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Ievads

Elīsa – Elijas pēctecis
Pabeidzot stundas par Eliju un turpinot par Elīsu, mēs sastopamies ar lielām pārmaiņām. Elija darīja daudz 
brīnumu un ietekmēja visu tautu, bet kā ar Elīsu? Šķiet, ka viņš vairāk kalpoja pa kārtai dažādiem indivīdiem. 
Pirmajā mirklī šī pārmaiņa šķiet kā kaut kas pretējs augšupejai, bet patiesībā tas ir kaut kas ļoti līdzīgs 
mūsu kalpošanai kā skolotājiem. Reizēm mēs domājam, vai mūsu darbs vispār atstāj kādu iespaidu. Nereti 
šķiet, ka rezultāti ir pārāk mazi, salīdzinot ar mūsdienu bērnu lielajām vajadzībām. Taču Dievs tā neskatās 
uz mūsu darbu. Viņš redz katru atsevišķu bērnu un priecājas par katru evaņģelizētu un pamācītu dvēseli.

Dievam Izraēlas vēsturē bija laiks Elijam, bet Viņam bija laiks arī Elīsam. Izmantojot Elīsas kalpošanu, 
Dievs ar Savu mīlestību un rūpēm dažas reizes aizsniedza pat ienaidniekus Sīrijā (sk. 4. un 5. stundu).

Dievs Elīsam deva divkārt lielāku spēku nekā Elijam, lai viņš spētu veikt darbu, kam bija izredzēts. Tādā 
pašā veidā Dievs arī mums dos pietiekoši žēlastības un spēka, lai mēs varētu darīt savu darbu bērnu vidū, 
aizvien jaunus bērnus vedot pie Kristus.

Bībeles patiesību mācīšana
Mēs kā skolotāji rīkojamies bezatbildīgi, ja mācām bērniem tikai Bībeles stāstus. Ir svarīgi, lai viņi iemācītos 
patiesības, kuru dēļ šie stāsti mums ir uzrakstīti, un tad ietu soli tālāk un saskatītu, kā šīs patiesības attiecas 
uz viņu ikdienas dzīvi. Protams, vienā stundā mēs nevaram ietvert visu mācību, kas iekļauta stāstā, tādēļ 
katrai stundai tiek izraudzīta viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana caurvij stāstu, bet, 
lai palīdzētu jums sagatavoties, attiecīgās vietas ir apzīmētas ar burtiem CP. Tāpat tās ir apzīmētas arī 
stundu plānā. Apzīmējumam pievienots arī burts N vai A, lai parādītu, uz kuriem bērniem, neatpestītajiem 
vai atpestītajiem, patiesība ir vērsta. Tekstā to paskaidro frāzes: “Ja tu neesi uzticējies, ka Kungs Jēzus 
piedod tavus grēkus “  vai: “Kristieši, jūs…”. Patiesības pielietojums ir atzīmēts ar līniju pie teksta. Jūs 
varat pielietojumu pielāgot tā, lai tas labāk derētu jūsu mācāmajiem bērniem. Svarīgi, lai Dieva Vārds tiek 
attiecināts uz bērnu dzīvi.

Darīt sevi pieejamu  
Kad dalīsieties evaņģēlija vēstī, būs bērni, kuri atsauksies uzreiz. Viņi var jums vēlāk pateikt vai arī noklusēt, 
ka ir uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr citiem būs nepieciešama palīdzība. 
Viņiem var rasties jautājumi, var būt vajadzīgs iedrošinājums vai padoms, ko darīt. Mācot atpestītos 
bērnus, reizēm būs nepieciešams padoms grūtās situācijās, īpašs skaidrojums, kā konkrētās stundas mācība 
attiecas uz viņu ikdienas dzīvi. Bērni var piedzīvot brīžus, kad nezina, kā saskaņā ar Bībeli būtu jārīkojas, 
grib pastāstīt par grūtībām, lai jūs par viņiem aizlūgtu, sevišķi, ja jūs esat vienīgais kristietis, kura atbalstu 
viņiem iespējams saņemt. Tādēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka ar jums var runāt. Viņiem nepieciešams arī 
būt skaidrībā, kad un kur iet, ja vēlas sarunu. Visbeidzot, ir svarīgi, lai neatpestītajiem bērniem nākšana pie 
Kunga Jēzus neasociētos ar nākšanu pie jums. Jebkurā gadījumā nevajadzētu vienlaicīgi skaidrot par iespēju 
pēc nodarbības runāt ar jums un aicināt bērnus atsaukties Kristum, lai viņiem nerodas iespaids, ka nav 
iespējams nākt pie Jēzus, ja nenāk pie jums, vai ka viņi jau ir glābti tādēļ vien, ka gaida uz sarunu ar jums.
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Piemērs, kā uzaicināt neatpestītus bērnus
“Vai tu no sirds vēlies nākt pie Kunga Jēzus, lai saņemtu grēku piedošanu, bet nezini, kā to izdarīt? Es to 
no Bībeles tev labprāt izskaidrošu, atnāc pie manis! Kad nodarbība beigsies, es stāvēšu... (norādiet vietu) 
Atceries, ka es nevaru piedot grēkus. To var tikai Kungs Jēzus, bet es labprāt tev palīdzēšu labāk saprast, 
kā tu vari nākt pie Viņa.”

Piemērs, kā uzaicināt atpestītus bērnus

“Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam un nekad par to man neesi teicis, lūdzu, pasaki to. 
Kad nodarbība būs beigusies, es stāvēšu... (norādiet vietu). Es vēlētos uzzināt, ja arī tu esi uzticējies Jēzum 
kā savam Kungam un Glābējam, lai varētu kopā ar tevi lūgt un palīdzēt, ja tev ir kāda vajadzība.

Bībeles panti
Katrai stundai ir ieteikti bērniem mācāmie Bībeles panti, viens – pirmajām trim stundām, otrs –  beidzamajām 
trim stundām. Idejas, kā mācīt, ir dotas tajā stundā, kurā attiecīgie panti minēti pirmoreiz (1. un 4. stundā). 

Palīgmateriāli 

Lapas labajā vai kreisajā pusē ir dota papildinformācija un idejas, kā darīt stundu interesantāku. 

Idejas ir dotas, lai aptvertu dažādus mācīšanās stilus. Lai sekmīgāk iemācītos, dažiem bērniem nepieciešams 
redzēt vai rakstīt, citiem vajag runāt, pieskarties vai aptaustīt, vēl citiem – aktīvi piedalīties.

Ja laiks atļauj, jūs varat šīs idejas realizēt savās nodarbībās.

Atkārtošanas jautājumi

Materiālā ir doti atkārtošanas jautājumi. Pareizi organizēta atkārtošana ļaus nostiprināt mācīto un sagādāt 
bērniem prieku. Bieži jūs konstatēsiet pārpratumus vai robus bērnu zināšanās un tad varēsiet to labot.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesība

Stunda

Pārskats

Tici Labajai Vēstij!

2. Ķēn. 6:24-7:16 

Elīsa paļaujas uz 
Dieva aizsardzību

2. Ķēn. 6:8-23 

Naamans tiek 
dziedināts no 
spitālības

2. Ķēn 5:1-16 

Elīsa uzmodina 
no mirušajiem 
sunamietes dēlu

2. Ķēn. 4:8-37 

Elīsa un atraitnes 
eļļa

2. Ķēn. 4:1-7 

Dievs nostiprina 
Elīsas autoritāti

2. Ķēn. 2:13-25

Dievs svētī tos, 
kuri Viņam kalpo 

Neatpestītajiem: Ieklausies tajos, kuri  
 kalpo Dievam, un uzticies   
 Jēzum Kristum!

Atpestītajiem: Nebaidies paklausīt   
 Dievam. Viņš tevi svētīs un  
 lietos! 

“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds 
un nepaļaujies uz sava prāta gudrību” 
Sal.pam. 3:5

Dievs ir apsolījis 
apmierināt Savu 
bērnu vajadzības 

Neatpestītajiem: Uzticies Jēzum   
 Kristum! Viņš apsola darīt   
 tevi par Dieva bērnu.

Atpestītajiem: Uzticies Dievam, un Viņš  
 vienmēr apmierinās tavas   
 vajadzības!     

Ja esat jau mācījuši 1. stundu, iesakām 
atkārtot Salamana pam. 3:5.

Ja mācāt šo stundu atsevišķi, varat mācīt 

“Mans Dievs apmierinās katru jūsu 
vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības 
Kristū Jēzū” Fil. 4:19

Dievs ir visvarens 
un spēj darīt 
neiespējamo

Neatpestītajiem: Ja tu uzticies Jēzum  
 Kristum, Dievs spēj tevi   
 izglābt.

Atpestītajiem: Dievs grūtības var vērst  
 par labu.

Dievs spēj 
šķīstīt nešķīsto 

Neatpestītajiem: Ja uzticēsies Kungam  
 Jēzum, Dievs tevi šķīstīs no  
 grēkiem.

Atpestītajiem: Tev draugiem jādara   
 zināmu, ka Dievs var viņus   
 šķīstīt.

“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

Dievs Savus 
bērnus spēj 
aizsargāt jebkurā 
situācijā 

Neatpestītajiem: Ja kļūsi par Dieva   
 bērnu, Viņš tevi aizsargās.

Atpestītajiem: Uzticies, ka Dievs tevi  
 pasargā! 

Dievam ir labas 
ziņas tiem, kuriem 
tās vajadzīgas 

Neatpestītajiem: Tici Labajai Vēstij par  
 Jēzu Kristu un saņem šodien 
 pestīšanu!

Atpestītajam: Ieklausies un paklausi   
 Jēzum. Stāsti Labo Vēsti par  
 Jēzu tiem, kuriem tā jādzird! 

Atkārtojiet Sal.pam. 3:5

Atkārtojiet Jāņa 3:16

Atkārtojiet Jāņa 3:16



Elīsa – uzticīgā Dieva pravietis

6



7

1. stunda
Dievs nostiprina Elīsas autoritāti

Rakstu vieta
2. Ķēniņu 2:13-25

Centrālā patiesība
Dievs svētī tos, kuri Viņam kalpo.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Ieklausies tajos, kuri kalpo 

Dievam, un uzticies Jēzum Kristum.

Atpestītajiem: Nebaidies paklausīt Dievam. Viņš 
tevi svētīs un lietos.

Bībeles pants
“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies 
uz sava prāta gudrību.” Salamana pamācības 3:5

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

vai

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

 Ar lieliem burtiem rakstīta centrālā patiesība 
(varētu būt A4 izmērā).

 Izraēlas karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Elīsa raugās debesīs.

Notikumu gaita

1. Elīsa iet pār Jordānu. CP
2. Praviešu dēli uzstāj, ka jāmeklē Elija.

3. Tie viņu neatrod. CPN
4. Vīrs no Jērikas stāsta par rūgto ūdeni. 

5. Elīsa palūdz labu jaunu bļodu un sāli.  CPA
6. Elīsa ieber sāli ūdenī.

7. Dievs atņem ūdenim rūgtumu. CPA
8. Elīsa iet uz Bēteli, un jauni zēni viņu 

izsmej. CPN
9. Elīsa viņus nolād, jo tie neciena Dievu.

Kulminācija 

Divi lāči saplosa 42 zēnus.

Noslēgums 

Elīsa turpina kāpt Karmela kalnā un tad atgriežas 
Samarijā. CPA, CPN 
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta 
gudrību.” Salamana pamācības 3:5

Ievads
“Vai tu man netici?” Pēteris skatījās uz savu mazo brāli. “Tici 
man! Tu vari ēst šo tārpu. Tas ir garšīgs!”

Mazais brālis pakratīja galvu. Viņš no pieredzes zināja, ka lielais 
brālis ne vienmēr darīja to, kas mazajam nāktu par labu. Viņš 
savam brālim neuzticējās.

Reizēm mums ir grūti citiem uzticēties, bet ir Kāds, kuram vienmēr 
varam uzticēties. Tas ir Dievs. Lasīsim no Bībeles un skatīsimies, 
ko Dievs par Sevi saka.

Iepazīstināšana 
Izlasiet Salamana pamācības 3:5 no Bībeles. Paskaidrojiet, ka pantā 
teiktais ir absolūti patiess, jo tas ir Dieva Vārds. Lai bērni lasa ar 
jums kopā no uzskates.

Paskaidrojumi
Paļaujies uz To Kungu – Dievs ir mūsu Kungs un vēlas, lai mēs 
Viņam uzticamies, lai ticam, ka viss, ko Viņš teicis Bībelē, ir 
patiesība.

No visas sirds – mēs Dievam varam pilnīgi uzticēties, no visas 
sirds, jo Viņš ir pilnīgs Dievs, kurš mūs mīl. Viņš grib tikai to, 
kas mums ir vislabākais.

Un nepaļaujies uz sava prāta gudrību – daži cilvēki domā, ka ir ļoti 
gudri, tik gudri, ka paši var visu noteikt savā dzīvē. Tie domā, ka 
viņiem Dievs nav vajadzīgs. Tie domā, ka var paļauties paši uz 
savu gudrību, tā vietā, lai uzticētos Dieva vadībai un palīdzībai. 
Bet viņi kļūdās. Vienīgi Dievs zina, kas mums ir vislabākais. Kad 
lasām Bībeli, varam mācīties, kas mums der, kas nē. Dievs mūs 
radīja un saprot mūs labāk nekā mēs paši sevi.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Ir svarīgi izlemt paļauties uz Dievu. Ja tu to vēl  

neesi izdarījis, nopietni apdomā to un neatliec uz 
vēlāku laiku. Tu vari ticēt tam, ka Viņš ir Dievs un 
Viņa Dēls Jēzus mira tavā vietā. Tu vari uzticēties, ka 
Kungs Jēzus piedos visu slikto, ko esi darījis. Šīsdienas 
Bībeles stundā tu dzirdēsi vairāk par to, kā vari ticēt 
Dieva Dēlam Jēzum.
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Atpestītajiem: Ja esi jau uzticējies, ka Kungs Jēzus piedod visus 
tavus grēkus, tad vari izlemt paļauties uz Viņu katru 
dienu. Uzticies, ka Dievs tev palīdz Viņam paklausīt 
un darīt to, kas labs. Paļaujies, ka Dievs zina, kas tev 
ir vislabākais, un ka tu drīksti lūgt Viņam palīdzību 
rīkoties pareizi.

Atkārtojums 
“Stop un uz priekšu!”

Kopā ar bērniem dažas reizes atkārtojiet pantu. Turpinot 
atkārtošanu, izmantojiet “stop” un “uz priekšu” zīmes.

Kamēr jūs mājat līdzīgi kā policists, aicinot mašīnu piebraukt 
tuvāk, bērni turpina atkārtot pantu, tiklīdz jūs parādat “stop” 
signālu (pavēršot savu plaukstu pret bērniem), viņiem atkārtošana 
jāpārtrauc. Kad atkal mājat “uz priekšu” signālu, bērni turpina no 
vietas, kur bija apstājušies.

Jo labāk bērni pantu iegaumējuši, jo biežāk mainiet intervālus 
starp “stop”un “uz priekšu”.
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Stunda 
Elīsa raudzījās debesīs. Viņam bija grūti ticēt savām acīm. Dievs 
viesuļvētrā nupat bija uzņēmis debesīs viņa mīļo draugu un skolotāju 
pravieti Eliju. Elīsam bija jābūt sajūsmā par savu draugu, tomēr bija 
arī skumji, ka nu viņi vairs nav kopā. 
Uzlieciet Elīsu (ES-1) un mēteli (ES-2).

Elīsa pacēla Elijas nokritušo mēteli. Tas bija tas pats mētelis, ko Elija 
bija uzmetis plecos Elīsam, tā parādot, ka Dievs viņu ir izredzējis par 
Savu īpašo strādnieku pēc Elijas aiziešanas.

Kad Elīsa atgriezās pie Jordānas, viņš jutās vientuļš. Nonācis krastā, 
Elīsa saprata, ka kaut kādā veidā jātiek pāri. Tikai pirms maza brīža 
Dievs bija izveidojis ceļu pāri Jordānai, kad Elija bija sitis tās ūdeņus 
ar savu mēteli. Elīsa zināja, ka viņam jākalpo Dievam, kā to darīja 
Elija. Bet vai Dievs, kurš bija ar Eliju, darbosies arī caur viņu? Elīsa 
paņēma mēteli, kā to bija darījis Elija, un sita pa ūdeni. Momentā Dievs 
parādīja, ka Viņš ir arī ar Elīsu, un pavēra ceļu pāri Jordānai! Kāds 
Dievam bija varens spēks! Nu Elīsa skaidri zināja, ka viņš ir jaunais 
Dieva pravietis, tas, kuru Dievs izredzējis nest Viņa vēsti ļaudīm.
Parādiet praviešu dēlus (EJ-3).

Kad Elīsa sasniedza upes otro krastu, 50 vīri, saukti par “praviešu 
dēliem”, viņu jau gaidīja. Tie bija Elijas mācekļi, kas apguva, kā tautai 
mācīt Dieva Vārdu, un tie Eliju kā Dieva pravieti ļoti cienīja. Tagad 
tie redzēja, ka Dievs pašķīra upes ūdeni Elīsas priekšā. Vīri nolieca 
galvas Elīsas priekšā, jo zināja, ka viņš kalpos jeb strādās Dievam 
tāpat, kā to bija darījis Elija. Bez šaubām, Dievs bija svētījis Elīsu.

Dievs svētī tos, kuri Viņam kalpo. Katram, kurš tic Jēzum kā savam 
Glābējam, vajadzētu kalpot Dievam. Dievs to ir pelnījis, jo Viņš ir 
Visvarenais Dievs. Viņš ir ķēniņu Ķēniņš. Parastam ķēniņam uz zemes 
ir daudz cilvēku, kuri viņam kalpo. Dievs ir nesalīdzināmi pārāks par 
jebkuru zemes ķēniņu, un ir daudz veidu, kā Viņam kalpot. Daži 
cilvēki nolemj kalpot Dievam, kļūstot par mācītājiem, par medmāsām 
darbam svešās zemēs, palīdzot nabadzīgajiem un stāstot par Jēzu utt. 
Dažus Dievs izmanto viņu mājās, lai tie ar savu dzīvi kalpotu Viņam. 
Varbūt tie kļūst par skolotājiem Labās Vēsts pulciņā un stāsta bērniem 
par Jēzu. Ir daudz iespēju, kā kalpot Dievam, un Viņš svētī tos, kuri 
Viņam kalpo.

Elīsa bija izlēmis kalpot Dievam, un praviešu dēli jau bija redzējuši, 
kā Dievs Elīsu svētīja un palīdzēja tikt pāri Jordānai.

Praviešu dēli gan brīnījās, kur palicis Elija. Tie nezināja, ka viņš 
paņemts debesīs. Praviešu dēli domāja, ka Dievs pārcēlis Eliju uz citu 
vietu, un gribēja viņu meklēt. Bet Elīsa teica, lai to nedara. Tā vietā, 
lai paklausītu Elīsam, vīri turpināja uzstāt, ka viņiem jāiet un jāmeklē. 
Tikai pirms dažām minūtēm viņi, parādot Elīsam cieņu, bija zemu 

Iesakām pirms nodarbībām 
par Elīsas dzīvi mācīt par 
Eliju.

Attēls 1-1

Attēls 1-2

CP

Pirms stundas kopā ar 
bērniem ir labi atkārtot 
Elijas dzīves galvenos 
notikumus. Atkārtojumā 
derētu iekļaut, kā Dievs 
aicināja Elīsu (“Elija – dzīvā 
Dieva pravietis”, 3. stunda, 
4. aina).

Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.

Praviešu dēli domāja (līdzīgi 
Obadijam 1. Ķēn. 18:12), 
ka Dieva Gars Eliju pārcēlis 
kādā citā vietā, varbūt 
vientuļā kalnainā apvidū. 
Elīsa nolēma nestāstīt 
praviešu dēliem, ka Elija ir 
uzņemts Debesīs.
Mazākie bērni var 
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klanījušies viņa priekšā, bet nu negribēja klausīt. Galu galā Elīsa atļāva 
viņiem iet. Pēc triju dienu ilgas nesekmīgas meklēšanas praviešu dēli 
atgriezās. Ja tie būtu paklausījuši Elīsam, tad nebūtu velti izšķieduši 
laiku un enerģiju. Viņi saņēma savu mācību. No šī brīža tie paklausīs 
Elīsam, jo viņš kalpo Dievam.

Vai tu uzklausi tos, kuri kalpo, dara Dieva darbu? Varbūt tu daudz 
reižu esi bijis Labās Vēsts pulciņā un atkal un atkal dzirdējis, cik 
svarīgi ir uzticēties Jēzum un lūgt, lai Viņš piedod tavus grēkus un 
dara tavu dzīvi tīru. Bet varbūt tu to vēl neesi izdarījis. Tad tu to vari 
darīt šodien. Bībelē lasām, ka Jēzus ir teicis: “Kas nāk pie Manis, to 
Es tiešām neatstumšu.” (Jāņa 6:37) Tu vari lūgt, lai Jēzus piedod tavus 
grēkus. Vari būt drošs, ka Viņš to darīs. Tad arī tu varēsi sākt kalpot 
Dievam un Viņš tevi svētīs. 
Noņemiet visas figūras.

Elīsa kalpoja Dievam, un daudziem cilvēkiem bija vajadzīga viņa 
palīdzība.

Elīsa aizgāja uz skaisto Jērikas pilsētu. Tur auga augstas palmas un 
krāsainas puķes, kuru smarža piepildīja gaisu. Tā bija lieliska vieta, 
kur dzīvot, taču tur bija viena liela problēma. Galvenais avots, kura 
ūdens pildīja pilsētas akas, bija kļuvis nederīgs. Kaut kas bija noticis 
ar ūdeni, tāpēc bija bīstami to dzert un iznīka labība. 
Uzlieciet Elīsu (ES-1) un Jērikas vīru (ES-4).

Jērikā jau bija izplatījušās ziņas, ka nu Dieva pravietis ir Elīsa. Pilsētas 
vadītāji nolēma iet pie viņa pēc palīdzības. Viņi, izrādot cieņu, 
sasveicinājās ar Elīsu un teica: “Mūsu pilsēta ir jauka, tikai ūdens ir 
slikts, un labība neaug” (sk. 2. Ķēn. 2:19).

Elīsa saprata, ka šī būtu iespēja ļaudīm redzēt Dieva spēku un gādību. 
Dievs atklāja Elīsam, ko darīt, un viņš lika vīram atnest labu, jaunu 
bļodu ar sāli. Tas varēja izklausīties dīvaini, bet Elīsa paklausīja tam, 
ko Dievs bija teicis.

Arī tu vari paklausīt Dievam. Ja esi uzticējies, ka Jēzus piedod tavus 
grēkus, pirmais un svarīgākais veids, kā Viņam kalpot, ir paklausīt. 
Labās Vēsts pulciņā vai svētdienskolā tu daudz mācies no Bībeles 
par to, kādu Dievs vēlas tavu dzīvi. Tu mācies, kas ir labi, kas slikti. 
Tu kalpo Dievam, paklausot Viņam un darot to, kas pareizi. Vai vari 
atcerēties no tā, ko esi mācījies, ko vajadzētu un ko nevajadzētu darīt?
Dodiet bērniem iespēju izteikties.

Varbūt tu Labās Vēsts pulciņā esi mācījies, ka jāpaklausa vecākiem. 
Ja tu nomazgā savus traukus, kad mamma to lūdz, tu kalpo Dievam. 
Varbūt esi dzirdējis, ka Dievs negrib, lai zogam. Ja tu atsakies iet līdzi 
skolasbiedram, kurš gatavojas nočiept saldumus lielveikalā, tu paklausi 
tam, ko Dievs saka, kalpo Viņam.

Attēls 1-3

CPN

CPA

izspēlēt triju dienu ilgos 
meklējumus un skaitīt 
dienas.

Tā kā šī stunda ir 
fokusēta uz kristīgo 

izaugsmi, pestīšanas 
vēsts ir saīsinātā veidā. 
Būtu labi pastiprināti 
uzsvērt evaņģēlija vēsti 
citā nodarbības daļā, 
piemēram, mācot dziesmu.

Vecākajiem bērniem patiks 
sameklēt Jēriku kartē.

Dažādos tulkojumos 
sliktā ūdens izraisītās 
problēmas atšķiras, sākot 
no labības neaugšanas 
līdz priekšlaicīgām 
dzemdībām sievietēm. 
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Ja esi uzticējies Jēzum Kristum, Dievs tevi svētīs, kad kalposi un 
paklausīsi Viņam. Kādu svētīt nozīmē izdarīt viņam kaut ko labu. Kad 
paklausi Dievam, Viņš tevi svētīs jeb izdarīs tev kaut ko labu, dodot 
tev Savu mieru un prieku. Ja arī būtu grūti pateikt “nē” draugam, 
kurš plāno izdarīt kaut ko sliktu, Dievs tevi svētīs. Dievs izdarīs tā, ka 
būsi priecīgs, jo būsi paklausījis Viņam. Dievs tevi arī svētīs, sniedzot 
vajadzīgo palīdzību. Dievs tevi svētīs, kad Viņam paklausīsi.

Elīsa paklausīja Dievam, darot to, ko Viņš bija licis darīt. 
Ielieciet Elīsam rokās bļodu (ES-5).

Elīsa aiznesa sāli uz avotu un iebēra ūdenī. To darot, viņš teica: “Tā 
saka Tas Kungs: Es šim ūdenim esmu atņēmis tā ļaunumu.” (2. Ķēn. 
2:21)

Vai tā patiešām notika? Lasīsim Bībelē!
Lasiet 2. Ķēn. 2:22a.

Jā, Dievs bija darījis brīnumu! Viņš izmantoja sāli, lai ūdeni darītu 
derīgu dzeršanai un augu laistīšanai. Kopš tā laika ar Jērikas avotu vairs 
nebija nekādu problēmu. Tādēļ, ka Elīsa paklausīja Dievam, Viņš to 
svētīja un izmantoja, lai palīdzētu Jērikas iedzīvotājiem.

Ja tu izlem kalpot Dievam, Viņš svētīs tevi un lietos, lai palīdzētu 
citiem. Kad kalpo Dievam, rīkojoties pareizi, cilvēki sāks pamanīt, 
ka tevī ir kaut kas atšķirīgs. Tie sāks ievērot, ka esi Dieva bērns, un 
tādēļ, ka tu Viņam kalpo un paklausi, iespējams, paši vēlēsies uzzināt 
ko vairāk par Dievu. Vai vari iedomāties kādas situācijas, kad tu varētu 
kalpot Dievam, darot to, kas ir pareizi, un citi tādēļ varētu pamanīt, 
ka esi Dieva bērns?
Dodiet bērniem iespēju izteikties.

Varbūt tu vari palīdzēt kādam, kurš klasē ir vientuļš, vai kādam 
mājasdarbu pildīšanā. Dievs tevi var lietot dažādos veidos, lai palīdzētu 
citiem. 

Dievs lietoja Elīsu, lai palīdzētu Jērikas iedzīvotājiem, darot viņu 
ūdens krājumus derīgus dzeršanai.

Elīsa atstāja Jēriku un kāpa augšup uz Bēteli. Bībelē teikts, ka ceļā 
no pilsētas viņam pretim nāca jauni zēni, mēs tos varētu saukt par 
tīņiem. To bija vairāk nekā 40, un viņi sacēla traci.
Uzlieciet smejošos jaunos zēnus (ES-6).

Viņi ļoti necienīgi izturējās pret Elīsu. Paklausieties, ko tie ņirgādamies 
sauca: “Nāc augšā, plikgalvi! Nāc augšā, plikgalvi!”  (2. Ķēn. 2:23) 
Viņi izsmēja Dieva strādnieku! Varbūt viņi domāja par to, kā Elija 
tika uzņemts Debesīs, kad teica: “Kādēļ arī tu neej augšā? Ja esi Dieva 
pravietis, izdari tāpat!” Šie jaunie zēni grēkoja pret Dievu. Apsmejot 
Dieva pravieti, nepaklausot viņam, puiši rīkojās ļoti slikti.

Ļaujot bērniem atbildēt 
uz jautājumiem un 
izteikt savas domas, jūs 
palīdzēsiet viņiem noturēt 
uzmanību, mācīties un 
mācīto pielietot dzīvē. 
Stundas turpinājumā 
izmantojiet bērnu teikto 
vai arī to, kas rakstīts 
nākamajā rindkopā.

Izlasiet pantu no Bībeles, 
lai atgādinātu bērniem, ka 
tas ir Dieva Vārds.

Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.

Lai vecākie bērni sameklē 
kartē  Bēteli. Tas viņiem 
palīdzēs atcerēties, ka tās 
ir reālas vietas un reāli 
cilvēki.

CPA
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Varbūt tu zini, ka vajadzētu paklausīt tiem, kuri kalpo Dievam un ir 
tev teikuši, cik svarīgi ir uzticēties Jēzum Kristum, lai saņemtu grēku 
piedošanu. Ja vēlies uzticēties Jēzum, bet nezini, kā to izdarīt, es tev 
labprāt palīdzēšu. Pēc nodarbības es sēdēšu (norādiet, kur), un, kamēr 
pārējie darīs ko citu, tu esi aicināts nākt un parunāties ar mani. Es 
tev parādīšu Bībelē, kā uzticēties Jēzum Kristum, lai saņemtu grēku 
piedošanu. Tad arī tu varēsi sākt Viņam kalpot, līdzīgi kā to darīja 
Elīsa. 

Elīsa kalpoja Dievam, bet šie jaunie zēni tā vietā, lai cienītu pravieti, 
izsmēja viņu.
Nomainiet Elīsu (ES-1) ar figūru ES-7.

Elīsa pagriezās un paskatījās uz jaunajiem zēniem. Viņš lūdza, lai 
Dievs soda zēnus par viņu necienīgo izturēšanos pret Dievu. Varbūt 
viņi smējās par Elīsu, bet pēkšņi pārtrauca ņirgāšanos un zobošanos.
Uzlieciet lāčus (ES-8).

No meža iznāca divas saniknotas lāču mātes un tiem uzbruka! Jaunie 
zēni vairs nesmējās par Elīsu, bet bija pārbijušies, un četrdesmit divi 
no tiem mira.
Noņemiet visas figūras.

Cik tas bija bēdīgi! Esmu pārliecināts, ka visi, kuri par to dzirdēja, 
nekad neaizmirsa, cik svarīgi ir respektēt Dievu un Viņa pravieti.

Pēc tam Elīsa atstāja Bēteli. Viņš nokāpa no Karmela kalna un beidzot 
atgriezās Samarijā. Tā bija Izraēlas ziemeļu ķēniņvalsts galvaspilsēta. 
Tā arī bija vieta, kurā Dievs caur Savu pravieti Elīsu darīja daudz 
apbrīnojamu lietu.

Pilsētās un ciematos ātri izplatījās ziņas par to, kas jau bija noticis tur, 
kur Elīsa bija gājis.

Ļaužu prātos vairs nebija vietas šaubām, ka Elīsa kalpo Dievam un 
Dievs viņu svētī.

Kā ar tevi? Ja esi ticībā saņēmis no Jēzus piedošanu, vai tu Viņam 
kalpo? Vai tu izvēlies darīt to, kas ir pareizi? Tad Viņš tevi svētīs. Dievs 
tevi lietos, lai arī citi Viņu iepazītu. 

Bet kā ar tevi, kas nekad neesi uzticējies, ka Jēzus Kristus piedod 
tavus grēkus? Vai darīsi to šodien? Vai sacīsi, ka patiesi tici Viņam un 
vēlies, lai Viņš piedod tavus grēkus? Ja tu to darīsi un no visas sirds 
tā arī domāsi, Viņš tev piedos. Jēzus darīs tīru tavu dzīvi, un tad tu 
arī varēsi sākt Viņam kalpot. 

Lasiet  pantu no Bībeles.

Dažos Bībeles tulkojumos, 
runājot par jaunajiem 
zēniem, ir vārds 

“mazi puikas”. Taču 
ebreju valodā lietots vārds 
“naar” vai “nahar”. Tas 
ir izmantots, arī runājot 
par Īzaku, kad viņam bija 
28 gadi, un Jāzepu, kad 
viņš bija 39 gadus vecs. 
Rakstos šis vārds lietots 
daudz reižu, un visās citās 
vietās tas tulkots kā “jauni 
zēni”. 

 Attēls 1-4

Attēls 1-5

CPN

CPA

CPN

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.
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Atkārtošanas jautājumi
1. Kādu zīmi Dievs deva, lai parādītu piecdesmit praviešu dēliem, 

ka tagad Elīsa kalpo Dievam, kā to bija darījis Elija? (Dievs pašķīra 
Jordānas ūdeņus Elīsas priekšā.)

2. Kādēļ mums būtu jākalpo Dievam? (Dievam tas pienākas, jo Viņš 
ir ķēniņu Ķēniņš.)

3. Praviešu dēli neklausījās Elīsā. Ko tie darīja? (Tie atstāja Elīsu un 
devās meklēt Eliju.)

4. Kā mēs varam kalpot Dievam? (Paklausot un darot to, kas 
pareizi.)

5. Kā mēs varam zināt, kas ir, kas nav pareizi? (Mēs to mācāmies no 
Bībeles, piemēram, Labās Vēsts pulciņā.)

6. Kurā pilsētā ļaudīm bija problēmas ar ūdeni? (Jērikā.)

7. Kādu brīnumu Dievs izdarīja, kad Elīsa iebēra ūdenī sāli? (Attīrīja 
ūdeni, un tas kļuva derīgs lietošanai.)

8. Kā Dievs svētīs tos, kas Viņam paklausa? (Viņiem būs mierīgi ap 
sirdi, un Dievs viņus lietos, lai citiem palīdzētu Viņu iepazīt.)

9. Kā tu vari saņemt grēku piedošanu? (Lūgt, lai Jēzus piedod manus 
grēkus un maina mani.)

10. Ko sliktu jaunie zēni darīja Elīsam? (Tie viņu izsmēja.)

11. Kurā Bībeles grāmatā, nodaļā un pantā ir rakstīts mūsu Bībeles 
pants? (Salamana pam. 3:5)

12. Mēģini nocitēt Bībeles pantu Salamana pam. 3:5! (“Paļaujies uz 
To Kungu no visas sirds, un nepļaujies uz sava prāta gudrību” Salamana 
pam. 3:5.)

Aktivitāte 
Šī spēle bērniem palīdzēs atklāt, kā un kur viņi var kalpot Dievam.

Katram bērnam iedodiet dotā saraksta kopiju. Palūdziet uzrakstīt 
sešas vietas, kur viņi būs nākamajā nedēļā. Tad lai bērni pēc kārtas 
met kauliņu. Kad uzmet, piemēram, divi, bērns atzīmē ailīti pie divi un 
saka: “Es Dievam varu kalpot ____________ (kur) ____________ 
(kā).”

Piemēram: “Es varu kalpot Dievam skolā, katru dienu izpildot 
mājasdarbus,” vai: “Es varu kalpot Dievam rotaļu istabā, draudzējoties 
ar tiem, kuriem nav draugu”.

Kad bērns to izdarījis, kārta nākamajam. Pēc vairākiem apļiem arvien 
grūtāk kļūst uzmest vajadzīgo ciparu, lai sarakstā varētu aizpildīt 
tukšās vietas. Atkarībā no laika varat izlemt, vai katrā aplī bērns tikai 

Atkārtošanas 
spēle

Apslēptais vārds

Sagatavojiet stundām 
par Elīsu domāto spēļu 
mapi un kartītes. (Sk. 
diagrammu 59. lappusē.)
Ielieciet atkārtošanas spēļu 
mapē vārdu “autoritāte” 
un numurētās lapiņas, 
lai kartītes būtu pilnībā 
aizsegtas.
Kad bērns pareizi atbildējis 
uz jautājumu, viņš var 
norādīt, kuru numurēto 
lapiņu vēlas atvērt. Atveriet 
to.
(Lai pēc iespējas 
paildzinātu spēli, neļaujiet 
bērniem izvēlēties pirmo 
lapiņu, kamēr citas nav 
atvērtas.)
Ja bērns domā, ka zina 
vārdu, viņš to pačukst 
jums. Ja tas ir uzminēts, 
komanda iegūst 500 
punktus, bet nesakiet to 
pārējiem, lai spēli  būtu 
iespējams turpināt ilgāk.
Ja apslēptais vārds tiek 
atklāts, pirms ir uzdoti 
visi jautājumi, par katru 
nākamo pareizo atbildi 
ieskaitiet 500 punktus.



Elīsa – uzticīgā Dieva pravietis

15

vienreiz met kauliņu vai arī tikmēr, kamēr uzkrīt vajadzīgais cipars.

Uzvar tas, kurš pirmais aizpildījis visas ailītes.

Ja klasē ir daudz bērnu, sadaliet tos grupās.

Pēc spēles pasakiet, ka bērni savus sarakstus var ņemt uz mājām un  
nākamnedēļ katru dienu lūgt par vienu no vietām, lai viņi tur varētu 
kalpot Dievam.

Šis bērns jau divas reizes ir metis kauliņu, un viņam trāpījušies skaitļi 
divi un četri. Lai uzvarētu, viņam nepieciešami vēl četri precīzi 
metieni.

 Nr. Vieta 

 1 
 2 
 3 
 4 
 5 
 6 

Piemērs: Nr. Vieta 

 1 Skolā
 2 Mājās 

 3 Labās Vēsts pulciņā
 4 Ārpusskolas aktivitātēs 

 5 Pie vecmāmiņas
 6 Futbola laukumā



Elīsa – uzticīgā Dieva pravietis

16



17

2. stunda
Elīsa un atraitnes eļļa
Rakstu vieta
2. Ķēniņu 4:1-7

Centrālā patiesība
Dievs ir apsolījis apmierināt Savu bērnu vajadzības.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Uzticies Jēzum Kristum. Viņš 

apsola darīt tevi par Dieva bērnu!
Atpestītajiem: Uzticies Dievam, un Viņš vienmēr 

apmierinās tavas vajadzības!

Bībeles pants
Ja esat jau mācījuši 1. stundu, iesakām atkārtot 
Salamana pamācības 3:5.
Ja mācāt šo stundu atsevišķi, varat mācīt 
“Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību 
pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” 
Filipiešiem 4:19

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

vai

 figūras: ES-1, ES-9, ES-10, ES-11 un ES-12.

 Maza eļļas pudelīte un tukša pudele.

 Ar lieliem burtiem rakstīta centrālā patiesība (var 
izgatavot eļļas krūzes formā).

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Tālis izskatās ļoti nelaimīgs. CP

Notikumu gaita

1. Nomirst viens no praviešu dēliem.

2. Atraitne un viņas bērni ir parādos.

3. Kāds vīrs grib paņemt viņas dēlus verdzībā.

4. Atraitne iet pie Elīsas. CPA
5. Elīsa viņai liek aizņemties daudz tukšu       

trauku.                                              CPN                                               
6. Bērni savāc daudz krūžu. CPA
7. Atraitne lej eļļu traukos. CPA
8. Kad visi trauki ir pilni, eļļa pārtrauc plūst.

9. Atraitne stāsta Elīsam, kas ir noticis.

Kulminācija 

Atraitne pārdod eļļu un samaksā parādu.

Noslēgums 

Par atlikušo naudu atraitnei un viņas dēliem ir 
iespējams iztikt.            CPA, CPN 
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Stunda 
Tālis, mazus akmentiņus spārdīdams, nāca mājās no skolas un 
izskatījās ļoti nelaimīgs. Pa ceļam viņš satika lielā brāļa draugu Sandri.

“Kas noticis?” viņš jautāja.

“Rīt mums būs kontroldarbs matemātikā, bet es divas nedēļas slimoju 
un neko nesaprotu no uzdotā. Man būtu vajadzīga palīdzība, bet 
nevienam no klases nebija laika,” Tālis pažēlojās.

“Es tev varu palīdzēt,” teica Sandris. “Turklāt man patīk matemātika.”

“Tu nopietni?” Tālis atplauka.

“Protams, nekādu problēmu! Es vēlāk pie tevis pienākšu.”

Reizēm tā notiek. Mums ir kāda vajadzība un nav ne jausmas, kā  
tikt ar to galā. Reizēm var palīdzēt draugs vai ģimenes loceklis, bet 
citreiz ir tādas vajadzības, kur tikai Dievs var palīdzēt. Bībelē lasām, 
ka Dievs grib apmierināt visas Savu bērnu vajadzības. Cik brīnišķīgi 
pazīt tādu Dievu!

Elīsa zināja, ka Dievs var apmierināt to vajadzības, kuri Viņam 
uzticas. Elīsa jau bija redzējis, kā Dievs apmierināja Jērikas iedzīvotāju 
vajadzības, padarīdams viņu ūdeni derīgu dzeršanai.

Laikā, kad Elīsa un Elija strādāja kopā, viņi sagatavoja grupu vīru, 
kuri mācīs Dieva Vārdu ļaudīm. Šos cilvēkus sauca par “praviešu 
dēliem”. Daudziem no tiem bija ģimenes, un viņi darīja vēl citu darbu, 
lai nopelnītu naudu ģimenes vajadzībām.

Uzlieciet atraitni (ES-9) un dēlus (ES-10).

Kādu dienu ar vienu no šīm ģimenēm notika kaut kas ļoti bēdīgs. 
Tēvs, kurš bija viens no praviešu dēliem, nomira. Bībelē nav teikts, 
kā tas notika, varbūt viņš saslima, varbūt gadījās kāda cita nelaime. 
Sieva nu palika bez ģimenes apgādnieka. Dzīve atraitnei un viņas 
diviem dēliem bija ļoti grūta. Varbūt, ka neilgu laiku ģimene varēja 
iztikt ar tēva nopelnīto naudu, bet drīz vien tā izsīka. Nebija naudas 
ne pārtikai, ne apģērbam, ne rēķinu maksāšanai. Ģimenei vēl bija 
palikusi tikai neliela krūze ar olīvu eļļu. Tajos senajos laikos olīvu eļļa 
bija ļoti vērtīga. Tā tika lietota cepšanai, eļļas lampās apgaismojumam 
un citām vajadzībām. Tādēļ sieviete varētu pārdot eļļu un iegūt kādu 
naudu, bet ar to nepietiktu, lai samaksātu rēķinus. Kādam vīram viņa 
bija parādā diezgan daudz naudas. Varbūt viņš ģimenei bija piegādājis 
pārtiku, bet sieviete nebija varējusi par to samaksāt. 

Nu viņš, nevarēdams sagaidīt naudu, kļuva nepacietīgs. Beidzot viņš 
atraitnei teica: “Ja tu man nevari samaksāt, es paņemšu tavus dēlus 
par vergiem.” Kāds briesmīgs liktenis! Izmisumā atraitne devās pie 
pravieša Elīsas pēc palīdzības.
Noņemiet dēlus (ES-10), uzlieciet Elīsu (ES-1).

Attēls 2-1

CP
Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.

Iespējams, ka šis pravietis 
bija viens no ķēniņienes 
Izebeles upuriem             (1. 
Ķēniņu 18:4).

Tā varēja būt eļļa, kuru 
pravieši lietoja speciālās 
ceremonijās. Varbūt tēvs 
bija audzējis olīvas un 
spiedis eļļu pārdošanai. 
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Varbūt atraitne, atnākusi pie Elīsas, raudāja un teica: “Mans vīrs, tavs 
kalps, ir miris. Tu zini, ka viņš bijās (mīlēja un paklausīja) To Kungu. 
Tagad tas, kuram esam parādā, grib nākt un paņemt manus dēlus par 
vergiem, ja es viņam nesamaksāšu” (sk. 2. Ķēn. 4:1).

Elīsa bija dziļi skumdināts. Viņš zināja, ja atraitne nedabūs naudu, pat 
valsts likumi viņu nepasargās no dēlu zaudēšanas.

Šī sieviete mīlēja Dievu, bet, redziet, kāda viņai bija problēma! Viņai 
nebija naudas, viņa bija parādos, viņas dēli drīz varēja kļūt par vergiem. 
Vai Dievs viņu bija atstājis, vai viņas problēma Dievam bija pārāk liela?

Nē, Dievs viņu nebija atstājis, un Dievs neatstās arī tevi, ja būsi 
pieņēmis Jēzu par savu Glābēju. Viņam neviena problēma nav par 
lielu. Tu uz Viņu vari paļauties! Dievs Bībelē apsola, ka Viņš dos 
tev visu, kas patiešām ir vajadzīgs. Izlasīsim brīnišķīgo apsolījumu 
Filipiešiem 4:19: “Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību 
pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” Dievs zina, kas 
tev patiešām ir vajadzīgs, un apsola apmierināt visas Savu bērnu 
vajadzības. Kā Viņš to var izdarīt? Dievs spēj visu Savas godības pilnās 
bagātības dēļ. Viņš ir visvarenais Dievs. Bībelē teikts, ka Dievs ir kā 
nevainojams tēvs tiem, kuri Viņam tic. Jūsu Tēvs Debesīs grib, lai tu 
zinātu, ka Viņš vienmēr tur Savus solījumus un vēlas tev dot to, kas 
patiešām ir vajadzīgs.

Dodiet bērniem iespēju dalīties savās vajadzībās.

Un Dievs vēlējās arī palīdzēt atraitnei, kurai tik izmisīgi bija 
nepieciešama Viņa palīdzība. Viņa nāca pie Elīsas ar savu lielo 
vajadzību.

“Kā varu tev palīdzēt?” Elīsa jautāja atraitnei. “Kas tev mājās ir?”

“Man nav nekā, tikai neliels trauks eļļas,” viņa bēdīgi teica.

Bet Dievam bija plāns, kā palīdzēt.

Elīsa teica, lai atraitne savāc, cik daudz vien iespējams tukšu trauku. 
“Ej pie kaimiņiem un aizņemies tukšus traukus, daudz, daudz trauku!” 
Elīsa viņu pamācīja: “Kad  būsi tos savākusi,  aizslēdz durvis aiz sevis 
un saviem  dēliem,  tad  lej eļļu   traukos  un  pilnos  atliec  malā.” 
(2. Ķēniņu 4:4.)

Noņemiet Elīsu (ES-1).

Dievam bija īpašs plāns sievietei un viņas dēliem. Dievs zināja, ka 
viņa pati nespēj tikt galā, taču viņa bija Viņa bērns. Dievs viņu ļoti 
mīlēja un rada iespēju apmierināt tās vajadzības. 

Varbūt tu jautā: “Kā es varu kļūt par Dieva bērnu un iepazīt Viņa 
rūpes un mīlestību?” Bībelē ir atbilde: “Bet cik Viņu uzņēma, tiem 
Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa vārdam.” 

Attēls 2-2

CPA

Palūdziet, lai kāds vecāks 
bērns iepriekš sagatavojas 
izlasīt pantu no Bībeles. 
Ja nepieciešams, palīdziet 
viņam to sameklēt.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

Nolasiet sarunu starp 
Elīsu un atraitni no                     
2. Ķēniņu 4:2.

Lasiet skaļi pats vai kāds 
bērns 2. Ķēn. 4:4.

Ja iespējams, atnesiet 
bērniem parādīt mazu eļļas 
pudelīti.

CPN
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(Jāņa 1:12) Lai kļūtu par Dieva bērnu, tev jāuzņem Jēzus par savu 
Glābēju. Citiem vārdiem sakot, tev jālūdz, lai Jēzus piedod visus tavus 
grēkus, visu slikto, ko esi darījis. Saki Jēzum, ka tev nepieciešama grēku 
piedošana. Saki, ka tici Viņam un vēlies, lai Viņš ienāk tavā dzīvē. To 
darot, tu kļūsti par Dieva bērnu.

Ja nezini, kā pieņemt Kungu Jēzu, es tev labprāt palīdzēšu. Pēc 
nodarbības tu vari nākt un apsēsties vienā no pirmajiem soliem. Tad,  
kamēr pārējie darīs kaut ko citu, es tev vēlreiz pēc Bībeles izskaidrošu, 
kā to izdarīt. Kad tu lūgsi Kungam Jēzum piedošanu, Viņš turēs Savu 
vārdu un piedos tev, jo tevi ļoti mīl.

Dievs mīlēja arī atraitni. Viņš palīdzēja viņai, jo zināja, ka viņa pati 
neko nespēj darīt savā briesmīgajā likstā.
Uzlieciet dēlus (ES-10).

Elīsas norādījumi atraitnei varēja likties jocīgi, bet viņa uzreiz 
paklausīja. Viņa aizgāja mājās, varbūt pasauca savus dēlus un lika tiem 
aiziet uz ciemu pie kaimiņiem.

Ierodoties kaimiņu mājās, zēni pieklājīgi jautāja: “Vai mēs, lūdzu, 
varētu no jums aizņemties tukšus eļļas traukus? Tos vajag mūsu 
mammai.  Mēs vēlāk tos noteikti atnesīsim atpakaļ.” Zēni izteica šo 
lūgumu katrā mājā. Varbūt atraitne gāja kopā ar viņiem un stāstīja 
kaimiņiem par savu briesmīgo problēmu, arī to, ka pravietis bija viņai 
teicis aizņemties tukšus traukus. Daudzi kaimiņi izlīdzēja, iedodami 
tik daudz eļļas krūžu, cik vien varēja sadabūt. Iespējams, viņi brīnījās, 
kā tukši trauki varētu līdzēt viņas nelaimē. Varbūt, ka daži atteicās 
palīdzēt, domādami, ka atraitne rīkojas muļķīgi. Bet norādījums nāca 
no Dieva, un tādēļ bija vērts to ievērot.

Tāpat ir ar mums. Ja mēs gribam, lai Dievs palīdz, mums jāpaklausa 
Viņa norādījumiem. Varbūt tu zini, ka Dievs vēlas, lai tu kaut ko 
darītu. Varbūt tu pat esi to izlasījis Bībelē un zini, ka Dievs grib, lai 
tu tam paklausītu. Kad tu paklausi Dievam, Viņš var tev palīdzēt. Ja 
Dievs tev kaut ko ir prasījis darīt, tas ir pareizi, pat ja taviem draugiem 
tā neliktos.

Uzlieciet galdu un krūzes (ES-11).

Varbūt daži kaimiņi domāja, ka atraitne no bēdām zaudējusi prātu, 
bet pamazām tukšo trauku skaits viņas namā palielinājās. Kad trauku 
bija gana, atraitne devās mājās un aizslēdza durvis.

Atraitne paņēma mazo krūzi  ar  eļļu – vienīgo,  kas  viņai  bija  
palikusi, – un uzmanīgi sāka liet vienā no daudzajiem savāktajiem 
tukšajiem traukiem. Dēli satraukti vēroja, kas notiks. Kā tu domā, 
ko atraitne gaidīja, kad lēja eļļu?
Lai bērni izsakās.

Attēls 2-3

CPA
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Viņa gaidīja, ko Dievs tagad darīs. Atraitne zināja, ka caur Elīsu Dievs  
ir atklājis Savu plānu. Tā kā viņa sekoja Dieva plānam, tad droši zināja, 
ka Viņš palīdzēs.

Dievs rūpējas par visām Savu bērnu vajadzībām. Cilvēkiem ir daudz 
dažādu vajadzību, un, ja esi Dieva bērns, Viņš apsola apmierināt tavas 
patiesās vajadzības. Vai jūties vientuļš un tev vajadzīgs īsts draugs? 
Lūdz, lai Dievs apmierina šo vajadzību. Dievs grib būt tavs draugs, bet 
Viņš vēlas, lai arī starp cilvēkiem tev būtu labs draugs. Mēs nezinām, kā 
vai kad Dievs atbildēs. Bet, ja esi Dieva bērns, tu vari būt pārliecināts, 
ka “mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības 
pilnās bagātības Kristū Jēzū”. (Filipiešiem 4:19) Dievs apmierinās 
tavu vajadzību. Varbūt tev ir bail, kad tumsā dodies mājup? Varbūt 
tev vajadzīgs mierinājums? Lūdz, lai Dievs tev dod mieru, kad esi 
nobijies. Ja esi pieņēmis Kungu Jēzu un lūdzis, lai Viņš piedod tavus 
grēkus, Viņš apmierinās tavas vajadzības pat grūtos laikos. Kad tev 
kaut kas vajadzīgs, saki to Dievam. Tev nepieciešama Dieva palīdzība, 
un tu vari to lūgt! Dievs jau zina tavu problēmu, bet vēlas, lai tu runā 
ar Viņu par savām vajadzībām un jūtām. Ja notiek kaut kas pat ļoti 
grūts, vari būt pārliecināts, ka Dievs tev ir blakus un grib nokārtot tavu 
lietu. Dažreiz Dievs apmierina tavas vajadzības pavisam citādāk, nekā 
tu to būtu gaidījis, bet par vienu vari būt drošs: Dievs ir tavs Debesu 
Tēvs, Viņš zina, kas tev ir vislabākais, un tu Vari Viņam uzticēties.

Atraitne uzticējās, ka Dievs parūpēsies par viņas vajadzību. Atraitne 
zināja, ka kaut kādā veidā Dievs var atrisināt viņas problēmu. Viņa 
lēja eļļu un ticēja, ka Dievs apmierinās šo vajadzību.

Kad tukšais trauks bija pieliets ar eļļu, atraitne redzēja, ka mazajā 
krūzē vēl palikusi eļļa. Viņa palūdza, lai dēls iedod citu tukšu trauku. 
Kad tas bija pilns, atraitne lūdza nākošo, tad vēl vienu un vēl vienu, 
un vēl vienu! Dēlu acis pārsteigumā iepletās, skatoties, kā viena krūze 
pēc otras piepildās ar eļļu. Kā mazajā krūzē var būt tik daudz eļļas? 
Tas bija brīnums, ko tikai Dievs spēj darīt!

Drīz vien atraitnei un viņas dēliem visapkārt atradās pilni eļļas 
trauki.

“Padodiet vēl vienu trauku!” viņa teica saviem dēliem.

Tie atbildēja: “Vairāk nav!”

Tieši tad arī eļļa pārtrauca plūst. Istaba nu bija pilna ar piepildītiem 
eļlas traukiem. 

Dievs bija darījis brīnumu, liekot eļļai plūst, līdz visi trauki bija pilni. 
Viņš pilnīgi apmierināja atraitnes vajadzību. Viņš tā darīs arī tavā 
dzīvē, ja Viņam uzticēsies.
Noņemiet visas figūras. Uzlieciet atraitni (ES-9) un Elīsu (ES-1).

Atraitne steidzās pie Elīsas. Viņa pastāstīja, kas bija noticis.

Stāstot šo notikumu 
daļu, varat paņemt mazu 
cepamās eļļas trauciņu un 
lēnām pārliet citā krūzē. 
Kāds no bērniem var 
palīdzēt.

CPA

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

Kādēļ Dievs pieļauj 
grūtības, tiek apskatīts     
3. stundā.

Attēls 2-4

Ieturiet īsu pauzi, lai 
šī brīnuma patiesība 
iespiežas bērnu sirdīs.
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“Ej un pārdod eļļu,” Elīsa teica. “Nomaksā visus savus rēķinus un 
pārējo naudu izmanto savām un dēlu vajadzībām” (sk. 2. Ķēn. 4:7).

Kāda tā bija liela diena atraitnei un viņas dēliem! Viņi steidzās ar 
savu eļļu uz tirgu, kur pārdeva to par labu cenu. Ar prieku sirdī 
atraitne, iespējams, devās tieši pie tā cilvēka, kam bija parādā. “Šeit ir 
viss, ko esmu parādā!” viņa teica. “Dievs man to piešķīra!” Pēc eļļas 
pārdošanas pāri palika pietiekami daudz naudas, lai sieviete un viņas 
dēli varētu dzīvot. Dievam bija prieks apmierināt viņas vajadzības!
Noņemiet visas figūras.

Dievam būs prieks apmierināt arī tavas, Sava bērna vajadzības. Lai kas 
arī notiktu, tev jāatceras, ka pat grūtos laikos vari uzticēties Dievam. 
Vai tu runā par savām vajadzībām ar Dievu? Dievs ir uzticams Savos 
apsolījumos. Atceries, ka Bībelē teikts: “Mans Dievs apmierinās 
katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū.” 
(Filipiešiem 4:19) Varbūt tu tieši tagad domā par savu vajadzību. 
Mēs veltīsim brīdi klusai lūgšanai, un tu vari pastāstīt Dievam par šo 
vajadzību.

Bet, ja tu vēl neesi uzņēmis Kungu Jēzu un lūdzis Viņam piedošanu, 
tad tava lielākā vajadzība ir to darīt un kļūt par Dieva bērnu. Vai tu 
uzņemsi Kungu Jēzu? Vai lūgsi, lai Viņš šodien piedod tavus grēkus 
un dara tevi par Dieva bērnu?
Atvēliet laiku lūgšanai.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kas notiktu ar atraitnes dēliem, ja viņa nevarētu samaksāt 

parādus? (Viņi kļūtu par aizdevēja vergiem.)

2. Ko Dievs lietoja, lai palīdzētu atraitnes naudas vajadzībā? (Elīsu)

3. Ko Dievs izmantoja viņas vajadzību apmierināšanai? (Eļļas krūzi.)

4. Kāda ir cilvēka lielākā vajadzība, ja viņš nav kristietis? (Saņemt 
grēku piedošanu.)

5. Kā Dievs gādāja, lai mūsu grēki varētu tikt piedoti? (Sūtīja Kungu 
Jēzu samaksāt par mūsu grēkiem.)

6. Ko Elīsa lika atraitnei darīt? (Aizņemties no kaimiņiem tukšus traukus 
un piepildīt tos ar eļļu.)

7. Kas notika, kad atraitne lēja eļļu traukos? (Dievs lika eļļai plūst, līdz 
visi trauki bija pilni.)

8. Kas pirmais tev jādara, kad rodas kāda vajadzība? (Jārunā par to 
ar Dievu un jāprasa, kas būtu jādara.)

9. Nocitē mūsu Bībeles pantu! (“Paļaujies uz To Kungu no visas sirds 
un nepaļaujies uz sava prāta gudrību.” Salamana pam. 3:5)

Attēls 2-5

Attēls 2-6

CPN

CPA

Nolasiet pantu no Bībeles, 
lai apstiprinātu stāsta 
patiesumu.

Atkārtošanas 
spēle

Eļļas trauku vākšana
Atkārtošanas spēļu mapē 
ielieciet papīra eļļas trauku 
un numurētās lapiņas, lai 
kartītes ir pilnībā aizsegtas.

Sadaliet klasi divās grupās 
un pārmaiņus uzdodiet 
jautājumus.

Kad bērns atbild pareizi, 
viņa komanda iegūst 
500 punktus. Bērns var 
nosaukt divus ciparus, 
cenšoties uzminēt, zem 
kuriem ir vienādi trauki. Ja 
neizdodas, atstājiet kartītes 
aizsegtas un dodiet iespēju  
atbildēt  uz jautājumu un 
meklēt vienādās krūzes 
otrai komandai.

Ja pāris tiek atrasts, 
atstājiet lapiņas paceltas 
un dodiet komandai 
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10. Kādēļ tev jārunā ar Dievu, ja Viņš jau zina, kas tev vajadzīgs? 
(Dievs vēlas, lai tu runā ar Viņu par savām problēmām.)

11. Ko Dievs tev dos, kad stāstīsi Viņam par savām problēmām un 
vajadzībām, ja arī nesaņemsi gaidīto atbildi? (Mieru)

12. Pasaki kādu vajadzību, kura bērniem varētu būt. (Bailes no tumsas, 
vecāki zaudē darbu u.c.)

Aktivitāte
Apsolījumu krājums

Uz mazas pudelītes vai cita trauka uzlīmē uzrakstu “Dieva apsolījumu 
trauks”. Nokopē 60. lpp. dotos apsolījumus, izgriez un ieliec traukā.

Lai bērni sasēžas aplī un laiž trauku apkārt, dziedot kādu dziesmu par 
ticību. Kad dziesma beidzas, bērns, kura rokās ir trauks, var izvilkt 
un nolasīt vienu pantu. (Ja ir bērni, kuri neprot lasīt, lai viņi sēž pa 
pāriem ar tiem, kas lasa.) Lai bērni pārrunā, ko apsolījums nozīmē 
viņiem. Tad turpiniet dziedāt un laist trauku apkārt.

Ja nesen esat mācījuši vienu vai vairākus Bībeles pantus, kuros ietverti 
apsolījumi, šeit doto pantu vietā atkārtojiet tos.

 

papildus 500 punktus. 

Ja visi pāri jau ir atrasti, bet 
jautājumi vēl ir, par katru 
atlikušo pareizo atbildi 
dodiet 500 punktus. 

Uzvar komanda, kurai 
visvairāk punktu.
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3. stunda
Elīsa uzmodina no mirušajiem sunamietes dēlu

Rakstu vieta
2. Ķēniņu 4:8-37

Centrālā patiesība
Dievs ir visvarens un spēj darīt neiespējamo.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Ja tu uzticies Jēzum Kristum, Dievs 

spēj tevi izglābt.
Atpestītajiem: Dievs grūtības var vērst par labu.

Bībeles pants
Atkārtojiet Salamana pam. 3:5.

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

 vai

 figūras: ES-1, ES-13, ES-14, ES-15, ES-16, ES-
17, ES-18, ES-19, ES-20, ES-21, ES-22, ES-23 
un ES-24.

 Vīnogas, rozīnes vai citi žāvēti augļi, cepumi un 
ūdens, ko pasniegt bērniem.

 Izraēlas karte.

 Ar lieliem burtiem uzrakstīta centrālā patiesība 
(var būt A4 formātā).

Ieteikums skolotājiem
Tā kā šajā stundā runāts par uzcelšanu no mirušajiem, 
jums jābūt gataviem dot padomu, īpaši tiem bērniem, 
kuri sēro par saviem radiniekiem vai draugiem.

Paskaidrojiet, ka Dievs ne vienmēr atgriež cilvēku 
starp dzīvajiem. Cilvēkam, kurš ir atguvis dzīvību, 
vienalga būs jāmirst. Tad, kad celsimies augšā 
mūžīgajai dzīvei, tas vairs nenotiks. Tos, kuri tic 
Dievam, Viņš cels augšā mūžīgai dzīvei.

Iedrošiniet tos bērnus, kuri vēl netic Jēzum, pieņemt 
Viņu par savu Glābēju, lai viņi varētu būt mūžīgi pie 
Dieva Debesīs, kur nav bēdu un asaru.

Iedrošiniet ticīgos bērnus, parādot Bībelē, ka Dievs 
ir apsolījis vienmēr būt ar viņiem (Ebr. 13:5b-6), 
pat bēdu laikā.

Ja neviens no jūsu grupas bērniem nav saskāries ar 
kāda nāvi, jūs varat praktizēt parasto padomdošanas 
kārtību.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Kāda karsta diena.

Notikumu gaita

1. Kāda sieviete Sunemā rūpējas par Elīsu un  
iekārto viņam speciālu istabu.

2. Elīsa grib atmaksāt par laipnību, bet viņa 
atsakās kaut ko pieņemt.

3. Elīsa apsola, ka viņai piedzims dēls.     
       CPA, CPN

4. Pēc gada viņai piedzimst dēls.

5. Pēc dažiem gadiem  dēls saslimst un nomirst.

  CPA
6. Sieviete dodas pie Elīsas.

7. Viņa sastop Elīsu un raud dēla zaudējuma 
sāpēs.

8. Elīsa un Gehazis kopā ar sievieti ierodas 
Sunemā. CPA

Kulminācija 

Dievs lieto Elīsu, lai atgrieztu zēnu starp dzīvajiem.

Noslēgums 

Sieviete tiek aicināta istabā apskaut savu veselo dēlu.

Sieviete noliecas līdz zemei, lai parādītu savu 
pateicību Dievam un Viņa kalpam Elīsam.  
                                  CPA, CPN 
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Stunda 
Uzlieciet Elīsu (ES-1).

Tā bija kāda cita karsta diena, kad Dieva pravietis Elīsa gāja pa 
putekļainu ceļu, dodamies no pilsētas uz pilsētu Dieva darbā. 
Atcerieties, ka Dievs Elīsu aicināja kalpot Viņam. Šajā īpašajā dienā 
viņš ieradās mazā zemnieku ciemā Sunemā, tikai dažus kilometrus 
no Jezreēlas, kur atradās ķēniņa pils. Elīsa vēl nezināja, ka Dievs 
šajā mazajā, klusajā ciemā caur viņu gatavojās darīt vienu no Saviem 
vispārsteidzošākajiem brīnumiem.

Elīsa pienāca pie kāda bagāta zemnieka un viņa sievas mājas. Varbūt 
sieviete redzēja, ka pravietis ir nosvīdis un noguris no ceļa. Viņa 
aicināja, patiesībā, mudināja Elīsu kopā ar viņu un tās vīru ieturēt 
maltīti un brīdi atpūsties.
Nomainiet Elīsu (ES-1) ar figūru (ES-13). Uzlieciet sievieti (ES-15) un viņas vīru (ES-14).

Varbūt Elīsa šim draudzīgajam pārim stāstīja par Dieva lielajiem 
darbiem, piemēram, kā Dievs darīja derīgu Jērikas ūdeni un piepildīja 
nabaga atraitnes tukšos eļļas traukus.

Kopš tā laika, kad vien Elīsa bija Sunemā, viņš apciemoja šo vīru un 
viņa sievu.
Noņemiet (ES-13).

Sieviete zināja, ka Elīsas dzīve ir grūta un reizēm vientuļa, ceļojot 
no vienas vietas uz otru. Dievs deva domu, kā viņa ar vīru varētu 
pravieti iepriecināt. Sieviete teica savam vīram: “Es zinu, ka Elīsa 
ir Dieva vīrs. Kādēļ gan mums neiekārtot viņam mēbelētu istabiņu 
mūsu mājā? Tad viņam šeit būtu pašam sava istaba, kur atpūsties un 
lūgt Dievu.” (2. Ķēniņu 4:9-10.)
Noņemiet sievieti (ES-15) un vīru (ES-14). Uzlieciet gultu (ES-16) un galdu (ES-17).

Vīrs piekrita, un viņi uz lēzenā jumta izbūvēja istabiņu. Kad tā bija 
pabeigta, viņi tur ielika dažas mēbeles: gultu, krēslu, galdu un svečturi. 
Elīsa bija ļoti pateicīgs, kad, atgriezies Sunemā, ieraudzīja savu jauno 
istabu.

Kādu dienu Elīsa atnāca uz Sunemu ar savu kalpu Gehazi. Viņi 
uzkāpa augšistabā, un Elija atgūlās atpūsties. Viņš bija ļoti pateicīgs 
Dievam par šīs sievietes un viņas vīra laipnību. Viņš vēlējās kaut ko 
labu atdarīt, bet ko? Elīsa teica Gehazim, lai pasauc sievieti.
Uzlieciet Elīsu (ES-1), sievieti (ES-15) un Gehazi (ES-18).

Elīsa viņai teica: “Tu esi pret mums bijusi tik laipna. Ko es varu 
darīt tavā labā? Varbūt par tevi aizlikt kādu labu vārdu ķēniņam vai 
karaspēka virspavēlniekam?” Elīsa bija gatavs runāt, ko vien vajadzēs, 
lai izpildītu sievietes lūgumu.

Taču šī sieviete bija ļoti bagāta un pazemīga. Viņai un tās vīram neko 

Attēls 3-2

Attēls 3-1

Attēls 3-3

Vecākiem bērniem 
patiks sameklēt ciemu 
kartē. Sunema bija lauku 
apvidus, apmēram 5 km 
uz ziemeļiem no Jezreēlas 
pils. Iespējams, ka Elīsa 
šeit bieži apstājās, kad 
ceļoja no Jezreēlas uz 
Samariju.  

Varat bērnus uzcienāt 
ar vīnogām, rozīnēm vai 
citiem žāvētiem augļiem, 
cepumiem un ūdeni.

Laulātajam pārim istabiņas 
izbūve bija upuris. Telpa uz 
jumta bija vislabākā vieta 
karstā klimata dēļ.  Kaut 
arī mēbeļu nešķiet daudz, 
to bija vairāk nekā parasti 
šādā istabā. Tas parāda 
pāra devīgumu un cieņu 
pret Dieva pravieti.
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nevajadzēja. Viņa Elīsam teica: “Man ir viss, kas vajadzīgs. Esmu 
apmierināta, dzīvojot starp saviem ļaudīm.”
Noņemiet sievieti (ES-15).

Sieviete aizgāja, bet Elīsa turpināja pārrunāt ar Gehazi, kā varētu šim 
pārim parādīt savu pateicību. Tad Gehazim radās ideja. Sieviete un 
viņas vīrs bija jau veci, bet viņiem nebija bērnu. 

“Viņai nav bērnu, “ Gehazis teica.

Šķiet, katra sieviete Izraēlā vēlējās bērnus un, protams, arī šī sieviete.

“Pasauc viņu,” Elīsa teica Gehazim.
Uzlieciet sievieti (ES-15).

Elīsa teica sievietei: “Nākamgad ap šo laiku tu apkampsi savu dēlu.”              
(2. Ķēniņu 4:16)

Viņai bija grūti tam ticēt! Vai tas patiešām varētu notikt? Esmu 
pārliecināts, ka viņas sirds sāka sisties straujāk un acis iemirdzējās 
laimē. Vai tiešām viņa beidzot kļūs māte? Tas šķita neiespējami, ka 
Dievs varētu darīt šo brīnišķīgo lietu! Taču sieviete zināja, ka jāmācās 
uzticēties Dievam, kuram viss iespējams.

Ja esi jau lūdzis Jēzu izglābt tevi no grēkiem, tev jāmācās arvien vairāk 
un vairāk Viņam uzticēties. Vari būt drošs, ka Dievs jebkuras grūtības 
tavā dzīvē var vērst par labu, jo Viņš ir visspēcīgs. 

Bet ko nozīmē, ka Dievs ir visvarens? Tas nozīmē, ka neviens nav 
stiprāks vai lielāks par Dievu. Viņš spēj izdarīt visu. Visbrīnišķīgākais, 
ko Viņš spēj, ir izglābt tevi no grēkiem. Grēks ir tava nelaime, jo tas 
tevi šķir no svētā Dieva. Taču Dievs vēlas tev palīdzēt un paņemt 
prom tavus grēkus. Tu vari lūgt, lai Dieva Dēls Jēzus Kristus paņem 
prom tavus grēkus – izglābj tevi no grēkiem. Viņš to spēj, jo mira 
tevis dēļ pie krusta. Kad Jēzus karājas pie krusta, Viņš uzņēmās mūsu 
grēkus. Ja Jēzus būtu bijis parasts cilvēks, Viņš to nevarētu, bet tādēļ, 
ka Viņš ir visspēcīgais Dieva Dēls, Jēzus to spēja. Viņš labprātīgi cieta 
un nomira, lai tev varētu tikt piedotas Dievam nepatīkamās lietas un 
darbi. Taču Jēzus nepalika miris, – Viņš atkal augšāmcēlās un šodien 
dzīvo Debesīs. Ja tu lūdz, lai Jēzus paņem prom tavus grēkus, tad vari 
būt drošs, ka Viņš to darīs. Viņš to spēj, jo ir visvarens un nomira pie 
krusta tavā vietā. 

Sunemas sievietei bija jāuzticas, ka visvarenais Dievs darīs to, ko ir 
apsolījis, un dos viņai un viņas vīram dēlu.
Noņemiet visas figūras.

Kā tu domā, vai Dievs turēja sievietei doto solījumu?
Lai bērni atbild.

Jā! Dievs vienmēr tur Savus solījumus. Beidzot pienāca diena, kad 
piedzima apsolītais dēls. Cik priecīgi nu bija vīrs un sieva!
Uzlieciet tēvu (ES-19).

CPA

CPN

Elīsam bija labas attiecības 
ar valsts ierēdņiem. Dievs 
bija nostiprinājis Elīsas kā 
Sava pravieša autoritāti.  

Lasiet pantu skaļi no 
Bībeles.

Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.
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Pagāja daži gadi, un mazais zēns jau bija apmēram tādā vecumā kā 
jūs. Pļaujas laikā viņam patika iet uz sava tēva laukiem. Zēnam droši 
vien patika vērot strādniekus un palīdzēt, varbūt sasiet mazus labības 
kūlīšus.
Uzlieciet zēnu (ES-20).

Kādu rītu pār laukiem spīdēja ļoti karsta saule. Zēns kopā ar kalpiem 
bija uz lauka, kad sajuta galvā asas sāpes. Viņš skrēja pie tēva saukdams: 
“Mana galva! Mana galva!”

Tēvs ātri pavēlēja vienam no kalpiem: “Aiznes zēnu pie mātes!”
Noņemiet visas figūras.

Kalps pacēla zēnu un steidzās uz mājām, kur atdeva bērnu mātei. 
Sieviete, skatīdamās uz savu dēlu un turot viņa sāpošo galvu, bija ļoti 
norūpējusies. Piespiedusi zēnu sev cieši klāt, tā centās viņu mierināt. 
Tomēr pusdienlaikā mazais zēns nomira.

Sievietes sirds lūza. Šis bija bērns, kuru Dievs viņai bija apsolījis. Tas 
bija brīnums! Un nu viņš bija miris! Kā tas varēja notikt? Kādēļ tam 
tā bija jānotiek? Sievietei bija bezgala daudz jautājumu un arī ļoti lielas 
bēdas. Cik šausmīgi grūta bija šī situācija!

Varbūt arī tavā dzīvē ir noticis kaut kas šausmīgs. Varbūt kāds tev 
ļoti mīļš cilvēks ir aizgājis vai pat nomiris. Varbūt tu esi piedzīvojis 
kaut ko citu ļoti sāpīgu.
Pārrunājiet par grūtībām, ar kurām bērni var sastapties mājās vai skolā. Esiet gatavi ierosināt 
padomāt par dažādām situācijām: bērns izkrīt eksāmenā, saslimst vai cieš avārijā, tēvs zaudē 
darbu, saslimst māmiņa, nomirst vecmāmiņa u.c.

Kad atgadās kas slikts, tev nesaprotams, varbūt tu domā, ka Dievs 
vairs tevi nemīl un nerūpējas, ka Viņš par to neliekas ne zinis. 

Tu vari izjust dusmas uz Dievu un būt neizpratnē, kā izkļūt no šīs 
situācijas. Bet Dievs ir visspēcīgs, un, ja tu uzticies Viņam kā savam 
Glābējam, tad vari lūgt Viņa palīdzību, tāpat kā to darīja sieviete mūsu  
stāstā. Dievs vienmēr būs ar tevi, kā to ir solījis. Pagājušajā nedēļā mēs 
runājām, kā varam uzticēties Dieva apsolījumiem. Dievs ir apsolījis 
vienmēr būt kopā ar mums. Dievs ir visspēcīgs un var pat vissliktākās 
lietas vērst par labu. Bībelē Dievs apsola: “Tiem, kas Dievu mīl, visas 
lietas nāk par labu.” (Romiešiem 8:28) Ja pazīsti Jēzu kā savu Glābēju, 
uzticies, ka visvarenais Dievs grūtos brīžus vērsīs par labu. Atceries 
mūsu Bībeles pantu.
Kopīgi nocitējiet Sal. pam. 3:5.

Tu vari paļauties uz Dievu pat tad, kad tas šķiet neiespējami. Viņš 
ir visspēcīgs un palīdzēs tev grūtībās. Dievs var vērst par labu  pat  
visbriesmīgākās situācijas. 

Sunamietei bija šausmīgas bēdas. Bērns, kuru Dievs viņai bija devis 
brīnumainā veidā, nu bija miris. Viņa uznesa mirušā zēna ķermeni 

Attēls 3-4

CPA

Pirmsskolniekiem patiks 
tēlot slimo zēnu.

Skolotājam ir svarīgi 
paturēt prātā, ka daudz 
bērnu domā, ka grūtības 
ir Dieva sods. Izskaidrojiet 
viņiem, ka tā nav. 

Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību. 

Bībeles komentētājs 
Matejs Henrijs saka: 
“Sieviete negatavojās sava 
mirušā bērniem bērēm, bet 
augšāmcelšanai.”



Elīsa – uzticīgā Dieva pravietis

29

Elīsas istabā, noguldīja pravieša gultā un aizslēdza durvis.

Sieviete aizsteidzās pie sava vīra un teica: “Lūdzu, atsūti man kalpu ar 
ēzeli, lai es varu noiet pie Dieva kalpa un atkal drīz pārnākt mājās.” 
Vīrs jautāja, kādēļ viņa grib iet. Sieviete nestāstīja par dēlu. Viņa tikai 
teica: “Viss būs labi.” Dziļi sirdī šī bēdu nomāktā māte ticēja, ka 
Dievs viņai palīdzēs.
Uzlieciet sievieti un kalpu uz ēzeļiem (ES-21).

Atstājuši Sunemu, sieviete un viņas kalps jāja pāri plašai ielejai uz 
Karmela kalnu, lai uzmeklētu Elīsu. Ceļojums prasīja kādas piecas 
vai sešas stundas.

“Steidzies ātri!” viņa teica kalpam. “Nekavē mani, kamēr es teikšu!”
Noņemiet sievieti un kalpu (ES-21). Uzlieciet Elīsu (ES-1) un Gehazi (ES-18).

Karmela kalnā Elīsa pa gabalu varēja redzēt kādu steidzamies šurp 
uz ēzeļa. Drīz Elīsa atpazina sievieti.

“Skaties!” Elīsa teica, “Tur nāk Sunemas sieviete. Steidzies viņai 
pretim. Apjautājies par viņas dēlu un vīru.”
Noņemiet Elīsu (ES-1). Uzlieciet sievieti un kalpu (ES-21).

Kaut arī sieviete bija ļoti noskumusi, Gehazim viņa teica, ka viss ir 
kārtībā. Kādēļ? Es domāju, ka viņa nemaz nešaubījās, ka Dievs visu 
nokārtos vislabākajā veidā.

Viņa turpināja iet uz priekšu. Ieraudzījusi Elīsu, sieviete nokāpa no 
ēzeļa un nometās pie pravieša kājām.
Noņemiet visas figūras. Uzlieciet Elīsu (ES-1) un sievieti (ES-22).

Gehazis gribēja pastumt sievieti prom no sava kunga, bet Elīsa teica: 
“Liec viņu mierā, jo tā ir ļoti noskumusi. Tas Kungs man nav teicis, 
kas slikts ir noticis.”

Tad sieviete pateica Elīsam, ka Dieva apsolītais dēls ir miris.

Elīsa uzreiz lika, lai Gehazis ņem viņa zizli (koka spieķi) un iet pie 
bērna. “Uzliec manu zizli uz bērna sejas,” Elīsa teica.

Gehazis paņēma zizli un steidzās prom. Bet sieviete atteicās atgriezties 
bez Elīsas. Viņš piekrita iet līdzi.
Noņemiet visas figūras. Uzlieciet gultu (ES-16), galdu (ES-17), Gehazi (ES-18) un mirušo 
bērnu (ES-23).

Gehazis pirmais ieradās pie bērna. Viņš darīja tā, kā Elīsa bija licis, 
un uzlika zizli uz zēna sejas. Kas notika? “Bet tur nebija nedz skaņas, 
nedz kādas dzīvības zīmes.” (2. Ķēniņu 4:31) Zēns nekustējās.

Gehazis atstāja māju un ceļā satika Elīsu un sievieti. Viņš teica Elīsam, 
ka bērns joprojām ir miris.
Noņemiet Gehazi (ES-18). Uzlieciet Elīsu (ES-1).

Ieradies namā, Elīsa uzkāpa istabā un aizvēra durvis. Viņš bēdīgi 

Attēls 3-5

Pirmsskolniekiem patiks 
tēlot jāšanu uz ēzeļa.

Karmela kalns atradās 
apmēram 32 kilometru 
attālumā un acīmredzot 
bija vieta, kur Elīsa kalpojot 
uzturējās visbiežāk. Varbūt 
viņš tur atradās, lai būtu 
vienatnē un lūgšanās.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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CPA
Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.

paskatījās uz gultā klusi guļošo zēnu. Zinot, ka Dievs ir visspēcīgs, 
Elīsa paļāvās, ka Dievs šīs grūtās bēdas var vērst par labu.

Ja pazīsti Jēzu kā savu Glābēju, paļaujies, ka Dievs grūtības vērsīs par 
labu. Reizēm tavā dzīvē notiks kaut kas grūts. Varbūt skolā kāds tev 
vienmēr sagādā nepatikšanas. Lūdz, lai Tas Kungs tev palīdz un dod 
mieru un pacietību. Varbūt, ka rotaļu biedri smejas par tevi tādēļ, ka 
esi kristietis. Lūdz, lai Tas Kungs tev palīdz būt labam lieciniekam. 
Varbūt kāds ir aizgājis no ģimenes, un tu nevari to pārdzīvot. Tu vairs 
nejūties laimīgs. Paļaujies, ka Dievs tev dos spēku tikt tam pāri.
Šo piemēru vietā varat pārrunāt iepriekš minētās situācijas.

Ja arī lietas nenotiek tā, kā tu gribētu vai gaidītu, vari pateikties Dievam 
par to, ka Viņš ir pie tevis un mīl tevi, un tad uzticēties, ka Viņš tev 
palīdzēs. Ja tevi piemeklē grūtības, dari tā kā Elīsa, – vispirms lūdz! 
Stāsti par to Dievam. Pateicies, ka Viņš dos spēku un drosmi iet tam 
cauri. Saki Dievam, ka tici, ka Viņš šīs grūtības vērsīs par labu, pat ja 
nezini, kā Viņš to var izdarīt. Tad vēro, ko Dievs dara. Viņš rīkosies, 
jo ir visspēcīgs. Varbūt Dievs izmantos šo situāciju, lai vilktu tevi 
Sev tuvāk un darītu stiprāku. Varbūt Dievs caur to palīdzēs kādam 
iepazīt Viņu kā Glābēju. Var paiet ilgs laiks, līdz ieraudzīsi labo, ko 
Dievs dara. Varbūt tu pat to nekad neredzēsi, bet Dievs to darīs savā 
laikā un veidā. Viņš zina, kas tev nāk par labu. Vienkārši uzticies, ka 
visspēcīgais Dievs tavas grūtības vērsīs par labu.

Kā tu domā, vai Dievs var vērst par labu arī to, ja tu saslimsti un 
dažas dienas jāguļ gultā? Jā! Varbūt tev radīsies laiks noskatīties dažas 
derīgas videofilmas vai izlasīt labu grāmatu.

Ja izkriti eksāmenā, vai arī to Dievs var vērst par labu?
Lai bērni cenšas atbildēt, bet esiet gatavs atbildēt pats.

Vai Dievs var vērst par labu arī to, ja tu pazaudē naudu?
Lai bērni izsakās.

Jā! Dievs var mācīt tev būt līdzjūtīgākam pret draugu, kurš arī ir 
pazaudējis naudu vai kaut ko citu vērtīgu. 

Elīsa uzticējās, ka visvarenais Dievs arī šīs bēdas kaut kā vērsīs par 
labu. Viņš lūdza, un Dievs pateica, ko darīt.

Elīsa uzgūlās bērnam, uzlika savu muti uz viņa mutes, savas acis 
uz viņa acīm un savas rokas uz viņa rokām. Vai vari iedomāties, cik 
Elīsam tas bija grūti? Viņam noteikti bija jāzina, ka to Dievs liek darīt. 
Izlasīsim no Bībeles, kas notika.
Lasiet pantu no Bībeles.

Bērna ķermenis sasila. (2. Ķēniņu 4:34)

Tad pēkšņi Elīsa sajuta, ka nedzīvajā ķermenī atgriežas siltums.

Elīsa piecēlās un staigāja pa istabu, iespējams, lūgdams, lai Dievs dara 

Šis dziedināšanas veids 
mums var šķist dīvains, 
bet personīgais kontakts 
ar mirušo bērnu patiesībā 
ir līdzība tam, ko Jēzus 
dara ar mums. Kad bijām 
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Attēls 3-6

brīnumu. Tad viņš atgriezās pie bērna un atkal nogūlās pār viņu.
Nomainiet mirušo bērnu (ES-23) ar figūru ES-24.

Pēkšņi zēns septiņas reizes nošķaudījās! Tad viņš atvēra acis. 
Visvarenais Dievs izmantoja Elīsu, lai atgrieztu zēnam dzīvību!
Uzlieciet sievieti (ES-22).

Elīsa bija prieka pārņemts! Viņš lika Gehazim pasaukt bērna māti. 
Sieviete ienāca istabā, un Elīsa viņai teica: “Saņem savu dēlu!”                
(2. Ķēniņa 4:36.)

Prieka pārpilnā sieviete pateicībā par palīdzību un Dieva veikto 
brīnumu nokrita pie Elīsas kājām. Tad viņa apkampa un pacēla uz 
rokām savu dēlu. Sunamiete bija uzticējusies visvarenajam Dievam, 
un Viņš bija parādījis, ka var šīs briesmīgās bēdas vērst par labu.
Noņemiet visas figūras.

Ja pazīsti Kungu Jēzu kā savu Glābēju, vai uzticēsies, ka visvarenais 
Dievs grūtības vērsīs par labu? Kad sastopies ar grūtībām mājās vai 
skolā, vai atcerēsies, ka Dievs ir visvarens un apsola tev palīdzēt? Vai 
stāstīsi Dievam par piedzīvotajām grūtībām? Vai pateiksies, ka Dievs 
tev palīdzēs un dos spēku un drosmi iet tām cauri? 

Ja nekad neesi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, vai atgriezīsies 
no saviem grēkiem šodien, uzticoties Kungam Jēzum, kurš ir spējīgs 
tevi izglābt? Bībelē, Apustuļu darbos 16:31 ir teikts: “Tici uz Kungu 
Jēzu un tu tiksi pestīts.” Ja gribi ticībā saņemt no Jēzus pestīšanu, tu 
to Viņam vari teikt tagad vai pēc Labās Vēsts pulciņa mājās. Jēzus 
tevi dzirdēs un izglābs, jo Viņš ir visspēcīgs. 

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko sunamiete un viņas vīrs darīja Elīsas labā? (Deva ēst un iekārtoja 

viņam istabu savā mājā.)

2. Kā viņi iekārtoja Elīsas istabu? (Novietoja tur gultu, krēslu, galdu un 
svečturi.)

3. Ko sieviete lūdza, kad Elīsas kalps prasīja, ko viņa vēlētos? (Neko)

4.    Ko Elīsa sievietei apsolīja? (Ka Dievs dos viņai dēlu.)

5. Kas ir vissvarīgākā dāvana, ko Dievs apsola visiem tiem, kuri 
tic Viņa Dēlam? (Izglābt viņus no grēku soda un pēc nāves aizvest uz 
Debesīm.)

7.    Ko pēc dēla nāves darīja sieviete? (Devās pie Elīsas pēc palīdzības.)

8. Ko Dievs grib, lai dari tu, kad tavā dzīvē ienāk bēdas? (Dievs grib, 
lai tu lūdz un uzticies, ka Viņš palīdzēs grūtajos laikos.)

CPA

CPN

Atkārtošanas 
spēle
Papīra kartīšu 
izvilkšana

Sadaliet klasi divās 
komandās – rozā un zilajā.
Ielieciet somā apmēram 
20 papīra kartītes, lai būtu 
pietiekoši daudz rozā un 
zilo kartīšu.
Lai nospriestu, kura 
komanda startēs pirmā, 
pirmo jautājumu uzdodiet 
visai grupai. Bērns, kurš 
pirmais pacēlis roku 
un pareizi atbildējis  uz 

miruši savos pārkāpumos 
un grēkos, personīgais 
kontakts ar Jēzu Kristu 
deva mums dzīvību. Viņā 
mums ir dzīvība. (Avots: 
1 7 2 Kings by J. Vernon 
McGee, Thru the Bible 
books, California.)

Pirmsskolniekiem 
patiks septiņas reizes 
“nošķaudīties”.
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9. Kā tu vari uzticēties Dieva solījumiem, kad lietas nenotiek tā, kā 
gaidīts? (Atcerēties, ka Dievs vienmēr tur Savus solījumus un pat sliktas 
lietas vērš par labu.)

10. Ko Elīsa lika Gehazim darīt? (Uzlikt uz bērna sejas Elīsas zizli.)

11. Ko darīja Elīsa, kad ieradās mājā un atrada bērnu mirušu? (Lūdza 
un nogūlās pār bērnu.)

12. Ko darīja māte, kad bērns atguva dzīvību? (Nometās Elīsas priekšā 
un pateicās par Dieva izdarīto brīnumu.)

Aktivitāte 
Lūdziet, lai bērni jums palīdz sastādīt dažādu grūtību sarakstu, ar 
kurām viņi šodien var saskarties (piem., problēmas skolā, vecāku 
šķiršanās, invaliditāte u. c.). Uzrakstiet bērnu teikto uz papīra vai 
lielas lapas.

Sadaliet bērnus grupās pa trim vai četriem un sakiet, lai katra grupa 
izvēlas kādu no minētajiem gadījumiem. Lai bērni šo situāciju 
nospēlē – vispirms parāda problēmu, pēc tam, kā Dievs to var vērst 
par labu. Mudiniet, lai bērni izvēlas reālas situācijas, nevis tādas, ko 
reti piedzīvojam. Bērni var parādīt, ka notiek kaut kas labs situācijā, 
kuru ir grūti panest. Piemēram, kādam vislabākais draugs pārceļas uz 
citu pilsētu un palikušais jūtas ļoti vientuļš, bet tā rezultātā nāk tuvāk 
Dievam un var pat palīdzēt citam bērnam, kurš arī jūtas vientuļš.

Skolotājs un pieaugušie palīgi palīdz bērniem sagatavoties.

Noslēgumā katra grupa parāda savu iestudējumu pārējiem. Ja 
iespējams, komentējiet katras grupas rādīto, akcentējot centrālās 
patiesības ideju.

jautājumu, izvelk no somas 
papīra kartīti.
Ja rozā komandas loceklis 
izvelk rozā kartīti, komanda 
iegūst 500 punktus. Ja 
viņš izvelk zilo kartīti, 
zilā komanda iegūst 500 
punktus. Par citām krāsām 
punkti netiek  doti.
Uzdodiet jautājumus 
pārmaiņus vienai un 
otrai komandai. Uzvar 
tā komanda, kurai pēc 
jautājumu atbildēšanas ir 
visvairāk punktu.
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4. stunda
Naamans tiek dziedināts no spitālības

Rakstu vieta 
2. Ķēniņu 5:1-16

Centrālā patiesība
Dievs spēj šķīstīt nešķīsto.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Ja uzticēsies Kungam Jēzum, Dievs 

tevi šķīstīs no grēkiem.
Atpestītajiem: Tev ir jādara draugiem zināmu, ka 

Dievs var viņus šķīstīt.

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 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 un 4-6

vai

 figūras: ES-1, ES-18, ES-25, ES-26, ES-27, ES-
28, ES-29 un ES-30.

 Papīra somā ieliktas krāšņas drēbes, zelta un 
sudraba lietas.

 Bezvārdu grāmata vai četras papīra lapas zelta, 
melnā, sarkanā un baltā krāsā.

 Izraēlas karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Vai esi kādreiz atradies situācijā, kad nezini, kā 
atrisināt savu problēmu?

Notikumu gaita

1. Bagātais, slavenais un ievērojamais karavīrs 
Naamans ir spitālīgs. CPN

2. Viņa sievai ir kalpone  – gūstekne no Izraēlas.

3. Kalpone pastāsta, ka Elīsa varētu Naamanu 
izārstēt. CPA, CPN

4. Naamans paziņo Sīrijas ķēniņam, ko meitene 
ir teikusi.

5. Naamans tiek sūtīts pie Izraēla ķēniņa ar 
vēstuli.

6. Naamans iet pie Elīsas.

7. Elīsas kalps pasaka Naamanam, kas jādara.

8. Naamans ir apvainojies un dusmīgs uz Elīsu, 
bet galu galā paklausa. CPA, CPN

Kulminācija 

Dievs dziedina Naamanu no spitālības.

Noslēgums 

Naamans saprot, ka nav cita Dieva virs zemes, kā 
tikai Izraēla Dievs.

Elīsa atsakās pieņemt Naamana dāvanas.

Naamans atgriežas Sīrijā un stāsta, kas noticis.

              CPA, CPN 
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Bībeles panta mācīšana
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

Ievads 
Padomā par kādu ievērojamu radinieku vai draugu.

Pauze

Vai tu pietiekoši domā, ko darīt šī cilvēka labā? Dieva mīlestība uz 
tevi ir tik liela, ka Viņš mīl tevi vairāk nekā tu spēj mīlēt kādu citu 
cilvēku. Dievs mīl tevi vairāk nekā tevi spēj mīlēt kāds cits. Šīsdienas 
Bībeles pants palīdzēs uzzināt, cik ļoti Dievs mūs mīl.

Iepazīstināšana 
Paskaidrojiet, ka pants ir pilnīgi patiess, jo tas ņemts no Dieva Vārda. 
Parādiet bērniem, kur pantu meklēt, un tad nolasiet to no Bībeles. Lai 
bērni to lasa ar jums kopā no uzskates.

Paskaidrojumi
Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis – Dievs mīl visus cilvēkus pasaulē, ieskaitot 
tevi.

Ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu – Dievs tevi tik ļoti mīl, ka sūtīja 
Savu vienīgo Dēlu mirt tavu grēku dēļ.

Lai neviens, kas Viņam tic – “neviens” nozīmē katru, kas izvēlas ticēt 
Jēzum kā Tam, kurš mira un augšāmcēlās, lai samaksātu par viņa 
grēkiem.

Nepazustu – kad tu tici Jēzum, tev mūžībā nebūs jātiek šķirtam no 
Dieva.

Bet dabūtu mūžīgo dzīvību – gluži pretēji, tavi grēki tiks piedoti un dota 
dzīvība, kas reiz turpināsies mūžīgi mūžam pie Dieva.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Vienīgā iespēja, kā tikt šķīstītam no saviem grēkiem, 

lai varētu iegūt mūžīgo dzīvību, ir ticēt Jēzum. Ja neesi 
ticējis Jēzum kā savam Glābējam no grēkiem, šodien 
ir īstais laiks sākt to darīt. Šodien Bībeles stundas laikā 
mēs izskaidrosim, ko nozīmē ticēt Jēzum un kā tu to 
vari darīt.

Atpestītajiem: Ja tu jau tici Jēzum, šodien ir īstais laiks nolemt 
pastāstīt par Jēzu kādam citam. Nākamajā nedēļā 
pastāsti draugam, cik ļoti Dievs viņu mīl un vēlas dot 
mūžīgo dzīvību.
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Atkārtojums 
“Dod zīmi un izrunā.”

Māciet pantu, izmantojot dotos zīmju valodas simbolus, katrā 
atkārtošanas reizē ietverot vienu jaunu simbolu. Mazākajiem bērniem 
varat kādus simbolus izlaist.

 Dievs mīl pasaule deva

 Dēls tic Viņš pazust mūžīgā dzīvība
Zīmējumi no  Sign Language Made Simple by Edgar D. Lawrence,  

Gospel Publishing House, Springfield, MO 65802. Lietots ar atļauju.
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Stunda 
Vai tev kādreiz ir bijusi situācija, kad nezini, kā atrisināt radušos 
problēmu? Kad tā notiek, mēs parasti meklējam palīdzību pie kāda 
cita, varbūt pie vecākiem vai skolotāja. Bet pieņemsim, ka tava 
problēma ir tik liela, ka neviens nevar palīdzēt. Tā notika ar mūsu 
šīsdienas Bībeles stāstā minēto vīru. Viņa vārds bija Naamans.
Novietojiet Naamanu (Es-25) un viņa sievu (ES-26).

Bībelē teikts, ka Naamans bija Sīrijas armijas ģenerālis. Viņš bija 
varens karavīrs un Sīrijas ķēniņa favorīts. Kaujā viņš bija stiprs un 
drosmīgs, un Tas Kungs bija ļāvis viņa armijai gūt uzvaru pār saviem 
ienaidniekiem. Naamans bija bagāts. Naamanam un viņa sievai droši 
vien bija skaista māja un daudz kalpu. Bet Naamanam arī bija ļoti 
liela problēma. Bībelē teikts, ka viņš “bija drošsirdīgs varonis, bet 
spitālīgs”. (2. Ķēniņu 5:1b)

Spitālība ir ādas slimība, kas rada sāpīgas rētas. Slimības rezultātā 
atmirst ādas audi, un reizēm cilvēks pat var zaudēt roku vai kāju  
pirkstus. Naamana laikā spitālība nebija ārstējama. Slimība lēnām 
izplatījās viņa ķermenī, un citi arī viegli varēja aplipt. Tā sagādāja 
daudz baiļu un bēdu Naamanam un viņa sievai.

Kaut arī Naamans bija ievērojams, bagāts un ķēniņa draugs, viņš 
neko nespēja darīt savas veselības labā. Kas par šausmīgu nelaimi! 
Tā aptumšoja viņa dzīvi.

Vai zini, ka tev un man ir problēma, kas ir vēl briesmīgāka par 
spitālību? 
Ieturiet pauzi, lai bērni varētu atbildēt.

Kā to var zināt, ka tev ir vēl briesmīgāka problēma nekā spitālība? 
Padomā par visām sliktajām lietām, ko tu dari! Bībelē to sauc par 
grēku, un melnā krāsa mums atgādina šo grēka nelaimi, kas aptumšo 
mūsu dzīvi.
Parādiet Bezvārdu grāmatas tumšo lapu (vai melnu papīra lapu).

Katrs, kurš piedzimst šajā pasaulē, iekšēji jau ir grēcīgs, izņemot 
Kungu Jēzu. Tu un es esam dzimuši ar iekšēju vēlmi iet paši savus, 
ne Dieva ceļus. Bībelē teikts: “Visi ir grēkojuši.” (Romiešiem 3:23.) 
Kādas lietas tu dari pēc sava, ne Dieva prāta?
Lai bērni dod piemērus.

Grēks ir nopietns šķērslis, jo tas mūs šķir no Dieva, kas ir svēts un 
vienmēr dara to, kas pareizi. Dievs nevar būt grēkam tuvu, un grēks 
nevar būt Debesīs, jo citādi tas Debesis padarītu par briesmīgu vietu, 
kā tas jau ir virs zemes. Ir svarīgi tikt šķīstītam no saviem grēkiem, 
lai tie būtu paņemti prom, jo grēks ir briesmīga nelaime! Tas ir pat 
ļaunāks par spitālību! 

Naamanam bija briesmīgā spitālības nelaime. Kaut arī viņš bija 
ievērojams, bagāts vīrs, viņš neko nespēja iesākt ar savu slimību.

Attēls 4-1

CPN

Sīriju Rakstos sauc 
par Aramu. Iespējams, 
ka Naamans dzīvoja 
galvaspilsētā Damaskā vai 
tās tuvumā.

Lai bērni atrod  šo apvidu 
kartē. 

Lai bērni pasaka, kas, 
viņuprāt, ir grēks. Esiet 
gatavs dot citus piemērus, 
ja bērni nezina vai viņiem ir 
nepareiza izpratne.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Naamans turpināja būt par Sīrijas armijas virspavēlnieku. Šī valsts bija 
karojusi ar mazāko Izraēlas valsti. Viņa armija iebruka Izraēlā, saņēma 
gūstā cilvēkus, kuri kļuva par kalpiem bagāto, ievērojamo sīriešu mājās.
Novietojiet  kalponīti (ES-27).

Viena no izraēliešu gūsteknēm bija jauna meitene. Bībelē nav pateikts 
viņas vārds. Varbūt meitene bija spēlējusies vai veikusi mājas darbus, 
kad viņas ielā rībēdami iebrauca sīriešu rati un acīgs karavīrs viņu 
noķēra un aizveda prom. Tas bija ļoti sāpīgi! Vai vari uzminēt, kurā 
mājā Sīrijā meitene tika paņemta? Jā, viņa tika paņemta Naamana 
mājā par kalponi viņa sievai. Varbūt viņa slaucīja grīdu, gatavoja ēst 
vai mazgāja drēbes, lai palīdzētu Naamana sievai.

Drīz vien pēc ierašanās jaunā meitene atklāja, ka šajā namā ir lielas 
bēdas. Varbūt viņa ievēroja, cik bēdīgs ir Naamans un viņa sieva. 
Varbūt meitene dzirdēja citus kalpus runājam par Naamana briesmīgo 
slimību.
Noņemiet Naamanu (ES-25) un viņa sievu (ES-26).

Jaunā meitene bija ļoti norūpējusies par Naamanu. Varbūt viņa par 
to lūdza Dievu. Dievs viņai atgādināja par kādu Izraēlā, kas varētu 
palīdzēt Naamanam. Meitene bieži bija dzirdējusi par pravieti Elīsu. 
Meitene zināja, ka Elīsa kalpo patiesajam un dzīvajam Dievam un 
ka Dievs caur viņu bija darījis pārsteidzošas lietas. Varbūt viņa bija 
dzirdējusi, kā Elīsa bija pašķīris Jordānas ūdeņus un šķērsojis to pa 
sausu zemi; kā viņš darīja lietojamu Jērikas ūdeni un kā Dievs viņam 
bija pat devis varu uzmodināt mirušo jauno zēnu! Dievs noteikti varētu 
izmantot Elīsu, lai dziedinātu Naamanu! Meitene steigšus devās to 
izstāstīt Naamana sievai.
Novietojiet  Naamana sievu (ES-26).

Jaunā meitene drosmīgi teica Naamana sievai: “Kaut mans kungs 
būtu nonācis tā pravieša priekšā, kas ir Samarijā, tas viņu atbrīvotu 
no viņa spitālības!” (2. Ķēniņu 5:3.)

Stāstot Naamana sievai par savu Dievu un Viņa pravieti, šī jaunā 
meitene kļuva par liecinieci. Viņa stāstīja to, ko zināja, kādam, kuram 
to vajadzēja dzirdēt.

Vai nav brīnišķīgi, ka Dievs bija ieplānojis šai meitenei kļūt par kalponi 
Naamana mājā, kur viņa varēja pastāstīt par Dieva pravieti? Dievs 
patiešām mīlēja Naamanu un rūpējās par viņu!

Dievs patiesi mīl un rūpējas par taviem draugiem, kuri nav dzirdējuši 
par Jēzu. Ja tu jau tici Kungam Jēzum un esi saņēmis grēku piedošanu, 
Dievs grib, lai tu kaut ko dari. Dievs grib, lai tu esi Viņa liecinieks, 
gluži tāpat kā šī mazā meitene. Būt Jēzus lieciniekam nozīmē stāstīt 
kādam par Viņu.

Viens veids, kā būt lieciniekam, ir stāstīt to, ko zini par Dievu, kādam, 
kam to vajag dzirdēt. Tu vari pastāstīt, kā citi var sākt ticēt Jēzum kā 

Attēls  4-2

Attēls  4-3

CPA

Spitālība bija izplatīta 
slimība arī Sīrijā, taču 
tur, atšķirībā no Izraēlas, 
slimnieki netika izolēti. 

Dievs ļāva sīriešiem uzvarēt 
izraēliešus, jo viņi bija 
novērsušies no Dieva. 

Izlasiet pantu no Bībeles.

Lai bērni kartē atrod 
Samariju.
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Izlasiet pantu no Bībeles.

savam Glābējam, tāpat kā tu to darīji. Bībelē teikts: “Jūs esat Mani 
liecinieki.” (Jesajas 43:10) Dievs ir tevi izredzējis, lai tu kalpotu Viņam 
kā liecinieks.

Varbūt tu nezini, kā stāstīt par Jēzu. Tu vari lūgt Dievam dot tev 
drosmi uzaicināt kādu uz mūsu Labās Vēsts pulciņu vai uz baznīcu. 
Tas ir vēl viens veids, kā būt lieciniekam. Varbūt vari iedomāties, kuru 
ģimenes locekli vai draugu šajā nedēļā uzaicināsi. 

Gluži tāpat, kā mazā meitene pastāstīja, kā Naamans var kļūt brīvs 
no savas spitālības, es šodien esmu šeit, lai pastāstītu tev par Vienīgo, 
kurš var paņemt prom tavus grēkus. Tas ir Dievs, un Viņš tevi ļoti 
mīl. Viņš redz, ka tavā dzīvē ir grēks, ko nepieciešams paņemt prom, 
lai tu uz mūžiem netiktu šķirts no Dieva. Viņš grib, lai tu pēc nāves 
nokļūtu Debesīs. Debesis ir brīnišķīga vieta, kur dzīvo Dievs un kur 
viss ir nevainojams un labs. Debesīs ir zelta ielas, un tādēļ šī lappuse 
mums atgādina par Debesīm un  Dievu.
Parādiet Bezvārdu grāmatas zelta lapu (vai zelta papīra lapu). 

Bībelē teikts: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis.” (Jāņa 3:16) Dievs tevi 
ļoti mīl un vēlas, lai tu tici Viņa Dēlam Jēzum Kristum, ka tavi grēki 
tiek nomazgāti (piedoti), lai tu pēc nāves vari nokļūt Debesīs. Tās tev 
ir ļoti labas ziņas!

Arī jaunajai meitenei bija labas ziņas, kad viņa stāstīja, kā Naamans 
varētu kļūt šķīsts no savas spitālības. 

Esmu pārliecināts, ka Naamana sieva bija ļoti, ļoti uztraukta un uzreiz 
šīs labās ziņas izstāstīja Naamanam.
Noņemiet visas figūras.

Naamans aizrautīgi šīs labās ziņas izstāstīja ķēniņam.

“Tev nekavējoties jādodas uz Izraēlu!” teica ķēniņš. “Es uzrakstīšu 
Izraēla ķēniņam vēstules, ko varēsi ņemt līdz.”

Naamans paņēma vēstuli, dažus kalpus un daudz bagātīgu dāvanu 
un karietē devās uz Samariju, kur dzīvoja Izraēlas ķēniņš.  Ceļojums 
prasīja vairākas dienas.
Uzlieciet Naamanu (ES-25) un ķēniņu (ES-28).

Ieradies pilī, Naamans sastapa Izraēlas ķēniņu un iedeva vēstuli. 
Kad Izraēla ķēniņš izlasīja Sīrijas ķēniņa vēstuli, viņa acis iepletās 
pārsteigumā. Vēstulē bija teikts: “Es sūtu pie tevis savu kalpu 
Naamanu, lai tu viņu dziedinātu no spitālības.” Ķēniņš bija šokā. “Vai 
tu domā, ka es esmu Dievs, ka varu dziedināt cilvēku no šīs slimības?” 
viņš jautāja. Iespējams, viņa acis samiedzās, kad prātā iešāvās doma: 
“Sīrijas ķēniņš atkal mēģina uzsākt ar mums karu! Tāpēc tāda vēstule!” 
Ķēniņš saplēsa savas drēbes, tā izrādot izmisumu un bēdas.

Šajā laikā Elīsa kaut kā bija uzzinājis par Naamanu. Viņš sūtīja pie 
ķēniņa vēstnesi, likdams viņam pateikt: “Lai Naamans atnāk pie manis, 
un viņš uzzinās, ka Izraēlā ir pravietis.” (2. Ķēniņu 5:8)

Attēls  4-4

CPN

Izraēlas ķēniņš Jorāms, 
lasot Sīrijas ķēniņa vēstuli, 
nepadomāja par pravieti 
Elīsu. Būdams ķēniņa 
Ahaba dēls, šis ķēniņš arī 
bija bezdievīgs un bieži 
pretojās Elīsam. Tajā 
brīdī, pastāvot mieram 
starp Izraēlu un Sīriju, 
ķēniņš sprieda, ka tā ir 
sazvērestība, lai uzsāktu 
karu. 
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Saņēmis Elīsas vēsti, ķēniņš izjuta atvieglojumu. Viņš aizsūtīja 
Naamanu pie Elīsas.
Noņemiet visas figūras. Uzlieciet Naamanu un kalpu (ES-29).

Naamana skaistie zirgi ātri traucās ar brīnišķīgo karieti uz priekšu, līdz 
apstājās pie pravieša mājas durvīm. Naamans, iespējams, ģērbts savā 
armijas uniformā, izkāpa un piegāja pie Elīsas namdurvīm. Viņam 
sekoja kalpi, kas nesa dāvanas: zeltu, sudrabu un krāšņas drēbes, ko 
sūtīja Sīrijas ķēniņš. Naamans gaidīja, ka iznāks pravietis Elīsa, lai 
godam parūpētos par savu sevišķo viesi.
Nomainiet Naamanu un kalpu (ES-29) ar figūru ES-25. Uzlieciet Gehazi (ES-18).

Bet Elīsa neiznāca. Tā vietā nāca kalps (iespējams, Gehazis) ar vēsti no 
Elīsas. Viņš Naamanam teica: “Ej, mazgājies septiņas reizes Jordānā. Ja 
tu to darīsi, tad tiksi šķīstīts no savas spitālības.”  (Sk. 2. Ķēniņu 5:10.)
Noņemiet Gehazi (ES-18). 

Naamans apvainojās! Varbūt viņš apcirtās uz papēža un dusmīgi 
uzsauca kalpiem: “Es domāju, ka Elīsa noteikti iznāks ārā, piesauks 
sava Dieva vārdu, braucīs ar savu roku pa slimo vietu un dziedinās 
mani no šīs slimības! Mazgāties netīrajā Jordānā? Sīrijas upes ir daudz 
labākas par Jordānu!” Naamans bija nikns! Viņš nevēlējās pieņemt 
Elīsas padomu.

Varbūt taviem draugiem vai ģimenei neinteresē, kad tu viņiem stāsti 
par Dievu vai aicini tos klausīties. Ko tu tad varētu darīt?
Lai bērni izsakās.

Ir divas svarīgas lietas, ko vari darīt: lūgt par viņiem un lūgt, lai Jēzus 
palīdz tev būt labam piemēram, esot ar viņiem kopā. Daudz bērnu 
un pieaugušo ir piedzīvojuši, kā aizlūgšana un labs piemērs ir kādu 
ieinteresējuši klausīties par Dievu. Tu vari būt liecinieks, dzīvojot tā, 
kā Jēzus to vēlas. Tu vari citiem parādīt, ka Dievs viņus mīl, pat tad, 
ja tie nevēlas tevī klausīties.  

Naamans negribēja klausīties Elīsas kalpā. Viņš saniknots aizgriezās 
prom. Kādēļ Naamans dusmojās? Viņš bija apvainojies par to, ka Elīsa 
personīgi nenāca ar viņu sastapties, un arī tādēļ, ka nevēlējās darīt to, 
ko teica Elīsas kalps. Viņš gribēja tikt dziedināts tā, kā pats to bija 
iedomājies. Bet Naamanam bija tikai viens ceļš, kā tikt dziedinātam 
vai šķīstītam no spitālības, un tas bija Dieva ceļš.

Dievam ir tikai viens ceļš, kā tu vari tikt šķīstīts no saviem grēkiem, un 
tas ir caur Viņa Dēlu, Kungu Jēzu. Viņš ir Dieva nevainojamais Dēls. 
Reizēm cilvēki domā, ka tiks šķīstīti, ja ies baznīcā vai darīs daudz 
labu darbu. Bet tā nav patiesība! Ir tikai viens ceļš, kā tikt šķīstītiem 
no saviem grēkiem. Dieva ceļš bija Kungam Jēzum uzņemties tavu 
grēku sodu, mirstot pie krusta. Plūda Viņa asinis, un šī lappuse var 
mums palīdzēt atcerēties, ka Jēzus mira mūsu dēļ. 
Parādiet Bezvārdu grāmatas sarkano lappusi (vai sarkana papīra lapu).

Attēls  4-5

CPA

Mazajiem bērniem patiks 
aptaustīt krāšņās drēbes, 
zelta un sudraba lietas. 
Ielieciet tās papīra somā, 
tad pa vienai velciet laukā 
un parādiet.

Pamāciet kādu bērnu 
pirms stundas teikt Gehaža 
vārdiem: “Ej, mazgājies 
septiņas reizes.”

CPN
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Ar balss intonāciju radiet 
spriedzi.

Mazajiem bērniem patiks 
skaitīt līdzi. 

Kad Jēzus karājās pie krusta, Dievs Viņam uzlika visus sliktos darbus, 
ko es un tu jebkad esam darījuši. Jēzus labprātīgi izcieta grēku sodu, 
lai tev tas nebūtu jācieš. Viņš izlēja Savas asinis, lai tavi grēki varētu 
tikt piedoti un tu varētu kļūt tīrs. Bībelē teikts: “Viņa Dēla Jēzus asinis 
šķīsta mūs no visiem grēkiem.”  (1. Jāņa 1:7) To mums atgādina šī 
lappuse.
Parādiet Bezvārdu grāmatas balto lappusi (vai baltu lapu).

Kad Jēzus nomira, Viņu apglabāja, bet trīs dienas vēlāk Viņš 
augšāmcēlās. Šodien Jēzus ir Debesīs pie Sava Tēva. Tagad Viņš grib 
nākt piedot tavus grēkus un dzīvot tevī. Tev nepieciešams novērsties 
no saviem grēkiem un lūgt, lai Jēzus paņem prom visu slikto, ko esi 
darījis, un dara tevi tīrāku nekā šī baltā lapa un taisnu Dieva acīs. Saki 
Jēzum, ka tici, ka Viņš ir vienīgais, kas var tevi darīt tīru un piedot 
tavus grēkus. Lūdz, lai Viņš to dara un pārveido tevi. Tad tu varēsi 
dzīvot, kalpojot Jēzum.

Ja nezini, kā lūgt, lai Jēzus paņem prom tavus grēkus, es labprāt tev 
palīdzēšu. Pēc nodarbības tu vari nākt un parunāties ar mani. Es 
stāvēšu (norādiet vietu). Kungs Jēzus ir vienīgais, kurš var tev palīdzēt 
tikt šķīstītam no grēkiem. 

Arī Naamanam bija tikai viens ceļš, kā tik šķīstītam no savas spitālības, 
un tas bija Dieva ceļš. Bet viņš gribēja tikt dziedināts pa savam. 
Naamana kalpi centās viņu pierunāt mainīt savas domas. “Pavēlniek 
Naaman,” tie teica, “ja pravietis tev būtu licis izdarīt kaut ko lielu, vai 
tu to nedarītu? Kādēļ tu nedari šo niecīgo lietu?”
Nomainiet Naamanu (ES-25) ar figūru ES-29.

Naamans ļoti vēlējās kļūt vesels. Šķita, ka nav citas iespējas. Iespējams, 
paskatoties uz rētām savās rokās, Naamans izlēma ticēt Elīsas Dievam 
un iet pa Viņa ceļu. Viņš ar saviem kalpiem iekāpa atpakaļ ratos un 
steidzās uz Jordānu.
Noņemiet Naamanu un kalpus (ES-29).

Pie upes Naamans izkāpa un, iespējams, novilka virsdrēbes. Atstājis 
kalpus krastā, Naamans iekāpa ūdenī. Viņš iegremdējās ūdenī, 
iespējams, jūtoties nedaudz kā muļķis, bet tai pašā laikā cerību pilns. 
Viņš iegremdējās vienreiz…, otrreiz…, trešo reizi. Varbūt viņš 
vēroja savu ķermeni, meklējot kādas izveseļošanās pazīmes. Viņš 
iegremdējās atkal ceturto..., piekto…, sesto reizi. Joprojām neredzēja 
nekādu izmaiņu.

“Varbūt pravietim nebija taisnība, bet viņš teica septiņas reizes…” 
Naamans domāja.
Uzlieciet Naamanu (ES-30).

Naamana kalpi, aizturējuši elpu, vēroja savu kungu iegremdējamies 
upē septīto reizi. Bija dzirdami vienīgi ūdens šļaksti, kad Naamans 
izcēlās no ūdens. Viņš palūkojās uz savu ādu. Kas bija noticis? 

Attēls 4-4
Lai bērni sameklē kartē 
Jordānu.
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Bībelē teikts: “Viņa miesa kļuva tik vesela kā maza bērna miesa.” 
(2. Ķēniņu 5:14) Jā! Neglīto rētu vairs nebija! Viņa āda bija tīra un 
gluda! Naamana kalpi gavilēja!

Dievs bija šķīstījis Naamanu no spitālības! 

Naamans bija sajūsmā! Viņš saprata, ka ne jau upes dubļainie ūdeņi 
viņu izdziedināja. Elīsas Dievs Naamanu bija izdziedinājis, jo viņš 
bija darījis, ko pravietis lika.
Nomainiet Naamanu (ES-30) ar figūru ES-29.

Naamans un viņa kalpi priecīgi brauca atpakaļ uz Elīsas māju.
Nomainiet Naamanu un kalpu (ES-29) ar figūru ES-25. Uzlieciet Elīsu (ES-1).

Šoreiz Elīsa iznāca viņiem pretī. Naamans Dieva vīram apliecināja: 
“Redzi, tagad es zinu, ka nav neviena cita Dieva visā pasaulē, vienīgi 
Izraēlā!” (2. Ķēniņa 5:15b) Naamans bija redzējis dzīvā un patiesā 
Dieva spēku. Viņš redzēja, ka Dievs uzticīgi tur Savu vārdu. Naamans 
atgriezīsies Sīrijā un vairs nepielūgs elku dievus, bet vienīgo patieso 
un dzīvo Dievu.

Naamans piedāvāja atvestās dāvanas, bet Elīsa atteicās tās pieņemt. 
Viņš gribēja, lai par Naamana dziedināšanu viss gods tiktu dots 
Dievam. Naamans tika šķīstīts tādēļ, ka darīja to, ko Dievs bija licis.
Noņemiet visas figūras.

Ja tu jau esi šķīstīts no saviem grēkiem, vai būsi šajā nedēļā Dieva 
liecinieks? Taviem draugiem un ģimenei jāzina, kā viņi var ticēt un 
iegūt mūžīgo dzīvību. Dievs saka – tu esi liecinieks, lai stāstītu citiem 
par Viņu. Vai lūgsi Dievam palīdzību pastāstīt šajā nedēļā draugam, 
kā viņš var tikt šķīstīts no saviem grēkiem?

Tu vari tikt šķīstīts no saviem grēkiem, darot to, ko Dievs liek. Viena 
no vietām Bībelē, kas pasaka, kas jādara, ir mūsu Bībeles pants.
Kopīgi nocitējiet Jāņa 3:16.

Tev jātic Jēzum, Dieva Dēlam. Vai teiksi Jēzum, ka nožēlo savus 
grēkus, un lūgsi, lai Viņš tevi šķīstī un palīdz dzīvot Viņam? Vai teiksi, 
ka tici, ka Viņš ir Dieva Dēls? Atceries: “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta 
mūs no visiem grēkiem.” (1. Jāņa 1:7)

Atkārtošanas jautājumi
1. Kas bija Naamana problēma? (Spitālība)

2. Kas ir visu cilvēku problēma? (Grēks)

3. Kā Naamana mājā nokļuva izraēliešu meitene? (Viņu saņēma gūstā 
sīrieši, un viņa kļuva par Naāmana sievas kalponi.)

4. Ko kalpone darīja, lai palīdzētu Naamanam? (Viņa pastāstīja 
Naamana sievai par Elīsu, Dieva pravieti, kurš varētu Naamanam 
palīdzēt.)

CPA

Pasakiet to friumfējošā 
balsī!

Izlasiet pantu no Bībeles.
Attēls 4-6

CPN

Atkārtošanas 
spēle
Bezvārdu grāmatas 
izveidošana

Atkārtošanas mapē ielieciet 
tekstā minēto četru krāsu 
kartītes (zelta, melnas, 
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5. Kādas labas ziņas tu varētu kādam pavēstīt šonedēļ? (Pastāstīt par 
Jēzu un kā iegūt mūžīgo dzīvību.)

6. Kā to sauc, ja kādam stāsti par Jēzu? (Liecināšana)

7. Ko vari darīt, ja tavu liecināšanu nepieņem? (Lūgt)

8. Ir divi svarīgi liecināšanas veidi. Viens ir tas, ko sakām. Kas ir 
otrs? (Tas, kā mēs uzvedamies.)

9. Kādēļ Naamans bija dusmīgs, kad Elīsas kalps viņam lika septiņas 
reizes iegremdēties Jordānā? (Naamans vēlējās saņemt dziedināšanu tā, 
kā pats to bija iztēlojies, un gaidīja, ka Elīsa iznāks ārā un darīs viņam 
kaut ko sevišķu, jo viņš bija ievērojams cilvēks.)

10. Kā tu domā, kādēļ Naamans izveseļojās, septiņas reizes 
iegremdējoties Jordānā? (Tādēļ, ka darīja, ko Dievs bija licis.)

11. Ko Naamans teica par Dievu, kad bija kļuvis vesels? (Es zinu, ka 
nav neviena cita Dieva pasaulē!)

12. Kā tu domā, kādēļ tas bija ļoti svarīgi, ka kalponīte pastāstīja 
Naamanam un viņa sievai par Dieva vīru savā zemē? (Varbūt viņa 
bija vienīgā, kas pazina Dievu un varēja par Viņu pastāstīt.)

Aktivitāte 
Nokopējiet 61. lpp. doto grāmatzīmi. Iedodiet pa vienai katram 
bērnam. Lai bērni izkrāso katru sirdi vienā no Bezvārdu grāmatas 
krāsām. Jautājiet bērniem, ko katra krāsa nozīmē, un palīdziet viņiem 
to uzrakstīt grāmatzīmei otrā pusē, kā parādīts attēlā.

Sakiet bērniem, ka tā var atcerēties, ko Jēzus darījis viņu labā un arī 
kā to pastāstīt citiem.

dzeltens

melns

sarkans

balts

Dievs dzīvo Debesīs un 
mīl ikvienu.

Dievam nepatīk  
sliktais, ko darām.

Jēzus, Dieva Dēls,   var 
piedot slikto, ko esam 

darījuši,          

  lai  mēs varētu  būt 
šķīsti Dieva acīs. 

sarkanas un baltas).

Ņemiet pa divām no katras 
krāsas un aizsedziet ar 
numurētām lapiņām.

Spēlējiet tāpat kā “eļļas 
trauku vākšanu” 2. stundā 
(sk. 22. lpp.).
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5. stunda
Elīsa paļaujas uz Dieva aizsardzību

Rakstu vieta
2. Ķēniņu 6:8-23

Centrālā patiesība
Dievs Savus bērnus spēj aizsargāt jebkurā situācijā.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Ja kļūsi par Dieva bērnu, Viņš tevi 

aizsargās.
Atpestītajiem: Uzticies, ka Dievs tevi pasargā!

Bībeles pants
Atkārtojiet Jāņa 3:16!

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

 figūras: ES-1, ES-31, ES-32, ES-33, ES-34, ES-
35, ES-36, ES-37, ES-38, un ES-40.

 Ar lieliem burtiem rakstīta centrālā patiesība (lai 
pastiprinātu mācīto, to var "ielikt" aizsargājošā 
rokā).

Stundas vadlīnijas

Ievads 

Ir iebrukusi iekarotāju sīriešu armija!

Notikumu gaita

1. Sīrijas ķēniņš dodas karagājienā pret Izraēlu.

2. Viņš pasaka kalpiem, kur būs viņa 
nometne. CPA

3. Elīsa vairākas reizes brīdina Israēla ķēniņu 
par sīriešu plāniem. CPA

4. Sīrijas ķēniņš domā, ka nometnē ir kāds 
izraēliešu spiegs.

5. Kalps pasaka ķēniņam, ka tas ir Elīsa. CPN
6. Uz Dotanu tiek sūtīti zirgi un rati, lai sagūstītu 

Elīsu.

7. Elīsa pārliecina savu uztraukto kalpu, ka 
to, kas ir ar viņiem, ir vairāk nekā to, kas ar 
sīriešiem.

8. Elīsa lūdz, lai Dievs atver viņa kalpa acis.        
                                                          CPA

9. Elīsa lūdz, lai Dievs aptumšo sīriešu karavīru 
acis.

10. Elīsa aizved ienaidnieka armiju uz Samariju.

11. Izraēlas ķēniņš sīriešiem taisa mielastu un tad 
aizsūta viņus atpakaļ.

Kulminācija 

Dievs sargā Savu tautu – karš ir beidzies!

Noslēgums 

Dieva tauta ir pasargāta no ienaidniekiem, pateicoties 
Dieva spēkam un uzticamībai.         CPA, CPN 

 Izraēlas karte.

                           Dievs Savus                                                            
                             bērnus spēj                                                                   
                             aizsargāt 
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Stunda
Uzbrukumā nāca briesmīgā sīriešu armija! Elīsas kalps, iespējams, 
redzēja, kā saulē mirdzēja viņu zobeni un šķēpi. Viņa sirdi pildīja 
bailes. Pēc brīža kalps redzēja tādas lietas, ka nespēja noticēt savām 
acīm! Šo dienu viņš atcerējās visu savu mūžu.

Kā gan Elīsa un viņa kalps bija nokļuvuši ienaidnieka ielenkumā? 
Kādu pārsteidzošu skatu kalps ieraudzīja? Stāsts sākas Sīrijā.

Sīrieši jau ilgu laiku bija Dieva tautas, Izraēla ienaidnieki. Abas valstis 
gadiem ilgi atkal un atkal bija karojušas. Sīrijas armija daudzreiz bija 
iebrukusi Izraēlā, iekarojot arvien vairāk un vairāk tās teritoriju.
Uzlieciet  Sīrijas ķēniņu (ES-31) un virsniekus (ES-32).

Nu Sīrijas ķēniņam bija jauni plāni. Viņš gribēja slepeni uzcelt nometni 
pie Izraēlas robežām, lai  negaidīti uzbruktu.

Sīrijas ķēniņš sapulcināja savus virsniekus, lai pārrunātu savu slepeno 
plānu. Viņš izstāstīja, kur grib, lai armija apmetas. Varbūt viņš teica: 
“Cik Izraēlas armija būs pārsteigta, kad nonāks pie šīs vietas un pēkšņi 
parādīsies un uzbruks mūsu armija!”
Noņemiet visas figūras.

Sīriešu armija gaidīja savā slēptuvē, lai negaidīti uzbruktu Izraēlai.

Vai kāds spēs aizsargāt Izraēlu?

Jā, Kādam bija spēks pasargāt Izraēlu, un Kādam ir spēks pasargāt 
tevi! Vai zini, par ko es runāju?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Es runāju par vienīgo patieso un dzīvo Dievu. Bībelē lasām, ka Dievs 
spēj pasargāt Savus bērnus. Ja tu tici Dievam un esi lūdzis, lai Viņa 
Dēls Jēzus kļūst par tavu Glābēju, tu esi Dieva bērns un vari uzticēties, 
ka Viņš tevi pasargās, kad vien to vajadzēs. 

Izraēla ļaudīm bija vajadzīga aizsardzība, jo  viņiem ienaidnieks, kas 
vēlējās tos iznīcināt. Vai viņi tika pasargāti?

Sīrijas armija gaidīja savā slēpnī, lai pēkšņi uzbruktu.
Uzlieciet  Elīsu (Es-33).

Kamēr Sīrijas ķēniņš nodarbojās ar savu slepeno plānu kalšanu, mūsu 
visu zinošais Dievs šos plānus izstāstīja Savam pravietim Elīsam, kurš 
bija apmeties Dotanā, netālu no Samarijas pils. Dievs kaut kādā veidā 
atklāja Elīsam, kur ienaidnieks ir apmeties.

Pievērsiet uzmanību, lai jūsu balsī būtu dzirdama aizrautība un cerības!
Norādiet uz Elīsu (ES-33).

Elīsa tūlīt šo ziņu nosūtīja Izraēlas ķēniņam, brīdinot, lai viņa armija 
netuvojas tai  vietai, kur paslēpušies sīrieši, lai viņiem uzbruktu.

Attēls  5-1

Attēls  5-2
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apmešanās vieta.
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Izraēlas ķēniņš sūtīja kādu karavīru izlūkot, vai tā ir taisnība. 
Kad karavīrs atgriezās, viņš ķēniņam pastāstīja, ka patiesi tur bija 
apmetušies sīrieši, tieši tā, kā Elīsa bija teicis.

Kad izraēliešu armija nenāca uz to vietu, kur bija apmeties ienaidnieka 
karaspēks, Sīrijas ķēniņš aizveda savu armiju uz citu vietu. Bet Dievs 
pateica Elīsam par jaunajiem plāniem, un viņš atkal brīdināja Israēlas 
ķēniņu.

Sīrijas ķēniņš turpināja pārcelt Savu armiju no vietas uz vietu, bet 
Dievs katrreiz to pateica Elīsam, un Elīsa brīdināja ķēniņu.

Dievs gribēja aizsargāt Savu tautu pret ienaidnieku, kurš vēlējās to 
sakaut. Vienīgi Dievam bija šāda vara.

Ir vēl cits ienaidnieks, kuram ir plāns sakaut Dieva bērnus. Ja esi lūdzis, 
lai Kungs Jēzus tevi izglābj un dara par Dieva bērnu, šī ienaidnieka 
plāns ir sakaut tevi. Tas ir velns jeb sātans, un viņš ienīst Dievu. Viņš ir 
ļauns eņģelis, kurš darbojas pret Dieva plāniem. Viņš grib tevi sakaut, 
lai tu nedzīvotu Tam Kungam. Bet, ja Jēzus ir tavs Glābējs, uzticies 
Dievam, kuram ir spēks tevi aizsargāt.

Kādas sliktas lietas velns kārdina tevi darīt?
Lai bērni atbild.

No kādām labām un svarīgām lietām velns cenšas tevi atturēt?

Lai bērni atbild un papildina sātana uzbrukumu veidu sarakstu. Izmantojiet sekojošo izskaidrojumu.

Viens no veidiem, kā velns cenšas tevi sakaut, ir, izmantojot tavas 
paša vēlmes darīt ko sliktu. Kaut arī tevī dzīvo Kungs Jēzus, velns 
joprojām tevi kārdina nepaklausīt Dievam, un reizēm var gadīties, ka 
tu padodies kārdinājumam. Varbūt tu nepatiesi kļūsti dusmīgs uz savu 
mazo brālīti vai skolā špiko. Ievedot tevi grēkā, velns mēģina izjaukt 
tavu draudzību ar Dievu.

Sātans tevi cenšas sakaut, iesējot tavā prātā šaubas par to, vai patiešām 
esi Dieva bērns, aizkavējot tevi lasīt Dieva Vārdu un sarunāties ar 
Viņu lūgšanā vai atņemot tev drosmi un liekot domāt, ka nespēj gūt 
uzvaru pār savām grēcīgajām domām un darbiem.

Reizēm tavu dzīvi var piemeklēt grūtības, piemēram, nelaimes 
gadījumi vai slimības. Varbūt ir cilvēki, kuri cenšas tevi fiziski ievainot, 
varbūt pat pieaugušie, kuri grib tev kaut kādā veidā darīt pāri. Šīs lietas 
notiek tādēļ, ka dzīvojam ļaunā pasaulē. Tādējādi velns var izmantot 
apstākļus, lai tevi sakautu, liekot baidīties un aizmirst par Dievu

Velns ir spēcīgs ienaidnieks. Viņa uzbrukumi ir tik spēcīgi, ka tu 
saviem spēkiem nespēj tos atraidīt. Bet, ja tevī dzīvo Kungs Jēzus, 
Dieva Dēls, tu neesi viens. Bībelē teikts: “Lielāks ir tas (Dievs), kas 
ir jūsos, nekā tas (velns), kas ir pasaulē.” (1. Jāņa 4:4) Kā Dieva bērns 
uzticies Dievam, kam ir vara tevi aizsargāt. Sātana plāni tevi sakaut 
cietīs neveiksmi. Dievam ir vara tevi pasargāt! 

CPA

Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.
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sakāves.
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Dievam bija arī vara pasargāt Savus ļaudis Izraēlā.
Noņemiet Elīsu (ES-33).

Vai vari iedomāties, kā šīs neveiksmes sakaut izraēliešus satrauca 
Sīrijas ķēniņu? Viņš nespēja saprast, kā Izraēls vienmēr uzzināja par 
viņa slepenajiem plāniem un izjauca viņu negaidītos uzbrukumus. 
Viņš spēja nonākt tikai pie viena secinājuma: armijā ir nodevējs! Kāds 
izraēliešiem izstāsta viņu noslēpumus!
Uzlieciet Sīrijas ķēniņu (ES-31) un virsniekus (ES-32).

Sīrijas ķēniņš sapulcināja savus virsniekus. Paklausieties, ko viņš tiem 
teica! Tas ir uzrakstīts Bībelē.

“Vai jūs man varat pasacīt, kurš no mums ir savienībā ar Izraēlas 
ķēniņu?” (2. Ķēniņu 6:11) Citiem vārdiem sakot: “Es gribu zināt, kurš 
no mums ir nodevējs!” Ķēniņš nesaprata, ka Dievs palīdz Elīsam un 
izraēliešiem pret viņu ienaidniekiem. 

Arī tev ir ienaidnieks, kurš vēlas tevi izpostīt. Tas ir velns jeb sātans. Ja 
tu nekad neesi novērsies no saviem grēkiem un lūdzis, lai Kungs Jēzus 
piedod un maina tevi, sātans ir ienaidnieks, kurš grib tevi atturēt no 
šī soļa. Viņš vēlas, lai tu turpini darīt to, kas slikts. Viņš ir ienaidnieks, 
kurš grib tevi paturēt uz tava grēcīgā ceļa, arvien tālāk un tālāk no 
Dieva. Bet tas ir ļoti bīstami. Ja tu turpini palikt grēkos, savas dzīves 
noslēgumā tu uz mūžiem tiksi atšķirts no Dieva klātbūtnes. Dievs 
ir tik šķīsts un svēts, ka nevar paciest tavu nepaklausību, melošanu, 
dusmošanos, sliktu vārdu runāšanu, nepaklausību vecākiem un citas 
sliktās lietas, ko tu dari. Dievs grib, lai tici Viņam, lai pēc nāves tu 
varētu nonākt Debesīs. Ticēt Dievam nozīmē uzticēties Viņam. 
Atceries mūsu Bībeles pantu – Jāņa 3:16: “… lai neviens, kas Viņam 
tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” Ticēt Jēzum nozīmē 
uzticēties Viņam un lūgt, lai Viņš piedod tavus grēkus un dara tevi 
par vienu no Dieva bērniem. Dievs spēj tevi izglābt tieši tāpat, kā 
senatnē izglāba Izraēla tautu. 

Sīrijas ķēniņš nesaprata, ka Dievs palīdz Elīsam un Izraēlas tautai. 
Viņš apvainoja savus vīrus nodevībā.

Beidzot viens no viņa vīriem ierunājās: “Tā nav, mans kungs un ķēniņ! 
Bet Elīsa, pravietis, kas dzīvo Izraēlā, pastāsta Izraēla ķēniņam to, ko 
tu runā savā guļamā telpā.” (2. Ķēniņu 6:12)

Sīrijas ķēniņš bija ļoti dusmīgs. Kā šis pravietis uzdrošinās izjaukt viņa 
armijas plānus! “Atrodiet, kur Elīsa dzīvo, lai varam sūtīt karaspēku 
viņu sagūstīt!” ķēniņš pavēlēja. Iespējams, viņš domāja, ka Elīsam ir 
kāda maģiska vara, un, ja viņu arestēs vai nogalinās, tad problēma 
būs atrisināta. Viņš nezināja, ka Elīsa kalpo vienīgajam patiesajam 
Dievam, kas Elīsam atklāja ķēniņa noslēpumus.
Noņemiet visas figūras.

Attēls 5-1
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Kad ķēniņš uzzināja, ka Elīsa dzīvo Dotanā, viņš pavēlēja lielai 
karavīru grupai ar zirgiem un ratiem aplenkt pilsētu. “Šis pravietis 
neizbēgs no manas armijas,” ķēniņš domāja. “Es izbeigšu viņa darbību 
vienreiz par visām reizēm!”
Uzlieciet sīriešu armiju (ES-34) un ratus (ES-35).

Tajā vakarā Dotanā ieradās sīriešu armija. Tā ieņēma pozīcijas uz 
pakalniem, aplenca pilsētu un gaidīja rītu.
Uzlieciet kalpu (ES-36).

Elīsas kalps pamodās agri no rīta un izgāja ārā. Iespējams, kad viņš 
žāvājoties izstaipījās, kaut kas pazibēja viņa acu priekšā, varbūt tas 
bija gaismas stars no kalniem. Viņš paskatījās un sev par šausmām 
ieraudzīja ratus un mirdzošā apbruņojumā tērptus karavīrus. Sīriešu 
karavīri! Paskatoties pa labi, viņš ieraudzīja karaspēku, pa kreisi bija 
tas pats. Apgriezies apkārt, kalps redzēja, ka viņi ir pilnīgi ielenkti!

Viņa sirds dauzījās, saprotot, ka Dotanai tūlīt uzbruks! Viņš steidzās to 
izstāstīt Elīsam. “Ak, mans kungs!” viņš sauca, “ko lai mēs darām?”
Uzlieciet Elīsu (ES-1).

Elīsa bija mierīgs. “Nebaidies,” viņš teica, “jo to, kas ir ar mums, ir 
vairāk nekā to, kas ir pie viņiem.” (2. Ķēniņu 6:16) 

Kalps bija neizpratnē. “Kā Elīsa var būt tik mierīgs, kad ienaidnieks ir 
durvju priekšā? Ko viņš domā ar vārdiem: “Tie, kas ir ar mums”? Šeit 
nav armijas, kas mūs aizsargātu! Šeit nav neviena, kas mūs aizstāvētu!” 
Daudz baiļpilnu domu joņoja kalpa satrauktajā prātā. Elīsa redzēja, 
ka viņa kalps nesaprot. Elīsa neuzticējās savam spēkam vai Izraēlas 
armijai, kas paglābtu no ienaidnieka uzbrukuma. Viņš paļāvās uz 
Dieva aizsardzību.

Dieva aizsardzība bija ļoti reāla, tādēļ Elīsa lūdza: “Kungs, atver kalpa 
acis, lai viņš spētu redzēt!” Bībelē teikts, ka Dievs atvēra jaunā vīrieša 
acis un viņš pārsteigumā ieraudzīja, par ko Elīsa runāja. Vai zini, ko 
kalps redzēja? Kā tu domā? Paskatīsimies mūsu rakstu vietā!

“Kalns bija pilns ugunīgu zirgu un ratu visapkārt ap Elīsu”                       
(2. Ķēniņu 6:17b). 
Uzlieciet eņģeļus ar ratiem un zirgiem (ES-37 un ES-38).

Kalnos viņiem visapkārt bija mirdzoši zirgi un rati, ne sīriešu armija, 
bet Dieva armija! Tie bija ugunīgi zirgi un rati! Dievs Elīsam un viņa 
kalpam bija atsūtījis Debesu karaspēku, kas bija gatavs cīņai, lai viņus 
aizsargātu! Kā tu domā, vai kalpam vēl bija bail? Es domāju, ka nē. 
Nu viņš zināja, ka var paļauties uz Dieva apsardzību.

Kad uzbrūk tavs ienaidnieks sātans, tu nevari paļauties uz savu vai 
citu cilvēku spēku. Ja esi Dieva bērns, uzticies Viņam, kam ir vara 
tevi pasargāt. Dievs vienmēr ir pie tevis. Nav tāda brīža, kad tu būtu 
viens sava ienaidnieka priekšā. Dievs ir visvarens! Viņš ir stiprāks 

Attēls 5-3

Attēls 5-4

Sīrijas ķēniņš, iespējams, 
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Iespējams, ka kalps bija 
viens no Elīsas mācītajiem 
praviešu dēliem.

Lasiet pantu no Bībeles.

Lasiet pantu skaļi no 
Bībeles.

CPA
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par velnu! Dievs tevi spēj pasargāt no cilvēkiem vai apstākļiem, kas 
varētu tev nodarīt pāri. Dievs tevi arī spēj pasargāt, lai nekrīti pats 
savās grēcīgās kārībās un šaubās, bailēs un nedrošībā, ko sātans 
varētu izmantot, lai tevi sakautu. Paliec Dieva tuvumā, lai Viņš var tev 
palīdzēt! Lūdz un lasi Bībeli, jo lūgšana un Bībeles lasīšana ir spēcīgi 
ieroči pret ienaidnieku.

Dievs pat izmanto eņģeļus, lai Saviem bērniem sagādātu īpašu 
aizsardzību. Dieva eņģeļi ir garīgas būtnes – vēstneši, kas radīti, lai 
kalpotu Dievam. Dievs sūta Savus eņģeļus rūpēties par Viņa bērniem, 
sevišķi grūtību laikā. Tu nespēj redzēt eņģeļus, tāpat kā kalps nespēja 
redzēt Dieva lielo armiju, bet viņi vienmēr tevi sargā. Bībelē varam 
lasīt, ka “Tā Kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas Viņu bīstas, un tos 
izglābj”. (Psalmi 34:8)

Kad sātans cenšas tevi sakaut, atceries, ka Dievs visu kontrolē. Uzticies 
Viņa palīdzībai un saki velnam “nē”. Tas nenozīmē, ka nekad nenotiks 
nekas slikts. Reizēm Dievs pieļauj grūtības, bet Viņš apsola  tās vērst 
tev par labu. Vai atceries stāstu par mazo zēnu, kurš nomira, bet Dievs 
viņu augšāmcēla? Dieva Svētais Gars tev palīdzēs saglabāt mieru, pat 
piedzīvojot grūtības. Tu vari nesaprast, kādēļ tā notiek vai kā pastāvēt 
pret ienaidnieka uzbrukumu, bet vari joprojām paļauties uz Dievu, 
kuram ir spēks tevi izglābt.

Dievam bija spēks izglābt arī Elīsu.

Sīriešu armija tuvojās, un Elīsa atkal lūdza, lai Dievs viņus sit ar 
aklumu.

Elīsa viņiem teica: “Sekojiet man, un es jūs aizvedīšu pie vīra, kuru 
meklējat!”
Noņemiet visas figūras.

Apmātā armija sekoja Elīsam 20 km – tieši uz galvaspilsētu Samariju!
Uzlieciet Elīsu (ES-1) un Sīrijas karavīrus (ES-34).

Kad viņi nonāca pilsētā, Elīsa atkal lūdza, lai Dievs atver karavīru acis. 
Sīrieši ieraudzīja, ka atrodas  ienaidnieku teritorijas vidū!
Uzlieciet Izraēlas ķēniņu (ES-40).

Kad Izraēla ķēniņš redzēja, ka Elīsa ir pie viņa atvedis Sīrijas armiju, 
viņš bija sajūsmā par šo laimi. “Vai man viņus nogalināt, vai nogalināt 
tos?” viņš jautāja Elīsam.

“Nē!” Elīsa atbildēja. Viņš gribēja atstāt karavīrus pie dzīvības, lai 
tie varētu pastāstīt, ko Dievs ir darījis. Elīsa teica, lai ķēniņš paēdina 
gūstekņus un ļauj tiem iet. Ķēniņš sagatavoja lielu mielastu un, kad 
gūstekņi bija paēduši un padzēruši, ļāva tiem atgriezties Sīrijā.
Noņemiet visas figūras.

Sīrijas karavīri stāstīja savam ķēniņam par savādajām lietām, kas notika. 

Attēls  5-5
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Ķēniņš redzēja, ka viņi nespēj uzvarēt Izraēla Dievu, un viņa armija 
pārstāja uzbrukt izraēliešiem.

Dievs bija pasargājis Savus ļaudis – karš bija beidzies!

Dieva tauta tika pasargāta no ienaidniekiem ne sava spēka vai spēju 
dēļ, bet Dieva varenības un uzticības dēļ.

Ja esi Dieva bērns, vai uzticēsies Dievam, kuram ir vara tevi 
pasargāt? Varbūt jau šajā nedēļā tu piedzīvosi sava ienaidnieka, 
sātana, uzbrukumus. Varbūt viņš izmantos cilvēkus vai apstākļus, 
kas tevi sāpinās, varbūt tās būs šaubas, bailes vai nedrošība, kad būsi 
izdarījis kaut ko sliktu. Atceries, ka Dievs vienmēr ir kopā ar tevi un 
visu kontrolē. Uzticies Viņa palīdzībai un saki velnam “nē”. Ievēro, 
kādos veidos Dievs tevi šajā nedēļā pasargās. Esmu jums katram 
sagatavojis lapu, kur rakstīts: “Šajā nedēļā Dievs mani pasargāja 
_______________.” Uzraksti, kādos veidos Dievs tevi pasargāja. 
Lapas ir uz krēsla pie durvīm. Ja esi gatavs to darīt, kad iesi prom, 
paņem vienu. Nākamajā reizē varēsi pastāstīt, kā Dievs tev ir palīdzējis.

Varbūt tu vēl neesi Dieva bērns. Tu vari uzticēties Kungam Jēzum jau 
šodien. Vai esi gatavs novērsties no saviem grēkiem? Vai uzticēsies 
Jēzum, kurš mira tavā vietā, kurš uzņēmās tavu grēku sodu un 
augšāmcēlās? Ja tu to dari, Dievs piedos tavus grēkus un dos tev 
mūžīgo dzīvību. Tā tev ir vajadzīga, lai varētu nonākt Debesīs. Dievs 
tevi nekad neatstās, soli pa solim Viņš sāks mainīt tavu dzīvi un būs 
arī vienmēr klāt, lai tevi pasargātu.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kā Sīrijas ķēniņš gatavojās uzbrukt izraēliešiem? (No slepenas 

nometnes pie Izraēla robežām.)

2. Kas šodien ir Dieva ļaužu ienaidnieks? (Velns)

3. Uz kādām sliktām lietām velns kārdina kristiešu bērnus? 
(Piemēram, sadusmoties, špikot vai šaubīties.)

4. No kādām labām un svarīgām lietām velns kristiešu bērnus 
grib atturēt? (No Bībeles lasīšanas, lūgšanas, paklausības, palīdzēšanas 
citiem u.c.)

5. Ko Sīrijas ķēninš darīja ik reizi, kad izraēlieši atklāja viņu 
slepeno apmetni? (Pārcēlās uz citu slēptuvi.)

6. Ko Sīrijas ķēniņš plānoja izdarīt Elīsam? (Uzbrukt pilsētai, kur 
Elīsa atradās, un saņemt viņu gūstā.)

7. Ko tu vari darīt, kad tev uzbrūk sātans? (Uzticēties Dievam, 
atcerēties, ka Viņš visu kontrolē, un teikt velnam “nē”.)

8. Kādēļ Elīsa bija tik mierīgs, bet kalps uztraucās, kad viņus 

CPA

CPN

Atkārtošanas 
spēle
“Aklās” papīra 
kartītes
Nelielā papīra somā 
ielieciet apmēram 20 
papīra kartītes – trim no 
tām jābūt zaļā. Tās būs 
“aklās” kartītes.

Sadaliet klasi divās 
komandās un pirmajai 
uzdodiet jautājumu.

Pirmais, kurš paceļ roku un 
pareizi atbild, var no somas 
izvilkt kartītes. To darot, 
nedrīkst skatīties somā.

Katra kartīte (izņemot 
zaļās “aklās” kartītes) ir 
500 punktu vērtībā. Bērns 
var vilkt tik kartīšu, cik 
viņš un komanda vēlas, 
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ielenca ienaidnieks? (Elīsa spēja redzēt Dieva Debesu armiju, bet 
kalps nē.)

9. Kas ir tie neredzamie karotāji, kurus Dievs sūta tevi pasargāt? 
(Viņa eņģeļi.)

10. Kādēļ kristieši bieži ir nobijušies, kad uzbrūk sātans un dzīvē 
rodas problēmas? (Viņi aizmirst, ka Dievs ir visspēcīgs un visu 
kontrolē, tādēļ nepaļaujas uz Viņa palīdzību.)

11. Kur Elīsa aizveda sīriešu armiju? (Tieši uz galvaspilsētu 
Samariju.)

12. Kādu mācību Dievs vēlas, lai tu par Viņu gūtu no šī stāsta? 
(Dievs ir visspēcīgs un var pasargāt jebkuros apstākļos.)

Aktivitāte Nr. 1
Sagatavojiet un nolieciet pie izejas lapas ar teikumu: “Šajā nedēļā 
Dievs mani pasargāja _________.”

Neaizmirstiet bērniem pateikt, ja viņi nedēļas laikā aizpildīs šo lapu 
un nākamajā reizē paņems līdz, tad tiks dota iespēja pastāstīt par 
Dieva palīdzību.

Aktivitāte Nr. 2
Bērni sastājas aplī. Brīvprātīgajam aizsien acis. Apļa vidū novieto 
visādus šķēršļus. Atstāj ceļu, pa kuru var iziet. Sakiet aklajam bērnam, 
ka vadīsiet viņu, klusi dodot norādījumus. Viņam jādara tieši tā, kā 
jūs sakāt, un jāuzticas, ka jūs viņu droši izvadīsiet bez uzduršanās 
šķēršļiem. Lai pārējie bērni skaļi sauc citus virzienus, vienalga, pareizus 
vai nepareizus. Ja bērns paļaujas uz jums, viņš izies cauri.

Pēc spēles pārrunājiet, kā mums jāmācās dzirdēt Dieva balsi Viņa 
Vārdā, uzticoties tam, ko Viņš saka, un neklausīties citos padomos, 
kas var būt kļūdaini.

izlemjot, kad apstāties. 
Kad komanda nolemj, ka 
pietiks, saskaitiet punktus 
un atlieciet kartītes atpakaļ 
somā.

Ja bērns izvelk zaļo kartīti, 
viņam visas izvilktās 
kartītes jāatliek atpakaļ un 
tajā reizē netiek ieskaitīts 
neviens punkts.

Uzdodiet jautājumus 
pārmaiņus vienai un otrai 
komandai. Uzvar komanda, 
kurai beigās visvairāk 
punktu.
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6. stunda
Tici Labajai Vēstij!

Rakstu vieta
2. Ķēniņu 6:24-7:16

Centrālā patiesība
Dievam ir labas ziņas tiem, kuriem tās vajadzīgas.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Tici Labajai Vēstij par Jēzu Kristu 

un saņem šodien pestīšanu!
Atpestītajiem: Ieklausies un paklausi Jēzum! Stāsti 

Labo Vēsti par Jēzu tiem, kuriem tā 
jādzird.

Alternatīvais pielietojums
Atpestītajiem: Māciet par miljoniem bērnu un 

pieaugušo vajadzībām visā pasaulē, par 
cilvēkiem, kuriem nepietiek ēdiena, 
ūdens un piemērotas pajumtes. Aiciniet 
bērnus būt iejūtīgiem, gataviem aizlūgt un 
palīdzēt, kad skolā, uz ielas, draudzē vai 
svētdienskolā tiek izteikts šāds aicinājums.

Bībeles pants
Atkārtojiet Jāņa 3:16!

Uzskate
 Attēli 5-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 un 6-6
vai
 figūras: ES-1, ES-4, ES-34, ES-35, ES-39, ES-40, 

ES-41, ES-42, ES-43, ES-44, ES-45 un ES-46.
 Ar lieliem burtiem uzrakstīta centrālā patiesība 

(var būt A4 formātā).
 Izraēlas karte.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

“Ak, es esmu tik izsalcis!”

Notikumu gaita

1. Sīrieši uzbrūk Samarijai, izraisot badu un cenu 
celšanos.

2. Ķēniņš vaino Elīsu un apdraud viņa 
dzīvību. CPA

3. Elīsa pravieto, ka nākamajā dienā bads būs 
beidzies. CPN

4. Četri izbadējušies spitālīgie nolemj pāriet 
sīriešu armijas pusē.

5. Dievs liek sīriešiem bēgt, domājot, ka tiem 
uzbrūk.

6. Spitālīgie paēd un savāc mantas. CPN
7. Spitālīgie jūtas vainīgi un nolemj paziņot labo 

vēsti par ēdienu. CPA
8. Ķēniņš sūta izlūkus uz sīriešu nometni.   

                                                CPN, CPA

Kulminācija

9. Izsalkušie ļaudis skrien uz nometni ēst.

10. Dievs brīnumainā veidā ir izglābis Savus 
ļaudis no nāves.

Noslēgums 

Elīsas pravietojums ir piepildījies.

Elīsa arī turpmāk paklausa Dievam.  CPA, CPN 
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Stunda 
“Ak, es esmu tik izsalcis!” Šādus vārdus mēs varētu dzirdēt Samarijā.

Dievs bija darījis brīnumainas lietas, lai pasargātu Izraēlu no 
ienaidniekiem sīriešiem.
Īsi atkārtojiet iepriekšējās stundas notikumus.

Kad atbruņotie Sīrijas karavīri tika atlaisti no Samarijas, tie izstāstīja 
savam ķēniņam, kas bija noticis. Sīrija pārtrauca savu iebrukumu, un 
Dievs deva Izraēlam miera laiku. Vai jums nešķiet, ka pēc visa tā, ko 
Dievs bija darījis, ļaudis atgriezīsies un sāks patiesi pielūgt vareno 
un uzticamo Dievu? Tomēr tā nenotika. Varbūt tādēļ Dievs pieļāva 
vēl briesmīgākus apstākļus – tādus, ka cilvēku vēderi sāka rūkt no 
izsalkuma.
Uzlieciet Sīrijas armiju (ES-34) un ratus (ES-35).

Šoreiz, uzbrūkot Izraēlai, Sīrijas armija aplenca galvaspilsētu Samariju 
un nogrieza pieeju pārtikas un ūdens krājumiem.
Uzlieciet izsalkušos cilvēkus (ES-39).

Drīz vien sākās bads. Bija atlicis tikai nedaudz barības lopiem. Tā 
bija ļoti dārga, jo cilvēki izmisīgi meklēja, ko ēst. Vīri, sievas un bērni, 
bagāti un nabagi, mira, jo nebija, ko ēst. Visai pilsētai draudēja bada 
nāve un bija nepieciešama glābšana.
Noņemiet visas figūras. Parādiet Izraēlas ķēniņu (ES-40).

Izraēlas ķēniņš bija nomākts. Kad sieviete pilsētā sauca viņu palīgā, 
ķēniņš atbildēja: “Ja Tas Kungs tev nepalīdz, kā tad es to varētu?” 
Ķēniņš bija bēdīgs, redzot ļaužu ciešanas, tomēr viņš atteicās vērsties 
pie Dieva pēc palīdzības. Viņš bija dusmīgs uz Dievu un bada nelaimē 
vainoja Dieva kalpu, pravieti Elīsu.

Tā vietā, lai ietu pie Elīsas un lūgtu, lai viņš runā ar Dievu par bēdīgo 
situāciju, ķēniņš izlēma palikt uz sava ļaunā ceļa. Viņš nolēma tajā 
pašā dienā nogalināt Elīsu!
Noņemiet Izraēlas ķēniņu (ES-40). Uzlieciet Elīsu (ES-1) un pilsētas vadītājus (ES-4).

Elīsa atradās savā mājā Samarijā un runājās ar pilsētas vadītājiem. 
Tikmēr Elīsa saņēma no Dieva brīdinājumu, ka ķēniņš sūta kādu, 
lai viņu nogalinātu. Elīsa lika, lai pilsētas vadītāji aizbultē durvis tā 
vīra priekšā, kuru ķēniņš ir sūtījis viņu nogalināt. Elīsa zināja, ka pats 
ķēniņš arī nāk. Elīsam bija viņam kāda ziņa. Viņš gribēja izstāstīt 
kādus labus jaunumus. 

Ir vērts dalīties ar labām ziņām, vai ne? Ja esi uzticējies Kungam Jēzum 
kā savam Glābējam, tad arī tev ir kādas labas ziņas, ko pavēstīt citiem. 
Dievs grib, lai tu stāsti par Viņu saviem draugiem un ģimenei, kuri 
par Jēzu vēl nav dzirdējuši. Taviem draugiem un ģimenei ir jādzird 
Labā Vēsts par Dievu. 

Arī ķēniņam bija vajadzīgs dzirdēt no Elīsas labās ziņas.

Attēls 5-3

Attēls 6-1

CPA

Iespaidīgi var būt, ja 
iepriekš sagatavosiet 
kādu bērnu, kurš atklāti 
nodemonstrēs radušos 
situāciju, vaidēdams no 
izsalkuma, kā to darīja 
Samarijas iedzīvotāji.

Lūdziet, lai tie, kuri bija 
iepriekšējā nodarbībā, 
īsumā pastāsta svarīgākos 
piedzīvojumus, kā Dievs 
viņus pasargājis.

Tā kā Samarija atradās 
kalnā, ienaidniekam 
nebija grūti to nogriezt no 
jebkādas ārējas palīdzības.

Vecākajiem bērniem patiks 

detalizētāks apraksts no         

2. Ķēniņu 6:25. Ēzeļa galva 
bija vismazāk vēlamā 
barība. Viens seķelis bija 
apmēram četru dienu alga, 

tā kā astoņdesmit seķeļi 
bija pilnīgi uzpūsta cena. 
Baložu mēslus bieži lietoja 
lopu uzturā. Visa šī barība 
tika uzskatīta par nešķīstu 
jūdiem, bet šis bija 
izmisuma laiks.

Varat neiedziļināties bada 
izraisītajos notikumos, kas 
minēti 2. Ķēn. 6:28-29. 
Bada laikā kanibālisms 
nebija nekas  neparasts.

Attēls 6-2
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Uzlieciet ķēniņu (ES-40).

Kad ķēniņš ieradās, Elīsa teica, lai nepadodas ienaidniekam, bet gaida, 
jo Dievs viņus izglābs. Ķēniņš jautāja Elīsam: “Kādēļ lai es vēl ilgāk 
gaidītu uz Dievu?” Ķēniņš Elīsam neticēja. Viņš bija pārliecināts, ka 
Dievs nepalīdzēs.

Tad Elīsa pavēstīja ķēniņam un pilsētas vadītājiem, ko Dievs bija 
teicis. Izlasīsim to no Bībeles.

“Klausieties Tā Kunga vārdu! .. “rītdien Samarijas vārtos ap šo laiku 
mērs smalku kviešu miltu maksās vienu seķeli, bet divi mēri miežu 
arī vienu seķeli!” (2. Ķēniņu 7:1)

Dievs teica, ka bads gandrīz jau ir beidzies! Ikvienam būs daudz 
ēdamā, un pārtika vairs nebūs tik dārga. “Un,” Elīsa pārliecināti teica, 
“tas viss notiks rīt!” Kaut arī ļaudis to nebija pelnījuši, Dievs viņus 
joprojām mīlēja un gribēja izglābt no briesmām.

Dievs arī tevi grib izglābt jeb atpestīt no grēkiem. Grēks ir tad, ja 
vēlies savu paša, ne Dieva ceļu. Tas nozīmē Dieva likumu pārkāpšanu. 
Kad skolā kontroldarba laikā špiko, kad pašmīlīgi pastāvi uz savu 
vai domā ļaunas domas par kādu, tu grēko. Vienīgi Dievs tevi var 
izglābt no grēkiem, un šī ir patiesi laba ziņa! Dievs grib tevi izglābt, 
jo Viņš tevi mīl. Mūsu Bībeles pantā  teikts: “Jo tik ļoti Dievs pasauli 
mīlējis.” (Jāņa 3:16) Tas ir apbrīnojami, ka Dievs, kurš ir pilnīgs un 
šķīsts no jebkura grēka, mīl tevi, neskatoties uz taviem grēkiem! Tu 
neesi pelnījis Dieva mīlestību, bet Viņš tev to brīvi dod un grib, lai tu 
būtu pie Viņa mūžīgi un kādu dienu nonāktu Debesīs. Tās ir patiesi 
labas ziņas, un tu tām vari ticēt. Dievs grib tevi izglābt no grēka, jo 
Viņš tevi mīl. 

Dievs joprojām mīlēja Samarijas iedzīvotājus, kaut arī viņi to nebija 
pelnījuši. Dievs gribēja viņus izglābt no briesmām.
Noņemiet visas figūras. Uzlieciet spitālīgos (ES-41).

Ārpus pilsētas vārtiem bija četri cilvēki ar briesmīgām problēmām. 
Viņi bija spitālīgi. Spitālība ir nopietna ādas slimība, kas tolaik bija 
neārstējama. Izraēlas likumos bija noteikts, ka spitālīgajiem jābūt 
nošķirtiem. Vai varat atcerēties vēl kādu, kurš bija spitālīgs? 
Lai bērni atceras Naamanu.

Iespējams, ka šie četri vīri gaidīja, ka labi ļaudis tiem atnesīs pārtiku, 
bet nu ēdiena nebija. Šie nabaga slimie cilvēki bija izbadējušies līdz 
nāvei.

Viņi domāja par tuvumā esošo sīriešu armijas nometni. Viņi zināja, 
ka sīrieši neprasa, lai spitālīgie būtu nošķirti no pārējiem cilvēkiem. 
“Varbūt, ja padosimies gūstā ienaidniekam, mēs beidzot dabūsim kaut 
ko ēst!” viņi domāja. Ja viņi nedabūs ēst, tad drīz nomirs badā, tādēļ 
bija vērts riskēt, pat ja sīrieši viņus nogalinātu. Kad pienāca vakars, 
četri vīri klusām devās uz sīriešu armijas nometni.

Attēls 6-3

CPN

Lasiet pantu no Bībeles.

Varat bērniem atgādināt 
stāstu par Naamanu        
(4. stundas viela) vai  
pajautāt, vai bērni zina, 
kā tolaik spitālīgajiem bija 
jādzīvo.

Ķēniņš varēja domāt, ka Elīsa 
kaut kādā veidā ir izraisījis 
sīriešu iebrukumu vai arī nav 
pietiekami aizlūdzis par tautu. 
Ķēniņš nekad nepadomāja, ka 
iebrukums varētu būt Dieva 
sods par viņa paša un tautas 
grēkiem. Viņš plānoja Elīsam 
nocirst galvu.
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Noņemiet spitālīgos (ES-41). Uzlieciet karavīrus (ES-42), mantas (ES-43) un pārtiku            
(ES-44).

Nometnē karavīri laikam bija tīrījuši savus ieročus un gatavojušies 
nakts atpūtai. Pēkšņi viņi kaut ko izdzirdēja. Ko tad? Lasīsim atbildi 
Bībelē: “Jo Dievs, Tas Kungs, bija licis aramiešiem viņu nometnē 
sadzirdēt lielu troksni no ratiem, no zirgiem, no liela karaspēka.”          
(2. Ķēniņu 7:6)

Jā, tas bija auļojošu zirgu un dārdošu ratu troksnis! Karavīri bija 
pārbijušies!

“Kas notiek?” tie viens otram jautāja.

Viens no tiem brīdināja: “Izraēlas ķēniņš būs pierunājis citus ķēniņus 
sūtīt savas armijas mums uzbrukt!”

Izbailēs par savām dzīvībām Sīrijas karavīri bēga prom, pametot teltis, 
dzīvniekus, drēbes, zeltu, sudrabu un savu pārtiku!
Noņemiet karavīrus (ES-42).

Bībelē teikts, ka tur patiesībā nebija nekādas ienaidnieku armijas, kas 
sīriešiem uzbruktu. Kad es lasīju no Bībeles, vai pamanījāt, kas lika 
sīriešiem sadzirdēt troksni? Jā, tas bija Dievs, kas lika viņiem dzirdēt 
tuvojošās armijas troksni, lai tos izbiedētu! Vai atceraties, ko pagājušajā 
reizē Dievs darīja ar sīriešu armiju?
Lai bērni atbild.

Jā, Dievs kaut ko izdarīja ar viņu acīm, ka tie vairs neredzēja. Nu Viņš 
kaut ko izdarīja ar viņu ausīm.
Uzlieciet spitālīgos (ES-41).

Četri izsalkušie vīri piesardzīgi iegāja nometnē, gaidīdami, ka tiks 
arestēti vai nogalināti. Viņiem par pārsteigumu neviena tur nebija! 
Viss bija kluss! Tas bija jocīgs skats - it kā karavīri nupat tur būtu bijuši 
un tad pēkšņi izgaisuši! Ieroči gulēja zemē, kur nokrituši. Ēdiens un 
dzēriens bija palicis, it kā kāds būtu izbailēs aizbēdzis no maltītes!

Kā jūs domājat, ko vīri darīja vispirms, kad pārliecinājās, ka tur 
neviena nav?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, viņi ēda! Viņi bija tik sajūsmināti un pateicīgi! Tās tik bija labas 
ziņas - Dievs bija devis tiem iespēju izglābties no bada nāves!

Vai zini, ka Dievam ir labas ziņas arī tev? Viņš ir devis tev iespēju 
izglābties jeb tikt atpestītam no grēkiem. Dievs to darīja, sūtot Savu 
Dēlu, Kungu Jēzu, pasaulē uzņemties sodu par visu slikto, ko esi 
darījis. Kad Jēzus cieta un mira pie krusta, Dievs Viņam uzlika visas 
pasaules grēkus. Kad Jēzus nomira, Viņu apglabāja, un trīs dienas vēlāk 
Viņš augšāmcēlās. Šodien Viņš joprojām dzīvo Debesīs. Atceries, ka 
mūsu Bībeles pantā ir teikts: “Lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, 
bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16) Kas tās par labām ziņām! Ja 

Attēls 6-4
Lasiet pantu skaļi no 
Bībeles.

CPN

Attēls 6-5

Izlasiet pantu no Bībeles.
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vēlies tikt izglābts, tu vari lūgt Jēzu un teikt, ka uzticies Viņam. Tu vari 
lūgt, lai Viņš paņem prom tavus grēkus. Kad lūgsi, lai Jēzus paņem 
prom tavus grēkus, Viņš iemājos tevī un maz pamazām mainīs tavu 
dzīvi. Jēzus dos tev spēku dzīvot tā, kā Dievs to vēlas. Tās patiešām 
ir labas ziņas!

Dievam bija arī kādas labas ziņas spitālīgajiem. Nu tie bija izglābti 
no bada nāves.
Parādiet mantas (ES-43) vīru rokās.

Kad spitālīgie bija paēduši, viņi savāca drēbes, sudrabu un zeltu, cik 
vien varēja panest, un noslēpa ārpus nometnes, kur vēlāk varēs to visu 
savākt. Atgriezušies nometnē, viņi savāca vēl citas mantas.

Vīri bija priecīgi par izglābšanos, bet pēc brīža sāka justies vainīgi. 
Viņi domāja par ļaudīm pilsētā – vīriem, sievām un bērniem, kuri bija 
tuvu bada nāvei, tāpat kā viņi pirms brīža. Varbūt viņi iedomājās arī 
savas izsalkušās ģimenes un draugus. Izlasīsim Bībelē, ko viņi teica: 
“Tā nav pareizi, kā mēs rīkojamies! Šī diena ir labās vēsts diena, bet, 
ja mēs klusēsim un paliksim mierā līdz rīta ausmai, tad mēs kļūsim 
vainīgi. Tādēļ tagad nāciet, dosimies ceļā un paziņosim to ķēniņa 
namam.” (2. Ķēniņu 7:9) Dievs viņiem bija devis iespēju izglābties no 
nāves briesmām. Nu tie saprata, ka pareizi būs šo labo vēsti paziņot 
ļaudīm pilsētā, kam to nepieciešams dzirdēt.
Izlasiet pantu skaļi no Bībeles.

Ja tu pazīsti Kungu Jēzu kā savu Glābēju, Dievs grib, lai tu arī citiem 
stāsti šo Labo Vēsti. Dievs tev ir piedevis, viņš tevi ir izglābis no 
grēkiem. Cik bēdīgi, ja tu šo Labo Vēsti paturi pie sevis! Ir citi, kuriem 
nepieciešams uzzināt, ka arī viņi var tikt izglābti no grēkiem. Vai vari 
iedomāties, kam jādzird Labā Vēsts par Jēzu?
Lai bērni atbild.

Varbūt tev tas jāpastāsta vecākiem, brāļiem vai māsām. Varbūt tev ir 
ģimenes locekļi, piemēram, vecvecāki, brālēni vai māsīcas, kam tas 
jādzird. Kā ar taviem draugiem skolā? Arī tiem jādzird, ka viņi var 
tikt izglābti no grēkiem.

Kāda ir Labā Vēsts, ko vari tiem pastāstīt?
Lai bērni saviem vārdiem pastāsta evaņģēliju.

Tu vari pastāstīt Labo Vēsti par to, kā Kungs Jēzus, Dieva Dēls, nāca 
uz zemes mirt pie krusta mūsu grēku dēļ un kā Viņš augšāmcēlās. 
Tu vari pateikt Jāņa 3:16, ko šodien iemācījāmies, kas izskaidro 
evaņģēliju.
Nocitējiet Bībeles pantu kopā ar bērniem.

Ne visi ticēs Labajai Vēstij, bet tev vienalga vajag viņiem to stāstīt. 
Dievs Saviem bērniem ir pavēlējis visiem teikt Labo Vēsti. Viņš saka: 
“Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.” (Marka 

CPA

Izlasiet pantu skaļi no 
Bībeles.
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16:15) Tu vari pastāstīt Labo Vēsti tiem, kam tā jādzird!

Četri vīri, kuri atrada pārtiku, zināja, ka labās ziņas jāizstāsta ļaudīm 
pilsētā. Viņi tās nedrīkstēja paturēt pie sevis.
Noņemiet visas figūras. Uzlieciet spitālīgos (ES-45).

Viņi steidzās atpakaļ uz pilsētu, pasauca vārtsargu un izstāstīja par 
pārtiku un mantām sīriešu nometnē. Ziņa par spitālīgo atklājumu ātri 
izplatījās pilsētā. Samarijas iedzīvotājiem Dievs arī bija devis izdevību 
izglābties no nāves briesmām. Drīz vien labās ziņas nonāca līdz pilij.
Noņemiet spitālīgos (ES-45).

Tika pamodināts Izraēlas ķēniņš, un viņam pastāstīja labo ziņu, bet viņš 
neticēja. Ķēniņš domāja, ka tās ir sīriešu izliktas lamatas. “Iespējams, 
ka viņi slēpjas kaut kur laukā, gaidot, kad mēs iznāksim no pilsētas, 
lai tad mūs saņemtu gūstā,” ķēniņš brīdināja. Viņš uzreiz neticēja. 
Viens no virsniekiem ieteica uz nometni sūtīt izlūkus. Ķēniņam bija 
nepieciešams vēlreiz dzirdēt labās ziņas, lai būtu pārliecināts, ka tā 
tiešām ir patiesība.

Varbūt tu jūties tāpat. Varbūt esi dzirdējis Labo Vēsti par Jēzu, bet 
neesi drošs, ko darīt. Ja tu vēlies ar kādu parunāt par to, kā tu varētu 
ticēt Jēzum, kad stunda būs beigusies, tu vari pienākt pie manis 
(norādiet laiku un vietu). Es tev parādīšu Dieva Vārdā, kā vari ticēt 
Jēzum kā savam Glābējam un iegūt mūžīgo dzīvību, ko Viņš vēlas 
tev dot. 

Varbūt tu pazīsti Kungu Jēzu kā savu Glābēju un esi jau saviem 
draugiem un ģimenei stāstījis par Viņu, bet tie joprojām netic. 
Nepadodies! Lūdz par viņiem! Lūdz, lai Dievs tos sagatavo atkal 
klausīties Labo Vēsti.

Varbūt tu domā, ka neesi pietiekoši labs, lai stāstītu saviem draugiem 
par Dievu? Ko tu varētu darīt?
Lai bērni īsumā izsaka savas domas.

Lūdz Dievu. Lūdz, lai Viņš palīdz tev runāt ar vienu cilvēku, kurš 
būtu gatavs klausīties. Varbūt tu pat vari lūgt Jēzum, vai ir kāds, kuru 
tu varētu uzaicināt uz Labās Vēsts pulciņu vai baznīcu. Klases beigās 
ir daži ielūgumi uz mūsu Labās Vēsts pulciņu.
Parādiet ielūgumu uz Labās Vēsts pulciņu.

Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, varbūt gribēsi paņemt 
vienu vai vairākus ielūgumus atnākot uz mūsu nodarbībām. Tu tos 
vari izkrāsot un nedēļas laikā iedot kādiem draugiem, kas vēl nav 
uzticējušies Kungam Jēzum kā savam Glābējam. Lūdz, lai Jēzus 
sagatavo šo cilvēku sirdis uzklausīt tevi un nākt līdz. Dažiem cilvēkiem 
ir grūti ticēt Labajai Vēstij par Jēzu, bet vienalga viņiem tā jādzird.

Arī ķēniņam vajadzēja vēlreiz dzirdēt labo vēsti par sīriešu armiju. 
Kad izlūki atgriezās, viņi ziņoja: “Jā, tā ir patiesība!”

Attēls 6-6

CPN

CPA
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CPA

CPN

Ķēniņa izlūki bija sekojuši 
bēgošajai Sīrijas armijai 
40 km līdz Jardānai un 
redzējuši ceļā izkaisītās 
mantas.

Atkārtošanas 
spēle

Noslēpumainie punkti

Atkārtošanas spēļu mapē 
ielieciet punktu kartītes un 
aizsedziet ar lapiņām.

Spēlējiet šo spēli tāpat 
kā 2. stundas spēli “Eļļas 
trauku vākšana”       (sk. 
22. lpp).

Parādiet izraēliešus (ES-46).

Samarijas iedzīvotāji steidzās uz sīriešu nometni un atrada visu sev 
nepieciešamo pārtiku un mantas. Cik brīnišķīgi bija ēst un ēst, līdz 
bija paēduši pirmo reizi daudzu, daudzu dienu laikā!

Dievs bija brīnumainā veidā izglābis cilvēkus no nāves!

Nu pārtikas bija papilnam, un cenas normalizējās.
Noņemiet izraēliešus (ES-46).

Viss notika tieši tā, kā Elīsa bija teicis! Viņš bija uzticīgs Dieva 
teiktajam! Elīsa bija teicis labo vēsti ķēniņam, kas viņu bija gribējis  
nogalināt. Visu savu turpmāko dzīvi Elīsa turpināja paklausīt un 
uzticīgi kalpot Dievam līdz pat savai nāvei dziļā vecumā.

Ja pazīsti Jēzu kā savu Glābēju, vai būsi uzticīgs Dievam, stāstot 
Labo Vēsti citiem, kam tā jādzird? Atceries, ka Dieva Vārdā pavēlēts: 
“Ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai.” (Marka 
16:15) 

Varbūt tu nekad neesi ticējis Labajai Vēstij. Tev jāzina, ka Dievs tevi 
izglābs no grēkiem, kad lūgsi Viņam piedošanu. Dievs tevi pārveidos, 
lai tu gribētu dzīvot Viņam. Vai lūgsi, lai Viņš šodien tevi izglābj? 

Atkārtošanas jautājumi
1. Kas notika izraēliešiem, kad sīrieši aplenca viņu galvaspilsētu? 

(Viņiem nebija pieejas pārtikas krājumiem.)

2. Kādēļ Izraēla ķēniņš dusmojās uz Elīsu? (Ķēniņš par badu vainoja 
Elīsu un viņa Dievu.)

3. Kā Elīsa uzzināja par ķēniņa plāniem viņu nogalināt? (Dievs viņam 
pateica.)

4. Kāda bija vēsts no Dieva, ko Elīsa paziņoja ķēniņam? (Nākamajā 
dienā bads beigsies un pārtikas būs pietiekami.)

5. Kādu vēsti Dievs grib, lai tu stāsti saviem neatpestītajiem 
draugiem? (Jēzus mira pie krusta, lai izciestu sodu par mūsu grēkiem.)

6. Kādēļ četri spitālīgie gāja uz sīriešu nometni? (Viņi bija izbadējušies 
un domāja, ka varēs vismaz drusku paēst, ja padosies ienaidniekam.)

7. Ko spitālīgie atrada sīriešu nometnē? (Tur neviena nebija un bija 
atstāti ieroči, pārtika, dzērieni, drēbes un citas mantas.)

8. Kas sīriešus viņu nometnē bija izbiedējis? (Zirgu un ratu 
troksnis.)

9. Kādēļ četri spitālīgie gāja stāstīt citiem izraēliešiem, ko atraduši 
sīriešu nometnē? (Viņi saprata, ka jāstāsta labās ziņas bada 
nomocītajām ģimenēm un draugiem.)
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10. Kādēļ tev būtu jāstāsta evaņģēlija Labā Vēsts un nedrīkstētu to 
paturēt pie sevis? (Tas pavēlēts Dieva Vārdā, lai cilvēki uzzinātu, ka 
viņiem nepieciešams ticēt Jēzum.)

11. Pasaki dažas evaņģēlija Labās Vēsts patiesības, kuras varētu stāstīt 
draugiem. (Visi ir grēkojuši; Dievs tevi mīl un ir sūtījis Savu Dēlu mirt 
par taviem grēkiem; tev labprātīgi vajag pagriezt grēkiem muguru; tici uz 
Kungu Jēzu un tiec izglābts.)

12. Kas tev jādara, lai tu tiktu izglābts no soda par saviem grēkiem? 
(Būt gatavam atgriezties no Saviem grēkiem un ticēt, ka Jēzus uzņēmās 
sodu par taviem grēkiem.)

Ja esat izmantojis alternatīvo pielietojumu atpestītajiem bērniem, varat 
aizstāt 10. un 11. jautājumu ar sekojošajiem:

10. Vislielākā vajadzība katram ir saņemt no Dieva piedošanu un 
iegūt mūžīgo dzīvību. Kādas vēl ir cilvēku vajadzības? (Pārtika, 
drēbes, ūdens, mājas.)

11. Kā tu vari palīdzēt apmierināt dažas no šīm vajadzībām? (Ziedot 
naudu, rotaļlietas vai citas lietas, aizlūgt, izturēties laipni pret nabadzīgiem 
bērniem, kad būsi pieaudzis, varbūt tu varēsi rūpēties par bāreņiem, braukt 
uz citām zemēm palīdzēt izsalkušajiem u.c.)

Aktivitāte 
Izdaliet melnbaltos ielūgumus uz Labās Vēsts pulciņu. Lai bērni katrs 
vienu izkrāso.

Mudiniet, lai bērni padomā, kuru varētu uzaicināt. Veltiet laiku 
lūgšanai, lai Dievs izmanto šos ielūgumus un ved daudz bērnu uz 
Labās Vēsts pulciņu.



59

Atkārtošanas spēļu krājums

Sagatavojiet atkārtošanas spēļu mapi “Elīsas” stundu sērijai. Šim nolūkam būs derīga neliela tāfelīte. 
Atkārtošanas kartītes izgrieziet no četrām 9x28 cm  kartona sloksnītēm.
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Apsolījumi
Atkārtošanas spēle 2. stundai

Ebrejiem 13:5 
“Es [Dievs] tevi  

neatstāšu.”

Mateja 28:20 
“Es [Jēzus] esmu pie jums 

ikdienas līdz pasaules galam.”

Psalmi 37:3 
“Ceri uz To Kngu un dari labu, 

paliec savā zemē un dzīvo ar 
godu.”

Psalmi 37:5 
“Pavēli Tam Kungam savu ceļu 

un ceri uz Viņu, gan jau Viņš tad 
darīs.”

Psalmi 50:15 
“Piesauc mani [Dievu] bēdu laikā, 

tad Es izglābšu tevi, un tev būs 
Mani godāt!”

Jāņa 3:36 
“Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā 

dzīvība.”

Ebrejiem 13:6 
“Tas Kungs ir mans palīgs.”

Psalmi 4:4 
“Viņš [Dievs] uzklausa visas 

manas lūgšanas.”

Psalmi 37:4 
“Meklē savu prieku savā Kungā, 

tad Viņš tev dos, pēc kā tava sirds 
ilgojas.”

Efeziešiem 1:7 
“Viņā [Jēzū Kristū] mums dota 

pestīšana, Viņa asinīs grēku 
piedošana pēc Viņa žēlastības.”

Salamana pamācības 16:7 
“Ja kāda ceļi Tam Kungam labi 
patīk, tad Viņš liek izlīdzināties 
viņam arī ar tā ienaidniekiem.”

Psalmi 121:3 
“Viņš [Dievs] neļaus tavai kājai 

slīdēt.”
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Grāmatzīme
4. stundas aktivitāte



Kā dot padomu bērnam, 
kurš vēlas nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot par
Dievu

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

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

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

Izskaidrojiet, kā tikt pestītam
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs Viņš.

Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37;                  
Ap. d. 16:31; Rom. 6:23 vai 10:13).
Ko Tas Kungs grib, lai darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?

Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).

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

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

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē. 
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