	uz	otru,	un	tad	Nils	teica:	“Mēs	aizgā-
jām	uz	kādu	pasākumu	pie	Marijas.	Tur	bija	vairāki	bērni,	bet	Marijas	
vecāku	vēl	nebija	mājās.	Mēs	darījām	kādas	savādas	lietas.”
“Ko	tad?”	jautāja	mamma,	nu	jau	noraizējusies	pa	īstam.
“Nu,”	teica	Dace,	“mēs	apsēdāmies	ap	galdu	un	sadevāmies	rokās.	
Marija	teica,	ka	mēs	varam	jautāt	grūtus	jautājumus	un	ka	kāds	uz	tiem	
atbildēs.	Jājautā	tā,	lai	var	atbildēt	ar	“jā”	vai	“nē”.	Ja	atbilde	būs	“jā”,	
tiks	pieklauvēts	pie	galda.	Ja	atbilde	būs	“nē”,	tiks	pieklauvēts	divreiz.”
“Bet	kas	klauvēja	pa	galdu?”	mamma	jautāja.
“Mammu,	mēs	nezinām,”	Nils	ļoti	klusi	atbildēja.	“Mums	bija	jāizslēdz	
gaisma,	jāsēž	ļoti	klusu	un	spēcīgi	jākoncentrējas.	Tas	patiešām	bija	
spokaini.	Tas	nevarēja	būt	neviens	no	mums,	jo	mēs	visi	bijām	sade-
vušies	rokās.	Marija	jautāja:	“Vai	es	vienmēr	dzīvošu	šeit?”	Atskanēja	
divi	skaļi	klauvējieni.	Tad	viņa	jautāja,	vai	dzīvos	kādā	citā	valstī,	un	
bija	viens	skaļš	klauvējiens.	Pēc	tam	mēs	jutāmies	patiesi	nobijušies	
un	teicām,	ka	mums	jāiet.”
Abi	bērni	paskatījās	mātei	sejā	un	redzēja,	ka	viņa	bija	cieši	sakniebusi	
lūpas	 un	 izskatījās	 ļoti	 nopietna.	 “Es	 ļoti	 priecājos,	 ka	 jūs	 abi	 no	
turienes	aizgājāt,”	viņa	 teica.	“Es	negribu,	 lai	 jūs	kaut	ko	 tādu	vēl	
kādreiz	darītu.	Jūs	nezinājāt,	kas	notiek,	bet	tas	varēja	būt	kāds	ļaunais	
gars,	kas	klauvēja	pa	galdu.”

“Ļaunais	gars!”	iekliedzās	abi	bērni,	pārsteigumā	plati	izplestām	acīm.

“Jā,	 bērni.	 Ir	 ļauni	 gari,	 ko	mēs	 nevaram	 redzēt,	 un	 jābūt	 ļoti	
uzmanīgiem,	lai	mums	ar	tiem	nebūtu	nekādu	darīšanu,	un	nevajag	
prasīt,	lai	tie	mums	kaut	ko	teiktu.”  

Ķēniņš	Sauls	prasīja.	Vai	vēl	atceraties	viņu?	Ļaujiet	man	par	to	pa-
stāstīt.	Bet,	pirms	to	daru,	gribu	jums	kaut	ko	teikt.	Varbūt	tu	esi	šeit	
un	vēl	nepiederi	Jēzum	vai	varbūt	esi	pat	saistījies	ar	ļaunajiem	gariem.	
Ja	vēlies,	lai	Kungs	Jēzus	tevi	izglābj	no	grēkiem,	bet	īsti	nezini,	ko	tev	
vajadzētu	darīt,	esmu	gatavs	tev	palīdzēt.	Kad	citi	bērni	būs	aizgājuši,	
vienkārši	nāc	un	apsēdies	pirmajā	rindā.	Tad	es	zināšu,	ka	tu	vēlies,	
lai	pieeju	un	parādu,	kas	saskaņā	ar	Bībeli	tev	jādara.
Vai	atceries,	kā	tika	plānots	karagājiens	uz	Israēlu	pret	Dieva	tautu,	
kad	Dāvids	bija	apmeties	uz	dzīvi	filistiešu	zemē?	

CP

CPN

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Ir 
bīstami ieklausīties 
ļaunajos garos.”
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1. aina
Fons: āra skats.

Kad	Sauls	saņēma	ziņu,	ka	tūkstošiem	vīru	liels	karaspēks	nāk,	 lai	
karotu	ar	viņu	un	viņa	armiju,	viņš	ļoti	izbijās.	Bībelē	teikts:	“Kad	nu	
Sauls	ieraudzīja	filistiešu	karaspēka	nometni,	tad	viņš	izbijās	un	viņa	
sirdi	pārņēma	lielas	bailes.”	(1.	Sam.	28:5)
Novietojiet Saulu (D-85) un viņa armiju (D-86).

Kā	tu	domā,	kādēļ	viņš	tik	ļoti	izbijās?	Sauls	bija	dzīvojis	nepaklausībā	
Dievam.	Nu	viņš	gribēja	zināt,	kas	notiks	kaujā,	bet	Dievs	viņam	to	
neteica.	Pagātnē	Dievs	bieži	bija	uz	viņu	runājis,	bet	Sauls	nebija	ne	
klausījies,	ne	arī	paklausījis.	Nu	Dievam	Saulam	nekas	vairs	nebija	
sakāms.	Tādēļ	Sauls	izlēma	darīt	kaut	ko	ļoti	savādu	un	ļoti	sliktu.	
Sauls	zināja,	ka	tas	Dievam	nepatīk,	bet	viņš	vienalga	to	darīja.	Vai	tad	
vēl	jābrīnās,	kādēļ	Dievs	viņam	vairs	nedeva	nekādus	norādījumus?	

Varbūt	tu	reizēm	nevari	saprast,	kādēļ	Bībele	tev	šķiet	garlaicīga	un	
Dievs	uz	tevi	caur	to	nerunā.	Vai	tas,	līdzīgi	Saula	gadījumam,	nav	
tāpēc,	ka	neesi	klausījies	to,	ko	Dievs	tev	ir	teicis?	Tev	jāatgriežas	no	
šī	grēka	un	jāsaka	Dievam,	ka	esi	gatavs	klausīties	Viņā	un	paklausīt.

Noņemiet visas fugūras.

  

2. aina
Ieteicamais fons: āra skats.

Sauls	nolēma	mēģināt	konsultēties	ar	mirušajiem.	Viņš	domāja	par	nu	
jau	mirušo	pravieti	Samuēlu.	Kamēr	Samuēls	bija	dzīvs,	viņš	ķēniņam	
pavēstīja	Dieva	teikto,	bet	Sauls	bieži	vien	tam	nepaklausīja.	Nu	Sauls	
domāja,	ka	Samuēls,	kaut	arī	miris,	kaut	kādā	veidā	varētu	viņam	pa-
teikt,	ko	darīt	kaujā.	Viņš	sūtīja	savus	kalpus	sameklēt	garu	izsaucēju	
vai	pareģi,	kurš	varētu	izsaukt	Samuēlu,	lai	tas	runātu	ar	Saulu.	
Saula	 kalpi	 pateica,	 kur	 dzīvo	 sieviete,	 kas	 varētu	 to	 izdarīt.	 Sauls	
nomaskējās,	lai	sieviete	viņu	nepazītu,	un	tad	devās	pie	viņas.
Novietojiet  mediju (D-87) un Saulu (D-88).

Sākumā	sievietei	bija	bail	darīt	to,	ko	Sauls	lūdza,	bet	viņš	to	pierunāja.
“Ar	ko	tu	gribi	runāt?”	sieviete	jautāja.
“Ar	Samuēlu,”	viņš	atbildēja.
Pēc	brīža	sieviete	teica,	ka	redz	vecu	vīru	iznākam	no	pazemes	un	
ka	 viņam	 ap	 galvu	 ir	 apmetnis	 vai	 šalle.	 “Tas	 tiešām	 ir	 Samuēls,”	
domāja	Sauls.

Bībelē	Dievs	ļoti	skaidri	ir	atklājis,	ka	mums	nevar	būt	nekā	kopīga	
ar	 cilvēkiem,	kuri	 cenšas	 sazināties	 ar	mirušajiem.	Ļoti	bieži	 šiem	
cilvēkiem	ir	savāds	spēks,	taču	tas	nenāk	no	Dieva,	bet	no	ļaunajiem	
gariem.	Cilvēku,	kurš	cenšas	sazināties	ar	mirušajiem,	sauc	par	mediju	

CPN

Pareģis ir cilvēks, kura 
nodarbošanās ir atklāt, 
kas notiks nākotnē.

Izlasiet (vai palūdziet 
kādam bērnam) pantu no 
Bībeles.

Attēls 1-3

CP
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jeb	raganu.	Ne	tādu	“raganu”,	ko	tu	redzi	multenēs	jājam	uz	slotas	
kāta.	 Ir	 īstas	 raganas,	 kuras	 saņem	 savas	 spējas	 no	 velna.	Tās	 var	
izskatīties	kā	jebkurš	cilvēks,	bet,	kad	viņas	stāsta	par	mirušo	balsīm, 
ko	dzird,	tad	kalpo	sātanam.	Tās	nav	mirušo	balsis,	bet	bieži	gan	nāk	
no	ļaunajiem	gariem.	Tev	nekad	nevajag	ielaisties	ar	tādām	lietām.	

3.	Mozus	19:31	Dievs	mūs	brīdina,	ka	tiksim	apgānīti	(darīti	netīri),	
ja	griezīsimies	pie	medijiem.

Varat mācīt pantu šajā brīdī vai arī darīt to stundas beigās.

Tādēļ	noteikti	novērsies,	ja	kāds	tevi	aicina	uzzināt	savu	nākotni	ar	
taro	kāršu	vai	“šķīvīšu	dancināšanas”	palīdzību	vai	stāsta,	ka	kāds,	
pieklauvējot	pie	galda,	atbildēs	uz	jautājumu	par	to,	kas	notiks	nākotnē.	
Tas	ir	bīstami.	

Ja	tu	neesi	Dieva	bērns	un	vēl	neesi	lūdzis,	lai	Kristus	kļūst	par	tavu	
Glābēju,	neklausies	medijos	vai	garos,	vai	zīlniekos.	Tas	tev	neļaus	
sadzirdēt	Dieva	balsi.	Dievs	uz	mums	runā	caur	Bībeli,	un	tev	vajag	
klausīties	šajā	balsī.	Dievs	tev	saka,	 lai	novērsies	no	visām	ļaunām	
lietām	un	nāc	pie	Viņa,	lai	Viņš	var	tev	piedot	un	darīt	tevi	svētu.	
Mediji	tevi	ievedīs	vēl	dziļāk	grēkā	un	daudzās	problēmās,	bet	Dievs	
darīs	tevi	svētu.

Vai	zini,	kā	Viņš	var	tevi	šķīstīt?	Ir	tikai	viens	vienīgs	ceļš:	Kunga	Jēzus	
Kristus,	Dieva	vienpiedzimušā	Dēla	nāve.	Viņš	atstāja	Savas	mājas	
Debesīs	un	atnāca	uz	šo	zemi,	kur	dzīvoja	vairāk	nekā	trīsdesmit	gadu.	
Viņš	nekad	neizdarīja	neko	sliktu.	Savās	domās,	vārdos	un	darbos	
Viņš	vienmēr	izpildīja	sava	Debesu	Tēva	gribu.	Tad	Viņš	uzņēmās	
sodu,	ko	par	saviem	sliktajiem	darbiem	esam	pelnījuši	es	un	tu.	Šis	
sods	bija	nāve.	Kungs	Jēzus,	pienaglots	pie	krusta,	mira	mūsu	vietā.	
Viņš	cieta	ne	par	saviem,	bet	par	taviem	grēkiem.	Tādēļ,	ka	Viņš	mira	
tavā	vietā,	Dievs	nu	tev	var	piedot.	Dievs	ienīst	grēkus	un	aicina	tevi	
no	tiem	atgriezties.	Nāc	pie	Dieva	un	lūdz,	lai	Viņš	tevi	šķīsta,	un	
atdod	savu	dzīvi	Viņam.	Ieklausies	Viņa	mīlošajā	balsī	un	atsaucies	
šodien.	

Kad	Sauls	redzēja	savādo	stāvu	ar	aizsegto	galvu,	viņš	bija	pārliecināts,	
ka	 tas	 ir	Samuēls,	un	paskaidroja:	“Esmu	ļoti	nobijies	no	filistiešu	
armijas	un	vēlos,	lai	tu	pasaki,	ko	vajadzētu	darīt.”	Aizsmakusi,	veca	
balss	atbildēja:	“Man	tev	sakāmas	trīs	ļoti	nepatīkamas	lietas.	

Pirmkārt,	 tā	kā	tu	nepaklausīji	Dievam,	tu	zaudēsi	savu	troni.	Pēc	
tevis	Dāvids	būs	ķēniņš.	To	jau	tu	zini.
Otrkārt,	filistieši	sakaus	tevi	un	tavu	armiju.
Treškārt,	rīt	tu	un	tavi	dēli	kaujā	tiksiet	nogalināti.”
Kad	Sauls	 izdzirda	 šos	 šausmīgos	 jaunumus,	viņš	pārbijies	un	 trī-
cēdams	nespēkā	nokrita	pie	zemes.	Pēc	 ilga	 laika	kalpi	un	sieviete	
palīdzēja	viņam	piecelties.	Sauls	paēda	un	izgāja	tumšajā	naktī.
Nakts	bija	tumša,	bet	Sauls	bija	daudz	lielākā	tumsā.	Viņš	bija	tālu	

CPN

Izlasiet (vai palūdziet 
kādam bērnam) pantu no 
Bībeles.

Parādiet centrālo 
patiesību: “Ir bīstami 
ieklausīties ļaunajos 
garos.”
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no	Dieva,	kas	ir	gaisma.	Tādēļ	viņš	bija	tumsā.		Zēni	un	meitenes	
kristieši,	nekad	nedariet	tā	kā	Sauls.	Nekad	nemuļķojieties	ar	gariem	
vai	medijiem,	vai	zīlniekiem,	vai	cilvēkiem,	kuri	apgalvo,	ka	var	sniegt	
ziņas	no	citas	pasaules.	Nelasi	žurnālus	vai	grāmatas,	kas	vēsta	par	
maģiju,	burvjiem	vai	burvestībām,	vai	kaut	ko	tamlīdzīgu.	Ja	to	darīsi,	
tad	nebūsi	patīkams	Dievam,	kas	tavā	labā	ir	darījis	ļoti	daudz,	un	
pakļausi	sevi	nopietnām	briesmām.	Tu	staigāsi	tumsā,	tālu	no	sava	
Kunga,	kā	to	darīja	Sauls.	
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Novietojiet Saulu (D-85) un viņa armiju (D-86).

Nākamajā	dienā,	kad	Sauls	ar	saviem	karavīriem	devās	cīņā	pret	fi-
listiešiem,	viņa	sirds	bija	baiļu	un	šausmu	pārņemta.	Vai	viņš	tiešām	
tiks	sakauts?
Kauja	trakoja,	un	filistieši	sāka	gūt	virsroku.	Daži	strēlnieki	ar	saviem	
lokiem	sāka	mērķēt	uz	Saulu	un	ar	savām	bultām	viņu	nāvīgi	ievainoja.	
Sauls	saprata,	ka	šos	briesmīgos	ievainojumus	neizturēs,	un	turpat,	
kaujas	laukā,	izbeidza	dzīvi	ar	savu	paša	zobenu.
Tajā	pašā	dienā	tika	nogalināts	Jonatāns	un	divi	citi	prinči,	un	daudz,	
daudz	karavīru.	Tā	bija	bēdu	un	sakāves	diena	visai	Israēla	zemei.
Kādēļ	tajā	dienā	mira	gan	Sauls,	gan	Jonatāns?	Tādēļ,	ka	balss	medija	
mājā	tā	bija	teikusi?	Protams,	nē!	Tas	bija	tāpēc,	ka	Sauls	visu	laiku	
bija	nepaklausīgs	Dievam.	Dievs	pats	pieļāva	filistiešiem	sakaut	Saulu	
un	Israēla	armiju.
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Pēc	 kaujas	 kāds	 vēstnesis	 devās	 garā	 ceļā,	 lai	 paziņotu	 jaunumus	
Dāvidam.	Dāvids	joprojām	bija	Ciklagā	un	droši	vien	domāja:	“Kas	
gan	notiek	Ahiša	un	citu	filistiešu	virsnieku	kaujā	pret	Saulu,	Jonatānu	
un	Israēla	armiju?”
Tad	viņš	ieraudzīja	šurp	skrejošo	vīru.	Tam	vajag	būt	ziņnesim.
Novietojiet karavīrus (D-82), Dāvidu (D-81) un ziņnesi (D-93).

Vīrs	 vēl	 cīnījās	 pēc	 elpas,	 kad	Dāvids	 noraizējies	 jautāja:	 “Kā	 iet	
kaujā?”	(2.	Sam.	1:4)
Jaunais	skrējējs	atbildēja:	“Israēla	armija	 ir	 sakauta,	gan	Sauls,	gan	
Jonatāns	nogalināti.	Šeit	ir	kronis,	ko	es	noņēmu	no	Saula	galvas,	un	
rokassprādze,	ko	noņēmu	no	viņa	rokas.	Tie	ir	viņa	nāves	pierādījumi.”
Ko	gan	šis	ziņnesis	sagaidīja	no	Dāvida	pēc	tādas	vēsts	saņemšanas?	
Varbūt	viņš	uzgavilēs:	“Lieliski!	Ļaunais	ķēniņš	 ir	pagalam!	Nu	es	
varu	būt	ķēniņš!	Viņš	gadiem	mani	vajāja,	bet	nu	reiz	ir	beigts!”	Nē,	
Dāvids	saplēsa	savas	drēbes	par	zīmi	lielajām	bēdām,	raudāja,	sēroja	

CPA

Pirmskolnieki var tēlot 
karavīrus un meršēt.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Neklausies 
ļaunajos garos, tas 
nepatīk Dievam.”

Parādiet kartē Ciklagu.

Šo ainu bērni un skolotājs 
var izspēlēt.

Attēls 2-1
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un	gavēja	(neēda)	savās	skumjās	par	Saula	un	Jonatāna	nāvi.	Cik	brī-
nišķīgi	piedodošs	gars!	Vai	tu	arī	tā	rīkojies,	ja	kāds,	kurš	tev	ir	darījis	
pāri	vai	bijis	ļauns	pret	tevi,	ir	nonācis	nelaimē?	Vai	tev	viņa	ir	žēl?
Tā	rīkojās	Dāvids,	un	Tas	Kungs	grib,	 lai	 tu	arī	rīkotos	tāpat.	Tad	
Dāvids	Saula	un	sava	drauga	Jonatāna	piemiņai	uzrakstīja	brīnišķīgu	
psalmu.	Tajā	viņš	par	abiem,	ne	tikai	par	savu	draugu	Jonatānu,	runāja	
labu.	Viņš	rakstīja:	

“Sauls	un	Jonatāns,	–	tik	mīlami	un	dārgi,	–	
dzīvībā	un	nāvē	tie	netika	šķirti;	
viņi	bija	ātrāki	nekā	ērgļi	un	stiprāki	nekā	lauvas.”	(2.	Sam.	
1:23)

Bet	ķēniņam	Saulam	tas	bija	bēdīgs	gals.	Viņš	darīja	daudzas	sliktas	
lietas	un	beidza,	konsultējoties	nevis	ar	Dievu,	bet	gan	ar	mediju.
Vai	 redzi	 šajā	 gadījumā	 izteikto	 brīdinājumu?	Nekontaktējies	 ar	
medijiem	vai	cilvēkiem,	kuri	sadarbojas	ar	ļaunajiem	gariem.	Ja	esi	
kristietis,	tas	apbēdinās	tavu	Kungu	un	apturēs	tavu	garīgo	dzīvi.	
Ja	 vēl	 neesi	 pestīts,	 klausies	 vienīgi	Dieva	 balsī,	 kad	Viņš	 saka:	
“Nevienu,	kas	pie	Manis	nāk,	Es	neizmetīšu	ārā.”	Nāc	pie	Viņa	šodien.	
Viņš	tevi	neatraidīs.

Noņemiet visas figūras.

 

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Ko	bija	darījuši	Nils	un	Dace	sākumā	stāstītajā	stāstā?	(Uzdevuši 

jautājumus tumšā istabā un atbildē dzirdējuši klauvējienus.)

2.	 Kādu	 izskaidrojumu	 šiem	 tumšajā	 istabā	dzirdētajiem	klauvē-
jieniem	deva	viņu	māte?	(Ka tas bija ļauno garu darbs.)

3.	 Kādēļ	Sauls	vēlējās	dzirdēt	Samuēlu?	(Saula nepaklausības dēļ Dievs 
ar viņu vairs nerunāja, un Sauls gribēja zināt, ko darīt kaujā.)

4.	 Sauls	devās	pie	medija.	Kas	ir	medijs?	(Persona, kas cenšas saņemt 
ziņas no mirušajiem vai garu pasaules.)

5.	 Ko	balss	sacīja	Saulam?	Bija	trīs	lietas.	(Ka viņš zaudēs savu troni. 
Ka filistieši sakaus Israēlu. Ka Sauls un Jonatāns kaujā tiks nogalināti.)

6.	 Vai	vari	no	galvas	pateikt	šodienas	Bībeles	pantu?	(“Negriezieties pie 
pareģiem, netaujājiet zīlniekus; nemeklējiet tos, ka jūs ar tiem nesagānāties.” 
(3. Moz. 19:31))

7.	 Kā	Sauls	nomira?	(Viņu ievainoja ar bultām, un tad viņš metās uz sava 
zobena.)

8.	 Kā	reaģēja	Dāvids,	kad	dzirdēja	par	Saula	un	Jonatāna	nāvi?	(Viņš 
bēdās saplēsa savas drēbes, sēroja un gavēja.)

9.	 Ko	 varam	mācīties	 no	Dāvida	 uzvedības,	 dzirdot	 par	 viņa	
ienaidnieka	nāvi?	(Nevajag priecāties, ja tam, kurš mums ir darījis pāri, 
notiek kaut kas slikts.)

CPA

CPN

Atkārtošanas 
spēle
Armija bļodā
Sadaliet grupu divās 
komandās.

Komandām pēc kārtas 
uzdod pa jautājumam.

(Komanda var 
apspriesties pirms 
jautājuma atbildēšanas 
vai bērni domā patstāvīgi. 
Skolotājs izvēlas, kurš 
pateiks atbildi. Katru 
reizi centieties izsaukt 
citu bērnu.  Taču esat 
uzmanīgi, jo daži bērni 
nevēlas skaļi izteikties.)

Katrai komandai 
iedodiet pa bļodai 
un nodrošinieties ar 
nelieliem priekšmetiem, 
kas simbolizēs karavīrus 
(sīkas rotaļlietas, oļus un 
klucīšus). 

Ja bērns uz jautājumu 
atbild pareizi, viņš var 



Dāvids valda – pārbaudījumi un uzvaras

21

10.	 Kādi	bija	 tie	svarīgie	vārdi,	kurus	es	pieliku	pie	 tāfeles?	 (Dievs 
negrib, lai tu klausies ļauno garu vēstī.)

11.	 Kādēļ	 ir	 bīstami	meklēt	 informāciju	 vietās	 vai	 no	 cilvēkiem,	
kas	varētu	būt	saistīti	ar	ļaunajiem	gariem?	(Tādēļ, ka tie ir Dieva 
ienaidnieki un Dievs grib, lai mēs saņemam atbildes Viņa Vārdā.)

12.	 Ko	vajadzētu	darīt,	 ja	draugs	tevi	aicina	uz	maģijas	seansu	vai	
piedalīties	“šķīvīšu	dancināšanā”? (Pateikt “nē” un paskaidrot, kādēļ. 
Citēt viņam 3. Moz. 19:31.)

ielikt vienu priekšmetu 
savas komandas bļodā. 
Komanda, kurai ir vairāk 
priekšmetu, ir uzvarētāja. 
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8. stunda
Dāvids saskaņā ar Dieva apsolījumu kļūst par ķēniņu

Rakstu vietas skolotājiem
2.	Sam.	2:1-4,8-10

2.	Sam.	3:1,6-12,17-39

2.	Sam.	4:5-7

2.	Sam.	5:1-12

2.	Sam.	7:1-13

Centrālā patiesība
Dieva	Vārds	nekad	nepieviļ.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Tici	katram	Dieva	apsolījumam!

Neatpestītajiem:	 Dievs	 apsola	 tevi	 izglābt,	 ja	
piesauksi	Viņu.

Bībeles pants
“Jebšu	es	arī	staigāju	tumšā	ielejā,	taču	ļaunuma	ne-
bīstos,	jo	Tu	esi	pie	manis,	Tava	gana	vēzda	un	Tavs	
gana	zizlis	mani	iepriecina.”	Psalmi	23:4	

vai	

“Tad	nu	pazemojieties	apakš	Dieva	varenās	rokas,	
lai	Viņš	jūs	paaugstinātu	savā	laikā.”	1.	Pētera	5:6

Rūpīgi	izskaidrojiet	pantu.

Uzskate
	 Figūras:	D-94,	D-95,	D-96,	D-97,	D-98,	D-99,	

D-100,	D-101,	D-102,	D-103,	D-104,	D-105,	
D-106,	D-107	un	D-108.

	Attēli:	2-2,	2-3,	2-4,	2-5,	2-6.

	 Fons:	āra	skats	un	pils	vai	vienkāršs	flanelis.

	 	 	Vārdu	kartītes:	“Dieva	Vārds	nekad	nepieviļ”	
(centrālā	 patiesība)	 un	 “Tici	 katram	Dieva	
apsolījumam!”	 (pielietojums	 atpestītam	
bērnam).	

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Vai	tavs	tēvs	tev	kādreiz	ir	ko	solījis?	 											CP
Notikumu gaita

1.	 Dāvids	tiek	pasludināts	par	ķēniņu	Jūdejā.	 	
 CPN

2.	 Abners	ieceļ	Išbošetu	par	ķēniņu	Israēlā.	 	
 CP

3.	 Norisinās	ilgstošs	karš,	Dāvids	pieaug	spēkā.

4.	 Abners	pāriet	Dāvida	pusē.	

5.	 Abners	tiek	nogalināts.	 CPA
6.	 Išbošets	tiek	nogalināts.	

7.	 Dāvids	kronēts	par	visas	valsts	ķēniņu.	 	
 CP

Kulminācija

8.	 Dāvids	 iekaro	Ciānu	 (Jeruzālemi)	 par	 savu	
galvaspilsētu.

9.	 Dāvids	ceļ	sev	pili.

10.	Tempļa	celšanas	plāni.

Noslēgums

Dievs	saka	“Nē!”	 	 							CPA, CPN
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Stunda 
Vai	tēvs	tev	kādreiz	ir	apsolījis,	piemēram,	“Sestdien	dosimies	piknikā”	
vai	“Atvaļinājuma	laikā	dosimies	uz	Spāniju,”	vai	“Tavā	dzimšanas	
dienā	darīsim	kaut	ko	īpašu”?	Vai	viņš	varēja	izpildīt	savu	solījumu?	
Mūsu	māmiņas	un	tēti	ļoti	cenšas	turēt	savus	solījumus,	bet	reizēm	
notiek	kas	neparedzēts	un	viņi	nevar	izdarīt,	ko	solījuši.	Bet	ar	Dievu	
tā	nekad	nenotiek.	Ja	Viņš	kaut	ko	saka,	tas	noteikti	notiek.	Viņš	ir	
visvarens	un	nekad	nezaudē.
Novietojiet Dāvidu (D-94).

Vai	 atceries,	 ko	Dievs	Dāvidam	pirms	 daudziem	 gadiem	 apsolīja	
un	 kas	 vēl	 nebija	 noticis?	 Jā,	 ka	 viņš	 kļūs	 par	 Israēla	 ķēniņu.	Vai	
Dievs	 turpināja	 turēt	 šo	 solījumu?	 Protams,	Viņa	Vārds	 nekad	
nekļūdās.	

1. aina
Fons: āra skats.

Kādu	dienu	Dāvids	 jautāja	Dievam:	 “Vai	man	doties	 uz	 kādu	no	
Jūdas	pilsētām?”

“Jā,	ej,”	Dievs	atbildēja.	“Dodies	uz	Hebronu.”

Cik	gan	laimīgam	Dāvidam	vajadzēja	justies,	ka	beidzot	varēja	atstāt	
filistiešu	zemi	un	doties	atpakaļ	uz	Israēlu!

Novietojiet israēliešus (D-95, D-96 un D-97).

Tikko	Dāvids,	viņa	vīri	un	visas	ģimenes	atgriezās	savā	pašu	zemē,	
Jūdas	cilts	vadoņi	iznāca	pretim	tos	sagaidīt.	

“Mēs	gribam,	lai	tu	būtu	mūsu	ķēniņš,”	tie	teica	Dāvidam.	

Hebronā	tie	viņu	kronēja	par	ķēniņu.	Dāvids	varēja	būt	ļoti	apmie-
rināts.	Vai	bija	piepildījies	Dieva	apsolījums?	Pilnīgi	vēl	ne.	 Jūdeja	
bija	tikai	maza	daļa	no	visas	Israēla	zemes.	Bet	Dieva	Vārds	nevarēja	
nepiepildīties,	jo,	ja	Dievs	kaut	ko	apsola,	tad	tas	arī	notiek.	Dieva	
Vārds	nekad	nepieviļ.
Bībelē	lasām:	“Debess	un	zeme	zudīs,	bet	Mani	vārdi	nekad	nezudīs.”	
(Mat.	24:35)	Dievs	ir	visvarens,	tādēļ	Viņš	vienmēr	spēj	izdarīt	to,	ko	
apsolījis.	Tādēļ	jau	Bībele	ir	tik	brīnišķīga	grāmata,	un	Dieva	apsolījumi	
mums	 ir	 tik	 dārgi.	Viens	 no	Dieva	 apsolījumiem	 ir:	 “Ikviens,	 kas	
piesauc	Tā	Kunga	Vārdu,	tiks	izglābts.”	(Rom.	10:13)	Vari	būt	drošs,	
ka	tā	ir	patiesība.	Ja	nekad	vēl	neesi	uzticējies	Jēzum	Kristum,	Dieva	
Vārdā	apsolīts,	ka	tiksi	izglābts,	ja	piesauksi	To	Kungu.	Tas	vienkārši	
nozīmē	 lūgt,	 lai	Viņš	 tevi	 izglābj,	 sakot:	 “Kungs,	 izglāb	mani	 no	
grēkiem!”	Piesauc	Viņu	šodien!

Ja	 vēlies	 šodien	uzticēties	 Jēzum	Kristum	kā	 savam	Glābējam	un	
nezini,	kā	 to	 izdarīt,	 esmu	gatavs	palīdzēt.	Kad	nodarbības	beigās	
citi	dosies	prom,	paliec	vienkārši	savā	vietā.	Ja	redzēšu	tevi	paliekam	
sēdot,	es	sapratīšu,	ka	tu	vēlies	zināt,	kā	tikt	glābtam.	Es	no	Bībeles	

CP

CPN

Parādiet kartē Hebronu.

Izlasiet (vai kāds bērns) 
pantu no Bībeles. 

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Dieva Vārds 
nekad nepieviļ.”

Attēls 2-2
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izskaidrošu,	kas	tev	jādara	un	ko	apsola	darīt	Tas	Kungs.	

Noņemiet visas figūras.

2. aina
Fons: vienkāršais vai pils.

Abners	bija	Saula	armijas	ģenerālis	un,	kaut	arī	Sauls	bija	miris,	tomēr	
izlēma	cīnīties	pret	Dāvidu.	Viņš	ņēma	Išbošetu,	Saula	dēlu,	kurš	bija	
palicis	dzīvs,	un	iecēla	viņu	par	ķēniņu	pār	atlikušo	Israēla	zemes	daļu.	

Uzlieciet Abneru (D-99) un Išbošetu (D-100).

Nu	bija	divi	ķēniņi	–	daļa	valsts	sekoja	Dāvidam,	daļa	pieslējās	Iš-
bošetam.
Esmu	pārliecināts,	ka	daži	domāja:	“Kā	gan	Dāvids	var	būt	ķēniņš?	
Išbošets	ir	īstais	ķēniņš.”	

Bet	neviens	nevar	apturēt	Dievu.	Ja	Viņš	ko	saka,	varam	būt	droši,	
ka	tas	tā	notiks.	Tas	Bībeli	dara	atšķirīgu	no	jebkuras	citas	grāmatas.	
Varam	būt	pilnīgi	droši,	ka	tas,	ko	lasām	Bībelē,	ir	patiesība.	Kad	lasi	
Jēzus	apsolījumu:	“Es	nākšu	atkal”,	vari	būt	pārliecināts,	ka	tā	notiks.	
Cilvēki	par	to	var	smieties,	bet	tas	nemaina	faktu,	ka	Viņš	nāk.	Viņš	
nāk,	lai	būtu	Ķēniņš,	ne	lai	piedzimtu	kā	mazs	bērniņs.	

Uzlieciet kroni (D-108).

Išbošets	bija	vājš	ķēniņš,	un	Abners	pieņēma	visus	lēmumus.	Starp	
Dāvidu	un	Išbošetu	sākās	ilgs	karš.	Bībelē	lasām,	ka	Dāvids	kļuva	
arvien	spēcīgāks,	kamēr	tie,	kas	cīnījās	pret	viņu,	kļuva	vājāki	un	vājāki.

Kādu	dienu	 Išbošetam	un	Abneram	bija	nopietnas	domstarpības.	
Beidzot	Abners	ķēniņam	pateica:	“No	šī	brīža	es	pāriešu	pie	Dāvida.	
Es	gādāšu,	lai	viņš	kļūst	par	ķēniņu	visā	Israēla	zemē.	Esmu	beidzis	
tev	kalpot.”
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Fons: āra skats.

Nu	Abners	sāka	dažādu	cilšu	vadoņus	mudināt	celt	Dāvidu	par	ķē-
niņu	pār	visu	valsti.	

Uzlieciet Abneru (D-99) un vadoņus (D-101).

Viņš	teica:	“Dievs	apsolīja,	ka	Dāvids	būs	ķēniņš	pēc	Saula,	liksim	
tad	nu	tam	tā	notikt!”
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Ar	20	vīru	lielu	miesassardzi	Abners	ieradās	arī	pie	Dāvida.
Novietojiet Dāvidu (D-98) un Abneru (D-99).

CP

Parādiet centrālo 
patiesību.
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Viņš	teica	Dāvidam,	ka	sapulcinās	visu	Israēlu,	lai	viņi	varētu	vienoties	
un	celt	Dāvidu	par	ķēniņu.	Dāvids,	protams,	viņu	ļoti	labi	uzņēma,	
sarīkoja	viņam	lielu	mielastu	un	pēc	tam	sūtīja	turpināt	labo	darbu,	
lai	apvienotu	ciltis	ap	Dāvidu	kā	savu	ķēniņu.

Noņemiet visas figūras.

5. aina
Drīz	vien	pēc	tam,	kad	Abners	bija	prom,	Joābs,	Dāvida	ģenerālis,	
atgriezās	no	sekmīgas	kaujas.	Viņš	dzirdēja,	ka	Abners	bija	apciemojis	
Dāvidu	un	ticis	ļoti	laipni	uzņemts.	Joābs	bija	saniknots.	Viņš	iebrāzās	
Dāvida	pilī.	

Novietojiet Dāvidu (D-98) un Joābu (D-102).

“Ķēniņ	Dāvid,”	viņš	sauca,	“ko	tu	esi	izdarījis,	uzņemdams	Abneru?	
Vai	nezini,	ka	viņš	šeit	nāca,	lai	izspiegotu?	Tev	viņu	nevajadzēja	laist	
iekšā!”

Nekavējoties	Joābs	izsteidzās	ārā.

Noņemiet Joābu (D-102).

Viņš	Abneram	aizsūtīja	pakaļ	ziņnešus,	 it	kā	arī	pats	ar	 to	gribētu	
runāt.	Bet	tad	Joābs	negaidot	uzbruka	Abneram	un	to	nogalināja.

Kad	Dāvids	to	uzzināja,	viņš	ļoti	noskuma	un	sēroja	Abnera	dēļ	tāpat	
kā	tad,	kad	Sauls	nomira.	Dāvids	tiešām	bija	ļoti	piedodošs,	vai	ne?	
Nu	Abners	bija	miris.	Viņš	bija	karavīrs,	kas	patiešām	darbojās,	lai	
Dāvids	tiktu	kronēts	par	visas	Israēla	zemes	ķēniņu.	Vai	šis	nu	bija	
vēl	viens	sitiens	Dāvida	izredzēm?	Nu	nē!	Ne	jau	Abners	bija	solījis,	
ka	Dāvids	kļūs	par	ķēniņu,	bet	gan	Dievs.	Un	Dieva	laikā	tas	notiks.

Ja	 apzinies,	 ka	 esi	 pestīts,	 katru	 dienu,	 lasot	Bībeli,	meklē	Dieva	
apsolījumus.	Centies	tos	atcerēties,	izraksti	vai	pasvītro	savā	Bībelē,	
un	tu	piedzīvosi,	ka	Dievs	tur	visus	solījumus.	Kad	esi	nobijies,	Viņš	
apsola:	“Nebīsties,	jo	Es	esmu	ar	tevi,..	Es	tevi	stiprinu,	Es	tev	arī	
palīdzu.”	 (Jes.	 41:10)	Tā	 ir	 patiesība.	Kad	 ir	 grūti	 sekot	Kungam	
Jēzum,	atceries	Dieva	apsolījumu:	“To,	kas	Mani	turēs	godā,	to	arī	
Es	pagodināšu.”	(1.	Sam.	2:30)	Katrs	apsolījums	pieder	tev.	Nevienā	
nevar	vilties,	jo	tas	ir	Dieva	Vārds.	 	
Noņemiet Dāvidu (D-98).

6. aina
Fons: āra skats.

Abners	bija	miris	un	pagājis	vairāk	nekā	septiņi	gadi,	kopš	Dāvids	bija	
kļuvis	par	ķēniņu	Jūdas	ciltij.	Tuvojās	laiks,	kad	vajadzēja	piepildīties	
Dieva	apsolījumam	Dāvidam.

CPA

Izlasiet (vai kāds bērns) 
pantus no Bībeles.

Parādiet centrālās 
patiesības pielietojumu.
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Valsts	ziemeļdaļas	ķēniņš	Išbošets	arī	bija	nogalināts,	un	nu	visu	cilšu	
vadoņi	nāca	pie	Dāvida	uz	Hebronu	un	teica:	“Mēs	gribam,	lai	tu	
esi	mūsu	ķēniņš.	Jau	tad,	kad	Sauls	bija	dzīvs,	tu	biji	mūsu	vadonis.”

Novietojiet Dāvidu (D-98) un izraēliešus (D-95, D-96 un D-97).

Tā	nu	Hebronā	tika	gatavoti	 lieli	svētki,	un	ļaudis	no	visām	ciltīm	
nāca	uz	kronēšanu.
Nomainiet Dāvidu (D-98) ar ceļos nometušos Dāvidu (D-103). Pievienojiet priesteri (D-104) 
ar ragu (D-105) rokās.

Priesteris	svaidīja	Dāvida	galvu	ar	eļļu,	un	viņš	kļuva	visas	valsts	ķē-
niņš.	Esmu	pārliecināts,	ka	visi	ļaudis	uzgavilēja	un	aplaudēja	savam	
jaunajam	ķēniņam.	Tā	bija	 viena	 no	 visvarenākajām	dienām	viņu	
tautas	vēsturē.

Noņemiet visas figūras.
Dievs	bija	teicis,	ka	Dāvids	būs	ķēniņš,	un	nu	tas	bija	noticis.	Dieva	
Vārds	nekad	nepieviļ.	Dievs	nevar	melot	vai	mainīt	Savas	domas.	Citi	
cilvēki	nespēj	apstādināt	Dievu	izpildīt	Savus	apsolījumus.	Ilgi,	ilgi	
pirms	Kunga	Jēzus	piedzimšanas	Dievs	apsolīja	sūtīt	Glābēju,	un	Viņš	
to	izdarīja.	Dievs	teica,	ka	Glābējs	dzims	Betlēmē.	Kur	Viņš	piedzima?	
Tieši	tur!	Simtiem	gadu	pirms	Kunga	Jēzus	nākšanas	uz	zemi	Dievs	
teica,	ka	Viņš	mirs	grēcinieku	vietā	(novietojiet krustu D-107),	un	tieši	
tā	notika.	Visa	Bībele	ir	patiesība,	tas	viss	ir	Dieva	Vārds.	Daži	cilvēki	
domā,	ka	daļa	no	tās	nav	patiesa,	bet	reiz	ikviens	redzēs,	ka	viss	Dieva	
Vārds	ir	patiess	un	nevar	melot.	

Noņemiet krustu (D-107). Novietojiet Dāvidu (D-98).

Dāvids	ļoti	nopietni	uzņēma	to,	ka	ir	ķēniņš.	Viņš	zināja,	ka	Dievs	to	
ir	iecēlis	par	ķēniņu	(2.	Sam.	5:12).	Vispirms	viņš	ieņēma	pilsētu,	kas	
atrodas	kalnā.	Tā	bija	ļoti	labi	nocietināta,	šķita,	ka	nav	iespējams	to	
iekarot,	bet	Dāvids	un	viņa	vīri	to	izdarīja	un	nosauca	par	Jeruzālemi,	
Dāvida	pilsētu.	Tā	kļuva	par	valsts	galvaspilsētu.

Jeruzālemē		Dāvids		sāka		celt		sev		pili		no		vislabākajiem		materiā-
liem	–	akmens	un	skaistā	ciedru	koka,	izdekorējot	ar	dārgmetāliem.
Noņemiet Dāvidu (D-98).

7. aina
Fons: pils.

Kad	pils	bija	uzcelta,	Dāvids	uzaicināja	pie	sevis	pravieti	Nātānu.

Novietojiet Dāvidu (D-98) un Nātānu (D-106).

“Nātān,”	viņš	teica,	“es	dzīvoju	skaistā	pilī,	bet	vieta,	kur	ļaudis	iet	
pielūgt	Dievu,	ir	auduma	telts.	Tas	nav	godīgi!	Es	gribētu	uzcelt	lielu,	

CP
Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.
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stipru	templi,	daudz	skaistāku	par	manu	pili.	Cilvēki	varēs	nākt	tur	
slavēt	un	lūgt	Dievu.”

Dāvids	patiešām	gribēja	patikt	Dievam	un	godināt	Viņu,	vai	ne?	Arī	
Nātāns	domāja,	ka	tā	ir	lieliska	ideja.	Viņš	teica	Dāvidam:	“Ej	un	dari	
visu,	kas	ienāk	tavā	sirdsprātā,	jo	Tas	Kungs	ir	ar	tevi.”	(2.	Sam.	7:3)

Bet	Nātāns	nebija	pārtraucis	jautāt	Dievam,	vai	Viņš	grib,	lai	Dāvids	
ceļ	templi.	Nākamajā	naktī,	kad	Nātāns	aizgāja	gulēt,	viņš	domāja,	
vai	ir	devis	Dāvidam	pareizu	padomu.	Vai	Dievs	patiešām	vēlas,	lai	
Dāvids	ceļ	templi?	Dievs	pats	uzrunāja	Nātānu	un	teica:	“Nē,	Nātān,	
Dāvidam	nav	jāceļ	Templis.	Esmu	bijis	pilnīgi	apmierināts,	ka	cilvēki	
mani	pielūdz	teltī.	Es	svētīšu	Dāvidu	un	būšu	ar	viņu,	taču	ne	viņš,	
bet	viens	no	viņa	dēliem	uzcels	man	Templi.	Tas	notiks	pēc	tam,	kad	
Dāvids	jau	būs	miris.”

Nākamajā	rītā	Nātāns	atkal	atnāca	pie	Dāvida.	Varbūt	viņš	jutās	drus-
ku	neērti,	ka	bija	devis	padomu,	nejautājot	par	to	Dievam.	Nātāns	bija	
devis	Dāvidam	nepareizu	padomu.	Nu	viņš	izklāstīja	vēsti,	kuru	Dievs	
bija	atklājis	iepriekšējā	naktī.	Ķēniņš	Dāvids	bija	pilnīgi	apmierināts,	ka	
tas	nebūs	viņš,	bet	viņa	dēls,	kas	uzcels	Templi.	Dāvids	tomēr	varēja	
daudz	palīdzēt.	Viņš	sagādāja	daudz	no	vajadzīgajiem	materiāliem.

Dāvids	 neuzcēla	Templi,	 jo	Dievs	 bija	 teicis:	 “Nē!”	Dieva	Vārds	
nevar	neizdoties.	Atcerieties	to,	zēni	un	meitenes!	Savā	Vārdā	Dievs	
mūs	arī	brīdina,	ne	tikai	kaut	ko	apsola.	Mums	jāņem	vērā	gan	Viņa	
brīdinājumi,	 gan	 apsolījumi,	 jo	 tie	 piepildīsies.	Dievs	brīdina	 tevi,	
ja	 tu	turpināsi	grēkot,	 tu	nekad	nevarēsi	būt	pie	Viņa	Debesīs.	Tu	
uz	mūžiem	būsi	izslēgts	no	Viņa	klātbūtnes.	Bet	ja	tu	atgriezies	no	
saviem	grēkiem	pie	Kunga	Jēzus,	tev	ir	brīnišķīgs	apsolījums.	Dievs	
rūpēsies,	lai	tas	piepildās.	Apsolījums	skan:	“Ikviens,	kas	piesauc	Tā	
Kunga	Vārdu,	tiks	izglābts.”	(Rom.	10:13)	Vai	piesauksi	Viņu	šodien,	
lai	Viņš	tevi	izglābj?	 	

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Cilvēki	reizēm	dod	solījumus,	kurus	netur.	Vai	vari	nosaukt	dažus	

iemeslus,	kādēļ	cilvēki	netur	savus	solījumus?	(Dažreiz notiek kaut 
kas tāds, kas to dara neiespējamu, vai arī cilvēks pārdomā vai aizmirst.)

2.	 Kādēļ	Dievs	vienmēr	tur	Savus	solījumus?	(Dievs ir visvarens, nekas 
nevar izjaukt Viņa plānus. Dievs neaizmirst un nepārdomā.)

3.	 Kas	 notika,	 kad	Dāvids	 atgriezās	 no	 Ciklagas,	 lai	 dzīvotu	
Hebronā?	(Jūda ļaudis cēla viņu par ķēniņu.)

4.	 Cik	ilgi	Dāvids	bija	ķēniņš	Jūdas	ciltī?	(Vairāk nekā septiņus gadus, 
precīzāk – septiņus ar pusi.)

5.	 Vai	Dieva	apsolījums	Dāvidam	bija	pilnībā	piepildījies,	kad	viņš	
kļuva	par	ķēniņu	Jūdas	ciltij?	(Tikai daļēji, jo Dievs bija solījis, ka 
Dāvids būs ķēniņš visā Israēla zemē.)

CPA, CPN

Izlasiet Bībeles pantu no 
Bībeles

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.
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6.	 Vai	vari	dot	vēl	kādu	piemēru,	kā	Dievs	ir	turējis	Savu	solījumu?	
(Piemēram, Viņš sūtīja Savu Dēlu piedzimt Betlēmē un mirt grēcinieku 
vietā. Jebkurš apsolījums stiprināt un palīdzēt tiem, kas Viņam uzticas.)

7.	 Vai	 vari	minēt	 kādu	Dieva	 brīdinājumu,	 kas	 arī	 piepildās?	
(Piemēram, Viņš reiz sodīs pasauli. Ja mēs mirstam savos grēkos, tad 
nevarēsim būt pie Viņa. Ja mēs Viņam neticam, tad esam nosodīti.)

8.	 Ko	tādu	darīja	Abners	valsts	ziemeļos,	kas	izraisīja	ilgstošu	karu?	
(Viņš iecēla Išbošetu, Saula dēlu, par atlikušās valsts daļas ķēniņu.)

9.	 Ko	Abners	darīja	pēc	domstarpībām	ar	 Išbošetu,	 Saula	dēlu?	
(Abners atstāja Išbošetu un sāka darboties Dāvida labā, lai viņš varētu 
kļūt par visas valsts ķēniņu.)

10.	 Kas	bija	Joābs,	un	ko	viņš	izdarīja?	(Viņš bija Dāvida ģenerālis un 
nogalināja Abneru.)

11.	 Pasaki	divas	lietas,	ko	Dāvids	izdarīja	pēc	tam,	kad	bija	kļuvis	par	
visas	valsts	ķēniņu.	(Viņš iekaroja Jeruzālemi un uzcēla sev pili.)

12.	 Ko	Nātāns	aizmirsa	darīt,	kad	deva	padomu	Dāvidam	droši	sākt	
Tempļa	būvniecību?	(Nātāns aizmirsa jautāt Dievam, vai Viņš grib, 
lai Dāvids to darītu.)

Aktivitāte
Skečš

Mūsu	Bībeles	 pantā	 (1.	 Pētera	 5:6)	 teikts,	 lai	mēs	 zemojamies	 un	
Dievs	mūs	paaugstinās.	

Jēkabs	savas	grāmatas	2.	nodaļā	brīdina	no	favorītisma	–	kādu	cilvēku	
izcelšanu	uz	citu	rēķina.	Lai	bērni	izspēlē	Jēkaba	2:1-9.	Jūs	varat	pirms	
nodarbības	bērniem	izlasīt	tekstus,	kurus	viņiem	būs	jālasa.	

Atkārtošanas 
spēle
Jautā ķēniņam
No plāna kartona izgata-
vojiet kroni, ko uzlikt galvā 
kādam bērnam. Pārvelciet 
kroni ar zeltītu foliju vai 
tamlīdzīgu materiālu. 
Ļaujiet, lai bērni izvēlas 
ķēniņu (karalieni) un viens 
bērns uzliek tam galvā 
kroni. 

Tad bērni var “ķēniņam” 
uzdot jautājumus par 
Dāvida dzīvi. Ja “ķēniņš” 
zina atbildi, viņš patur 
kroni un nākamais bērns 
uzdod jautājumu. Ja 
viņš atbildi nezina, tad 
atdod kroni tam, kurš 
uzdeva jautājumu. Nu 
tas ir ķēniņš un atbild uz 
jautājumiem.

Varat atļaut bērniem lasīt 
dotos jautājumus vai 
izdomāt pašiem.
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9. stunda
Derības šķirsta nolaupīšana un atgūšana

Rakstu vietas skolotājiem
1.	Sam.	4:2-11;	5:1-6:21

2.	Sam.	6:1-19

4.	Moz.	4:5,15,20

Centrālā patiesība
Dievs	ir	svēts.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Arī	tev	jābūt	svētam.

Neatpestītajiem:	Atgriezies	no	saviem	grēkiem,	kas	
tevi	šķir	no	Dieva!

Bībeles pants
Atkārtojiet	iepriekšējās	nedēļas	Bībeles	pantu	Psalmi	
23:4	vai	1.	Pētera	5:6.

Vai	arī	māciet	“Jo	Manas	domas	nav	jūsu	domas,	un	
jūsu	ceļi	nav	Mani	ceļi,”	saka	tas	Kungs”.	(Jesajas	
55:8)

Uzskate
		Figūras:	D-109,	D-110,	D-111,	D-112,	D-113,	
D-114,	D-115	un	D-116.

	 Fons:	āra	skats	vai	vienkāršs	flanelis.

	 Attēli:	3-1

	 Vēlams	izmantot	7.	b	stundā	lietotos	Daces	un	
Nila	attēlus.

	 Vārdu	 kartītes:	 “Dievs	 ir	 svēts”	 (centrālā	
patiesība)	un	“Tev	jābūt	svētam”	(pielietojums	
atpestītam	bērnam).

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Nils	un	Dace	apmeklē	draudzi.																								CP
Derības	šķirsts	tiek	ienests	izraēliešu	nometnē.	CP
Notikumu gaita

1.	 Filistieši	nolaupa	Derības	šķirstu.	 					CPA

2.	 Derības	 šķirsts	 tiek	 novietots	 Dagona	
templī.	

3.	 Dagons	 nokrīt	Derības	 šķirsta	 priekšā	 un	
salūzt.	 		CP

4.	 Dievs	uzsūta	filistiešiem	sērgas	un	mēri.	

5.	 Derības	šķirsts	ratos	tiek	sūtīts	atpakaļ.	

6.	 Izraēlieši	saņem	Derības	šķirstu.	

7.	 Daži	ieskatās	tajā	un	mirst.	 CP

8.	 Dāvids	ratos	ved	Derības	šķirstu	atpakaļ.

9.	 Uza	pieskaras	šķirstam	un	mirst.	 CPN

10.	Derības	 šķirsts	 tiek	 atstāts	Obed-Ēdoma	
namā.

Kulminācija

Dāvids	atved	Derības	šķirstu	uz	Jeruzālemi.

Noslēgums

Viņš	to	novieto	Saiešanas	teltī.								CPA, CPN
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Stunda 
Nils	un	Dace	katru	svētdienu	kopā	ar	vecākiem	devās	uz	baznīcu.	
(Izmantojiet 7.b stundā lietotos bērnu attēlus.) 

Viņiem	bija	piekodināts	klusi	ieiet	baznīcā	un	sēdēt	bez	sarunāšanās,	
atceroties,	ka	Dievs	ir	svēts,	ka	Viņa	tuvumā	un	Viņa	namā	mums	
jābūt	godbijīgiem.	Atvaļinājuma	laikā	ģimene	aizbrauca	uz	citu	baznīcu	
un	 ievēroja,	 ka	 tur,	 kamēr	 dziedāja	 dziesmas,	 daži	 cilvēki	 skatījās	
apkārt.	Dziedot	 tie	daudz	par	Dievu	nedomāja.	Lūgšanas	 laikā	 tie	
vispār	neizrādīja	godbijību.	Nilam	un	Dacei	bija	ļoti	neērti,	jo	viņiem	
vienmēr	bija	mācīts,	ka	Dievs	ir	svēts	un,	lai	gan	Viņš	mūs	ļoti	mīl,	
mums	jābūt	godbijīgiem	un	Viņš	jāgodā.	
Tā	ir,	vai	ne?	To	Dievs	arī	gribēja	iemācīt	Savai	tautai,	Israēla	bērniem.

1. aina
Fons: āra skats.

Daudz	gadu	pirms	tam,	kad	Dāvids	kļuva	par	ķēniņu,	norisinājās	cīņa	
starp	filistiešiem	un	izraēliešiem.	Tajā	laikā	Dieva	tauta	nepaklausīja	
Dieva	likumiem	un	Dievs	ļāva	filistiešiem	uzvarēt.	Izraēliešu	karavīri	
savā	nometnē	 zaudēja	drosmi	 (novietojiet karavīrus – D-110),	 bet	 tad	 tie	
izdomāja,	kā	gūt	uzvaru.
Sūtnis	no	nometnes	skrēja	un	nozuda	aiz	kalniem.	Drīz	vien	viņš	
nāca	atpakaļ,	bet	nu	kustējās	pavisam	lēni,	un	kopā	ar	viņu	bija	vēl	
kādi	cilvēki.	Uz	pleciem	tie	nesa,	kaut	ko	pārklātu	ar	zilu	audumu.	
Novietojiet karavīrus (D-109) un šķirstu (D-111).

Raižu	izteiksmi	karavīru	sejās	nomainīja	prieks,	kad	vīri	ar	savu	nastu	
plecos	pienāca	tuvāk.	Visa	armija	sāka	kliegt	un	gavilēt.
Filistieši,	 kuru	 nometne	 nebija	 pārāk	 tālu,	 dzirdēja	 saucienus	 un	
brīnījās,	kas	ir	noticis.	Viņi	noskaidroja,	ka	ar	zilo	audumu	pārklātais	
priekšmets	ir	Dieva	šķirsts.	Es	izskaidrošu,	kas	tas	ir.
Pirms	daudziem	gadiem	Dievs	Savai	tautai	bija	licis	uztaisīt	šķirstu.	
(Es	nerunāju	par	šķirstu,	ko	būvēja	Noa,	tas	bija	cits	šķirsts.)	Tas	bija	
taisīts	no	koka	un	pārklāts	ar	zeltu.	Vāks	bija	no	tīra	zelta	ar	ķerubiem	
(viena	no	eņģeļu	kārtām)	virspusē.	Šis	šķirsts	atradās	speciālā	teltī,	
ko	sauca	par	Saiešanas	telti.	Saiešanas	teltij	bija	divas	daļas,	un	tikai	
viens	cilvēks	drīkstēja	ieiet	tur,	kur	glabājās	šķirsts.	Tur	drīkstēja	ieiet	
tikai	vienreiz	gadā.	Šis	cilvēks	bija	augstais	priesteris.	Nevienam	citam	
nebija	atļauts	pat	paskatīties	uz	šo	īpašo	šķirstu.	Tajā	atradās	dažas	
lietas,	to	skaitā	divas	akmens	plāksnes,	uz	kurām	bija	rakstīti	Dieva	
likumi.	
Tiem	tautai	vajadzēja	atgādināt,	ka	tās	Dievs,	kurš	ir	vienmēr	klātesošs,	
ir	 svēts	Dievs.	 “Svēts”	 nozīmē,	 ka	Dievs	 ir	 savādāks,	 savrups	 un	
nošķirts	no	cilvēkiem.	Viņš	ir	šķīsts	un	labs.	Dievs	ir	tik	šķīsts,	ka	
Viņš	pat	nevar	paskatīties	uz	grēku.	
Reizēm	televizorā	mēs	skatāmies	to,	ko	pat	sapņos	nedarītu,	bet	mums	
patīk	skatīties.	Taču	Dievs	ir	tik	šķīsts,	ka	nevar	paciest	grēku.	Viņš	
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ir	pilnīgs	labums.	Viņš	visscaur	ir	gaisma.	Nekas	grēcīgs	nevar	nākt	
pie	Dieva,	tas	Viņa	svētumā	tiktu	sadedzināts.	
Izraēliešu	 armiju	 pāršalca	 skaļi	 saucieni,	 jo	 karavīri	 nu	 bija		
pārliecināti	par	uzvaru,	 tādēļ	ka	 šķirsts	bija	viņu	vidū.	Filistieši	
bija	 nobijušies.	 Tie	 runāja	 savā	 starpā:	 “Dievs	 ir	 pie	 viņiem	
nonācis	nometnē!”	(1.	Sam.	4:7)	Tie	bija	dzirdējuši	par	varenajiem	
brīnumiem,	ko	Dievs	bija	darījis	Savas	tautas	labā,	bet	domāja,	ka	
Tas	ir	tikai	viens	no	daudzajiem	dieviem.	Viņi	nesaprata,	ka	Dievs	
ir	vienīgais	Dievs	un	ka	Viņš	ir	pilnīgi	svēts.	Filistieši	apņēmās	būt	
drosmīgi	un	cīnīties	sīvāk	nekā	jebkad.	
Drīz	vien	 sākās	kauja.	Kā	 tu	domā,	kas	 šoreiz	uzvarēja?	 Izraēlieši	
cerēja	viegli	uzvarēt,	un	filistieši	pa	pusei	bija	nobijušies,	ka	 tas	 tā	
tiešām	varētu	notikt.	Bet	nē!	Israēla	ļaudis	atkal	tika	sakauti.	Šajā	reizē	
tika	nogalināti	30	000	karavīru	un	nolaupīts	Dieva	šķirsts!	Kas	par	
šausmīgu	posta	dienu!
Kādēļ	Dievs	 pieļāva	 Savas	 tautas	 sakāvi?	Tās	 nepaklausības	 dēļ.	
Tā	 nesa	Dieva	 likumus	 šķirstā.	Bet	 savos	 darbos	 un	 sirdīs	 ļaudis	
tiem	pašiem	likumiem	nepaklausīja.	Viņi	meloja,	krāpa	un	zaga.	Un	
visļaunākais	bija	tas,	ka	Dievam	viņu	dzīvēs	nebija	pirmā	vieta.
Zēni	un	meitenes	kristieši,	jūs	nenesat	šķirstu	ar	Dieva	likumiem	tajā.	
Varbūt	jūs	nesat	Dieva	Vārdu	savās	galvās.	Jūs	domājat:	“Es	daudz	
zinu	par	Dievu;	esmu	iemācījies	daudz	Bībeles	stāstu;	varu	noskaitīt	
no	galvas	daudz	Bībeles	pantu.”	Tas	ir	ļoti	labi,	bet	Dievam	daudz	
svarīgāk	ir,	vai	 jūs	paklausāt	Viņa	Vārdam.	Dievs	ir	šķīsts	un	labs.	
Un	Viņš	sagaida,	 lai	arī	 jūs	būtu	šķīsti	un	 labi.	Vai	 jūs	pārdomājat	
Bībeles	pantus	un	tēmas,	kas	tiek	mācītas	šeit,	Labās	Vēsts	pulciņā,	
un	tad	lūdzat,	lai	Dievs	palīdz	paklausīt?	Vai	pagājušās	nedēļas	laikā	
atcerējāties,	ka	Dieva	Vārds	nekad	nepieviļ?	Vai	pateicāties	Dievam	par	
to?	Vai	noskaņojāt	savu	prātu	paklausīt	Dieva	pavēlei,	kad	mācījāmies	
par	izvairīšanos	no	sliktas	kompānijas?	Ne	tas	ir	svarīgi,	cik	daudz	
no	Bībeles	jūs	nēsājat	apkārt	savās	galvās.	Dievam	no	svara	ir	tas,	cik	
daudz	jūs	tam	paklausāt.
Filistieši	Dieva	šķirstu	 līdz	ar	citu	 iegūto	laupījumu	līksmi	nesa	uz	
savu	pašu	zemi.	Viņi	Dieva	šķirstu	novietoja	viena	sava	pagānu	dieva	
Dagona	templī	un	aizvēra	durvis.
Noņemiet visas figūras.

Vai	zini,	ko	tie	atrada,	kad	nākamajā	rītā	atvēra	tempļa	durvis?	Dagons	
šķirsta	priekšā	bija	nokritis	ar	seju	pie	zemes.	Viņi	to	atkal	piecēla.	
Kad	nākamajā	rītā	tika	atvērtas	durvis,	Dagons	atkal	bija	pie	zemes!	
Šoreiz	tā	galva	un	rokas	bija	nolūzušas!	Bija	palicis	tikai	tā	ķermenis.	
Tad	nu	ļaudis	novietoja	šķirstu	kaut	kur	citur.	Bet	lai	arī	kur	tas	nonāca,	
Dievs	tur	sūtīja	slimības	un	nāvi.
Ko	Dievs	šiem	ļaudīm	centās	iemācīt?	Ka	Viņš	nav	tikai	viens	no	
dieviem.	Viņš	ir	vienīgais	patiesais	Dievs.	Viņš	ir	visu	radījis.	Viņš	ir	
šķīsts	un	svēts.	Citi	“dievi”,	piemēram	Dagons,	ir	tikai	elki	bez	kādas	
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varas.	Tie	ir	tikai	koka	vai	akmens	gabali.	Pat	ja	tiem	ir	galva,	viņi	nespēj	
redzēt,	dzirdēt	vai	domāt.	Ja	tiem	ir	rokas,	viņi	neko	nevar	izdarīt.	Un	
nabaga	Dagonam	vairs	nebija	pat	akmens	galvas	un	roku!		
Beidzot	filistieši	nolēma	sūtīt	šķirstu	atpakaļ	uz	Izraēlu.	Viņi	atrada	
tīrus,	jaunus	ratus,	ielika	tajos	šķirstu	un	priekšā	aizjūdza	divas	govis.	
Rati	brauca	projām	pa	ceļu	uz	Izraēlu.	Kad	tie	piebrauca	pie	robežas,	
Israēla	ļaudis	no	tuvējās	pilsētas	saņēma	tos	ar	lielu	prieku.	
Bet	daži	vīri,	aizmirsuši,	ko	Dievs	bija	teicis,	ieskatījās	šķirstā.	Viņi	
nokrita	miruši.	Šādā	stingrā	veidā	Dievam	bija	Savai	tautai	jāatgādina,	
ka	Viņš	 ir	 svēts	Dievs,	ka	 tai	 ir	 jāpaklausa	Viņa	Vārdam	un	 jābūt	
godbijīgiem	Viņa	tuvumā.	
Tādēļ,	ka	daži	vīri	tur	nomira,	izraēliešiem	bija	bail	vest	šķirstu	kaut	
kur	tālāk	un	tas	palika	kāda	vīra	namā	gandrīz	simts	gadus,	tieši	līdz	
tam	laikam,	kad	Dāvids	kļuva	ķēniņš	Jeruzālemē.	 	

2. aina
Dāvids	gribēja	godāt	un	cienīt	To	Kungu.	Viņš	zināja,	kur	atradās	
šķirsts,	un	gribēja,	lai	tas	būtu	galvaspilsētā	Jeruzālemē.	Tādēļ	viņam	
bija	liels	plāns	atvest	to	atpakaļ.	Kopā	ar	30	000	vīru	viņš	nogāja	uz	
pilsētu,	kur	atradās	šķirsts.	Šķirstam	bija	speciāli	izgatavoti	jauni	rati,	
ko	vilka	vērši.	
Novietojiet Dāvidu (D-112), vīrus (D-115) un Uzu (D-114).

Dāvids	un	30	000	vīru	soļoja	šķirstam	pa	priekšu.	Tur	bija	arī	visādu	
mūzikas	 instrumentu	 spēlētāju	 grupa,	 kas	Dievam	 spēlēja	 slavas	
dziesmas.	Tā	bija	varena	prieka	diena,	kad	šķirsts	pēc	tik	daudz	gadu	
prombūtnes,	tika	vests	uz	Jeruzālemi!
Bet	Dāvids	 pieļāva	 nopietnu	 kļūdu.	Viņš	 neievēroja	Dieva	 dotos	
norādījumus	attiecībā	uz	šķirsta	pārvietošanu.	Pirms	daudziem	gadiem	
Dievs	bija	teicis,	ja	šķirstu	nepieciešams	kaut	kur	pārvietot,	tad	tas	
jāpārsedz	ar	zilu	audumu,	šķirsta	sānos	piestiprinātajos	riņķos	jāievieto	
nesamās	kārtis	un	priesteriem	tas	jānes	uz	saviem	pleciem.	Tiem	bija	
šis	īpašais	uzdevums	–	rūpēties	par	šķirstu.	Bet	Dievs	teica,	ka	pat	
viņi	nekad	nedrīkst	pieskarties	šķirstam.
Dāvids	nepaklausīja	tam,	ko	Dievs	bija	teicis.	Vai	nu	viņš	aizmirsa,	vai	
domāja,	ka	tas	nav	svarīgi.	Šķirstu	ielika	vēršu	vilktos	ratos.	Lielajai	
procesijai	virzoties	uz	priekšu,	kādā	nelīdzenā	ceļa	posmā	rati	sakratījās	
un	šķirsts	sāka	slīdēt.	Kāds	vīrs	Uza,	kas	bija	tuvumā,	izstiepa	roku,	
lai	noturētu	šķirstu,	un	uzreiz	pakrita	miris.	Bībelē	teikts,	ka	Dievs	
sadusmojās	uz	Uzu	un	sita	to	tā,	ka	viņš	mira.	
Nomainiet Uzu (D-114) ar mirušo Uzu (D-116).

Kādēļ	Uza	nomira?	Tas	arī	Dāvidam	bija	jautājums.	Tādēļ,	ka	viņš	
aizskāra	šķirstu,	bet	Dievs	skaidri	bija	teicis,	ka	to	nedrīkst	darīt.	
Dievam	Savai	tautai	bija	jāmāca,	ka	Viņš	ir	svēts	un	cilvēki	nevar	Viņu	
ņemt	viegli,	grēks	nevar	būt	Dieva	tuvumā.	Dievs	nokārtoja,	ka	šis	
stāsts	ir	ierakstīts	Bībelē,	lai	arī	es	un	tu	varam	mācīties,	ka	Dievs	ir	
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svēts.	Ja	tava	dzīve	ir	grēka	pilna,	tu	nevari	būt	Dieva	tuvumā.	Vai	
tava	dzīve	ir	grēcīga?	Vai	tu	melo	un	esi	nepaklausīgs?	Vai	tu	pārkāp	
Dieva	 likumus	zagdams	un	krāpdams?	Dieva	acīs	 tavi	grēki	 ir	 ļoti	
nopietni,	un	tie	tevi	šķir	no	Dieva.
Bet	 tomēr,	 kaut	 arī	 tu	 esi	 grēkojis	 un	Dievs	 ienīst	 grēku,	 jo	Viņš	
ir	šķīsts,	Viņš	tevi	 ļoti	mīl.	Viņš	sūtīja	Kungu	Jēzu,	kas	tika	sodīts	
tavu	grēku	dēļ.	Jēzus	mira	pie	krusta	tavā	vietā.	Vai	nāksi	pie	Viņa	
šodien,	nožēlosi	savus	grēkus	un	lūgsi,	lai	Viņš	tev	piedod	un	dara	
par	Savu	bērnu?	Viņš	tevi	izglābs	jau	šodien,	jo	ir	apsolījis:	“Ikviens,	
kas	piesauks	tā	Kunga	Vārdu,	tiks	izglābts.”	(Rom.	10:13)	
Noņemiet Uzu (D-116).

Nu	Dāvids	bija	nobijies	un	nolēma	pārtraukt	šķirsta	pārvešanu	uz	
Jeruzālemi.	Tas	tika	atstāts	Obed-Ēdoma	namā.	Kamēr	šķirsts	atradās	
viņa	namā,	Dievs	svētīja	šo	vīru	un	viņa	ģimeni.	Pēc	trim	mēnešiem	
Dāvids	nolēma	atkal	mēģināt	atgādāt	šķirstu	uz	Jeruzālemi.	Šajā	reizē	
viņš	to	darīja	pareizā	veidā.	
Nomainiet šķirstu ratos (D-113) ar nesto šķirstu (D-111).

Dāvids	ievēroja	Dieva	norādījumus	par	šķirsta	transportēšanu.	Atkal	
bija	varens	gājiens.	Kad	šķirsts	lēnām	tika	nests	kalnā	uz	Jeruzālemi,	
tika	pūstas	taures	un	cilvēki	no	prieka	dejoja.	To	novietoja	īpašā	teltī,	
ko	Dāvids	šim	nolūkam	bija	uztaisījis.	Tajā	dienā	Tam	Kungam	tika	
upurēts	daudz	dzīvnieku,	jo	ļaudis	pielūdza	un	pateicās	Dievam.
Šķirsta	nogādāšana	 atpakaļ	bija	prasījusi	daudz	 laika,	un	pa	 ceļam	
vairākiem	 cilvēkiem	bija	 jāmirst,	 jo	 viņi	 bija	 nepaklausīgi	Dieva	
Vārdam.	Vai	beidzot	tauta	iemācījās,	ka	Dievs	ir	pilnīgi	svēts	un	šķīsts?	
Zēni	un	meitenes,	kas	mīlat	To	Kungu,	vai	jūs	saprotat,	ka	Dievs	ir	
svēts	un	ka	Viņš	sagaida,	lai	arī	jūs	būtu	svēti?	Viņš	ar	Svēto	Garu	
dzīvo	jūsos	un	var	palīdzēt	dzīvot	labu,	tīru	un	svētu	dzīvi.	 	
Bet,	 ja	tu	vēl	neesi	glābts,	atgriezies	šodien	no	saviem	grēkiem	un	
nāc	pie	Dieva	pēc	piedošanas.	Ja	to	nedarīsi,	tavs	grēks	tevi	šķirs	no	
Dieva	tagad	un	mūžībā.	 	

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	 Israēla	 karavīri	 kādā	 dienā	 savā	 nometnē	 sacēla	 lielu	

troksni?	(Tādēļ, ka tika atnests Derības šķirsts.)

2.	 Kas	atradās	šķirstā?	(Akmens galdiņi ar Dieva baušļiem.)

3.	 Ko	israēlieši	cerēja	notiekam,	kad	šķirsts	bija	viņu	nometnē?	(Tie 
cerēja, ka filistieši tos vairs nevarēs sakaut un viņi uzvarēs.)

4.	 Kādēļ	Dievs	 pieļāva,	 ka	 viņi	 atkal	 tika	 sakauti?	 (Tādēļ, ka viņi 
nepaklausīja Dievam. Dieva likumi bija šķirstā, bet ne ļaužu sirdīs un 
dzīvēs.)

5.	 Kur	filistieši	novietoja	šķirstu?	(Sava dieva Dagona templī.)

Izlasiet pantu no Bībeles.
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6.	 Kas	notika	ar	Dagonu?	(Viņš nokrita šķirsta priekšā. Otrajā reizē 
nolūza tā galva un rokas.)

7.	 Ko	Dievs	mācīja	filistiešiem?	(Ka Viņš nav tikai viens no dieviem. 
Viņš ir vienīgais patiesais Dievs, visa Radītājs.)

8.	 Kad	filistieši	 sūtīja	 šķirstu	atpakaļ,	 tas	gandrīz	uz	100	gadiem	
apstājās	kādā	mazā	pilsētiņā.	Kādēļ	 tā	notika?	 (Kādi cilvēki bija 
ieskatījušies šķirstā un miruši. Tādēļ ļaudīm bija bail no šķirsta.)

9.	 Kā	Dievs	bija	norādījis	šķirstu	pārvietot? (Pārklāt ar zilu audumu, 
tā sānos piestiprinātajos riņķos ielikt nesamās kārtis un priesteriem nest 
to uz pleciem.)

10.	 Kādu	nopietnu	kļūdu	Dāvids	pieļāva	un	kādas	bija	sekas?	(Viņš 
nolēma vest šķirstu ratos. Uza pieskārās šķirstam un momentā mira.)

11.	 Kā	skanēja	svarīgie	vārdi,	kurus	es	pieliku	pie	tāfeles	un	vairākas	
reizes	atkārtoju?	(Dievs ir svēts.)

12.	 Ja	Dievs	 ir	 svēts,	 ko	Viņš	 gaida	no	mums?	 (No neatpestītajiem: 
atgriezties no grēkiem, kas šķir no Dieva. No atpestītajiem: arī būt svētiem.)

Aktivitāte
Skečs

1.	aina.		 Daži	bērni	var	nospēlēt	stundas	ievadu,	kad	Nils	un	Dace	
redz	citus	bērnus	esam	neuzmanīgus	un	bez	godbijības	
draudzē	vai	svētdienskolā.

2.	aina.		 Pēc	dievkalpojuma	viņi	 ļoti	 laipni	un	pieklājīgi	 izskaidro	
citiem	bērniem,	ka	to	rīcība	nav	pareiza,	jo	Dievs	ir	svēts.	
Viņi	var	izskaidrot	stāstu	par	Uzu.

Kad visi bērni komandā 
stāv, tad atbildot uz 
jautājumu pareizi, vienam 
no pretinieku komandas ir 
jāapsēžas.

Kad visi jautājumi 
ir atbildēti, uzvar tā 
komanda, kurai ir vairāk 
stāvošu bērnu. 



37

9 b. stunda
Dāvids un Batseba

Rakstu vietas skolotājiem
2.	Sam.	11:1-27;	12:1-24

Centrālā patiesība
Tev	nebūs	pārkāpt	laulību!

Pielietojums
Atpestītajiem	un	neatpestītajiem:	Dievs	grib,	lai	tu	

dzīvo	tīru	dzīvi.

	 Novērsies	no	savas	nešķīstības,	kas	tevi	
šķir	no	Dieva.

Bībeles pants
Šajā	papildstundā	varat	neizmantot	23.	psalmu	un	
mācīt	bērniem	1.	Tim.	5:22b	“Neuzņemies	atbildību	
par	svešiem	grēkiem,	sevi	pašu	glabā	šķīstu”.

Uzskate
	 Figūras:	 D-117,	 D-118,	 D-119,	 D-120	 un	
D-121.	

	 Fons:	jumts,	telpas	iekšskats	un	pils	vai	vienkāršs	
flanelis.

	 Vēlams	izmantot	7	b.	stundā	lietoto	Daces	un	vēl	
kādas	līdzīga	vecuma	meitenes	attēlu.

	 Attēli:	3-2;	3-3;	3-4;	3-5;	3-6.

	 Ja	 jums	 ir	 “Dāvids	 –	 vīrs	 pēc	Dieva	 sirds”	
nodarbību	materiāli,	varat	izmantot	D-28a-b-c-d	
figūras.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

“Jana,	kas	noticis?”	 CP

Notikumu gaita

1.	 Dāvids	paliek	Jeruzālemē.	

2.	 Viņš	pārkāpj,	laulību	ar	Batsebu.	 CPA

3.	 Dāvids	izplāno	Ūrijas	nāvi.	

4.	 Batseba	kļūst	Dāvida	sieva.	 CPN

5.	 Piedzimst	bērniņš.	

6.	 Nātāns	norāj	Dāvidu.	

Kulminācija

Dāvids	nožēlo,	un	Dievs	piedod.	 	CPA

Noslēgums

Neskatoties	 uz	 Dāvida	 lūgšanām,	 bērniņš	
nomirst.	 CP
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Evaņģēlija vēsts
Biļete	uz	Debesīm

Nokopējiet biļeti un parādiet bērniem.

Ja	 tu	 vēlies	 doties	 uz	 kino	 vai	 kādu	 sporta	 pasākumu,	 kas	 tev	
nepieciešams?	

Sagaidiet atbildes.

Pareizi.	 Tev	 nepieciešama	 biļete.	 	 Bez	 biļetes	 tevi	 neielaidīs.	 Lai	
nokļūdu	Debesīs	arī	nepieciešama	biļete.		Tā	nav	tāda,	kā	es	nupat	
rādīju.	Ieklausies	Bībeles	pantā	un	tu	uzzināsi,	kas	nepieciešams,	lai	
nokļūtu	Debesīs.

Izlasiet Jāņa 3:36 no Bībeles.  Sagaidiet bērnu atbildes.

Pantā	teikts,	ka	tev	nepieciešams	Dēls	–	Jēzus.	Viņš	ir	vienīgais	ceļš,	
kā	tavi	grēki	var	tikt	piedoti	un	tu	varēsi	doties	uz	Debesīm.

Lietojiet šo priekšmetu 
stundu, aicinot bērnus 
atsaukties evaņģēlijam 
vai kā papildu aktivitāti 
stundā.

Vienai 
personai
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CP

Piezīme:
Šajā nodarbībā tiek 
pārrunāts godījums 
saistībā ar seksu un 
laulību. Jums jāizvēlas 
bērnu vecumam 
piemērotus piemērus. 
Mūsdienās sekss ārpus 
laulības ir ļoti pierasta 
lieta un bērniem ir 
jāseņem atbildes par šo 
jautājumu.

Lūdziet gudrību no Dieva, 
lai spētu viņiem dod 
pareizas atbildes.

Izlasiet no Bībeles          
1. Mozus 20:14; 5. Mozus 
5:18.

Stunda 
Ievadā varat  izmantot  iepriekšējās stundās rādīto Daces un vēl kādas līdzīga vecuma meitenes  
attēlus.

“Kas	 noticis,	 Jana?”	 jautāja	Dace.	Viņas	 labākā	 draudzene	 skolā,	
Jana	izskatījās	gaužām	bēdīga	un	starpbrīdī,	galvu	atspiedusi	uz	sola,	
klusiņām	šņukstēja.	Pusdienās	viņa	neko	nebija	ēdusi	un	izskatījās	
tiešām	nožēlojami.

Tā	kā	Dace	turpināja	ļoti	laipni	izturēties	un	mierināt	draudzeni,	viņa	
beidzot	izstāstīja,	kas	par	lietu.

“Mūsu	ģimenē	ir	noticis	kaut	kas	šausmīgs,”	viņa	teica.	“Tētis	nupat	
aizgāja	dzīvot	pie	citas	sievietes	un	atstāja	mani	un	māmiņu	vienas.	
Mēs	jūtamies	tik	vientuļas	un	nelaimīgas!”

Zēni	un	meitenes,	ir	tik	daudz	nelaimīgu	ģimeņu,	kur	tētis	ir	aizgājis	
pie	citas	sievietes	un	mīl	to,	nevis	savu	sievu.	Reizēm	tā	ir	māmiņa,	
kura	aiziet	pie	cita	vīrieša.	

Cilvēki,	kuri	šādi	rīkojas,	nodara	lielu	ļaunumu	savai	ģimenei,	bet	vēl	
vairāk	tie	grēko	pret	Dievu.	Bībelē	Dievs	ļoti	skaidri	ir	teicis:	“Tev	
nebūs	pārkāpt	laulību.”	(2.	Moz.	20:14,	5.	Moz.	5:18)	Tas	nozīmē,	ka	
vīram	jābūt	uzticīgam	savai	sievai.	Viņš	nekad	nedrīkst	pārgulēt	vai	
mīlēt	citu	sievieti.	Tāpat	arī	sievai	nedrīkst	būt	neviens	cits	kā	tikai	
viņas	vīrs.

Dievs	ir	iedibinājis	laulību,	lai	vīrietim	varētu	būt	viena	īpaša	sieviete	
par	sievu,	ko	mīlēt	un	par	ko	rūpēties.	Tādā	pašā	veidā	sievietei	 ir	
viens	īpašs	vīrietis,	ko	viņa	mīl	un	ar	ko	dzīvo	kopā,	un	neviens	cits	
vīrietis.	To	Dievs	mums	māca	Savā	Vārdā.	Pat	Dāvids,	pārkāpdams	
laulību,	ļoti	sadusmoja	Dievu.	  

1. aina
Fons: vienkāršs flanelis vai lēzens jumtapārsegums.

Tas	viss	sākās	pavasarī.	Ķēniņa	Dāvida	karavīri	atkal	devās	karā.	Bet	
Dāvids	palika	pilī	Jeruzālemē.	

Novietojiet Dāvidu (D-117).

Kādu	vakaru	viņš	uzkāpa	uz	pils	jumta.	Skatoties	pāri	uz	kaimiņmāju,	
viņš	ieraudzīja	skaistu	sievieti	mazgājamies.

“Kas	tā	ir?”	viņš	jautāja	kādam	no	saviem	kalpiem.

“Tā	ir	Batseba,	Ūrijas	sieva,”	skanēja	atbilde.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Attēls 3-2
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2. aina
Fons: iekšskats. Novietojiet Batsebu (D-118).

Dāvids	bija	precēts	vīrs,	un	nu	viņš	zināja,	ka	arī	Batseba	ir	precējusies,	
bet	tomēr	Dāvids	nelikās	mierā	un	sūtīja	savus	kalpus	atvest	Batsebu	
uz	pili,	lai	varētu	par	viņu	papriecāties.

Dāvida	grēks	sākās	ar	skatīšanos,	tad	viņš	ļāva	vaļu	sliktām	domām	
un	beidza	ar	laulības	pārkāpšanu.	

Zēni	un	meitenes,	esiet	uzmanīgi,	ko	skatāties,	jo	ar	to	viss	sākas,	ļoti	
bieži	ar	video,	ko	iznomājat,	ar	TV	programmām,	kuras	skatāties,	un	
žurnāliem,	kas	ienāk	jūsu	mājās.	Reizēm	tie	ir	netīru	stāstu	un	attēlu	
pilni.	Ja	esi	kristietis	un	kaut	kas	netīrs	(piemēram,	vīrietis	mīlinās	ar	
sievieti,	kura	nav	viņa	sieva)	tiek	rādīts	TV	vai	video,	vienkārši	atstāj	
istabu	vai	izslēdz	televizoru,	ja	tas	ir	tavējais.	Neklausies	netīros	jokos	
par	seksu.	Ej	prom	vai	palūdz	cilvēkam	nestāstīt	tev	tādus	jokus.	Arī	
pats	 tādus	nestāsti.	Dievs	grib,	 lai	 tīrs	 ir	gan	tavs	prāts,	gan	darbi.	
Kungs	 Jēzus	 teica,	 ka	Viņa	 skatījumā	 vienlīdz	 slikti	 ir	 gan	domāt	
netīras	domas,	 gan	darīt	netīrus	darbus	 (Mat.	 25:28).	Lūdz	 savam	
Debesu	Tēvam	dot	tev	spēku,	kad	tiec	kārdināts,	lai	vari	būt	šķīsts	
un	neskatīties	uz	kaut	ko	netīru	vai	nešķīstu	tikai	tādēļ	vien,	ka	citi	tā	
dara.	Viņš	ir	apsolījis	palīdzēt,	ja	lūgsi.	Viņš	saka:	“Kad	taisnie	sauc,	
tad	Tas	Kungs	viņus	uzklausa	un	izglābj	no	visām	viņu	bēdām.”	(Ps.	
34:18)  

Tajā	naktī	Batseba	atkal	atgriezās	mājās.

Noņemiet Dāvidu (D-117) un Batsebu (D-118).

Bet	kādu	dienu	viņa	sūtīja	ķēniņam	šādu	ziņu:	“Ķēniņ	Dāvid,	man	
būs	bērns.	Tu	esi	viņa	tēvs	un	nevis	mans	vīrs	Ūrija.”

Situācija	patiesi	bija	kļuvusi	nopietna,	vai	ne?

3. aina
Fons: pils.

Ūrija	bija	karavīrs	un	atradās	kaujas	 laukā	Joāba,	Dāvida	vislabākā	
ģenerāļa	vadībā.	Dāvids	sūtīja	ziņu,	lai	Joābs	uz	dažām	dienām	atlaiž	
Ūriju,	ka	tas	var	atnest	ziņas	ķēniņam	Dāvidam	uz	Jeruzālemi.

Novietojiet Dāvidu (D-117) un Ūriju (D-119).

Ūrija	atnāca	un	ziņoja	par	visu,	kā	sokas	karā.

“Un	tagad	apciemo	savu	sievu,”	teica	Dāvids,	“un	es	aizsūtīšu	tev	
garšīgas	 vakariņas.”	Bet	Ūrija	 negāja	mājās.	Viņš	 gulēja	 ar	 citiem	
kalpiem	pie	pils.	

Nākamajā	 dienā	 ķēniņš	 jautāja:	 “Kādēļ	 tu	 negāji	mājās?”	Ūrija	

CPA

Aiciniet bērnus iztēloties 
kāda varētu būt saruna 
starp Dāvidu un Ūriju.

Izlasiet pantus no Bībeles.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītiem 
bērniem.

Attēls 3-3
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atbildēja:	“Es	paturēju	prātā	visus	citus	karavīrus,	kuri	gulēja	zem	
klajas	debess,	pat	ģenerālis	Joābs.	Kā	gan	es	varētu	iet	mājās,	atpūsties,	
gulēt	ērtā	gultā	un	baudīt	visus	pārējos	labumus?”

Dāvids	atkal	uzaicināja	viņu	visu	dienu	pavadīt	pilī,	deva	ļoti	labus	
ēdienus	un	daudz	vīna	dzert	un	mudināja	viņu	doties	mājās	un	pavadīt	
nakti	ar	sievu.

Ja jums ir pārāk mazi bērni un nākamā daļa tiem nav piemērota, varat to izlaist. 

Redziet,	Dāvids	gribēja,	lai	ļaudis	domātu,	ka	Batseba	sākusi	gaidīt	
bērniņu	no	tā	laika,	kad	Ūrija	bija	mājās	un	pavadīja	nakti	pie	viņas.	
Bet	arī	nākamo	nakti	Ūrija	pavadīja	pie	pils	durvīm	un	negāja	mājās	
gulēt	pie	Batsebas.

Dāvids	saprata,	ka	pēc	bērniņa	piedzimšanas	ikvienam	būs	skaidrs,	
ka	Ūrija	nevar	būt	tā	tēvs,	jo	nav	bijis	mājās	pie	savas	sievas	vairākus	
mēnešus,	un	tad	viņš	spēra	citu	ļaunu	soli.	Viņš	nolēma	panākt,	ka	
Ūriju	 nogalina.	Dāvids	 uzrakstīja	 Joābam	vēstuli,	 kurā	 bija	 teikts:	
“Kad	tu	dodies	cīnīties	pret	ienaidnieka	pilsētu,	noliec	Ūriju	pirmajās	
rindās	un,	kad	ienaidnieks	uzbrūk,	atsauc	citus	vīrus	atpakaļ	un	atstāj	
Ūriju	vienu.”

Noņemiet Ūriju (D-119).

Nabaga	Ūrija!	Viņš	nesa	šo	aizzīmogoto	vēstuli	 Joābam!	Domāju,	
viņš	nenojauta,	ka	nes	instrukciju	par	to,	kā	tikt	nogalinātam.

Kad	Joābs	saņēma	vēstuli,	viņš	darīja,	kā	Dāvids	bija	pavēlējis,	un	
Ūriju	nošāva	ienaidnieka	strēlnieki,	kad	viņš	viens	stāvēja	bīstamajā	
kaujas	pirmajā	līnijā.	Patiesībā	Dāvids	bija	izdarījis	slepkavību,	vai	ne?	
Tas	bija	viņš,	kurš	panāca,	ka	Ūrija	patiešām	tika	nogalināts.

Noņemiet Dāvidu (D-117).

4. aina
Fons: pils.

Kad	Batseba	uzzināja	par	sava	vīra	nāvi,	viņa	sēroja.	Bet	tad	atnāca	
Dāvids	un	uzaicināja	viņu	pie	sevis	uz	pili,	un	viņa	kļuva	tam	sieva.

Novietojiet Dāvidu (D-117) un Batsebu (D-118).

Pavisam	nedaudz	cilvēku	zināja,	kas	bija	noticis	un	kā	Dāvids	panāca,	
ka	Ūrija	tika	nogalināts,	lai	paņemtu	viņa	sievu.	Bet	Dievs	to	zināja,	
un	mēs	Bībelē	lasām:	“Bet	šī	lieta,	ko	Dāvids	bija	darījis,	gan	nepatika	
Tam	Kungam.”	(2.	Sam.	11:27)

Jā,	protams!	Dāvids	nu	bija	pārkāpis	divus	Dieva	likumus:	viņš	bija	
pārkāpis	laulību	un	nogalinājis.	

Viens	grēks	ved	pie	nākošā.	Vai	tu	to	esi	pamanījis?	Tu	sava	slinkuma	
dēļ	 neizpildi	mājasdarbu,	 tad	 tev	 nākas	melot,	 lai	 noslēptu	 savu	

Iztēlojieties kā kalps 
saņēma Dāvida vēstuli, 
atritināja to un izlasīja 
rīkojumu.

Izlasiet pantu no Bībeles.

CPN
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slinkumu	utt.	Viens	grēks	ved	pie	nākošā.	Varbūt	tu	skatījies	kaut	ko	
netīru	vai	neglītu	video	vai	žurnālā.	Tad	tas	nāk	tev	prātā,	un	tu	daudz	
par	to	domā,	varbūt	tu	izstāsti	neķītru	joku	vai	izdari	ko	tādu,	par	
ko	vēlāk	kauns.	Skatiens	ierosina	domas,	un	domas	ved	pie	darbiem.	
Tāpat	kā	Dāvida	grēks	Dievam	nepatika,	arī	tavējais	Viņam	nepatīk.	
Varbūt,	tāpat	kā	Dāvida	gadījumā,	par	tavu	grēku	zina	tikai	daži	cilvēki,	
bet	Dievs	to	noteikti	zina,	un	Viņam	nepatīk	tas,	ko	dari.

Dievs	zina	visu	par	taviem	grēkiem,	bet	Viņš	tevi	arī	mīl.	Dievs	tik	
ļoti	tevi	mīl,	ka	tevis	dēļ	sūtīja	no	debesīm	uz	zemi	Kungu	Jēzu,	Savu	
vienīgo	Dēlu.	Jēzus	dzīvoja	vairāk	nekā	trīsdesmit	gadus,	nedomādams	
nevienu	sliktu	domu	un	neteikdams	nevienu	nepareizu	vārdu.	Viņš	
bija	bez	grēka,	bet	cieta	pie	krusta	 tavu	un	manu	grēku	dēļ.	Viņš	
uzņēmās	 sodu,	 kuru	mēs	 bijām	pelnījuši	 savu	 grēku	 dēļ.	 Tomēr	
Kungs	Jēzus	Kristus	nepalika	miris.	Viņš	uzcēlās	no	mirušajiem	un	
nu	ir	mūžīgi	dzīvs.

Tādēļ,	ka	paša	Dieva	Dēls	uzņēmās	tavu	sodu,	Viņš	var	tev	piedot.	
Nāc	šodien	pie	Dieva!	Saki	Viņam,	ka	tu	nožēlo	savus	grēkus.	Lūdz,	lai	
Viņš	tev	piedod	un	nāk	tavā	dzīvē,	lai	vienmēr	būtu	ar	tevi.	Kad	Viņš	
dzīvo	tevī,	tad	var	dot	spēku	pārspēt	kārdinājumus,	kas	ir	visapkārt.	

Vai	gribi	vairāk	uzzināt,	kā	Tas	Kungs	var	 iemājot	 tevī?	Vai	 tev	 ir	
jautājumi	par	to,	kā	pārspēt	kārdinājumus?	Nodarbības	beigās	tu	vari	
parunāt	ar	mani.	Vienkārši	apsēdies	pirmajā	rindā.	

Pēc	dažiem	mēnešiem	piedzima	Dāvida	un	Batsebas	dēls.	Zināmā	
mērā	tā	bija	priecīga	diena,	bet	patiesībā	Dāvids	jau	ilgu	laiku	bija	
ļoti,	ļoti	bēdīgs.	Dāvids	zināja,	ka	ir	rīkojies	slikti,	un	tas	viņu	darīja	
nelaimīgu.	Šajā	laikā	viņš	uzrakstīja	dažus	psalmus	un	tajos	izteica,	
cik	nelaimīgs	un	bēdīgs	jutās	sava	grēka	dēļ.	Bija	tā,	it	kā	smaga	nasta	
vilktu	viņu	pie	zemes.	Ar	grēku	vienmēr	tā	ir.	Mēs	jūtamies	nelaimīgi,	
jo	mūsu	sirdsapziņa	 saka,	ka	esam	darījuši	 sliktu	un	Dievs	nav	ar	
mums	apmierināts.

Noņemiet Dāvidu (D-117) un Batsebu (D-118).

5. aina
Kādu	 dienu	Dāvids	 savā	 pilī	 uzņēma	 ciemiņu.	Tas	 bija	 pravietis	
Nātāns.

Novietojiet Dāvidu (D-117) un Nātānu (D-121).

Viņi	bija	labi	draugi	un	bieži	bija	runājušies.

“Dāvid,”	 teica	Nātāns,	 “man	 tev	 kaut	 kas	 ļoti	 svarīgs	 jāpastāsta.	
Kaimiņos	dzīvoja	divi	vīri.	Viens	bija	ļoti	bagāts,	otrs	–	ļoti	nabags.	
Bagātajam	bija	liels	aitu	un	liellopu	ganāmpulks.	Nabagajam	bija	tikai	
mazs	jēriņš.”

Ja jums ir “Dāvids – vīrs pēc Dieva sirds” materiāli, varat izmantot aitu attēlus (D-28a-b-c-d).

Attēls 3-4

Attēls 3-5 a
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“Šī	aitiņa	bija	visas	ģimenes	mīlule.	Viņi	to	baroja	ar	savu	ēdienu,	un	
bērni	ar	to	spēlējās.	Tā	bija	ģimenē	kā	maza	meitiņa.

Kādu	dienu	pie	bagātā	vīra	uz	mielastu	atnāca	ciemiņš.	Tā	vietā,	lai	
nokautu	vienu	no	saviem	daudzajiem	lopiem	mielasta	sagatavošanai,	
viņš	 devās	 uz	 nabagā	 vīra	māju,	 paņēma	 tā	mazo	mīļo	 jēriņu	 un	
nokāva	to.”

Kad	Dāvids	to	izdzirdēja,	viņš	kļuva	nikns.	“Tas	vīrs	ir	nāvi	pelnījis!”	
viņš	sauca.

Nātāns	paskatījās	Dāvidam	tieši	acīs.	“Tu	esi	tas	vīrs!”	viņš	teica.	“Tā	
ir	vēsts	no	Dieva,”	viņš	vēl	piebilda.	“Tu	esi	kā	tas	bagātais	vīrs,	jo	
Dievs	tev	ir	devis	tik	daudz	kā	laba:	Viņš	tevi	pasargāja	no	Saula,	Viņš	
iecēla	tevi	par	ķēniņu,	Viņš	tev	deva	pārvaldīt	visu	valsti	un	daudz	citu	
svētību.	Bet	tu	gāji	un	paņēmi	no	nabagā	–	no	Ūrijas	–	to	mazumu,	
kas	tam	bija,	–	tu	paņēmi	Ūrijas	sievu,	kuru	viņš	tik	ļoti	mīlēja.	Dievs	
tevi	sodīs	par	to,	ko	esi	izdarījis.	Tev	visu	laiku	būs	jākaro,	un	pat	daži	
no	tavas	ģimenes	celsies	pret	tevi.”

Nomainiet Dāvidu (D-117) ar ceļos nometušos Dāvidu (D-120).

Dāvids	zināja,	ka	ir	rīkojies	slikti.	Dievs	jau	to	bija	teicis,	un	nu	Viņš	
teica	to	atkal	caur	pravieti	Nātānu.	Ar	bēdu	pilnu	sirdi	viņš	teica:	“Es	
esmu	grēkojis	pret	To	Kungu!”

Nātāns	atbildēja:	“Tas	Kungs	tev	ir	piedevis.”

Dāvids	neizsūdzēja	 savu	grēku	Nātānam.	Tas	nebija	Nātāns,	 kurš	
piedeva,	bet	pats	Dievs.

Beidzot	Dāvids	rīkojās	pareizi,	vai	ne?	Viņš	no	sirds	izsūdzēja	savu	
grēku	Dievam.	Un	tas	Kungs	apsola:	“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)

Nu	Dāvids	varēja	teikt:	“Svētīgs,	kam..	grēki	nolīdzināti.”	(Ps.	32:1)	
Dāvids	mīlēja	Dievu	un	tomēr	krita	grēkā.	Vai	arī	tu	esi	kritis	kādā	
grēkā,	neskatoties	uz	to,	ka	patiesi	esi	Dieva	bērns?	Varbūt	tas	nav	tik	
briesmīgs	kā	Dāvidam,	bet,	vienalga,	tas	ir	grēks,	kas	nepatīk	Dievam.	
Dari	tāpat	kā	Dāvids:	izsūdzi	savu	grēku	Tam	Kungam	un	lūdz,	lai	
Viņš	dara	tevi	tīru.

Kad	būsi	pieaudzis,	tu	droši	vien	apprecēsies.	Dievs	grib,	lai	esi	uzticīgs	
savai	sievai	vai	vīram.	Nedrīkst	būt	neviens	cits	cilvēks,	ar	kuru	tu	
dzīvotu,	kā	tikai	tas	viens	īpašais.	Paturi	to	prātā!	

Televīzijā	tu	bieži	redzi,	ka	precēti	vīri	dzīvo	ar	citām	sievietēm,	kuras	
nav	viņu	sievas,	vai	precētas	sievietes,	kurām	citi	vīrieši	 ir	mīļākie.	
Tas	ir	nepareizi.	Bībele	to	sauc	par	laulības	pārkāpšanu,	un	tas	ļoti	
apbēdina	un	sadusmo	Dievu.	 

CPA

Izlasiet pantus no Bībeles.

Parādiet pielietojuma 
kartīti atpestītiem 
bērniem.

Attēls 3-5 b

Attēls 3-6
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CPN

Nātānam	bija	 vēl	 kas	 sakāms.	 “Dāvid,”	 viņš	 teica,	 “Dievs	 tev	 ir	
piedevis,	bet	tava	grēka	dēļ	bērns	mirs.”

Grēks	nes	ciešanas.	Piemēram,	ja	tu	lieto	narkotikas	un	tad	to	sirsnīgi	
nožēlo	Dieva	priekšā,	un	lūdz	Viņam	piedošanu,	Viņš	to	darīs,	bet	
uzņemtās	indes	dēļ	tev	varbūt	būs	slikta	veselība.	Vai	vēl	cits	piemērs:	
vīrietis,	kurš	dzīvo	ar	daudz	dažādām	sievietēm.	Ja	viņš	patiesi	atgriežas	
pie	Tā	Kunga,	Dievs	tam	piedos,	bet	savas	nepareizās	dzīves	laikā	
viņš	varbūt	ir	dabūjis	briesmīgu	slimību	–	AIDS.	

Dāvids	lūdza	un	gavēja,	bet,	kā	jau	Dievs	to	bija	teicis,	bērns	septītajā	
dienā	nomira.	Kāds	bēdīgs	posms	Dāvida	dzīvē!	Atceries	turēties	pa	
gabalu	no	visa	veida	netīrām	lietām,	kas	nepatīk	Dievam	un	šķir	tevi	
no	Viņa!

Noņemiet visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādu	grēku	Dāvids	izdarīja,	ņemdams	cita	vīra	sievu?	(Laulības 

pārkāpšanu.)

2.	 Kā	sauca	šo	sievieti?	(Batseba)

3.	 Kā	sauca	viņas	vīru?	(Ūrija)

4.	 Kādu	ziņu	Dāvids	ar	Ūriju	nosūtīja	Joābam?	(Ka Ūriju jānoliek 
pirmajā līnijā un kaujā jāatstāj vienu, lai viņu ienaidnieka strēlnieki varētu 
nogalināt.)

5.	 Pārkāpjot	laulību,	Dāvids	grēkoja	pret	daudziem.	Kuri	tie	bija?	
(Pret Dievu, pret Batsebu, ievedot viņu grēkā, pret viņas vīru, pret saviem 
kalpiem, rādot tiem sliktu piemēru.)

6.	 Kā	Dāvids	jutās,	kad	bija	grēkojis?	(Nožēlojami)

7.	 Kādu	stāstu	Nātāns	stāstīja	Dāvidam?	(Par bagāto vīru un nabago, 
kam bija tikai viens jēriņš.)

8.	 Kādā	veidā	Dāvids	 līdzinājās	bagātajam	vīram?	 (Dievs viņu bija 
svētījis aizsargādams, iecēlis par ķēniņu u.c., bet viņš paņēma visu, kas 
bija dārgs Ūrijam.)

9.	 Kā	Dievs	var	piedot	manus	un	tavus	grēkus?	(Tikai tādēļ, ka Kungs 
Jēzus mira par mūsu grēkiem un arī par Dāvida grēkiem.)

10.	 Nātāns	teica,	ka	Dāvida	grēka	dēļ	notiks	kaut	kas	slikts.	Kas?	
(Ka bērniņš mirs. Arī tas, ka Dāvidam visu mūžu būs jākaro un kādi 
no ķēniņa ģimenes sacelsies pret viņu.)

11.	 Cik	 ilgi	 bērniņš	 dzīvoja? (Septiņas dienas pēc Nātāna sarunas ar 
Dāvidu.)

Atkārtošanas 
spēle
Izvēlies pareizo ceļu
Sagatavojiet divas 
aploksnes. Uz vienas 
uzlīmējiet uzlīmi 
“Pareizais ceļš”,              
uz otras – “Nepareizais 
ceļš”.

Uz papīra lapiņām, kuras 
ieliek “pareizā ceļa” 
aploksnē, uzrakstiet 
pozitīvus skaitļus.

Uz papīra lapiņām, kuras 
ieliek “nepareizā ceļa” 
aploksnē, uzrakstiet 
negatīvus skaitļus.

Kad bērns ir pareizi 
atbildējis uz jautājumu, 
turot abas aploksnes sev 
aiz muguras, ļaujiet viņam 
izvēlēties aploksni, no 
kuras viņš izvilks lapiņu ar 
iegūstamiem punktiem.

Spēles beigās sasummē 
punktus. Uzvar komanda 
ar lielāko punktu skaitu.
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12.	 Pasaki	kādu	piemēru,	kā	mūsu	grēks	nes	ciešanas	pat	pēc	tam,	
kad	Dievs	to	ir	piedevis!	(Narkotiku lietošana vai amorāla dzīve var 
izraisīt slimības.)

Aktivitāte
Diskusija:	klausies	un	paklausi

Palūdziet	 bērniem	 pastāstīt	 kā	 Bībelē	minētie	 cilvēki	 paklausīja	
Dievam:	Jēzus	(Lūkas	22:43,	Filipiešiem	2:80,	Abrahāms	(1.	Mozus	
22:1-18)	un	Noa	(1.	Mozus	6:22).	

Pajautājiet,	kā	mūsdienās	kristieši	uzzina,	ko	Dievs	no	viņiem	vēlas.	
Papildiniet	bērnu	teikto,	ka	Dievs	runā	uz	mums	ar	Bībeles,	Svētā	
Gara,	kristīgu	draugu	un	vecāku	un	situāciju	palīdzību.	

Ja	 ir	 laiks,	 izspēlējiet	 situācijas,	 kurām	bērni	var	 saskatīt,	 kā	Dievs	
runā	uz	mums.

Aktivitāte
Mammu,	vai	drīkstu?

Pārrunājiet,	 kāpēc	Dievs	 vēlas,	 lai	mēs	 paklausītu	 savu	 vecākus	
(Kolosiešiem	 3:20,	Efeziešiem	 6:1-3	 un	 Sal.	 pam.	 6:20-22).	 Tad	
spēlējiet	spēli	“Mammu,	vai	drīkstu?”	

(Bērni	 nostājas	 vienā	 līnijā	 iepretim	 skolotājam	 jeb	 “mammai”.	
Mamma	katram	bērnam	dod	rīkojumus,	piemēram:	“Jāni,	trīs	pēdas	
uz	priekšu.”		Pirms	rīkojuma	izpildes	bērnam	ir	jāpajautā:	“Mammu,	
vai	drīkstu?”	Mamma	atbild:	“Jā,	tu	drīksti.”	Ja	bērns	aizmirst	pajautāt,	
viņam	jāatgriežas	aiz	starta	līnijas.	Bērns,	kurš	pirmais	sasniedz	finiša	
līniju,	ir	uzvarējis.)
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10. stunda
Dāvids un Mefibošets

Rakstu vietas skolotājiem
2.	Sam.	4:4;	9:1-13;	16:1-4;	19:15,24-30

Centrālā patiesība
Dievs	ir	žēlīgs	grēciniekiem.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Esi	 pateicīgs	Dievam	par	Viņa	 tev	

parādīto	žēlastību!

Neatpestītajiem:	Ja	uzticēsies	Jēzum	Kristum,	Dievs	
tevi	darīs	par	Savu	bērnu.

Bībeles pants
“Tu	klāj	man	galdu	maniem	ienaidniekiem	redzot,	
Tu	svaidi	ar	eļļu	manu	galvu,	mans	kauss	ir	piepildīts	
pilns	līdz	malai.”	Psalmi	23:5	vai	

“Esiet	cits	pret	citu	 laipni	un	žēlsirdīgi;	piedodiet	
cits	 citam,	 kā	 arī	Dievs	Kristū	 jums	 ir	 piedevis.”	
Efeziešiem	4:32

Uzskate
	Figūras:	D-122,	D-123,	D-124,	D-125,	D-126,	
D-127,	D-128,	D-129,	D-130,	D-132	un	D-133.

		Fons:	pils	un	vienkāršs	flanelis	vai	tikai	vienkāršs	
flanelis.

	 Attēli:	4-1;	4-2;	4-3;	4-4;	4-5;	4-6.

		Uzrakstiet	uz	papīra	loksnēm	vārdus	“nabags”,	
“klibs”	 un	 “ienaidnieks”.	Pielieciet	 pie	 tāfeles,	
kad	tas	norādīts	tekstā.

 	 Sagatavojiet	 uzrakstu	 ar	 CP	 “Dievs	 ir	 žēlīgs	
grēciniekiem”	un	pielieciet	pie	tāfeles.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Mefibošetam	bija	slikts	dzīves	iesākums.

Notikumu gaita

1.	 Jonatāna	 dēls	Mefibošets	 bērnībā	 kļuva	
kropls.

2.	 Kad	Dāvids	 kļuva	 ķēniņš,	 viņš	meklēja	
Jonatāna	dēlus.	 CPN

3.	 Mefibošets	–	nabags,	kropls	un	no	ienaidnieka		
ģimenes	Dāvida	priekšā.	                   CPN

Kulminācija

4.	 Dāvids	adoptē	Mefibošetu	sev	par	dēlu.	 	
     CPN, CPA

5.	 Mefibošeta	kalps	Ciba	viņu	apmelo.

6.	 Mefibošets	paliek	uzticīgs	Dāvidam.	 	
 CPA, CPN
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Stunda 
1. aina
Fons: vienkāršais.

Mefibošetam	bija	slikts	dzīves	sākums.	Viņš	bija	viens	no	Jonatāna	
dēliem.
Novietojiet aukli ar Mefibošetu rokās (D-122).

Viņa	 vārdu	 ir	 grūti	 izrunāt,	 vai	 ne?	Teiksim	 visi	 kopā:	Me-fi-bo-
šets!
Kādu	dienu,	kad	Mefibošetam	bija	tikai	pieci	gadi,	ārpus	istabas,	kur	
viņš	spēlējās,	bija	dzirdams	skaļš	 troksnis,	kliegšana	un	raudāšana.	
Mefibošets	neko	nesaprata,	bet	bija	pienākušas	šausmīgas	ziņas.	Tas	
bija	tolaik,	kad	filistieši	sakāva	Israēla	armiju	un	Sauls,	Jonatāns	un	
viņa	brāļi	 tika	nogalināti.	 (Vai	 atceries	 šo	 stāstu,	 ko	 stāstīju	pirms	
dažām	nedēļām?)	
Tu	vari	 iztēloties,	 kādas	pilī	 bija	bēdas,	 kad	 tika	 saņemta	 ziņa	par	
armijas	sakāvi	un	ķēniņa	Saula,	Jonatāna	un	citu	prinču	nāvi.	Ļaudis	
bija	pārbijušies.	Viņi	domāja,	ka	pavisam	drīz	filistieši	būs	klāt	un	
arī	viņus	nogalinās,	 izlaupīs	un	aizvedīs	visu,	ko	vien	var	paņemt.	
Jāglābjas,	kamēr	vēl	var!
Mefibošeta	aukle	paņēma	zēnu	un	skrēja	paslēpties.	Viņai	bija	gaužām	
žēl	mazā	zēna,	kurš	bija	zaudējis	tēti.	Bet,	auklei	skrienot,	Mefibošets	
kaut	kā	izslīdēja	viņai	no	rokām	un	nokrita	uz	grīdas.
Nomainiet aukli un Mefibošetu (D-122) ar aukli (D-123) un zēnu uz grīdas (D-124).

Tas	bija	 ļoti	 slikts	kritiens,	un	šausmīgas	sāpes	pārņēma	abas	viņa	
kājas.	Viņš	nevarēja	piecelties.	Viņš	sāpēs	skaļi	kliedza.
Aukle	viņu	aši	pacēla	(nomainiet D-123 un D-124 ar D-122)	un	skrēja	tālāk.	
Domāju,	mazais	Mefibošets	 ļoti	 elsoja,	kad	aukle	viņu	 turēja	cieši	
sev	piespiestu	klāt.	Bet	viņa	nevarēja	apstāties.	Viņi	bija	briesmās.	
Varbūt	aukle	sataustīja,	ka	Mefibošetam	ir	lauztas	kājas,	bet	viņai	bija	
jānokļūst	drošībā.
Beidzot	viņi	nonāca	drošā	vietā,	kur	noslēpties,	tālu	no	pils.	Pagāja	
nedēļas	un	mēneši	un	pakāpeniski	 sāpes	kājās	mitējās,	bet	mazais	
Mefibošets	nevarēja	iet,	skriet	vai	spēlēties	kā	citi	bērni.	Viņam	visu	
atlikušo	mūžu	bija	lemts	palikt	kroplim.
Noņemiet visas figūras. Novietojiet pieaugušo Mefibošetu (D-133).

Ļaudis,	kuri	rūpējās	par	Mefibošetu,	juta,	ka	viņš	aizvien	ir	briesmās	
un	nevar	 atgriezties	 pilī.	 Tie	 dzirdēja,	 ka	 nu	Dāvids	 ir	 kļuvis	 par	
ķēniņu,	un	baidījās,	vai,	uzzinot,	ka	Mefibošets	joprojām	ir	dzīvs,	viņš	
to	nenogalinās.	Tolaik,	jaunam	ķēniņam	uzkāpjot	tronī,	tas	meklēja	
iepriekšējā	ķēniņa	dēlus	un	nodeva	tos	nāvei,	lai	tie	nevarētu	kļūt	par	
ķēniņiem	jaunā	valdnieka	vietā.
Noņemiet Mefibošetu (D-133).

Parādiet ar pirkstiem 
bērnam vecumu.

Attēls 4-1
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2. aina
Ieteicamais fons: pils.

Nu	Dāvids	bija	ķēniņš	pār	visu	valsti.	Dievs	viņu	bija	iecēlis	un	vareni	
svētījis.
Novietojiet Dāvidu uz troņa (D-125 un D-126).

Mefibošets	nezināja,	ka	Dāvids	neplānoja	darīt	viņam	ļaunu.	Pilnīgi	
pretēji!	Viņš	 atcerējās	 solījumu,	 ko	 pirms	 daudziem	 gadiem	bija	
devis	savam	draugam	Jonatānam.	Dāvids	bija	solījis,	ka	rūpēsies	par	
Jonatāna	ģimeni,	ja	viņš	tiks	nogalināts.	(Jonatāns	solīja	to	pašu,	ja	
Dāvids	tiktu	nogalināts.)	Dāvids	bieži	domāja,	cik	labs	draugs	viņam	
bija	Jonatāns,	un	gribēja	turēt	savu	solījumu.
Jonatāna	dēļ	Dāvids	gribēja	uzņemt	jebkuru	no	sava	drauga	ģimenes	
locekļiem.	(Pielieciet	pie	tāfeles	“Dievs	ir	žēlīgs	grēciniekiem”.)	Kā	
gan	 svētais	Dievs	 var	 būt	 žēlīgs	 grēciniekiem?	 Sava	Dēla,	Kunga	
Jēzus	Kristus	dēļ,	kurš	tika	sodīts	mūsu	grēku	dēļ.	Mefibošets	neko	
nebija	darījis,	lai	Dāvids	viņu	uzņemtu.	Mēs	neesam	neko	izdarījuši,	
lai	Dievs	mūs	pieņemtu.	Gluži	 otrādi	 –	mēs	 esam	darījuši	 daudz	
slikta,		pelnot	sodu.	Bet	Dieva	žēlastība	ir	ļoti	liela.	Viņš	radīja	ceļu,	
kā	grēciniekiem	tikt	glābtiem.	Dievs	deva	Savu	paša	Dēlu,	lai	Viņš	
tiktu	sodīts	pie	krusta	mūsu	grēku	dēļ.	Dievs	pieņem	ikvienu,	kurš	
uzticas	Jēzum	Kristum.	Ja	tu	nāc	tieši	tāds,	kāds	esi,	ar	visiem	saviem	
grēkiem,	Dievs	pieņem	tevi	tādēļ,	ka	Viņa	Dēls	mira	tevis	dēļ.	
Dāvida	kalpi	sāka	meklēt,	vai	nav	palicis	kāds	no	Saula	ģimenes,	un	
beidzot	viņi	atveda	Cibu,	Saula	īpašuma	pārzini.
Novietojiet Cibu (D-127).

Dāvids	viņam	 jautāja:	“Vai	no	Saula	ģimenes	 ir	kāds	palicis,	kāds,	
kuram	es	Jonatāna	dēļ	varētu	žēlastību	parādīt?”	
Cibam	vajadzēja	būt	pārsteigtam.	Viņš	varēja	gaidīt,	ka	ķēniņš	teiks:	
“Pasaki	man,	vai	no	Saula	ģimenes	kāds	 ir	palicis,	 lai	es	viņu	varu	
nodot	nāvei!”	Bet	Dāvidam	tas	nebija	padomā.
Ciba	atbildēja:	“Jā,	ir	viens	dēls,	kurš	ir	kropls.”
“Kur	viņš	ir?”	jautāja	Dāvids.
Ciba	pastāstīja,	ka	viņš	dzīvo	mazā	ciematā	uz	laukiem,	kur	slepenībā	
uzaudzināts,	nekad	neparādoties	Jeruzālemes	tuvumā.
“Ej	un	atved	viņu	šurp!”	Dāvids	pavēlēja.
Noņemiet Cibu (D-127).

3. aina
Mefibošetam	bija	jāmēro	garš	ceļš	uz	Jeruzālemi.	Domāju,	ka,	nākot	
iekšā,	viņš	drebēja.	Varbūt	viņš	domāja:	“Nu	ķēniņš	mani	ir	atradis	
un	laikam	sodīs	ar	nāvi.”
Novietojiet Mefibošetu (D-128).

Tiklīdz	Mefibošets	parādījās	pilī	Dāvida	priekšā,	viņš	nokrita	uz	sejas	

CPN
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

Attēls 4-2

Attēls 4-3

Attēls 4-4
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ķēniņa	priekšā.	Kā	tu	domā,	kādēļ	Mefibošets	bija	tik	izbijies?
Novietojiet uzrakstu “ienaidnieks”.

Viņš	bija	no	ienaidnieka	ģimenes.	Viņš	bija	ļaunā	ķēniņa	Saula,	kurš	
kalnos	vajāja	Dāvidu	gadiem	ilgi,	cenšoties	viņu	noķert	un	nogalināt,	
mazdēls.
Novietojiet uzrakstu “kropls”.

Viņš	bija	kropls.	Viņš	pat	nevarēja	staigāt	vai	strādāt.	Ko	Dāvidam	
darīt	ar	šādu	nederīgu	cilvēku,	kā	tikai	tikt	vaļā	no	viņa?
Novietojiet uzrakstu “nabags”.

Viņš	 bija	 nabags.	Tādēļ,	 ka	Mefibošetam	kā	 ienaidnieka	 ģimenes	
loceklim	vajadzēja	slēpties	un	viņš	nevarēja	strādāt,	viņš	bija	nabags.	
Mefibošetam	nebija	bagātības	vai	kaut	kā	cita,	ko	dot	ķēniņam.	
Zēni	un	meitenes,	vai	zināt,	ka	Mefibošets	attēlo	mūs,	kad	nākam	
Dieva	priekšā?	Vai	mēs	esam	ienaidnieki?	Jā,	Bībelē	teikts,	ka,	kamēr	
jūs	neesat	no	 jauna	piedzimuši	Dieva	ģimenē	un	kļuvuši	par	Viņa	
bērniem,	jūs	esat	Dieva	ienaidnieki.	Jūs	Viņam	nepatīkat,	jūs	pārkāpjat	
Viņa	likumus,	jūs	esat	pagriezuši	Dievam	muguru,	jūs	ejat	paši	savus	
ceļus	 un	 izpatīkat	 sev.	 Jūs	 nemīlat	Dievu.	 Jūs	 uzvedaties	 kā	Viņa	
ienaidnieki.
Vai	jūs	esat	kropli?	Varbūt	tu	saki:	“Es	neesmu	kroplis.	Es	varu	staigāt,	
lēkāt	un	skriet.”	Nē,	es	nedomāju	fizisku	kropli.	Es	 runāju	garīgi.	
Kamēr	neesi	piedzimis	no	jauna,	tu	neej	un	nespēj	staigāt	Dieva	ceļus.	
Varbūt	tu	centies	būt	labs,	bet	atkal	krīti	grēkā.	Velns	tev	liek	klupt,	
jo	esi	pārāk	vājš.	Garīgi	tu	esi	kroplis.
Un	nabags?	Jā,	jūs	esat	arī	nabagi.	Ne	tādēļ,	ka	jums	nebūtu	naudas	vai	
mājas.	Bet	jums	nav	nekā,	ko	dot	Dievam,	lai	Viņš	varētu	jūs	izglābt.	
Jūs	nevarat	glābšanu	nopirkt	par	naudu	vai	ejot	baznīcā,	cenšoties	
būt	labiem	vai	izdarīt	ko	labu.	
Kad	Mefibošets	drebēdams	gulēja	Dāvida	priekšā,	ķēniņš	 izstiepa	
roku	un	teica:	“Nebīsties!	Es	tev	tiešām	parādīšu	žēlastību	tava	tēva	
Jonatāna	dēļ,	un	es	tev	atdošu	itin	visus	tava	vectēva	Saula	tīrumus,	
bet	tev	pašam	būs	ēst	maizi	pastāvīgi	pie	mana	galda.”	(2.	Sam.	9:7)
Mefibošetam	vajadzēja	būt	pārsteigtam.	Viņš	noteikti	nebija	gaidījis	
tādu	žēlastību.	Viņš	to	nekādā	gadījumā	nebija	pelnījis.	Viss,	ko	viņš	
varēja	pateikt,	bija:	“Kas	es	esmu,	ka	tu	man	parādi	tādu	žēlastību,	
man,	kurš	neesmu	vairāk	vērts	kā	beigts	suns?”
Ķēniņš	Dievs	arī	 tev	grib	parādīt	žēlastību.	Tu	neesi	pelnījis	Viņa	
mīlestību	un	žēlsirdību,	bet	Dievs	vēlas,	lai	tu	būtu	pie	Viņa,	būtu	
princis	Viņa	ģimenē,	 lai	 tev	būtu	piedots	un	 izveidotos	brīnišķīga	
draudzība	ar	Viņu.	Vai	tu	šodien	pazemīgi	nāksi	pie	Viņa?	Atzīsti,	
ka	esi	nabags,	ka	neko	nevari	izdarīt,	lai	glābtu	sevi,	ka	tu	esi	Dieva	
ienaidnieks,	kas	daudz	reižu	ir	Viņu	apbēdinājis,	ka	garīgi	tu	esi	kropls,	
ka	neesi	gājis	pa	pareizo	ceļu,	bet	maldījies	un	klupis	daudzos	grēkos.	
Ja	nāksi	pie	Dieva	tāds,	kāds	esi,	Viņš	tevi	pieņems.
Dāvids	pieņēma	Mefibošetu	savas	dziļās	mīlestības	uz	Jonatānu	dēļ.	

CPN

Izlasiet pantu no Bībeles.

CPA

Attēls 4-5
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Dievs	tevi	pieņems	Kunga	Jēzus	Kristus	dēļ.	Viņš	tavu	grēku	un	tavas	
sacelšanās	pret	Dievu	dēļ	mira	pie	krusta.	Tagad	Jēzus	Kristus	dēļ,	tu	
vari	nākt	pie	Dieva,	un	Viņš	tevi	pieņems.	Nāc	pie	Viņa	šodien,	Viņš	
apsola	tevi	pieņemt	un	apžēlot.	

4. aina
Fons: pils. Nomainiet Dāvidu uz troņa (D-125) ar stāvošo Dāvidu (D-129) un Mefibošetu 
(D-128) ar Mefibošetu (D-130).

Pēc	tam,	kad	Dāvids	bija	runājis	ar	Mefibošetu,	viņš	pasauca	Cibu	
(parādiet Cibu – D-127)	un	 teica:	“Visu	zemi,	kas	piederēja	Saulam	un	
viņa	ģimenei,	es	esmu	devis	tā	mazdēlam	Mefibošetam.	Tu	apstrādāsi	
viņa	zemi,	tu	un	tavi	dēli,	un	kalpi.	Ievāc	augļus,	dārzeņus	un	labību,	
lai	viņam	būtu	viss	nepieciešamais,	bet	Mefibošets	vienmēr	ēdīs	pie	
mana	galda.”
Kāda	brīnišķīga	laime	Mefibošetam!	Ķēniņš	Dāvids	viņu	bija	pieņēmis	
un	nokārtojis,	lai	par	viņu	rūpētos	visu	atlikušo	mūžu.	Nu	viņš	bija	
bagāts	dēls	ar	tīrumiem,	kalpiem	un	lopiem.
Novietojiet apkrautu ēzeli (D-132).

Kad	tu	uzticies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	tavi	grēki	tiek	
piedoti	un	tu	esi	Dieva	pieņemts,	bet	tas	nav	viss!	Dievs	tevi	arī	dara	
par	Savu	bērnu,	tu	ienāc	Dieva	ģimenē	(1.	Jāņa	1:12)!	Tavs	Debesu	
Tēvs	vienmēr	par	tevi	rūpēsies,	Viņš	gādās,	lai	tev	ir	viss,	kas	vajadzīgs.	
Viņš	vedīs	tevi	uz	Savām	debess	mājām,	kur	dzīvosi	pie	Viņa	mūžīgi.	
Ir	daudz,	daudz	labāk	būt	Dieva,	kurš	ir	Ķēniņa	pār	visu,	bērnam	
nekā	būt	zemes	ķēniņa	bērnam. 
Pagāja	 gadi.	Ne	 vienmēr	Mefibošetam	bija	 viegli.	Reiz	Ciba	 viņu	
pievīla	 un	 arī	 apmeloja	Dāvida	 priekšā,	 bet	Mefibošeta	mīlestība	
un	uzticība	Dāvidam	nekad	nemainījās.	Viņš	Dāvidu	mīlēja	ne	tikai	
zemes,	bagātības	un	ēdiena	dēļ,	ko	ķēniņš	tam	deva,	bet	arī	tādēļ,	ka	
Dāvids	bija	tik	labs	un	žēlsirdīgs	pret	viņu.	
Kad	tu	tiec	ievests	Dieva	ģimenē,	tas	ir	uz	mūžu.	Tu	arvien	labāk	
iepazīsti	savu	Debess	Tēvu	un	iemīli	Viņu	vairāk	un	vairāk.	Tu	redzi,	
cik	 žēlīgs	Viņš	pret	 tevi	 ir	 bijis,	 un	bieži	 pateicies	Viņam.	 Ja	 zini,	
ka	piederi	Dieva	ģimenei,	pateicies	tieši	tagad	pat	par	tev	parādīto	
žēlastību.	
Varbūt	 tu	apzinies,	ka	nepiederi	Dieva	ģimenei,	varbūt	Dievs	 tevi	
šobrīd	ir	uzrunājis.	Tu	zini,	ka	neesi	pelnījis	būt	Viņa	bērns,	bet ilgojies	
pēc	tā.	Tas	var	notikt,	ja	novērsies	no	visa,	kas	ir	ļauns,	un	uzticies,	ka	
Jēzus	Kristus	paņem	prom	tavus	grēkus.	Tad	savā	dzīvē	tu	piedzīvosi	
Dieva	lielo	žēlastību	un	būsi	Viņa	bērns.	

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

CPA

CPN

Attēls 4-6
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Atkārtošanas jautājumi
1.	 Cik	gadu	vecumā	Mefibošets	nokrita?	(Piecu)
2.	 Kādas	sliktas	vēstis	aukle	uzzināja,	kas	lika	viņai	ar	Mefibošetu	

bēgt?	 (Ka filistieši ir sakāvuši izraēliešus un Sauls un Jonatāns ir 
nogalināti.)

3.	 Pat	pieaudzis	būdams,	Mefibošets	baidījās	atgriezties	pilī.	Kādēļ?	
(Mefibošets baidījās, ka jaunais ķēniņš Dāvids varētu viņu nogalināt.)

4.	 Ko	Dāvids	bija	 apsolījis	 Jonatānam? (Ja Jonatāns tiks nogalināts, 
Dāvids rūpēsies par viņa ģimeni.)

5.	 Trīs	lietas	Mefibošetam	lika	justies	nevērtīgam	un	baidīties	no	
Dāvida.	Kas	 tās	 bija?	 (Viņš piederēja pie ienaidnieka ģimenes, bija 
kropls un nabags.)

6.	 Kādā	veidā	mēs	esam	Dieva,	Debesu	Ķēniņa,	ienaidnieki?	(Mēs 
nepaklausām Dieva likumiem, apbēdinām un nemīlam Viņu.)

7.	 Kādā	 veidā	mēs	 esam	 nabagi	Dieva	 priekšā?	 (Nav nekā, ko 
mēs Dievam varētu dot vai darīt, lai iegūtu pestīšanu un tiktu Viņa 
pieņemti.)

8.	 Kādā	 ziņā	mēs	Dieva	 skatījumā	 esam	 kropli?	 (Mēs neejam un 
nespējam staigāt Viņa ceļus. Mēs vienmēr krītam kārdināšanās un 
grēkā.)

9.	 Kā	Dievs	izturas	pret	mums,	ja	pazemīgi	nākam	pie	Viņa?	(Viņš 
parāda Savu mīlestību un pieņem mūs.)

10.	 Nosauc	trīs	lietas,	ko	Dāvids	deva	Mefibošetam!	(Dāvids viņam 
katru dienu deva ēst, piešķīra tīrumus un kalpus, pieņēma viņu kā 
dēlu.)

11.	 Nosauc	trīs	svētības,	ko	Dievs	dod	mums,	kad	nākam	pie	Viņa	
caur	Jēzu	Kristu!	 (Viņš pieņem mūs par Saviem bērniem, piedod un 
apgādā mūs.)

12.	 Kādu	 īpašu	patiesību	par	Dievu	mēs	 šajā	 stundā	mācījāmies?	
(Dievs ir žēlīgs grēciniekiem.)

Aktivitāte
Stāsta	ilustrustrēšana
Uz	lapiņām	uzrakstiet	stāsta	galvenos	notikumus	(skat.	plānu	47.	lpp)	
un	izdaliet	lapiņas	bērniem.	Viņiem	jāilustrē	dotais	notikums.		
Savāciet	zīmējumus	un	ar	veļas	knaģiem	pieknaģējiet	tos	uz	auklas.	
Pēc	tam	palūdziet	bērniem	sakārtot	zīmējums	pareizā	secībā.	

Atkārtošanas 
spēle
Dzimtas koks
Uzzīmējiet uz papīra 
dzimtas kokus (pa vienai 
katrai komandai). Katram 
kokam sagatavo 12 
vārdu kartītes. Tās saliek 
kaudzītē. 

Ja komanda atbild pareizi 
uz jautājumu, tad var 
pievienot vienu no Dāvida 
dzimtas vārdiem savam 
kokam.

Dzimtas koka vārdi 
(pareizā secībā):

Dāvids, Salamans, Āsāfs, 
Jehošafāts, Jorāms, 
Hozeja, Jotāms, Āhāzs, 
Hizkija, Manase, Josija, 
Jēzus.(Vārdi no 2007. 
gada Bībeles izdevuma.)

Komanda, kurai vairāk 
vārdu dzimtas kokā, ir 
uzvarējusi.
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11. stunda
Absaloma sacelšanās pret Dāvidu

Rakstu vietas skolotājiem
2.	Sam.	14:25-26

2.	Sam.	15:1-37

2.	Sam.	16:15-20

2.	Sam.	17:1-22

2.	Sam.	18:1-33

2.	Sam.	19:15

Centrālā patiesība
Nesacelies	līdzīgi	Absalomam!

Pielietojums
Atpestītajiem:	Esot	 paklausīgs,	 tu	 parādi,	 ka	 esi	

atpestīts.

Neatpestītajiem:	 Sacelšanās	 nes	 ciešanas	 un	
atšķirtību	no	Dieva.

Bībeles pants
Atkārtojiet	iepriekšējās	nedēļas	pantus	Psalmi	23:5	
vai	Efeziešiem	4:32	vai	māciet	“Tas	Kungs	ir	mans	
gaišums	 un	mana	 pestīšana,	 no	 kā	man	bīties?”.	
Psalmi	27:1

Uzskate
	 Figūras:	D-134,	D-135,	D-136,	D-137,	D-138,	
D-139,	D-140,	D-141,	D-142,	D-143,	D-144,	
D-145,	D-146,	D-147,	D-148	un	D-149.

	 Fons:	 āra	 skats,	 pils	 un	 pilsēta	 vai	 vienkāršs	
flanelis.

	 Attēli:	5-1;	5-2;	5-3;	5-4;	5-5;	5-6.

	Vārdu	kartītes:	“Nesacelies	līdzīgi	Absalomam!”	
(centrālā	 patiesība)	 un	 “Esot	 paklausīgs,	 tu	
pārādi,	kas	esi	atpestīts”	(pielietojums	atpestītam	
bērnam).	

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Vai	tev	patīk	labs	izlūku	stāsts?

Notikumu gaita

1.	 Dāvida	dēls	Absaloms	ir	ļoti	populārs.

2.	 Viņš	“zog”	ļaužu	sirdis.	 CPA, CPN
3.	 Viņš	lūdz	atļauju	iet	uz	Hebronu.	                                                 

 CPA, CPN
4.	 Ahitofels	pāriet	pie	Absaloma.	

5.	 Dāvids	bēg.

6.	 Dāvids	raud.	 CPN
7.	 Hušajs	kā	Dāvida	izlūks	pāriet	pie	Absaloma.

8.	 Absaloms	pieņem	Hušaja	slikto	padomu.

9.	 Hušajs	sūta	informāciju	Dāvidam.

10.	Cīņa	starp	divām	armijām.

11.	Absaloms	ieķeras	ar	saviem	matiem	kokā.

Kulminācija

12.	Absaloms	tiek	nogalināts.	 CPN
13.	Dāvids	uzzina	par	to	un	sēro.

Noslēgums

Dāvids	atgriežas	Jeruzālemē	kā	ķēniņš.             CP
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Stunda 
Vai	tev	patīk	labi	izlūku	stāsti?	Šodien	runāsim	par	izlūku.	Klausies	
un	 rīkojies	kā	 labs	detektīvs	un	 redzēsim,	kad	pamanīsi,	 kurš	vīrs	
šodienas	stāstā	ir	gudrais	izlūks.

1. aina
Fons: āra skats.

Dāvidam	bija	ļoti	izskatīgs	dēls	Absaloms.
Novietojiet Absalomu (D-134).

Ikviens	domāja,	ka	viņš	ir	visizskatīgākais	cilvēks	valstī.	Absaloms	bija	
ļoti	lepns	par	savu	izskatu	un	garajiem,	biezajiem	matiem.	Viņš	bija	
tik	ļoti	lepns	savu	matu	dēļ,	ka	katru	gadu	viņš	matus	pēc	apgriešanas	
mēdza	nosvērt.	Ļaudis	bariem	nāca,	lai	redzētu	viņu	un	apbrīnotu.
Novietojiet cilvēkus (D-135, D-136 un D-137).

Tie	skatījās,	kā	Absaloms	traucās	savā	karietē	un	piecdesmit	vīru	skrēja	
viņam	pa	priekšu	un	sauca:	“Princis	Absaloms	nāk!”
Absaloms	bija	 ļoti	 populārs.	Viņš	mēdza	 agri	 celties	 un	nostāties	
pilsētas	vārtos.	Tur	cilvēki	sapulcējās	pārrunāt	problēmas	un	tur	tika	
risināti	strīdi	un	nesaskaņas.	Absaloms	aicināja	pie	sevis	katru,	kuram	
bija	problēma,	un	runājās	ar	to.	Viņš	tam	piekrita	un	teica:	“Es	ticu,	
ka	tev	ir	taisnība.	Ļoti	slikti,	ka	ķēniņš	nevienu	nav	sūtījis,	lai	šo	lietu	
atrisinātu.	Ja	vien	es	būtu	šīs	valsts	soģis,	es	raudzītos,	lai	tu	panāktu	
taisnību.”
Ja	kāds	noliecās	Absaloma	priekšā,	viņš	to	ātri	piecēla,	skūpstīja	un	
izturējās	 pret	 šo	 cilvēku	 ļoti	 draudzīgi.	Bībelē	 teikts,	 ka,	 tā	 darot,	
viņš	zaga	cilvēku	sirdis	(2.	Sam.	15:6).	Absaloms	patiešām	mēģināja	
panākt,	lai	viņu	ciena	un	viņam	paklausa	vairāk	nekā	ķēniņam,	viņa	
tēvam	Dāvidam.
Absaloms	 bija	 ļoti	 viltīgs	 –	 ārēji	 draudzīgs,	 bet	 iekšēji	 lepns	 un	
patmīlīgs,	dumpīgs	un	godkārīgs.	Viņam	ļoti	patika	būt	populāram.
Noņemiet visas figūras.

Varbūt	arī	tu	nedaudz	līdzinies	Absalomam.	Skolā	tu	dari	kaut	ko,	
lai	tikai	būtu	populārs.	Tu	nepaklausi	un	smejies	par	skolotāju.	Citi	
domā,	ka	esi	gudrs,	un	tev	tas	patīk.	Skolā	tu	esi	dumpinieks.
Vai	zini,	ka	Dievs	Bībelē	ir	norādījis,	ka	jāpaklausa	tiem,	kuriem	pār	
mums	 ir	 autoritāte	 (Rom.	13:1-2)?	Tas	 ietver	 arī	mūsu	 skolotājus!	
Tātad,	ja	tu	skolā	nepaklausi	vai	nerespektē	skolotāju,	tu	grēko	pret	
Dievu.	Tu	dumpojies	skolā	un	sacelies	arī	pret	Dievu.	Tas	ir	gaužām	
nopietni.	Ja	mīli	Kungu	Jēzu	Kristu,	tu	to	parādīsi,	esot	paklausīgs	
skolā.

2. aina
Fons: pils.

Īstenībā	Absaloms	gribēja	būt	ķēniņš	(uzlieciet Absalomu un Dāvidu – D-134 
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un D-138),	 un	 viņš	 sāka	 vērpt	 sazvērestību,	 lai	 varētu	 sacelties	 pret	
savu	tēvu.
Kādu	dienu	viņš	ieradās	pie	Dāvida	ar	lūgumu:	“Ļauj	man	doties	uz	
Hebronu,	lai	es	varētu	izpildīt	Tam	Kungam	doto	solījumu.	Es	solīju,	
ka	tur	kalpošu	Tam	Kungam.”
Dāvids	ļoti	labprāt	atļāva	Absalomam	iet	uz	Hebronu	pielūgt	Dievu	
un	kalpot	Tam	Kungam.	
Noņemiet visas figūras.

Dāvids	bija	priecīgs,	domādams,	ka	viņa	izskatīgais	dēls	grib	sekot	
Tam	Kungam.	Bet	Absaloms	bija	apkrāpis	tēvu.	Viņš	vienkārši	sāka	
īstenot	savu	plānu,	lai	kļūtu	par	ķēniņu	Dāvida	vietā.	Absaloms	bija	
sacēlies	pret	savu	tēvu	un	pievīlis	viņu. 
Vai	arī	tu	tā	dari?	Tu	saki	savam	tēvam,	ka	biji	parkā,	kaut	gan	nebiji	pat	
tam	tuvumā.	Tu	stāsti	mammai,	ka	draugi	tevi	uzcienāja	ar	šokolādi,	
bet	patiesībā	tu	to	nopirki	par	naudu,	ko	nozagi	no	viņas	maka.	Tu	
nenāc	iekšā,	kad	tas	ir	noteikts,	tu	nesakārto	savas	mantas.	Tas	ir	ļoti	
slikti.	Dievs	saka:	“Godā	(paklausi)	savu	tēvu	un	savu	māti.”	(2.	Moz.	
20:12;	5.	Moz	5:16)	Dievs	šo	pavēli	Bībelē	atkārto	atkal	un	atkal.	Kad	
tu	sacelies	mājās,	tu	sacelies	arī	pret	Dievu.	Varbūt	tavi	vecāki	neseko	
Jēzum	Kristum,	bet	tu	to	dari.	Paklausot	tu	vari	parādīt	viņiem	savu	
mīlestību.	

3. aina
Fons: āra skats.
Tiklīdz	Absaloms	aizgāja,	viņš	sāka	organizēt	sacelšanos	pret	Dāvidu.	
Pa	visu	valsti	viņš	izsūtīja	ziņnešus,	sakūdīdams	ļaudis	pret	ķēniņu.	
Novietojiet Absalomu (D-134) un ļaudis (D-135, D136 un D-137).

Viņi	teica:	“Mums	ir	vajadzīgs	jauns	ķēniņš.	Jaunais	Absaloms,	kurš	
ir	 tik	 populārs,	 draudzīgs	 un	 izskatīgs,	 būtu	 daudz	 labāks	 ķēniņš	
nekā	vecais	Dāvids.”	Daudz	ļaužu	tika	Absaloma	un	viņa	sabiedroto	
pārliecināti	pievienoties	dumpiniekiem.	
Pat	Ahitofels,	kas	bija	viens	no	gudrajiem	vīriem,	kuri	deva	Dāvidam	
labus	 padomus,	 kad	 vajadzēja	 pieņemt	 pareizos	 lēmumus,	 tika	
pārliecināts	pievienoties	Absalomam	un	dumpinieku	armijai.
Absaloms	 bija	 sacēlies	 pret	 savu	 tēvu,	 kurš	 arī	 bija	 ķēniņš.	Viņš	
pārkāpa	 likumu.	 Pārkāpt	 valsts	 likumu	 ir	 grēks	 pret	Dievu.	 Tev	
jāpaklausa	policijai	un	nevajag	biedroties	 ar	 cilvēkiem,	kuri	nonāk	
nesaskaņās	ar	likumu.
Noņemiet visas figūras.

Beidzot,	kad	sacelšanās	bija	labi	noorganizēta,	Dāvids	uzzināja,	kas	
notiek.	Kas	par	briesmīgu	triecienu,	uzzinot,	ka	paša	dēls	Absaloms	ir	
pret	viņu	sacēlies	un	pārliecinājis	tādus	vīrus,	kā	Ahitofels	un	daudzi	
citi,	vērsties	pret	savu	ķēniņu!	Dāvids	nolēma,	ka	gudrākais,	ko	šajā	
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brīdī	darīt,	ir	steigšus	bēgt	prom	no	Jeruzālemes.	Daudz,	daudz	cilvēku	
bija	Dāvidam	uzticīgi,	un	viņš	varēja	rēķināties	ar	karavīriem,	kuri	
bija	daudzās	kaujās	cīnījušies	viņa	pusē.	Dāvids	teica:	“Iesim	ātri	ārā,	
pirms	šeit	atnāk	Absaloms	ar	savu	armiju	mums	uzbrukt	un	iznīcināt	
Jeruzālemi!”

4. aina
Fons: āra skats. Novietojiet Dāvidu (D-139) un cilvēkus (D-140, D-141, D-142, D-143, 
D-144, D-145 un D-146).

Tā	nu	Dāvids	un	daudzi	no	viņa	 ļaudīm	bēga	no	pilsētas.	Soļojot	
pa	ceļu	prom	no	Jeruzālemes,	tie	bija	ļoti	bēdīgi.	Kas	par	briesmīgu	
piedzīvojumu,	ja	jāatstāj	savas	mājas	un	pilsēta	tādēļ,	ka	kādi	no	paša	
tautiešiem	ir	cēlušies	cīņai	pret	tevi!	Mēs	Bībelē	lasām,	ka	“visa	zeme	
raudāja	lielām	vaimanām”	(2.	Sam.	15:23),	kad	tie	gāja	pāri	Kidronai	
un	sāka	kāpt	Eļļas	kalnā.	Arī	Dāvids	iedams	rūgti	raudāja.	
Cilvēki	tiek	briesmīgi	sāpināti,	ja	bērni	saceļas.	Ja	tev	ir	labs	tētis	un	
mamma,	 tava	 nepaklausība	 salauž	 viņu	 sirdi.	 Padomā	par	 bēdām,	
kādas	tu	ienes	savā	mājā!	Padomā,	kā	Dievs	jūtas,	kad	bērni	saceļas	
pret	saviem	vecākiem,	skolotājiem	un	likumu,	un	vissliktākais	–	pret	
Viņu!	Dievs	ir	svēts	un	labs,	un	sacelšanās	patiešām	Viņu	apbēdina.
Bet	Dievs	nav	vājš,	kāds	bija	Dāvids.	Kad	tu	sacelies	pret	Dievu,	Viņš	
vienkārši	nepadodas	un	neļauj	tev	darīt,	ko	gribi.	Dievs	tevi	mīl	un	
grib	tev	to	vislabāko.	Dievs	tevi	mīlēja	tik	ļoti,	ka	sodīja	Savu	dārgo	
Dēlu,	Kungu	Jēzu	Kristu,	par	taviem	grēkiem	un	tavu	sacelšanos.	Jēzus	
mira	pie	krusta	par	taviem	grēkiem.	Dievs	aicina,	lai	tu	atgriezies	pie	
Viņa.	Dievs	grib	tev	piedot	un	darīt	par	Savu	bērnu.	Saki	Viņam,	ka	
nožēlo	savu	sacelšanos.	Nāc	pie	Dieva	un	lūdz,	lai	Viņš	tevi	pieņem	
un	piedod.	Dievs	to	darīs,	jo	ir	apsolījis:	“Kas	nāk	pie	Manis,	to	Es	
tiešām	neatstumšu”	(Jāņa	6:37). 
Noņemiet visas figūras.

5. aina
Dāvids	un	viņa	ļaudis	gāja	prom	no	pilsētas	basām	kājām	un	apsegtām	
galvām.	Tajās	dienās	tādā	veidā	izrādīja	savas	bēdas.
NovietojietDāvidu (D-147).

Kad	Dāvids	 sasniedza	 kalna	 virsotni,	 pie	 viņa	 pienāca	 viens	 no	
padomniekiem.	Tas	bija	Hušajs.
Novietojiet Hušaju (D-148).

Viņš	bija	 sērās	 ar	 saplēstām	drēbēm	un	 zemi	uz	 galvas.	Viņš	bija	
uzticams	Dāvida	 draugs	 un	 pauda	 savas	 bēdas,	 ka	 ķēniņš	 atstāj	
Jeruzālemi.	Dāvids	jautāja	Hušajam:	“Vai	tu	iesi	atpakaļ	uz	Jeruzālemi	
manis	dēļ?	Ej	un	saki	Absalomam,	ka	esi	nolēmis	kalpot	viņam,	ne	
man.	Absaloms	zina,	ka	tu	esi	gudrs	un	pieredzējis	vīrs,	un	viņš	tev	
lūgs	padomu.	Tu	varētu	viņam	dot	sliktu	padomu	un	visu,	ko	uzzini	
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par	tā	plāniem,	paziņot	man,	lai	es	varētu	sagatavoties.”	Hušajs	labprāt	
piekrita	un	steidzās	atpakaļ	uz	Jeruzālemi.
Noņemiet visas figūras.

6. aina
Fons: vienkāršs vai pilsēta.

Vai	kāds	ir	labs	detektīvs	un	ir	ievērojis	izlūku,	par	kuru	runāju?	Jā,	
tas	ir	Hušajs.	Kad	viņš	atgriezās	Jeruzālemē,	Absaloms	jau	tur	bija	
iegājis	un	bija	gatavs	pārņemt	valdīšanu.	
Novietojiet Absalomu (D-134).

Hušajs	devās	tieši	pie	viņa	(pievienojiet Hušaju – D-142)	un	izsaucās:	“Ilgu	
mūžu	ķēniņam!	Ilgu	mūžu	ķēniņam!”
Absaloms	bija	sajūsmā.	Viņš	domāja,	ka	viņa	pusē	ir	ļoti	vērtīgs	vīrs.	
Protams,	viņam	bija	arī	Ahitofels,	cilvēks,	kas	deva	ļoti	labu	padomu.
NovietojietAhitofelu (D-149).

Absaloms	sāka	kaldināt	cīņas	plānu,	lai	sakautu	Dāvidu.	Viņš	vērsās	
tieši	pie	Ahitofela	(pievirziet Ahitofelu pie Absaloma).	“Ahitofel,	saki,	kā	
lai	sākam	savu	kampaņu	pret	Dāvidu!”	viņš	jautāja.
“Mums	vajag	uzbrukt	tagad,	nekavējoties,”	teica	Ahitofels.	“Dāvidam	
vēl	nav	bijis	laika	sagatavoties,	un	viņš	ir	noguris	no	veiktā	gājiena.	
Ļauj	man	tagad	izmeklēt	12	000	karavīru.	Es	negaidīti	uzbrukšu	un	
nogalināšu	Dāvidu.	Kad	ļaudis	sapratīs,	ka	viņu	vadonis	ir	pagalam,	
tie	visi	padosies	un	atzīs	tevi	par	ķēniņu.	Kauja	beigsies	viens	divi,	ja	
tu	sekosi	manam	padomam.”
Absalomam	šķita,	ka	tas	ir	ļoti	labs	uzbrukuma	plāns.	Bet	viņš	nolēma	
pajautāt	Hušajam	un	redzēt,	ko	viņš	ieteiks.
“Hušaj,”	Absaloms	jautāja,	“ko	tu	domā	par	Ahitofela	plānu?”
Hušajs	zināja,	ka	Ahitofels	ir	devis	labu	padomu,	kas	varētu	novest	
pie	Dāvida	sakāves.	Viņš	bija	nopietni	noraizējies.
“Es	 nedomāju,	 ka	 tas	 vispār	 izdosies,”	 viņš	 ātri	 atbildēja.	 “Tu,	
Absalom,	 ļoti	 labi	 zini,	 ka	Dāvids	 un	 viņa	 vīri	 ir	 pieredzējuši	 un	
drosmīgi	 karotāji.	Tieši	 tagad	 viņi	 ir	 tik	 nikni	 kā	 lāču	māte,	 kurai	
atņemti	 tās	bērni.	Nebūs	arī	viegli	atrast	un	nogalināt	Dāvidu.	Šis	
uzbrukuma	plāns	viegli	var	izgāzties,	daži	no	mūsu	vīriem	var	tikt	
nogalināti	un	pārējie	nobaidīties	un	zaudēt	drosmi.	Mans	padoms	
tev	būtu	vēl	pagaidīt,	 savākt	 ļoti	 lielu	armiju	un	 tad	pašam	 iet	 tās	
priekšgalā.	Nesteidzies	 pārāk	 ātri.	Kad	uzbruksi	Dāvidam	 ar	 lielu	
armiju,	tu	viņu	pārspēsi	un	gūsi	drošu	uzvaru.”
Absaloms	 bija	 dzirdējis	 divu	 vīru	 padomus.	Domāju,	 ka	Hušajs	
aizturēja	elpu	cerībā,	ka	Absaloms	uzklausīs	viņa	slikto	padomu,	lai	
Dāvidam	būtu	laiks	sagatavoties	gaidāmajai	kaujai.
Dievs	 visu	 kontrolēja	 un	 lika	Absalomam	pieņemt	 izlūka	Hušaja	
padomu.	Hušajs	bija	 ļoti	priecīgs	un	varēja	nosūtīt	ziņu	Dāvidam.	
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Tajā	bija	teikts:	“Nepaliec,	kur	esi.	Turpini	iet	tālāk,	līdz	tev	pietiks	
laika	pienācīgi	sagatavot	savu	armiju	lielai	kaujai.”
Noņemiet visas figūras.

7. aina
Fons: āra skats.

Dāvids	kārtoja	savu	armiju	cīņai	ar	Absalomu.
Novietojiet Dāvidu (D-139), armiju (D-140) un Joābu (D-146).

Viņi	bija	mežainā	apvidū	aiz	 Jardānas.	Dāvids	 iecēla	 Joābu	un	vēl	
divus	citus	par	karaspēka	virspavēlniekiem.	Viņš	pats	gribēja	doties	
ar	saviem	karavīriem	cīņā,	bet	ļaudis	teica:	“Nē,	tu	esi	tik	vērts	kā	
mēs	10	000.	Tu	nedrīksti	tikt	nogalināts.	Tās	būtu	beigas	ikvienam	no	
mums.	Tev	jāpaliek	šeit,	nometnē.”	Dāvids	tā	arī	darīja.	Kad	armija	
devās	kaujā,	Dāvids	 stāvēja	vārtos	un,	kad	virsnieki	 soļoja	garām,	
viņš	 katram	 teica:	 “Virsniek,	 lūdzu	 izturies	 saudzīgi	 pret	 jaunekli	
Absalomu!”	Dāvids	joprojām	ļoti	mīlēja	Absalomu,	neskatoties	uz	
to,	ka	tas	bija	pret	viņu	sacēlies.
Noņemiet Dāvidu (D-139).
Absaloma	 armiju	 nevarēja	 salīdzināt	 ar	 Dāvida	 varonīgajiem	
karotājiem.	Tajā	 dienā	 tika	 nogalināti	 20	 000	Absaloma	 armijas	
karavīru.	
Kaujas	 laikā	Absaloms	uz	 sava	mūļa	 jāja	 cauri	mežam.	 Jājot	 zem	
kāda	ozola	zariem,	viņa	mati	tajos	sapinās.	Mūlis	aizauļoja	prom,	un	
Absaloms	palika	karājamies	kokā.	Viens	no	Dāvida	armijas	karavīriem	
to	 redzēja	 un	 skrēja	 pateikt	 Joābam:	 “Absaloms,	 ar	matiem	 zaros	
sapinies,	karājas	kokā.”
“Kādēļ	tu	viņu	nenogalināji?”	prasīja	Joābs.	“Es	būtu	tev	devis	sudraba	
prēmiju”	(10	seķeļus).
“Es	viņu	nenogalinātu	arī	tad,	ja	tu	man	dotu	simt	reižu	vairāk	sudraba	
(1000),”	 jauneklis	atbildēja.	“Tu	dzirdēji,	ka	Dāvids	 teica,	 lai	esam	
saudzīgi	pret	Absalomu.”
Joābs	ilgāk	negaidīja.	Viņš	un	desmit	jauni	vīri	steidzās	uz	vietu,	kur	
Absaloms	joprojām	karājās	kokā,	un	nogalināja	viņu.	Tad	Joābs	pūta	
savā	 taurē,	 ka	 sacelšanās	 ir	 likvidēta.	Kāds	bēdīgs	dzīves	 gals	 šim	
jaunajam	dumpiniekam!
Sacelšanās	arī	tevi	ievedīs	pamatīgā	nelaimē.	Bet	visļaunākais,	ja	tu	
turpināsi	sacelties,	tad	saņemsi	pelnīto	sodu	un	būsi	uz	mūžiem	šķirts	
no	Dieva.	Padomā	par	 to	 ļoti	nopietni.	Atceries,	ka	 Jēzus	Kristus	
uzņēmās	sodu,	kuru	bija	pelnījuši	 tādi	dumpinieki	kā	 tu.	Viņš	var	
Dieva	pretinieku	padarīt	par	Dieva	bērnu.
Varbūt	 tu	 nopietni	 domā	 par	 saviem	 grēkiem	un	 gribi	 uzticēties	
Kristum	kā	savam	Glābējam.	Bet	varbūt	tu	neesi	pilnīgi	drošs	kā	to	
izdarīt.	Ja	tu	vēlētos,	lai	es	palīdzu,	tad	ar	prieku	to	darīšu	un	parādīšu	
Bībelē,	 kā	 uzticēties	Kungam	 Jēzum.	Protams,	 es	 to	 varu	 vienīgi	
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paskaidrot.	Ja	vēlies	palīdzību,	nodarbības	beigās	pienāc	pie	manis.	
Būšu	priecīgs	runāt	ar	tevi	par	šiem	svarīgajiem	jautājumiem.
(Skolotāj, norādiet konkrētu vietu, kur jūs gaidīsiet bērnus, kas vēlētos saņemt palīdzību.)

Noņemiet visas figūras.

8. aina
Fons: tīra tāfele.

Pilsētā	Dāvids	vārtos	gaidīja	ziņas.
Novietojiet Dāvidu (D-139).

Sargs	no	sargtorņa	sauca:	“Es	redzu	kādu	vīru	skrienam	šurp.	Viņš	
būs	ziņnesis	no	kaujas	lauka.”	Drīz	vien	viņš	jau	bija	pie	ķēniņa.
Novietojiet ziņnesi (D-141).

Pēc	garā	ceļa	viņš	centās	atgūt	elpu,	bet	tomēr	izdvesa:	“Labas	ziņas,	
ķēniņ	Dāvid,	Tas	Kungs	ir	devis	uzvaru	pār	visiem,	kas	pret	tevi	bija	
sacēlušies!”
“Un	kā	ar	Abslomu?	Vai	viņš	 ir	sveiks	un	vesels?”	jautāja	Dāvids.	
Viņa	pirmais	jautājums	bija	par	dēlu.	Droši	vien	kādu	mirkli	iestājās	
klusums,	 pirms	 ziņnesis	 klusi	 teica:	 “Tā,	 kā	 šim	 jauneklim,	 lai	 iet	
visiem	taviem	ienaidniekiem.”	Dāvids	saprata,	ka	Absaloms	ir	miris.
Noņemiet ziņnesi (D-141).

Dāvids	uzkāpa	pilsētas	vārtu	augšējā	telpā	un	raudāja.	“Mans	dēls	
Absalom!	Manu	dēliņ!	Mans	dēls	Absalom!	Kaut	jel	kāds	būtu	man	
ļāvis	mirt	tavā	vietā!	Ak	Absalom,	manu	dēliņ!	Mans	dēls!”	(2.	Sam.	
19:1)
Nomainiet Dāvidu (D-139) ar sērojošo Dāvidu (D-147).

Ķēniņš	Dāvids	bija	dziļās	sērās	par	savu	dēlu.	Kā	tēvs	viņš	bēdājās	
par	sava	dēla	nāvi.	Bet	varbūt	vēl	vairāk	viņš	skuma	par	Absaloma	
sacelšanos	pret	Dievu.
Noņemiet Dāvidu (D-147).

Ķēniņa	Dāvida	uzvarētāja	 armija	 zagšus	 atgriezās	pilsētā	 (2.	 Sam.	
19:4).	Ķēniņa	bēdu	dēļ	neatskanēja	uzvaras	gaviles.
Uzlieciet Joābu (D-146).

Beidzot	Joābam	bija	jārunā	ar	Dāvidu	un	jālūdz,	lai	beidz	raudāt	par	
Absalomu	un	izsaka	atzinību	karavīriem,	kas	bija	varonīgi	cīnījušies	
un	aizsargājuši	ķēniņu.	Dāvids	tā	darīja.
Novietojiet Dāvidu (D-139), karavīrus (D-140) un ziņnesi (D-141).

Drīz	vien	visa	tauta	atgriezās	pie	Dāvida	un	viņš	kā	ķēniņš	ar	lielu	
prieku	atkal	tika	atvests	uz	Jeruzālemi.
Domāju,	ka	Dāvida	sirdī	joprojām	bija	skumjas,	kad	viņš	bieži	domāja	
par	Absalomu.
Ieklausies	Dieva	brīdinājumā:	“Nesacelies!”	Ja	esi	to	darījis	un	vēlies	
atgriezties	no	šī	ceļa,	saki	pie	sevis	klusām	to	Dievam,	lūdz,	lai	Viņš	

Izlasiet pantu no Bībeles.

CP

Attēls 5-6
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tev	piedod	un	pārvērš	tevi	no	dumpinieka	par	Dieva	bērnu.	Būdams	
Dieva	bērns,	tu	parādi,	ka	piederi	Viņam,	esot	paklausīgs.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	Absaloms	bija	tik	populārs?	(Viņš bija ļoti izskatīgs. Viņš 

runāja ar cilvēkiem par viņu problēmām. Ārēji viņš bija ļoti draudzīgs, bet 
iekšēji divkosīgs un lepns.)

2.	 Ko	Absaloms	teica	Dāvidam,	kad	gribēja	viņu	piekrāpt	un	atstāt	
Jeruzālemi,	 lai	sāktu	sacelšanos?	(Ka viņš grib iet uz Hebronu, lai 
izpildītu solījumu kalpot Dievam.)

3.	 Nosauc	četras	personas,	pret	kurām	saceļas	vīrieši	un	sievietes	vai	
zēni	un	meitenes.	(Dievs, skolotāji, vecāki, zemes likumu sargi: policisti, 
valdība.)

4.	 Pastāsti,	 kā	 izpaužas	 sacelšanās	pret	 skolotājiem. (Smejoties par 
viņiem, nepaklausot un neievērojot skolas noteikumus.)

5.	 Pastāsti,	kā	 izpaužas	sacelšanās	pret	vecākiem.	 (Melojot, nozogot 
naudu našķiem, nenākot, kad viņi sauc, nesakārtojot savas mantas u. c.)

6.	 Kādēļ	Dāvids	pārdzīvoja,	kad	Ahitofels	pievienojās	Absalomam?	
(Tādēļ, ka viņš bija gudrs padomdevējs, kam Dāvids uzticējās.)

7.	 Kāds	bija	Hušaja	uzdevums?	(Izlūkot, panākt, lai Absaloms nepieņem 
Ahitofela padomu, un sūtīt Dāvidam informāciju par Absaloma plāniem.)

8.	 Kādu	 sliktu	padomu	Hušajs	 deva	Absalomam?	 (Viņš teica, lai 
Absaloms uzreiz neuzbrūk Dāvidam, bet pagaida un savāc lielu armiju, 
lai uzbruktu vēlāk.)

9.	 Kādēļ	Dāvids	nedevās	kaujā	kopā	ar	citiem?	(Ļaudis viņu pārliecināja 
palikt pilsētā. Tie Dāvidu pārliecināja, ka viņš ir pārāk nozīmīga persona, 
kuru nedrīkst zaudēt.)

10.	 Absaloma	sacelšanās	beidzās	ļoti	bēdīgi.	Kā	viņš	nomira?	(Joābs 
nogalināja Absalomu, kad viņš, aiz matiem ieķēries, karājās kokā.)

11.	 Ar	ko	beidzas	sacelšanās	pret	Dievu?	(Ar mūžīgu atšķirtību no Viņa, 
ja vien mēs nelūdzam Dievam piedošanu un nenākam atpakaļ pie Viņa.)

12.	 Dāvids	ļoti	bēdājās	par	sava	dumpīgā	dēla	nāvi.	Kā,	pēc	tavām	
domām,	Dievs	 jūtas,	 kad	 cilvēks	mirst,	 joprojām	 būdams	
sacelšanās	stāvoklī	pret	Viņu?	(Dievs arī ir ļoti noskumis, jo ļoti mīl 
šo cilvēku, bet tas tomēr Viņu ir noraidījis.)

Atkārtošanas 
spēle
Pie tāfeles var pielikt 
vārdu “dumpinieks”.

Par katru pareizu atbildi 
noņemiet vai nodzēsiet 
vienu no vārda burtiem.

Tad sāciet rakstīt vārdu 
“bērns”. Par katru pareizu 
atbildi vienu burtu.

Mūsu lūgšana ir, lai katrs 
bērns tiktu mainīts no Die-
va pretinieka par Dieva 
bērnu.
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12. stunda
Salamans pēc Dāvida kļūst par ķēniņu 

Rakstu vietas skolotājiem
1.	Laiku	22:2-23:5

2.	Sam.	7:11b-29

1.	Ķēn.	1:33,34;	2:1-4

1.	Laiku	29:28

Lūk.	1:26-33

Lūk.	11:31

Cak.	14:9

Atkl.	11:15

Centrālā patiesība
Jēzus	Kristus	ir	Ķēniņš.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Paklausi	Dievam!

Neatpestītajiem:	Reiz	tev	būs	jānoslīgst	Viņa	kā	sava	
Ķēniņa	priekšā.

Bībeles pants
“Tiešām	labums	un	žēlastība	mani	pavadīs	visu	manu	
mūžu,	 un	 es	 palikšu	Tā	Kunga	 namā	 vienumēr”	
Psalmi	23:6	vai	

“Tu	darīji	man	 zināmu	dzīvības	 ceļu,	Tu	piepildi	
mani	ar	prieku	Sava	vaiga	priekšā,	un	jaukas,	svētības	
pilnas	 dāvanas	 pie	Tavas	 labās	 rokas	 ir	mūžīgi.”	
Psalmi	16:11

Rūpīgi	izskaidrojiet	pantu.

Uzskate
		Figūras:	D-150,	D-151a-b,	D-152,	D-153,	D-154,	
D-155,	D-156,	D-157,	D-158,	D-159	un	D-160.

	 Fons:	 āra	 skats,	 pils	 un	 ielas	 aina	 vai	 vienkāršs	
flanelis.

	 Attēli:	6-1;	6-2;	6-3;	6-4;	6-5	un	6-6.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Nila	un	Daces	vectēvs	bija	diezgan	nabadzīgs.

Notikumu gaita

1.	 Dāvids	sagatavo	materiālus	Tempļa	celtnie-
cībai.

2.	 Dāvida	padoms	Salamanam.	 CP
3.	 Dieva	apsolījums	Dāvidam.	 CP
4.	 Salamans	–	jaunais	ķēniņš.

5.	 Dāvida	nāve.	 CPA
6.	 Tempļa	izpostīšana	un	ķēniņvalsts	beigas.

7.	 Eņģeļa	vēsts	Marijai.

8.	 Kristus	–	lielāks	Ķēniņš	nekā	Salamans.	 	
 CP

Kulminācija

Kristus	otrā	atnākšana	un	valdīšana	nākotnē.	 	
 CPA

Noslēgums

Visi	atzīs	Kristu	par	Ķēniņu.        CPN
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Stunda 
Jaunībā	Daces	un	Nila	vectēvs	bija	diezgan	nabadzīgs.	Viņš	apmeklēja	
skolu	tikai	līdz	14	gadu	vecumam.	Pēc	tam	vectēvam	bija	jāiet	strādāt,	
kaut	gan	viņš	labprāt	būtu	mācījies	vidusskolā.	Kad	piedzima	pirmais	
dēls	(Nila	un	Daces	tētis),	vectēvs	apņēmās,	ka	viņa	dēlam	būs	iespēja	
iegūt	labu	izglītību.	Viņa	dēls	bija	cītīgs	skolnieks	un	aizgāja	studēt	
universitātē,	un	ieguva	doktora	grādu.	Viņš	varēja	paveikt	daudz	ko	
tādu,	kas	vectēvam	nekad	nebija	iespējams.
Tā	notika	arī	ar	Dāvidu.	Viens	no	viņa	dēliem	izdarīs	lielas	lietas,	ko	
labprāt	būtu	darījis	Dāvids,	bet	viņš	 to	nevarēja.	Tas	nebija	 tādēļ,	
ka	Dāvids	būtu	bijis	nabadzīgs,	bet	tādēļ,	ka	Dievs	viņam	to	neļāva.

1. aina
Fons: āra skats.

Ķēniņš	Dāvids	bija	kļuvis	vecs.
Novietojiet Dāvidu (D-150).

Dievs	Dāvidam	bija	devis	mieru	no	viņa	ienaidniekiem.	Viņš	vairs	
negāja	karot.	Bija	miera	 laiks.	Bet	ķēniņš	Dāvids	bija	nodarbināts.	
Jeruzālemē	bija	daudz	ko	darīt.
Novietojiet celtniecības materiālus (D-151a-b).

Kādai	cilvēku	grupai	Dāvids	bija	uzticējis	izcirst	skaistus	akmeņus.	Citi	
taisīja	tūkstošiem	naglu.	Tika	savākts	liels	daudzums	bronzas,	pārāk	
daudz,	lai	to	nosvērtu.	Un	ciedru	koka	baļķi	neskaitāmā	daudzumā.	
Kas	tika	gatavots?
Dāvids	pats	paskaidroja,	kam	tas	domāts.	Tam	bija	sakars	ar	Templi,	
ko	pirms	daudziem	gadiem	Dāvids	 gribēja	 būvēt	Dievam.	Tādēļ,	
ka	Dāvids	ļoti	mīlēja	To	Kungu,	viņš	vēlējās	Tam	paveikt	šo	īpašo	
darbu.	Bet	Dievs	teica:	“Vēl	ne.	To	izdarīs	tavs	dēls.”	Nu	tas	laiks	
bija	ļoti	tuvu.
“Mans	dēls	Salamans	vēl	ir	ļoti	jauns	un	nepieredzējis,”	Dāvids	teica.	
(Iespējams,	ka	Salamanam	vēl	nebija	20	gadu.)	“Templim,	kas	ceļams	
Tam	Kungam,	jābūt	ļoti	varenam.	Visur	jāzina	par	tā	slavu	un	godību.	
Es	veikšu	tā	celšanas	priekšdarbus.”
Dāvids	zināja,	ka	ilgi	vairs	nedzīvos.	Viņš	jau	lūkojās	uz	to	laiku,	kad	
vienmēr	būs	Tā	Kunga	tuvumā.	“Tā	Kunga	namā	vienumēr.”
Dāvidam	bija	 daudz	 dēlu.	Dievs	 bija	 teicis,	 ka	 Salamanam	 jābūt	
nākamajam	ķēniņam.
Novietojiet Salamanu (D-152).

“Mans	dēls,”	Dāvids	teica,	“man	bija	padomā	Tā	Kunga,	mana	Dieva,	
Vārdam	uzcelt	Templi.	Es	gribēju	to	izdarīt	pats.	Bet	Dievs	man	teica:	
“Tu	esi	izlējis	pārāk	daudz	asiņu	un	vedis	lielus	karus.	Tādēļ	Es	tev	
neļaušu	būvēt	Man	Templi.	Bet	tev	dzims	dēls,	kas	būs	miera	vīrs.	Es	
viņam	došu	mieru	no	ienaidniekiem.	Salamans	būs	viņa	vārds.	Kamēr	
viņš	dzīvos,	Israēlā	būs	miers	un	drošība.	Viņš	uzcels	Man	namu.”

Pirmsskolniekiem patiks 
savākt materiālus, kas 
nepieciešami tempļa 
celtniecībai (bloki, āmuri, 
naglas u.c.).

Attēls 6-1

Attēls 6-2
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Doma	par	tempļa	celtniecību	jaunajam	Salamanam	varēja	likt	justies	
nedrošam	un	bailīgam.	Kā	gan	viņš	varētu	uzņemties	šādu	svarīgu	
darbu?	
Šķiet,	ka	Dāvids	raudzījās	uz	laiku,	kad	Salamans	būs	tronī.	Dāvids	
viņu	iedrošināja,	teikdams:	“Un	tagad,	mans	dēls,	Tas	Kungs	būs	ar	
tevi,	lai	tev	izdodas	un	tu	vari	uzcelt	Templi,	kā	Tas	Kungs	ir	sacījis.	
Tas	Kungs	dos	tev	saprašanu,	lai	tu	vari	turēt	Tā	Kunga,	sava	Dieva,	
likumus,	kad	Viņš	tevi	iecels	par	ķēniņu	pār	Israēlu.”
Mēs	to	varam	izsacīt	divos	vārdos:	paklausi	Dievam.	Tas	bija	 labs	
padoms	Salamanam,	un	tas	ir	labs	padoms	tev	un	man.
“Esi	stiprs	un	drošs!	Nebaidies!”	Dāvids	redzēja	bailes	un	skumjas	
Salamana	 acīs.	 “Nebēdājies!”	Dāvids	 teica.	Dāvids	 vēlējās,	 kaut	
Salamans	 varētu	 sajust	 to	 prieku,	 kāds	 pildīja	 viņa	 sirdi,	 veicot	 šī	
tempļa	priekšdarbus.	“Skaties,	ko	esmu	savācis	Tempļa	celtniecībai!”	
Dāvids	pastāstīja	Salamanam,	cik	daudz	zelta,	sudraba	un	misiņa	vēl	
bez	akmens,	dzelzs	un	bronzas	viņš	ir	sagādājis.	Tā	visa	bija	milzīgs	
daudzums.
“Tu	pie	tā	visa	vēl	ko	piegādāsi	klāt,”	Dāvids	teica	Salamanam.	“Tev	
būs	arī	daudz	pieredzējušu	amatnieku:	 akmeņkaļi,	kokapstrādātāji,	
zelta,	sudraba,	bronzas	un	dzelzs		apstrādātāji.	Celies	un	darbojies!	
Tas	Kungs	būs	ar	tevi!”
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Fons: pils interjers. Novietojiet vadītājus (D-154), Dāvidu (D-150) un troni (D-153).

Dāvids	 sapulcināja	 Israēla	 vadoņus.	 “No	 jums	 es	 sagaidu,	 ka	
palīdzēsiet	manam	dēlam	Salamanam	uzcelt	Templi,”	viņš	teica.	“Vai	
Tas	Kungs,	jūsu	Dievs	nav	ar	jums?	Tagad	noskaņojiet	savus	prātus	
un	sirdis	meklēt	to	Kungu	Dievu,	lai	Dieva	šķirsts	varētu	tikt	ienests	
templī,	kas	būs	celts	tā	Kunga	Vārdam.”
Noņemiet vadītājus (D-154).

Dāvids	 pat	 nozīmēja	 strādniekus	 Templī,	 kad	 tas	 būs	 uzcelts.	
Divdesmit	 četriem	 tūkstošiem	 vajadzēja	 rūpēties	 par	 pielūgsmi!	
Četri	tūkstoši	tika	nozīmēti	par	mūziķiem	un	Tā	Kunga	slavētājiem	
dziesmā.	Slavēšanas	dievkalpojumi	Templī	būs	saviļņojoši!	Dāvidam	
bija	daudz,	par	ko	slavēt	Dievu.	Un	arī	mums.
Dāvids	uzrakstīja	daudz	slavas	dziesmu.	Tās	varēs	dziedāt	Templī.	
Bībelē,	Psalmu	grāmatā	ir	daudzas	no	tām.	Dažreiz	mēs,	lai	slavētu	
Dievu,	dziedam	Dāvida	sarakstītās	dziesmas.	
Gatavojoties	 dievnama	 celtniecībai,	Dāvidam	 nāca	 prātā	Dieva	
apsolījums	par	viņa	(Dāvida)	namu.	Dievs	par	to	bija	runājis	tajā	pašā	
reizē,	kad	teica:	“Dāvids	nebūs	tas,	kurš	cels	Man	namu.”
Dievs	teica:	“Kad	tavas	dienas	uz	šīs	zemes	būs	beigušās,	tavu	vietu	
tronī	ieņems	un	valdīs	tavs	dēls.	Un	Es	nostiprināšu	tavu	valstību	uz	

CP

Parādiet kolekciju ar 
dažādiem priekšmetiem, 
kādus Dāvids savāca 
celtniecībai - lai aptausta 
gludus oļus, pasmaržo 
ciedru utt.

Palīdziet bērniem atrast 
Bībelē Psalmu grāmatu.

Attēls 6-3
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mūžīgiem	laikiem.”	Tāds	bija	Dieva	apsolījums	–	ķēniņa	valstība	uz	
mūžiem.
Nomainiet Dāvidu (D-150) ar lūdzošo Dāvidu (D-155).

3. aina
Fons: pils.

Dāvids	ticēja	Dievam,	kaut	gan	tas	bija	par	daudz	viņa	saprašanai.	
Ieklausies	viņa	lūgšanā	(2.	Sam.	7:18-29):	“Kas	gan	es	esmu,	ak	Kungs,	
mans	Dievs,	un	kas	ir	mans	nams,	ka	Tu	mani	līdz	šejienei	esi	vadījis!	
Un	ar	to	Tev	vēl	nav	bijis	gana…”
Dāvids	patiesībā	pilnīgi	nesaprata	Dieva	apsolījumu,	ka	“viņa	valstība	
būs	mūžīga”.	Dāvids	bija	kļuvis	vecs	un	zināja,	ka	drīz	mirs.	Kā	ar	viņa	
dēlu	Salamanu?	Drīz	viņš	kļūs	par	ķēniņu,	bet	vēlāk	tāpat	kļūs	vecs	un	
mirs.	Nē,	vienīgais,	kurš	ir	Ķēniņš	uz	mūžiem,	ir	Kungs	Jēzus	Kristus.	
(Parādiet uzrakstu “Jēzus Kristus ir Ķēniņš”.)	Viņš	būs	ķēniņš,	kamēr	vien	
pastāvēs	zeme,	un	vēl	ilgāk.	Viņš	būs	ķēniņš	mūžīgi	mūžam.	Bet	kāds	
Viņam	sakars	ar	Dāvida	ģimeni?	Paskatīsimies,	kas	notika!	
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Fons: ielas skats.

Kļūstot	 vecākam,	Dāvids	 zināja,	 ka	 drīz	 viņš	mirs	 un	būs	pie	Tā	
Kunga.	Bija	laiks	nodot	savu	troni	dēlam	Salamanam.
Novietojiet Salamanu (D-156) un pūli (D-157).

Salamans	iejāja	Jeruzālemē,	tika	pūstas	taures	un	ļaudis	sauca:	“Ilgu	
mūžu	ķēniņam!”
Dāvids	runāja	ar	Salamanu	par	dzīvi.	Viņš	teica:	“Ej	pa	Dieva	ceļu,	
ievēro	Viņa	likumus.	Un	Dievs	turēs	Savu	solījumu	par	ķēniņvalsti	
mūsu	ģimenei.”
Noņemiet visas figūras.

Drīz	vien	Dāvids	nomira.	Tauta	sēroja	pēc	viņa,	bet	Dāvids	joprojām	
dzīvo	“Tā	Kunga	namā	vienumēr”.	Ja	tu	piederi	Dieva	ģimenei,	tad	
kādu	dienu	tu	sastapsies	ar	Dāvidu	Debesīs	un	varēsi	pārrunāt	ar	viņu	
visus	varenos	piedzīvojumus,	par	kuriem	esam	mācījušies.	
Tagad	Salamans	bija	ķēniņš.	Viņš	dzīvoja	miera	laikā,	cēla	brīnišķīgo	
Templi	 un	 gudri	 valdīja.	 Bet	 sava	mūža	 beigu	 daļā	 viņš	 kļuva	
nepaklausīgs	Dievam.	Pēc	viņa	Israēlā	nāca	citi	ķēniņi,	kuri	arvien	
vairāk	un	vairāk	attālinājās	no	Dieva.	Dievs	Dāvidam	bija	teicis,	ja	
ļaudis	nepaklausīs,	viņi	tiks	sodīti.	Un	Dievs,	kā	teicis,	tā	arī	darīja:	
zemē	ienāca	ienaidnieki	un	guva	vienu	uzvaru	pēc	otras.	Visa	Israēla	
tauta,	 ieskaitot	 ķēniņu,	 tika	 saņemta	 gūstā	 un	 aizvesta	 prom	no	
savas	zemes.	Pils	tika	izpostīta.	Skaistais	Templis	tika	nopostīts.	Visa	
Jeruzāleme	tika	nopostīta.	Šķita,	ka	ķēniņvalstij	pienākušas	beigas	

CP

Tēlojiet taurēšanu, lai 
bērni izsauc: “Ilgu mūžu 
ķēniņam!”

Parādiet centrālo 
patiesību.

CPA

Attēls 6-4
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(2.	Ķēn.	25:1-11).	Bet	kā	tad	ar	Dieva	mūžīgo	apsolījumu?
Apmēram	400	gadus	pēc	pils,	Tempļa	un	pilsētas	nopostīšanas	Dievs	
sūtīja	eņģeli	nest	vēsti		pie	jaunas	sievietes	Marijas.	Ziņa	bija	šāda:	“Tu	
dzemdēsi	Dēlu.	Tu	sauksi	Viņu	par	Jēzu.	Viņš	būs	liels	un	tiks	saukts	
par	Visaugstākā	Dēlu.”	Un	nu	klausies	tālāk:	“Tas	Kungs	Dievs	Tam	
dos	Viņa	tēva	Dāvida	troni.”	Redzi,	Marija,	Kunga	Jēzus	māte,	bija	
no	ķēniņa	Dāvida	ģimenes.	Bet	tas	nebija	viss,	ko	eņģelis	teica.	“Tas	
Kungs	Dievs	Tam	dos	Viņa	tēva	Dāvida	troni.	Un	Viņš	valdīs	pār	
Israēla	namu	mūžīgi.”	(Lūk.	1:26-33).
Tas	izskaidro	noslēpumu.	Marija,	Jēzus	Kristus	māte,	nāca	no	Dāvida	
ģimenes.	Bet	 Jēzus	Tēvs	 bija	Dievs.	 Šis	 bērns	 atšķīrās	 no	 visiem	
citiem,	kas	jebkad	dzimuši.	Viņš	bija	gan	Dievs,	gan	cilvēks,	Viņš	bija	
bezgrēcīgs.	Kaut	gan	Jēzus	bija	Ķēniņš,	Viņš	piedzima	kūtī,	un	tikai	
nedaudz	cilvēku	zināja,	ka	Viņš	ir	Ķēniņš.
Kad	Kungs	Jēzus	pieauga	un	kļuva	par	vīru,	Viņš	cilvēkiem	daudz	
ko	mācīja.	Reiz	Viņš	teica,	ka	Salamans	bija	varens	un	bagāts	ķēniņš,	
bet	“te	ir	lielāks	nekā	Salamans”	(Lūk.	11:31).	Par	ko	Viņš	runāja?	Par	
Sevi.	Jēzus	ir	lielāks	Ķēniņš	nekā	bija	Salamans.	Jo	Kristus	valstība	
paliek	mūžīgi.	 	
Vai	Kungu	 Jēzu	 kādreiz	 kronēja	 par	 ķēniņu	 Israēlas	 galvaspilsētā	
Jeruzālemē?	(Novietojiet krustu - D-158.)	Nē!	Vienīgais	kronis,	ko	Viņam	
lika	galvā,	bija	no	ērkšķiem.	Kungs	 Jēzus	Kristus,	Dieva	vienīgais	
Dēls,	tika	pienaglots	pie	krusta.	Kad	Jēzus	nomira,	Viņa	ķermenis	tika	
ielikts	kapā	kādā	dārzā.	Kā	tad	Kristus	var	būt	Ķēniņš	uz	mūžiem?
Mēs	zinām,	ka	Dieva	Dēls	nepalika	miris.	
Novietojiet augšāmcēlušos Kristu – D-159.

Viņš	 uzcēlās	 no	mirušajiem.	Viņš	 atgriezās	Debesīs	 un	 joprojām	
šodien	ir	dzīvs.	Viņš	ir	Kungs	pār	visu:	pār	nāvi,	grēku	un	sātanu.	
Viņš	tos	visus	uzvarēja.	Jēzus	valda	sirdīs	un	dzīvo	ikvienā,	kurš	ir	
uzticējies	Viņam	kā	savam	Glābējam.	Ja	Jēzus	ir	tavs	Glābējs,	Viņš	ir	
arī	tavs	Ķēniņš.	Tas	nozīmē,	ka	tev	jādara	tikai	tas,	kas	patīk	tavam	
Ķēniņam.	Tu	runā	to,	ko	Viņš	grib,	ej	tur,	kur	Viņš	grib.	Varbūt	tev	ir	
diezgan	grūti	būt	laipnam	pret	kādu	citu	zēnu	vai	meiteni	skolā.	Bet	
tu	atceries,	ka	tavs	Ķēniņš	vēlas,	lai	esi	laipns	pret	citiem,	un	tādēļ	tu	
paklausi	Viņam	un	saki	laipnu	vārdu.
Kādu	dienu	Kungs	Jēzus	atkal	atgriezīsies	no	Debesīm.	Viņš	nenāks	
kā	mazs	bērniņš	toreiz	Betlēmē.		Šoreiz	Viņš	nāks	kā	godības	Ķēniņš.	
Novietojiet kroni – D-160.

Tajā	dienā	visi,	kas	jebkad	ir	dzīvojuši,	atzīs,	ka	Viņš	ir	Ķēniņš.	Tie	
Viņu	redzēs	–	Lielo	Ķēniņu	pār	visu.	Tas	būs	ļoti	bēdīgs	un	šausmīgs	
brīdis	 tiem,	 kas	 nekad	 nebūs	 uzticējušies	 Jēzum	kā	Glābējam	un	
Kungam.	Vai	tu	būsi	viens	no	tiem?	Ja	tā,	tev	un	citiem	būs	jāloka	
savus	ceļus	Jēzus	priekšā	un	jāapliecina,	ka	Viņš	ir	Kungs.	Bet	būs	
par	vēlu,	 lai	 tiktu	glābts.	Tev	nebūs	nekādas	daļas	 tajā	brīnišķīgajā	
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Ķēniņvalstī,	kurā	Jēzus	valdīs	mūžīgi	mūžam.	Bet	vēl	šī	lielā	diena	
nav	pienākusi.	Mēs	nezinām,	kad	tas	notiks.	Padomā	nopietni,	lai	tu	
būtu	gatavs.	Ja	tu	patiešām	vēlies	būt	gatavs,	saki	to	Jēzum.	Lūdz,	lai	
Jēzus	paņem	prom	tavus	grēkus	un	kļūst	par	tavu	Glābēju	un	Kungu.	
Esi	gatavs	šai	lielajai	dienai,	kad	visa	pasaule,	ikviens,	kurš	jebkad	ir	
dzīvojis,	redzēs,	ka	Jēzus	ir	ķēniņu	Ķēniņš	un	kungu	Kungs.
 

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	Dāvids	sagādāja	lielu	daudzumu	koka,	akmens,	zelta	un	

sudraba?	(Tempļa celšanai.)

2.	 Kādēļ	Dievs	teica,	ka	Dāvida	dēlam,	nevis	viņam	pašam	būs	celt	
Templi?	(Dāvids ir pārāk daudz karojis un izlējis pārāk daudz asiņu.)

3.	 Kādu	 labu	 padomu	Dāvids	 deva	 savam	 dēlam	 Salamanam?	
(Paklausi Dievam, esi drošs.)

4.	 Kā	vēl	bez	materiālu	 sagādāšanas	un	sava	dēla	 iedrošināšanas	
Dāvids	 palīdzēja	 Tempļa	 būvniecības	 sagatavošanā?	 (Dāvids 
nozīmēja cilvēkus, kuri strādās templī, kad tas būs uzcelts, kas rūpēsies par 
pielūgsmi, par mūziku. Dāvids arī uzrakstīja daudz pielūgsmes psalmu.)

5.	 Kādu	īpašu	solījumu	Dievs	deva	Dāvidam?	 (Ka nostiprinās viņa 
valstību uz mūžiem.)

6.	 Kur	tagad	ir	Dāvids?	(“Tā	Kunga	namā	(Debesīs)	vienumēr.”)

7.	 Kas	notika	pēc	Salamana	nāves?	(Israēla ķēniņi nepaklausīja Dievam, 
un Viņam tie bija jāsoda, atņemot valstību un ļaujot cilvēkus aizvest gūstā.)

8.	 Kāds	Dāvidam	sakars	ar	Kungu	Jēzu?	(Marija, Jēzus māte, ir ķēniņa 
Dāvida pēcnācēja.)

9.	 Kādus	īpašus	vārdus	es	pieliku	pie	tāfeles?	(Jēzus Kristus ir Ķēniņš.)

10.	 Kur	Kungs	 Jēzus	 valda	 tagad?	 (Visu to sirdīs, kuri Viņam ir 
uzticējušies.)

11.	 Kas	teica:	“Šeit	ir	lielāks	nekā	Salamans?	(Kungs Jēzus)

12.	 Kad	Kungs	Jēzus	būs	Ķēniņš	pār	visu	cilvēci,	pat	pār	tiem,	kas	
Viņam	neticēja	un	Viņu	nemīlēja?	(Kad Viņš atgriezīsies no Debesīm.)

Aktivitāte
Dieva	Vārda	attēli
Izlasiet	pantus	par	paklausību	Dieva	Vārdam	(piemēram,	2.	Timotejam	
3:14-17,	Psalmi	119:105	un	Ebrejiem	4:12).
Lai	bērni	ilustrē	Ebrejiem	4:12.

Atkārtošanas 
spēle
Kāpnes Templim
Uzzīmē divas paralēlas 
vertikālas līnijas pa vidu 
baltai tāfelei.

Par katru pareizu atbildi 
uzzīmē vienu šķērslīti.
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Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus
Pārliecinieties, vai bērns saprot par

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

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

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

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

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

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

                    Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē
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