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Ievads 
Vārds “Elija” nozīmē “Jehova ir Dievs”. Viņš bija tisbietis. Tisba atradās Gileādā, Kritas strauta tuvumā, 
Jardānas austrumkrastā, ziemeļos no Jabokas upes. (Varat bērniem parādīt kartē.) Viņa kalpošana ilga 
apmēram 28 gadus (924.–896. g. pirms Kristus), Israēla ķēniņu Ahaba un Ahasjas (un Jošfata Jūdā) 
valdīšanas laikā. Viņš sludināja par patieso un dzīvo Dievu, īpaši Israēla tautai.

Centrālā patiesība katrai stundai
Stundas gaitā esiet uzmanīgi, lai pārāk neaizrautos ar stāstu, aizmirstot mācīt Bībeles patiesību. Māciet 
centrālo patiesību visā nodarbībā. Ir labi uzrakstīt centrālo patiesību uz plakāta, ko pieliek pie flaneļa 
tāfeles. Tas palīdz bērniem to atcerēties. Stāsta vadlīnijas īsumā ir dotas katras stundas sākumā. Tajās 
norādīts, kurā brīdī stundā mācīt, kurā pielietot centrālo patiesību (CP). “N” nozīmē pielietojumu 
neatpestītajam bērnam, “A” – atpestītajam.

Uzskate
Pirms nodarbības vajadzētu praktizēties lietot uzskati un nomainīt ainas. Katras ainas fons ir ļoti no-
derīgs, bet nav obligāts. Šo sēriju var mācīt, izmantojot atvērtas Bībeles vai vienkrāsainu fonu.

Esiet pieejams
Stundā mācītā rezultātā bērniem var rasties jautājumi vai garīga interese. Stundas gaitā īsi un skaidri 
pasakiet, ka esat gatavs tiem palīdzēt un kur jūs varēs sastapt pēc nodarbības. Šī norāde ir trīs stundās.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Elijas 
pārsteidzošie 
jaunumi
1. Ķēn. 17:1-16

Dievs spēj darīt 
lielas lietas

Neatpestītajiem: Uzticies Dievam, lai 
        piedzīvotu Viņa lielo 
                       pestīšanas darbu savā 
                       dzīvē!
Atpestītajiem: Grūtībās paļaujies uz 
                       Dievu, ka Viņš tavā labā
                       darīs lielas lietas!

“Jo Tev, ak Kungs, pieder augstība 
un vara, godība, slava un varenība; 
it viss, kas ir debesīs un virs zemes, 
tas pieder Tev! Tava ir, ak Kungs, 
valstība, un Tu pacelies pāri kā galva 
pār visiem!” 
                       1. Laiku 29:11

Elijas cīņa pret 
elkdievību
1. Ķēn. 18:1-2,
17-46

Tas Kungs ir vie-
nīgais patiesais 
Dievs

Neatpestītajiem: Seko Dievam!

Atpestītajiem: Paklausi Dievam vienmēr!

Atkārtojiet 1. Laiku 29:11 

vai
 
“Es esmu pirmais un pēdējais, un bez 
Manis nav cita Dieva!” 
                       Jes. 44:6b

Elija bēg no ķē-
niņienes Izebeles
1. Ķēn. 19:1-21

Dievs ir pacietīgs Neatpestītajiem: Nāc pie Dieva tagad, 
Viņš tevi gaida!

Atpestītajiem:    Pateicies, ka Dievs ir 
pacietīgs, un lūdz, lai Viņš  
palīdz tev būt pacietīgam 
pret citiem!

“Žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs, 
pacietīgs un pilns lēnības.” 
                        Ps. 145:8

Elija un Nabota 
vīnadārzs
1. Ķēn. 21:1-26

Dievs ir taisnīgs Neatpestītajiem: Ja tu neuzticēsies Kristum 
kā Kungam un Pestītājam,  
Dievs sodīs tevi par taviem 
grēkiem.

Atpestītajiem:  Kad pret tevi rīkojas 
netaisni, atstāj to Dieva ziņā.

Atkārtojiet Ps. 154:8
 
Vai
 
“Dievs ir uzticams un bez viltus, 
Viņš ir taisns un patiess.” 
                       5. Moz. 32:4b

Elija dodas uz 
Debesīm
2. Ķēn. 2:1-15

Dievs vienmēr 
ir pie Saviem 
bērniem

Neatpestītajiem: Kļūsti par Dieva 
bērnu, un arī tev piederēs šī 
priekšrocība!

Atpestītajiem:   Atceries, ka tu nekad 
neesi viens!

“Es tevi neatstāšu un tevi 
nepametīšu.” 
                     Ebr. 13:5b

Elija runā ar 
Kungu Jēzu
Lūk. 9:28-36
(Mat. 17:1-8 
un Mk. 9:2-8 
arī runāts par 
apskaidrošanu.) 

Jēzus Kristus ir 
Dieva Dēls

Neatpestītajiem: Tici, ka Jēzus tevi 
                          atpestī!
Atpestītajiem:   Ieklausies un paklausi 
                          Jēzum!

“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, 
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību.”
                  Jāņa 3:16
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1. stunda
Elijas pārsteidzošie jaunumi
Rakstu vieta

1. Ķēn. 17:1-16.

Centrālā patiesība
Dievs spēj darīt lielas lietas.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:  Uzticies Dievam, lai piedzī-

votu Viņa lielo pestīšanas 
darbu savā dzīvē!

Atpestītajiem:  Grūtībās paļaujies uz Dievu, ka 
Viņš tavā labā darīs lielas lietas.

Bībeles pants
“Jo Tev, ak Kungs, pieder augstība un vara, 
godība, slava un varenība; it viss, kas ir debe-
sīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak 
Kungs, valstība, un Tu pacelies pāri kā galva 
pār visiem!” 
                                                      1. Laiku 29:11

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

vai

♦	 figūras: EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-5, EJ-6, 
EJ-6, EJ-7 un EJ-8.

♦	 Fons: Pils iekšskats, ārskats, strauta un aus-
trumnieku mājas attēli.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Sastapšanās ar visļaunāko ķēniņu, kāds Isra-
ēlā jebkad bijis.

Notikumu gaita

1. Elija saņem vēsti no Dieva.  CP
2. Dievs sūta Eliju pie Kritas strauta.

3. Elija dzer strauta ūdeni.

4. Kraukļi baro Eliju.          CPN
5. Dievs saka Elijam: “Ej uz Sareptu!”

6. Elija paklausa.            CPA
7. Elija sastop atraitni.

Kulminācija 

Dievs dara brīnumus ar eļļu un miltiem. CPA
Noslēgums 

Ķēniņš Ahabs turpina vajāt Eliju.         CPN
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Stunda 
1. aina
Vēlamais fons: Pils iekšskats.

Iepazīsimies ar visļaunāko ķēniņu, kāds jebkad ir valdījis Israēlā. Viņa 
vārds ir Ahabs.
Parādiet Ahabu (EJ-1) un Izebeli (EJ-2).

Viņš bija precējies ar Izebeli, kura nāca no zemes, kur nepielūdza 
To Kungu, bet no akmens veidotu dievu Baālu. Ahabs nemācīja 
Izebelei par vienīgo, patieso Dievu. Viņš pat atļāva Israēlā ieviest 
Baāla pielūgšanu. Daudz israēliešu novērsās no Tā Kunga, Dieva un 
pielūdza šo akmens dievu.

Vai Dievs atļāva Savai tautai aiziet no Viņa pie akmens dieva? Nē! 
Vai Viņš teica: “Tas nu gan ir žēl, bet Es tur neko nevaru darīt!”? 
Nē! Tajās dienās pa pils marmora pakāpieniem spēra soļus vīrs, kurš 
runāja Dieva uzdevumā.
Novietojiet Eliju (EJ-3).

Viņš devās tieši pie ķēniņa un bargi paziņoja: “Tik tiešām, ka Tas 
Kungs, Israēla Dievs, kam es kalpoju, dzīvo, nākamajos gados nebūs 
ne rasas, ne lietus, kamēr es teikšu, ka tam jānāk.”

Kas šis vīrs bija? Tas bija Elija. Viņš nāca no maza kalnu ciemata. Viņš 
nebija cilvēks, kādu gaidīja ierodamies pilī. Viņš bija Dieva ziņnesis. 
Bībelē viņš saukts par pravieti.

Kad Elija bija pateicis ķēniņam, kas notiks, viņš atstāja pili. Dieva 
vēsts bija, –  nelīs lietus, līdz Elija atkal teiks, ka lietus būs. Ne jau 
Elija apstādināja lietu, bet Dievs. Tikai Dievs to spēj. Vai tava ģimene 
kādreiz ir plānojusi doties piknikā, bet lija un jūs nevarējāt iet? Jūs 
būtu gribējuši, kaut varētu apstādināt lietu, bet tas nebija jūsu spēkos. 
Taču Dievam tas nav neiespējams. Viņš spēj darīt lielas lietas, kuras 
nevienam citam nav pa spēkam. Dievs radīja lietu, un Viņš var pavēlēt, 
kad tam līt, kad apstāties. Tagad Dievs apturēja lietu, lai sodītu cilvēkus, 
kas bija pievērsušies citam dievam, kas patiesībā nemaz nebija Dievs. 
No tā brīža lietus vairs nelija. Tas, protams, nozīmē, ka iznīka labība 
un drīz vien izsīka barības krājumi.

Ķēniņš Ahabs un ķēniņiene Izebele gribēja Eliju nogalināt. Kā tev 
šķiet, kas nu ar Eliju notiks?

Atvēliet laiku atbildēm.

Jā, Dievs sargāja Eliju un pateica, kur paslēpties: “Ej prom no šejienes 
un paslēpies pie Kritas strauta.”

Bet bija vēl kāda problēma – ko lai Elija ēd un dzer? Dievs gatavojās 
izmantot kādus īpašus palīgus, lai Eliju pabarotu. Kas tie bija? Putni! 
Putni? Jā, Dievs teica: “Esmu pavēlējis kraukļiem tevi pabarot, un tu 
dzersi no strauta.”
Noņemiet visas figūras.

CP

Ķēniņš Ahabs sekoja sava 
tēva Omrija ļaunajam pie-
mēram, bet viņš Tā Kunga 
priekšā ļaunumā Omriju pat 
pārspēja.

Karaliene bija pagānu prin-
cese, kura Israēlā ieviesa 
savu elkdievību, tajā skaitā 
Ašēras – seksa un kara 
dieves pielūgšanu.

Baāls bija viens no galvena-
jiem vīrišķajiem kānaāniešu 
dieviem, kuru uzskatīja par 
labības un lopu auglības 
dievu. Ticēja, ka viņš ir arī 
vētras un lietus dievs.

Elijas lūgšana (uz kuru 
norādīts Jēkaba 5:17) varētu 
balstīties uz 5. Mozus 11:16-
17 izteikto Dieva brīdinājumu 
Savai tautai. 

Attēls 1-1

Attēls 1-2
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2. aina
Vēlamais fons:  Ārskats ar strautu.

Elija uzreiz darīja tā, kā Dievs bija licis.
Novietojiet Eliju (EJ-4).

Viņš varēja paslēpties pie strauta un dzert no tā. Bet drīz vien Elija 
juta spēcīgu izsalkumu. Pliv, pliv, pliv – jā, tās bija putnu spārnu vēdas.

Novietojiet putnus (EJ-5).

Lieli melni putni – kraukļi – lidoja pie Elijas. Knābjos tie nesa gaļu 
un maizi Elijam. Parasti kraukļi apēstu visu gaļu, ko vien dabūtu. Tas 
bija pārsteidzoši, ka viņi to atnesa Elijam. Notika tieši tā, kā Dievs bija 
teicis. Dievs bija izdarījis vēl ko tādu, ko neviens cits nespētu. Dievs 
bija radījis kraukļus un varēja pateikt, ko tiem darīt. Dievs to spēj,  jo 
Viņš ir spēcīgāks un varenāks par jebkuru citu. Bībelē ir teikts: “Tev, 
ak Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, 
kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder Tev. Tava ir, ak Kungs, valstība, 
un Tu pacelies kā galva pār visiem!” (1. Laiku 29:11) Dievam ir vara 
pār ikkatru un visu. Viņš visu radīja, pat kraukļus. Bībelē stāstīts par 
daudziem, daudziem Dievs darbiem.
Ja bērniem ir Bībeles zināšanas, lūdziet, lai viņi izsakās par šo tematu.

Vislielākais darbs, ko Dievs ir darījis, ir grēcinieku glābšana. Redzi, 
tu un es, visi cilvēki pasaulē, ir bijuši nepaklausīgi Dievam. Padomā 
par sevi. Vai esi kādam teicis sliktus, aizskarošus vārdus? Varbūt tavs 
brālis neļāva tev spēlēties ar savu elektrovilcienu. Tu biji uz viņu ļoti 
dusmīgs un uzkliedzi. Tu pat teici: “Es tevi ienīstu!” Tas Dievam 
nepatīk, tas ir grēks. Varbūt vecāki tev bija aizlieguši ar riteni braukt 
pa ielu, kur ir dzīva satiksme. Viņi nemaz nezina, ka tu to darīji. 
Arī tas ir grēks. Dievs pavēl: “Godā savu tēvu un māti!” (2. Mozus 
20:12a) Tas nozīmē, ka,  neklausot vecākiem, tu grēko pret Dievu. 
Jā, tava dzīve ir grēka pilna. Izdarītie grēki mūs šķir no Dieva, un tas 
nozīmē, ka mēs nekad nevarēsim būt pie Viņa. Tā ir liela problēma. 
Tu vari censties to atrisināt, esot labs, lūdzot, ejot baznīcā. Bet šīs 
lietas problēmu neatrisina. Tavā dzīvē joprojām ir grēks, kas šķir 
no Dieva. Gudri, reliģiozi vai slaveni cilvēki nespēj atrisināt šo lielo 
problēmu. Bet Dievs var izdarīt to, ko citi nespēj, Viņam neviena 
problēma nav par sarežģītu, pat ne grēka problēma! Viņš deva Savu 
vienīgo Dēlu Jēzu Kristu, lai Viņš mirtu pie krusta un tiktu sodīts par 
pasaules grēkiem. Dievs uzcēla Viņu no mirušajiem, un tas parādīja, 
ka Kristus nāve patiešām atrisināja lielo grēka problēmu. Ja tu tagad 
paļaujies, ka Kungs Jēzus Kristus paņem prom tavus grēkus, Viņš to 
izdara un tu esi samierināts ar Dievu. Bībelē teikts: “Glābšana ir pie 
Tā Kunga!” (Jonas 2:10b) Vienīgi Dievs var izglābt, un Viņš var darīt 
šo lielo darbu tavā dzīvē.

Arī Elija atklāja, cik Dievs ir brīnišķīgs. Katru rītu un vakaru, Dieva 
Radītāja sūtīti, atlidoja kraukļi ar barību. Katru dienu Elija dzēra no 

 

Atdariniet putnu dzies-
mas. 

Kraukļi bija neparasts 
palīdzības līdzeklis. Kā 
plēsējputni tie neievēro 
pat savus mazuļus, un 
viņu rūpes par Eliju bija vēl 
viens pierādījums par Dieva 
brīnumaino gādību.

Ja pietiek laika, stāstot, kā 
Dievs gādāja par Eliju, varat 
bērniem piedāvāt krekerus 
un ūdeni. Šī aktivitāte viņiem 
palīdzēs labāk iztēloties, ko 
Elija piedzīvoja.

Attēls 1-3

CPN

Attēls 1-4
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mazā strautiņa. Katru dienu Dievs viņu sargāja. Kā tu domā, ko Elija 
iemācījās?

Ļaujiet bērniem atbildēt, piemēram, ka Dievs ir visvarens vai uzticams, ka Viņš rūpējas.

Pagāja laiks. Strauts sāka izsīkt. Drīz tas izžuva pavisam. Vai Elija 
nomirs slāpēs? Nē, Dievs par viņu rūpējās. Elijas Dievs varēja darīt 
lielas lietas, lai būtu pavisam droši, ka Viņa kalps nemirs. Dievs teica, lai 
Elija iet uz Sareptu, kas nebija Israēlā. “Esmu pavēlējis kādai atraitnei 
tevi tur paēdināt,” Dievs teica Elijam. Elija devās uz Sareptu. Pravietis 
zināja, ka Dievs par viņu gādās.

Kristiešu zēn un meitene, atceries, ka Dievs spēj darīt lielas lietas Savu 
bērnu labā. Tu vari paļauties, ka Viņš par tevi gādā pat tad, ja notiek 
kaut kas slikts. Es pazīstu meiteni, kura uzticējās Kungam Jēzum, un, 
protams, viņas dzīve atšķīrās no citiem. (Šis ir patiess notikums.) Māte gribēja, 
lai viņa iet uz diskotēku, bet meitenei tas nepatika. Meitene juta, ka 
šī diskotēka nebūtu vieta, kur Kungs Jēzus vēlētos viņu redzēt. Bet 
māte uzstāja: “Tev jāiet!” Meitene paklausīja savai mammai. Uzmini, 
kas notika! Kad māte veda meitu uz diskotēku, pārplīsa ne tikai viena, 
bet divas riepas! Viņas neaizbrauca uz diskotēku. Dievs īpaši rīkojās 
šīs kristiešu meitenes labā. Atceries, ja tev ir problēma vai grūtības, 
Dievam tās nav par grūtu. Paļaujies, ka Viņš to atrisinās, Dievs tavā 
labā var darīt lielas lietas, kā Viņš darīja Elijas gadījumā. 
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Vēlamais fons: Ārskats ar austrumnieku māju dibenplānā.

Līdz Sareptai bija garš, grūts ceļš, apmēram 160 km. 

Novietojiet Eliju (EJ-3).

Elijam bija jāiet kājām, bija jāslēpjas, jo ķēniņš joprojām viņu meklēja. 
Bet Dievs Eliju sargāja. Kad pravietis pienāca pie pilsētas vārtiem, 
viņš ieraudzīja sievieti, kura lasīja žagarus iekuram.

Novietojiet atraitni (EJ-6) un viņas dēlu (EJ-7). 

Elija viņai uzsauca: “Vai jūs, lūdzu, iedotu man dzert?” Sieviete aizgāja 
un atnesa. Kad viņa nāca, Elija piebilda: “Atnes man, lūdzu, arī maizi!”

Sieviete atbildēja: “Tik tiešām, ka Tas Kungs, tavs Dievs, dzīvo, man 
mājās nemaz nav maizes. Man ir tikai sauja miltu tīnē un nedaudz 
olīvu eļļas krūzē. Un tagad es esmu nākusi šeit salasīt kādus žagarus, 
lai iekurtu uguni, lai varētu izcept maizi sev un savam dēlam. Kad 
būsim to apēduši, tad nekā vairs nebūs un mēs mirsim.”

Elija atbildēja: “Nebīsties, Tas Kungs, Israēla Dievs saka: milti tīnē 
neies mazumā un olīveļļa krūzē neizsīks, kamēr Tas Kungs atkal dos 
lietu.”

Atraitne izcepa maizi,  sadalīja gabalos un vienu iedeva Elijam, otru 
atstāja dēlam un sev. 

Sarepta, feniķiešu piekras-
tes pilsēta starp Tīru un 
Sidonu, bija Izebeles dzimtā 
pilsēta un elku dieva  Baāla 
sirds valstī. Vārds Sarepta 
nozīmē ‘kausējamā krāsns ar 
attīrošu uguni’. Elija patiešām 
piedzīvoja, ka viņa uzticība 
Dieva gādībai tika vēl vairāk 
pārbaudīta. Lai bērni pilsētu 
sameklē kartē.

Pirmsskolnieki var tēlot, ka 
vāc žagarus un atnes ūdeni, 
tad pagriežas un saka: “Nav 
maizes!” 

CPA

Attēls 1-5

Bērni var tēlot maizes cep-
šanu. 
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Novietojiet Eliju, atraitni un viņas dēlu (EJ-8).

Drīz vien maize beidzās un vajadzēja cept atkal. Vai milti un olīveļļa vēl 
būs? Vai vari iztēloties, kā atraitne iet pie krūzes un lēnām to pieliec? 
Jā, neizskatījās, ka tā būtu tukša! Viņa izlēja nedaudz eļļas. Atraitne 
ieskatījās tīnē, un tur bija pietiekami miltu, lai izceptu maizi. Kas par 
brīnumu! Kad viņa atkal atgriezās, tur joprojām bija olīveļļa un milti! 
Kāpēc tā notika? To tikai Dievs varēja izdarīt, un Viņš to darīja, lai 
rūpētos par Eliju, atraitni un viņas dēlu. Dievs joprojām dara lielas 
lietas, lai rūpētos par Saviem bērniem. 

Ja tu mīli Kungu Jēzu Kristu, atceries, ka Dievs šodien joprojām ir tas 
pats. Dievs var tavā dzīvē nedarīt tieši to pašu, ko Elijam, bet Viņš arī 
tavā labā var veikt lielas lietas. Vai tev ir kāda pārāk grūta problēma? 
Saki par to Dievam. Kad esi briesmās, uzticies, ka Dievs tevi pasargās. 
Varbūt tu ģimenē esi vienīgais kristietis un vēlies, lai tava mamma, 
tētis un brāļi arī iepazītu To Kungu. Lūdz, lai Dievs dara lielas lietas. 
Viņš to var nedarīt tieši tā, kā tu lūdz. Tas var nenotikt uzreiz. Bet 
Viņš joprojām ir visvarenais Dievs, kurš spēj veikt to, ko neviens 
cits nevar. “Dievam visas lietas iespējamas.” (Mat. 19:26) Tādēļ Elija 
joprojām bija sveiks un vesels.

Bet ko domāja ķēniņš Ahabs? – “Kaut es varētu dabūt, ko vēlos!” Pat 
tagad viņš neatzina, ka Dievs ir tas, kurš dod lietu, un tas, kurš to ir 
apstādinājis. Ķēniņš, ķēniņiene un tauta joprojām turpināja grēkot, 
par spīti lielajām lietām, ko Dievs bija darījis. Šodien tu esi dzirdējis 
par kādām no tām. Vai atceries, kas ir Dieva vislielākais darbs?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

“Glābšana ir pie Tā Kunga.” (Jona 2:10b) Izglābt zēnu vai meiteni no 
grēkiem spēj vienīgi Dievs. Vai tevi Dievs ir izglābis no grēkiem? Ja 
nekad neesi uzticējies Kungam Jēzum, lai Viņš tevi samierina ar Dievu, 
lūdzu, nedomā, ka tas ir kaut kas tāds, ko spēsi panākt paša spēkiem. 
Tu to nevari. Tev jāuzticas Kungam Jēzum Kristum. Dari to šodien. 
Savā sirdī saki Viņam, ka nožēlo slikto, ko esi darījis, pateicies, ka 
Kungs Jēzus tika sodīts par taviem grēkiem, lūdz, lai Viņš tevi izglābj 
no grēkiem. Ja tu dari to tagad, šajā brīdī, Dievs tevi taisno. Cik tas 
ir brīnišķīgi! Tikai Dievs to spēj, un Viņš to var darīt tavā dzīvē, jo 
Dievs spēj veikt lielas lietas.

CPA

Attēls 1-6

CPN
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Atkārtošanas jautājumi
1. Kā sauca ļauno ķēniņu un ķēniņieni, kurus Dievs caur Eliju 

brīdināja? (Ahabs un Izebele.)

2. Kādēļ Dievs trīs gadus aizturēja lietu? (Tādēļ, ka israēlieši bija 
novērsušies no patiesā Dieva un pielūdza Baālu.)

3. Kā Dievs sākumā deva iespēju Elijam iegūt barību un dzērienu? 
(Dievs lika viņam iet pie Kritas strauta un pavēlēja kraukļiem viņu tur 
barot.)

4. Kurš ir vislielākais no Dieva darbiem? (Viņš izglābj grēciniekus.)

5. Kam Dievs lika parūpēties par Eliju, kad strauts bija izžuvis? 
(Sareptas atraitnei.)

6. Ko mums, kristiešiem, vajag darīt, kad nonākam ļoti grūtā 
situācijā, kā, piemēram, meitene, kuru spieda iet uz diskotēku? 
(Uzticēties un paklausīt Dievam.)

7. Ko darīja sieviete brīdī, kad Elija pienāca pie pilsētas vārtiem un 
Dievs lika to uzrunāt? (Viņa lasīja žagarus iekuram, lai sagatavotu 
savu pēdējo maltīti.)

8. Kas sievietei bija palicis, ko ēst? (Sauja miltu tīnē un drusciņ olīveļļas 
krūzē.)

9. Ko Dievs apsolīja sievietei, ja viņa paēdinās Eliju? (Milti tīnē 
nebeigsies un olīveļļa krūzē neizsīks, kamēr Tas Kungs atkal dos lietu.)

10. Kā skan Bībeles pants, ko mācījāmies, kas mums palīdz atcerēties, 
cik liels ir mūsu Dievs? (Citējiet no galvas 1. Laiku 29:11: “Tev, ak 
Kungs, pieder augstība un vara, godība, slava un varenība; it viss, kas ir 
debesīs un virs zemes, tas pieder Tev! Tava ir, ak Kungs, valstība, un Tu 
pacelies pāri kā galva pār visiem!”)

Jautājumu un dāvanu 
somas

Pie viena neliela papīra 
maisiņa piestipriniet lielu jau-
tājuma zīmi un pie otra lielu 
smaidīgu seju. Nokopējiet un 
sagrieziet atkārtošanas jautā-
jumus un ielieciet jautājuma 
zīmes maisiņā. Smaidīgās 
sejas maisiņā ielieciet nelielas 
balviņas.

Lai bērns izvelk jautājumu 
no jautājuma zīmes maisiņa. 
Ja viņš atbild pareizi, tad 
drīkst izvilkt balviņu no otra 
maisiņa. Atkārtojiet, līdz visi 
jautājumi atbildēti.

Variants: sadaliet bērnus di-
vās komandās un balvu vietā 
izmantojiet smaidīgas papīra 
sejiņas. Uzvar komanda, kura 
sakrājusi vairāk smaidīgo 
sejiņu.

Atkārtošanas spēle
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Aktivitāte
Pārrunājiet ar bērniem par viņu iespējamām dzīves vajadzībām. Pēc 
tam, lai katrs bērns uzzīmē, kādu vajadzību viņš lūgšanā grib atdot 
Dievam. Ielieciet katru zīmējumu aploksnē, uz kuras uzrakstiet: 
“Dievam no (bērna vārds).” Paturiet šīs aploksnes un esiet gatavs tās 
atdot atpakaļ  6. stundas noslēgumā.
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2. stunda
Elijas cīņa pret elkdievību

Rakstu vietas
1. Ķēn. 18:1-2,17-46.

Centrālā patiesība
Tas Kungs ir vienīgais patiesais Dievs.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Seko Dievam!

Atpestītajiem:     Paklausi Dievam vienmēr!

Bībeles pants
Atkārtojiet 1. Laiku 29:11 vai, ja lietojat šo kā 
atsevišķu stundu, iesakām:

“Es esmu pirmais un pēdējais, un bez Manis nav 
cita Dieva!” Jesajas 44:6b

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

vai

♦	figūras: EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-8, EJ-9, 
EJ-10, EJ-11, EJ-11a, EJ-11b, EJ-12 un 
EJ-13.

♦	Fons (vēlamais): Ārskats, strauts, austrum-
nieku māja un kalni.

♦	Mazi flaneļa mākoņi.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

“Kur viņš varētu būt?”   CP

Notikumu gaita
1. Elija, paklausot Dieva pavēlei, atstāj 
 Sareptu.             CPA
2. Elija un Ahabs sastopas.
3. Elija uzaicina ķēniņu, “priesterus” un tautu 

uz Karmela kalnu.
4. Elija saka: “Ja Tas Kungs ir Dievs, tad 

sekojiet Viņam!”           CPN
5. Elija turpina runāt un dod norādījumus.  

              CPA
6. Baāla priesteri piesauc savu dievu.
7. Nav nekādas atbildes.   CP
8. Elija sagatavo altāri un lūdz.
9. Pēkšņi krīt uguns.

Kulminācija 
10. Cilvēki sauc: “Tas Kungs ir Dievs!”CPN
11. Elija nogalina Baāla priesterus.
12. Elija lūdz pēc lietus.

Noslēgums 
Parādās tumši mākoņi.
Līst.             CPA, CPN
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Bībeles panta mācīšana 
Ievads 
(Ja jums ir kāda balva vai tās attēls, runājot paceliet to gaisā.) 

Vai kāds no jums kādreiz ir izcīnījis pirmo vietu sacensībās? (Lai bērni 

atbild.) Kā jūs domājat, vai ir kāds, kuram vienmēr un visur pasaulē ir 
pirmā vieta? (Atbildes.) Jā, tas ir Dievs.

Iepazīstināšana 
Paskaidrojiet, ka pantā teiktais ir pilnīga patiesība, jo tas ir Dieva Vārds. 
Parādiet, kā atrast pantu, tad izlasiet to no Bībeles. Lai bērni lasa kopā ar 
jums no uzskates.

Izskaidrojums 
Es esmu pirmais – Dievs bija (eksistēja) pirms visa un visiem. Viņš ir 
pirmais laikā un zina visu, kas jebkad ir noticis. Viņš ir pirmais arī 
nozīmīguma un lieluma ziņā.

Un pēdējais – Dievs ir arī pēdējais, Mūžīgais, kurš vienmēr dzīvo. Viņš 
zina visu, kas notiks nākotnē.

Un bez Manis nav cita Dieva – Dievs, kuru pazīstam, – vienīgais, kurš 
radīja pasauli, ir vienīgais, patiesais Dievs. Nav neviena, kurš varētu 
Viņam līdzināties.

Pielietojums 
Neatpestītajam: Ja neesi vēl lūdzis, lai Jēzus tevi izglābj no grēkiem, tas 

ir pirmais solis, lai atklātu, cik varens ir patiesais Dievs. 
Bībeles stundas gaitā mēs vēl runāsim, kā piesaukt Jēzu.

Atpestītajam: Tādēļ, ka Dievs ir pirmais nozīmes un varenības ziņā, 
Viņš pelna pirmo vietu tavā sirdī un dzīvē. Viņam 
vienmēr jābūt pirms visa cita. Ja esi lūdzis Jēzu kļūt par 
tavu Glābēju, neļauj nekam citam ieņemt Dieva vietu 
tavā dzīvē.

Atkārtojums 
“Panta izplaukšķināšana”

Pēc tam kad bērni sēžot ir atkārtojuši Bībeles pantu, sakot rakstu 
vietu, liekam viņiem sasist plaukstas vai piecelties. Nākamreiz, sakot 
rakstu vietu, bērni sasit plaukstas pēc katra piektā vārda pantā. Tad 
liekam plaukšķināt pēc katra ceturtā, tad trešā vārda, līdz jau pēc 
katra. Pabeidziet, kad viņi ir noplaukšķinājuši visu pantu un pēc tam 
pateikuši to, kājās stāvot.

Vecākie bērni pantu var lasīt 
no jūsu Bībeles.

Kad esat izskaidrojis katru 
panta daļu, lai bērni to atkār-
to kopā ar jums.
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Flashcard 2-1

Stunda 
1. aina
Vēlamais fons: Ārskats ar austrumnieku māju.

“Kur viņš varētu būt?”

Laiks gāja, bet ķēniņa Ahaba izsūtītie vīri nevarēja Eliju atrast. Ķēniņš 
tos bija aizsūtījis uz katru iespējamo slēptuvi, bet Elija nekur nebija 
atrodams. Kur gan viņš ir? Vai atceries? Jā, viņš ir Sareptā pie atraitnes 
un viņas dēla.

Novietojiet Eliju, atraitni un viņas dēlu (EJ-8).

Bija pagājuši trīs gadi, un katru dienu viņi bija ēduši maizi, kas cepta 
no miltiem un eļļas, kas nekad neizsīka. Dievs visu laiku gādāja, lai 
Elija netiktu atrasts.

Zeme bija izkaltusi un sausa. Nebija vairs zaļas zāles. Visi strauti bija 
izžuvuši, un lopiem nebija ūdens, ko dzert. Tie mira. Arī cilvēki bija 
izslāpuši un izsalkuši. Un ļaunais muļķa ķēniņš domāja, ka viss būtu 
atkal kārtībā, ja vien viņš varētu atrast un nogalināt Eliju. Bet Ahabs 
kļūdījās, tas bija Dievs, kurš apstādināja lietu. Bībele mums atklāj, ka 
ir Viens, kurš  radīja lietu, un Viņš to arī kontrolē. Viņš radīja sauli, 
mēnesi, puķes, kokus, jūras, vēju – visu, un Viņš to visu arī pārvalda. 
Sensenos laikos daži cilvēki ticēja, ka ir dievs, kurš pārvalda jūras, 
cits – labību, vēl cits – ģimenes. Pat šodien ir cilvēki, kas tic, ka ir 
dažādi dievi. Bet Bībelē teikts, ka ir tikai viens Dievs. Viņš saka: “Es 
esmu pirmais un pēdējais, un bez Manis nav cita Dieva.” (Jes. 44:6b) 
Ķēniņam Ahabam to vajadzēja zināt, bet, līdzīgi daudziem citiem 
Israēlā, viņš ticēja elku dievam Baālam. Viņš ienīda to vīru, kurš runāja 
par vienīgo, patieso Dievu. Viņš to meklēja, lai nogalinātu.

Sareptas nama klusumā Dievs teica: “Ej, rādies Ahabam! Es zemei 
sūtīšu lietu.”
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Vēlamais fons: Ārskats.

Tā nu Elija devās uz Israēla zemi. Vai tas nebija ļoti bīstami? Jā! Bet 
Elija zināja, ka Tas Kungs ir vienīgais Dievs, ka viņš ir Dievs pār visu. 
Elija zināja, ka Dievam ir visas tiesības teikt, kas jādara. Elija zināja, ka 
viņam jāpaklausa, jo Tas Kungs ir vienīgais Dievs, visvarenais Dievs. 
Protams, Elija arī zināja, ka viņa Dievs, vienīgais Dievs, parūpēsies 
par viņu.

Kristiešu zēn un meitene, arī tev un man tas jāatceras. Dievs ir 
vienīgais Dievs, Viņš ir Kungs pār visu. Viņš ir ļoti liels, mēs – ļoti 
mazi. Ja Dievs kaut ko liek darīt, mums Viņam jāpaklausa. Mēs 
nedrīkstam celt iebildumus. Dievs saka, lai palīdzam tiem, kam tas 
vajadzīgs. Tādēļ, ja tavā klasē ir kāds ļoti kautrīgs bērns, tev vajag 

Parādiet karti, lai bērni atrod 
Sareptu. Bērni, kuri bija 
iepriekšējā stundā, var palī-
dzēt atkārtot notikumus, kuri 
aizveda Eliju uz Sareptu.

 

Attēls 1-6

CP

CPA
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draudzēties ar viņu un palīdzēt iekļauties spēlēs ar citiem. Dievs pavēl 
paklausīt vecākiem, tādēļ neizliecies, ka nedzirdi, kad mamma tev liek 
izslēgt televizoru. Tas Kungs, vienīgais Dievs, tev saka: “Tev nebūs 
iekārot.” (2. Moz. 20:17) Tādēļ, ja izjūti skaudību par kādam citam 
piederošajām rotaļlietām, saki Dievam par šīm skaudīgajām domām, 
lūdz piedošanu un palīdzību tikt no tām vaļā. Tev jāpaklausa Dievam, 
kā to darīja Elija. 

Elija devās sastapt Ahabu. 

Novietojiet Eliju (EJ-3) un Ahabu (EJ-1).

Tikko Ahabs ieraudzīja Eliju, viņš jautāja: “Vai tu esi tas, kurš Israēlu 
ieved nelaimē?”

Elija nebaidījās no ķēniņa. Viņš stingri atbildēja: “Es Israēlu neievedu 
nelaimē, bet tu un tava tēva nams. Jūs esat novērsušies no Dieva 
baušļiem un sekojuši Baālam. Tagad sapulcini visus Israēla ļaudis 
Karmela kalnā. Atved četrsimt piecdesmit Baāla praviešus un četrsimt 
Ašeras praviešus.” (Viņu uzskatīja par sievišķo dievību.)

Ļaunais ķēniņš darīja tieši tā, kā Elija bija teicis. Ķēniņš necentās 
Eliju nogalināt. 

Gluži pretēji, viņš paklausīja pravieša rīkojumam. Kādēļ? Tādēļ, 
ka Dievs ir Kungs pār visu. Viņš ir vienīgais Dievs. Dievs pat spēj 
izmantot sliktus cilvēkus, lai piepildītu Savus plānus.
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Vēlamais fons: Kalni.

Elija vientuļš kāpa augstāk un augstāk kalnā. 

Novietojiet Eliju (EJ-3).

Augšup kāpa Israēla tauta – tūkstošiem ļaužu.

Novietojiet  israēliešus (EJ-10).

Augšup kalnā kāpa simtiem elku dievu praviešu. 

Novietojiet  praviešus (EJ-9).

Līdz ar viņiem arī ķēniņš Ahabs.

Novietojiet  Ahabu (EJ-1).

Kas todien Karmela kalnā tika gatavots? Tur būs sacensības, lai 
noskaidrotu, kurš patiesībā ir īstais Dievs – Baāls vai Elijas Dievs.

Elija droši stāvēja ļaužu priekšā. Skaļi un skaidri, tā, lai visi dzirdētu, 
viņš teica: “Cik ilgi jūs klibosiet uz abām pusēm? Ja Tas Kungs ir Dievs, 
sekojiet Viņam, ja Baāls, tad sekojiet viņam!”  Neviens neizdvesa ne 
vārda. Varbūt tāpēc, ka apzinājās, ka ir novērsušies no Tā Kunga, lai 
sekotu Baālam, un tam nebija nekāda attaisnojuma. 

Pirmsskolnieki var izspēlēt 
ķēniņa un Elijas sastapša-
nos.

Attēls 2-1

Lai bērni kartē atrod Karmela 
kalnu.

Attēls 2-2

Bērni var izsaukt Elijas jautā-
jumu: “Cik ilgi…” 
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Arī šodien Dievs  ikvienam saka: “Ja Tas Kungs ir Dievs, seko 
Viņam!” Viņš ir vienīgais, īstais, dzīvais Dievs. Dievs ir Kungs pār 
visu. Viņam jābūt pirmajā vietā tavā dzīvē. Vai tu dzīvo pēc sava, 
nevis Dieva prāta? Tev patiesībā nepatīk dalīt šokolādi ar savu draugu. 
Tu kļūsti īdzīgs, kad mamma neļauj darīt, ko gribi. Tu strīdies, kad 
jāiet gulēt, gribi ilgāk palikt nomodā. Tu esi cilvēks, kas prasa: “Man 
pirmajam!” Tā ir nepaklausība Dievam, tas ir grēks, jo Dieva pavēle 
skan, ka Viņam jābūt pirmajam tavā dzīvē. Tu esi bijis ļoti negudrs. Tas 
Kungs ir Dievs – seko Viņam! Ko nozīmē, sekot Dievam? Vispirms 
tas nozīmē, ka tu esi salīdzināts ar Viņu – visi tavi grēki ir paņemti 
prom. Jēzus Kristus var darīt tevi taisnu Dieva priekšā, jo Viņš nomira, 
“lai iznīcinātu grēku, pats Sevi upurējot.” (Ebr. 9:26b) Sekot Dievam 
nozīmē novērsties no lietām, kas nepatīk Dievam, un paļauties uz Jēzu, 
ka Viņš tevi taisno Dieva priekšā. Tad ar Dieva palīdzību tu katru 
dienu centies dzīvot tā, kā Viņš grib. No tā brīža Dievs būs pirmajā 
vietā tavā dzīvē. Dievs saka: “Ja Tas Kungs ir Dievs, seko Viņam!” 
Vai tu līdzinies minētajiem cilvēkiem? Tu arī nevari teikt ne vārda. Tu 
neesi sekojis Dievam, tu esi apkaunots, tāpat kā viņi.

Elija turpināja runāt: “Es esmu vienīgais Dieva pravietis. Šeit ir 
četrsimt piecdesmit Baāla praviešu.” Tās neizskatījās pēc godīgām 
sacensībām, vai ne? Kur bija atšķirība?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, ar Eliju bija Dievs. Tas bija labāk nekā tūkstošiem cilvēku.

Kristiešu zēn un meitene, atceries to nākamreiz, kad šķitīs, ka esi 
vienīgais savā ģimenē vai klasē, kurš paklausa Dievam. Vienīgais, 
patiesais Dievs ir tavā pusē, un tas ir labāk par visu. Vai vari iedomāties, 
kad tas tev varētu palīdzēt?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Var noderēt šādi piemēri.

♦	 Spēles gaitā klasē tiek lietoti slikti vārdi. Tu negribi tos izrunāt, 
bet tas nevienam citam nerūp. Tu ej pie skolotāja un saki, ka 
negribētu tos teikt.

♦	 Brāļi grib, lai tu piebiedrojies ļauna joka izstrādāšanā pie vecas 
sievietes durvīm. Tu ģimenē esi jaunākais, tāpēc ir grūti viņiem 
atteikt.

Ja esi kristietis, vienīgais, patiesais, dzīvais Dievs būs ar tevi tāpat kā 
ar Eliju.

Nu Dieva pravietis deva norādījumus. “Nokaujiet vērsi un sadaliet 
gabalos. Uzlieciet to uz malkas, bet uguni nepielaidiet,” viņš teica Baāla 
sekotājiem. “Es sagatavošu citu vērsi,” Elija turpināja. “Es uzlikšu to 
uz malkas, bet uguni nepielaidīšu.”
Noņemiet praviešus (EJ-9). Novietojiet  Elijas altāri (EJ-11), iegrieziet pa punktētajām līnijām, lai vēlāk var pielikt 

grāvi un uguni.

CPN

CPA
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“Lai Baāla pravieši piesauc savus dievus, es piesaukšu Tā Kunga 
vārdu. Tas Dievs, kurš sūtīs uguni uz altāra, būs īstais Dievs.” Ļaudis 
atbildēja: “Jā, tas ir pareizi! Darīsim tā!”

Baāla pravieši paņēma un sagatavoja vērsi. Bija liels satraukums. Viņi 
sāka lūgt, lai Baāls sūta uguni. “Ak, Baāl, uzklausi mūs! Ak, Baāl, 
uzklausi mūs!” tie kliedza. Nekas nenotika. Tie atkal un atkal skrēja 
ap altāri, tie uzlēca uz altāra un graizīja sevi ar nažiem. Tie kliedza un 
sauca: “Ak, Baāl, uzklausi mūs! Ak, Baāl, uzklausi mūs!” Bet nebija 
nekādas atbildes, uguns nebija. Tā tas turpinājās visu rītu. Elija sāka 
viņus izsmiet. “Kliedziet skaļāk! Varbūt viņš iegrimis sarunā vai devies 
ceļojumā. Varbūt viņš aizmidzis un jums to vajag uzmodināt.” Baāla 
pravieši kliedza vēl stiprāk, graizīdami paši sevi. Līdz pat vakaram 
atbildes joprojām nebija. Kādēļ? Baāls bija tikai no akmens veidots 
dievs. Viņš nebija dzīvs dievs. Viņš nespēja dzirdēt. 

Ir labi atcerēties, ka Dievs, par kuru lasām Bībelē, ir vienīgais patiesais 
Dievs. Tu skolā vari dzirdēt par citiem dieviem, vari par tiem lasīt. 
Bet atceries, ko Dievs saka: “Bez Manis nav cita Dieva!”(Jes. 44:6b) 
Tādēļ arī uguns nebija.

Vakarā Elija teica: “Sapulcējieties ap mani!” Visi ļaudis pienāca, cik 
tik tuvu varēja.

Novietojiet  israēliešus (EJ-11a) uz centru.

No divpadsmit akmeņiem Elija uzcēla Tā Kunga altāri, kas bija 
salauzts, un ap to izraka grāvi.

Tad viņš sakārtoja malku, sacirta upuri gabalos un uzlika uz malkas. 
“Piepildiet savas lielās krūzes ar ūdeni un uzlejiet to uz upura un 
malkas,” viņš teica ļaudīm. Kad viņi to bija izdarījuši, Elija teica: 
“Dariet to vēlreiz.” Pēc tam Elija teica: “Dariet tā trešo reizi.” Ūdens 
tecēja ap altāri, visu izmērcēja un piepildīja grāvi.
Pielieciet grāvi (no EJ-11a) pie altāra pamatnes.

Elija panāca uz priekšu un lūdza: “Kungs, Ābrahāma, Īzāka un Israēla 
Dievs, šodien dari sevi zināmu, ka Tu esi Dievs Israēlā un ka es esmu 
Tavs kalps, un ka es ar Taviem vārdiem visu šo esmu paveicis. Atbildi 
man, Kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka Tu, Kungs, esi Dievs 
un ka Tu pats viņu sirdīm esi licis atgriezties!” (1. Ķēn. 18:36b,37)

Pēkšņi Tā Kunga uguns krita uz altāra.

Novietojiet  uguni (EJ-11b).

Tā sadedzināja vērsi, malku un akmeņus. Uguns bija tik karsta, ka 
ūdens grāvī izžuva!

Ļaudis krita uz sava vaiga un sauca: “Tas Kungs ir Dievs! Tas Kungs 
ir Dievs!” Viņi nespēja teikt neko citu. Dievs bija uzvarējis lielajā 
sacīkstē. Viņš bija parādījis, ka Viņš vien ir Dievs. Viņš ir vienīgais, 

CP

Tā kā Baāls tika uzskatīts par 
dievu, kurš pārvalda dabu, 
cilvēki ticēja, ka viņš var sūtīt 
uguni.

Baāla pravieši ticēja, ka 
Karmela kalns ir svēta viņu 
dievu mājvieta. Tādēļ viņi bija 
pārliecināti, ka šajās sacensī-
bās uzvarēs.

Bērniem patiks izspēlēt šo 
stāstu. Dodiet skaidrus norā-
dījumus, ko jūs gribat, lai viņi 
saka un dara.

Aktīvie pirmsskolnieki var 
iztēloties, ka ceļ Baāla altāri.

Daži komentētāji domā, ka 
tas, ka Elija izmantoja 12 ak-
meņus un 12 ūdens traukus, 
bija norāde uz to, kā Dievs 
vēlas, lai 12 Israēla ciltis būtu 
vienotas paklausībā Viņam.

Dievs varēja sūtīt zibeni jeb 
likt altārim pēkšņi aizde-
gās. Tā vai citādi, tas bija 
brīnums, kas apliecināja 
dzīvā Dieva spēku un Viņa 
pravieša autoritāti. 

Attēls 2-4

Attēls 2-3
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patiesais, dzīvais Dievs. Vai esi jau sācis sekot Viņam? Vai atceries, 
kā tu to sāki?

Ļaujiet bērniem atkārtot, ko agrāk mācījāt.

Tev jāuzticas Jēzum Kristum, Dieva Dēlam, kurš mira tavu grēku 
dēļ, lai darītu tevi taisnu Dieva priekšā. Tad tu sāc dzīvot tā, kā Dievs 
vēlas. Dievs palīdz tā darīt. Viņš palīdz tev paklausīt. Dievs grib, lai 
tu šodien sāc sekot Viņam. Ja neesi pārliecināts, kā uzticēties un sākt 
sekot Kristum, tu vari nākt parunāties ar mani pēc nodarbības (norādiet 

vietu, kur bērnam iet). Es ar prieku tev Bībelē parādīšu, kā tu vari tikt salīdzināts 
ar Dievu un sākt Viņam sekot. Sekot Viņam – tas ir ļoti svarīgi, tāpat 
kā tas bija svarīgi šiem cilvēkiem.

Elija teica ļaudīm: “Sagrābiet Baāla praviešus, ka neviens neizbēg!”

Ļaudis tos visus saķēra, un Elija tos nogalināja.

Elija vērsās pie ķēniņa Ahaba un teica: “Ej, ēd un dzer, jo es dzirdu 
spēcīga lietus troksni.”
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Vēlamais fons: Kalnu ainava.

Dieva pravietis uzkāpa Karmela kalnā, noliecās pie zemes un lika 
savu galvu starp ceļiem.

Novietojiet  Eliju (EJ-12).

Viņš lūdza. Tad Elija teica savam kalpam: “Ej un paraugies uz jūras 
pusi.” Kalps gāja un skatījās.
Novietojiet  kalpu (EJ-13).

“Tur nekā nav,” viņš teica.

Elija teica vēl sešas reizes: “Ej atkal!”

Septītajā reizē kalps ziņoja: “Mākonītis, tik mazs kā vīra plauksta, 
ceļas augšup no jūras.”

Var novietot mazu flaneļa mākonīti.

Elija pavēlēja: “Ej, saki Ahabam: “Iejūdz ratos un steidzies mājās, 
pirms lietus tevi panāk.”

Pirms kalps vēl paspēja atgriezties, debesis satumsa, sacēlās vējš un 
sākās spēcīgs lietus. Kas to sūtīja? Dievs! Vienīgais, patiesais Dievs, 
kurš ir Dievs pār visu. Nekas nav ārpus Viņa kontroles. Nav cita īsta, 
dzīva Dieva. 

Kristiešu zēn un meitene, atceries to! Viņš viens ir Dievs, un tev Viņš 
jāpaklausa. Kad neviens cits to nedara, atceries, ka Dievs ir ar tevi un 
tas ir labāk nekā visas klases atbalsts.

CPN

Attēls 2-5

Pirmsskolnieki var iztēloties, 
ka viņi ir kalps, kas raugās 
pēc lietus mākoņa.

 

 

Attēls 2-6

CPA
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Vai apzinies, ka neesi kristietis? Elija ļaudīm teica: “Cik ilgi jūs gaidīsiet, 
līdz mainīsiet savas domas?” Dievs negrib, ka tu gaidi. Dievs vēlas, 
lai tu no šī brīža sāc Viņam sekot. Vai gribi novērsties no sliktajām 
lietām, kas Dievam nepatīk? Vai paļausies uz Kungu Jēzu, lai Viņš 
tevi dara taisnu Dieva priekšā? Savā sirdī tu Viņam vari teikt: “Kungs 
Jēzu, esmu slikts un grēcīgs. Man ir žēl. Paldies, ka Tu tiki sodīts par 
sliktajām lietām, ko es esmu darījis! Lūdzu, paņem nost manus grēkus 
un dari mani taisnu Dieva priekšā. No šī brīža es gribu sekot Dievam.”

Atkārtošanas jautājumi
1. Uz kuru pilsētu Dievs sūtīja Eliju, lai viņš tur paslēptos no Ahaba 

un Izebeles? (Uz Sareptu.)

2. Kā sauc elku dievu, kuru pielūdza daudzi israēlieši? (Baāls)

3. Kādēļ mums jāuzticas un jāpaklausa tam Dievam, par kuru runāts 
Bībelē? (Jo Viņš ir vienīgais, patiesais Dievs.)

4. Uz kura kalna Elija sastapās ar elku praviešiem un pienesa savu 
upuri? (Uz Karmela kalna.)

5. Ko Elija lika ļaudīm darīt, ja tie saprata, ka Tas Kungs ir vienīgais 
patiesais Dievs? (Elija teica, lai tie Viņam seko.)

6. Ar cik daudz elku praviešiem Elija viens pats sastapās uz Karmela 
kalna? (Ar 450 Baāla praviešiem.)

7. Kas ir ar mums, lai palīdzētu, ja darām to, kas Bībelē atzīts par 
pareizu? (Dievs)

8. Kas mums jādara, lai sāktu sekot Dievam? (Jāatgriežas no grēkiem 
un jāuzticas Kristum.)

9. Kā Dievs Karmela kalnā parādīja, ka Viņš ir patiesais un dzīvais 
Dievs? (Viņš sadedzināja upuri un pat Elijas uzcelto altāri.)

10. Cik reižu kalpam bija jāiet skatīties uz jūras pusi, pirms viņš 
ieraudzīja atbildi uz Elijas lūgšanu pēc lietus? (Septiņas)

Aktivitāte 
Izvēles laiks

Katrā minētajā situācijā ļaujiet bērniem izšķirties, ko darīt.

1. Tev ir divas stundas laika līdz gulētiešanai. Tev jāizpilda 
mājasdarbi,  tu gribi spēlēties, un tev ir vajadzīgs Klusais laiks 
ar Dievu. Kā tu vari paturēt Dievu pirmajā vietā un tomēr visu 
paspēt?

2.   Tu gribi spēlēt futbolu, bet spēle ir svētdienā, un tu netiktu uz 
baznīcu. Kā tu vari likt Dievu pirmajā vietā?

CPN

Akmeņu savākšana

No papīra izveidojiet 12 
akmeņus. Uz katra akmeņu 
pāra aizmugurē uzrakstiet:  
Elija, Ahabs, Izebele, uguns, 
pielūgt, lietus.

Salieciet akmeņus ar vārdiem 
uz leju.

Kad bērns pareizi atbild uz 
jautājumu, viņš var izvēlēties 
divus akmeņus un apgriezt 
otrādi. Ja vārdi uz abiem 
saskan, viņš tos var paturēt. 
Pretējā gadījumā tie atkal 
jāatliek atpakaļ, lai vārdus 
nevarētu redzēt.

Spēle turpinās, kamēr uz vi-
siem jautājumiem ir atbildēts.

Atkārtošanas spēle
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3. Tu Labās Vēsts pulciņā gribi dot ziedojumu misionāriem, vēlies 
arī nopirkt kaut ko sev un tam būtu vajadzīga visa tava kabatas 
nauda. Kā tu vari likt Dievu pirmajā vietā un tomēr nopirkt, ko 
vēlies?

4.   Tu sestdienas vakarā vēlu aizgāji gulēt, un, kad svētdienas rītā ir 
laiks celties, esi noguris. Kas tev jādara, lai liktu Dievu pirmajā 
vietā? Kā ar nākamo sestdienu?

5.  Draugi grib, lai tu palīdzi viņiem ļauni kādu izjokot. Kā tu vari 
Dievu likt pirmajā vietā un tomēr paturēt savus draugus?
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3. stunda
Elija bēg no ķēniņienes Izebeles

Rakstu vieta
1. Ķēn. 19:1-21.

Centrālā patiesība
Dievs ir pacietīgs.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Nāc pie Dieva tagad, Viņš tevi 

gaida.
Atpestītajiem:  Pateicies, ka Dievs ir pacietīgs, 

un lūdz, lai Viņš palīdz tev būt 
pacietīgam pret citiem.

Bībeles pants
“Žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas Kungs, pacietīgs un 
pilns lēnības.” Ps. 145:8

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

 vai
♦	 figūras: EJ-2, EJ-3, EJ-4, EJ-14, EJ-15, 

EJ-16, EJ-17, EJ-18, EJ-19, EJ-20 un 
EJ-21.

♦	 Fons (vēlamais): Pils iekšskats, ārskats, 
kadiķa un alas attēls.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

“Vai kā kristietis esi kādreiz juties tā, it kā tu 
padotos?”

Notikumu gaita

1. Elija bēg.
2. Elija guļ zem koka un lūdz nāvi.           CP
3. Nāk eņģelis un saka: “Celies un ēd!”
4. Elija ēd, atpūšas un atkal ēd.          CPA
5. Elija dodas uz Horeba kalnu. 
6. Dievs jautā: “Ko tu šeit dari?”
7. Elija atbild: “Es esmu palicis vienīgais 

pravietis.”
8. Dievs saka: “Izej ārā  un nostājies kalnā!” 

              CPA
9. Vētra, zemestrīce, uguns.

Kulminācija 
10. Klusa, lēna balss – Dievs runā ar Eliju.   
             CPN
11. Dievs saka Elijam: “Ej atpakaļ, tu neesi 

vienīgais pravietis.”           CPA

Noslēgums 
Elija paklausa Dieva norādījumam.       CPA,  
           CPN
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Stunda 
1. aina
Vēlamais fons: Pils iekšskats.

Vai tev kā kristietim ir bijusi sajūta, ka tu padodies? Varbūt tu pat esi 
Dievam teicis: “Kungs, es vairs nevaru! Tas cilvēks manu dzīvi dara 
pārāk grūtu, tādēļ ka esmu kristietis. Nav vērts censties liecināt par 
Tevi.” Visiem lielajiem Dieva vīriem un sievām ir bijuši brīži, kad 
viņi zaudēja drosmi.

Arī Elija reiz galīgi zaudēja drosmi, kad ķēniņiene Izebele sūtīja pie 
viņa vēstnesi ar draudīgu ziņu: “Rīt jau tu vairs nebūsi dzīvo zemē!”

Novietojiet  Izebeli (EJ-2) un vēstnesi (EJ-14).

Ķēniņš Ahabs viņai bija izstāstījis visu, kas notika Karmela kalnā. 
Izebele bija ļoti, ļoti dusmīga un nolēma Eliju nogalināt. Ķēniņiene 
nezināja, ka nav viņas spēkos Elijam nodarīt pāri, ja Dievs to neatļauj. 
Šķita, ka arī Elija to bija aizmirsis, jo, kad saņēma ziņu, nobijās un 
bēga, lai glābtu savu dzīvību.

Noņemiet visas figūras. Novietojiet Eliju (EJ-15).

Lielā steigā viņš atstāja pilsētu un devās uz dienvidiem Jūdā. Joprojām 
baidīdamies no sagūstīšanas, viņš steidzās uz tuksnesi. Tur Elija 
apstājās. Viņš vienkārši vairs nespēja iet tālāk. Elija bija gaužām 
noguris. Sacensība Karmela kalnā bija prasījusi daudz spēka, tāpat šis 
garais ceļojums. Elija bija galīgi zaudējis drosmi. Viņš cerēja, ka ļaudis 
atgriezīsies atpakaļ pie Dieva, Tā Kunga, bet vai tas bija iespējams, 
kamēr valdīja ķēniņiene Izebele? Viss, ko Elija bija darījis, šķita 
bezjēdzīgs. Nabaga Elija apsēdās zem kadiķa. Viņš jutās tik vientuļš, 
nedrošs un noguris, ka šķita, nav vairs vērts dzīvot. “Ak, Kungs, ļauj 
man mirt!” Elija lūdza.

Ko Dievs darīs ar Eliju? Vai Viņš teiks: “Elija, tu vairs neesi mans kalps 
tāpēc, ka bēgi no Izebeles”? Nē! Dievs saprata, cik Elija ir noguris un 
nobijies. Dievs bija pacietīgs ar Eliju. Ko nozīmē vārds “pacietīgs”? 
Tas nozīmē, ka Dievs nebija dusmīgs uz Eliju, kaut gan Viņš varēja 
tāds būt. Tā vietā Dievs turpināja būt laipns pret Eliju.Varbūt tavā 
klasē ir zēns, kuram neveicas matemātikā. Tu viņam palīdzi, bet viņš 
nāk un jautā atkal. Ja esi pacietīgs, ko tu darīsi? Jā, tu joprojām viņam 
palīdzēsi. Ja neesi pacietīgs, ko tad darīsi? Tu varētu teikt: “Ej prom! 
Es tev vairs nepalīdzēšu.” Atceries, ka Dievs ir pacietīgs. Bībelē teikts, 
ka Viņš ir pacietības Dievs (Rom. 15:5). Tādēļ Viņš nenovērsās no 
Sava kalpa Elijas pat tad, kad tas padevās un aizbēga.
Noņemiet Eliju (EJ-15).

2. aina
Vēlamais fons: Ārskats ar kadiķi. (Kadiķis Bībeles zemju tuksnesī nebija lielāks par krūmu.)

Zem kadiķa Elija iekrita dziļā miegā.

Novietojiet  Eliju (EJ-16).

Īsi atkārtojot, ļaujiet tiem 
bērniem, kuri bija klāt, 
pastāstīt iepriekšējos noti-
kumus.

Ja pietiek vietas, bērni var 
paskriet uz vietas.

 

 

Elijas fizisko, mentālo, 
emocionālo un garīgo spēku 
izsīkums acīmredzot tā 
aptumšoja viņa domāšanu, 
ka viņš zaudēja perspektīvu 
un galu galā arī cerību.

Attēls 3-1

Attēls 3-2

Attēls 3-3

CP
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Dievs gādīgi rūpējās par viņu un sūtīja eņģeli.

Novietojiet eņģeli (EJ-18).

Eņģelis aizskāra guļošo pravieti. “Celies un ēd!” viņš teica.

Eliju (EJ-16) nomainiet ar figūru EJ-17.

Elija pamodās un paskatījās apkārt. Tur bija uz oglēm cepts rausis 
un krūze ar ūdeni.

Novietojiet ēdienu (EJ-19).

Elija priecājās par ēdienu, jo viņam pēc garā ceļa gribējās ēst un dzert. 
Kad Elija bija paēdis, viņš atkal apgūlās un cieši aizmiga.

Pēc kāda laika Tā Kunga eņģelis viņu modināja otrreiz un teica, lai 
ēd vēl. Cik mīlošs un gādīgs bija Dievs pret Savu kalpu! Viņš neteica: 
“Elija, kāds tu esi nejēga, ka aizbēgi no Izebeles. Es nepavisam neesmu 
ar tevi apmierināts.” Dievs varēja tā teikt, bet Viņš to nedarīja. Tā vietā 
Dievs Elijam deva tieši to, ko viņam vajadzēja, – atpūtu un ēdienu. 
Dievs tieši tāds pats ir pret ikvienu Savu bērnu. 

Ja esi kristietis, atceries, ka Dievs nenovēršas no tevis, kad esi “dubļos”. 
Kad nerīkojies Dievam patīkami, varbūt, zaudēdams pacietību pret 
savu mazo brāli, Viņš nesaka: “Es vairs ar tevi negribu nekā kopīga.” 
Dievs darbojas tavā dzīvē, lai darītu tevi arvien līdzīgāku Kungam 
Jēzum. Tas prasa daudz laika, bet Dievs nepadodas. Viņš nepadevās 
arī Elijas gadījumā.
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Vēlamais fons: Ārskats ar alu.

Novietojiet Eliju (EJ-3).

Pēc gulēšanas un ēšanas pravietis jutās daudz labāk. Viņam būtu 
vajadzējis Dievam jautāt, ko tagad darīt, bet Elija to nedarīja. Viņš 
devās tālāk uz dienvidiem 40 dienu un nakšu ilgā ceļojumā.

Eliju (EJ-3) nomainiet ar figūru EJ-4.

Elija devās uz Horeba kalnu, kur reiz Dievs bija runājis uz Mozu, 
devis viņam 10 baušļus un Saiešanas telts plānu. Elijam vajadzēja 
aprunāties ar Dievu.

Beidzot Elija sasniedza Horeba kalnu. Viņš iegāja alā un pavadīja tur 
nakti. Tur Dievs runāja uz Eliju: “Ko tu šeit dari, Elija?”

“Esmu smagi strādājis Tā Kunga, Visvarenā Dieva labā. Bet Israēla 
ļaudis ir novērsušies no Dieva un nogalinājuši Viņa praviešus. Es 
vienīgais esmu palicis,” Elija atbildēja.

Tas Kungs teica: “Izej ārā un nostājies uz kalna, jo Tas Kungs gatavojas 
iet tev garām.”

Dievs atkal bija pacietīgs pret Eliju. Viņš pat neteica, cik Elija ir 

 

       

Pirmsskolnieki var tēlot, ka 
guļ tāpat kā Elija.

Kaut arī tā nebija Dieva gri-
ba, lai Elija bēgtu uz tuksnesi 
vai ietu uz Horeba kalnu, 
Dievs sagādāja pārtiku ceļo-
jumam, lai ļautu Elijam atrast 
ceļu atpakaļ pie Dieva.

Lai no vietas tuksnesī, kur 
atradās Elija, aizietu tieši uz 
Horeba kalnu, bija daudz 
īsāks ceļš, bet Dievs lika 
Elijam maldīties 40 dienas, 
varbūt, lai turpinātu Viņam 
kalpot. Lai bērni kartē atrod 
Horeba kalnu.

Attēls 3-4

CPA
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nepareizi rīkojies. Dievs gatavojās viņam atklāt kaut ko no Sevis. 
Tieši to pravietim vajadzēja, jo viņš pārāk daudz domāja par savām 
problēmām.

Es ļoti priecājos, ka Dievs ir mīlošs, saprotošs un pacietīgs. Viņš 
nepārtrauc Savu darbu pie Saviem bērniem. Dievs nav nepacietīgs.

Kristiešu zēn un meitene, neaizmirsti Dievam pateikties par to, kāds 
Viņš ir. Varbūt esi teicis Dievam, cik ļoti nožēlo kādu grēku. Šķiet, 
ka tu nāc ar šo grēku pie Dieva atkal un atkal. Viņš nesaka: “Nu, šī ir 
pēdējā reize, kad Es tev piedodu!” Bībelē teikts, ka Dievs ir žēlīgs un 
žēlsirdīgs, pacietīgs un pilns lēnības.” (Ps.145:8) Vai pateiksies par to, 
ka Viņš ir tik pacietīgs? Tas bija Dievs, kas runāja ar Eliju.

Sacēlās liela vētra. Tik stipra, ka kalnā atlauza lielus klints gabalus. 
Bet Dieva nebija vētrā.

Kad vētra bija norimusi, sākās briesmīga zemestrīce. Drebēja un 
trīcēja viss kalns. Bet Dieva nebija arī zemestrīcē.

Tad nāca uguns, bet arī ugunī Tā Kunga nebija. Kā gan Dievs Elijam 
parādīsies?

Pēc vētras, zemestrīces un uguns Elija izdzirda lēnu, klusu balsi. Viņš 
aizsedza savu seju ar mēteli un nostājās kalnā. Elija uzreiz zināja, ka nu 
Dievs runā ar viņu – maigi un laipni. Dievs jautāja: “Ko tu šeit dari?”

Eliju (EJ-4) nomainiet ar figūru EJ-20.

Elija šeit bija ieradies, nejautādams Dievam, vai vajag nākt. Elija bija 
aizbēdzis no Izebeles, tomēr Dievs bija laipns un labs pret viņu. 

Cik Dievs ir pacietīgs! Bībelē teikts: “Tas Kungs.. negrib, ka kādi 
pazustu.” (2. Pēt. 3:9) Dievs ir pacietīgs ne tikai pret Saviem bērniem, 
bet pret visiem cilvēkiem. Ja tu neesi kristietis, Dievs ir pacietīgs arī 
ar tevi. Vai tu šonedēļ meloji? Otrdienas rītā tu teici: “Mamm, man 
sāp galva.” Mamma domāja, ka būs labāk, ja neiesi uz skolu. Bet tev 
galva nemaz nesāpēja. Tu tikai izlikies un meloji. Tas ir grēks, jo Dievs 
pavēl: “Tev nebūs nepatiesu liecību dot.” (2. Moz. 20:16) Tas nozīmē, 
ka mēs nedrīkstam melot. Jā, Dievs tevi uzreiz nesoda. Kādēļ? Tādēļ, 
ka Viņš ir pacietīgs. Tu Dievam nepaklausīji daudz, daudz reižu, bet 
Viņš tevi uzreiz nesodīja. Tas nenozīmē, ka Dievs nekad tevi nesodīs. 
Viņš gaida, lai tu atgrieztos no grēkiem un uzticētos Kungam Jēzum 
Kristum, un saņemtu piedošanu. Ja tu to nedari, tad Dievs tevi mūžībā 
sodīs. Bet līdz šim Viņš pret tevi ir bijis ļoti pacietīgs. 

Jā, Dievs ir pacietīgs pret visiem, un Viņš bija pacietīgs pret Eliju, kad 
jautāja: “Kādēļ tu esi šeit?” Elija atbildēja to pašu, ko pirmajā reizē, 
izskaidrojot, ka israēlieši ir nogalinājuši Dieva praviešus un ka  viņš 
vienīgais ir palicis.

Tas Kungs teica viņam: “Ej atpakaļ.” Dievs uzdeva Elijam paveikt ko 
ļoti svarīgu, kad viņš atgriezies. Viena no tām bija – izraudzīt kādu 
citu: izraudzīt Israēlam ķēniņu Ahaba vietā un aicināt kādu jaunu 

CPA

Attēls 3-5

CPN
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cilvēku ieņemt Dieva pravieša vietu, nomainot Eliju. Tad Dievs Elijam 
pateica kaut ko brīnišķīgu: Israēlā vēl ir septiņi tūkstoši cilvēku, kuri 
ir palikuši uzticīgi Dievam un nav pielūguši Baālu. Kādas lieliskas 
ziņas! Elija domāja, ka palicis vienīgais, bet Dievs viņu iedrošināja. 
Dievs viņu ļoti uzmundrināja.

Kristiešu zēn un meitene, kad tu esi “dubļos”, nedomā, ka Dievs 
nostājies pret tevi. Pastāsti Viņam, kādēļ jūties bēdīgs. Nedomā, ka 
Dievs tevi atstājis. Viņš to nedarīs, jo ir ļoti pacietīgs pret Saviem 
bērniem. Tādēļ, ka Dievs ir tik pacietīgs pret tevi, tev jābūt pacietīgam 
pret citiem. 

Varbūt tava ģimene ir devusies piknikā, un tētis saka, ka jūs abi ar 
jaunāko brāli varat uzkāpt tuvējā kalnā. Tu dodies augšup, bet brālis 
ir divus gadus jaunāks, mazāks un nevar tik ātri tikt uz augšu. Ko tu 
darīsi, ja esi pret viņu pacietīgs? 

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Varbūt klase sadalīta divās komandās, lai spēlētu bumbu (izvēlieties kādu 

bērniem pazīstamu spēli). Kāda meitene nevar trāpīt bumbai, jo slikti redz. Kad 
viņa ir tavā komandā, kā tu vari viņai izrādīt savu pacietību?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Mums būtu ļoti grūti, pat neiespējami dzīvot, ja Dievs nebūtu pacietīgs 
pret Saviem bērniem. Ja esi kristietis, lūdz, lai Dievs palīdz tev būt 
pacietīgam pret citiem, kā Viņš ir pacietīgs pret tevi. Esmu pārliecināts, 
ka Elija bija laimīgs, ka Dievs izturējās pret viņu tik laipni.

4. aina
Vēlamais fons: Ārskats.

Elija darīja, kā Dievs lika, un devās atpakaļ pa ceļu, pa kuru bija atnācis.

Novietojiet Eliju (EJ-3).

Elija atrada cilvēku, kurš kādu dienu ieņems viņa vietu. Viņš to 
ieraudzīja aram ar vēršiem. Tas bija Elīsa.
Novietojiet Elīsu (EJ-21).

Elija piegāja pie Elīsas un uzmeta viņam savu mēteli. Elīsa uzreiz 
saprata, ko tas nozīmē. Elīsa zināja, ka Dievs viņu aicina Savā darbā. 
Kad Elīsa bija atvadījies no sava tēva un mātes, viņš devās līdzi Elijam. 
Kādu laiku viņš bija Dieva vīra kalps. Viņš uzreiz vēl nepārņēma Elijas 
darbu, jo Dievam bija kādas svarīgas lietas, kas Elijam vēl jāizdara. 
Kaut arī Elija bija aizbēdzis, Dievs atveda viņu atpakaļ un ļāva strādāt 
Dieva darbu. Cik Dievs ir pacietīgs!

Kristiešu zēn un meitene, lēnām, bet noteikti Dievs tevi veido līdzīgu 
Kungam Jēzum. Viņš neatmet tev ar roku pat tad, kad esi muļķīgi 
rīkojies, kad grēko, kad esi “dubļos”. Vai teiksi savā sirdī: “Dievs, 
paldies, ka esi pret mani tik pacietīgs!”

CPA

Pravieša mētelis simbolizēja 
Dieva spēku un pravieša 
kā Dieva kalpa autoritāti. 
Uzlieciet mēteli bērnam, kurš 
spēlē Elīsu.

CPA

Attēls 3-6
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Tu, kas nekad neesi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, 
Dievs pret tevi ir bijis pacietīgs. Tu zini, ka esi grēkojis. Viņš tevi 
uzreiz nesodīja. Viņš ir runājis uz tevi. Ir bijušas reizes, kad skaidri 
apzinājies, ka jāuzticas Kungam Jēzum, bet tu to nedarīji. Šobrīd 
Dievs runā atkal, tu tagad vari uzticēties Kungam Jēzum. Ja turpināsi 
iet savus grēcīgos ceļus, Viņa pacietība neturpināsies mūžīgi. Griezies 
pie Dieva tagad, tieši tur, kur sēdi, un savā sirdī klusi saki: “Kungs, 
paldies, ka biji tik pacietīgs, kad es Tev tik daudzreiz nepaklausīju. 
Man ir žēl, ka esmu bijis tik nepaklausīgs. Paldies, ka Tu mani atkal 
uzrunā. Esmu laimīgs, ka Kungs Jēzus mira manis dēļ, un tagad es 
ticu, ka Viņš paņem prom manus grēkus.”

Atkārtošanas jautājumi
1. Kā sauca ļauno karalieni, kas apdraudēja Elijas dzīvību? (Karaliene 

Izebele.)

2. Ko Dievs darīja Elijas labā, kad viņš bēga un tuksnesī bija galīgi 
zaudējis drosmi? (Dievs par viņu rūpējās, sūtīja eņģeli atnest Elijam 
ēdienu un ūdeni un ļāva atpūsties.)

3. Kurā vietā Bībelē atrodami vārdi: “Žēlīgs un žēlsirdīgs ir Tas 
Kungs, pacietīgs un pilns lēnības”? (Ps.145:8)

4. Cik dienas Elija bija ceļā uz Horeba kalnu pēc tam, kad bija zem 
kadiķa krūma atpūties? (40)

5. Kā Dievs Elijam alas priekšā parādīja, ka Viņš ir visvarens un 
pārvalda visu pasauli? (Ar vētru, zemestrīci un uguni.)

6. Ko Dievs Elijam teica lēnā, klusā balsī? (“Ko tu šeit dari? Ej atpakaļ 
pa ceļu, pa kuru nāci!)

7. Kādas divas lietas Dievs lika Elijam darīt, kad viņš atgriezīsies 
atpakaļ? (Izraudzīt kādu citu par ķēniņu Ahaba vietā un uzrunāt jaunu 
cilvēku, kas ieņems pravieša Elijas vietu.)

8. Elija domāja, ka viņš vienīgais seko patiesajam un dzīvajam 
Dievam. Kā Dievs viņu iedrošināja? (Pateica, ka vēl ir 7000 Dievam 
uzticīgu cilvēku.)

9. Ko tev vajag atcerēties, kad tu kā kristietis esi zaudējis drosmi? 
(Ka Dievs ir pacietīgs ar ikvienu no mums.)

10. Ja Dievs ir pret mums pacietīgs, kādai vajag būt mūsu attieksmei 
pret tiem, kam ir problēmas? (Mums jābūt pacietīgiem pret viņiem.)

Atkārtošanas spēle

CPN

Balvas izmērs
Uz mazas papīra tūtas 
uzrakstiet “Tu uzvarēji”, uz 
citas – “Prieks censties!”. 
Uzvarētāja tūtā ielieciet 
cienastu, piem., šokolādi 
vai citus našķus. (Izmanto-
jiet tikai viena veida lietas.) 
“Prieks censties!” tūtā ielie-
ciet tā paša veida cienastu, 
tikai miniatūrā, piem., mazu 
šokolādīti.

Ja bērns pareizi atbild uz 
jautājumu, viņš paņem 
cienastu no uzvarētāja tūtas, 
ja nav precīzs, tad no “Prieks 
censties!” tūtas.
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Aktivitāte 
Grūti laiki
Lai nelielas bērnu grupas izspēlē situācijas, kādās kristiešu bērni var 
nonākt. Pēc katra skeča visa grupa nocitē: “Rimstieties un atzīstiet, 
ka Es esmu Dievs!” (Ps. 46:11)

1. Bērns pārnāk no skolas un parāda ģimenei savu kontroldarbu, 
kurā ir rakstījis par radīšanu. Skolotājs ir uzrakstījis negatīvas 
piezīmes un devis zemu novērtējumu.

2. Bērnu bariņš izzobo ticīgu bērnu, jo viņš pirms ēšanas pateicas 
Dievam.

3. Bērni pārrunā TV  šovu, filmu vai grāmatu, kura, kā ticīgais 
bērns zina, ir slikta.
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4. stunda
Elija un Nabota vīnadārzs
Rakstu vieta

1. Ķēn. 21:1-26.
Centrālā patiesība

Dievs ir taisnīgs.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:  Ja tu neuzticēsies Kristum 

kā Kungam un Pestītājam, 
Dievs sodīs tevi par taviem 
grēkiem.

Atpestītajiem:       Kad pret tevi rīkojas netaisni,
                              atstāj to Dieva ziņā!
Bībeles pants
Atkārtojiet Psalmi 145:8 vai, ja izmantojat šo kā 
atsevišķu stundu, mēs iesakām:
“Dievs ir uzticams un bez viltus, Viņš ir taisns 
un patiess.”  5. Mozus 32:4b
Uzskate

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

 vai

♦	 figūras: EJ-1, EJ-2, EJ-3, EJ-10, EJ-14, 
EJ-22, EJ-23, EJ-24 un EJ-25

♦	 Fons (vēlamais): Vīnadārzs, pils iekšskats 
un ārskats.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

“Vai kāds ir godīgs?”   CP
Notikumu gaita

1. Ķēniņš Ahabs iekāro Nabota vīnadārzu. 
      CP

2. Viņš prasa, lai Nabots to atdod.
3. Nabots atsakās to pārdot vai mainīt.
4. Ķēniņš Ahabs ir saīdzis.
5. Iejaucas Izebele.           CPN
6. Nabots tiek apmelots. 
7. Nabotu nogalina.           CPA
8. Ķēniņš Ahabs dodas paņemt vīnadārzu.
9. Ķēniņš Ahabs sastop Eliju.

Kulminācija 
“Turpat, kur Nabots nomira, mirsi arī tu!”       
             CPN

Noslēgums 
Ķēniņš Ahabs krīt kaujā.
Mirst ķēniņiene Izebele.          CPA, CPN
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Attēls 4-1

Stunda 
“Vai kāds ir godīgs?” Aldis murmināja, piektdienas pēcpusdienā pa 
ceļu spārdīdams akmeņus. Viņam visu nedēļu bija vajadzējis palikt 
pēc stundām, jo kādi viņa klases zēni bija noķerti metam akmeņus 
uz mašīnām. Viņš bija klāt, bet nemeta nevienu akmeni. Viņš gaidīja 
draugu, kurš bija iegājis veikalā. “Un tu domā, ka es ticēšu tavam 
stāstiņam?” teica skolotāja. Kad viņš skaidroja, skolotāja neticēja. 
Aldis pukojās: “Vai vispār kāds ir taisnīgs un godīgs?” Arī skolotāji 
kļūdās, tāpat mammas un tēti. 

Ir tikai viens, kurš nekļūdās, un tas ir Dievs. Bībelē teikts, ka Dievs 
ir taisnīgs. Viņš ir taisnīgs visā, ko dara. Viņš nekad nekļūdās. Viņš 
nekad nav negodīgs. Kad Dievs soda grēku, Viņš soda taisnīgi. Bībelē 
teikts: “Viņš ir taisns un patiess.” (5. Moz. 32:4)

1. aina
Vēlamais fons: Vīnadārzs.

To ļaunais ķēniņš Ahabs nebija sapratis. Citādi viņš nekad nebūtu 
pieļāvis kaut ko tik briesmīgu. Ko tieši, par to uzzināsim šajā Bībeles 
stundā.

Novietojiet Ahabu (EJ-1).

Viss sākās ar to, ko ķēniņš ļoti, ļoti gribēja. Ķēniņam Samarijā bija 
brīnišķīga pils. Blakus pilij dzīvoja vīrs, vārdā Nabots, kuram bija 
vīnadārzs, kur auga lielas, sulīgas purpurkrāsas vīnogas. Nabots mīlēja 
savu vīnadārzu. Iespējams, vēl zēns būdams, viņš palīdzēja tēvam kopt 
vīna stādus. Dārzs bija piederējis jau vectēvam. 

Kad ķēniņš Ahabs skatījās uz vīnadārzu tik tuvu pilij, viņš sakāroja  
to iegūt sev. Ķēniņš bija bagāts. Viņam bija viss, kas vajadzīgs, un vēl 
vairāk. Bet viņš gribēja vīnadārzu. Kad tu nopietni gribi kaut ko, kas 
pieder citam, to sauc par iekārošanu. Dieva pavēle skan: “Tev nebūs 
iekārot!” (2. Moz. 20:17a) Vai tu esi pārkāpis šo pavēli?

Varbūt kaimiņu zēns brauc tev garām ar mirdzošu jaunu velosipēdu. 
Tu domā: “Es tādu gribētu! Kāpēc man nevarētu tāds būt?” Tu par 
to daudz domā. Tu iekāro viņa velosipēdu.

Varbūt tavā klasē ir meitene, kurai ir skaistas, modernas drēbes. Tu 
viņu apskaud ne pa jokam, tu gribi tādas pašas drēbes. Tu nebeidz 
mammai stāstīt, cik ļoti tādas vēlies. Tu iekāro viņas drēbes.

Vai tam ir kāda nozīme? Jā, tas nozīmē, ka esi pārkāpis Dieva pavēli. 
Ko Dievs, taisnais Soģis, saka par sodu, kas pienākas, ja pārkāpjam 
Viņa likumu? “Kura dvēsele grēko, tai jāmirst.” (Ech.18:4b) Tas 
nozīmē, ka visi grēki, ieskaitot iekārošanu, pelna nāvessodu. “Nāve” 
nozīmē būt šķirtam no Dieva un saņemt sodu mūžīgi mūžam. Tas ir 
pelnīts sods par nepaklausību Dieva pavēlēm.  Mēs nevaram iebilst, ka 
tas nav godīgi, jo tas ir tieši tas, ko pelnām, un Dievs ir taisnīgs Soģis.

Iedodiet katram bērnam 
vīnogas. Garšas sajūtas 
iesaistīšana palīdzēs bērniem 
stāstu labāk atcerēties.

CP

CP
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Attēls 4-2

Attēls 4-3

Taču Ahabs par Dievu nedomāja. Viņam prātā bija vīnadārzs. Viņš 
nolēma runāt ar Nabotu.

Novietojiet Nabotu (EJ-22).

“Dod man vīnadārzu!” viņš teica. “Es došu tev labāku vīnadārzu vai 
naudu, ja tu tā gribi.”

Bet Nabots atbildēja: “Tas Kungs aizliedz man pārdot tev zemi, kas 
ir piederējusi manai ģimenei no seniem laikiem.”

Dievs ir teicis, ka ģimenei jāpatur sava zeme. Nabots izvēlējās paklausīt 
Dievam.
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Vēlamais fons: Pils iekšskats.

Ķēniņš bija dusmīgs un neapmierināts. Viņš atgriezās pilī un iegāja 
guļamistabā. Tur viņš apgūlās ar seju pret sienu un atteicās ēst.

Novietojiet Ahabu (EJ-23).

Ķēniņš bija saīdzis. Istabā ienāca ķēniņiene Izebele.

Novietojiet  Izebeli (EJ-2).

“Kādēļ tu esi tik saīdzis un neēd?” viņa jautāja.

“Es lūdzu, lai Nabots man pārdod savu vīnadārzu, bet viņš atteicās 
to darīt,” Ahabs saīdzis paskaidroja.

“Kurš ir ķēniņš?” iesaucās ķēniņiene. “Celies augšā un nomierinies! 
Es dabūšu Nabota vīnadārzu!”
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Vēlamais fons: Pils iekšskats.

Ļaunā ķēniņiene ķērās pie darba.
Novietojiet Izebeli (EJ-2).

Viņa uzrakstīja vēstules, parakstīja tās ar Ahaba vārdu un aizzīmogoja 
ar Ahaba zīmogu. Viņas sūtnis aiznesa tās pilsētas vadītājiem 
(vecajiem).

Novietojiet kalpu (EJ-14).

Ķēniņiene lika vadoņiem sasaukt tiesas sēdi un atvest uz to Nabotu. 
Viņiem bija jādabū divi vīri, kas teiktu: “Nabots zaimo Dievu 
un ķēniņu!” Tad viņiem jāatzīst Nabots par vainīgu un jānomētā 
akmeņiem. Izebele nezināja vai neņēma vērā Dieva likumus.

Vai tiešām viņai izdosies ļaunā sazvērestība? Taču mums jāņem vērā, 
ka Dievs ne vienmēr soda uzreiz. Tas nenozīmē, ka cilvēks ir ticis 

Bērniem patiks nospēlēt Na-
bota un Ahaba sastapšanos.

Saskaņā ar Mozus likumu 
zemei, kas piederēja katrai 
ciltij vai ģimenei, bija jāpaliek 
attiecīgās ģimenes īpašumā 
(4.Moz.36:4; 3.Moz.25:23). 
Ahabs gribēja iegūt pastāvī-
gā īpašumā Nabota vīnadār-
zu, pārkāpjot Dieva likumu.

Kaut arī Ahabs Dievu neņē-
ma vērā un bija ļauns, viņš 
zināja, ka ir bezspēcīgs cīnī-
ties ar Dieva likumu attiecībā 
uz Nabota vīnadārzu.

Pagānu ķēniņa meita Izebele 
nerespektēja Dieva likumus. 
Viņa domāja, ka ķēniņš izdod  
likumus un ir absolūts notei-
cējs pār visu.

Bērniem varētu patikt izspēlēt 
šīs ainas. Uzrakstiet uz 
papīra ruļļa Izebeles vēstules 
vārdus no 9. līdz 10. pantam. 

Attēls 4-4
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Attēls  4-5

cauri sveikā. Reizēm bērni nesaņem sodu skolā, kaut gan izdarījuši 
ko sliktu. Varbūt skolotājs īsti nezina, kas ir noticis, vai ir labā omā 
un nav noskaņots sodīt. Bet ar Dievu tā nekad nenotiek. Viņš zina 
visu. Viņam nav labas un sliktas omas dienas. Dievs vienmēr ir tas 
pats. Viņš var uzreiz nesodīt, bet Viņš sodīs. Vai tu padomāsi par 
to nopietni? Nedomāt par to nav prāta darbs, jo vienu dienu tev būs 
jāsatiekas ar Dievu kā ar savu Soģi. Izebele to nezināja, tādēļ viņa 
par to vispār nedomāja. Viņa vienkārši turpināja īstenot savu ļauno 
sazvērestību, lai Ahabam iegūtu vīnadārzu.
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Vēlamais fons: Ārskats.

Pilsētas vecajie darīja tā, kā Izebele bija likusi. Viņi veda Nabotu 
tiesas priekšā.

Novietojiet Nabotu (EJ-24).

Pilsētas ļaudis sapulcējās, lai redzētu, kas notiks.

Novietojiet ļaudis (EJ-10 un EJ-25).

Tad nāca divi rupji, ļauni vīri. Tie teica, ka Nabots ir slikti runājis 
par ķēniņu un arī par Dievu. Nabotam nebija iespējas kaut ko teikt. 
Viņu izvilka no pilsētas un nomētāja akmeņiem. Tā nebija taisnīga 
tiesa. Ļaudis negodīgi apgājās ar Dievam paklausīgo Nabotu. Dieva 
bērni reizēm piedzīvo netaisnību no citiem, un ir grūti saprast, kāpēc 
Dievs to pieļauj. Tas nenozīmē, ka Dievs vairs nav godīgs un taisnīgs. 
Dievam ir labs iemesls atļaut mums netaisnīgi ciest, labi iemesli, kurus 
zina un saprot vienīgi Viņš. Bet tie, kuri slikti izturas pret Dieva 
bērniem, tiks sodīti. Dieva bērni, kuri ir netaisnīgi cietuši, tiks atalgoti. 
Dievs raudzīsies, lai beigās viss būtu taisnīgi. 

Ja esi kristietis, ko darīsi tad, kad citi pret tevi slikti izturēsies? 
Iedomājies, ka daži klases zēni atņem tev somu, iemet grāmatas peļķē 
un sauc: “Tā kā tu esi kristietis, tad mēs tev parādīsim, ko darām ar 
kristiešiem!” Kurš no šiem būtu pareizais izturēšanās veids?

•	 Paaicināt savu vecāko brāli un viņa draugus, lai pāridarītājus pie-
kautu.

•	 Mēģināt pašam pa kluso viņiem skolā atriebties.

•	 Lūgt, lai Dievs atrisina šo problēmu, un turēties tālāk no viņiem 
ceļā uz mājām.

Ļaujiet bērniem pārrunāt, kā būtu vislabāk. Pasakiet bērniem kristiešiem, ka jūs ar prieku parunātos un kopīgi lūgtu, 
ja viņiem ir līdzīgas problēmas. Norādiet vietu, kur bērni pēc nodarbības var jūs satikt.

Dievs negrib, lai atmaksājam ļaunu ar ļaunu. Dievs saka, lai atstājam to 
Viņa rokā. “Man pieder atriebšana, Es atmaksāšu,” saka Tas Kungs.” 
(Rom.12:19b) Dievs atmaksāja Izebelei un Ahabam par viņu ļauno 
rīcību.

Bērni var attēlot, kā Izebele 
dod rulli ziņnesim un tas to 
nogādā pilsētas vecajiem. Lai 
vecajie atritina rulli un izlasa 
skaļi.

CPN

Saskaņā ar Vecās Derības 
likumiem par zaimošanu 
pienācās nomētāt ar 
akmeņiem. Skat. 3. Moz. 
24:16.

CPA
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Attēls  4-6

5. aina
Vēlamais fons: Vīnadārzs.

Viņi abi priecājās par Nabota nāvi. 

Izebele teica Ahabam: “Ej un paņem Nabota vīnadārzu.”

Tikko ķēniņš dzirdēja, ka Nabots ir miris, viņš devās uz vīnadārzu, 
lai pārņemtu to savā īpašumā.

Novietojiet Ahabu (EJ-1).

Tur viņš satika cilvēku, kuru vismazāk vēlējās sastapt. Vai varat 
uzminēt, kurš tas bija? Jā, Elija!

Novietojiet Eliju (EJ-3).

Dievs zināja visu, kas bija noticis, un sūtīja Eliju ar vēsti pie ķēniņa. 
Pravietis stāvēja vīnadārzā. Kad Ahabs viņu ieraudzīja, tad izbailēs 
noelsās: “Vai tu, manu ienaidniek, esi mani atradis?”

Elija stingri atbildēja: “Esmu tevi atradis tādēļ, ka tu esi pārdevies 
ļaunumam. Dievs tevi sodīs par šo ļauno darbu. Tu un tavi dēli 
mirsiet.” Elija arī teica, ka suņi ēdīs mirušās Izebeles miesas. Kas par 
briesmīgu vēsti! Bet Ahabs un Izebele to bija pelnījuši. Dievs bija 
taisnīgs. Viņš tāds ir vienmēr. Viņam jāsoda katrs grēks. Kā tad kāds 
var nokļūt Debesīs, ja Dievam jāsoda visi grēki? Dievs šai problēmai 
ir radis brīnišķīgu risinājumu. Viņš sūtīja pasaulē Savu vienīgo Dēlu. 
Dieva Dēls, Jēzus Kristus, nekad negrēkoja un tādēļ nebija pelnījis 
sodu. Tomēr Dievs Viņu sodīja. Dievs Viņu sodīja par grēkiem, ko 
citi cilvēki, piemēram, es un tu, bija darījuši. 

Ja uzticies Jēzum Kristum kā Savam Glābējam no grēkiem, Dievs tevi 
vairs nesodīs, jo Dieva Dēls uzņēmās sodu, ko būtu pelnījis tu. Nāc 
pie Kunga Jēzus, lūdz, lai Viņš tev piedod un kļūst par tavu Glābēju. 
Tad tu zināsi, ka par visiem taviem grēkiem sods jau ir saņemts, un tev 
nebūs jābaidās no sastapšanās ar Dievu. Bībelē teikts: “Tad nu tiem, 
kas ir Kristū Jēzū, vairs nav nekādas pazudināšanas.” (Rom.8:1) Tas 
nozīmē, ka tiem, kas pieder Kungam Jēzum, sods vairs nedraud. Tā 
ir patiesība, jo Dievs tā saka. Viss, ko Viņš saka, ir patiesība. Dievs 
saka, ka tu mūžīgi mūžam tiksi sodīts, ja neticēsi Kristum, un tā ir 
patiesība, gluži tāpat kā Elijas nestā briesmīgā vēsts.

Neilgi pēc tam ķēniņš kaujā tika ievainots un nomira. Pēc vairākiem 
gadiem Izebele lūkojās laukā pa augstu logu. Kādi vīri izgrūda viņu 
ārā, un suņi ēda tās mirušo ķermeni. Taisnīgais Dievs sodīja ļauno 
ķēniņu un ķēniņieni. 

Kad šodien dosies prom, lūdzu, neaizmirsti, kāds ir Dievs. Viņš ir 
taisnīgs un godīgs. Ja mīli Kungu Jēzu, necenties atmaksāt cilvēkiem, 
kuri pret tevi slikti izturas. Atstāj to Dieva ziņā. 

Ja šodien apzinies, ka viss, ko no Dieva esi pelnījis, ir sods par grēkiem, 
vai novērsīsies no tiem un uzticēsies Kungam Jēzum kā savam 
Glābējam, zinot, ka Viņš ir saņēmis tavu sodu? Ja turpināsi iet savu 

CPN

CPA

CPN
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nepaklausības ceļu, tad saņemsi Dieva mūžīgo sodu. Ja uzticēsies 
Kungam Jēzum, ka Viņš piedod tavus grēkus un ir tavs Glābējs, tu 
nekad netiksi sodīts. Mēs tagad brīdi paliksim klusu. Ja tu patiešām, 
no visas sirds vēlies lūgt Kungu Jēzu, dari to tagad klusām pie sevis. 
Lūdz, lai Viņš kļūst par tavu Glābēju, lai izglābj tevi no pelnītā soda.
Pēc neliela klusuma brīža noslēdziet to ar lūgšanu.

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko tas nozīmē, ka Dievs ir taisnīgs? (Tas nozīmē, ka Viņš ir godīgs 

un vienmēr pareizi soda un atmaksā tiem, kas to pelnījuši.)

2. Kā sauca vīru, kam piederēja ķēniņa Ahaba iekārotais vīnadārzs? 
(Nabots)

3. Kuru Dieva likumu Ahbs pārkāpa, gribēdams to, kas viņam 
nepienācās? (“Tev nebūs iekārot”. (2. Moz.20: 17a))

4. Ko mēs esam pelnījuši, kad nepaklausām Dievam? (Sodu un mūžīgu 
atšķirtību no Dieva.)

5. Ko Ahabs darīja, kad nedabūja to, ko gribēja? (Viņš iegāja savā 
guļamistabā un saīdzis apgūlās.)

6. Ko Izebele darīja, lai iegūtu Nabota vīnadārzu? (Viņa sadabūja 
cilvēkus, kas Nabotu apmeloja un panāca, ka viņu nogalina.)

7. Kā tu domā, kādēļ ļaunais ķēniņš negribēja redzēt Eliju? (Jo viņš 
zināja, ka ir grēkojis un ka Dievs soda grēku.)

8. Kādu Dieva vēsti Elija atnesa Ahabam? (Ka viņš un Izebele tiks 
sodīti un nomirs.)

9. Kā Dievs var būt taisnīgs un tomēr piedot grēkus? (Viņš pie krusta 
sodīja Savu Dēlu mūsu grēku dēļ.)

10. Kam tiek piedoti grēki? (Tiem, kuri uzticas Kungam Jēzum Kristum.)

Aktivitāte 
Dieva dāvanas
Uz lielas papīra lapas kopīgi uzrakstiet Dieva dotās dāvanas (piem., 
mīlestība uz mums, pestīšana u. c.). Lai katrs bērns izvēlas vienu no 
dāvanām, par kuru ir īpaši pateicīgs, un pa kārtai pateicas Dievam 
lūgšanā par dāvanu, ko izvēlējies.

Atkārtošanas spēle

Dod un ņem

Uz viena neliela papīra mai-
siņa uzrakstiet “Punkti”, uz 
otra – “Dod un ņem”. Punktu 
maisā ielieciet 12 kartītes ar 
dažādu punktu skaitu. “Dod 
un ņem” maisā ielieciet čet-
ras kartītes ar uzrakstu “Dod” 
un astoņas ar “Ņem”. 

Sadaliet klasi komandās. 
Kad bērns atbild pareizi, 
viņš izvelk kartīti no punktu 
maisiņa. Tad viņš izvelk kartīti 
arī no “Dod un ņem” maisiņa. 
Ja bērns izvelk “Ņem” kartīti, 
punkti paliek viņa komandai. 
Ja izvelk “Dod”, punkti aiziet 
pretējai komandai. 

Uzvar komanda, kurai pēc 
visu jautājumu atbildēšanas ir 
visvairāk punktu.
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Rakstu vieta
2. Ķēn. 2:1-15.

Centrālā patiesība
Dievs vienmēr ir pie Saviem bērniem.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:  Kļūsti par Dieva bērnu, un arī 

tev piederēs šī priekšrocība.

Atpestītajiem:        Atceries, ka tu nekad neesi
                              viens.

Bībeles pants
“Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu.”           
Ebrejiem13:5b

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

vai

♦	 figūras: EJ-3, EJ-26, EJ-27, EJ-29, 
EJ-30, EJ-31 un EJ-32.

♦	 Uzraksti ar spēles “Kas es esmu?” 
atrisinājumiem.

5. stunda
Elija dodas uz Debesīm

Stundas vadlīnijas
Ievads 

“Kas es esmu?”
Notikumu gaita

1. Elija tuvojas savas zemes dzīves 
noslēgumam.    CP

2. Elija un Elīsa iet uz Bēteli un Jēriku.          
              CPA

3. Viņi šķērso Jordānu.
4. Praviešu dēli skatās.           CPA
5. Elija jautā Elīsam, vai viņam ir kāda 

vēlēšanās.

6. Elīsa lūdz Elijas gara spēku divkāršā 
mērā.             CPA

7. Divi kopīgi gājieni.

8. Parādās ugunīgi rati, un Elija aiziet. CPN
9. Elīsa paņem Elijas mēteli.

Kulminācija 
10. Elīsa sit pa ūdeni un jautā: “Kur ir Elijas 

Dievs?” 

11. Ūdens sadalās.           CPA
Noslēgums 

Praviešu dēli sastopas ar Elīsu.

Tie klanās viņa priekšā.          CPA, CPN
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Bībeles panta mācīšana 
Ievads 
Vai esi kādreiz bijis bēdīgs, jo draugs pārcēlies uz citu pilsētu? Jeb tavs 
vecākais brālis vai māsa atstāja mājas un devās strādāt vai mācīties 
kaut kur tālu prom?

Prezentācija 
Paskaidrojiet, ka pantā teiktais ir pilnīga patiesība, jo tas ir Dieva 
Vārds. Parādiet, kā atrast pantu, tad izlasiet to no Bībeles. Lai bērni 
lasa kopā ar jums no uzskates.

Izskaidrojums 
Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu – Dievs sola, ka Viņš tevi nekad 
neatstās. Tas, ka Dievs ir ar tevi, ir labāk nekā, ja tev būtu jebkas cits.

Pielietojums 
Atpestītajam: Ja tici Jēzum kā savam Glābējam, atceries, ka ar 

tevi ir Dievs.

Neatpestītajam: Ja vēl netici Jēzum kā savam Glābējam no 
grēkiem, tu to vari mainīt šodien pat. Kad tici 
Jēzum, Viņš nāk dzīvot tevī un nekad tevi neat-
stās.

Atkārtojums 
“Uz kuru pusi?”

Visi pieceļas un, skatoties uz uzrakstīto Bībeles pantu, to atkārto. Tad 
skolotājs saka, uz kuru pusi pagriezties – apkārt, pa labi, pa kreisi. 
Visi pagriežas un pasaka Bībeles pantu, tad pagriežas atpakaļ un atkal 
pasaka to, skatoties uzskatē. Turpiniet, mainot virzienus. Arī bērni 
pēc kārtas var nosaukt virzienus.

Lai bērni pāris reizes atkārto 
Bībeles pantu, pirms sākat 
spēli.
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Stunda 
Es uzdošu jums jautājumu: “Kas es esmu?” Paskatieties, cik daudz 
ir atbilžu!

Varat uzrakstīt atbildes uz lapām.

1. Es biju zemnieks.

2. Es aru zemi ar vēršiem.

3. Es teicu ardievas savam tēvam un mātei.

4. Es biju Elijas kalps un draugs.

5. Mans vārds bija līdzīgs Elijas vārdam.

Noņemiet uzrakstus.

1. aina
Vēlamais fons: Ārskats ar upi.

Dievs bija izredzējis Elīsu turpināt Elijas darbu. No tās dienas jau bija 
pagājuši vairāki gadi. Pēc tam kad Elija bija aicinājis Elīsu sev līdz, 
viņš bija Elijam palīdzējis un mācījies no pravieša.
Novietojiet Eliju (EJ-3) un Elīsu (EJ-26).

Elijas dzīves laiks uz zemes bija jau gandrīz galā. Kas tā bija par 
piedzīvojumiem bagātu dzīvi! Dievs viņu bija lietojis, lai pateiktu 
ļaunajam ķēniņam un ķēniņienei ziņu, ko tie negribēja dzirdēt. Tādēļ 
tie ienīda Eliju un vēlējās viņu nogalināt. Tikai Dieva klātbūtne un 
apsardzība bija izglābusi viņa dzīvību. Vai atceraties gadījumus, kad 
Dievs brīnišķīgā veidā parādīja Savu klātbūtni un rūpējās par Eliju?
Ļaujiet bērniem īsi atkārtot.

Dievs bija pie Elijas visu laiku. Dievs vienmēr ir pie visiem Saviem 
bērniem. Viņš ir tik liels Dievs, ka ir visur. Bet īpaši tuvs Viņš ir Saviem 
bērniem. Brīnišķīgi ir tas, ka Dievs vienmēr ir tuvu ikvienam, kaut 
arī dažādās vietās pasaulē ir tūkstošiem un tūkstošiem cilvēku, kuri ir 
patiesi Viņa bērni. Dievs Bībelē saka: “Vai ne Es nepiepildu debesis 
un zemi?” (Jer. 23:24b) Dievs ir tik liels, ka var būt ar visiem Saviem 
bērniem, un Viņš bija arī ar Eliju.

Bija pienācis laiks, kad Dievs gatavojās ņemt Eliju Debesīs, jo viņa 
darbs bija pabeigts. To zināja gan Elija, gan Elīsa. Abi Dieva kalpi 
kopā nāca no Gilgalas, kad Elija teica Elīsam: “Paliec šeit, jo Dievs 
mani ir sūtījis uz Bēteli.”

Elīsa negribēja izlaist Eliju no acīm. Elīsa zināja, ka viņam varētu tā 
ļoti pietrūkt, tādēļ viņš atbildēja: “Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, 
es tevi nepametīšu!”

Daudzus gadus pirms šiem notikumiem Samuēls bija izveidojis 
skolas, lai jauniem cilvēkiem palīdzētu mācīties vairāk par Dievu. 
Tās sauca par praviešu skolām. Jaunos vīriešus, kas tur mācījās, sauca 

Elijas norādījums Elīsam 
palikt uz vietas varēja būt 
pārbaudījums, cik uzticīgs 
Elīsa ir savam aicinājumam.

Attēls 5-2

CP



Elija – dzīvā Dieva pravietis

40

par praviešu dēliem. Kad Elija un Elīsa ieradās Bētelē, viņi sastapa 
šos jaunos cilvēkus. Šķita, ka arī tie zināja, ka Elija drīz dosies uz 
Debesīm. Viņi pasauca Elīsu sāņus un jautāja: “Vai tu zini, ka Dievs 
šodien paņems prom tavu kungu?”

“Jā,” atbildēja Elīsa, “es to zinu, jums tas nav man jāsaka.”

Elija atkal teica Elīsam: “Paliec šeit, Tas Kungs mani sūta uz Jēriku.” 
Bet Elīsa palika pie sava kunga.

Jerikā bija cita praviešu skola. Arī viņi teica Elīsam: “Vai zini, ka Dievs 
šodien paņems prom tavu kungu?”

Elīsa atkal atbildēja: “Jums tas man nav jāsaka.”

Pravieši zināja, ka kaut kas notiks. Tādēļ aizgāja uz vietu, no kuras 
varēja noskatīties uz abiem praviešiem.

Elija sacīja Elīsam: “Dievs mani ir sūtījis uz Jardānu, paliec šeit.”

Bet Elīsa atbildēja: “Tik tiešām, ka Tas Kungs dzīvo, es tevi 
nepametīšu!”

Elīsa gribēja pavadīt kopā ar Eliju katru iespējamo minūti, jo drīz 
vien viņa šeit vairs nebūs.Te ir atšķirība starp cilvēcīgo draudzību 
un Dievu. Cilvēks, tavs vislabākais draugs, pat tava mamma un tētis, 
nevar būt kopā ar tevi katru minūti dienā un naktī. Bet ar Dievu ir 
citādi. Senos laikos Dievs vienam no Saviem kalpiem apsolīja: “Es 
tevi neatstāšu!” (1. Moz. 28:15) Ja esi Dieva bērns, Viņš vienmēr ir 
tev tuvu, jebkurā laikā un vietā. Neviens cilvēcīgais draugs to nespēj. 
Pat Elija to nevarēja. Drīz vien viņš atstās Elīsu.

2. aina
Kad Elija un Elīsa sasniedza Jardānu, Elija novilka un satina savu 
mēteli. Tad viņš ar to sita pa ūdeni. Kad Elija tā darīja, upe sadalījās 
un abi pārgāja pāri pa sausu zemi. 

Praviešu dēli skatījās pa gabalu.
Novietojiet praviešu dēlus (EJ-27).

Ko viņi domāja?

•	 Elija ir supermens.

•	 Dievs joprojām ir ar Eliju.

•	 Šo ceļu vienkārši izveidoja vējš.

Lai bērni atrod pareizo atbildi.

Tie varēja redzēt, ka Dievs aizvien ir ar Eliju, tāpat kā iepriekš.

Kristiešu zēn un meitene, Dievs būs ar tevi katrā dzīves dienā. Varbūt 
tu pārcelies uz jaunu skolu un esi nobijies. Tu nevienu nepazīsti. Tu 
domā: “Man nepatīk vienam doties uz turieni.” Tu neesi  viens! Dievs 

Vīriešu, kurus sauca par pra-
viešu dēliem, apmācību va-
rēja būt iedibinājis Samuēls 
Rāmā (skat. Sam.19:20). Šos 
praviešus sadalīja grupās pa 
50 un izvietoja dažādās pilsē-
tās. Viņi centās Israēla tautu 
aicināt ārā no elkdievības, 
atpakaļ pie patiesā un dzīvā 
Dieva pielūgsmes. 

Bērniem patiks sameklēt kar-
tē Gilgalu, Bēteli un Jēriku. 
Šīs reiz tik garīgās Israēla 
pilsētas šodien ir elkdievības 
centri. Tās vēlāk kļuva par 
galvenajām vietām, kurās 
Elīsa veica savu kalpošanu.

Pirmsskolniekiem patiks 
izspēlēt ceļošanu no pilsētas 
uz pilsētu.

Attēls 5-1

CPA

Ja trešajā stundā izmantojāt 
mēteli, izmantojiet to arī šeit.

Šis brīnums atgādina Israēla 
Sarkanās jūras un Jardānas 
šķērsošanu. Šī ir viena no 
daudzajām Mozus un Elijas 
kalpošanas līdzībām.

CPA
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ir kopā ar tevi. Viņa apsolījums tev kā kristietim ir: “Es tevi neatstāšu 
un tevi nepametīšu!” (Ebr.13:5b) Dievs būs pie tevis visu dzīves laiku, 
gluži tāpat kā pie Elijas.

Vecais pravietis pagriezās pret Elīsu. “Vai ir kaut kas tāds, ko tu vēlies, 
lai tev daru, pirms tieku paņemts prom?” viņš jautāja.

Elīsa zināja, ko viņš gribēja. “Es gribētu lūgt, lai tavs gars man tiek 
dots divkāršā mērā,” viņš teica. (Citiem vārdiem sakot, Elīsa gribēja 
pilnīgu palīdzību no Dieva, kāda bija Elijam, lai darītu savu darbu.) 
Elīsa zināja, ka viņa kungam bija liels Dieva spēks un vara, un gribēja 
to arī sev, lai darītu Dieva darbu. Bet tas bija kaut kas tāds, ko Elija 
nespēja dot. Tikai Dievs varēja dot šo spēku un varu.

Kristiešu zēn un meitene, vai zini, ka tad, kad Kungs Jēzus atgriezās 
Debesīs, Viņš sūtīja Svēto Garu dzīvot ikvienā, kurš pazīst Viņu kā 
Kungu un Pestītāju? Tātad Dievs nav vienīgi pie tevis, Viņš dzīvo 
tevī. Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, tevī dzīvo 
Dievs Svētais Gars. Svētais Gars dos tev spēku un drosmi dzīvot 
Viņam. Varbūt tev ir grūti mājās nestrīdēties. Dievs Svētais Gars, 
kas dzīvo tevī, palīdzēs tev savaldīties. Kristiešu zēn un meitene, tas 
ir brīnišķīgi, ka Dievs ir ne vien pie tevis, bet ka Viņš ir arī tevī, lai 
palīdzētu dzīvot Viņam.

Tajā brīdī Elīsa apzinājās, cik ļoti vajadzīgs, lai Dievs Savā spēkā ir 
pie viņa, lai viņš vispār spētu darīt pravieša darbu. Tādēļ viņš lūdza: 
“Es gribu, lai pār mani nāk tavs gars divkāršā mērā!”

“Tu esi lūdzis ļoti grūtu lietu,” teica Elija, “bet, ja tu redzēsi mani, 
kad tikšu paņemts prom no tevis, tu to dabūsi.”
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Vēlamais fons: Ārskats ar upi.

Abi Dieva vīri sarunādamies staigāja šurpu turpu. Pēkšņi parādījās 
ugunīgi zirgi un rati. Tie ienāca starp Eliju un Elīsu, un Elija viesulī 
pacēlās uz Debesīm, viņa mētelim nokrītot pie zemes. 

Novietojiet Eliju (EJ-29), mēteli (EJ-31) un Elīsu (EJ-30). 

Kad Elīsa redzēja viņu aizejam, tad sauca: “Mans tēvs! Mans tēvs! 
Israēla rati un viņa jātnieki!” (Elija ar savām lūgšanām un sludināšanu 
nosargāja Israēlu – labāk nekā Ahaba armija.) Tad Elīsa savu kungu 
vairs neredzēja. Elija bija taisnā ceļā aizgājis uz Debesīm, bez nāves. 
Kādēļ viņš aizgāja uz Debesīm? Viņš bija gatavs tikties ar Dievu, tādēļ 
ka bija uzticējies Dievam pestīšanas jautājumā. 

Kā ar tevi? Vai esi gatavs tikties ar Dievu? Vai tu iesi uz Debesīm? 
Tikai Dieva bērni būs mūžīgi kopā ar Viņu Debesīs. Tu kļūsti par 
Dieva bērnu, kad paļaujies uz Kungu Jēzu, lai Viņš tevi izglābj no 
grēkiem, zinot, ka Jēzus, mirdams pie krusta, saņēma tavu sodu. Vai 

“Divkāršā mērā” – tas atgādi-
na 5. Moz. 21:17, kur runāts 
par pirmdzimtā mantojumu 
no tēva. Elija bija Elīsas 
garīgais tēvs. Nu Elīsa gri-
bēja būt pilnīgi apbruņots, lai 
pārstāvētu savu kungu, tāpat 
kā dēls pārstāv savu tēvu. 
Vēlākajos gados Dievs caur 
Elīsu darīja divreiz vairāk 
brīnumu nekā caur Eliju.

CPA
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esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam? Ja esi, tu esi Dieva 
bērns. Bībelē teikts: “Cik Viņu (Kungu Jēzu) uzņēma, tiem Viņš 
deva varu kļūt par Dieva bērniem.” (Jāņa 1:12) “Ticēt Viņa Vārdam” 
nozīmē paļauties uz Viņu. Ja tu neuzticies, ka Kungs Jēzus paņem 
prom tavus grēkus, tu neesi Dieva bērns. Tikai Dieva bērni zina, ka 
Dievs katru dienu ir pie viņiem. Tikai Dieva bērni dzīvos kopā ar 
Dievu mūžīgi mūžam Debesīs. Tieši tur bija Elija – viņš bija pie Dieva.
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Vēlamais fons: Ārskats ar upi.

Bet kas notika ar Elīsu? Vai Dievs bija ar viņu? Vai viņš saņēma 
to spēku un varu, kas bija Elijam? Elīsa arī būs uzdevis tos pašus 
jautājumus.

Elīsa apstājās, lai paceltu mēteli, kas bija nokritis Elijam, un gāja 
atpakaļ uz Jardānu.

Novietojiet Elīsu (EJ-32).

Vai atceries, ka Elija un Elīsa bija šķērsojuši upi? Kad Elīsa pienāca 
pie upes, viņš paņēma Elijas mēteli un jautāja: “Kur ir Tas Kungs, 
Elijas Dievs?” Tad, kad viņš sita pa ūdeni, tas pašķīrās pa labi un pa 
kreisi un Elīsa pārgāja pāri. Dievs parādīja Elīsam, ka viņš patiešām 
bija izredzēts ieņemt Elijas vietu. Dievs Elīsam lika skaidri redzēt, ka 
Viņš ir ar Elīsu tāpat, kā bija ar viņa kungu. 

Ir tik labi apzināties, ka Dievs ir ar visiem Saviem bērniem. Viņš nav 
tikai ar misionāriem, mācītājiem, pieaugušajiem, kuri ir kristieši. Ja esi 
uzticējies Kungam Jēzum, Viņš ir pie tevis. Varbūt draugs klasē arī ir 
kristietis. Ir vieglāk, ja jūs skolā esat divi kristieši. Bet nu šis draugs ir 
pārcēlies dzīvot uz citu vietu un tev šķiet, ka saviem spēkiem nespēj 
skolā dzīvot Kungam Jēzum par godu. Kaut arī tavs draugs kristietis 
ir aizgājis, Dievs tevi nav pametis, un tas ir daudz svarīgāk. Atceries, 
ka tu nedzīvo pats savā spēkā. Dievs grib, lai tu to šodien zini, tāpat 
kā toreiz Viņš gribēja, lai Elīsa to zina.

Praviešu dēli skatījās, kā Jardānas upe sadalījās.
Novietojiet praviešu dēlus (EJ-27). 

Tad arī viņi saprata, ka Dievs īpašā veidā ir ar Elīsu un ka viņš ir tas, ko 
Dievs izredzējis Elijas vietā. Tāpēc tie nāca Elīsam pretim un klanījās 
viņa priekšā. Nu Elīsam bija jāsāk darīt Dieva darbu. 

 Ja esi Dieva bērns, atceries, ka Dievs vienmēr ir pie tevis. Kad jūties 
vientuļš, Dievs joprojām ir pie tevis, pavisam tuvu. Citi draugi var 
tevi atstāt, bet Dievs nekad. Tad dzīves noslēgumā Dievs tevi ņems 
uz Debesīm, kur tu vienmēr būsi pie Viņa. Cik brīnišķīgi ir būt Dieva 
bērnam! 

Attēls 5-5

Attēls 5-6

CPA
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Varbūt tu pie sevis saki: “Jā, bet es neesmu Dieva bērns.” Vai tu 
pa īstam gribi par tādu kļūt? Ja tu uzticēsies Kungam Jēzum kā 
tam, kurš ir sodīts tavu grēku dēļ, tad tu kļūsi par Dieva bērnu. 
Apsolījums ir “tiem, kas tic Viņa Vārdam” (Jāņa 1:12b). Vai tagad 
tu klusībā runāsi ar Dievu un teiksi Viņam: “Dievs, es tiešām vēlos 
būt Tavs bērns. Es nožēloju visu slikto, ko esmu darījis. Es ticu, 
ka Kungs Jēzus mira manis dēļ un ka Viņš paņem prom manus 
grēkus.” Kad kļūsti par Dieva bērnu, tad vari būt drošs, ka Dievs 
vienmēr ir arī pie tevis.

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko Elīsa darīja, pirms tika aicināts ieņemt Elijas vietu? (Strādāja 

uz lauka.)

2. Ko Elīsa gribēja darīt, zinot, ka Elija drīz vien viņu atstās? (Palikt 
kopā ar viņu.)

3. Kurās trīs pilsētās Elija teica, lai Elīsa paliek un neiet viņam līdzi? 
(Gilgalā, Bētelē un Jērikā.)

4. Kā sauca upi, pie kuras Elija un Elīsa pienāca? (Jardāna)

5. Kas notika, kad Elija ar savu mēteli sita Jardānas ūdeņus? (Upe 
sadalījās, un abi pārgāja pāri pa sausu zemi.)

6. Ja mēs piederam Dievam, kā varam zināt, ka Viņš mūs nekad 
neatstās vienus? (Dievs ir apsolījis: “Es tevi neatstāšu.” (Ebr. 13:5b))

7. Ko Elīsa lūdza Elijam, pirms viņš to atstāja? (Viņa garu divkāršā 
mērā.)

8. Kā Elija uzreiz bez nāves tika paņemts Debesīs? (Dievs viņu paņēma 
viesulī.)

9. Kas mums jādara, lai būtu droši, ka reiz nonāksim Debesīs? (Mums 
jāpieņem Kungs Jēzus Kristus, jātic Viņam.)

10. Kā praviešu dēli zināja, ka Dievs ir ar Elīsu tāpat, kā agrāk ar 
Eliju? (Kad Elīsa sita Jardānas ūdeņus, tie tāpat pašķīrās.)

Aktivitāte 
Radošie zīmējumi
Īsi pārrunājiet, kādos veidos mēs varam kalpot Dievam. Pēc tam lai 
katrs bērns uzzīmē, kā viņš savā dzīvē var kalpot Dievam. Ja pietiek 
laika, lai katrs pastāsta par savu zīmējumu.

Kaut gan pravieši neredzēja 
Elijas aizraušanu Debesīs, tie 
sajuta Dieva Garu pār Elīsu.

CPN
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6. stunda
Elija runā ar Kungu Jēzu

Rakstu vietas
Lūk. 9:28-36.
(Mat. 17:1-8 un Mk. 9:2-8 arī runāts par 
apskaidrošanu.)

Centrālā patiesība
Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:     Tici, ka Jēzus tevi atpestī!

Atpestītajiem:     Ieklausies un paklausi Jēzum!
Bībeles pants
“Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Jāņa 
3:16

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

vai

♦	 figūras: EJ-33, EJ-34, EJ-35, EJ-36, EJ-
37, EJ-38, EJ-39, EJ-40 un EJ-41.

♦	 Fons (vēlamais): Kalnu ainava.

♦	 Baltas un dzeltenas nokrāsas mākoņi, 
kuri var aizklāt figūras EJ-37, EJ-38 un 
EJ-40. 

♦	 Uzraksti “nītagsis”, “ilels”, “cīpagetis”, 
“revasivns”un “lībematīs”.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Paskatīsimies, cik ātri varam atšifrēt šos 
vārdus!

Notikumu gaita

1. Dievs sūta mums Savu Dēlu.  CP
2. Kungs Jēzus, Pēteris, Jēkabs un Jānis 

uzkāpj kalnā. 

3. Kungs Jēzus lūdz.

4. Kungs Jēzus tiek apskaidrots.  CP
5. Pēteris, Jēkabs un Jānis guļ. 

6. Parādās Elija un Mozus un runā ar Kristu.   
             CPN

7. Mācekļi pamostas. 

8. Pēteris iesaka celt trīs teltis.

9. Mākonis tos apēno.

Kulminācija 

10. Dievs saka: “Šis ir Mans mīļais Dēls.”         
                                               CPA

11. Mācekļi ir nobijušies.

12. Mozus un Elija nozūd.

13. Kungs Jēzus saka: “Nebīstieties!”

Noslēgums 
Viņi visi kopā nokāpj no kalna.  CPA, CPN
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Stunda 
Uzlieciet uz tāfeles uzrakstus (“nītagsis”, “ilels”, “cīpagetis” un “revasivns”).

Paskatīsimies, cik ātri varam atšifrēt šos vārdus!

Ļaujiet bērniem to izdarīt – “taisnīgs”, “liels”, “pacietīgs” un “visvarens”.

Kādēļ šie vārdi ir uz tāfeles? Jā, tie visi raksturo Dievu. Mēs esam 
mācījušies, ka tāds ir Dievs. Man ir vēl viena vārdu mīkla: “lībematīs”.

Parādiet pēdējo vārdu ”lībematīs”.

Kas tas par vārdu? (Mīlestība.)

Bībelē teikts, ka Dievs ir mīlestība. Viņš brīnišķīgā veidā parādīja Savu 
mīlestību. Apmēram 900 gadus pēc Elijas aiziešanas uz Debesīm 
Dievs uz zemi sūtīja Savu Dēlu. “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka 
devis Savu vienpiedzimušo Dēlu…” (Jāņa 3:16) Dieva vienīgais Dēls 
atstāja Debesis un nāca uz zemes. Viņš piedzima kā mazs bērniņš. 
Bija grūti apjēgt, kas Jēzus bija patiesībā.

Kad Jēzus izauga, tad mācīja ļaudīm par Savu Debesu Tēvu. Viņš 
dziedināja daudzus slimus cilvēkus un pat mirušajiem atdeva dzīvību.

Jēzus to varēja darīt tāpēc, ka Viņš ir Dievs Dēls. Arī Viņš ir visvarens 
un liels.

Jēzus aicināja divpadsmit vīrus kļūt par Viņa mācekļiem un sekotājiem. 
Viņi daudz laika pavadīja kopā ar Jēzu, un Viņš tiem daudz ko mācīja. 
Pamazām viņi pārliecinājās, ka Jēzus ir savādāks, un viņi ticēja, ka 
Jēzus ir Dieva vienpiedzimušais Dēls.
Noņemiet uzrakstus.

1. aina
Vēlamais fons: Kalnu ainava.

Kādu dienu Jēzus aicināja trīs no Saviem mācekļiem – Pēteri, Jēkabu 
un Jāni kāpt ar Viņu kopā kalnā lūgt Dievu.

Novietojiet Jēzu (EJ-33) un mācekļus (EJ-34).

Šiem trim mācekļiem Jēzus ļāva redzēt kaut ko tādu, ko neviens cilvēks 
uz zemes nebija redzējis. Uzminiet, kas to vēl redzēja! Elija! Vai tas 
nav pārsteigums! Viņš bija pirms simtiem gadiem aizgājis uz Debesīm 
un tomēr to redzēja. Kā tas varēja notikt? Ko viņi visi redzēja? Drīz 
vien mēs uzzināsim atbildi…

Trīs mācekļi priecājās par kāpienu kalnā. Arī Kungam Jēzum tas 
patika. Viņš mīlēja kalnus, puķes, putnus un visas brīnišķīgās lietas, 
kuras pats bija radījis. Tādēļ, ka Jēzus ir Dievs Dēls, Viņa dzīvei nebija 
sākuma. Kad pasaule tika radīta, Viņš jau bija. Bībelē ir teikts: “Caur 
Viņu viss ir radies…” (Jāņa 1:3a) Kāpjot kalnā, Kungs Jēzus, Pēteris, 
Jānis un Jēkabs droši vien runāja par Debesu Tēvu.

Pēc kāda laika viņi apstājās, jo Kungs Jēzus gribēja pavadīt laiku sarunā 

Pirmsskolnieki var skaitīt 
mācekļus, atzīmējot, ka tikai 
trīs kāpa kopā ar Jēzu.

Tas varēja būt Hermona 
kalns netālu no Filipa Ce-
zarejas. Mazajiem bērniem 
patiks “kāpt” kalnā.

CP

Attēls 6-2
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ar Savu Tēvu. Viņš gribēja lūgt, tāpēc pagāja nedaudz tālāk no Saviem 
mācekļiem. Dievs Dēls runāja ar Dievu Tēvu.
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Vēlamais fons:Kalnu ainava.

Kunga Jēzus lūgšanas laikā notika lielas pārmaiņas.

Novietojiet Jēzu (EJ-35).

Viņa seja sāka mirdzēt tik spoži kā saule. Viņa drēbes kļuva spožas un 
baltas kā tīrs balts sniegs. Kas notika? Šo spožo mirdzumu sauc par 
godību. Debesis ir godības pilnas. Kad Kungs Jēzus atstāja Debesis, 
Viņš apslēpa Savu godību. Tādēļ cilvēki, sastopot Jēzu uz ielas, neko 
savādāku pie Viņa nemanīja. Viņš izskatījās tāpat kā citi cilvēki. Bet 
nu atspīdēja Viņa godība, parādot, ka Viņš patiešām ir Dievs Dēls. 
Kas par savādu un svētu skatu!

Novietojiet mācekļus (EJ-36).

Nē, viņi bija cieši aizmiguši.

3. aina
Kamēr viņi gulēja, atnāca divi vīri un runāja ar Jēzu. Viens no tiem 
bija Elija, otrs – Mozus. 
Jēzu (EJ-35) nomainiet ar figūru EJ-37. Parādiet Eliju (EJ-39) un Mozu (EJ-38).

Varbūt tu domāji, ka stāsts par Eliju ir beidzies, kad pagājušajā stundā 
dzirdējām, kā viņš tika paņemts Debesīs. Bet pēdējā stunda par Eliju 
ir šodien, jo simtiem gadu pēc aiziešanas uz Debesīm viņš atgriezās 
uz zemes, lai runātu ar Kungu Jēzu. Dievs šos vīrus sūtīja no Debesīm 
nākt un runāt ar Viņa Dēlu. Kādēļ Dievs sūtīja šos divus vīrus? Bībele 
mums to nepasaka, bet varbūt tas bija tāpēc, ka Dievs Mozum deva 
savus likumus, desmit baušļus, bet Kungs Jēzus bija vienīgais, kas 
perfekti izpildīja Dieva likumus. Elija bija pravietis, un visi pravieši 
gaidīja laiku, kad nāks Dieva apsolītais Glābējs. Viņš bija atnācis! 
Dievs bija sūtījis Savu vienīgo Dēlu. Kas par aizraujošu notikumu! 
Kungs Jēzus Savā godībā runāja ar Mozu un Eliju. Kā tu domā, par 
ko viņi runāja? Vai par lielajām sacensībām Karmela kalnā? Nē! Vai 
Mozus runāja par laiku, kad Dievs pāršķīra Sarkanās jūras ūdeņus? 
Nē! Vai viņi runāja par Debesīm, no kurām tikko bija atnākuši? Ak, 
nē! Viņiem bija kaut kas daudz svarīgāks, par ko runāt. Viņi runāja 
par vissvarīgāko notikumu, kāds jebkad ir noticis. Kas tas bija? Kunga 
Jēzus nāve. Viņi runāja, kas drīz vien notiks ar Kungu Jēzu Jeruzālemē. 
Kad Kungs Jēzus mira, Viņa nāve atšķīrās no jebkura cita cilvēka 
nāves. Viņu piesita krustā. Tolaik daudzi tika šādā veidā nogalināti. 
Bet Kunga Jēzus nāve bija pilnīgi atšķirīga. 

Attēls 6-3

“Pārveidošana” burtiski nozī-
mē formas maiņa. Tika atklā-
ta Jēzus dievišķā godība.

CP

Attēls 6-4

Mozus un Elijas parādīša-
nās varētu attēlot bauslību 
un praviešus – abus, ko 
Jēzus Kristus piepildīja. Daži 
domā, ka tas attēlo to cilvēku 
kategorijas, kuri būs Jēzus 
nākošajā Valstībā – tie, kuri 
ir miruši (Mozus), un tie, kuri 
paņemti Debesīs bez nāves 
(Elija).

Pirmsskolas bērni atcerēsies 
Mozu bērnībā.
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CTS

Kad Jēzus mira, Dievs Viņu sodīja par cilvēku, piem., maniem un 
taviem, grēkiem. Tas bija briesmīgs sods. Kad Dievs Dēls karājās pie 
krusta, Dievs Tēvs Viņu atstāja. Jēzus cieta Dieva dusmas uz grēku. 
Tikai Dieva Dēls varēja uzņemties pasaules grēkus un tikt sodīts par 
tiem. Tādēļ, ka Jēzus to izdarīja, Viņš ir vienīgais Glābējs. Viņš var 
paņemt prom tavus grēkus. Viņš var tevi izglābt no pelnītā soda.

Tu esi pelnījis būt mūžīgi šķirts no Dieva. Bībele to sauc par pazušanu. 
Jēzus Kristus var tevi izglābt no pazušanas. Viņš var pārveidot tavu 
dzīvi, bet tev jātic, ka Viņš to dara tavā labā. Ja tu patiesi vēlies Viņam 
uzticēties, bet nezini, kā to izdarīt, pēc nodarbības nāc ar mani parunāt. 
Es būšu (norādiet vietu, kur bērnam iet). Es ar prieku tev Bībelē 
parādīšu, kas jādara. Atceries, ka Jēzus Kristus var tevi izglābt tāpēc, 
ka Viņš ir Dieva vienīgais Dēls, kurš mira mūsu grēku dēļ. 

Nav nekāds brīnums, ka Mozus un Elija runāja par Jēzus nāvi. Bet vai 
mācekļi to visu palaida garām? Pēc brīža trīs guļošie mācekļi pamodās.

Mācekļus (EJ-36) nomainiet ar figūru EJ-40.

Kaut ko tādu viņi vēl nekad nebija redzējuši! Viņi lūkojās debešķīgajā 
spožumā un godībā. Tas bija tik savādi un vareni, ka mācekļi izbijās. 
Pēteris sāka runāt, pats īsti nezinot, ko saka. “Meistar,” viņš teica, 
“šeit mums ir labi. Taisīsim trīs teltis: vienu Tev, vienu Mozum un 
vienu Elijam.”

4. aina
Kungs Jēzus neatbildēja, jo tieši tad, kad Pēteris runāja, spožs mākonis 
apklāja viņu, Mozu un Eliju.

Uzlieciet mākoni pār Jēzu (EJ-37), Eliju (EJ-39) un Mozu (EJ-38).

No mākoņa atskanēja balss. Tā bija Dieva Tēva balss. Viņš teica 
mācekļiem: “Šis ir Mans mīļais Dēls, klausiet Viņu!” Dievs apliecināja, 
ka Jēzus Kristus ir Viņa Dēls. Tur, kalnā, Viņš mācekļiem deva svarīgu  
mācību. To Viņš grib, lai arī mēs šodien apgūstam. 

Viņš vēlas, lai mēs zinām, ka nav neviena cita tāda kā Kungs Jēzus. 
Mozus un Elija bija vīri, kuri kalpoja Dievam, bet viņi bija tikai cilvēki. 
Viņi pieļāva daudz kļūdu, bieži grēkoja. Bet Kungs Jēzus bija pilnīgi 
citādāks. Viņš bija cilvēks, bet arī Dieva Dēls. Mēs zinām, ka vienīgajā 
Dievā ir trīs Personas – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. 
Mēs to saucam par Trīsvienību. Jēzus Kristus ir viens no trim vienā 
Dievā. Viņš ir vienīgais Glābējs. Dievs grib, lai mēs Jēzū klausāmies 
un Viņam paklausām. 

Varbūt skolā tev ir mācīts par citām reliģijām. Skolotājs tev stāsta, ka 
pie Dieva un uz Debesīm ir daudz ceļu. Kā kristietim tev vajadzētu 
noskaidrot, ko saka Kungs Jēzus, un ticēt Viņam. Viņš teica: “Neviens 
netiek pie Tēva, kā vien caur Mani.” (Jāņa 14:6b) Ieklausies Viņā, tici 
tam, ko Viņš saka. 

Palīdziet neatpestītajiem 
bērniem ieraudzīt viņu 
vajadzību pēc glābšanas un 
to, kā Jēzus ir samaksājis par 
viņu grēkiem.
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Varbūt draudzene tevi ir aicinājusi pie sevis skatīties video. Viņa tev 
par to ir nedaudz pastāstījusi. Tu zini, ka tā nav filma, kuru Kungs 
Jēzus atzītu par labu. Kam tu paklausīsi: savai draudzenei vai Kungam 
Jēzum, Dieva Dēlam un tavam Glābējam? Ieklausies Viņā, paklausi 
Viņam! To Dievs Tēvs sacīja trim mācekļiem, kad Viņš runāja no 
mākoņa.
Šiem jūdu mācekļiem mākonis reprezentēja Dieva klātbūtni, kā tas bija Mozus laikos.

Mācekļi bija ļoti nobijušies. Viņi nokrita uz vaiga, neuzdrošinādamies 
skatīties. 

Noņemiet mākoni, Eliju (EJ-39) un Mozu (EJ-38).  Jēzu (EJ-37) aizvietojiet  ar figūru EJ-41.

Kungs Jēzus nāca un pieskārās viņiem. “Nebīstieties!” Viņš teica.

Trīs mācekļi palūkojās augšup. Mākonis bija izgaisis. Mozus un Elija 
bija nozuduši. Palicis bija vienīgi Kungs Jēzus, bet Viņa mirdzošā 
godība vairs nebija redzama. 

Bija laiks doties lejā no kalna. Trīs mācekļi nekad neaizmirsīs, ko bija 
redzējuši un dzirdējuši. Nu viņi zināja, kas ir Jēzus, –  Dieva vienīgais 
Dēls!

Kristiešu zēn un meitene, atceries, kas ir tavs Glābējs! Kad  tev 
jāizšķiras, vai ieklausīties Jēzū vai kādā citā, ieklausies Viņā. Paklausi 
Jēzum vienmēr, pat tad, ja kāds grib tevi pierunāt iet citus ceļus.

Ja neesi kristietis un ej pa savu ceļu, tavi grēki uz mūžiem šķirs tevi 
no Dieva. Ir tikai viena Persona, kura spēj paņemt prom tavus grēkus 
un darīt tevi par kristieti. Tas ir Jēzus Kristus, Dieva Dēls. Tev Viņš ir 
ļoti, ļoti vajadzīgs. Ieklausies, ko Kungs Jēzus teica: “Jo tik ļoti Dievs 
pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, 
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16) 
Ja tici, ka Kungs Jēzus izglābj tevi no pazušanas, Viņš to dara un 
paņem prom tavus grēkus. Saki tagad klusi savā sirdī, ka Viņš tev ir 
vajadzīgs. Pateicies, ka Viņš mira tavu grēku dēļ, lūdz, lai Viņš tieši 
tagad izglābj tevi no pazušanas. Tad Jēzus Kristus, Dieva Dēls, kļūs 
par tavu Glābēju.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kuri trīs mācekļi kopā ar Jēzu kāpa kalnā Dievu lūgt? (Pēteris, 

Jēkabs un Jānis.)

2. Kas notika ar Kungu Jēzu, kad Viņš kalnā lūdza Savu Tēvu? 
(Viņa seja kļuva tik spoža kā saule un Viņa drēbes mirdzoši baltas.)

3. Kas parādījās uz kalna kopā ar Kungu Jēzu? (Elija un Mozus.)

4. Par ko Jēzus runāja ar Mozu un Eliju? (Par Savu gaidāmo nāvi 
Jeruzālemē.)

5. Ko darīja mācekļi, pirms tie ieraudzīja Jēzu Viņa godībā? (Gulēja)

Pēteris atsaucās uz šo notiku-
mu, kad sludināja pēc Jēzus 
augšāmcelšanās.
Skat. 2. Pēt. 1:16-18

Šiem jūdu mācekļiem 
mākonis reprezentēja Dieva 
klātbūtni, kā tas bija Mozus 
laikos.
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6. Kāda bija Pētera reakcija? (Viņš teica: “Meistar, šeit mums ir labi, 
taisīsim trīs teltis.”)

7. Ko Dievs Tēvs viņiem teica par Kungu Jēzu? (“Šis ir Mans mīļais 
Dēls, klausiet Viņu!”)

8. Ko darīja mācekļi, kad dzirdēja Dieva balsi no Debesīm? (Viņi 
izbijušies nokrita pie zemes.)

9. Kas bija palicis, kad mācekļi paskatījās augšup? (Tikai Kungs Jēzus.)

10. Kādi vārdi šajā pantā ir izlaisti: “Jo tik ļoti Dievs pasauli 
mīlējis ______, lai neviens, kas Viņam tic, _____, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību”? (“Ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu” un 
“nepazustu” – skat. Jāņa 3:16.)

Aktivitāte 
Klusā laika durvju piekars
Iedodiet katram bērnam izrotāt durvju piekaru ar vārdiem (piem., 
“Klusais laiks”), ar zīmējumiem, uzlīmēm u. c., kas pārējiem paskaidro, 
ka viņš negrib tikt traucēts. Pamudiniet bērnus katru dienu veltīt laiku 
tikai Dievam, lai Viņu labāk iepazītu un mācītos, kā Viņam paklausīt.

Atdod savas vajadzības Dievam (2. daļa.)
(1. stundas turpinājums.) Ja pirmajā stundā veicāt šo aktivitāti, 
atdodiet bērniem savāktās aploksnes, lai katrs atver savējo. Dodiet 
brīvprātīgajiem iespēju līdzdalīt, kā Dievs ir parūpējies par viņu 
minētajām vajadzībām un vai viņi joprojām atceras, ka tās jāuztic 
Dievam.

Atkārtošanas spēle
Kalnā kāpšana
Ar dziju uz flaneļa tāfeles 
izveidojiet kalna formu. Par 
marķieriem izmantojiet divu 
bērnu bildes, kurām aizmu-
gurē piestiprināts flanelis 
vai papīra dvielis. Marķierus 
novietojiet kalna pakājē. 

Sadaliet klasi divās grupās 
un pārmaiņus vienai un otrai 
uzdodiet jautājumus. Ikreiz, 
kad komanda atbild, viņu 
marķieri pabīda par 1/6 ceļa 
augstāk. Mērķis ir sasniegt 
virsotni.





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 (Jāņa1:12; 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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