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Visas tiesības tiek aizsargātas visā pasaulē. (Tiek izmantotas ar atļauju.) 
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nekomerciāliem nolūkiem. Sīkāka informācija www.teachkids.eu/lv 
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Estere

Ievads

Esteres grāmatā aprakstītie notikumi norisinās starp 490. un 480. gadu pirms Kristus. Jūdi ir aizvesti gūstā 
uz Babiloniju, kas ir kļuvusi par daļu no Persijas impērijas. Daniels, kurš ieņēma augstu posteni galmā, 
ir miris. Persijas tronī ir Ahasvers, Dārija I dēls. (Skolotājam: parādiet tā laika Tuvo Austrumu kartē, kur 
atradās Jeruzāleme, Babilonija un Sūsas.)

Stāstā par Esteri ir daudz uztraukuma un neziņas. Bet ne tikai tas, grāmata skaidri parāda Dieva providenci 
un suverenitāti. Kaut arī Dieva vārds nav minēts, mēs redzam šajā Vecās Derības vēstures periodā darbojamies 
Viņa roku.

Mācot Bībeles patiesības
Skolotāji, mēs izgāzīsimies un nesasniegsim mērķi, ja mācīsim bērniem tikai Bībeles stāstus. Ir svarīgi 
bērniem iemācīt patiesības, kas ir stāstos, un parādīt šo patiesību nozīmi bērnu ikdienas dzīvē. Protams, 
ka vienā stundā mēs nevaram iemācīt visas patiesības, kas atrodamas katrā konkrētajā stāstā, tāpēc, mācot 
šīs stundas, tika izraudzīta viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana mijas ar stāstu, bet, lai 
palīdzētu jums sagatavoties nodarbībai, mācību daļa ar centrālās patiesības izklāstu ir apzīmēta ar burtiem 
CP. Centrālā patiesība ir atzīmēta arī stundas plānā.

Jūs ievērosiet, ka centrālās patiesības ir atzīmētas ar burtiem N un A, lai norādītu, kurai bērnu kategorijai 
ir pielietojama patiesība – neatpestītiem vai atpestītiem bērniem. Tas ir arī skaidri norādīts tekstā, lietojot 
frāzes: “Ja neesi uzticējies Kungam Jēzum, lai gūtu grēku piedošanu..” vai “Kristieti, tev..”.

Vietas, kur tiek pielietota patiesība, tekstā atzīmētas ar treknu līniju malās. Iespējams, jūs vēlēsieties pārveidot 
pielietojumu, lai tas atbilstu bērniem, kurus jūs mācāt. Piemēram, pielietojumā minēts zēna vārds, bet jūsu 
klasē ir tikai meitenes. Iespējams, ka dotais pielietojums vairāk attiecās uz vecākiem bērniem, bet bērni 
jūsu klasē ir ļoti mazi. Izdariet izmaiņas, kādas, jūsuprāt, ir nepieciešamas, lai bērniem efektīvāk pasniegtu 
centrālās patiesības pielietojumu. Ir svarīgi, ka Dieva Vārds ir attiecināms uz viņu dzīvi.

Dariet sevi pieejamu sarunai ar bērnu
Kad jūs izklāstīsiet Evaņģēliju, jūsu klasē būs bērni, kuri nekavējoties atbildēs uz aicinājumu uzticēties 
Jēzum. Bērni var jums vēlāk pastāstīt, ka ir uzticējušies Jēzum Kristum kā Pestītājam, bet var arī nestāstīt 
neko. Tomēr būs bērni, kuriem būs nepieciešama palīdzība. Iespējams, ka šiem bērniem būs jautājumi. 
Iespējams, viņiem būs vajadzīga palīdzība vai iedrošinājums, lai zinātu, kas ir jāsaka.

Kad mācīsiet atpestītos bērnus, var gadīties, ka viņi vēlēsies saņemt padomu kādā sarežģītā situācijā; 
iespējams, būs nepieciešams izskaidrot, kā stunda attiecas uz viņu dzīvi; iespējams, atpestītie bērni nonāks 
situācijā, kad nezinās, kas rakstīts Bībelē par to, kā jārīkojas attiecīgajā situācijā. Iespējams, bērni vēlēsies 
izstāstīt jums par grūtībām, lai jūs aizlūgtu par viņiem, īpaši, ja esat vienīgais kristietis, kas viņus atbalsta.

Tādēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka esat pieejams sarunai. Tāpat ir svarīgi, lai bērni zinātu, kad un kur jāiet, 
ja viņi vēlas parunāt ar jums. Visbeidzot, ir svarīgi, lai neatpestītais bērns nesajauktu nākšanu pie Glābēja 
Jēzus ar nākšanu pie jums. 

Visās stundās jums nevajadzētu darīt sevi pieejamu sarunai reizē ar aicinājumu uzticēties Jēzum, lai bērniem 
nerastos iespaids, ka viņi nevar nākt pie Kristus, vispirms nenākot pie jums, vai ka viņi ir atpestīti, vienkārši 
gaidot uz sarunu ar jums.
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Piemērs, uzrunājot neatpestītu bērnu

“Vai tu tiešām vēlies dzīvot Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es labprāt pēc Bībeles paskaidrošu tev, kā 
to izdarīt. Ja vēlies, mēs par to varam aprunāties. Es pēc nodarbības stāvēšu pie šī koka. Atceries, es nevaru 
paņemt tavu grēku – to var darīt tikai Jēzus, bet es ar prieku palīdzēšu tev labāk saprast, kā tu vari nākt pie 
Jēzus. Atnāc un apsēdies kopā ar mani zem šī koka.”

Piemērs, uzrunājot atpestītu bērnu

“Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam un neesi man stāstījis par to, lūdzu, dari man to zināmu. Kad 
tikšanās būs beigusies, es stāvēšu pie klavierēm. Es gribētu uzzināt, vai tu arī esi uzticējies Jēzum kā savam 
Kungam un Pestītājam, lai es varētu lūgt par tevi un palīdzēt tev.”

Bībeles panti
Mācīšanai bērniem katrā stundā tiek piedāvāts pants no Svētajiem Rakstiem. Ja pasniedzat stundas kā 6 
stundu ciklu, ieteicams mācīšanai izvēlēties divus vai trīs pantus, lai bērni tos labi atcerētos. Ja mēģināsiet 
iemācīt visus sešus pantus, iespējams, ka bērni nezinās labi nevienu no tiem.

Trenējieties lietot uzskati
Pirms nodarbības patrenējieties izmantot uzskates līdzekļus un veikli pāršķirt lapas. Iegaumējiet attēlu 
secību, lai pareizā brīdī pāršķirtu nākošo attēlu.

Papildu uzskate
Uz kartona loksnes ar drukātiem burtiem uzrakstiet katras stundas centrālo patiesību. Katrā stundā dotas 
idejas, ko papildus izmantot, lai rosinātu bērnu interesi par stundu.

Idejas dotas, ņemot vērā dažādus mācīšanās veidus. Lai bērni labāk iemācītos, viņiem nepieciešams redzēt 
vai rakstīt, dzirdēt vai runāt, pieskarties vai aptaustīt un aktīvi piedalīties. 

Ja ir laiks, varat šīs idejas izmantot savā pulciņā.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai stundai ir doti daži atkārtošanas jautājumi. Tos var izmantot pēc stundas vai nākošajā nedēļā, pirms 
mācāt jauno stundu.

Ja atkārtošanai paredzētais laiks tiek izmantots pareizi, tad tā ir ideāla iespēja uzsvērt mācīto. Tas arī sagādā 
bērniem prieku. Jūs varat izmantot šo laiku, lai

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

2) sev noskaidrotu, ko vairāk uzsvērt, lai bērni labāk atcerētos apgūto vielu,

3) nodarbībā piedāvātu jautru aktivitāti. Bērniem patīk sacensties un meklēt iespēju piedalīties 
programmā. Bet tā ir vairāk nekā tikai spēle – tas ir mācību laiks.

Šajā grāmatā ir iekļauti tikai jautājumi stundai. Būtu lietderīgi iekļaut jautājumus arī par dziesmām, pantu 
un jebko citu, ko jūs mācāt. Šādā veidā bērni saprot, ka svarīga ir katra programmas daļa.
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Estere

Pārskats

Stunda Centrālā 
patiesība Pielietojums Bībeles pants

Estere kļūst par 
ķēniņieni
2. Ķēniņu 24:10–
25:30
Esteres 1:1–2:20

Dievam ir plāns 
katram Viņa 
bērnam.

Neatpestītajiem: Pirms tu vari uzzināt 
Dieva plānu savai dzīvei, 
tev jāpieņem Jēzus par savu 
Glābēju un Kungu.

Atpestītajiem: Paklausi Dievam un tu 
atklāsi Viņa plānu sev!

Jeremijas 29:11

“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, 
saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas 
un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es 
jums beigās došu to, ko jūs cerat.”

Mordohajs aizstāv 
patiesību
Esteres 2:21–4:3

Esi uzticīgs Dievam 
kā Mordohajs!

Atpestītajiem: Tev jāpaklausa Dievam un 
jārīkojas kā kristietim pat 
tad, kad tas ir grūti.

Atkārtojiet Jeremijas 29:11
“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, 
saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas 
un ne ļaunuma un ciešanu domas, ka Es 
jums beigās došu to, ko jūs cerat.”

Sauciens pēc 
palīdzības
Esteres 3:15b–5:2

Dievs dzird un 
atbild uz Savu 
bērnu lūgšanām.

Atpestītajiem:  Tev bieži vajag sarunāties 
ar Dievu un teikt Viņam par 
visām savām problēmām.

Psalmi 34:16

“Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis 
uzklausa viņu palīdzības saucienus.”

Dieva tauta tiek 
godāta
Esteres 5–6

Nevergo grēkam, 
kā to darīja 
Hamans!

Neatpestītajiem: Uzticies Kungam 
Jzum, kas spēj tevi atbrīvot!

Jāņa 8:36

“Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi 
būsiet brīvi.”

Estere iestājas par 
savu tautu
Esteres 6:14 
Esteres 7:1–10 
Esteres 8:3–6,8–14
73. psalms

Dievs vienmēr 
uzveic Savus 
ienaidniekus.

Neatpestītajiem: Pārliecinies, vai tu neesi 
Dieva ienaidnieks!

Atpestītajiem: Neseko ļauna darītāju 
grēcīgajiem ceļiem, redzot, 
ka tiem labi klājas, bet 
uzticies Dievam!

1. Pētera 5:7
“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo 
Viņš gādā par jums.”

Dieva tauta uzvar

Esteres 8:1-2,7
Esteres 8:11–
9:1–17
Esteres 10:1-3

Dievs īpašā veidā 
mīl Savus ļaudis 
un rūpējas par 
viņiem.

Neatpestītajiem: Tu iepazīsi Dieva 
mīlestību un rūpes, kad 
uzticēsies Kungam Jēzum 
kā savam Kungam un 
Glābējam, tā kļūstot par 
vienu no Dieva ļaudīm.

Atpestītajiem: Uzticies Dievam vienmēr!

Atkārtojiet 1. Pētera 5:7

“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo 
Viņš gādā par jums.”
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1. stunda
Estere kļūst par ķēniņieni

Rakstu vietas
2. Ķēniņu 24:10–25:30
Esteres 1:1–2:20

Centrālā patiesība
Dievam ir plāns katram Viņa bērnam

Pielietojums
Neatpestītajiem: Pirms tu vari uzzināt Dieva plānu 

savai dzīvei, tev jāpieņem Jēzus par savu 
Glābēju un Kungu.

Atpestītajiem: Paklausi Dievam un tu atklāsi Viņa 
plānu sev!

Bībeles pants
Jeremijas 29:11

“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas 
Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma 
un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko 
jūs cerat.”

Uzskate
 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 un 1-7.

 Vārdu kartītes: “Dievam ir plāns katram Viņa 
bērnam” un “Paklausi Dievam un tu atklāsi Viņa 
plānu sev” (pielietojums atpestītiem bērniem).

 Persijas impērijas karte.

 Ēdiens svinībām (daži burkāni, žāvēti augļi un 
cepumi).

 Smaržas.

  Audums vai tērps, kurā ieģērbt Esteri pirms 
došanās pie ķēniņa.

 Kronis.

Stundas vadlīnijas
Ievads

“Vai es drīkstu vēl neiet gulēt un paskatīties 
televizoru?”  

Notikumu attīstība
1 Estere un Mordohajs dzīvo svešā zemē – 

Persijā. CPN
2 Persijas ķēniņš rīko viesības.

3. Ķēniņš aicina Vašti.

4. Vašti atsakās nākt. CP
5. Vašti zaudē savas pozīcijas.

6. Skaistu meiteņu meklēšana.

Kulminācija

Estere tiek aizvesta uz pili. CPA
Estere neizpauž savu noslēpumu. CPA

Noslēgums

Estere kļūst par ķēniņieni.  CPA, CPN
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Stunda
“Kāpēc es nevaru palikt ilgi augšā un skatīties televizoru?” 

“Kāpēc sikspārņi lidojot nekam neuzskrien virsū?”

“Kāpēc zīdaiņiem jāraud?”

Kāpēc? Kāpēc? Kāpēc? Mums ir daudz “kāpēc”, vai ne? Esmu 
pārliecināts, ka mazā Estere arī bieži jautāja: “Kāpēc?” Varbūt viņai 
bija šādi kāpēc:

“Kāpēc mēs atšķiramies no citiem Sūsu iedzīvotājiem?”

Viņas brālēns Mordohajs atbildēja: “Mēs esam jūdi, Dieva izredzētā 
tauta. Mēs pielūdzam Dievu un paklausām Viņam, jo Viņš ir vienīgais 
patiesais Dievs.

Esterei vēl bija jautājumi. “Kādēļ visi cilvēki Sūsās nav jūdi?”

“Sensenos laikos,” atbildēja Mordohajs, “Dievs Savai tautai deva zemi, 
bet tauta Viņam nepaklausīja un sāka pielūgt elku dievus. Dievs par 
sodu ļāva viņu zemē iebrukt svešu ķēniņu karaspēkiem. Šīs armijas 
sagūstīja daudz jūdu un aizveda viņus uz savu zemi. Tādēļ mēs dzīvojam 
Persijā. Mūsu vecvecvecāki bija starp šiem sagūstītajiem.”

“Kādēļ es nedzīvoju pie savas mammas un tēta?” Estere mēdza jautāt.

“Viņi nomira,” Mordohajs skumji paskaidroja, “bet es par tevi uzticīgi 
gādāju.” Tiešām, viņš to darīja jau no Esteres pusaudža gadiem.

Esteres dzīvē bija daudz bēdīgu notikumu. Bet jauki bija tas, ka Dievam 
bija plāns viņas dzīvei. Estere bija jūdu bārenīte, un, iespējams, nebija 
daudz cilvēku, kas domātu, ka viņa būtu kaut kas īpašs, bet Dievam 
viņa bija īpaša. Viņam bija ļoti labs plāns Esteres dzīvei. Tā tas ir katram 
Dieva bērnam. Ja tu esi Dieva bērns, Viņam ir īpašs plāns tavai dzīvei.

Kas ir Dieva bērni? Bībelē teikts, ka “cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva 
varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic Viņa Vārdam” (Jāņa 1:12).

Tas nozīmē, ka tu kļūsti par Dieva bērnu brīdī, kad lūdz un patiešām 
tā arī domā, lai Kungs Jēzus paņem prom tavus grēkus un pārvalda 
tavu dzīvi. Ikvienam no mums nepieciešams pieņemt Kristu kā savu 
Kungu un Glābēju. Dieva bērns var zināt, ka Dievam viņa dzīvei ir 
īpašs plāns, tāpat kā Viņam bija lieli plāni ar Esteri.

Attēls 1-1
Tagad dosimies uz namu, kas pilnīgi atšķīrās no Esteres mājas. Tas 
pacēlās pāri lielajai Sūsu pilsētai. Ja tev tam būtu jāapiet apkārt, tad 
vajadzētu mērot apmēram četrus kilometrus. Tā bija ļoti, ļoti nozīmīga 
vieta – Persijas ķēniņa pils. Tajā laikā Persija bija pasaules lielākā valsts. 
Šeit ķēniņš Ahasvers no sava troņa pārvaldīja lielo impēriju.

Tieši tolaik ķēniņš rīkoja lielas viesības. Viņš gatavojās doties jaunā 
karagājienā, taču pirms tam saaicināja uz dzīrēm daudz ievērojamu 

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Dievam 
ir plāns katram Viņa 
bērnam.”

Mordohaja ģimene bija no 
Benjamīna cilts.

Ja iespējams parādiet 
kartē Persijas impēriju, 
ļaujot bērniem sameklēt 
Sūsas (tagadējā Irānas 
teritorijā).

Ahasvers nozīmē “varens 
vīrs”. 
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vīru, lai  pie reizes arī kaltu plānus. Pils zāles pildījās ar armijas 
komandieriem, augstmaņiem un lielkungiem. Tās bija iespaidīgas 
viesības, kas turpinājās 180 dienas! Kā tev patiktu šādas svinības?

Kas tā bija par pili, tieši kā radīta viesībām! Dārzos pie marmora 
pīlāriem ar sudraba gredzeniem bija piestiprināti balti un zili aizkari. Tur 
bija dažādu krāsu marmora grīdas. Daudzviet bija zelta un sudraba soli.

Šo lielo svinību pēdējās septiņās dienās uz pili tika uzaicināti visi Sūsu 
iedzīvotāji. Ķēniņienei pilī bija atsevišķas svinības visām sievietēm.

Lepnais ķēniņš gribēja, lai visi redz, cik viņš ir varens un bagāts. 
Viņš izrādīja savu bagātību un dārgumus. Vīna bija vairāk nekā 
iespējams izdzert, bet viņam nebija un nebija miera: “Kā lai es šiem 
ļaudīm parādu, cik esmu īpašs, varens un bagāts?” Tad viņam radās 
ideja. “Manās viesībās jāierodas ķēniņienei!” viņš domāja. “Viņa ir 
visskaistākā sieviete. Tad visi tiešām sapratīs, ka esmu liels, jo man ir 
tik daiļa ķēniņiene.” 

Attēls 1-2
Viņš ātri aizsūtīja septiņus kalpus pēc ķēniņienes. Pat viņas vārds 
“Vašti” bija sevišķs – tas nozīmēja “skaistā”. Ķēniņš gaidīja. Iespējams, 
ka viņš jau bija komandieriem, augstmaņiem un prinčiem izlielījies 
par savu ķēniņieni.

Kalpi atgriezās vieni paši. “Ķēniņiene atsakās nākt,” viņi teica ķēniņam. 
Bībelē nav teikts, kādēļ ķēniņiene Vašti nenāca, vienīgi tas, ka ķēniņš 
Ahasvers ļoti sadusmojās. Viņa plāns bija izgāzies! Šis lielais ķēniņš 
nezināja, ka ir liels, visvarens Dievs un ka notiekošais saskan ar Viņa 
plānu. Tam pat bija sakars ar Dieva plānu jūdu bārenītei Esterei. 

Ir labi atcerēties, ka Tas, kuram ir plāns Viņa bērniem, ir visvarens. 
Mums reizēm ir kādas idejas, bet mēs nespējam tās īstenot. Ar Dievu 
tā nav! Viņš spēj īstenot Savus plānus! Ja esi Dieva bērns, tad atceries 
to! Un zini, ka Dieva plāns tavai dzīvei ir labs! Viņš ir gan labs, gan 
visvarens Dievs. Dievs Savā Vārdā saka, ka Dieva griba ir laba, tīkama 
un pilnīga (Romiešiem 12:2).

Attēls 1-3
Pilī viss šķita sagriežamies ar kājām gaisā. Ķēniņš Ahasvers nekavējoties 
apspriedās ar saviem padomniekiem.

“Kas saskaņā ar likumu mums jādara ar ķēniņieni Vašti?” viņš jautāja.

Padomnieku priekšnieks sacīja: “Ķēniņiene Vašti ir rīkojusies slikti ne 
tikai pret ķēniņu, bet arī pret visiem Persijas impērijas iedzīvotājiem. 
Kad citas sievietes izdzirdēs, ko viņa ir darījusi, arī tās vairs neklausīs 
saviem vīriem. Tas izraisīs nebeidzamas problēmas!”

CPN

Parādiet centrālo 
patiesību.

Kopā ar pirmsskolniekiem 
skaitiet līdz septiņi.

Izdaliet bērniem “svinību 
ēdienu” - burkānu šķēlītes, 
žāvētus augļus u.c. 
Tas palīdzēs bērniem 
atcerēties.

Bībeles komentātori nav 
vienprātīgi, kāpēc Vašti 
atteicās paklausīt ķēniņa 
pavēlei. Vieni domā, ka  
ķēniņiene gribēja parādīt 
ķēniņam, ka uz viņu 
neattiecas pavēles,

 bet citi domā, ka ķēniņš 
pierasīja no viņas amorālu 
rīcību viesu priekšā.
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“Ķēniņam jāizdod karaliskais dekrēts, ka Vašti vairs nav ķēniņiene. Kad 
sievietes to dzirdēs, tad paklausīs saviem vīriem.”

Šī jaunā pavēle tika ierakstīta Persijas likumos, ko nekad, nekad nevarēja 
mainīt.

Attēls 1-4
Ziņas ātri tika sagatavotas izplatīšanai pa visu impēriju. Tika izsūtīti 
jātnieki ar likuma kopijām. Jaunā likuma vēsts izplatījās ātri: ķēniņiene 
Vašti vairs nav ķēniņiene. Viņa nekad vairs nenāca ķēniņa priekšā.

Pagāja ilgs laiks, kamēr ķēniņš Ahasvers pārstāja dusmoties un atkal 
sāka domāt par Vašti. Viņa padomnieki to ievēroja. “Lai ķēniņvalstī 
tiek izsludināta visskaistāko jaunavu meklēšana,” tie ieteica. “Atvedīsim 
tās uz pili, un tad ķēniņš varēs izvēlēties visskaistāko sev par ķēniņieni.”

Ķēniņš atzina, ka tā ir laba doma, un drīz vien sākās meklēšana.

Attēls 1-5
Visas skaistās jaunās meitenes atveda uz pili. Ķēniņa kalpiem tika uzdots 
parūpēties, lai viņas būtu rūpīgi koptas.

Viena no šīm jaunietēm bija īpaši skaista. Tā bija jūdiete Estere. Tādēļ, 
ka viņa bija tik daiļa, viņai nācās atstāt savas mājas un nākt uz pili. 
Estere piederēja vienīgajam patiesajam Dievam. Pagānu ķēniņa pils 
būtu pēdējā vieta, kur tu varētu cerēt viņu sastapt. Droši vien Estere 
bija bēdīga, kad atvadījās no Mordohaja.

Kādēļ tā notika? Dievs gribēja, lai Estere nonāk pilī. Varbūt tu savā 
ģimenē esi vienīgais kristietis. Dievam tur tev ir īpašs uzdevums. Viņš 
vēlas, lai tu pārējiem parādi, kādas pārmaiņas tavā dzīvē ir radījis Kungs 
Jēzus. Padomā par savu klasi. Dievs tevi tur ir ielicis, lai kāds tiem, kuri 
nepazīst Kungu Jēzu, parādītu, ko nozīmē būt kristietim. Reizēm ir ļoti 
grūti skolā dzīvot tā, lai iepriecinātu Jēzu, bet vai tas nepalīdz uzzināt, 
ka nekas nenotiek bez Dieva atļaujas? Ja atcerēsies, ka Dieva plāns ir 
labs, tas palīdzēs nekurnēt un nežēloties. Patiešām, tas ir pats labākais!

Tu ne vienmēr zināsi, kādēļ ar tevi notiek kaut kas bēdīgs vai grūts, 
bet Dievam ir iemesls, kādēļ Viņš to pieļauj. Kādu dienu arī Estere 
to uzzinās, bet šobrīd viņa vēl nesaprot, kādēļ Dievs vēlas, lai viņa 
atrastos pilī.

Kad Estere ieradās pilī, viņai tikai iedotas septiņas kalpones, lai tās 
meiteni aprūpētu. Esterei sieviešu mājā tika ierādīta vislabākā vieta.

Pirms doties pie ķēniņa, visām jaunajām meitenēm bija jāiziet gadu ilgs 
skaistumkopšanas kurss. Tad viena pēc otras tās tika stādītas priekšā 
ķēniņam. Viņas varēja ņemt visu, kas varētu darīt tās vēl skaistākas. 
Vai vari iztēloties, kā meitenes izraugās tērpus un rotaslietas? Ikviena 
no viņām cerēja tikt izraudzīta par ķēniņieni.

Ķēniņa septiņi 
padomdevēji bija elitāra 
grupa, kuriem bija īpašas 
privilēģijas un iespējas 
sniegt padomus, izlemjot 
svarīgākos jautājumus.

Likumi tika izziņoti, 
izmantojot zirgu pastu.

Tika nodrošināts, lai 
informācija izplatītos visā 
impērijā. Bērniem patiks 
tēlot, kā ziņas tika ātri 
nodotas tālāk.

CPA

Iedodiet dažas smaržas 
bērniem pasmaržot.
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Mordohajs, Esteres brālēns, katru dienu gāja uz sieviešu mājas pagalmu. 
Viņš vēlējās uzzināt, kā klājas Esterei.

Estere nevarēja ar viņu sastapties, un Mordohajs nevarēja iet pie Esteres. 
Tāds bija Persijas galma likums. Bet kādi kalpi pienesa Mordohajam 
ziņas no Esteres.

Mordohajs par kaut ko domāja. Viņam un Esterei bija noslēpums. 
Mordohajs bija teicis Esterei, lai pilī to nevienam neatklāj. Vai vari 
iedomāties, kas tas par noslēpumu? Jā, Estere bija jūdiete. Tas bija 
viņu noslēpums. Kaut arī Estere nezināja, kādēļ nedrīkst to teikt, 
viņa neteica, jo tā bija licis Mordohajs. Paklausot Morohajam, viņa 
paklausīja Dievam.

Svarīgi ir atcerēties, ka Dieva plānu savai dzīvei atklāj tie, kuri Viņam 
paklausa. Kad lasi Bībeli, tad raugies, lai tu paklausi Tās norādījumiem. 
Ja tu kā kristietis nepaklausi Dievam, tad vari palaist garām to, ko Viņš 
tev ir plānojis. Estere bija paklausīga Dievam, jo cienīja un paklausīja 
Mordohajam, kurš bija stājies viņas vecāku vietā. Dieva pavēle ir: “Godā 
savu tēvu un māti!” Tā nu Estere zināja, ka viņai jāglabā noslēpums. 

Tur ārā, pagalmā, Mordohajs domāja: “Vai Esterei izdodas neizpaust 
noslēpumu? Vai tik kāds viņu nepazīst?” 

Redzēsim, kas notiks tālāk!

Beidzot pienāca diena, kad Esterei bija jāstājas ķēniņa priekšā. Kalps, 
kas par viņu rūpējās, pateica, ko ģērbt mugurā, un Estere tā arī darīja.
Viņa neizvēlējās neko citu, lai būtu skaistāka. Estere bija skaista, un, 
iespējams, ka rotaslietas un izsmalcinātās drēbes tikai sabojātu viņas 
skaistumu. Estere visiem patika.

Attēls 1-6
Estere droši vien bija satraukta un nobijusies, kad tika vesta ķēniņa 
Ahasvera – pasaules vislielākā valdnieka priekšā.

Ķēniņam šķita, ka Estere ir skaistāka par visām citām meitenēm. Viņš 
nolēma, ka Estere būs ķēniņiene. Esterei galvā tika uzlikts ķēniņienes 
kronis. Nu viņa bija ķēniņiene Estere! Viņa bija lielās impērijas 
ķēniņiene. Tā bija daļa no Dieva plāna viņai. 

Ja esi Dieva bērns, atceries, ka Dievam ir plāns arī tev! Tas ir vislabākais 
plāns! Paklausot Dievam, tu to atklāsi. Kad tu audz lielāks, lūdz, lai 
Dievs tev atklāj, par ko Viņš vēlas, lai tu kļūtu. Varbūt Viņš vēlas, lai 
tu kļūsti par šoferi vai medmāsu, vai skolotāju, vai strādnieku rūpnīcā, 
vai misionāru. Lūdz, lai Dievs tev palīdz vienmēr iet pa to ceļu, kuru 
Viņš tev ir izvēlējis. Tas ne vienmēr būs ceļš, kuru tu pats izraudzītos. 
Reizēm tas var būt ļoti grūts. Galvenais, lai tu rīkotos saskaņā ar Dieva 
prātu. Bībelē, Jeremijas 29:11 teikts: “Es zinu, kādas Man domas 
(plāni) par jums, saka Tas Kungs, miera un glābšanas domas (plāni) 
un ne ļaunuma…” 

Runājiet čukstus, kā it kā 
uzticot kādam noslēpumu.

CPA

Izlasiet pantu no Bībeles.

Paņemiet auduma gabalu 
vai halātu un ietērpiet 
vienu bērnu kā Esteri 
pirms došanās pie ķēniņa.

Var izgatavot kroni un 
uzlikto to Esterei galvā.

CPA

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Ceļš, ko Dievs bija paredzējis Esterei, bija ļoti savāds, bet pilnīgs. Nu 
viņa bija ķēniņa pilī. Vai viņa spēs paturēt savu noslēpumu? Citā reizē 
tu to uzzināsi.

Attēls 1-7
Padomāsim par Esteri, kas mums atgādina, ka Dievam ir brīnišķīgs 
plāns katram no Viņa bērniem. Varbūt tu par to neko nezini, jo neesi 
Dieva bērns. Vai tu vēlētos par tādu kļūt? Vienīgais veids, kā to izdarīt, 
ir būt gatavam novērsties no visa, par ko zini, ka tas tavā dzīvē ir slikts, 
un pieņemt Kungu Jēzu par savu Glābēju un Kungu. Tu tagad pat vari 
Viņam teikt: “Mīļais Kungs Jēzu, piedod visus manus grēkus un to, ka 
esmu gājis pats savus ceļus. Paldies, ka Tu manis dēļ miri pie krusta. 
Lūdzu, izglāb mani, ņem manu dzīvi un dari mani par to, par ko Tu 
vēlies.” Tad tu sāksi atklāt, kādu ceļu Dievs tev ir sagatavojis.

Kristiešu zēni un meitenes, vai nav saviļņojoši zināt, ka Dievam ir plāns 
jūsu dzīvei? Kad notiek kaut kas bēdīgs vai neizprotams, atcerieties, 
ka Dieva ceļi ir vislabākie. Paklausīt nozīmē uzzināt Dieva plānu sev. 
Varbūt tu kaut kādā ziņā neesi bijis paklausīgs. Nedari vairs tā! Atgriezies 
atpakaļ no tā un lūdz Dievam piedošanu! Tu vari Viņam teikt: “Mīļais 
Debesu Tēvs, piedod, ka šajā ziņā esmu bijis Tev nepaklausīgs! Palīdzi 
man to vairs neatkārtot! Paldies Tev par apsolījumu piedot, kad mēs 
izsūdzam Tev savus grēkus.” Dievam paklausīgie bērni izbauda Viņa 
īpašos plānus savā dzīvē.

Atkārtošanas jautājumi
1. No kā tu vari secināt, ka Ahasvers bija bagāts? (180 dienu ilgas 

svinības, skaista pils, daudz ēdiena.)

2. Ko ķēniņš vēlējās no ķēniņienes Vašti? (Lai viņa uzliktu galvā 
kroni un piedalītos svinībās.)

3. Kāda ir atšķirība starp cilvēka plāniem un Dieva plānu? (Cilvēki 
ne vienmēr spēj īstenot savus plānus, bet Dieva plāns ir nevainojams 
un to vienmēr īsteno.)

4. Kāpēc ķēniņš Ahasvers sadusmojās uz ķēniņieni Vašti? (Viņa 
nepaklausīja ķēniņa uzaicinājumam.)

5. Kādai Dieva pavēlei tev būtu grūti paklausīt? (Mīlēt ienaidniekus; 
darīt labu tiem, kas mūs sāpina, utt.)

6. Par ko, uzticoties Dievam un paklausot Viņam, tu vari būt 
pārliecināts? (Ka visas lietas Dievs vērsīs par labu.)

7. Ko padomdevēji ieteica darīt ķēniņam? (Izvēlēties citu ķēniņieni.)

8. Kāpēc Dievs pieļāva, ka izraēlieši tika aizvest trimdā? (Viņi 
novērsās no Dieva un pielūdza elkus.)

CPN

Atkārtošanas spēle

Kroņi

Kroņus izgriež (skat. 
Resursu mapē). 

Uz astoņiem kroņiem 
uzraksta punktu skaitu 
un uz diviem – “Gāzt no 
troņa”. 

Visus kroņus ieliek 
maisiņā. 

Sadala grupu komandās 
un uzdod jautājumus. Ja 
atbilde ir pareiza, tad no 
maisiņa izvelk vienu kroni. 
Var turpināt vilkt. Ja izvelk 
“Gāzt no troņa”, iegūtie 
punkti tiek zaudēti. 

Kroņus atliek atpakaļ 
maisiņā un turpina spēli, 
līdz atbildēti visi jautājumi. 

Uzvar komanda, kura 
ieguvusi lielāko punktu 
skaitu.

Aiciniet bērnus uzņemt 
Kungu Jēzu savā 
dzīvē. Norādiet laiku un 
vietu padomdošanai. 
Sarunai izmantojiet 
padomus, kas doti 56.lpp. 
“Padomdošana soļi 
bērnam, kurš vēlas nākt 
pie Kristus”. 

Parādiet kartīti ar 
centrālās patiesības 
pielietojumu atpestītam 
bērnam.

CPA
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9. Kāpēc mēs esam pelnījuši Dieva sodu? (Mēs esam grēkojuši pret 
Dievu.)

10. Kāpēc Estere tika aizvesta uz pili? (Lai kopā ar citām meitenēm 
tiktu parādīta ķēniņam, kurš izraudzījās citu ķēniņieni.)

11. Ja Jēzus ir tavs Glābējs, kāpēc Dievs tomēr pieļauj grūtības tavā 
dzīvē? (Lai kaut ko tev mācītu vai arī lai tu pēc notikušā spētu 
palīdzēt citiem.)

12. Kāpēc Estere paklausīja Mordohajam un neatklāja noslēpumu, 
ka viņa ir jūdiete? (Viņa domāja, ka Mordohajs zina, kas ir viņai 
ir labāk.)



Estere
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2. stunda
Mordohajs aizstāv patiesību

Rakstu vieta 
Esteres 2:21–4:3

Centrālā patiesība
Esi uzticīgs Dievam kā Mordohajs!

Pielietojums
Atpestītajiem: Tev jāpaklausa Dievam un jārīkojas 

kā kristietim pat tad, kad tas ir grūti.

Bībeles pants
Atkārtojiet Jeremijas 29:11

“Jo Es zinu, kādas Man domas par jums, saka Tas 
Kungs, miera un glābšanas domas un ne ļaunuma 
un ciešanu domas, ka Es jums beigās došu to, ko 
jūs cerat.”

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

 Vārdu kartītes: “Esi uzticīgs Dievam kā 
Mordohajs!” (centrālā patiesība) un “Tev 
jāpaklausa Dievam un jārīkojas kā kristietim pat 
tad, kad tas ir grūti”. 

 Mazs bloknots un zīmulis vai pildspalva.

 Zīmoglaka vai vasks un zīmogs, lai demonstrētu, 
kā tika aizzīmogotas vēstules.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai tu proti glabāt noslēpumus? 

Notikumu attīstība
1. Mordohajs uzzina par sazvērestību nogalināt 

ķēniņu.

2. Viņš to paziņo.  CPA
3. Ziņojums tiek pieņemts, bet Mordohajs 

nesaņem nekādu atlīdzību.                 CPA
4. Hamans tiek paaugstināts.

5. Citiem ir jāklanās Hamana priekšā.

6. Mordohajs atsakās to darīt. 

7. Kalpotāji izstāsta Hamanam iemeslu.  CPA
8. Hamans nolemj nogalināt jūdus.

Kulminācija

Hamans lūdz ķēniņam atļauju.

Atļauja tiek dota.

Noslēgums

Izplatās ziņas, ka divpadsmitā mēneša 
trīspadsmitajā dienā jūdi tiks nogalināti.              
  CPA
Mordohajs sēro. CPA
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Evaņģēlija aktivitāte
Dieva pieņemts
Parāda kartīti ar vārdu “PIEŅEMTS”.

Cik labi būt pieņemtam, vai ne? Cik labi, ka tev ir draugs, kurš tevi 
mīl tādu, kāds tu esi! Kad bērni vēlas kopā ar tevi sēdēt pie pusdienu 
galda vai spēlēt kādu spēli, tu jūti, ka esi pieņemts. Kad esi strādājis 
pie kāda projekta un citi novērtē tevi un tavu darbu, tu apzinies, ka 
esi pieņemts.

Vai ir kādas reizes, kad ir labi būt nepieņemtam? Ja kādi bērni dara 
sliktas lietas, tad labāk ir būt nepieņemtam viņu pulkā. Vai tu esi par 
kaut ko pārliecināts, ka to nevajadzētu darīt, kaut arī citi bērni to dara?

Paskaidrojiet ar dažiem piemēriem:  palikt ļoti vēlu vakaros nomodā, ēst ļoti 
daudz čipsu, ātrās uzkodas (un citu neveselīgu pārtiku), tērēt daudz naudas 
stilīgām drēbēm.

Dieva Vārds māca, ka vairums cilvēku dara kaut ko citu, nekā tu vēlies 
darīt. 

Lai bērns izlasa no Bībeles Mateja 7:13.

Visiem cilvēkiem pasaulē ir grēka problēma. Bībele saka, ka visi ir 
grēkojuši (Romiešiem 3:23 a). Viss, ko mēs domājam, runājam vai 
darām pret Dievu, ir grēks. Tu varbūt neesi nekad lietojis narkotikas, 
skatījies internetā pornogrāfiskas mājas lapas, bet ir arī citas sliktas 
lietas, kas ir grēks. Kad tu nepaklausi mammu un tēti, tu grēko. Pat 
slikta attieksme pret to, ko viņi liek tev darīt, ir grēks. Sods par grēku 
ir atšķirtība no Dieva ļoti briesmīgā vietā – ellē. Pants, kuru ______ 
(bērna vārds) izlasīja pirms brīža, atklāj, ka daudzi dodas pazušanā.

Cits bērns izlasa Mateja 7: 14 no Bībeles.

Cik cilvēku saskaņā ar šo pantu iet pa šauro ceļu, kas ved uz mūžīgo 
dzīvi kopā ar Dievu Debesīs? (Daži.) Es vēlos būt kopā ar mazāko 
grupu, nevis ar daudzajiem, un tu? Dievs saka, ka Viņš dod tikai vienu 
ceļu, kā tavi grēki var tikt piedoti. Viņš ir nodrošinājis šo ceļu. Viņš 
sūtīja pasaulē Savu Dēlu Jēzu Kristu. Jēzus piedzima kā bērniņš, pieauga 
un kļuva par vīru. Viņš dzīvoja nevainojamu dzīvi šeit uz zemes. Viņš 
neko sliktu un nepareizu nedarīja. Kādā dienā ļauni cilvēki Viņu sodīja 
kā kādu noziedznieku. Viņi Jēzu piesita krustā. Viņš nebija pelnījis nāvi. 
Jēzus cieta, asiņoja un nomira, samaksājot par mūsu grēkiem. Bībelē 
rakstīts: “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” (1. Jāņa 
1:7 b) Jēzus ķermenis tika apglabāts kapā, bet Viņš tur nepalika. Pēc 
trim dienām Viņš augšāmcēlās. Tagad Viņš dzīvo Debesīs!

Kad tu atzīsties Dievam, ka esi grēcinieks, un tici, ka Jēzus mira pie 
krusta par taviem grēkiem, tu izvēlies Jēzu par savu Glābēju, tad tu 
izvēlies iet šauro ceļu. Varbūt tava ģimene un draugi nav kopā ar tevi 
uz šaurā ceļa. 

Parādiet PIEŅEMTS. 

Tavu izvēli viņi var arī nepieņemt, bet daudz svarīgāk ir tas, ka tu esi 

Sagatavo kartīti ar 
astoņām īsām līnijām 
kartītes vidū. Lai 
bērni uzmin vārdu, 
kas jāieraksta kartītē. 
Ierakstiet katru uzminēto 
burtu, līdz uzminēts 
viss vārds  PIEŅEMTS. 
Pirms stāstījuma parādiet 
aizpildīto kartīti.

Pirms

Pēc

Izlasiet pantu no Bībeles.

_  _  _  _  _  _  _  _  

_  _  _  _  _  _  _  _  P  I  E Ņ  E M T  S
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Dieva pieņemts. Tu vari lūgt Dievu par savu ģimeni un draugiem, lai 
arī viņi izvēlas iet šauro ceļu.

Ja tu līdz šim neticēji Kungam Jēzum kā savam Glābējam, es ceru, ka tu 
šodien to darīsi. Tev ir iespēja ar mani par to parunāt pēc nodarbības.
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Stunda

Attēls 2-1
Vai tu proti glabāt noslēpumus? Mordohajs droši vien cerēja, ka Estere 
prot. Vai atceries, kas bija šis noslēpums? Jā, tas, ka Estere bija jūdiete.

Mordohajs bija ķēniņa kalps un strādāja pie pils vārtiem. Viņš redzēja 
nākam iekšā un ejam ārā daudz interesantu cilvēku. Bieži viņš dzirdēja 
garāmgājēju tērzēšanu.

Kādu dienu viņš “saspicēja ausis” un ieklausījās uzmanīgāk. Tas, ko 
viņš dzirdēja, izklausījās pēc sazvērestības! Mordohajs saprata, ka divi 
vīri ir nodomājuši nogalināt ķēniņu Ahasveru!

Mordohajs saprata, ka kaut kas jādara, lai izjauktu viņu ļauno plānu. 
Viņš ātri aizsūtīja ziņu Esterei, un Estere to pateica ķēniņam. Ja esi 
Dieva bērns, vai atceries, kā tu par tādu kļuvi? 

Īsi atkārtojiet pagājušajā stundā mācīto par šo tēmu. 

Ja tu esi Dieva bērns, tev jābūt Dievam uzticīgam, tāpat kā Estere 
uzticējās Mordohajam. Būt uzticīgam nozīmē darīt to, ko Dievs grib, 
kaut arī tas būtu grūti. Būs reizes, kad tev nāksies iestāties pret ļaunumu. 
Varbūt daži no tavas klases slikti izturas pret kādu zēnu Miku. Tie 
viņu apsmej, zobojas un nespēlējas ar Miku. Ar tevi viņi spēlējas, bet 
ar Miku nē. Kas tev kā kristietim būtu jādara? 

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Ja tu gatavojies darīt to, ko Dievs grib, tas nozīmē mierīgi teikt: “Es 
domāju, mums vajadzētu Miku ņemt savā komandā.” Varbūt tu vari 
spēlēties ar Miku, tā parādot citiem, ka vēlies ar viņu draudzēties. Dieva 
bērni nedrīkst atļaut notikt ļaunām un nejaukām lietām, necenšoties 
tās apturēt. Esi uzticīgs Dievam, tāds, kāds bija Mordohajs!

Nu ķēniņš zināja par sazvērestību. Tika veikta rūpīga izmeklēšana. Abi 
vīri tika atzīti par vainīgiem un pakārti. 

Tad to visu rūpīgi pierakstīja ķēniņa laiku grāmatā. Tur tika ierakstīts 
arī Mordohaja vārds. Ķēniņš nepamanīja Mordohaja vārdu, jo nedeva 
viņam nekādu atalgojumu vai dāvanu, kā šādos gadījumos ķēniņš mēdz 
darīt tam, kurš izdarījis tādu pakalpojumu. 

Bieži vien, kad būsi Dieva pusē, neviens tevi neslavēs un neteiks paldies. 
Bija kāds zēns, vārdā Toms. Daži no viņa draugiem ielavījās augļu dārzā 
un mielojās ar sulīgiem sarkaniem āboliem.

“Tom, te tev viens. Šie patiešām ir garšīgi.”

“Nē, paldies,” Toms mierīgi atbildēja.

“Kādēļ nē?” draugs uzstāja.

“Es pārāk nepriecājos par zagtiem āboliem,” paskaidroja Toms.

“Toms paibērniņš,” draugs izsmēja, “un mēs savā grupā negribam 
paibērniņus, vai ne?”

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Esi 
uzticīgs Dievam kā 
Mordohajs!”

Lai kāds bērns ieraksta 
Mordohaja vārdu piezīmju 
grāmatiņā. 4. stundā 
vēlreiz lieto šo piezīmju 
grāmatiņu.

CPA

CPA
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Toms pārnāca mājās diezgan bēdīgs. Viņam patika spēlēties ar zēniem, 
bet savā sirdī Toms zināja, ka ir paklausījis Dievam. Dievs priecājās, 
ka zēns ir bijis Viņam uzticīgs. Daudz svarīgāk ir patikt Dievam, nekā 
cilvēkiem. Bībelē teikts: “Dievam vairāk jāklausa nekā cilvēkiem” 
(Apustuļu darbi 5:29). Tā darīja Mordohajs.

Attēls 2-2
Vēlāk ķēniņš nolēma vienam no saviem vīriem, Hamanam, piešķirt lielu 
godu. Visiem karaļnama kalpiem un amatpersonām ķēniņš pavēlēja 
klanīties lepnā Hamana priekšā.

Attēls 2-4
Kad Hamans lepni gāja caur pils vārtiem, visi karaļa kalpi noliecās līdz 
pat zemei viņa priekšā. Kā lepnajam Hamanam patika, ka visi šie kalpi 
tik zemu klanījās! Bet tur bija viens, kurš neklanījās! Vai vari uzminēt, 
kurš tas bija? Jā, Mordohajs.

Bībelē nav pateikts, kādēļ Mordohajs neklanījās, bet mēs domājam, 
ka viņš jutās tā, it kā viņam liktu Hamanu pielūgt. To viņš nevarēja 
darīt. Dieva likumā teikts: “Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā!” 
Dieva ļaudis neder pielūgt nevienu un neko, izņemot Dievu. Mordohajs 
zināja, ka neklanīšanās Hamana priekšā var sagādāt viņam nepatikšanas, 
bet viņš vēlējās palikt patiess Dieva priekšā un paklausīt pat tad, kad 
ir grūti. 

Ja esi Dieva bērns, Dievs to sagaida arī no tevis. Dievs vēlas, lai paklausi 
Viņa pavēlēm un parādi, ka piederi Viņam. Palikt uzticīgam Dievam 
nozīmē paklausīt pat tad, kad tas ir grūti.

Varbūt tu ārā spēlējies ar draugiem. Tēvs ir noteicis nākt mājās plkst. 
6.00, bet spēle vēl nav beigusies. Draugi saka: “Turpini, paliec līdz 
beigām!” Dieva pavēle ir: “Godā savu tēvu un māti!” (2. Mozus 20:12a) 
Ja tu paliec uzticīgs Dievam, tad teiksi: “Piedodiet, man tagad jāiet.” 
Brīnišķīgākais ir tas, ka Dievs dod tev spēku palikt Viņam uzticīgam. 
Nekad nebūs tā, ka Dievs tev nepalīdzēs rīkoties pareizi. Dievs ir uzticīgs 
Saviem bērniem, tādēļ viņi spēj būt uzticīgi Viņam. Mordohajs par to 
bija pārliecināts.

Attēls 2-3
Kāda kņada sacēlās, kad viņš neklanījās Hamana priekšā! Daži ķēniņa 
ierēdņi jautāja: “Kādēļ tu neievēro ķēniņa pavēli?” Bet Mordohajs 
atteicās klanīties.

Tā nu viņi gāja un teica Hamanam: “Mordohajs neklanās tavā priekšā, 
viņš ir jūds.” Bija zināms, ka Mordohajs ir jūds. 

Vai tu esi kristietis? Vai kāds tev ir jautājis: “Kādēļ tu ej svētdienskolā?” 
Vai tu paskaidroji, ka esi kristietis? Vai tavā ģimenē vecāki, brāļi un 

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības  pielietojuma 
kartīti glābtam bērnam: 
“Tev jāpaklausa Dievam 
un jārīkojas kā kristietim 
pat tad, kad tas ir grūti.”

Izlasiet pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.

Parādiet centrālās 
patiesības  pielietojuma 
kartīti glābtam bērnam.

CPA
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māsas zina, ka tu lasi Bībeli vai esi izpalīdzīgs tādēļ, ka esi kristietis? Ja 
gribi būt uzticīgs Dievam, tev jābūt pazīstamam kā kristietim. Dieva 
Vārdā lasām: ““Jūs esat Mani liecinieki,” tā saka Tas Kungs.” (Jesajas 
43:10 a) Ja esi liecinieks, tu nevari noslēpt, ka esi kristietis.

Varbūt tev tieši tagad ir grūti būt uzticīgam Dievam. Tu ar kādu par 
to gribētu parunāt. Es labprāt uzklausītu tevi un lūgtu kopā ar tevi. Ja 
vēlies, pienāc pie manis pēc nodarbības (norādiet vietu). Ir svarīgi, lai 
tu paliktu uzticīgs Dievam tāpat kā Mordohajs.

Redzot, ka Mordohajs neklanās viņa priekšā, Hamans kļuva ļoti, ļoti 
dusmīgs. Viņš savā ļaunajā prātā plānoja, kā atmaksāt. Hamans bija 
tik dusmīgs, ka nedomāja par vienu vīru, bet gribēja iznīcināt visu 
jūdu tautu.

Attēls 2-5
Viņš steidzās pie saviem padomniekiem, lai noskaidrotu, kura diena 
būtu visizdevīgākā šīs ļaunās sazvērestības īstenošanai. Padomnieki 
meta kauliņus un tad nosprieda, ka divpadsmitā mēneša trīspadsmitā 
diena būtu tā piemērotākā. Persieši nezināja, ka Tas Kungs Dievs 
(nevis veiksme vai neveiksme) pārvalda visas dienas. Tā nu Hamans 
bija pārliecināts, ka viņu pavadīs veiksme, īstenojot savus plānus pret 
jūdiem.

Vispirms par saviem plāniem bija jāpastāsta ķēniņam, un Hamans to 
arī steigšus darīja. 

“Ak, ķēniņ Ahasver, tavā impērijā ir ļaudis, kuri turas savrup. Tie atšķiras 
no visiem citiem cilvēkiem un neievēro ķēniņa likumus. Ak, ķēniņ, 
nav labi tādiem ļaut dzīvot! Ja ķēniņam tas patīk, lai tiek izdota pavēle 
tos iznīcināt. Es došu desmit tūkstošus sudraba talentu, lai palīdzētu 
segt izdevumus.” 

Viltīgais Hamans neteica, ka viņš grib iznīcināt jūdus.

Ķēniņam Ahasveram neradās ne mazākās aizdomas. Viņš piekrita šim 
plānam. Viņš pat novilka un iedeva Hamanam savu gredzenu. Tas 
nozīmēja, ka Hamans var apzīmogot jauno likumu. Tad visi zinās, ka 
tas ir ķēniņa Ahasvera izdots likums un nav atceļams.

“Tev nav jāmaksā tā nauda,” ķēniņš teica Hamanam. “Dari ar šiem 
ļaudīm, kā tev patīk.”

Viss gāja labāk, nekā Hamans bija uzdrošinājies cerēt. Likums drīz 
vien tika uzrakstīts un apzīmogots ar ķēniņa zīmogu, ar gredzenu, ko 
nu valkāja Hamans.

Attēls 2-6
Jātnieki iznēsāja ziņu pa visu impēriju. Persieši bija lieli meistari ziņu 
ātrā izplatīšanā. Jātnieki ar zirgiem, mūļiem vai kamieļiem veica zināmu 

Ja laiks atļauj, parādiet kā 
vēstules tiek aizzīmogotas 
ar zīmoglaku.

Mudiniet atpestītos 
bērnus nostāties Dieva 
pusē. Palīdziet viņiem 
saskatīt Dieva vadību.

Izlasiet pantu no Bībeles.

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.
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attālumu, tad ziņu pārņēma citi vēstneši, kas savukārt pēc brīža to 
nodeva atkal nākošajiem jātniekiem. Tā ziņas izplatījās ļoti, ļoti ātri. 
Šoreiz ziņa bija gaužām bēdīga. Bija izdots likums, ka divpadsmitā 
mēneša trīspadsmitajā dienā jānogalina visi jūdi. Šī diena bija pēc 
nepilniem vienpadsmit mēnešiem.

Vēsts ātri izplatījās galvaspilsētā Sūsās. Jūdi bija šokēti – divpadsmitā 
mēneša trīspadsmitajā dienā viņi visi mirs! 

Vai nebūtu bijis labāk, ja Mordohajs būtu klanījies Hamana priekšā, 
nevis ievedis visus jūdus šajā nelaimē? Ja Mordohajs savā sirdī zināja, 
ka klanīšanās nozīmē Hamana pielūgšanu, viņš godīgi paklausīja 
Dievam. Mēs mācījāmies, ka Bībelē teikts: “Dievam vairāk jāklausa 
nekā cilvēkiem” (Apustuļu darbi  5:29). Mums arī tā jādara pat tad, ja 
tas ir ļoti, ļoti grūti. Tas nozīmē uzticību Dievam. Atceries, ka Dievs 
tev palīdzēs. Viņš tevi stiprinās, kad būs ļoti grūti. Esi uzticīgs Dievam, 
jo Viņš ir apsolījis būt uzticīgs tev. “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! 
Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu!” 
(Jesajas 41:10a) Kad nāk grūtības, atceries šo brīnišķīgo apsolījumu.

Mordohajs bija gaužām satriekts, kad izdzirdēja briesmīgos jaunumus. 
Viņš saplēsa savas drēbes, ieģērbās maisā un kaisīja pelnus uz galvas. 
Bībeles laikos cilvēki, uzvilkdami vecas rupja auduma drēbes, pauda 
lielas bēdas. Mordohajs Sūsu centrā skaļi raudāja.

Ko ķēniņš un Hamans darīja pēc tam, kad tika izsūtītas šīs briesmīgās 
vēstis? Viņi vienkārši apsēdās dzert un priecāties. Hamans un ķēniņš 
Ahasvers nezināja, ko šis jaunais likums nozīmē pilī. Estere bija rūpīgi 
glabājusi savu noslēpumu. Mums jāgaida, lai uzzinātu, kas notiks.

Ja esi Dieva bērns, neaizmirsti Viņam paklausīt. Nekaunies teikt, ka 
tu esi kristietis. Dzīvo Dievam.  Esi uzticīgs kā Mordohajs pat tad, 
kad ir grūti. Dievs būs tev uzticīgs. Bībelē teikts: “Dievs ir uzticīgs” 
(1. Korintiešiem 1:9).

Atkārtošanas jautājumi
1. Kā Mordohajs izglāba ķēniņa dzīvību? (Viņš izstāstīja Esterei par 

sazvērestību pret ķēniņu.)

2. Kāpēc cilvēkiem bija jāzemojas Hamana priekšā? (Viņš bija ķēniņa 
augstākais ierēdnis, un ķēniņš pavēlēja to darīt.)

3. Ko Dievs vēlas, lai tu darītu, ja tavi draugi cenšas tevi pierunāt 
darīt sliktu? (Aizstāvēt taisnību un rīkoties pareizi.)

4. Kāpēc Mordohajs nezemojās Hamana priekšā? (Mordohajs bija 
jūds. Dievs pavēlēja jūdiem zemoties un pielūgt vienīgi Viņu.)

5. Ko Hamans nolēma darīt, kad Morhohajs nezemojās viņa priekšā? 
(Nogalināt viņu un pēc tam nogalināt visus jūdus valstī.)

6. Kāpēc Jēzus Kristus nomira pie krusta? (Uzņēmās sodu, kas pienācās 
mums par mūsu grēkiem.)

Atkārtošanas spēle

“Vārdu puzle”

Uz lielas lapas uzrakstiet 
vārdus “Esi uzticīgs 
Dievam” un sagrieziet 
lapu 12 gabalos. (Skat. 
Resursu mapē.) 

Ja bērns pareizi atbild uz 
jautājumu, tad viņš paņem 
vienu puzles gabalu un 
novieto uz galda, mēģinot 
puzles gabalus savienot 
pareizā kārtībā. 

Bērni mēģina uzminēt 
visu teikumu. 

Spēli turpina, līdz visi 
jautājumi ir atbildēti.

CPA
Parādiet centrālās 
patiesības  kartīti.

Izlasiet  pantu no Bībeles.

CPA
Parādiet centrālās 
patiesības  pielietojuma 
kartīti glābtam bērnam.
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7. Tika izraudzīta diena, kad tiks nogalināti jūdi. Kas patiesībā 
kontrolēja visu notiekošo? (Dievs)

8. Nosauc dažas labas lietas, kas notikušas tāpēc, ka tu esi aizstāvējis 
taisnību un patiesību par Dievu. (Varbūt kāds izvēlējās rīkoties 
pareizi vai kāds uzzināja patiesību par Dievu.)

9. Ko ķēniņš deva Hamanam kā īpašu pilnvaru zīmi? (Savu gredzenu 
ar zīmogu un atļauju pašam izdot likumus pret jūdiem.)

10. Kāpēc likums tika uzrakstīts daudzās valodās un izplatīts pa visu 
valsti? (Lai visi uzzinātu par jauno likumu un to saprastu.)

11. Kāpēc jūdiem varēja rasties domas, ka Dievs par viņiem nerūpējas? 
(Likumā bija teikts, ka visi jūdi tiks nogalināti.)

12. Kas tev jādara, kad šķiet, ka Dievs nerūpējas par tevi? (Jāuzticas 
Viņam un jālūdz no Viņa drosme un izpratne par to, kas patiesībā 
notiek.)
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3. stunda
Sauciens pēc palīdzības

Rakstu vieta 
Esteres 3:15b–5:2

Centrālā patiesība
Dievs dzird un atbild uz Savu bērnu lūgšanām.

Pielietojums
Atpestītajiem:  Tev bieži vajag sarunāties ar Dievu un 

teikt Viņam par visām savām problēmām.

Bībeles pants
Psalmi 34:16

“Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa 
viņu palīdzības saucienus.”

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

 Vārdu kartītes: “Dievs dzird un atbild uz Savu 
bērnu lūgšanām” (centrālā patiesība) un “Tev 
bieži vajag sarunāties ar Dievu un teikt Viņam 
par visām savām problēmām” (pielietojums 
atpestītam bērnam).

 Gabals maisu auduma.

 Sceptera attēls.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Jaunās ziņas ātri izplatās un skumdina. 

Notikumu attīstība
1. Jūdi raud un gavē.  CP
2. Estere uzzina par Mordohaja bēdām. 
3. Estere sūta Mordohajam drēbes. 
4. Mordohajs atsakās tās pieņemt.
5. Estere sūta pie Mordohaja Hatahu.
6. Hatahs aiznes Esterei ziņas no Mordohaja. 
7. Estere baidās iet pie ķēniņa.  CPA
8. Estere sūta Mordohajam ziņu: “Es to nevaru 

darīt.”  CPA
9. Mordohajs atbild: “Tev tas jādara!”  CPA
10. Estere nolemj iet.
11 Jūdi un Estere gavē. CPA

Kulminācija
Estere ieiet iekšējā pagalmā.

Noslēgums
Ķēniņš paceļ savu scepteri. CPA
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Evaņģēlija aktivitāte
Kur meklēt palīdzību
Kad tev atgadās kāda problēma, tad ir labi, ja zini, kur meklēt palīdzību. 

Lai četri bērni iznāk priekšā un tur uzskates kartītes – zobs, auto, grāmatas, 
slimnieks. Stāstījuma laikā norādiet uz attiecīgo attēlu.

Kad tev sāp zobs, kur tu meklē palīdzību? (Tu ej pie zobārsta.) Kas 
palīdz, ja auto ir saplīsis? (Mehāniķis) Kur tu dodies, ja nesaproti, kā 
izpildīt mājas darbu? (Pie skolotāja, vecākiem vai mājskolotāja.) Kad tu 
esi slims, kas tev var palīdzēt? (Ārsts)

Vai tu ej pie zobārsta, ja saplīsusi automašīna? Vai mehāniķis ir 
piemērotāks šim darbam? Vai tu ej pie ārsta, kad neproti izpildīt 
mājasdarbu? 

Īsi pārrunājiet katru situāciju.

Kad tev ir kāda problēma, tev nepieciešams griezties pie tā, kas patiesi 
spēj palīdzēt.

Bērni noliek uzskates līdzekli un apsēžas. Parādiet tumšo sirdi.

Un kā ir ar mūsu grēka problēmu? Vai tu domā, ka visiem šajā telpā 
ir šī problēma? 

Sagaidiet atbildes.

Bībele māca: ‘Virs zemes nav neviena tik taisnīga cilvēka, kurš darītu 
tikai labu un nekad negrēkotu.” (Salamans māc. 7:20) Neviens nevar 
teikt: “Es esmu bez grēka.” Mēs esam pārkāpuši Dieva likumus, 
domājot, runājot un darot sliktas lietas. Nosauciet dažus veidus, kā 
grēko zēni un meitenes. 

Īsa diskusija.

Grēks ir šausmīga problēma, kas pasaulē ienesa sāpes. Grēks arī šķir 
mūs no Dieva, un, ja mēs nesaņemsim palīdzību, mēs nekad netiksim 
Debesīs.

Kas var palīdzēt grēka problēmā? 

Parādiet krustu.

 Tikai Dievs var palīdzēt. Dievs, kas mūs radīja, mīl mūs. Viņš zina, ka 
paši nevaram atrisināt grēka problēmu. Tāpēc Dievs sūtīja Savu Dēlu 
Jēzu Kristu. Viņš samaksāja par mūsu grēkiem ar Savu krusta nāvi. 
Jēzus nebija pelnījis nāvi; Viņš cieta un mira tevis un manis dēļ. Jēzu 
apglabāja kapā, bet pēc trim dienām Viņš augšāmcēlās. Viņš ir dzīvs! 
Šodien Viņš dzīvo Debesīs.

Ja tu lūgsi Jēzu Kristu piedot grēkus, tad tu jau šodien būsi glābts no 
soda par grēku. Viņš vienīgais var palīdzēt, Viņš var piedot grēku, un 
tad tev būs iespējams dzīvot kopā ar Dievu Debesīs.  

Izgatavo sešus uzskates 
līdzekļus (Skat. Resursu 
mapē.): (1) zobs, 
(2) automašīna, (3) 
grāmatas, (4) slims 
cilvēks, (5) tumša sirds un 
(6) sarkans krusts.
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Attēls 3-1
Ziņas izplatījās ātri un tāpat arī bēdas. Kad jūdi uzzināja, kas notiks 
divpadsmitā mēneša trīspadsmitajā dienā, tie raudāja un tērpās maisos. 
Tie arī neēda, un to sauc par gavēšanu. Cilvēki reizēm gavē, ja patiesi 
grib noskaņoties uz Dievu, lūdzot Viņa palīdzību.

Jūdi zināja, ka vienīgi Dievs var tos izglābt no posta. Tajās dienās daudz 
jūdu sauca uz Kungu Dievu pēc palīdzības. Tie zināja, ka pagātnē Dievs 
ir uzklausījis Savu ļaužu lūgšanas. Bībelē skaidri pateikts, ka Dievs 
joprojām ir tas pats. Viņš dzird Savu bērnu lūgšanas un atbild uz tām. 
Viens no Viņa bērniem Bībelē ir uzrakstījis šos vārdus: “Skaļā balsī es 
piesaucu To Kungu, un Viņš atsaucās man no Sava svētā kalna” (Ps. 
3:5). Vienīgi Dieva bērni var būt droši, ka Dievs dzirdēs viņu lūgšanas 
un atbildēs uz tām. Vai tu esi Dieva bērns? Tu kļūsti par Dieva bērnu, 
kad pieņem Kungu Jēzu par savu Glābēju un Kungu. Ja tu tas esi, Dievs 
ir tavs mīlošais Tēvs. Dievam patīk dzirdēt, ka tu ar Viņu runā. Viņš 
vienmēr klausās. Viņš ir ļoti liels un varens. Viņš vienmēr spēj dzirdēt.

Kādā vakarā šī patiesība kļuva ļoti reāla vienam kristiešu zēnam. Viņš 
kopā ar tēvu un māti dzīvoja vientuļā zemnieku sētā, tālu no pilsētas. 
Tajā vakarā tēvs nopietni saslima un māte lūdza, lai dēls iet pasaukt 
ārstu. Nebija cita veida, kā paziņot ārstam, ka nepieciešama viņa vizīte. 
Ātrākais veids, kā nokļūt līdz ārstam, bija jāt ar zirgu, bet zēnam bija bail 
no tumsas. Māte pastāvēja uz to, ka tas jādara, un beidzot zēns lūdza 
Dieva palīdzību. Viņš kāpa zirgam mugurā un ceļā uz pilsētu lūdza. 
Dievs viņu sveiku un veselu aizvadīja līdz ārsta mājai. Ārsts uzreiz varēja 
nākt. Pateicoties tam, tēvs atkal varēja izveseļoties. Tajā naktī zēns īpašā 
veidā piedzīvoja, ka Dievs dzird un atbild uz Savu bērnu lūgšanām.

Jūdi zināja, ka šajā posta laikā viņiem ir vajadzīgs Dievs. Viņam 
nav pārāk lielu un neatrisināmu problēmu, pat ne ļaunā Hamana 
sazvērestība.

Ķēniņiene Estere pilī neko nezināja par Hamana ļaunajiem plāniem. 
Estere vēl nebija dzirdējusi, kas noticis ar viņas tautu. Viņa, protams, 
joprojām turēja noslēpumā to, ka ir jūdiete.

Kādu dienu viņas kalpones atnesa savādu ziņu. “Ķēniņiene Estere, 
kaut kas ir jūdus ļoti apbēdinājis. Šķiet, ka viņi ir ļoti nobijušies. Tie 
valkā maisus un sēž pelnos. Pat Mordohajs stāv uz ielas pils priekšā, 
ģērbies neglītā maisā.” (Tolaik bija tāds paraža, ka cilvēki, kuriem bija 
lielas bēdas, valkāja maisu un sēdēja pelnos, gluži tāpat, kā šodien daži 
tērpjas melnās drēbēs, kad ir nomiris kāds mīļš cilvēks.)

Ķēniņiene bija patiesi satraukta, kad dzirdēja šīs ziņas par jūdiem. 
Iespējams, kalpones brīnījās par to, bet viņas neuzdeva ķēniņienei 
jautājumus.

“Kas slikts ir noticis?” domāja ķēniņiene Estere. “Ja vien es varētu 

CP
Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Dievs 
dzird un atbild uz Savu 
bērnu lūgšanām.”

Ļoti parasts veids jūdiem, 
kā izpaust savas bēdas, 
bija uzvilk maisu audumu 
un skaļi raudāt.

Varat iedot bērniem 
aptaustīt maisu audumu.
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parunāt ar Mordohaju, bet tas nav iespējams! Man kaut kā tas 
jānoskaidro! Man jāpalīdz Mordohajam!” 

Attēls 3-2
Satrauktā ķēniņiene dabūja dažas labas drēbes un lūdza, lai kalps tās 
aiznes Mordohajam. “Saki, lai viņš tās uzģērbj,” Estere mudināja, “un 
aizvāc to maisu.”

Kalps steidzās pie Mordohaja, bet, kad viņš centās iedot drēbes, 
Mordohajs atteicās tās pieņemt. Tā nu kalps atgriezās pie Esteres.

“Ak, kādēļ tu tās nes atpakaļ? Vai Mordohajs tās neņēma?” jautāja 
satrauktā ķēniņiene. Kalps paskaidroja, ka Mordohajs tās atraidīja, bet 
nedeva nekādus paskaidrojumus. Ķēniņiene juta, ka tur slēpjas kaut 
kas šausmīgs. Viņai tas bija jāizdibina.

Viņa pasauca Hatahu, vienu no saviem kalpiem. “Tev jāiet pie 
Mordohaja un jānoskaidro, kas un kāpēc viņu ir satraucis,” viņa izmisīgi 
pavēlēja.

Attēls 3-3
Hatahs aizsteidzās pie Mordohaja un pavēstīja, ko ķēniņiene teikusi. 
Mordohajs izjuta lielu atvieglojumu, uzzinot, ka ķēniņiene zina par 
jūdu lielajām bēdām.

“Hatah, tev ķēniņienei viss jāpastāsta,” Mordohajs atbildēja. “Es atteicos 
klanīties Hamana priekšā. Viņš ļoti sadusmojās un pavēlēja nogalināt 
jūdus. Hamans pat ir apsolījis ķēniņam samaksāt lielu sudraba naudas 
summu. Paziņo to ķēniņienei Esterei!”

Mordohajs iedeva Hataham pa visu ķēniņvalsti izsūtītās Hamana 
pavēles kopiju. “Hatah, tev jāsaka, lai ķēniņiene Estere iet runāt ar 
ķēniņu un lūdz izglābt mūsu tautu. Tev jāliek viņai saprast, ka tas ir 
ļoti svarīgi.”

Hatahs nekavējās un neuzdeva nekādus jautājumus.

Attēls 3-4
Viņš steidzās atpakaļ uz pili, kur Estere nepacietīgi gaidīja. “Ķēniņiene 
Estere,” Hatahs steidzīgi iesāka, “tās… tās Mordohajam un visiem 
jūdiem ir ļoti sliktas izredzes! Tiem divpadsmitā mēneša trīspadsmitajā 
dienā jāmirst! Ņem, lasi, ko Mordohajs atsūtīja!”

Lasot pavēli, ķēniņienes seja kļuva ļoti bēdīga. Hatahu tas izbrīnīja. 
“Ķēniņiene Estere,” Hatahs turpināja, “tev jāiet pie ķēniņa Ahasvera un 
jālūdz, lai nenogalina visus jūdus. Mordohajs teica, ka tev tas jādara!”

Bērni var izspēlet  
situāciju ar Mordohaju un 
Hatahu.
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“Ak, nē!” ķēniņiene izsaucās. Viņa bija šokēta un nobijusies. Estere 
juta, ka to viņa neuzdrīkstēsies darīt.

Es brīnos, vai ķēniņiene bija aizmirsusi, ka tas Kungs Dievs var dot 
viņai drosmi! Vai viņa aizmirsa nest savu problēmu Dieva priekšā? Ja 
Kungs Jēzus ir tavs Glābējs, tu esi Dieva bērns un vari Debesu Tēvam 
stāstīt par savām bailēm. Psalmā 50:15 lasām: “Piesauc Mani bēdu 
laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godātT” Lai kādas būtu 
tavas bēdas (varbūt draugs tevi ir atstājis, tētis zaudējis darbu vai kāds 
tev saka sliktas lietas), saki to savam Debesu Tēvam. Viņš tev palīdzēs, 
un tu Viņu slavēsi. Neaizmirsti runāt ar Dievu par savām problēmām 
un vajadzībām, kad esi nobijies. Šķiet, ka Estere aizmirsa.

“Hatah,” viņa teica, “tev vēlreiz jāiet pie Mordohaja un jāpasaka, lūk, 
kas. Ikviens zina, ka jebkurš vīrietis vai sieviete, kas neaicināts ieiet 
pie ķēniņa iekšējā pagalmā, tiek sodīts ar nāvi. Dzīvs paliek tikai tas, 
kuram ķēniņš izstiepj pretim savu zelta scepteri.”

Scepteris ir zizlis, kas pieder ķēniņam. Tas pauž ķēniņa varu un tiesības 
valdīt.

“Tāds ir likums,” Estere turpināja. “Un, Hatah, pasaki Mordohajam, 
ka es jau 30 dienas neesmu aicināta pie ķēniņa.”

Estere domāja par problēmām. Tās šķita nepārvaramas, bet, kad tev ir 
lielas problēmas, atceries, ka Dievs ir daudz lielāks par tām. Dievam 
nekas nav par grūtu. Viņam pieder visa vara, Viņš var darīt visu, ko 
vēlas. Ja Kungs Jēzus ir tavs Glābējs, šis Dievs ir tavs Debesu Tēvs. 
Visvarenais Kungs bija arī Esteres Dievs, bet nupat viņa vairāk domāja 
par savām problēmām nekā par Dievu.

Kad Hatahs vēlreiz aizsteidzās pie Mordohaja, Estere domāja, ka 
brālēns sapratīs.

Hatahs uzmeklēja Mordohaju un pateica, ko ķēniņiene bija sacījusi. 
“Viņa jau 30 dienas nav aicināta pie ķēniņa,” Hatahs nobeidza. 
Ķēniņienes teiktais patiešām nozīmēja, ka viņai ir neiespējami runāt 
ar ķēniņu.

Attēls 3-5
Nebija viegli Mordohaju pārliecināt. 

“Hatah,” viņš stingri teica, “tev Esterei jāaiznes šāda ziņa: “Estere, 
nedomā, ka tu izglābsies tādēļ, ka dzīvo ķēniņa namā. Pat tad, ja tu neko 
neteiksi ķēniņam, jūdi tiks glābti, bet tu un tava ģimene nogalināta. Kas 
zina, vai tu tieši šī laika dēļ neesi nokļuvusi ķēniņienes godā? Varbūt, 
ka tu tieši tādēļ kļuvi par ķēniņieni, lai varētu izglābt savu tautu.” 

Mordohajs gribēja Esterei atgādināt, ka Dievam ir plāns Viņa bērniem. 
Vai viņa neatradās pilī saskaņā ar Dieva plānu?

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: 
“Dievs dzird un 
atbild uz Savu bērnu 
lūgšanām.”

Izmantojiet tādus 
piemērus, ar kādām 
situācijam jūsu bērni 
saskaras.

CPA

Parādiet sceptera 
attēlu.

CPA
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Mēs jau esam mācījušies, ka Dievam ir nodoms izglābt ikvienu ticīgo. 
Viņš ir mūs ielicis mūsu ģimenē, ielā, kur dzīvojam, un skolā, kur 
mācāmies, lai lietotu mūs īpašā veidā. 

Bija zēns, vārdā Kaspars, kurš dzīvoja kādā ielā, sauksim to par Tilta 
ielu. Viņš bija kristietis. Reiz Tilta ielā ieradās kāds vīrietis un sieviete, 
lai noturētu bērniem īpašu sapulci. Viņi nezināja, kur dzīvo bērni. 
Izkāpuši no mašīnas, viņi sastapa Kasparu. 

“Mēs zēniem un meitenēm noturēsim īpašu sapulci. Vai tu vari pateikt, 
kurās mājās dzīvo bērni?” 

“Protams!” Kaspars teica un aizveda viņus uz tām mājām, kur bija bērni.

Kad mājas bija apstaigātas, vīrietis Kasparam teica: “Es domāju, ka 
Dievs bija ieplānojis tev dzīvot šajā ielā. Tādēļ, ka tu šeit biji, mēs 
varējām bērniem izdalīt ielūgumus. Liels paldies tev!” 

Kaspars bija ļoti laimīgs, apzinoties, ka Dievs pat izplānojis, kur viņam 
dzīvot.

Pilī Hatahs Esterei visu izstāstīja. Viņai, domājot par iešanu neaicinātai 
pie ķēniņa, bija ļoti, ļoti bail. Tomēr Estere drosmīgi izlēma, ka mēģinās 
izglābt savu tautu, pat ja, to darot, viņa zaudētu dzīvību.

Attēls 3-6
Viņa aizsūtīja Mordohajam atbildi. 

“Sapulcini pilsētas jūdus. Gavējiet manis dēļ, neēdiet un nedzeriet 
trīs dienas. Es ar savām kalponēm pilī darīšu to pašu. Tad es iešu pie 
ķēniņa. Un, ja tad miršu, tad miršu.”

Estere zināja, ka viņai vajadzīga Dieva palīdzība. Kristiešu zēni un 
meitenes, jums visu laiku ir vajadzīga Dieva palīdzība, vai ne? Varbūt 
tu skolā savā klasē esi vienīgais kristietis un ir ļoti grūti dzīvot Dievam. 
Stāsti to savam mīlošajam Debesu Tēvam. Viņš grib, lai tu to saki. 
Viņš ir apsolījis palīdzēt. Varbūt mājās ir problēmas, par kurām tu 
nevienam nevari stāstīt. Tu to vari teikt Dievam. Viņš ir tajā ieinteresēts 
un var palīdzēt. Vienalga, vai tās ir lielas vai mazas problēmas, stāsti 
tās Dievam. Atceries Bībeles pantu: “Piesauc Mani bēdu laikā, un Es 
izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt” (Ps. 50:15). Dievs ir tik liels un 
varens, ka Viņam nekas nav par grūtu. Viņš dzird un atbild uz Savu 
bērnu lūgšanām.

Tādēļ Estere zināja, ka viņai un viņas tautai jālūdz Dieva palīdzība. 

Kad Mordohajs to uzzināja, viņš slepeni sūtīja jūdiem ziņu. Tie gavēja 
un lūdza trīs dienas. Ak, cik ļoti tiem bija vajadzīga Dieva palīdzība! 

Estere nevarēja atstāt pili, lai gavētu un lūgtu kopā ar citiem. Viņa 
sasauca savas kalpones. Estere lūdza palīdzību Dievam, kurš bija 
varenāks par ķēniņu Ahasveru.

Pēc trim dienām Estere apvilka savas ķēniņienes drēbes un gāja uz 

CPA

CPA
Parādiet centrālās 
patiesības pielietojuma 
kartīti.

Izlasiet pantu no Bībeles. 

Pirmsskolniekiem patiks 
skaitīt  dienas.
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iekšējo pagalmu. Viņa bija ļoti satraukta. Iekšējā pagalmā viņa gaidīja. 
Esteres sirds bija kā pamirusi. Vai ķēniņš pastieps pretim savu zelta 
scepteri? Vai arī viņai būs jāmirst?

Ar aizturētu elpu viņa gaidīja, ko ķēniņš darīs. Ķēniņš Ahasvers skatījās 
uz savu skaisto ķēniņieni, un tad viņa roka sakustējās.

Attēls 4-1
Jā, viņš izstiepa savu zelta scepteri! Estere varēja nākt un runāt ar viņu!

Dievs bija sadzirdējis Savas tautas saucienu! Dievs vienmēr dzird, 
kad Viņa bērni ar Viņu runā. “Šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš 
klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta” (1. Jāņa 5:14). Reizēm Dievs 
nedara to, ko mūsuprāt vajadzētu darīt. Bet Dievs vienmēr dara to, 
kas ir vislabākais. Cik brīnišķīgi ir būt Dieva bērnam un zināt, ka Viņš 
apsola dzirdēt un atbildēt uz mūsu lūgšanām, tāpat kā tajos senajos 
laikos Viņš atbildēja Savai tautai.

Ko Estere teica ķēniņam? Tas, ko viņa darīja, bija ļoti pārsteidzoši! Bet, 
lai to uzzinātu, mums jāpaciešas līdz nākamajai reizei.

Kristiešu zēni un meitenes, nekad neaizmirstiet, ka jūsu Debesu Tēvs 
dzird jūsu lūgšanas un atbild uz tām! Vai tu katru dienu velti laiku 
sarunām ar Viņu? Vai stāsti Viņam par savām problēmām? Vai tu 
lūdz, lai Dievs izglābj tavus draugus vai ģimenes locekļus, kuri nepazīst 
Kungu Jēzu? Noslēgumā lūgsim, lai Dievs palīdz mums lūgt. 

“Mīļais Debesu Tēvs, paldies, ka Tu esi liels Dievs, kas spēj dzirdēt mūsu 
lūgšanas un atbildēt uz tām. Lūdzu, piedod, ka reizēm mēs nerunājam 
ar Tevi, un palīdzi mums katru dienu lūgt. Jēzus Vārdā. Āmen.”

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko Morhohajs darīja, kad uzzināja par jauno likumu? (Apģērbās 

skrandās un skaļi raudāja.)

2. Kā Estere uzzināja, kas noticis ar Mordohaju? (Viņa sūtīja savu 
kalpu pie Mordohaja uzzināt, kas noticis.)

3. Ko Mardohajs vēlējās, lai Estere darītu un kā līdzētu savai tautai? 
(Ietu un lūgtu ķēniņam atstāt dzīvu viņas tautu.)

4. Kāpēc to darīt Esterei bija bīstami? (Ķēniņš nebija aicinājis viņu. 
Ja kāds bez aicinājuma ieradās pie ķēniņa, tad par to draudēja nāves 
sods.)

5. Kurš Bībeles pants mums palīdz, kad sastopamies ar briesmām? 
(Psalmi 34:15)

6. Par ko Mordohajs brīdināja Esteri, ja viņa neies pie ķēniņa? (Arī 
viņas dzīvība netiks saudzēta, kaut arī viņa ir ķēniņiene.)

Atkārtošanas spēle

“Lūgšanu kartītes”

Pārkopējiet Bībeles 
pantus un sagrieziet 
tos pa vienam. Pantus 
ielieciet maisiņā. 

Grupu sadaliet komandās.

Ja bērns atbild pareizi, 
viņš no maisiņa izvelk 
vienu kartīti, izlasa 
Bībeles pantu skaļi un 
savai komandai iegūst 
tik punktu, kāda ir rakstu 
vietas ciparu summa. 
(Piem., Jeremijas 33:3 
ir 33+3=36 punkti vai 
1.Tesalanoķiešiem 5:17 
ir 1+5+17=23 punkti.) 
Kartītes pēc izlasīšanas 
atliek atpakaļ maisiņā. 

CPA
Parādiet centrālās 
patiesības pielietojuma 
kartīti.

Izlasiet pantu no Bībeles. 

CPA
Parādiet centrālās 
patiesības pielietojuma 
kartīti.
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7. Ko nozīmē lūgt Jēzu glābt no grēka? (Atzīt Dieva priekšā, ka esi 
grēcinieks, ticēt, ka Jēzus mira tavu grēku dēļ, un lūgt piedošanu un 
glābšanu no soda par grēku.)

8. Ko nozīmēja, ka Estere lūdza jūdus gavēt? (Neko neēst vai nedzert 
un šo laiku pavadīt lūgšanās.)

9. Kāpēc Estere lūdza jūdus lūgt par viņu? (Viņai bija nepieciešama 
Dieva palīdzība, lai dotos pie ķēniņa un lūgtu atļauju ar viņu runāt.)

10. Kādās situācijās tev būtu jālūdz par kādu? (Par slimu draugu, par 
vecāku darbu utt.)

11. Ko Estere lūdza par savu tautu? (Lai saudzē viņu dzīvības.)

12. Ko tev vajadzētu darīt, kad tu piedzīvo Dieva palīdzību? (Pateikties 
Dievam un pastāstīt citiem, kā Dievs ir atbildējis uz tavām 
lūgšanām.)

Uzvar komanda, kurai ir 
lielāks punktu skaits. 
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4. stunda
Dieva tauta tiek godāta

Rakstu vieta
Esteres 5–6

Centrālā patiesība
Nevergo grēkam, kā to darīja Hamans!

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Uzticies Kungam Jēzum, kas spēj 

tevi atbrīvot!

Bībeles pants
Jāņa 8:36

“Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi.”

Uzskate
 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 un 4-7.

 Vārdu kartīte: “Nevergo grēkam, kā to darīja 
Hamans!” (centrālā patiesība).

 Viesību ēdiens bērniem.

 2. stundā lietotā piezīmju grāmatiņa.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ķēniņiene ātri paliecās uz priekšu un pieskārās 
zelta scepterim.

Notikumu attīstība
1. Estere ielūdz ķēniņu un Hamanu uz viesībām.

2. Estere ielūdz ķēniņu un Hamanu uz otrām 
viesībām.  CP

3. Hamans ar to lepojas. 

4. Mordohajs atsakās zemoties Hamana priekšā.

5. Zereša un draugi iesaka Hamanam uzcelt 
Mordohajam karātavas. CPN

6. Ķēniņš nevar aizmigt.

7. Kalps skaļi izlasa, ka Mordohajs ir atklājis 
sazvērestību.

8. Ķēniņš jautā Hamanam, kādu godu lai parāda 
šādam cilvēkam.  CPN

9. Hamans izsaka savus priekšlikumus. 

Kulminācija

Ķēniņš dara tā, kā Hamans ir ieteicis.

Hamans pavada Mordohaju.

Noslēgums

Hamans atgriežas mājās pazemots. CPN
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Evaņģēlija aktivitāte
Lauzt grēcīgus ieradumus

Palūdziet, lai priekšā iznāk viens bērns un saliek kopā plaukstas. (Vēlams, lai 
viņam būtu mugurā krekls vai džemperis ar garām piedurknēm.) Apmetiet ap 
plaukstām vienreiz dziju un sasieniet to. Tad palūdziet, lai bērns pārrauj saiti.

Viņš to izdarīs bez grūtībām.

Ar mūsu sliktajiem ieradumiem (lamāšanos, zagšanu un azartspēlēm) 
ir līdzīgi – sākumā šķiet tik viegli no tiem atteikties. Taču, turpinot to 
darīt, rodas ieradums, kuru lauzt ir ļoti grūti.

Stāstot turpiniet tīt dziju vairākām kārtām.

Tu pasaki vienu lamu vārdu un pēc tam vēl, un vēl. Tu nozodz rotaļlietu, 
pēc tam divriteni, tad naudu, un viss kļūst arvien sliktāk un sliktāk. 
Ar ko tas beigsies?

Tagad pamēģini pārraut dziju, kas daudzās kārtās ir aptīta ap tavām 
plaukstām. Tu to vairs nevari. Ir nepieciešama palīdzība, kāds, kas 
pārgriež dzijas pavedienus. Tā arī tavā dzīvē ir nepieciešams Jēzus 
Kristus, kurš atbrīvos tevi no grēcīgiem ieradumiem, kas tur tevi savā 
gūstā. Kungs Jēzus Kristus mira pie krusta un augšāmcelās, lai atbrīvotu 
mūs un dotu spēku dzīvot paklausībā Viņam.

Evaņģēlija aktivitāte
Lepnā iekšiene

Kurš var man paskaidrot, kas ir lepnība? 

Sagaidiet atbildes.

Lepnība ir būt par sevi augstākās domās, nekā tu patiesībā esi. Lepnība 
nav patiesība. Dievs redz, kāds tu esi patiesībā. Mēs mācījāmies par 
Hamanu, kurš bija ļoti lepns cilvēks. Taču lepnība piemīt arī tev un 
man.

Parādiet kartīti ar uzrakstu “Patiesais es”.

Lepnība cilvēkā nerodas no lietām, kas tev pieder vai ko tu dari, – 
lepnība nāk no iekšienes. Tā ir tavas sirds (tava patiesā es) problēma. 
Bībelē teikts: “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga.” 
(Jeremijas 17:9) 

Pārlociet tīro sirdi pāri vārdiem: patiesais es.

Tava sirds var tevi mānīt un mēģināt pārliecināt domāt par sevi labāk, 
nekā patiesībā ir. Tu vari sev teikt: “Man nav nekādu problēmu. Es 
negrēkoju. Citi bērni dara sliktas lietas, es gan ne.” Vai iestāstīt tev, ka 
sliktās lietas, kuras tu dari, patiesībā nemaz nav sliktas.

Pat ja tu domā, ka tava sirds ir skaidra, Dievs zina patiesību. 

Pārlociet tumšo sirdi pāri tīrajai sirdij. 

Šo īso priekšmetu stundu 
varat lietot pēc Bībeles 
panta mācīšanas.

53. lpp. ir uzskate šai 
aktivitātei.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Dievs zina, ka, kopš Ādams un Ieva grēkoja, katrs cilvēks ir dzimis ar 
vēlēšanos rīkoties pēc sava prāta un sacelties pret Dievu. Tāpēc katra 
grēcīga doma vai slikti vārdi, vai ļauni darbi ir pret Dieva likumiem. Ja 
tu paņem to, kas nepieder tev, tu grēko. Ja tu aprunā kādu vai nepalīdzi 
tam, kuram nepieciešama palīdzība, tu grēko.

Grēks pasaulē ir ienesis daudz sāpju. Bet vissliktākais, ko grēks ir 
izdarījis, ir tas, ka grēka dēļ tu esi šķirts no Dieva. Kamēr tavi grēki 
tev nebūs piedoti, tev būs par tiem jācieš briesmīgs sods. Tas nozīmē, 
ka kādu dienu tev būs jādodas uz ļoti šausmīgu vietu elli, nevis uz 
jaukajām Debesīm.

Ir tikai viens, kura sirds nav lepna, un tas ir Dievs. Dievs ir mūsu 
Radītājs, un Viņš ir pilnīgi tīrs, šķīsts (svēts) un labs. Neskatoties uz 
to, ka Dievs ir svēts, bet tu esi grēcīgs, Dievs tevi ļoti mīl. 

Parādiet krustu un kapu.

Dievs tik ļoti tevi mīlēja, ka Viņš sūtīja Savu Dēlu Kungu Jēzu ciest 
un mirt pie krusta par taviem un maniem grēkiem. Bībele saka: „Ka 
Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem, un ka Viņš aprakts, 
un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem.” (1. Korintiešiem 15:3,4) 
Jēzus ne tikai samaksāja par taviem grēkiem, bet Viņš arī augšāmcēlās 
no nāves! Tagad Viņš ir dzīvs un dzīvo Debesīs!

Ja tu atzīsti, ka esi grēkojis, un tici, ka Jēzus mira arī tavu grēku dēļ, tu 
vari uzticēties Viņam kā savam Glābējam no grēka. 

Parādiet tumšo sirdi un tad atlociet to atpakaļ, parādās tīrā sirds.

Dievs piedos tev grēkus un izmainīs tavu sirdi. Tad tu vēlēsies patikt 
Dievam visā – domās, vārdos un darbos. Tu būsi Dieva bērns un kādu 
dienu dzīvosi kopā ar Dievu Debesīs. Ja tu līdz šim neesi uzticējies 
Kristum kā personīgajam Glābējam un tev ir jautājumi par to, tad pēc 
nodarbības parunāsim par to. Uzticeties Jēzum Kristum kā Glābējam 
ir vissvarīgākā izvēle tavā dzīvē. 

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Stunda
Attēls 4-2
Ķēniņiene ātri panācās uz priekšu un pieskārās zelta sceptera smailei. 

Ķēniņš Ahasvers jautāja: “Ķēniņiene Estere, kāds ir tavs lūgums? Ja tu 
pat prasīsi pusi no ķēniņvalsts, tavs lūgums tiks izpildīts.”

Viņa laipnība Esteri iedrošināja.

 “Ja ķēniņam tas patīk,” viņa atbildēja, “lai viņš kopā ar Hamanu ierodas 
šodien uz mielastu, ko es viņiem esmu sagatavojusi.”

Kas par savādu lūgumu! Tas nav tas, ko mēs no viņas gaidījām, vai 
ne? Iespējams, ka ķēniņš arī to negaidīja. Padomā tikai, riskēt ar savu 
dzīvību, lai uzaicinātu ķēniņu uz mielastu!

“Tūlīt atvediet Hamanu,” pavēlēja ķēniņš, “lai mēs varam izpildīt to, 
ko Estere lūdz!”

“Es nu gan esmu laimes luteklis!” Hamans lepni varēja domāt, sēdēdams 
ķēniņienes viesībās. “Lai tikai to uzzina mana ģimene un draugi! Es ar 
katru dienu kļūstu ievērojamāks!” 

Kura persona Hamanam bija vissvarīgākā? Jā, Hamans pats! Viņš 
sevi mīlēja vairāk par visu. Ja tu mīli sevi vairāk par visu, tas ir grēks, 
jo Dievs saka: “Tev būs To Kungu, savu Dievu, mīlēt no visas savas 
sirds, no visas savas dvēseles un ar visu savu spēku” (5. Mozus 6:5). 
Grēks dzīves centrā noliek tevi pašu. Mēs tā darām jau tad, kad esam 
vēl pavisam mazi. Neviens tavam mazajam brālītim, māsiņai vai tev 
pašam nav mācījis vienam apēst visu šokolādi un nedalīties. Mēs esam 
piedzimuši ar vēlmi likt sevi augstāk par Dievu un citiem cilvēkiem. 
Tādēļ pavisam mazi bērni grib panākt savu un raud, ja tas neizdodas. 
Pieaugot mēs jau esam grēka vergi. Vergs ir tas, kuram jādara tas, ko 
liek viņa kungs. Mēs esam dzimuši kā grēka vergi. Grēkam ir noteikšana 
pār mums. Grēks ļoti lielā mērā valdīja pār Hamanu.

Viesību laikā ķēniņš Ahasvers jautāja: “Nu, kāds ir tavs lūgums? Es tev 
došu, ja pat lūgsi pusi no ķēniņvalsts!”

“Ja ķēniņš ir ar mieru,” Estere atbildēja, “lai viņš un Hamans rīt atkal 
nāk uz mielastu, ko es jums sagatavošu. Tad es pateikšu, ko vēlos.”

Ķēniņš bija galīgi apjucis. Hamans bija sajūsmā. Viņš joprojām ļoti 
priecājās, ka varēs iet vēlreiz uz ķēniņienes viesībām.

Attēls 4-3
Hamans cienīgā gaitā izgāja no pils. Viņš nevarēja vien sagaidīt, kad 
varēs savai sievai Zerešai un draugiem pastāstīt par nupat piedzīvoto 
godu. Tad viņš pils vārtos ieraudzīja Mordohaju, un, protams, 
Mordohajs nezemojās lepnā augstmaņa priekšā. Hamans bija ļoti nikns 
uz Mordohaju.

CP

Ķēniņa teiktais par pusi 
no ķēniņvalsts nav 
jāsaprot burtiski.  Tāda 
uzruna liecināja par viņa 
labvēlību pret  ķēniņieni.

Pirmsskolniekiem patiks 
nogaršot ķēniņienes 
viesību ēdienu.

Izlasiet pantu no Bībeles.

Iespējams, ka Estere 
izmantoja austrumu 
tautām raksturīgu pieeju 
svarīgu  jautājumu 
risināšanā.

Lai pirmsskolnieki parāda, 
kāda ir dusmīga cilvēka 
seja.
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Attēls 4-4
Tiklīdz Hamans ieradās mājās, viņš sasauca savus draugus un Zerešu, 
savu sievu. Viņš lielījās ar savu bagātību, ar saviem dēliem un to, ka 
ķēniņš viņam ir piešķīris visaugstāko posteni valstī.

“Un tas vēl nav viss,” viņš turpināja, “es esmu vienīgais, ko ķēniņiene 
Estere kopā ar ķēniņu ielūdza pie sevis uz mielastu, un rīt viņa atkal 
mani un ķēniņu ielūdza uz nākamo mielastu.” Bet tad Hamana lepnā 
seja dusmās satumsa: “Bet to visu sagrauj viens cilvēks – tas jūds, 
Mordohajs. Es nevaru būt laimīgs, kamēr vien viņš sēž ķēniņa vārtos.”

Tad Zereša un Hamana draugi ierosināja: “Liec, lai uzceļ 22 metrus 
augstas karātavas. Rīt tev vajag lūgt ķēniņam, lai tur pakar Mordohaju.”

Ļaunajam Hamanam šī ideja patika, un viņš tūlīt pat lika uztaisīt 
karātavas. Drīz vien Mordohajs vairs nebojās viņa dzīvi!

Cik grēks ir ļauns kungs! Hamans darīja vienu ļaunu darbu pēc otra. 
Tieši tā notiek, kad grēks ir tavas dzīves kungs! Ar gadiem tu dari arvien 
vairāk sliktu lietu.

Es vēlos pastāstīt par Aldi, kurš to atklāja ātri vien. Kad Aldim bija trīs 
vai četri gadi, viņš dažkārt mēdza samelot, bet tēvs vienmēr zināja, ka 
dēls nesaka patiesību. Kad Aldim bija deviņi gadi, viņš varēja melot un 
nevienam pat neradās aizdomas. Un ne tikai tas! Deviņu gadu vecumā 
Aldis lietoja tādus sliktus vārdus, par kuriem agrāk pat iedomāties 
nevarēja. Grēks bija viņa kungs un saņēma Alda dzīvi arvien stingrākā 
tvērienā. Tā notiek ar katru meiteni un zēnu, kad tie aug lielāki. Nesaki: 
“Nekas, es pārtraukšu grēkot!” Tu neesi spējīgs pārtraukt grēkot un sākt 
dzīvot nevainojami. Tev ir vajadzīgs kāds, kurš ir stiprāks par grēku, lai 
Viņš tevi izglābj no šī ļaunā kunga. Ir tikai Viens, kurš to var izdarīt, 
Kungs Jēzus Kristus. Viņš mira pie krusta, lai izglābtu cilvēkus no 
grēkiem, ne tikai no soda par grēkiem, bet arī no grēka varas. Šodien 
Viņš ir dzīvs un ir vienīgais, kurš var tevi izglābt no grēka, kas tur ciet 
tavu dzīvi. Ja tu uzticies Jēzum, Viņš to izdarīs. Bībelē teikts: “Viņš 
atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem” (Mateja 1:21). Tad Jēzum būs 
noteikšana pār tavu dzīvi, tu vairs nebūsi grēka vergs.

Varbūt tu patiesi vēlies, lai Kungs Jēzus to dara tavā labā. Iespējams, tu 
nezini, kā lai lūdz Jēzum glābšanu. Es ar prieku no Bībeles to parādīšu. 
Ir svarīgi zināt, kādēļ ir vajadzīgs, lai Kungs Jēzus mūs izglābj, kas jādara 
mums un ko darīt apsola Viņš. Ja vēlies, lai es tev to sīkāk paskaidroju, 
satiksimies pēc nodarbības (norādiet vietu). Nāc un vienkārši man 
pasaki: “Es vēlos zināt, kā var tikt izglābts.” Atceries, ka tu tāpat kā 
Hamans esi grēka vergs. Tajā vakarā viņa galva bija ļaunu domu pilna.

Ahasvers pilī nevarēja aizmigt. Likās, šī nakts nekad nebeigsies. Vai 
tā bija tikai nejaušība, ka ķēniņš Ahasvers nevarēja gulēt? Nē! Ko bija 
darījusi Estere, Mordohajs un citi jūdi? Viņi bija lūguši. Kas neļāva 
Ahasveram aizmigt? Tas bija Dievs. Beidzot ķēniņš lūdza kalpiem atnest 
grāmatas, kurās bija uzrakstīts viss, kas noticis viņa valdīšanas laikā.

CPN

Izlasiet pantu no Bībeles.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.

Karātavas ir koka rāmis, 
kas taisīts no diviem 
stabiem, kam pāri pārlikts 
cits koka baļķis. 

Jūs varat uz lapas 
uzzīmēt vienkāršu 
karātavu attēlu.
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Kalps sāka skaļi lasīt. Drīz vien viņš nonāca līdz vietai, kur rakstīts par 
sazvērestību nogalināt ķēniņu un par Mordohaju, kurš to ir atklājis.

“Kāds gods Mordohajam par to ir parādīts?” ķēniņš jautāja.

“Nekāds,” kalps atbildēja.

“Ko? Nekādas atlīdzības?” 

Tā Persijas galmā nekad nav noticis! Tas ir kauns, ka Mordohajam nav 
atlīdzināts! Ķēniņš nolēma, ka tūlīt pat kaut kas jādara Mordohaja 
labā, bet kas?

Tieši tad ķēniņš izdzirdēja, ka pagalmā kāds staigā. “Kas tur ir?” viņš 
jautāja.

“Tas ir Hamans,” kalps atbildēja.

“Ved viņu iekšā!” ķēniņš pavēlēja. Hamans būs īstais vīrs, kurš šajā 
lietā palīdzēs!

Attēls 4-5
Mēs jau zinām, kādēļ Hamans tur bija tik agri, vai ne?

“Haman, ko vajadzētu darīt tam vīram, kuru ķēniņš grib pagodināt?” 
jautāja ķēniņš Ahasvers. 

Hamans pie sevis uzreiz nodomāja: “Kuru gan citu ķēniņš grib 
pagodināt, ja ne mani?” 

Viņš atkal domāja par sevi. Kad grēks valda tavā dzīvē, tu pat nespēj 
domāt tā, kā Dievs vēlas, lai tu domātu. Bībelē teikts, ka velns “ir 
apstulbojis neticīgo sirdis” (2. Korintiešiem 4:4). Tas nozīmē, ka 
ikvienam, kuram Kungs Jēzus nav Glābējs, velns ir apstulbojis prātu. 
Varbūt arī ar tevi ir tā noticis. Kamēr netiec pieķerts, tu daudz 
neuztraucies par sliktajiem darbiem. Tev šķiet, ka Bībele ir garlaicīga. 
Tu pats sev esi vissvarīgākā persona. Vai tas tev neparāda, cik lielā 
mērā esi grēka vergs un cik ļoti tev ir vajadzīgs, lai Kungs Jēzus dara 
tevi brīvu? Vai tu esi vergs? Hamans bija. Viņš domāja tikai par sevi. 
Protams, Hamana galva bija pilna ar idejām, kā ķēniņam vajadzētu 
viņu pagodināt.

“Tam vīram, ko ķēniņš grib godāt,” viņš sprieda, “vajag uzģērbt drēbes, 
kuras ķēniņš ir valkājis, un uzsēdināt zirgā, ar kuru ķēniņš ir jājis. Viens 
no taviem augstmaņiem lai apģērbj šo vīru, sēdina zirgā un ved cauri 
pilsētai. Lai viņš sauc tā priekšā: “Tā top darīts vīram, kuru ķēniņš 
grib pagodināt!”

Šķiet, ka ķēniņam patika Hamana priekšlikumi. “Nu, tad ej, Haman, 
ņem drēbes un zirgu. Dari Mordohajam, jūdam, kas sēž ķēniņa vārtos, 
tā, kā tu teici. Atceries izdarīt visu tieši tā, kā tu teici!”

Mordohajs! Vai ķēniņš tiešām domāja Mordohaju? Hamans tik tikko 
spēja ticēt savām ausīm. Vai viņam tiešām tas viss jādara Mordohajam, 
savam ienaidniekam? Jā, viņš zināja, ka viss jādara tieši tā, jo ķēniņa 

Šajā laikā varēja būt 
pieraksti par 12 gadu 
ilgu valdīšanas laiku. 
Interesanti, ka kalps 
paņēma tieši pirms 
pieciem gadiem rakstīto.

Šajā notikumā skaidri 
redzama Dieva 
providence.

Ja jums ir piezīmju 
grāmatiņa no 2. stundas 
ar tur ierakstīto Mordohaja 
vārdu, tad lietojiet to šeit 
un izlasiet Mordohaja 
vārdu.

Hamana saruna ar ķēniņu 
ir ļoti noderīga lomu 
spēlei.

CPN

Parādiet centrālās 
patiesības  kartīti.
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vārds bija likums. Juzdamies kā sliktā sapnī, Hamans atstāja ķēniņa 
istabu un devās pildīt nepatīkamo uzdevumu.

Attēls 4-6
Viņš Mordohajam uzģērba ķēniņa drēbes. Viņš turēja ķēniņa zirgu, 
kamēr Mordohajs kāpa tā mugurā. Tad viņš veda Mordohaju zirga 
mugurā pa Sūsu ielām. 

Viņam bija nepārtraukti jāsauc: “Tā top darīts vīram, kuru ķēniņš grib 
pagodināt!”

Cilvēki pārsteigumā skatījās. Kā Hamans ienīda ikvienu šo mirkli! Kad 
savādais gājiens bija beidzies, Mordohajs atgriezās savā darbā pils vārtos.

Hamans aiz kauna nokāra galvu un steidzās mājup. Bēdīgs viņš izstāstīja 
sievai Zerešai un saviem draugiem, kas bija noticis un kā viņa plāns 
bija izgāzies. 

Tie klausījās, bet neko daudz nespēja viņu mierināt. 

“Tā kā Mordohajs ir jūds, tu pret viņu neko nespēsi. Tu krizdams 
kritīsi,” tie teica. 

Tādi briesmīgi vārdi! Tur Hamanu bija novedis grēks un ļaunums! 
Grēks ir ļauns, cietsirdīgs kungs. Bībelē teikts: “Nicinātāju un pēlēju 
ceļš rada sāpes” (Salamana pam. 13:15).

Uz brīdi tev var būt daudz prieka. Kad grēks ir tavs kungs, tev var 
patiešām labi klāties, bet grēks tevi šķir no Dieva. Tas sagrauj tavu 
dzīvi. Grēcīgais ceļš ir grūts ceļš. Beigās grēks tevi mūžīgi mūžam šķirs 
no Dieva. Nevergo vairs ilgāk grēkam!

Attēls 4-7
Kungs Jēzus mira, lai atbrīvotu cilvēkus no grēku soda un varas. 
Uzticies, ka Viņš šodien to dara ar tevi. Tu vari Viņam teikt: “Mīļais 
Kungs Jēzu, līdz šim esmu atļāvis grēkam valdīt savā dzīvē. Paldies, ka 
Tu miri un augšāmcēlies, lai izglābtu mani no grēkiem. Lūdzu, izglāb 
mani tagad un ņem manu dzīvi.” Ieklausies vārdos, ko Kungs Jēzus ir 
teicis: “Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi” (Jāņa 8:36).

Atkārtošanas jautājumi

1. Ko Estere lūdza no ķēniņa? (Uzaicināt Hamanu uz viesībām.)

2. Viesību laikā ķēniņš atkal jautāja Esterei, kāds ir viņas lūgums. 
Ko viņa lūdza ķēniņam? (Lai ķēniņš un Hamans ierodas uz viņas 
otrajām svinībām, tad viņa pateikts, ko vēlas.)

3. Kāpēc Hamans bija apbēdināts pēc pilī notikušām svinībām? 
(Mordohajs neizrādīja viņam godu.)

Atkārtošanas spēle

“Atmiņas spēle”

Nokopējiet un izgrieziet 
kartītes no  54. lpp. 

Sakārtojiet tās uz galda ar 
uzrakstiem uz leju. 

Katrs bērns, kurš atbild 
pareizi, var izvēlēties 
divas kartītes un apgriezt 
tās otrādi. 

CPN

Parādiet centrālās 
patiesības  kartīti.

Izlasiet pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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4. Kādas problēmas var rasties tev, ja tu ļauj lepnumam uzveikt sevi? 
(Tu vari aizvainot citus ar vārdiem vai darbiem, lepnums var uzveikt 
tevi.)

5. Kāpēc Hamans dižojās savas ģimenes un draugu priekšā? (Viņš 
vēlējās atstāt uz viņiem iespaidu.)

6. Kā grēcīgi rīkojas bērni? (Viņi dara viens otram pāri, ienīst kādus 
cilvēkus, ...)

7. Ko Hamans vēlējās izdarīt ar Mordohaju? (Pakārt)

8. Kāpēc ķēniņš, kad viņu mocīja bezmiegs, palūdza atnest pierakstu 
grāmatas par viņa valdīšanas laiku? (Dievs viņam šo domu ielika 
prātā.)

9. Kas Hamanam bija jādara Mordohajam? (Jāietērpj viņš karaliskās 
drānās, jāceļ uz ķēniņa zirga, jāved cauri pilsētai un jāsauc: “Tā top 
darīts vīram, kuru ķēniņš grib pagodināt.”)

10. Kāpēc Hamans nevarēja uzvarēt Dieva ļaudis? (Dievs ir tas, kurš 
visu kontrolē.)

Ja kartītes ir pāris, 
bērns tās patur sev, ja 
neizveidojas pāris, tad 
kartītes noliek atpakaļ. 

Tā turpina, līdz atbildēti 
visi jautājumi.
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5. stunda
Estere iestājas par savu tautu

Rakstu vietas
Esteres 6:14 

Esteres 7:1–10 

Esteres 8:3–6,8–14

73. psalms

Centrālā patiesība
Dievs vienmēr uzveic Savus ienaidniekus.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Pārliecinies, vai tu neesi Dieva 

ienaidnieks!

Atpestītajiem: Neseko ļauna darītāju grēcīgajiem 
ceļiem, redzot, ka tiem labi klājas, bet 
uzticies Dievam!

Bībeles pants
1. Pētera 5:7

“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā 
par jums.”

Uzskate
 Attēli 5-1, 5-2, 5-3 un 5-5.

 Vārdu kartītes: ”Dievs vienmēr uzveic Savus 
ienaidniekus” (centrālā patiesība) un “Neseko 
ļauna darītāju grēcīgajiem ceļiem, redzot, ka tiem 
labi klājas, bet uzticies Dievam” (pielietojums 
atpestītiem bērniem).

  Viesību ēdiens bērniem.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Cik ātri viss mainās!

Notikumu attīstība
1. Hamans un ķēniņš viesībās. CP
2. Estere lūdz ķēniņam saudzēt viņas tautu.

3. Estere norāda uz Hamanu kā uz vainīgo.  
 CPA

4. Ķēniņš atstāj mielasta telpu.

5. Hamans lūdz Esterei žēlastību.

6. Ķēniņš atgriežas.

7. Ķēniņš pavēl Hamanu nonāvēt.

8. Hamans tiek pakārts. CPA

Kulminācija

Estere iestājas par savu tautu. 

Ķēniņš: “Rakstiet citu dekrētu!” CPN

Noslēgums

Dekrēts tiek nogādāts jūdiem. CPN
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Stunda
Attēls 5-1
Cik ātri bija mainījusies situācija! Hamans bija juties ļoti laimīgs, lepns 
un pārliecināts par sevi. Nu, kaut gan atrazdamies ķēniņienes viesībās, 
viņš bija ļoti nelaimīgs, niecīgs un zaudējis dūšu. 

Par šo pārmaiņu iemeslu Hamans neko nezināja. Viņš nezināja, ka jūdi 
lūdz Dievu par savu glābšanu. Viņš nepazina vienīgo patieso Dievu, 
kurš valda pār visu. Hamans bija jūdu ienaidnieks un nezināja, ka līdz 
ar to viņš patiesībā ir lielā, visvarenā Kunga Dieva ienaidnieks. Tie, 
kuri pretojas Dievam un Viņa ceļiem, cietīs sakāvi. Bībelē teikts, ka 
Dievs “nostājas kā varonis pret Saviem ienaidniekiem” (Jes. 42:13). Tas 
nozīmē, ka Viņš gūs pār tiem virsroku. Dievs uzvarēs! Dažiem Dieva 
ienaidniekiem ir daudz spēka, bet Dievam pieder visa vara. Dievu nekad 
nespēj uzvarēt tie, kuri nostājas pret Viņu. Tā arī Hamans neapšaubāmi 
bija lemts sakāvei.

Iespējams, Hamans vēlreiz pārdomāja, cik slikti lietas bija iegrozījušās. 
Estere domāja par Mordohaju, par savu tautu un kā viņai vajadzētu mirt 
kopā ar tiem divpadsmitā mēneša trīspadsmitajā dienā. Viņa zināja, ka 
jārunā par to ar ķēniņu. Viņa to bija apsolījusi.

Otrajā dienā ķēniņienes viesībās ķēniņš jautāja: “Kas ir tas, ko tu 
vēlies, Estere? Ko vien tu lūgsi, tas tev tiks dots, pat ja gribēsi pusi no 
ķēniņvalsts.”

Ķēniņš gaidīja karalienes atbildi. Vai viņa lūgs rotaslietas, naudu, 
zemi vai godu? Parasti cilvēki grib šīs lietas. Iespējams, ka Esteres sirds 
dauzījās, bet viņa bija pārliecināta, ka šis ir īstais brīdis runāt. 

“Ja esmu atradusi žēlastību tavās acīs, ak, ķēniņ, ja tas ķēniņam patīk, 
tad lai tiek saudzēta mana un manas tautas dzīvība.”

Ko? Ķēniņienes dzīvība ir briesmās? Ahasvers tik tikko spēja ticēt savām 
ausīm! Atceries, ka ķēniņš Ahasvers nezināja, ka tie ir jūdi, ko Hamans 
grib iznīcināt, un, protams, viņš nezināja, ka Estere ir viena no jūdiem.

Estere drosmīgi turpināja: “Mēs esam tikuši pārdoti, es un mana tauta, 
lai tiktu iznīcināti, nogalināti. Visai tautai draud iznīcība. Ja mēs būtu 
vienīgi tikuši pārdoti par vergiem, es būtu klusējusi.”

“Kas ir tas cilvēks un kur viņš ir, kas pat uzdrīkstējies domāt par šādu 
lietu?” ķēniņš prasīja.

Drosmīgā ķēniņiene turpināja: “Ienaidnieks ir šis ļaunais Hamans.”

Attēls 5-2
Paša ķēniņa klātbūtnē tika nosaukts ienaidnieks! Dievs ienaidnieku 
veda pretim sakāvei! Kādu laiku šķita, ka viss notiek Hamanam par 
labu, bet tikai tik ilgi, kamēr Dievs to atļāva. Tāpat notiek arī šodien. 

Parādiet centralās 
patiesības kartīti: “Dievs 
vienmēr uzveic Savus 
ienaidniekus.” 

Izlasiet pantu no Bībeles.

CP
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Reizēm šķiet, ka cilvēki, kuri nepaklausa Dievam, netiek sodīti. Šķiet, 
ka viss tiem izdodas. Tā notiek vienīgi tādēļ, ka Dievs to atļauj. Kādreiz 
ikviens Dieva ienaidnieks tiks sakauts un sodīts. Tas Dievam būtu 
liels negods, ja ienaidnieki sakautu Viņu, bet Dievs to nekad, nekad 
nepieļaus. Ja redzi, ka krāpniekam vai kauslim veicas, neesi skaudīgs. 
Nemēģini rīkoties tā, kā viņi. Paļaujies uz Dievu, jo beigās Dieva 
ienaidnieki būs zaudētāji. Tā notika ar Hamanu.

Viņš neteica ne vārda. Viņš bija pārbijies. Kā viņš bija kļūdījies, 
cenzdamies iznīcināt jūdus, kad ķēniņiene ir viena no tiem!

Ķēniņš piecēlās ļoti saniknots, atstāja viesību zāli un izgāja pils dārzā. 
Satrauktas, juceklīgas domas jaucās viņam pa galvu. Hamans, reiz lepns, 
pārdrošs augstmanis, nu bija nobijies gļēvulis.

Savā sirdī viņš zināja, ko ķēniņš ir izlēmis darīt, bet izmisumā nolēma 
vēl mēģināt sevi glābt.  Hamans piecēlās, lai lūgtu Esteri saudzēt viņa 
dzīvību. To lūgdams, Hamans nokrita uz sava vaiga tieši pie Esteres 
krēsla.

Attēls 5-3
Tieši tajā brīdī atgriezās saniknotais ķēniņš un ieraudzīja Hamanu pie 
savas karalienes kājām. Viņš dusmās uzkliedza Hamanam. Kalpi zināja, 
ko tas nozīmē. Tie ātri ienāca un aizsedza ļaunā vīra seju. Tas nozīmēja, 
ka Hamans ir nolemts nāvei.

Izrādījās, ka viens no ķēniņa kalpiem zināja par Hamana uzceltajām 
karātavām. 

Viņš ieminējās: “Pie Hamana mājas stāv 22 metrus augstas karātavas,” 
viņš teica. “Viņš tās uzcēla Mordohajam, kurš palīdzēja glābt ķēniņa 
dzīvību.”

“Pakariet Hamanu pašu pie tām!” ķēniņš pavēlēja. 

Kalpi laiku velti netērēja.

Hamanu izveda ārā no pils. Tur vairs nebija kalpu, kas klanījās, 
un nebija vairs lepnā gājiena. Hamans tika pakārts pie paša mājas, 
karātavās, kuras viņš bija cēlis Mordohajam! Dieva un Viņa tautas 
ienaidnieks bija miris!

Dievs vienmēr uzveic Savus ienaidniekus. Vienmēr nenotiek kā šajā 
reizē. Reizēm Dievs Saviem ienaidniekiem kādu laiku ļauj iet savus 
ceļus. Reizēm šķiet, ka tiem, kuri Dievam neklausa, nav nekādu 
problēmu. Varbūt skolā ir zēns, kurš špiko kontroldarbos, zog veikalos, 
lieto Dieva vārdu nevietā, bet viss viņam iziet labi. Tu esi kristietis un, 
kaut arī ļoti centies, tu kontroldarbos nevari visu labi izpildīt. Daži no 
taviem draugiem izlemj vairs nedraudzēties ar tevi, jo tu esi kristietis. To 
visu ir ļoti grūti saprast. Nesāc darīt ļaunu vienkārši tāpēc, ka tas šķiet 
vieglāk. Padomā, cik brīnišķīgi ir piederēt Dievam. Atceries, ka tiem, 
kuri Dievam neklausa, bet kuru dzīve šķiet viegla, tā vienmēr nebūs. 

CPA

CPA

Iespējams, ka nu ķēniņam 
bija jāpārvar savas 
dusmas un jāatrod veids, 
kā glābt Esteri, jo viņa bija 
jūdiete.

Šo stāsta daļu var 
izspēlēt.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti: “Dievs 
vienmēr uzveic Savus 
ienaidniekus.” 
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Bet tu būsi vienmēr ar Dievu. Dieva ienaidnieki – velns, viņa eņģeļi 
un visi cilvēki, kuri ir nostājušies pret Dievu, – tiks sakauti un sodīti 
uz mūžīgiem laikiem. Būt Dieva ienaidniekam, kāds bija Hamans, tas 
ir ļoti nopietni!

Nu viņš bija miris. Estere divpadsmitā mēneša trīspadsmitajā dienā būs 
drošībā. Ķēniņš viņu aizsargās. Ak, bet visa Esteres tauta, jūdi, joprojām 
bija briesmās! Saskaņā ar Persijas likumiem vecajai ķēniņa pavēlei bija 
jāpaliek spēkā. Būtu vajadzīga jauna ķēniņa pavēle, kas aizvietotu veco. 
Pavēle iznīcināt jūdus bija jau izsūtīta pa visu valsti. Daudzi persieši 
tagad ar prieku nogalinās jūdus un piesavināsies viņu mājas, zemi un 
naudu. Ko darīt, lai viņus izglābtu?

Attēls 5-5
Estere vēlreiz drosmīgi vērsās pie ķēniņa. Mordohajs bija kopā ar 
viņu, kad tā krita pie ķēniņa kājām, raudāja un lūdza, lai viņš dara 
galu Hamana ļaunajam nodomam. Ķēniņš vēlreiz izstiepa savu zelta 
scepteri viņai pretim.

Estere piecēlās un nostājās ķēniņa priekšā. Viņa teica: “Ja tas ķēniņam 
patīk un šķiet pareizi, ja es esmu atradusi žēlastību viņa acīs, lai tiek 
izdota un izsūtīta cita pavēle, kas anulētu ļaunā Hamana rīkojumu. Kā 
gan es varētu noskatīties savas tautas postā? Kā es varētu izturēt, redzot 
savas ģimenes bojāeju?”

Drosmīgā karaliene gaidīja ķēniņa atbildi. 

“Rakstiet citu dekrētu!” viņš teica Esterei un Mordohajam. “Rakstiet 
to ķēniņa vārdā jūdu labā. Rakstiet visu, ko redzat labu esam, un 
apzīmogojiet to ar ķēniņa zīmoggredzenu. Neviens ķēniņa vārdā rakstīts 
un ar viņa gredzenu apzīmogots dokuments nevar tikt mainīts.”

Kā nu Estere un Mordohajs priecājās! Viņi bija cerējuši, ka kaut kas 
tāds notiks. Dievs nebija ļāvis piepildīties Hamana nodomam. Dieva 
un Viņa tautas ienaidnieki tiks sakauti. 

Mums jāpajautā sev pašiem: “Kuri ir Dieva ienaidnieki?” Jā, sliktie 
cilvēki, velns, dēmoni ir Dieva ienaidnieki, bet ieklausieties, ko ir teicis 
Kungs Jēzus: “Kas nav ar Mani, tas ir pret Mani” (Mat. 12:30). Tas 
nozīmē, ka ikviens, kurš nav uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, ir pret 
Dievu un Viņa Dēlu, Kungu Jēzu. Redziet, mēs visi esam dzimuši ar 
vēlmi pretoties Dievam, bet Dievs ir devis mums iespēju kļūt par Viņa 
draugiem. Kad Kungs Jēzus mira pie krusta, tas bija tādēļ, lai paņemtu 
prom visu mūsu sacelšanos un ienaidu pret Dievu. Viņš uzņēmās sodu 
par visiem mūsu grēkiem. Kamēr neuzticamies Jēzum Kristum, mēs 
esam Dieva ienaidnieki un turpinām Viņam pretoties. Padomā ļoti 
uzmanīgi, kurā pusē esi tu! Atceries, ka visi tie, kuri pretojas Dievam, 
tiks uzvarēti un sodīti mūžīgi mūžam. Ja tu lūdz Kungam Jēzum kļūt 
par tavu Glābēju, starp tevi un Dievu iestājas miers. Tu esi Dieva 

Izlasiet pantu no Bībeles.

Palīdziet neatpestītam 
bērnam saskatīt, ka Dievs 
viņu mīl.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Parādiet centrālās 
patiesības  pielietojuma 
kartīti.

CPN



43

Estere

pusē, Viņa draugs un ne vairs ienaidnieks. Ja to jau esi darījis, esmu 
pārliecināts, ka ļoti priecājies par to, gluži tāpat kā jūdi līksmoja par 
To Kungu, savu Dievu.

Estere, Mordohajs un ķēniņa rakstveži steigšus ķērās pie darba. 
Karaliene un viņas brālēns rūpīgi sekoja jaunā dekrēta rakstīšanai, jo 
tas bija ļoti, ļoti svarīgs.

Šajā jaunajā likumā jūdiem tika dotas tiesības sanākt kopā un 
divpadsmitā mēneša trīspadsmitajā dienā aizsargāt sevi. Tiem tika dota 
atļauja nogalināt katru ienaidnieku, kurš mēģinātu tos nogalināt vai 
paņemt viņu īpašumus.

Rīkojumi tika rūpīgi uzrakstīti un apzīmogoti ar ķēniņa gredzenu. 
Jātniekiem tika iedoti paši labākie zirgi, ātri, īpaši ķēniņam audzēti zirgi.

Vai Dieva tauta tiks izglābta? Par to mācīsimies nākamreiz. 

Tu vari pajautāt sev: “Vai es piederu Dievam? Vai arī es cīnos pret 
Dievu?” Vai tu savā sirdī apzinies, ka esi pret Dievu? Vai tu ilgojies 
piederēt Viņa ļaudīm? Vai tu patiešām labāk vēlies mieru, nevis karu 
starp sevi un Dievu? Bībelē teikts, ka Kungs Jēzus Kristus nodibinājis 
ar Savām pie krusta lietajām asinīm visu starpā mieru (Kolosiešiem 
1:20). Kad Viņš mira pie krusta, tad nodibināja mieru starp grēcinieku 
un Dievu. Ja tu patiešām vēlies šo mieru, uzticies, ka Kungs Jēzus radīs 
mieru starp tevi un Dievu. Saki tagad Kungam Jēzum: “Kungs Jēzu, es 
nožēloju, ka esmu cīnījies pret Dievu. Paldies, ka Tu miri manis dēļ. 
Lūdzu, piedod man un nodibini mieru starp mani un Dievu. Lūdzu, 
dari mani par vienu no Dieva bērniem.”

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko otrajā banketā ķēniņiene Estere lūdza ķēniņam? (Saudzēt viņas 

un viņas tautas dzīvību.)

2. Kāpēc ķēniņš bija dusmīgs uz Hamanu? (Hamans bija sagatavojis 
sazvērestību, lai nogalinātu Esteri un jūdu tautu.)

3. Kas notika ar Hamanu? (Hamans tika pakārts karātavās, kuras viņš 
bija cēlis Mordohajam.)

4. Ko Estere vēlējās, lai ķēniņš dara pēc tam, kad Hamans bija miris? 
(Izdod jaunu dekrētu, lai viņas tauta netiktu nogalināta.)

5. Kādas tiesības jūdu tautai deva jaunais dekrēts? (Viņi varēja 
sapulcēties un sevi aizsargāt pret ienaidniekiem. Viņi drīkstēja paturēt 
kaujā uzveikto ienaidnieku īpašumus.)

6. Kāds bija Dieva plāns, lai glābtu tevi no soda par grēku? (Dievs 
sūtīja Savu Dēlu, Kungu Jēzu, pasaulē mirt pie krusta, uzņemoties 
sodu par taviem grēkiem.)

Līdz kaujai bija deviņi 
mēneši. Tas deva laiku 
labi sagatavoties.

Izlasiet pantu no Bībeles.

Atkārtošanas spēle

“Muzikālie jautājumi”

Nokopējiet jautājumus 
uz atsevišķām kartītēm. 
Kartītes ielieciet maisiņā. 

Bērni sēž aplī un, skanot 
mūzikai, padod viens 
otram maisiņu. 

Kad mūzika apklust, 
bērns, kuram rokās ir 
maisiņš, izvelk vienu 
kartīti ar jautājumu un 
atbild uz to. 

Par pareizu atbildi saņem 
nelielu balvu.

CPN
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7. Par ko jūdiem tagad bija jābūt pateicīgiem? (Dievs atbildēja uz 
viņu lūgšanām, un viņiem vairs nebija jābaidās no iznīcināšanas.)

8. Kā tu vari iegūt mieru, nevis karu starp tevi un Dievu? (Pilnībā 
uzticoties Kungam Jēzum kā vienīgajam, kas var izglābt no grēka.)

Aktivitāte
Kartītes uzmanības izrādīšanai

Katrs bērns izgatavo kartīti slimam draugam, cilvēkam veco ļaužu 
pansionātā, bērnam, kurš ilgi nav bijis uz nodarbību, skolotājam vai 
vecākiem. Varat uz kartītes uzrakstīt šīsdienas Bībeles pantu. Kartītes 
izgatavošanai izmanto vecas apsveikuma kartītes, attēlus no žurnāliem, 
uzlīmes, krītiņus.
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6. stunda
Dieva tauta uzvar

Rakstu vietas skolotājam
Esteres 8:1-2,7
Esteres 8:11–9:1–17
Esteres 10:1-3

Centrālā patiesība
Dievs īpašā veidā mīl Savus ļaudis un rūpējas par 
viņiem.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tu iepazīsi Dieva mīlestību un 

rūpes, kad uzticēsies Kungam Jēzum kā 
savam Kungam un Glābējam, tā kļūstot 
par vienu no Dieva ļaudīm.

Atpestītajiem: Uzticies Dievam vienmēr!

Bībeles pants
Atkārtojiet 1. Pētera 5:7

“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā 
par jums.”

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

 Vārdu kartītes: “Dievs īpašā veidā mīl Savus 
ļaudis un rūpējas par viņiem” (centrālā patiesība) 
un “Uzticies Dievam vienmēr” (pielietojums 
atpestītam bērnam).

  Zils atlass un balts vai purpura velvets vai lins.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Viņi bija tik laimīgi!

Notikumu attīstība
1. Estere un Mordohajs pilī. CPN
2. Jūdi līksmojas. CPA
3. Ciemata apciemojums:

 - persieši ir lepni, jūdi izbijušies, 

 - ierodas jātnieks ar dekrētu,  CPA
 - jūdi līksmojas. 

Kulminācija

Pienāk divpadsmitā mēneša trīspadsmitā diena: 
- daudz persiešu mirst, 

    - visi jūdi ir drošībā. CPA

Noslēgums

Četrpadsmitā diena – līksmības diena jūdiem.

Mordohajs un Estere liek jūdiem šo dienu noteikt 
kā atceres dienu.               CPA, CPN
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Evaņģelizācijas aktivitāte
Dieva dāvana

Iepriekšējā nodarbībā mēs runājām, kā Dievs lietoja Mordohaju, 
lai izdotu jaunu likumu, kas glāba viņa tautu. Kas būtu noticis, ja 
Mordohajs nebūtu izdevis šo likumu? (Viņa tauta būtu nolemta nāvei.) 

Tas mums atgādina, ko Dievs ir darījis manis un tevi dēļ.

Pirms daudziem, daudziem gadiem, kad Dievs radīja pasauli, tā bija 
absolūti laba vieta, jo pats Dievs ir pilnīgi labs. Viņš ir svēts – tas 
nozīmē, ka Dievs nekad nav grēkojis. Dievs pirmajiem cilvēkiem 
Ādamam un Ievai deva tikai vienu noteikumu, kas viņiem bija jāievēro. 
Taču viņi nepaklausīja un izvēlējās grēkot. No tā laika ikviens dzimst 
ar “vēlmi” grēkot. Tāpēc tu domā, runā un dari sliktas lietas, kuras 
nepatīk Dievam. Kad tu kādam iesit ar dūri vai aizvaino ar vārdiem, 
tu grēko. Kad tu izvairies no kāda tikai tāpēc, ka viņš ir savādāks nekā 
tu, tu grēko. Pat domāt ļaunas domas par kādu ir grēks. Kā vēl zēni 
un meitenes grēko? 

Ļaujiet bērniem nosaukt piemērus.

Dievam ir likums, kas attiecas uz grēku. Vai tu zini, kāds tas ir? 
Dodiet laiku bērniem atbildēt, pēc tam parādiet pirmo daļu no Bībeles panta 
Romiešiem 6:23 un izlasiet vārdus visi kopā.

Šo likumu mēs atrodam Bībelē. Tas ir skumjš likums, kas norāda, ka 
mēs pat par vienu vienīgu grēku saņemsim sodu – mūžīgu atšķirtību 
no Dieva. Tas nozīmē nepazīt Dievu savā dzīvē un nekad nenonākt 
Debesīs. Cik no mums ir pelnījuši garīgu nāvi? (Visi.)

Šis pants būtu visbēdīgākais pants Bībelē, ja tam nebūtu vēl otra daļa.

Atlociet kartīti un parādiet panta otro daļu.

Šis pants ir ļoti vienkāršs un skaidrs. Tu un es esam pelnījuši garīgu nāvi, 
jo esam grēkojuši, bet Dievam ir dāvana – kaut kas, ko mēs neesam 
pelnījuši. Šī dāvana ir privilēģija pazīt Dievu savas dzīves laikā un pēc 
tās dzīvot kopā ar Dievu Debesīs. Tā ir vislabākā dāvana, kādu jebkad 
kāds varētu dot! Vai Dievs to mums dod tāpēc, ka esam kaut ko labu 
izdarījuši? (Nē!) Dievs vēlējās šo dāvanu dot tāpēc, ka Viņš ļoti mīl 
mūs. Bībele saka: “Dievs Savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka 
Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki” (Romiešiem 5:8). 
Pēc Jēzus nāves Viņa ķermeni apglabāja kapā. Pēc trim dienām Jēzus 
augšāmcēlās, un šodien Viņš dzīvo Debesīs!

Mordohajs izdeva likumu, un tas bija ceļš, kas glāba cilvēkus no nāves. 
Kad Jēzus Kristus samaksāja par grēku, Viņš izdarīja daudz vairāk – Viņš 
deva ceļu, kā grēki var tikt piedoti. Ja tu vēl gaidi, kad varēsi izdarīt 
vissvarīgāko izvēli, nekavējies. Pēc nodarbības es varu ar tevi parunāt, 
kā tu vari uzticēties Kungam Jēzum jau šodien.

Uzskatē pusi teksta 
Romiešiem 6:23 uzraksta 
uz lapas augšpusē, bet 
otru daļu apakšpusē. 

Demonstrācijas sākumā 
uzskate ir salocīta un 
redzama tikai pirmā panta 
daļa.

Romiešiem 6:23

Grēka alga ir nāve,

bet Dieva balva 

ir mūžīgā dzīvība.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.

Izlasiet pantu no Bībeles.

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Stunda
Attēls 5-4
Viņi bija tik laimīgi! Patiešām, Estere un Mordohajs bija laimīgākie 
cilvēki pilī! Vai tev nedod miera kāds jautājums? Vai tu jautā: “Kā 
Mordohajs nokļuva pilī? Vai tad viņa vieta nav pie vārtiem?”

Kad Estere runāja ar ķēniņu, viņa pateica, ka Mordohajs ir viņas brālēns. 
Kad ķēniņš to uzzināja, viņš atveda Mordohaju uz pili. Viņš pat novilka 
savu gredzenu (to, ko bija devis Hamanam) un iedeva to Mordohajam. 
Šķita, ka viņš pilnīgi uzticas karalienes brālēnam.

Viņš arī Esterei parādīja vairāk labvēlības. Dienā, kad tika pakārts 
Hamans, Ahasvers viņai atdeva tā māju, zemes un kalpus.

Cik brīnišķīgi Dievs parūpējās par Esteri un Mordohaju! Tik daudz 
lietu tiem atgādināja par Dieva mīlestību. Bībele skaidri atklāj, ka Dievs 
mīl visus Savus ļaudis un īpašā veidā par tiem rūpējas. Viņš saka: “Es 
tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību” (Jeremijas 31:3). Dieva mīlestībai uz 
Saviem bērniem nav robežu. Kad par to domājam, tad redzam, ka ir 
daudz, daudz lietu, kas mums rāda Viņa mīlestību, bet Kunga Jēzus 
nāve pie krusta Dieva mīlestību parāda skaidrāk par visu. “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). Estere un Mordohajs nevarēja par to domāt, jo viņi dzīvoja pirms 
Kunga Jēzus nākšanas, bet mēs varam. Vai tu esi sapratis, ka Kungs 
Jēzus mira tavu grēku dēļ? Vai esi Viņam uzticējies kā savam Glābējam? 
Ja esi to darījis, tad esi sācis iepazīt brīnišķīgo Dieva mīlestību uz tevi. 
Šī mīlestība nekad nebeigsies. Dievs rūpējas par tevi un visiem Saviem 
bērniem īpašā veidā.

Šajās pēdējās reizēs esam mācījušies, kā Tas Kungs strādāja Esteres dzīvē 
un caur viņu. Varbūt tu sirdī patiesi vēlies iepazīt Viņu kā savu Kungu 
un Glābēju. Es tevi nespēju izglābt, bet varu paskaidrot, kā Kungs Jēzus 
var tevi izglābt. Ja vēlies, lai es tev palīdzu, paliec pēc nodarbības, un 
apsēdies pirmajā rindā. Ja redzēšu tevi tur sēžam, ar prieku parādīšu 
tev Bībelē pestīšanas ceļu.

Dievs Mordohajam un Esterei bija parādījis, ka Viņš gādā par Saviem 
ļaudīm. 

Paskaties uz Mordohaju, kad viņš iziet no pils – vairs nekāda maisa! 
Viņš pat vairs nevalkā kalpa drēbes!

Galvā viņam ir zelta kronis, viņš ir ģērbies zilās un baltās drēbēs ar 
purpura krāsas linu mēteli. Tās bija goda drānas, kādas pienācās valkāt 
pilī. Mordohajs izgāja Sūsu ielās.

Attēls 5-6
Jūdiem bija svētki. Viņi pirmie uzzināja Esteres un Mordohaja sūtītās 
labās ziņas. Nu jūdi vairs nebaidījās no tā, kas varētu notikt divpadsmitā 

CPN

Parādiet maisa audumu 
un atlasu, purpura velvetu 
un linu.
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mēneša trīspadsmitajā dienā. Dievs bija ar viņiem. Dievs bija uzklausījis 
viņu lūgšanas un izglābis no ienaidniekiem. Dievs nerūpējās tikai 
par Esteri un Mordohaju, Viņš rūpējās par visiem Saviem ļaudīm – 
bagātiem, nabagiem, jauniem un veciem. Šodien Dievs joprojām ir 
tāds pats.

Ja Kungs Jēzus ir tavs Glābējs un tu esi sācis iepazīt Viņa mīlestību 
uz tevi, vari būt drošs, ka Viņš rūpējas par tevi. Varbūt skolotājs skolā 
tevi daudz neievēro. Varbūt draugi tevi atstāj, varbūt neviens negrib 
tevī klausīties. Var notikt pat ļaunāk – tavā ģimenē kāds var smagi 
saslimt. Varbūt nomirst tava māmiņa vai tētis. Tu jautā sev: “Vai kāds 
par mani rūpējas?” Dievs rūpējas, un tu vari būt drošs par to. Viņš 
zina par tevi visu. Tu Viņam interesē. Viņš nepārtraukti rūpējas par 
tevi. Dievs gādā par tevi pat tad, kad esi aizmidzis. Kad esi vientuļš, 
apbēdināts vai noskumis, atceries, ka Dievs tevi mīl un rūpējas par tevi 
tāpat, kā Viņš tajos senajos laikos rūpējās par Saviem ļaudīm lielajā 
Persijas ķēniņvalstī. 

Tūkstošiem jūdu, kas dzīvoja tālākās valsts vietās, vēl neko nebija 
dzirdējuši par jauno likumu. Viņi joprojām bija bēdīgi un nospiesti, 
ar bailēm gaidot divpadsmitā mēneša trīspadsmito dienu. Bet jātnieki 
ar priecīgo vēsti bija jau ceļā. 

Attēls 6-1
Veiksim iedomātu ceļojumu uz Persiju un apciemosim kādu ciematu, 
kur jūdi joprojām ir bēdīgi un nobijušies. Šķiet, ka ielās nav neviena 
jūda. Visi paslēpušies savās mājās.

Skatieties, kā persieši smejas un sarunājas! Viens no tiem rāda uz skaistu 
māju, kas pieder jūdam. 

“Tā piederēs man!” viņš lielīgi saka. “Tā būs mana, kad tiksim vaļā no 
šiem jūdiem!” 

Tie staigā pa ielu, smejas un runā, cik bagāti kļūs divpadsmitā mēneša 
trīspadsmitajā dienā.

Bet skatieties! Uz ielas kaut kas notiek! Visi ir satraukti. Ciematā ir 
ieradies jātnieks, un šķiet, ka viņš ļoti steidzas. “Vēl kādas sliktas ziņas 
jūdiem!” kāds saka, un visi smejas.

Jātnieks piestiprina pie sienas vēstuli un tad aizsteidzas tikpat ātri, cik 
ieradies. Tur jābūt ļoti svarīgai ziņai no ķēniņa.

Tur nāk daži jūdi. Cik tie izskatās pārbijušies! Cik visi ir klusi! Persieši 
arī ir pārstājuši smieties. Nu daži no tiem izskatās dusmīgi. 

“Kā jums šķiet?” iesaucas kāds jūds. “Tā ziņa ir mums, un šķiet, ka tā 
būs laba!”

“Man ir grūti noticēt,” cits piebilst, “bet tas ir ķēniņa zīmogs!”

CPA

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.
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“Bet kā ar ķēniņa pirmo pavēli? Tā nevar tikt mainīta,” kāds viņiem 
atgādina.

“Skatieties, te teikts, ka divpadsmitā mēneša trīspadsmitajā dienā mēs 
varam cīnīties par savām dzīvībām! Galu galā mēs nemirsim!”

Dievs rūpējās par Savu tautu, kad tā dzīvoja starp ļaudīm, kuri Viņu 
nepazina un nemīlēja. Tāpat ir arī šodien. Varbūt tu esi vienīgais 
kristietis savā ģimenē, klasē vai komandā. Varbūt tavā mājā bieži notiek 
strīdi. Varbūt tu reizēm domā: “Tas ir pārāk grūti, es šeit nevaru palikt 
uzticīgs Dievam!” Dievs rūpējas par tevi un palīdzēs, lai vari dzīvot 
Viņam. Dievs vēlas, lai tu savas problēmas stāstītu Viņam. Bībelē teikts: 
“Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, jo Viņš gādā par jums” (1. Pētera 
5:7). Tu vari būt drošs, ka Dieva brīnišķīgā mīlestība uz tevi un Viņa 
rūpes par tevi nekad nebeigsies. To zinot, tu baudīsi prieku pat tad, 
kad būs ļoti grūti. Jūdi no visas sirds priecājās par notikušo.

Kur vien izplatījās jaunā ziņa, jūdu vidū valdīja liels prieks un laime. 
Tie svinēja un līksmojās. Bībelē teikts, ka pat citi cilvēki piebiedrojās 
jūdiem, jo baidījās, kas notiks.

Kas notika divpadsmitā mēneša trīspadsmitajā dienā?

Beidzot tā pienāca, bet jūdi nebaidījās. Tie sapulcējās, lai aizstāvētu 
sevi un savus īpašumus. Visi jūdi zināja, ka viņiem ir ienaidnieki, kuri 
ļoti kāro iegūt viņu mājas un zemes.

Jūdi turēja gatavībā savus zobenus, bet neplānoja cīnīties, pirms tiem 
uzbruks.

Daudzi no persiešiem bija pārāk nobijušies, lai uzbruktu. Kaut 
kādā veidā visur bija uznākušas lielas bailes no jūdiem. Pat provinču 
pārvaldnieki palīdzēja jūdiem, jo bija dzirdējuši, cik varens pilī kļuvis 
Mordohajs.

Attēls 6-2
Bet bija arī daudz to, kuri uzbruka un centās atņemt jūdiem īpašumus. 
Kā tev šķiet, kā viņiem veicās? Tie tika sakauti, jo Dievs bija ar Savu 
tautu. Jūdiem bija daudz, daudz ienaidnieku kā Hamans, un šķiet, 
ka tie uzbruka ļoti nikni, jo cīniņā 75 000 persiešu zaudēja dzīvību. 
Jūdi nepiesavinājās viņu zemi un mājas. Tie nebija naida pilni kā viņu 
ienaidnieki.

Tās dienas – divpadsmitā mēneša trīspadsmitās dienas beigās netrūka 
neviena jūda! Dievs pilnīgi noteikti bija bijis kopā ar Saviem ļaudīm, 
ik mirkli par tiem rūpēdamies.

Ja esi Dieva bērns, Viņš ir tas, kas par tevi rūpējas. Sātans bieži centīsies 
tevi apstādināt, lai tu nedzīvotu tā, kā patīk Kungam Jēzum. Reizēm tu 
cietīsi neveiksmi, jo nebūsi paklausījis Dievam. Tomēr arī tad Dievs tevi 
mīlēs un rūpēsies par tevi. Ja tu uzticies Kungam Jēzum, Viņš rūpēsies 

Parādiet centrālās 
patiesības kartīti.

Izlasiet pantu no Bībeles.

CPA

Daži domā, ka pat 
Persijas armija aizstāvēja  
jūdus. Tas notika 
pateicoties Mordohaja 
statusam impērijā.

Interesanti, ka jūdi 
neņēma neko no saviem 
ienaidniekiem. Tas 
norāda, ka cīņas notika 
aizstāvoties, nevis lai gūtu 
personīgu labumu.

CPA
Parādiet centrālās 
patiesības pielietojuma 
kartīti.
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par tevi, līdz ņems tevi pie Sevis Debesīs. Tur tu mūžīgi mūžam baudīsi 
Viņa brīnišķīgo mīlestību. Tādēļ atceries vārdus “Viņš gādā par jums”. 
Dievs vienmēr gādā par savējiem.

Attēls 6-5
Protams, jūdi bija neizsakāmi priecīgi par šo lielo uzvaru. Nākamajā 
dienā – divpadsmitā mēneša četrpadsmitajā dienā – tie atpūtās, priecājās 
un svinēja. Visā ķēniņvalstī – gan ciemos, gan pilsētās – tā bija svētku 
diena. Sūsās jūdi svinēja vēl vienu dienu.

Pilī Mordohajam pienācās lielākais gods tūlīt aiz ķēniņa. Viņš un 
karaliene Estere jūdiem uzrakstīja vēstuli, kurā noteica katru gadu svinēt 
divpadsmitā mēneša četrpadsmito un piecpadsmito dienu.

Jūdi nekad neaizmirsa, kā viņu bēdas tika pārvērstas priekā. Jūdi pat 
šodien svin šīs divas dienas, ko sauc par Purim svētkiem, atceroties, kā 
Dievs gādāja par Saviem ļaudīm.

Patiesi, ja tu pazīsti Kungu Jēzu, tev vajag teikt: “Esmu tik laimīgs, 
ka piederu Dieva ļaudīm!” Pateicies Viņam par lielo mīlestību, par 
mīlestību, kas nepieviļ. Uzticies Dievam, ja arī nāk grūti laiki, jo “Viņš 
gādā par jums”.

Varbūt tu apzinies, ka nepiederi Dieva ļaudīm, bet ļoti gribētu piederēt. 
Vai tu gribētu novērsties no ļaunā savā dzīvē? Vai tu uzticēsies, ka Jēzus 
Kristus paņem prom tavus grēkus un dara tevi par vienu no Viņa 
ļaudīm, ticot, ka Viņš mira pie krusta tavu grēku dēļ? Tad tu savā 
dzīvē iepazīsi Viņa mīlestību un rūpes. Atceries Bībeles pantu: “Jo tik 
ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 
3:16). Ja Dievs šodien runā uz tavu sirdi, uzticies Kungam Jēzum! Tad 
tev būs mūžīgā dzīvība un tu nekad nepazudīsi.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kas notika, kad ienaidnieki uzbruka jūdiem? (Dievs atļāva 

jūdiem cīnīties pret uzbrucējiem.)

2. Kas vēl bez Dieva palīdzēja jūdiem? (Valdība)

3. Kā tu zini, ka Dievs rūpējas par tevi? (Bībelē rakstīts: “Viņš gādā 
par tevi” 1. Pētera 5:7b.)

4. Cik jūdu tika nogalināti kaujā? (Neviens)

5. Kāpēc jūdi nesagrāba savu pretinieku īpašumus? (Viņi nebija 
naida pārņemti. Viņi tikai vēlējās savu ģimeņu drošību, nevis svešas 
bagātības.)

6. Kā jūdi katru gadu svinēja uzvaru pār ienaidnieku? (Tika rīkotas 
lielas svinības, dalītas dāvanas un apdāvināti nabagi.)

Atkārtošanas spēle

“Uzslavas punkti”

Uz apļiem uzzīmē 
smaidīgas sejas. Otrā 
pusē uzraksta punktu 
skaitu. 

Izkārto apļus uz galda vai 
tāfeles ar sejām uz augšu. 

Pēc katras pareizas 
atbildes bērns paņem 
vienu smaidīgo seju un 
iegūst punktus savai 
komandai. 

Uzvar komanda, kura 
ieguvusi lielāko punktu 
skaitu.

CPA

Izlasiet pantu no Bībeles.

CPA

Mūsdienās Purim svētkus 
arī svin februārī.



51

Estere

7. Kā stāstā par Esteri Dievs vairākas reizes parādīja, ka Viņš 
kontrolē visu? (Estere kļūst par ķēniņieni; Mordohajam ir iespēja 
dzirdēt par sazvērestību pret ķēniņu; ķēniņam liek mocīties ar 
bezmiegu, lai viņš izlasītu grāmatu; Esterei dod drosmi uzrunāt 
ķēniņu un aizstāvēt savu tautu utt.)

8. Kas rakstīts 1. Pētera 5:7? (Visu savu zūdīšanos metiet uz Viņu, 
jo Viņš gādā par jums.)
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Panti
3. stundas atkārtošanas spēlei

Jeremijas 33:3 
“Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un 
tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas, kas 

tev nebija zināmas.”

Psalmi 55:17 
“Bet es piesaukšu Dievu, un Tas Kungs 

mani izglābs.”

Lūkas 6:28 
“Svētījiet tos, kas jūs nolād, lūdziet par 

tiem, kas kaitina.”

Psalmi 145:18
 ”Tas Kungs ir tuvu visiem, kas Viņu 

piesauc, visiem, kas Viņu piesauc 
patiesībā.”

1.Tesaloniķiešiem 5:17 
“Lūdziet bez mitēšanās Dievu.”

Romiešiem 12:12 
“Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, 

neatlaidīgi savās lūgšanās.”

Psalmi 18:4 
“Es piesaukšu To Kungu, kas augsti 
teicams, un tad es tikšu pestīts no 

saviem ienaidniekiem.” 

Psalmi 91:15 
“Kad viņš Mani piesauks, tad Es viņu 

paklausīšu; Es viņam esmu klāt bēdās, Es 
viņu izraušu no tām un celšu godā.”

Filipiešiem 4:6 
“Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai 
nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību 

ikvienā pielūgšanā un lūgšanā.”

Ebrejiem 4:16 
“Tāpēc pieiesim bez bailēm pie 

žēlastības troņa, lai saņemtu apžēlošanu 
un atrastu žēlastību, palīdzību īstā 

laikā.”

Mateja 21:22 
“Un visu, ko jūs ticībā lūgsiet, to jūs 

dabūsiet.”

Jēkaba 5:16
 “Izsūdziet cits citam savus grēkus 
un aizlūdziet cits par citu, ka topat 

dziedināti. Daudz spēja taisna cilvēka 
lūgšana, darbodamās savā spēkā.”
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Estere

Lepnā iekšiene
4. stundas evaņģelizācijas aktivitātei
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Atmiņas spēle
4. stundas atkārtošanas spēlei

Estere Estere

Lepnums Lepnums

Viesības Viesības

Scepteris Scepteris

Hamans Hamans

Mordohajs Mordohajs
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Estere

Muzikālie jautājumi
5. stundas atkārtošanas spēlei

1. Ko ķēniņiene Estere 
lūdza ķēniņam otrajās 
viesībās? 

2. Kāpēc ķēniņš bija 
dusmīgs uz Hamanu?

3. Kas notika ar Hamanu?
4. Ko Estere vēlējās, lai 

ķēniņš dara pēc tam, 
kad Hamans bija miris? 

5. Kādas tiesības jūdu 
tautai deva jaunais 
dekrēts? 

6. Kāds bija Dieva plāns, 
lai glābtu tevi no soda 
par grēku? 

7. Kādēļ jūdiem bija jābūt 
pateicīgiem par jauno 
likumu?

8. Kā tu vari iegūt mieru, 
nevis karu starp tevi un 
Dievu? 



Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt 
pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot par
Dievu

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

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

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

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

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

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

                      Nokopējiet, izgrieziet un turiet to savā Bībelē    
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