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Ievads 

Šīs	Bībeles	stundas	domātas,	lai	mācītu	bērniem,	ka	Dievs	viņus	mīl	un	rūpējas	par	tiem,	īpaši	reizēs,	kad	
viņi	piedzīvo	grūtības.	

Pielietojums
Pielietojums	dots
·	 bērniem,	kuru	ģimenēs	ir	šķelšanās;
·	 bērniem,	kurus	citi	bērni	atstumj	kādu	pamanāmu	atšķirību	dēļ;
·	 bērniem,	kuri	piedzīvo	lielu	spiedienu	no	vienaudžiem	darīt	ko	sliktu,	piemēram,	zagt,	lietot	alkoholu,	
skatīties	neķītrus	attēlus	vai	video;

·	 bērniem,	kuriem	citi	ir	darījuši	pāri,	un	tādēļ	jāmācās	piedot.

Mērķis
Mērķis	ir	dots,	lai	palīdzētu	apzināties,	ko	ar	Dieva	palīdzību	jūs	vēlaties	redzēt	notiekam	bērnu	dzīvēs.	
Mērķis	izsaka	skolotāja	vēlēšanos	un	virzienu.	Nav	garantijas,	ka	tas	automātiski	tiks	sasniegts.	Piemēram,	
ja	stundas	mērķis	 ir	formulēts	“Bērni	uzticēsies	Kristum,	 lai	 tiktu	 izglābti”,	 tad	tā	 ir	skolotāja	 lūgšana,	
vēlēšanās	un	mērķis,	bet	vienīgi	Svētais	Gars	bērna	dzīvē	to	var	padarīt	par	realitāti.

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

Esiet pieejams
Kad	dalīsieties	evaņģēlija	vēstī,	būs	bērni,	kuri	tūlīt	atsauksies.	Viņi	var	jums	vēlāk	pateikt	vai	arī	noklusēt,	
ka	ir	uzticējušies	Kungam	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam.	Tomēr	citiem	būs	nepieciešama	palīdzība.	
Viņiem	var	rasties	jautājumi,	var	būt	vajadzīgs	iedrošinājums	vai	padoms,	ko	darīt.
Mācot	atpestītos	bērnus,	reizēm	būs	nepieciešams	padoms	grūtās	situācijās,	īpašs	skaidrojums,	kā	konkrētās	
stundas	mācība	attiecas	uz	viņu	ikdienas	dzīvi.	Bērni	var	piedzīvot	brīžus,	kad	nezina,	kā	saskaņā	ar	Bībeli	
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būtu	jārīkojas,	viņi	grib	pastāstīt	par	grūtībām,	lai	jūs	par	tiem	aizlūgtu,	sevišķi,	ja	jūs	esat	vienīgais	kristietis,	
kura	atbalstu	viņiem	iespējams	saņemt.
Tādēļ	ir	svarīgi,	lai	bērni	zinātu,	ka	ar	jums	var	runāt.	Viņiem	nepieciešams	arī	būt	skaidrībā,	kad	un	kur	iet,	
ja	vēlas	sarunu.	Visbeidzot,	svarīgi	ir	tas,	lai	neatpestītajiem	bērniem	nākšana	pie	Kunga	Jēzus	neasociētos	
ar	nākšanu	pie	jums.
Jebkurā	gadījumā	nevajadzētu	vienlaicīgi	skaidrot	par	iespēju	pēc	nodarbības	runāt	ar	jums	un	aicināt	bērnus	
atsaukties	Kristum,	lai	viņiem	nerastos	iespaids,	ka	nav	iespējams	nākt	pie	Jēzus,	ja	nenāk	pie	jums,	vai	ka	
viņi	jau	ir	glābti	tādēļ	vien,	ka	gaida	uz	sarunu	ar	jums.

Piemērs, kā uzaicināt neatpestītus bērnus

“Vai	tu	no	sirds	vēlies	nākt	pie	Kunga	Jēzus,	lai	saņemtu	grēku	piedošanu,	bet	nezini,	kā	to	izdarīt?	Es	
to	no	Bībeles	tev	labprāt	izskaidrošu,	atnāc	pie	manis!	Kad	nodarbība	beigsies,	es	stāvēšu	(norāda vietu). 
Atceries,	ka	es	nevaru	piedot	grēkus.	To	var	tikai	Kungs	Jēzus,	bet	es	labprāt	tev	palīdzēšu	labāk	saprast,	
kā	tu	vari	nākt	pie	Viņa.”

Piemērs, kā uzaicināt atpestītus bērnus

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

Mācību metodes
Bieži	vien	bērni,	kuri	dzīvo	grūtos	apstākļos,	ir	dumpīgi	un	klasē	grūti	kontrolējami.	Tādēļ	tiek	izmantotas	
dažādas	mācību	metodes,	lai	bērnus	iesaistītu,	noturētu	viņu	uzmanību	un	nodrošinātu	mācību	procesu.	
Metodēs	 ietverti	stāstījumi,	 jautājumi,	 intervijas,	grupu	darbs,	 ilustrācijas,	 lomu	spēles	u.	c.	Skolotājam	
nepieciešams	jau	iepriekš	labi	sagatavoties	stundai	un	reizēm	ir	noderīgi	pieaicinār	ar	palīgus,	piemēram,	
attēlojot	Bībeles	ainu	vai	izspēlējot	skeču.

Bībeles panti
Katrai	stundai	ir	ieteikts	pants,	ko	bērniem	mācīt.	Ja	mācāt	šīs	stundas	5	nedēļu	sērijā,	iesakām	izvēlēties		
divus	vai	trīs	pantus,	kurus	bērni	spēs	atcerēties.	Ja	mēģināsiet	iemācīt	visus	piecus,	var	gadīties,	ka	bērni	
īsti	nezina	nevienu.

Papildu uzskate
Uz	cieta	papīra	uzrakstiet	katras	stundas	centrālo	patiesību,	kam	aizmugurē	pielīmējiet	flaneļa	audumu.	
(Rakstiet	burtiem,	ko	viegli	izlasīt	pat	mazākiem	bērniem.)	Nodarbības	sākumā	vai	pirmo	reizi	pieminot	
centrālo	patiesību,	pielieciet	uzrakstu	pie	tāfeles.

Palīgmateriāli 
Lapas	labajā	vai	kreisajā	pusē	ir	dota	papildinformācija	un	idejas,	kā	darīt	stundu	interesantāku.	
Idejas	ir	dotas,	lai	aptvertu	dažādus	mācīšanās	stilus.	Lai	sekmīgāk	iemācītos,	dažiem	bērniem	nepieciešams	
redzēt	vai	rakstīt,	citiem	–	runāt,	pieskarties	vai	aptaustīt,	vēl	citiem	aktīvi	piedalīties.
Ja	laiks	atļauj,	jūs	varat	šīs	idejas	īstenot	savās	nodarbībās.
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Atkārtošanas jautājumi
Katrai	stundai	doti	daži	atkārtošanas	jautājumi.	Tos	var	uzdot	stundas	beigās	vai	nākamajā	reizē	nodarbības	
sākumā.
Ja	atkārtošanas	laiks	tiek	pareizi	organizēts,	tā	var	būt	ideāla	iespēja	bērniem	aizraujošā	veidā	nostiprināt	
mācīto.	Jūs	šo	laiku	varat	izmantot…
1)	lai	konstatētu,	cik	daudz	bērni	ir	sapratuši	un	iemācījušies;
2)	lai	jums	kā	skolotājam	palīdzētu	saprast,	ko	vajag	uzsvērt,	lai	bērni	labāk	atcerētos;
3)	lai	radītu	prieku.	Bērniem	patīk	sacensības,	un	viņi	gaida	šo	nodarbības	daļu.	Taču	tā	nav	tikai	spēle,	tā	
ir	mācīšanās.

Šajā	aprakstā	ir	iekļauti	vienīgi	jautājumi	par	stundā	mācīto.	Būtu	noderīgi	uzdot	jautājumus	arī	par	dziesmām,	
pantiem	un	citu,	ko	mācāt.	Tādā	veidā	bērni	saprastu,	ka	svarīga	ir	katra	nodarbības	daļa.

Pārskata aktivitātes
Dažām	stundām	ir	dotas	pārskata	aktivitātes.	Katru	nedēļu	nav	nepieciešams	izmantot	pārskata	aktivitāti.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Pārskats

Izraidītais,	kuru	
Dievs	pieņēma	
(Jefta).

Soģu	11:1–12:7

Ebrejiem	11:32

Dievs	pieņem	
un	lieto	tos,	kuri	
Viņam	uzticas.

Neatpestītajiem.	Uzticies,	kas	Tas	
Kungs	tevi	izglābj	no	grēka	
soda!

Atpestītajiem.	Visās	nepatikšanās	
paļaujies	uz	Dievu	un	ļauj	
Viņam	tevi	lietot,	lai	palīdzētu	
citiem	grūtībās!

“Atgriezieties	pie	Tā	Kunga,	sava	
Dieva!	Jo	Viņš	ir	žēlīgs,	līdzcietīgs	un	
lēnprātīgs.”	Joēla	2:13

Pieņemtā	
svešiniece	(Rute).

Rutes	grāmata

Dievs	mīl	un	
novērtē	visus	
cilvēkus.

Neatpestītajiem.	Tici,	ka	Dievs	piedod	
un	šķīsta!

Atpestītajiem.	Paļaujies	uz	Dievu,	kad	
citi	tevi	atgrūž!

Atkārto	Joēla	2:13.

Tīrs	samaitātā	
pasaulē	(Samuēls).

1.	Samuēla	2:12-26

1.	Samuēla	3:1-21

Dievs	var	darīt	un	
uzturēt	tīrus	tos,	
kuri	Viņam	uzticas.

Neatpestītajiem.	Uzticies	Dievam,	ka	
Viņš	tevi	dara	tīru	no	grēka!

Atpestītajiem.	Paļaujies	uz	Dievu,	ka	
Viņš	tevi	uztur	tīru!

“Mazgā	mani,	lai	es	topu	baltāks	par	
sniegu!”	Psalmi	51:9

Mācies	piedot	
citiem	(Pēteris).

Mateja	18:21-35

Dievs	visiem	
piedāvā	piedošanu.

Neatpestītajiem.	Pieņem	Dieva	
piedošanu,	kas	ir	pirmais	solis,	
lai	tu	spētu	piedot	citiem!

Atpestītajiem.	Piedod	tiem,	kuri	tevi	ir	
sāpinājuši!

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

Cilvēki	nicina,	
bet	Dievs	piedod	
(Matejs).

Lūkas	5:27-32

Dievs	grib	un	spēj	
piedot	grēkus	un	
mainīt	dzīvi.

Neatpestītajiem.	Lūdz,	lai	Dievs	tev	
piedod!

Atpestītajiem.	Pateicies	Dievam	par	
piedošanu	un	turpini	Viņam	
kalpot!

Atkārto	Efeziešiem	4:32
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1. stunda
Izraidītais, kuru Dievs pieņēma (Jefta)

Rakstu vietas skolotājiem
Soģu	11:1–12:7

Ebrejiem	11:32

Centrālā patiesība
Dievs	pieņem	un	lieto	tos,	kuri	Viņam	uzticas.

Pielietojums 
Neatpestītajiem.	Uzticies,	 ka	Tas	Kungs	 tevi	

izglābj	no	grēku	soda!

Atpestītajiem.	Visās	 nepatikšanās	 paļaujies	 uz	
Dievu	un	 ļauj	Viņam	tevi	 lietot,	 lai	
palīdzētu	citiem	grūtībās!

Mērķis
Stunda	ir	īpaši	domāta	bērniem,	kuri	jūtas	atstumti	
savās	ģimenēs.	Mērķis	ir	palīdzēt	viņiem	uzticēties	
Tam	Kungam,	kurš	tos	mīl.	Viņš	grib	tos	pieņemt	
par	Saviem	bērniem	un	palīdzēt	visās	grūtībās.

Izmantošanas iespējas
Īpaši	 noderīgs	 materiāls	 nekristiešu,	 sevišķi	
problemātisko	 ģimeņu,	 bērnu	 uzrunāšanai,	
iespējams	lietot	arī	bērnu	namos	un	nepilngadīgo	
pāraudzināšanas	iestādēs.

Bībeles pants
“Atgriezieties	pie	Tā	Kunga,	sava	Dieva!	Jo	Viņš	ir	
žēlīgs,	līdzcietīgs	un	lēnprātīgs.”	Joēla	2:13

Uzskate 
§	 Attēli:	1–1,	1–2,	1–3,	1–4,	1–5	un	1–6.

§	 Ilustrējiet	 centrālo	 patiesību	 ar	 aicinošā	 žestā	
atvērtām	rokām	(sk.	40.	lpp.).

§			Jozua/soģu	laika	Palestīnas	karte.

Mācību metodes
§	 Kādā	stundas	brīdī	bērni	var	piedalīties	grupas	
diskusijās.	Jums	nepieciešamas	četru	piedāvāto	
jautājumu	kopijas.	Iedodiet	kopiju	katram	savam	
palīgam,	kurš	vadīs	ļoti	īsu	(3–4	min.)	diskusiju.

§	 Lasiet	 īsus	 teikumus	no	pašlaik	mācīto	 rakstu	
vietu	atslēgas	pantiem.	Piemēram:	Soģu	11:11a,	
29a,	 32b.	 Labāk,	 ja	 ir	 palīgs	 vai	 vecāks	 bērns	
(kurš	iepriekš	sagatavojies),	kas	nolasa	šos	īsos	
teikumus.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

“Mājas	nav	jauka	vieta.”	 																							CP

Notikumu attīstība

1.	Jefta	tiek	aizdzīts	no	savas	ģimenes	un	valsts.								
                               CPN

2.	Viņš	ap	sevi	sapulcina	no	sabiedrības	izstumto	
baru.

3.	Amonieši	pieteic	Izraēlam	karu.

4.	Izraēliešu	vadoņi	aicina	Jeftu	kļūt	par	viņu

			armijas	karavadoni.																																CPA
5.	Jefta	nesekmīgi	mēģina	noslēgt	mieru	ar

			amoniešiem.

6.	Svētais	Gars	dod	Jeftam	spēku	sakaut

			amoniešus.	 																																		CPA
7.	Jefta	sešus	gadus	ir	soģis	Izraēlā.

8.	Viņš	ir	minēts	ticības	vīru	sarakstā	Ebrejiem	
11.	nodaļā	                                   CPN
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Stunda
Attēls 1–1
Jeftam	mājās	neklājās	labi.	Jaunākie	brāļi	vispār	negribēja,	ka	viņš	tur	
dzīvo.	Tie	patiesībā	nebija	viņa	īstie	brāļi,	bet	gan	pusbrāļi.	Viņiem	
visiem	bija	viens	un	tas	pats	tētis,	saukts	par	gileādieti,	bet	Jeftam	bija	
cita	mamma.	Un	tur	arī	sākās	visas	nepatikšanas.	Jeftas	tēvs	un	tā	otrā	
sieviete,	ar	kuru	viņš	nebija	precējies,	bija	sagājuši	kopā,	un	viņiem	
piedzima	bērniņš.	Tā	pasaulē	nāca	Jefta.	Tad	gileādietis	apprecējās,	
un	viņam	bija	vairāki	citi	dēli.	Šie	dēli	ienīda	Jeftu	–	savu	pusbrāli.	

“Kādēļ	šis	puisis	dzīvo	mūsu	mājā?”	 tie	 runāja	savā	starpā.	“Viņš	
nepieder	ģimenei.	Mūsu	māte	nav	viņa	māte.	Problēma	ir	tā,	ka	viņš	
ir	vecākais	un	varbūt,	kad	mūsu	tēvs,	gileādietis,	kļūs	vecs	un	nomirs,	
Jefta	saņems	lielāko	daļu	no	ģimenes	naudas.	Mēs	to	nevaram	pieļaut!	
Dzīsim	viņu	prom!”

Ikreiz,	kad	brāļi	paskatījās,	Jefta	varēja	redzēt	viņu	acīs	kvēlojam	naidu.	
Viņš,	iespējams,	domāja:	“Kādēļ	viņi	ir	tik	dusmīgi	uz	mani?	Kādēļ	
viņi	pret	mani	tik	slikti	izturas?	Tā	nav	mana	vaina,	ka	tēvs	sagāja	ar	
to	otro	sievieti,	viņa	palika	stāvoklī	un	tad	piedzimu	es!	Tā	bija	tēva	
sliktā	uzvedība,	ne	manējā!	Ko	šie	puiši	plāno?	Ko	tie	man	darīs?	Vai	
viņi	mēģinās	mani	aiztikt	vai	tikt	no	manis	vaļā?	Man	bail,	ka	kādu	
dienu	notiks	kaut	kas	šausmīgs.”

Varbūt	tu	jūties	nedaudz	līdzīgi	Jeftam.	Varbūt	kādam	no	jums	ir	brāļi	
vai	māsas	(jeb	pusbrāļi	vai	pusmāsas),	kas	tevi	nepieņem.	Tu	nejūties	
iederīgs	ģimenē	un	varbūt	vispār	jūties	negribēts.	Jeb	varbūt	draugi	
skolā	vai	uz	ielas	liek	tev	justies	negribētam	un	nenovērtētam.	To	ir	
gaužām	grūti	izturēt,	un	tas	reizēm	tevi	apbēdina,	taču	ir	Viens,	kurš	
tevi	mīl	bez	nosacījumiem,	un	tas	ir	Dievs.	Dievs	Savā	Vārdā,	Bībelē,	
atklāj,	ka	mīl	tevi	un	mani	daudz,	daudz	vairāk	nekā	jebkurš	cilvēks	
to	spēj	(Jāņa	3:16).	Un	Dievs	mīlēja	arī	Jeftu	viņa	grūtībās	mājās.

Attēls 1–2
Kādu	dienu	mājās	bija	briesmīgs	skandāls.	Kā	tu	domā,	ko	brāļi	Jeftam	
kliedza?	Izlasīsim	to	no	Bībeles.

“Tu	gan	nemantosi	nenieka	sava	tēva	namā,	jo	tu	esi	citas	sievas	dēls.”	
(Soģu	11:2b)

Tie	Jeftam	sacīja,	ka	viņš	nepieder	pie	ģimenes	un	tie	nevēlas,	lai	viņš	
tur	atrastos.	Nabaga	Jefta!	Viņš	varbūt	domāja:	“Vai	tie	patiešām	izdzīs	
mani	no	mājas?”	Kad	viņš	paskatījās	uz	brāļu	nelaipnajām	sejām,	tad	
saprata,	ka	nebūs	 labi.	Kā	tev	šķiet,	vai	brāļi	patiešām	varētu	viņu	
izdzīt?	Pameklēsim	atbildi	Bībelē.

“Tad	Jefta	bēga	no	saviem	brāļiem.”	(Soģu	11:3a)

Jefta	neko	nespēja	izdarīt,	kad	visi	pusbrāļi	nostājās	pret	viņu,	tādēļ	

CP

Lasiet pantu no Bībeles (vai 
to dara kāds vecāks bērns).

Lasiet pantu no Bībeles.
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nācās	 bēgt	 projām,	 pirms	 tie	 viņu	 izdzen.	 Jefta	 aizbēga	 no	 savas	
ģimenes	 un	mājām	 un	 pat	 atstāja	 savu	 valsti,	 lai	 tiktu,	 cik	 vien	
iespējams	tālu	prom	no	šīs	briesmīgās	situācijas.	Nabaga	Jefta!

Vai	 tu,	 līdzīgi	 Jeftam,	 arī	 reizēm	 jūties	negribēts	un	nemīlēts?	Bet	
Dievs	tevi	ļoti	mīl!	Viņš	tevi	mīl,	taču	tas	nav	tādēļ,	ka	tu	būtu	labs.	
Mēs	visi	esam	darījuši	sliktas	lietas,	kas	Dievam	nepatīk.

Arī	tu	esi	darījis	to,	ko	Dievs	skaidri	ir	teicis	nedarīt.	Vai	tavā	sirdī	ir	
bijis	rūgtums,	dusmas,	naidīgas	domas,	gluži	kā	Jeftas	brāļiem?	Un	kā	
ar	taviem	vārdiem?	Vai	esi	lamājies	jeb	lietojis	nepieklājīgus	vārdus?	
Vai	esi	melojis?	Ja	tā,	tu	neesi	paklausījis	Dievam.	Viņš	Bībelē	pavēl	
runāt	patiesību	(Ef.	4:25).	Vai	esi	dusmās	uz	kādu	kliedzis?	Un	kā	ar	
taviem	darbiem?	Vai	esi	kādam	darījis	pāri,	kādu	apkrāpis	vai	paņēmis	
to,	kas	nav	tavs?	Ja	tā,	tu	neesi	paklausījis	Dievam,	kurš	pavēl:	“Tev	
nebūs	zagt!”	(2.	Moz.	20:15)	Tu	rīkojies	slikti,	jo	tev	ir	grēcīga	daba,	
bet	Dievs	tevi	ļoti	mīl,	par	spīti	sliktajam,	ko	dari.	Tu	esi	pelnījis	sodu,	
taču	Dievs,	lai	varētu	tev	piedot,	tavā	vietā	sodīja	Savu	paša	Dēlu,	
Kungu	Jēzu.

Jēzus	mira	briesmīgā	nāvē	pie	krusta.	Viņš	nekad	neko	sliktu	nedarīja.	
Jēzus	bija	nevainojams.	Taču	Viņš	mira	to	slikto	darbu	dēļ,	kurus	mēs	
esam	darījuši,	nepaklausot	Dieva	likumiem.	Jēzus	atkal	atgriezās	dzīvē	
un	tagad	ir	mūžīgi	dzīvs.	Jēzus	grib,	lai	tu	nāc	pie	Viņa.	Ja	to	dari,	
Viņš	tevi	pieņem	par	Savu	bērnu.	Viņš	kļūst	par	tavu	mīlošo	Debesu	
Tēvu.	Nāc	pie	Viņa	šodien.	Lūdz,	lai	Dievs	piedod	visus	tavus	grēkus.	
Lūdz,	lai	Viņš	pieņem	tevi	par	Savu	bērnu.	Viņš	to	ir	apsolījis	darīt.

Atkārtosim	vēlreiz	mūsu	Bībeles	pantu!	“Atgriezieties	pie	Tā	Kunga,	
sava	Dieva!	Jo	Viņš	ir	žēlīgs,	līdzcietīgs	un	lēnprātīgs.”	(Joēla	2:13)	Tas	
Kungs	ir	žēlīgs	un	līdzcietīgs.	Citiem	vārdiem	sakot,	Viņš	ir	mīlošs	un	
laipns.	Viņš	vēlas	tev	piedot	un	pieņemt	tevi,	lai	arī	neesi	to	pelnījis.	
Dievs	tevi	pieņems,	ja	nāksi	pie	Viņa.

Ja	tev	nav	īsti	skaidrs,	kā	nākt	pie	Dieva,	pēc	nodarbības	es	labprāt	
parunāšu	ar	tevi	personīgi	un	izskaidrošu,	kā	vari	spert	šo	vissvarīgāko	
soli.	Dievs	grib	tev	piedot	un	palīdzēt.	Kā	tev	šķiet,	vai	Dievs	palīdzēja	
arī	Jeftam?	Jā,	Viņš	palīdzēja!

Kad	Jefta	aizbēga	no	savām	mājām	un	valsts,	viņš	apmetās	citā	zemē.	
Mēs	nezinām,	ko	visu	viņš	 tur	darīja,	 taču	Bībelē	nedaudz	par	 to	
stāstīts.
Lasiet no Bībeles Soģu 11:3b.

“Ap	Jeftu	sapulcējās	dažādi	nelieši	un	gāja	kopā	ar	viņu	sirot.”

Iespējams,	ka	viņi	dzīvoja,	uzbrukdami	ienaidnieku	pilsētām,	tā	iegūstot	
pārtiku	un	mantas.	Vieni	no	Dieva	īpašās	tautas,	jūdu	ienaidniekiem	
bija	amonieši.	Ļaudīm	Izraēlā	sāka	pienākt	ziņas	par	drosmīgo	izraidīto	
pulku,	kuri	uzvarēja	cīņās	pret	viņu	ienaidniekiem.	

CPN

Esiet pieejams 
padomdošanai.
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Tad	kādu	dienu	amonieši	nolēma	pieteikt	karu	Izraēla	 ļaudīm.	Tie	
bija	spēcīgi	ienaidnieki.	Izraēla	vadoņi	sprieda:	“Mums	vajadzīgs	kāds	
karavadonis,	ja	sākas	karš.	Kurš	varētu	būt	spējīgs	karavadonis?”	Kā	
tev	šķiet,	kuru	viņi	izvēlējās?	Jā,	Jeftu!

Attēls 1–3
Ļaudis	sūtīja	Jeftam	šādu	ziņu:	“Nāc	atpakaļ	uz	Izraēlu.	Mēs	vēlamies,	
lai	 tu	 kļūsti	 par	mūsu	karavadoni.	Kad	būsi	 uzvarējis	 karu,	 varēsi	
palikt	par	mūsu	 soģi	 jeb	 tautas	vadoni	 (līdzīgi	 kā	mums	 šodien	 ir	
prezidents)”.	Vai	Jefta	nāca	atpakaļ	palīdzēt	cilvēkiem,	kuri	viņu	bija	
izdzinuši	no	mājām	un	savas	zemes?	Pirms	uzzinām	atbildi,	es	vēlos,	
lai	jūs	padomātu	par	dažiem	jautājumiem.	

Ja jums ir labi palīgi, varat sadalīt bērnus divās vai trijās grupās. Palīgi var 
vadīt īsu diskusiju, ne ilgāku par 3–4 min. Raugieties, lai katrā grupā būtu 
daži vecāki bērni.

1.	 Ko	Jefta	varēja	izjust	pret	cilvēkiem,	kuri	tagad	lūdza	viņa	palīdzību,	
bet	agrāk	bija	izturējušies	gaužām	slikti?

2.	 Kā	Jefta	varēja	reaģēt,	ja	Dievs	viņam	nebūtu	palīdzējis?

3.	 Kā	viņam	vajadzēja	reaģēt,	saņemot	palīdzību	no	Dieva?

4.	 Ja	uzticies	Dievam,	kā	Viņš	tev	var	palīdzēt	izturēties	pret	cilvēkiem,	
kuri	tevi	ir	sāpinājuši?

Kad	grupas	atkal	sanāk	kopā,	ar	bērnu	palīdzību	īsumā	atbildiet	uz	
šiem	jautājumiem.

Labi,	paskatīsimies,	kas	notika.

Dieva	Vārdā	 teikts:	 “Tad	 Jefta	 gāja	 kopā	 ar	Gileādas	 vecajiem	
[vadoņiem],	un	tauta	viņu	iecēla	sev	par	galveno	un	par	karavadoni.”	
(Soģu	11:11a)

Attēls 1–4
Kāda	pārmaiņa	Jeftas	dzīvē!	No	atstumtā	un	izdzītā	tālu	no	savas	valsts	
viņš	pēkšņi	kļūst	par	armijas	ģenerāli!	Dievs	darīja	brīnumu.

Jefta	mēģināja	sarunāt	ar	amoniešiem,	lai	nebūtu	kara,	taču	tie	bija	
nolēmuši	karot,	un	tā	iedegās	sīva	cīņa.	Dieva	Vārdā	mēs	lasām	kaut	
ko	ļoti	svarīgu.

Lasiet Soģu 11:29.

“Tā	Kunga	Gars	nāca	pār	Jeftu.”	Tas	nozīmē,	ka	Dievs,	Svētais	Gars,	
deva	Jeftam	īpašu	palīdzību	un	spēku	darbam,	kas	tam	bija	 jāveic.	
Dievs	palīdzēja	Jeftam,	kad	viņš	devās	karā	pret	amoniešiem.	Lasīsim,	
kas	notika.	“Tas	Kungs	tos	nodeva	viņa	rokā.”	(Soģu	11:32)	Jā,	Jefta	

Parādiet kartē amoniešu 
zemi.

CPA

Lasiet pantu no Bībeles (vai 
to dara kāds vecāks bērns).

Mācību metode: grupu 
diskusijas.

Toba (Soģu 11:3) bija 
aramiešu apgabals 
Jordānas austrumkrastā, 
ziemeļos no Gileādas. 
Vecāks bērns, kuru iepriekš 
esat sagatavojis, var 
parādīt to Jozuas/soģu 
laiku Palestīnas kartē.

Lasiet pantu no Bībeles (vai 
to dara kāds vecāks bērns).
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sakāva	ienaidnieka	armiju!	Zemē	atkal	bija	miers.	Jefta	kļuva	par	soģi	
(kā	prezidents)	un	valdīja	sešus	gadus.

Attēls 1–5
Vai	nav	brīnišķīgi,	kā	Dievs	pieņem	un	mīl	katru	cilvēku	pat	tad,	kad	
daži	citi	domā,	ka	viņš	nav	labs!	

Ja	esi	jau	lūdzis,	lai	Kungs	Jēzus	kļūst	par	tavu	Glābēju,	atceries,	ka	
Viņš	tevi	ļoti	mīl.	Tu	Viņam	esi	dārgs.	Viņš	zina,	kādēļ	tev	sāp	sirds.	
Viņš	 tevi	 saprot	 un	 rūpējas	 par	 tevi.	Kad	 jūties	 atraidīts	 kā	 Jefta,	
vientuļš	vai	negribēts,	visās	savās	bēdās	uzticies	Dievam.	Runā	ar	To	
Kungu	lūgšanā.	Pateicies,	ka	Viņš	tevi	mīl.

Jēzus	 tevi	 tik	 ļoti	mīlēja,	 ka	mira	 pie	 krusta,	 lai	 tu	 varētu	 saņemt	
piedošanu	un	kļūt	par	Viņa	 ģimenes	 locekli.	Pateicies,	 ka	 Jēzus	 ir	
kopā	ar	tevi	un	ka	visās	nepatikšanās	vari	Viņam	uzticēties.	Viņš	tevi	
nenicinās	pat	tad,	ja	citi	to	darīs.	Ja	esi	Viņa	bērns,	Dievs	arī	tevi	grib	
lietot	tāpat,	kā	lietoja	Jeftu.	

Attēls 1–6
Ja	esi	Dieva	ģimenē,	gluži	tāpat,	kā	Viņš	lietoja	Jeftu,	Dievs	var	lietot	
arī	tevi.	Kad	Dievs	tevi	ir	ieguvis	Sev	par	bērnu,	tu	vairs	neesi	izdzītais.	
Tev	nav	jājūtas	atstumtam	un	nevērtīgam,	un	tev	nekādā	gadījumā	
nav	jāskrien	prom	no	mājām,	kā	to	izdarīja	Jefta.	Dievam	ir	darbs	
priekš	tevis	tieši	tur,	kur	atrodies.

Viņš	var	 tevi	 izmantot	 tieši	 ģimenē	kā	miera	nesēju.	Viņš	var	 tev	
palīdzēt	būt	laipnam	un	iejūtīgam	pret	citiem.	Viņš	var	tevi	izmantot,	
lai	citus	zēnus	un	meitenes	atvestu	uz	Labās	Vēsts	pulciņu®	dzirdēt	
brīnišķīgo	vēsti	par	Dieva	mīlestību.

Ja	esi	saņēmis	Dieva	mīlestības	mierinājumu,	Viņš	var	tevi	izmantot,	
lai	izskaidrotu	šodien	mācīto	Bībeles	pantu	kādam	citam	zēnam	vai	
meitenei,	kuriem	jādzird	un	jāsaprot	šie	jaukie	vārdi.	

Jaunajā	Derībā,	Vēstulē	ebrejiem	ir	slavenu	vīru	un	sievu	saraksts,	
kuri	uzticējās	Dievam	un	Viņa	spēkā	uzvarēja	lielās	cīņās.	Vai	zini,	
kura	vārds	tur	atrodas?	Jeftas!

Tāpat	kā	Dievs	cīņās	palīdzēja	Jeftam,	Viņš	var	palīdzēt	arī	 tev.	Ja	
neesi	to	vēl	darījis,	tad	nepieciešams	nākt	pie	Kunga	Jēzus	un	lūgt	
grēku	piedošanu.	Atgriezies	šodien	no	saviem	grēkiem	un	nāc	pie	Tā	
Kunga,	jo	“Viņš	ir	žēlīgs,	līdzcietīgs	un	lēnprātīgs”	(Joēla	2:13).	Dievs	
tevi	mīl,	vēlas	tev	piedot	un	pieņemt	Savā	ģimenē.
 

Atkārtošanas jautājumi
1.	Kādēļ	Jefta	tika	padzīts	no	mājām?	(Jeftam nebija tā pati mamma, kas 

citiem bērniem ģimenē, un pusbrāļi viņu nepieņēma.)

CPN

CPA
Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.
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2.	Kur	viņš	gāja	un	ko	darīja? (Jefta devās uz citu zemi un sapulcināja   ap 
sevi piedzīvojumu meklētājus.)

3.	Kādēļ	 Izraēla	 ļaudis	 sauca	 Jeftu	 atpakaļ?	 (Tādēļ, ka ienaidnieki, 
amonieši, tiem pieteica karu.)

4.	Kā	Jefta	ar	Dieva	palīdzību	reaģēja? (Viņš bija gatavs palīdzēt savai 
tautai.)

5.	Kā	Jefta	centās	izvairīties	no	kara?	(Viņš centās sarunu ceļā ar amoniešiem 
panākt mieru.)

6.	No	kā	kaujā	Jefta	saņēma	īpašu	spēku?	(No Svētā Gara.)

7.	Dievs	mīlēja	Jeftu,	un	Viņš	mīl	arī	tevi.	Kādā	brīnišķīgā	veidā	Dievs	
tev	un	man	parādīja	Savu	mīlestību?	(Dievs sūtīja uz zemes Savu vienīgo 
Dēlu mirt mūsu dēļ pie krusta.)

8.	Kādēļ	tas,	ka	Dievs	mūs	mīl,	ir	tik	pārsteidzoši?	(Tādēļ, ka mēs pret 
Viņu esam daudz grēkojuši, t.i., darījuši sliktu.)

9.	Dievs	lietoja	Jeftu.	Kādos	veidos	Dievs	var	lietot	tevi,	ja	esi	uzticējies	
Kungam	 Jēzum	 un	 ticis	 pieņemts	Dieva	 ģimenē?	Mini	 divus	
piemērus!	(Dievs var tevi lietot kā miera nesēju ģimenē un lai izskaidrotu 
Bībeles pantu citam bērnam.)

10.	Vai	vari	nocitēt	šīsdienas	Bībeles	pantu?	(“Atgriezieties pie Tā Kunga, 
sava Dieva! Jo Viņš ir žēlsirdīgs, līdzcietīgs un lēnprātīgs.” Joēla 2:13.)

Pārskata aktivitāte
Dievs tevi mīl

Nokopējiet	41.	lpp.	doto	šablonu	(ja	iespējams,	uz	cieta	papīra),	lai	
bērni,	kuri	vēlas,	var	paņemt	to	līdzi	uz	mājām.

Paskaidrojiet,	kas	ar	to	darāms.	Pārlociet	to	pa	raustīto	līniju	un	no-
vietojiet	sejiņu	savā	istabā.	Tā	palīdzēs	atcerēties,	ka	Dievs	tevi	mīl.
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2. stunda
Pieņemtā svešiniece (Rute)

Rakstu vietas skolotājiem
Rutes	grāmata

Centrālā patiesība
Dievs	mīl	un	novērtē	visus	cilvēkus.

Pielietojums 
Neatpestītajiem.	Tici,	ka	Dievs	piedod	un	šķīsta!

Atpestītajiem.	Paļaujies	uz	Dievu,	kad	citi	tevi	
atgrūž!

Mērķis
Bērni,	 kuri	 jūtas	 savu	 vienaudžu	 atstumti	 rases,	
reliģiskās	 piederības	 vai	 citu	 iemeslu	 dēļ,	 skaidri	
sapratīs	evaņģēliju.

Izmantošanas iespējas
Jebkurā	 bērnu	 evaņģelizācijas	 sanāksmē,	 īpaši	
etnisko	vai	kultūras	minoritāšu	grupās.

Bībeles pants
Atkārtojiet	Joēla	2:13.

Uzskate 
§	Attēli:	2–1,	2–2,	2–3,	2–4,	2–5	un	2–6.

§ Uzrakstiet	centrālo	patiesību	uz	plakāta.

§ Līdzās	piedāvātajiem	attēliem	varat	uzrakstīt	dažus	
vārdus,	 kurus	 attiecīgajos	 brīžos	 pielieciet	 pie	
tāfeles:	Rute,	Naomija,	 Bētleme,	Orfa,	 Boāss,	
Obeds,	Isajs,	Dāvids.

§ Vecākajiem	bērniem	patiks	aplūkot	Vecās	Derības	
laiku	Palestīnas	un	tai	piegulošo	teritoriju	karti.

Mācību metodes
§ Stāstījums.

§ Noteiktā	brīdī	kā	alternatīva	ir	iekļauta	intervija	
ar Ruti.

§ Mācīšana	 ir	 nostiprināta	 ar	 atkārtošanas	 spēli	
un	pārskata	aktivitāti	bērniem	kristiešiem	–	šo	
aktivitāti	var	veikt	mājās	vai	iekļaut	nodarbībā.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Rute	un	Naomija	dodas	uz	Izraēlu.	 									CP

Notikumu attīstība

1.	Izraēlas	atstāšana	pirms	desmit	gadiem.	

2.	Ēlimelehs	un	abi	dēli	nomirst.

3.	Rute	nolemj	uzticēties	Dievam	un	sekot

				Naomijai.	 																												CPN
4.	Rutes	iespējamās	bailes.	 																CPN
5.	Naomija	un	Rute	ierodas	Bētlemē.

6.	Rute	strādā	Boāsa	laukos.

Kulminācija

Boāss	un	Rute	iemīlas	un	apprecas.

Noslēgums 

Rute	ir	viena	no	mātēm	Jēzus	ciltskokā.

                                          CPA, CPN
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Stunda
Saule	karsēja,	kad	pa	akmeņaino	ceļu	vilkās	divas	sievietes.	Jaunāko	no	
abām	sauca	Rute.	Vecākās,	viņas	vīra	mātes	vārds	bija	Naomija.	Viņas	
bija	gājušas	daudz	dienu	un	tagad	bija	nogurušas	un	noputējušas.	Tās	
kājām	nāca	no	kalnu	ciemata	Moāba	zemē	uz	Izraēla	zemes	pilsētu	
Bētlemi,	kur	Naomija	dzīvoja	pirms	daudziem	gadiem.	Rute	bija	dzi-
musi	un	līdz	šim	brīdim	vienmēr	dzīvojusi	Moāba	zemē.	Varbūt	viņa	
nedaudz	atšķīrās	no	Izraēla	ļaudīm.	Bērnībā	viņa	runāja	citā	valodā.	
Iespējams,	ka	viņai	bija	no	Naomijas	nedaudz	atšķirīga	ādas	krāsa,	bet	
Dievs,	protams,	mīl	un	novērtē	cilvēkus,	nešķirojot	viņus	pēc	izskata.

Atstāt	Moāba	zemi	un	kopā	ar	vīramāti	doties	uz	Izraēla	zemi	viņai	
bija	ļoti	liels	piedzīvojums.	Kādēļ	abas	veica	šo	garo,	bīstamo	ceļoju-
mu?	Ļaujiet	man	paskaidrot!

Pirms	daudziem	gadiem,	kad	Naomija	bija	diezgan	 jauna,	 viņa	 ar	
vīru	Ēlimelehu	dzīvoja	Bētlemē.	Dievs	viņus	mīlēja	un	dāvāja	tiem	
divus	dēlus.	Bet	kādu	gadu	sākās	pamatīgas	grūtības.	Izlasīsim	par	
to	Bībelē.

Lasiet Rutes 1:1.

Jā,	bija	briesmīgs	bads.	Tas	nozīmē,	ka	neizauga	 labība	un	nebija,	
ko	ēst.	Iespējams,	ka	togad	pietiekami	nelija,		tāpēc	neizauga	kvieši,	
mieži	un	citi	graudaugi.	Nebija	labības,	no	kā	cept	maizi.	Nebija	arī	
nekā	cita,	ko	ēst,	un	cilvēki	Bētlemē	cieta	badu.

Attēls 2–1

Ēlimelehs	un	Naomija	nolēma	ar	abiem	dēliem	doties	uz	citu	zemi.	
Kurp	viņi	devās?	Bībelē	teikts,	ka	tie	nogāja	uz	Moāba	zemi.	Viņi	
veica	garu	ceļojumu	un	apmetās	uz	dzīvi	kalnainā	valstī.	Pat	šodien	
cilvēkiem	nākas	atstāt	savu	zemi	bada,	kara	vai	arī	tādēļ,	ka	tie	ir	na-
bagi	un	nevar	dabūt	darbu.	Tā	viņi	dodas	uz	citu	zemi,	lai	strādātu	
un	nopelnītu	naudu.	Tas	nav	viegli.	Varbūt	kādiem	no	jums	ir	nācies	
atstāt	savas	mājas,	lai	dotos	uz	šo	zemi,	un	jūs	esat	piedzīvojuši	daudz	
grūtību.	Arī	Naomija	piedzīvoja	grūtības.

Kad	viss	 šķita	 labi,	notika	kaut	kas	 ļoti	bēdīgs.	Nomira	Naomijas	
vīrs	Ēlimelehs.

Pēc	kāda	laika	abi	dēli	apprecēja	moābiešu	meitenes.	Vienas	vārds	
bija	Orpa,	otras	–	Rute.	Bet	tad	arī	abi	dēli	nomira.

Cik	bēdīga	un	vientuļa	bez	sava	vīra	un	dēliem	svešajā	zemē	jutās	
Naomija!	Arī	viņas	abas	vedeklas	bija	ļoti,	ļoti	bēdīgas.	Tām	pilsētā	
bija	daudz	citu	draugu,	bet	abas	bija	zaudējušas	savus	vīrus.	

Izlasiet šo pantu no 
Bībeles.

Parādiet uzrakstu ar 
centrālo patiesību.

CP

Ja grupā ir bēgļu bērni, va-
rat šeit minēt viņu vārdus.
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Kādu	dienu,	 apmēram	desmit	 gadus	 pēc	 ierašanās	Moāba	 zemē,	
Naomija	teica	Rutei	un	Orpai:	“Es	došos	atpakaļ	uz	Izraēlu	–	savu	
zemi.”	

Kādēļ	viņa	tā	izlēma?	Atradīsim	atbildi	Dieva	Vārdā!

Lasiet Rutes 1:6.

Jā!	Dievs	Izraēla	ļaudīm	atkal	bija	devis	uzturu!

Rute	un	Orpa	teica:	“Labi,	mēs	iesim	ar	tevi	kopā.”

Tā	viņas	sasaiņoja	dažas	lietas,	droši	vien	iesēja	tās	sainītī,	ko	uzmeta	
mugurā,	un	devās	ceļā.

Attēls 2–2
Kad	viņas	bija	brītiņu	gājušas,	Naomija	teica	abām	meitenēm:	“Jūs	
esat	bijušas	ļoti	laipnas	pret	mani,	bet	tagad	atgriezieties	atpakaļ	savā	
dzīvē	Moāba	zemē.”	

Kādu	brīdi	tās	ļoti	sirsnīgi	sarunājās,	tad	Orpa	noskūpstīja	Naomiju	un	
atgriezās	mājās	pie	saviem	draugiem.	Naomija	atkal	uzrunāja	Ruti.

Lasiet Rutes 1:15.

Ko	Rute	atbildēja?

Lasiet Rutes 1:16.

Rute	bija	pārdomājusi.	Viņa	vēlējās	palikt	pie	Naomijas	un	doties	uz	
tās	zemi.	Bet,	kas	bija	vēl	svarīgāk,	viņa	uzticējās	Naomijas	Dievam.	
Viņa	 vairs	 neticēja	moābiešu	 viltus	 dieviem.	Tā	 bija	 vissvarīgākā	
izvēle,	ko	Rute	visā	savā	dzīvē	varēja	izdarīt,	–	uzticēties	vienīgajam,	
patiesajam,	dzīvajam	Dievam,	kuru	tā	pazina	no	Bībeles.	

Varbūt	Rute	to	pilnībā	vēl	nesaprata,	bet	Dievs	nešķiro	cilvēkus	pēc	
izskata,	spējām	vai	mantas,	Viņš	mīl	visus	cilvēkus.	

Pielieciet pie tāfeles centrālo patiesību.

Dievs	mīlēja	šo	moābiešu	sievieti,	un	tādēļ	viņa	tam	varēja	uzticēties.

Dievs	mīl	arī	tevi,	tu	viņam	esi	ļoti	svarīgs.	Viņš	grib,	lai	izdari	to	pašu	
izvēli,	ko	Rute,	 lai	uzticies	Viņam.	Vai	esi	kādreiz	domājis:	“Mani	
neviens	tā	pa	īstam	nemīl!	Nav	neviena,	kuram	es	pilnībā	varētu	uz-
ticēties!”	Tāda	Persona	ir!	Tas	ir	Dievs!	Viņš	tevi	radīja.	Viņš	rūpējas	
par	tevi.	Dievs	mums	to	saka	Savā	Vārdā	(Jāņa	3:16).	Dievs	tevi	mīl,	
lai	gan	tu	Viņu	neesi	mīlējis	un	godājis.	Dievs	tevi	mīl,	lai	arī	tu	esi	
pārkāpis	baušļus	jeb	likumus,	ko	Viņš	Bībelē	mums	ir	devis.	Piemēram,	
Dievs	pavēl	tev	godāt	vecākus	un	paklausīt	viņiem	(2.	Moz.	20:12).	
Vai	esi	vienmēr	to	darījis?	Viņš	pavēl	nemelot	(2.	Moz.	20:16).	Vai	esi	
vecākiem	un	skolotājiem	vienmēr	teicis	patiesību?	Viņš	pavēl	nezagt	

CPN

Lasiet pantus no Bībeles.

Lasiet pantus no Bībeles, 
(ļaujiet to darīt palīgam vai 
vecākam bērnam).
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(2.	Moz.	20:15).	Vai	esi	kādreiz	ņēmis	lietas,	kas	tev	nepieder?	Varbūt	
esi kādreiz	kaut	ko	atradis,	ko	vajadzēja	atdot	skolotājam	vai	kādam	
citam,	bet	tu	to	paturēji	sev.	Tā	ir	zagšana.	Tu	noteikti	daudz	reižu	esi	
pārkāpis	Dieva	likumus.	Tas	ir	grēks,	un	Dievs	ļoti	nopietni	uztver	
grēku,	jo	Viņš	ir	pilnīgi	nevainojams	un	šķīsts.Un	tomēr		Dievs	tevi	
mīl	un	vēlas	tev	piedot.	Tu	vari	Viņam	pilnīgi	uzticēties,	tāpat	kā	to	
mācījās	Rute.

Attēls 2–3
Naomija	un	Rute	gāja	tālāk	un	tālāk	pa	ceļu,	kas	veda	atpakaļ	uz	Iz-
raēlu.	Bija	vasara,	un	dienas	bija	ļoti	garas	un	karstas.	Vakaros	abas	
sievietes	bija	pārgurušas.	Mēs	nezinām	visu	par	ceļojumu.	Iespējams,	
kādu	nakti	tās	pārlaida	viesnīcā	vai	iebraucamajā	vietā.	Citreiz	viņas	
varbūt	gulēja	ārā	zem	koka	vai	lauka	malā.

Mani	interesē,	ko	Rute	domāja.	Iespējams,	viņa	bija	norūpējusies,	jo	
drīz	ieradīsies	svešā	zemē,	kur	nevienu,	izņemot	Naomiju,	nepazīs.	
Ļaudis	būs	izraēlieši.	Viņa	nāk	no	Moāba,	no	zemes,	kas	bija	karojusi	
ar	Izraēlu.	Viņa	arī	runāja	citā	valodā.	Iespējams,	Rute	domāja,	vai	
nejutīsies	ļoti	vientuļa,	ja	izraēliešiem	nepatiks	un	tie	nevēlēsies	viņu	
redzēt	savā	zemē.

Attēls 2–4
Vai	tu	kādreiz	esi	juties	līdzīgi	Rutei?	Varbūt	tu	nedaudz	atšķiries	no	
citiem	bērniem	klasē	skolā	vai	pat	mūsu	grupā	šodien.	Varbūt	citi	ir	
tevi	apsmējuši	vai	nelaipni	izturējušies	tādēļ,	ka	ir	uzauguši	šajā	zemē	
(vai	pilsētā),	bet	tu	nē?	Viņu	reliģija	atšķiras	no	tavējās.	Viņi	runā	citā	
valodā,	ne	tajā,	ko	tu	lieto	mājās.	Vairumam	citu	bērnu	ir	savādāka	
ādas	krāsa	nekā	tev.	Šķiet,	ka	viņiem	ir	vairāk	naudas	nekā	tev.	Varbūt	
citi	bērni	smejas	tādēļ,	ka	tev	tik	labi	neveicas	sportā	vai	nav	modernu	
drēbju.	Tas	tev	liek	justies	svešam,	atstumtam,	varbūt	vientuļam.

Atceries,	ka	es	esmu	tavs	draugs.	Tu	vari	pēc	nodarbības	personīgi	
ar	mani	parunāties	un	pastāstīt	par	šāda	veida	problēmām.	Darīšu	
visu,	lai	tev	palīdzētu.	Bet	vispirms	ļauj	man	tev	pastāstīt	par	To,	kurš	
patiešām	var	tev	palīdzēt.

Ir	Viens,	kurš	par	tevi	rūpējas	un	tevi	patiesi	mīl.	Tas	ir	Dievs.	Viņš	
zina	visu	par	tevi.	Dievs	vēlas	parūpēties	par	tavu	vislielāko	vajadzību	
un	palīdzēt	arī	citās	problēmās.	Vai	zini,	kas	ir	tava	vislielākā	vajadzība?	
Ne	jau	draudzība	ar	citiem	cilvēkiem.	Tava	vislielākā	vajadzība	ir,	lai	
grēki	pret	Dievu	tiktu	piedoti.	Viņš	vēlas	piedot	un	darīt	tevi	tīru.

Dievs	tevi	tik	ļoti	mīlēja,	ka	deva	Savu	vienīgo	Dēlu,	Kungu	Jēzu,	lai	
Viņš	tiktu	sodīts	par	taviem	grēkiem.	Tu	esi	pelnījis	sodu	tāpēc,	ka	
esi	pārkāpis	Dieva	likumus,	bet	tavu	sodu	uzņēmās	Jēzus.	Viņš	mira	

CPN
Pielāgojieties savas grupas 
īpatnībām, atbilstoši 
tam, kā izpaužas bērnu 
atšķirības, kas liek tiem 
justies savādākiem un 
neiederīgiem.

Šī ir svarīga jūsu 
kalpošanas daļa.

Esiet pieejams 
padomdošanai.
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krusta	 nāvē,	 lai	Dievs	 tev	 varētu	piedot	 un	pieņemt	 Savā	 ģimenē	
kā	bērnu.	Jēzus	nepalika	miris.	Viņš	augšāmcēlās	no	mirušajiem	un	
šodien	ir	dzīvs,	spējīgs	piedot	un	rūpēties	par	tevi.

Tava	vislielākā	vajadzība	ir	saņemt	grēku	piedošanu,	tomēr	ir	iespējamas	
arī	daudzas	citas	nozīmīgas	vajadzības,	piemēram,	ja	jūties	negribēts	vai	
svešinieks	kā	Rute,	kas	ieradās	citā	valstī,	citā	pilsētā	–	Bētlemē	–	un	
klausījās	cilvēkos,	kurus	nepazina,	kuri	runāja	citā	valodā.

Kas	notika	ar	Ruti	un	Naomiju,	kad	viņas	ieradās	Bētlemē?

Tolaik	nabadzīgiem	ļaudīm,	kad	notika	pļauja,	bija	 ļauts	 iet	tīrumā	
(kad	zemnieki	pļāva	labību	un	savāca	šķūņos)	aiz	vīriem,	kuri	sasēja	
labību	kūlīšos,	un	salasīt	palikušās	vārpas	pļaušanai	neparocīgos	lauka	
stūros	vai	arī	vietās,	ko	bija	grūti	aizsniegt.

Attēls 2–5
Tā	nu	Rute	gāja	uz	lauku	skatīties,	vai	var	savākt	kaut	ko	no	pļauja-
miem	miežiem.

Šajā vietā ienāk “Rute”.

Skolotājs:	 “Sveiki!	Kā	tevi	sauc?”

Rute:	 “Rute.	Šķiet,	ka	jūs	stāstījāt	bērniem	par	mani?”

Skolotājs:	 “Ā,	Rute	no	Bībeles!	Lieliski!	Laipni	lūdzam	mūsu	grupā!	
Mēs	labprāt	dzirdētu	par	tevi	ko	vairāk.	Mēs	tikām	līdz	
vietai,	kur	esi	ieradusies	Bētlemē.	Kas	notika	tālāk?”

Rute:	 “Dievs	bija	 ļoti	 labs	pret	mani.	Es	biju	nabadzīga	sve-
šiniece.	Domāju,	kas	ar	mani	notiks.	Taču	Dievs	mani	
apbrīnojami	svētīja.”

Skolotājs:	 “Nu,	pastāsti	mums,	kas	notika!	Vai	tu	dabūji	darbu?”

Rute:	 “Es	aizgāju	uz	tīrumu,	lai	redzētu,	vai	varu	salasīt	nedaudz	
no	pļaujamiem	miežiem.	Es	strādāju	tīrumā,	kurš	piede-
rēja	vīram,	vārdā	Boāss.	Dievs	darbojās	Boāsa	sirdī	tā,	ka	
viņš	bija	laipns	pret	mani	un	ēdienreizēs	ļāva	ēst	kopā	ar	
viņa	kalpiem.	Boāss	pat	lika	kalpiem	tīšām	kādas	vārpas	
atstāt	man.	Es	varēju	savākt	daudz	miežu	vārpu.

Skolotājs:	 “Tas	ir	ko	vērts!	Dievs	tiešām	par	tevi	rūpējās.	Kas	notika	
tālāk?	

Rute:	 “Es	turpināju	katru	dienu	iet	uz	Boāsa	lauku,	un	viņš	
joprojām	bija	laipns	pret	mani.	Tālāko	es	nedaudz	kaut-
rējos	 stāstīt,	bet	 tas	bija	brīnišķīgi.	Vēlāk	Boāss	mani	
iemīlēja	un	apprecēja.	Un	Dievs	mums	dāvāja	dēlu.”

Skolotājs:	 “Brīnišķīgi!	 Lūk,	 kāds	 varens	Dievs!	Kā	Viņš	 par	 tevi	

Šos stundas daļu var pa-
sniegt divējādi: vienkārši kā 
stāstu vai kā interviju ar Ruti, 
kas būtu interesantāk. Cits 
skolotājs, spējīgs palīgs vai 
arī kāda cita sagatavojusies 
sieviete var izpildīt Rutes 
lomu. Lai viņa nedaudz 
pielāgo apģērbu – aptin šalli 
ap galvu – un piedalās inter-
vijā. Nokopējiet interviju, lai 
iepriekš var sagatavoties.



Dievam rūp noskumuši bērni 

18

Pielieciet šos vārdus pie 
tāfeles, atstājot lielu at-
starpi starp Dāvidu, Jāzepu 
un Mariju. Tomēr paskaid-
rojiet, ka Bībelē doti visi to 
cilvēku vārdi, kuri dzīvoja 
tajos tūkstoš gados starp 
Dāvidu un Jēzus dzimšanu.

rūpējās,	kad	biji	pārbijusies	svešā	zemē!	Liels	paldies,	ka	
biji	šodien	kopā	ar	mums	un	pastāstīji	par	savu	dzīvi!	Uz	
redzēšanos!	Lai	Dievs	tevi	svētī!”

Rute:	 “Uz	redzēšanos!	Bija	prieks	ar	jums	satikties!”

“Rute” aiziet.

Attēls 2–6
Boāss	un	Rute	to	nezināja,	taču	daudzus	gadsimtus	vēlāk	viens	no	
viņu	pēcnācējiem	bija	Kungs	Jēzus.

Kunga	 Jēzus	 īstais	Tēvs,	protams,	 ir	Dievs,	bet	Rute	bija	Marijas,	
Kunga	Jēzus	mātes,	vec-,	vec-,	vec-…māmiņa.	Kāda	tā	bija	privilēģija	
Rutei	–	sievietei,	kura	šķita	esam	tik	atšķirīga	no	visiem	pārējiem	Bēt-
lemes	iedzīvotājiem!	Dievs	šim	īpašajam	godam	izvēlējās	tieši	viņu,	
nevis	kādu	citu,	kas	tolaik	tur	dzīvoja.

Ja	esi	uzticējies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	Viņam	arī	tavai	
dzīvei	ir	brīnišķīgs	plāns.	Ne	tāds	pats,	kāds	Viņam	bija	padomā	Ru-
tei,	bet	kaut	kas	ļoti	īpašs,	tieši	tev	domāts.	Ja	citi	cilvēki	tevi	atraida	
vai	apsmej,	tādēļ	ka	kaut	kādā	veidā	no	viņiem	atšķiries,	atceries,	ka	
Dievs	tevi	mīl.	Viņš	tevi	pieņem,	pilnīgi	saprot,	jo	ir	tevi	radījis,	un	
Viņam	tagad	un	tavai	turpmākai	dzīvei	ir	brīnišķīgs	plāns.	Ja	kāds	tevi	
sāpina,	nāc	pie	Dieva	un	klusām	saki:	“Paldies,	ka	Tu	mani	mīli	un	
saproti.	Paldies,	ka	Tev	es	esmu	ļoti	īpašs!”	Kungs	Jēzus	var	arī	tev	
palīdzēt	piedot	tiem,	kuri	pret	tevi	izturas	nelaipni.	Viņš	var	palīdzēt	
būt	laipnam	pret	viņiem.

Ja	nekad	neesi	lūdzis,	lai	Tas	Kungs	nomazgā	tavus	grēkus,	vai	vēlies,	
lai	Viņš	to	darītu	tagad?	Vai	gribi,	lai	Dievs	tev	palīdz	pārtraukt	sliktos	
darbus?	Uzticies	Viņam	šodien!	Lūdz,	lai	Dievs	nomazgā	tavus	grēkus	
un	dara	tevi	par	Savu	bērnu.	Bībelē	ir	uzrakstīta	jauka	lūgšana,	kuru	
kāds	vīrs	teica	Dievam.	Tā	skan:	“Mazgā	mani,	 lai	es	topu	baltāks	
par	sniegu!”	(Ps.	51:9)	Ja	tu	to	no	sirds	lūdz,	Dievs	var	tevi	darīt	tīru	
un	šķīstu.	Dari	to	šodien,	tūlīt	vai	vēlāk	mājās.	Ja	tu	lūdz,	pienāc	un	
pastāsti	arī	man	par	to,	lai	varu	tev	vēl	vairāk	palīdzēt.

Es	diezgan	īsi	izstāstīju	stāstu	par	Ruti,	bet,	ja	kādi	vecākie	bērni	vēlas,	
Bībelē	var	izlasīt	visas	šī	stāsta	detaļas.

Parādiet bērniem, kā Bībelē atrast Rutes grāmatu.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādēļ	Ēlimelehs	un	Naomija	gāja	uz	Moāba	zemi?	(Izraēlā, viņu 

zemē, nebija, ko ēst. Tur bija bads.)

2.	 Pastāsti,	kādi	trīs	bēdīgi	notikumi	atgadījās	Moāba	zemē.	(Nomira 
Naomijas vīrs Ēlimelehs un pēc tam arī abi dēli.)

CPN

CPA
Rute – Boāss

Obeds
Isajs

Dāvids

Jāzeps – Marija
Jēzus
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3.	 Kādēļ	Naomija	nolēma	doties	atpakaļ?	(Izraēlā atkal bija, ko ēst.)

4.	 Kāds	bija	vissvarīgākais	 lēmums,	ko	Rute	savā	dzīvē	pieņēma?	
(Viņa nolēma uzticēties Dievam, nevis moābiešu dieviem.)

5.	 Ar	 ko	Rute	 atšķīrās	 no	 citiem	Bētlemes	 ļaudīm?	 (Viņa bija no 
Moāba zemes – citas valsts, iespējams, ka izskatījās un runāja savādāk 
nekā Izraēla ļaudis.)

6.	 No	kā	viņa	varēja	baidīties?	(Iespējams, ka Rute baidījās būt atstumta 
un vientuļa.)

7.	 Pastāsti,	 kādos	 trīs	 veidos	Dievs	viņu	brīnišķīgi	 svētīja.	 (Viņai 
atļāva strādāt Boāsa tīrumā, dažas vārpas tīšām tika atstātas Rutei, un 
Boāss viņu apprecēja.)

8.	 Iedomājies,	ka	tu	runā	ar	Orpu,	un	pabeidz	teikumu.	“Orpa,	tu	
pieļāvi	briesmīgu	kļūdu,	uzticoties	moābiešu	dieviem.	Tev	vaja-
dzēja…”	(Tev vajadzēja iet uz Izraēlu un mācīties paļauties uz vienīgo 
dzīvo Dievu.”)

9.	 Kāda	ir	ikviena	cilvēka	vislielākā	vajadzība?	(Iegūt grēku piedošanu.)

10.	Ko	bērnam	kristietim	vajadzētu	 darīt,	 ja	 viņam	 sāp,	 kad	 kāds	
apsmej	par	to,	ka	viņš	kaut	kādā	veidā	ir	atšķirīgs?	(Atcerēties, ka 
Dievs viņu mīl un pieņem, un pateikties par to.)

Pārskata aktivitāte
Uzticies Dievam
Nokopējiet	 42.	 lpp.	 dotos	 šablonus	 (ja	 iespējams,	 uz	 cieta	papīra)	
un	ļaujiet	bērniem,	kuri	vēlas,	pēc	nodarbības	vienu	paņemt	līdz.	Šī	
aktivitāte	domāta	kristīgiem	bērniem,	bet	neliedziet	neatpestītajiem	
bērniem	ņemt,	ja	viņi	to	vēlas.

Izskaidrojiet,	kas	jādara.	Izkrāsojiet	nelielo	attēlu.	Novietojiet	to	savā	
istabā.	Kad	esi	bēdīgs	vai	jūties	atstumts,	paļaujies	uz	Dievu.	Viņš	tev	
var	palīdzēt,	kad	tu	piedzīvo	uzbrukumus.



Dievam rūp noskumuši bērni 

20



21

Rakstu vietas skolotājiem
1.	Samuēla	2:12–26;	3:1–21

Centrālā patiesība
Dievs	var	darīt	un	uzturēt	tīrus	tos,	kuri	Viņam	uzticas.

Pielietojums 
Neatpestītajiem.	Uzticies	Dievam,	ka	Viņš	tevi	

dara	tīru	no	grēka.

Atpestītajiem.	Paļaujies	uz	Dievu,	ka	Viņš	tevi	
uztur	tīru.

Mērķis
Bērni,	iedvesmoti	no	tā,	kā	Dievs	stiprināja	Samuēlu	
palikt	tīram,	piedzīvojot	kārdinājumus	(īpaši	seksuā-
lajā	jomā),	pretosies.

Izmantošanas iespējas
Īpaši	 tiem	bērniem,	 kuri	 ir	 pakļauti	 TV/video	 filmu	
skatīšanai	vai	tādu	materiālu	lasīšanai,	kur	redzams	ne-
atļauts	sekss.

Bībeles pants
“Mazgā	mani,	lai	es	topu	baltāks	par	sniegu!”	
Psalmi	51:9.

Uzskate 
§	Attēli:	3–1,	3–2,	3–3,	3–4,	3–5	un	3–6.

Mācību metodes
Pamatā	 stāsts	 un	 jautājumi,	 kuri	 izraisa	 diskusiju.	
Iekļauta	arī	atkārtošanas	spēle.

Vārdnīca 
Šajā	 stundā	dots	 daudz	piemēru	 un	 vārdu	 skaid-
rojumu.	Varat	 izlaist	 dažus	vārdus	vai	 izteicienus.	
Taču	 esiet	 piesardzīgi	 –	 ja	 klausāties	 bērnos	 (pat	
mazākajos),	ir	pārsteidzoši	dzirdēt	viņu	izteikumus	

par	 seksuālajiem	 jautājumiem,	pat	par	nenormālu	
seksu.	Šīs	stundas	 izteicieni	 ir	nedaudz	pieskaņoti	
viņu	sarunām.	Bērniem	nepieciešama	jūsu	palīdzība,	
lai	saņemtu	biblisko	perspektīvu.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Puķe	atkritumu	izgāztuvē.	 																	 CP

Notikumu attīstība

1.	Samuēls	un	Ēļa	dēli	Templī.	 																		CP
2.	Samuēla	dzīves	ar	Dievu	noslēpums:

	 -	viņš	klausījās	Dievā,	 																		CPA
	 -	 Samuēls	 personīgi	 iepazina	Dievu	–	 viņš	

tika	šķīstīts,	 																																		CPN
	 -	 Samuēls	 uzticīgi	 kalpoja	Dievam	 –	 viņš	

palika	tīrs.	 																																	 CPA
3.	Ēļa	divu	dēlu	izšķiestās	dzīves.

Noslēgums 

Seko	Samuēla	piemēram!	 						 CPA, CPN

3. stunda
Tīrs samaitātā pasaulē (Samuēls)
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Stunda
Reiz	kāda	sieviete	gāja	pa	ceļu	prom	no	lielas	pilsētas.	Ceļš	veda	garām	
lielai	atkritumu	izgāztuvei.	Lielās	kaudzēs	cita	uz	citas	bija	vecas	riepas,	
pūstošs	ēdiens,	vecas	drēbes	un	visādi	netīri,	smirdoši	atkritumi.	Visa	
tā	vidū	bija	kaut	kas	balts,	kas	piesaistīja	sievietes	uzmanību.	Pienākusi	
tuvāk,	viņa	redzēja,	ka	tā	ir	jauka	balta	puķe.

Attēls 3–1
“Kāds	brīnišķīgs	pārsteigums,”	viņa	sev	teica,	“atrast	tik	tīru	un	baltu	
puķi	visas	šīs	pūstošās	netīrības	vidū!	Es	arī	gribētu	būt	kā	šī	puķe!	
Es	gribu	būt	tīra	un	šķīsta	šajā	pasaulē,	kas	ir	tik	pilna	ar	netīrību,	
samaitātām	lietām,	ļaunumu,	patmīlību	un	ienaidu.”	

Vai	arī	tev	reizēm	ir	līdzīga	sajūta?	Visapkārt	tu	redzi	visvisādas	netīras	
lietas,	bet	pats	vēlies	būt	tīrs.	Zēni	un	meitenes,	vīrieši	un	sievietes	
dara	daudz	ko	tādu,	kas	ir	nepareizs	un	“netīrs”,	to,	kas	Dieva	acīs,	
kurš	ir	tik	tīrs	un	svēts,	 ir	 ļoti	neglīts.	Dievs	ienīst	visu,	kas	ir	pret	
Viņa	gribu	un	pavēlēm.

Kas	Dievam	nepatīk:

·	 divi	zēni	savā	guļamistabā	skatās	“neķītru”	filmu	par	seksu;

·	 bērnu	grupa	skolas	sporta	laukumā	smejas	par	“neķītriem”	jo-
kiem;

·	 pusaudzis	skatās	attēlus	par	seksu	žurnālā,	ko	atnesis	viņa	vecākais	
brālis;

·	 vīrietis	atstāj	savu	sievu	un	bērnus	un	aiziet	pie	citas	sievietes;

·	 meitene	paliek	stāvoklī,	kamēr	vēl	nav	precējusies.	Varbūt	viņa	
ir	pārgulējusi	ar	vairākiem	vīriešiem	un	pat	nezina,	kurš	ir	bērna	
tēvs.

Šāda	grēcīga	rīcība	notiek	tev	visapkārt.	Cilvēki	par	tiem	smejas	un	
stāsta	 jokus.	Skatoties	kādas	filmas	TV,	reizēm	šķiet,	ka	to	darīt	 ir	
normāli.	Varbūt	tu	zini,	ka	citi	to	dara,	bet	pats	vēlies	būt	savādāks.	
Kā	tu	vari	dzīvot	tīru	dzīvi,	kas	atšķiras,	un	būt	arī	patiesi	laimīgs?	
Ieklausīsimies	Bībeles	stāstā,	lai	rastu	atbildi.

Attēls 3–2
Daudzus	simtus	gadu	pirms	Kunga	Jēzus	dzīves	uz	zemes,	dzīvoja	
jaunietis,	vārdā	Samuēls.	Viņš	strādāja	Dieva	svētnīcā,	palīdzēdams	
priesterim	Ēlim.	Svētnīca	bija	liela,	skaista	telts,	saukta	par	Saiešanas	
telti,	 kur	Dievs	 īpašie	 ļaudis,	 jūdi,	 pielūdza	Dievu	un	kur	 strādāja	
priesteri.	Samuēls,	iespējams,	tīrīja	telti,	iepildīja	lampās	eļļu,	aiznesa	
pēc	upurēšanas	uz	altāra	palikušos	pelnus,	gādāja,	lai	priestera	īpašais	

CP

Šīs stundas mērķis ir 
palīdzēt bērniem, sasto-
poties ar kārdināšanām, 
īpaši seksuālajā sfērā. 
Taču, ja jums grupā ir 
mazi bērni, varat dažus no 
šiem piemēriem izlaist vai 
aizvietot ar citiem grēkiem, 
piemēram, melošanu, 
niķošanos u. c.
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apģērbs	būtu	tīrs	un	nolikts	īstajā	vietā.	Varbūt	viņš	darīja	vēl	citus	
svarīgus	darbus.

Izklausās,	ka	tā	bija	brīnišķīga	vieta,	kur	dzīvot	un	strādāt,	vai	ne?	
Taču	priestera	divi	dēli	bija	ļoti	ļauni	jaunieši.	Kad	ļaudis	nesa	Die-
vam	upurēt	jēru	vai	citu	dzīvnieku,	šie	abi	dēli	vispirms	pieprasīja	sev	
ēšanai	vislabākos	gabalus.	Ja	cilvēks	negribēja	darīt,	ko	tie	prasīja,	viņi	
saviem	kalpiem	pavēlēja	to	ņemt	ar	varu.	Viņi	bija	ne	vien	patmīlīgi,	
mantkārīgi	un	ļauni,	bet	arī	gulēja	ar	meitenēm.	Dievs	bija	ļoti	ne-
apmierināts	ar	to,	ko	viņi	darīja.	1.	Sam.	2:17	mēs	lasām:	“Tā	šo	abu	
jauno	vīru	grēki	bija	ļoti	lieli	Tā	Kunga	priekšā.”

Varbūt	tu	nedari	tieši	to,	ko	šie	vīrieši,	bet	arī	tu	esi	darījis	to,	ko	Dievs	
ienīst.	Varbūt	tev	ir	bijušas	netīras	domas	vai	esi	teicis	sliktus	vārdus,	
vai	nelabi	uzvedies.	Tas	ir	grēks,	kas	tevi	šķir	no	Dieva,	kurš	ir	tīrs,	
bez	neviena	paša	grēka.	Dievs	grib,	lai	esi	tīrs,	taču	tev	ir	grēcīga	sirds,	
un	varbūt	tu	seko	vecākā	brāļa,	māsas	vai	drauga	sliktajam	piemēram.	
Ēļa	dēli	arī	bija	slikts	piemērs	jaunajam	Samuēlam.

Iespējams,	ka	Samuēls	izjuta	kārdinājumu	dzīvot	tāpat	kā	abi	vīrieši.	
Varbūt	izskatījās,	ka	šiem	diviem	vecākajiem	draugiem	ir	brīnišķīgi	
dzīvot	šādā	amorālā	veidā.	Taču	svarīgais	ir	tas,	ka	Dievs	nebija	mierā	
ar	viņu	uzvedību.	Samuēls	nesekoja	viņu	piemēram.	Samuēla	dzīve	
bija	kā	tā	baltā	puķe	atkritumu	izgāztuvē.	Kā	viņš	spēja	palikt	tīrs?

Attēls 3–3
Kādu	nakti,	kad	Samuēls	vēl	bija	pavisam	jauns,	viņš	gulēja	Saiešanas	
teltī.	Nakts	vidū	notika	kaut	kas	aizraujošs	un	brīnišķīgs.	Izlasīsim	
par	to!

Lasiet 1. Sam. 3:3–4.

Jā,	Dievs	sauca	Samuēlu.	Zēns	nesaprata,	kas	viņu	uzrunā.	Viņš	do-
māja,	ka	tas	ir	Ēlis,	tādēļ	skrēja	pie	priestera	un	vaicāja:	“Ko	tu	gribi?”	

“Es	tevi	neesmu	saucis,”	Ēlis	atbildēja.

Nedaudz	samulsis,	Samuēls	atgriezās	gultā.

Tas	Kungs	sauca	atkal:	“Samuēl,	Samuēl,”	un	zēns	atkal	skrēja	uz	Ēļa	
guļamistabu,	domādams,	ka	tas	ir	vecais	vīrs,	kurš	viņu	sauc.

“Nē,	es	tevi	neesmu	saucis,”	priesteris	otrreiz	teica.

Samuēls	 atkal	 devās	 gulēt.	Un	 trešo	 reizi	 dzirdēja	 balsi:	 “Samuēl,	
Samuēl!”

Vēlreiz	viņš	steidzās	pie	guļošā	Ēļa.	Šoreiz	Ēlis	noprata,	ka	tas	būs	
pats	Dievs,	kurš	sauc	Samuēlu.	Tāpēc	viņš	pateica,	kā	jaunajam	palī-
gam	jāatbild,	kad	atkal	dzirdēs	Dieva	saucienu.	Izlasīsim	1.	Sam.	3:10.	

Lasiet šo vietu no Bībeles.

Var būt nepieciešams 
izskaidrot, ko nozīmē 
upuris.

Lasiet šos pantus no 
Bībeles (vai to dara vecāks 
bērns).

CP

Lasiet pantu no Bībeles.
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Svarīgi	ir	šie	pēdējie	vārdi:	“Runā,	Kungs,	jo	Tavs	kalps	klausās!”	Un	
Samuēls	tieši	to	darīja	–	viņš	klausījās	Dieva	balsī.	

Tas	 ir	 pirmais	 noslēpums,	 kā	 būt	 līdzīgam	baltai	 puķei	 atkritumu	
izgāztuvē,	–	klausīties	Dieva	Vārdā.

Attēls 3–4
Ja	vēlies	dzīvot	tā,	kā	Dievam	patīk,	ja	gribi	būt	tīrs,	tev	arī	jāklausās	
Dieva	Vārdā.	Šeit,	Bībeles	pulciņā,	mēs	katru	nedēļu	atveram	Bībeli	un	
mācām	no	tās.	Vai	tu	uzmanīgi	klausies?	Tā	ir	Dieva	balss	jeb	Dieva	
Vārds,	kas	mūs	uzrunā.	Tev	nepieciešams	iegūt	paradumu	pašam	lasīt	
pa	nelielam	fragmentam	no	Dieva	Vārda,	nedaudz	pantu	katru	dienu.

Esiet	gatavs	piedāvāt	 lasīšanas	plānu	vai	cita	veida	ieteikumus,	kas	
bērniem	palīdzētu	regulāri	lasīt	Bībeli.

Klases	beigās	uz	galda	ir	maza	grāmatzīme,	ko	pēc	nodarbības	varē-
siet	paņemt.	Es	parādīšu,	kā	katru	dienu	varat	izlasīt	nedaudz	pantu	
un	tādā	veidā	ieklausīties	Dievā.	Tā	mēs	uzzinām	par	Dievu.	Tā	mēs	
atklājam,	ko	Viņš	grib,	lai	darām.	Samuēls	sāka	pareizi,	klausīdamies	
Dieva	Vārdā.

Samuēls	jau	diezgan	ilgi	bija	strādājis	Saiešanas	teltī,	pirms	dzirdē-
ja	Dieva	saucienu,	taču	viņš	personīgi	To		Kungu		nebija			pazinis												
(1.	Sam.	3:7).	

Nepietiek,	ka	zinām	Bībeles	stāstus	un	visu,	ko	Dievs	darīja	un	teica.	
Katram	no	mums	ir	svarīgi	pazīt	To	Kungu	kā	savu	personīgo	Glā-
bēju	un	Draugu.

Vai	zini,	ka	Kungs	Jēzus	mira	pie	krusta	visu	tavu	slikto	darbu	dēļ?	
Vai	tu	nožēlo	to,	ko	esi	darījis,	Viņam	nepaklausīdams.	Vai	gribi,	lai	
Viņš	tev	piedod	un	maina	tevi?	Jēzus	vēlas	būt	tavs	Glābējs	un	palīgs.	
Vai	esi	Viņam	to	kādreiz	lūdzis?	Vari	izmantot	šodien	iemācītā	panta	
vārdus:	“Mazgā	mani,	lai	es	topu	baltāks	par	sniegu!”	(Ps.	51:9)	Tu	to	
vari	darīt	šodien,	un	Jēzus	sadzirdēs	tavu	lūgšanu.	Viņš	piedos	tavus	
grēkus	un	pieņems	tevi	par	bērnu	Savā	ģimenē.	Viņš	vienmēr	būs	ar	
tevi,	lai	palīdzētu	dzīvot	tīru	dzīvi	kā	Samuēlam.

Samuēls,	 protams,	 nekļuva	 nevainojams.	 Jaunietis	 joprojām	darīja	
kaut	ko	sliktu	un	pielaida	kļūdas,	bet	Dievs	bija	ar	viņu,	palīdzot	būt	
pilnīgi	atšķirīgam	no	 ļaunajiem	vecākajiem	biedriem.	Arī	 tu	uzreiz	
nekļūsi	nevainojams.	Taču	Dievs	tev	dos	spēku	arvien	vairāk	un	vairāk	
izmainīt	savu	uzvedību.

Samuēls	bija	kā	tīra	puķe	atkritumu	izgāztuvē,	jo…

·	viņš	klausījās	Dieva	Vārdu,

·	viņš	personīgi	iepazina	Dievu	un	uzticējās	Viņam.

CPA

CPN

43. lpp. ir grāmatzīmes 
šablons ar Jāņa ev. 
lasīšanas plānu vienam 
mēnesim. Ja vēlaties to 
izmantot, sagatavojiet 
kopijas.
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Attēls 3–5
Bet	ar	 to	 stāsts	nebeidzās.	Samuēls	daudzus	gadus	 Izraēlā	uzticīgi	
kalpoja	Tam	Kungam	(1.	Sam.	7:15).	Viņš	ļaudīm	mācīja	Dieva	Vārdu	
un	palīdzēja	izšķirties	par	pareizām	izvēlēm.	Tā	kā	Samuēls	paklausīja	
Dievam,	Viņš	tam	deva	labu	dzīvi.

To	Dievs	grib	arī	no	tevis.	Ja	esi	jau	uzticējies	Jēzum	kā	savam	Glā-
bējam,	Viņš	spēj	tevi	saglabāt	tīru	un	palīdzēt	Viņam	uzticīgi	kalpot.	
Tu	vari	būt	par	paraugu	citiem	savā	ģimenē	un	skolā.

Attēls 3–6
Pirms pasakāt savu risinājumu, lai bērni piedāvā atbildes uz tālāk dotajiem 
pieciem jautājumiem. Uzsveriet, ka

a)   ja iespējams, ir nepieciešams izvairīties no vietām, par kurām zināms, ka 
tur būs kārdinājums skatīties vai  klausīties “neķītrības”;

b)   svarīgi ir darīt to, ko Dievs teicis Savā Vārdā, piemēram, “Bēdz no jaunekļa 
iekārībām” (2. Tim. 2:22), “sevi pašu glabā šķīstu” (1. Tim. 5:22) un 
“topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā” (Ef. 6:10);

c)  nepieciešams lūgt Dieva palīdzību;

d)   nepieciešams kaut ko darīt: iet prom, izslēgt televizoru u.c.

1.	 Ko	tu	varētu	darīt,	ja	kādi	draugi	skatās	“neķītru”	žurnālu?	(Ja	zini,	
ko	tie	dara,	nepievienojies	viņiem.	Klusi	lūdz	Dieva	palīdzību	un	
ej	prom.)

2.	 Ko	tu	darīsi,	ja	kāds	stāsta	neķītrus	jokus?	(Atturies.	Klusībā	lūdz	
palīdzību	un	 saki:	 “Nē,	paldies,	 es	nevēlos	 tādos	 jokos	klausī-
ties!”)

3.	 Ja	esi	viens	un	televīzijā	sāk	rādīt	sliktu	filmu,	ko	tu	darīsi?	(Izslēdz	to.)

4.	 Ko	vari	darīt,	ja	esi	kopā	ar	citiem,	kuri	skatās	šo	filmu?	(Palūdz,	
vai	viņi	nevar	pārslēgt	citu	programmu.)

5.	 Ja	tie	nevēlas	pārslēgt	citu	programmu,	ko	tad?	(Vienkārši	pie-
klājīgi	saki:	“Domāju,	ka	iešu	un	darīšu	ko	citu.”	Varbūt	tā	būs	
laba	iespēja	izlasīt	dažus	pantus	no	Bībeles	un	klausīties	Dieva	
balsī!)

Samuēla	dzīve	bija	daudz	labāka	un	vērtīgāka	nekā	abiem	Ēļa	dēliem,	
kuri	pārgulēja	ar	meitenēm,	un	tās	pēc	tam		palika	stāvoklī.	Dievs	
ar	viņiem	nebija	apmierināts.	Viņu	dzīves	darīja	negodu	tēvam	un	
pašiem.	Viņiem	arī	pienāca	bēdīgs	gals	karā,	kad	filistiešu	ienaidnieki	
sakāva	Izraēlu.

Dievs	vēlas,	lai	esi	kā	Samuēls	un	sper	šos	trīs	svarīgos	soļus:

·	klausies	Dieva	Vārdā.	Tev	to	nepieciešams	darīt	šeit	klasē	un	pat-
stāvīgi	lasot	Bībeli;

CPA

Mācību metode: jautājumi 
un pārrunas.

CPA, CPN
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·		 iepazīsti	To	Kungu	kā	savu	Glābēju	un	Draugu.	Lūdz:	“Mazgā	
mani,	lai	es	topu	baltāks	par	sniegu!”	(Ps.	51:9)	Dari	to	šodien!	Ja	
esi	to	jau	izdarījis,	nāc	pēc	nodarbības	ar	mani	parunāties,	lai	varu	
tev	vēl	vairāk	palīdzēt.

Uzticies	Dievam	katru	dienu,	lai	saglabātu	sevi	tīru	un	būtu	par	pie-
mēru	citiem.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kas	bija	Ēlis?	(Priesteris, kurš strādāja Saiešanas teltī.)

2.	 Kur	Samuēls	dzīvoja	un	ko	viņš	darīja?	(Viņš dzīvoja Saiešanas teltī 
un palīdzēja Ēlim.)

3.	 Kādēļ	 Samuēls	 trīs	 reizes	 skrēja	 uz	Ēļa	 guļamistabu?	 (Samuēls 
domāja, ka Ēlis viņu sauc.)

4.	 Samuēls	mācījās	 trīs	svarīgas	 lietas,	kas	viņam	palīdzēja	dzīvot	
tīru	dzīvi.	Kāda	bija	pirmā?	(Klausīties Dieva Vārdā.)

5.	 Kāda	bija	otrā	svarīgā	lieta,	ko	Samuēls	mācījās?	(Iepazīt To Kungu 
kā savu Glābēju un Draugu.)

6.	 Pasaki	šīsdienas	Bībeles	pantu.	(“Mazgā mani, lai es topu baltāks par 
sniegu!” Ps. 51:9)

7.	 Ko	Samuēls	darīja,	kad	bija	iepazinis	To	Kungu?	(Viņš daudzus 
gadus kalpoja Tam Kungam.)

8.	 Kādēļ	ir	svarīgi	atturēties	no	vietām,	kur	tiec	kārdināts	skatīties	
vai	klausīties	“neķītrības”? (Pirmais solis, kā pārspēt kārdinājumu, ir 
atturēties no vietām, kur tu varētu tikt kārdināts.)

Pārskata aktivitāte
Palikt tīram netīrā pasaulē
Nokopējiet	44.	lpp.	doto	puķes	attēlu.
Bērni,	kuri	vēlas,	promejot	var	paņemt	kopiju.	Sakiet,	lai	viņi	pastāsta	
vecākiem	 stāstu	 par	 puķi	 un	 ko	 šonedēļ	 iemācījās	 Labās	Vēsts	
pulciņā.
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4. stunda
Mācies piedot citiem (Pēteris)

Rakstu vietas skolotājiem
Mateja	18:21–35

Centrālā patiesība
Dievs	visiem	piedāvā	piedošanu.

Pielietojums 
Neatpestītajiem.	Pieņem	Dieva	piedošanu,	kas	

ir	 pirmais	 solis,	 lai	 tu	 spētu	piedot	
citiem!

Atpestītajiem.	Piedod	tiem,	kuri	tevi	ir	sāpinājuši!

Mērķis
Neatpestītie	 bērni	mācīsies,	 ka	Dievs	 ir	 gatavs	
viņiem	piedot,	 un	 saņems	piedošanu.	Bērni,	 kuri	
zina,	ka	Dievs	tiem	ir	piedevis,	būs	spējīgi	piedot	
citiem	 (pieaugušajiem	vai	 bērniem),	 kuri	 viņus	 ir	
sāpinājuši.

Izmantošanas iespējas
Dažādās	situācijās,	bet	īpaši	tur,	kur	bērni	ir	tikuši	
citu	 bērnu	 vai	 pieaugušo	 fiziski	 vai	 emocionāli	
ievainoti,	 pat	 ekstrēmos	 gadījumos,	 kur	 vecāki	
bērnus	atstāj	novārtā	vai	pamet.

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

Jaunākie	bērni	var	mācīties	pusi	no	Bībeles	panta.

Uzskate 
§	Attēli:	4–1,	4–2,	4–3,	4–4,	4–5	un	4–6.

Mācību metodes
Līdzās	 stāstam	 tekstā	 ir	 ietverti	 trīs	 jautājumu	
komplekti.	 Šī	 piedošanas	 tēma	 ir	 tā,	 kas	 patiesi	
runā	uz	bērnu	sirdīm,	un	viņiem	var	rasties	arī	savi	

jautājumi.	Veltiet	laiku	pārrunām	ar	viņiem.	(Jums	
nav	jāiemācās	jautājumi	no	galvas,	varat	tos	nolasīt.)	
Tā	ir	svarīga	mācību	metode.	Tā	kā	jau	stundas	gaitā	
tiek	uzdots	daudz	jautājumu,	atkārtošanas	jautājumi	
nav	doti.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

			Monika.

Notikumu attīstība

1.	Jēzus	māceklis	Pēteris	uzdod	jautājumu	par

				piedošanu.

2.	Jēzus	stāsta	par	ķēniņu,	kurš	piedeva

				parādniekam.	 																																			CPN
3.	Vīrs,	kuram	tika	piedots,	nepiedeva	savam

				parādniekam.	 																																			CPA

Noslēgums 

				Piedod	citiem!	 																																		 CPA
					Lai	spētu	piedot	citiem,	vispirms	pieņem	

Dieva	piedošanu.                     CPN                      
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Stunda
Attēls 4–1
Monika	apmeklēja	Labās	Vēsts	pulciņu.	(Šis	ir	patiess	stāsts.)	Viņa	
nāca	no	ļoti	nelaimīgas	ģimenes.

Meitenei	bija	vecāks	brālis	Miķelis,	 taču	viņš	nebija	 īstais	brālis,	 jo	
tētis	bija	cits.	Monikas	māte	pret	abiem	bērniem	neizturējās	vienādi.	
Viņa	 vienmēr	 samīļoja	Miķeli,	 bet	 nekad	Moniku.	Miķelim	māte	
dāvināja	jaukas	dāvanas	dzimšanas	dienā,	bet	Monikai	nekad	neko	
nedāvināja.

1.	 Kā,	tavuprāt,	Monika	jutās?	(Viņa	bija	ļoti	bēdīga,	dusmīga	un	
jutās	atstumta.)

2.	 Kā,	tavuprāt,	viņa	uzvedās	Labās	Vēsts	pulciņā?	(Monikai	tur	
patika,	taču	meitenes	uzvedība	bija	briesmīga,	jo	viņa	pārdzīvoja	
negatīvas	izjūtas:	dusmas,	bēdas.)

3.	 Vai	Monikai	bija	iespējams	piedot	mammai	par	negodīgo	iz-
turēšanos?	(Jā,	bet	tas	nemaz	nebija	viegli.	Dievs	viņai	varēja	
palīdzēt.)

4.	 Vai	Dievs	bija	apmierināts	ar	Monikas	mammu?	(Nepavisam	
nē,	kaut	gan	Dievs	viņu	mīl	tāpat	kā	ikvienu.)

5.	 Vai	Dievs	būtu	apmierināts	ar	Moniku,	ja	viņa	nemācītos	piedot	
savai	mammai?	(Nē.	Dievs	saprot,	cik	grūti	ir	piedot,	taču,	ja	
Monika	uzticas	Dievam	un	Viņa	palīdzībai,	Dievs	var	iemācīt	
piedot.)

Varbūt	tu	jūties	bēdīgs	un	dusmīgs,	jo	kāds	ir	nelaipni	izturējies	pret	
tevi	–	varbūt	cits	bērns	vai	pieaugušais.	Ir	ļoti	svarīgi	piedot.	Vai	tu	
vēlētos	mācīties	to	darīt?

Tas	nav	viegli,	bet	mēs	no	Dieva	Vārda	varam	mācīties,	kā	to	izda-
rīt.

Attēls 4–2
Pēteris	uzdeva	Jēzum	jautājumu	par	piedošanu	citiem.	Izlasīsim,	ko	
Pēteris	jautāja.

Lasiet Mat. 18:21.

Pēteris	vēlējās	zināt,	vai	viņam	jābūt	gatavam	piedot	otram	septiņas	
reizes.	Varbūt	kāds	turpināja	darīt	Pēterim	kaut	ko	sliktu.	Viņš	vairā-
kas	reizes	bija	centies	piedot,	taču	pacietībai	pienāca	gals.	Domāju,	
ka	Pēteris	gaidīja	Jēzu	sakām:	“Ak,	jā,	septiņas	reizes	ir	daudz!”	Taču	
Kungs	Jēzus	atbildēja	(Mat.	18:22):	“490	reizes!”	Jēzus	vienkārši	do-
māja,	ka	daudz	reižu.	Tev	jāmācās	piedot	daudz	reižu!	Lai	palīdzētu	
to	saprast,	Jēzus	Pēterim	un	pārējiem	mācekļiem	izstāstīja	stāstu.

Mācību metode.

Pārrunas vai jautājumi. 
Skolotājs komentē 
bērnu atbildes. Bērniem 
pašiem var rasties vēl citi 
jautājumi. Atvēliet laiku to 
atbildēšanai.

Lasiet pantu no Bībeles.
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Attēls 4–3
Kāds	ķēniņš	reiz	pārbaudīja	savu	ieņēmumu	un	izdevumu	grāmatu.	
Tur	viņš	atklāja,	ka	ir	vīrs,	kas	viņam	ir	parādā	lielu	naudas	summu.	
Paskatieties	24.	pantā,	lai	redzētu,	cik	daudz	tas	bija.	Jā,	10	000	talen-
ti.	Tā	bija	milzīga	summa!	Mūsdienu	naudā	tas	būtu	miljoniem	eiro.

Ķēniņš	pasauca	šo	vīru	un	sacīja,	ka	nu	ir	laiks	atdot	naudu.	Ko	vīrs	
darīja?	Paskatieties	26.	pantā.	Viņš	darīja	trīs	lietas.	Kādas?	Jā,	krita	uz	
ceļiem,	lūdza,	lai	ķēniņš	ir	pacietīgs,	un	apsolīja	samaksāt.	Tā	bija	tik	
milzīga	summa,	ka	nabadzīgam	vīram	būtu	bijis	pilnīgi	neiespējami	
to	nopelnīt	un	atmaksāt.	Vīra	sejā	laikam	bija	lasāms	tāds	izmisums,	
ka	ķēniņš	pieņēma	kādu	ļoti,	ļoti	augstsirdīgu	lēmumu.	Ko	viņš	izda-
rīja?	Ieskatīsimies	27.	pantā.	Viņam	“palika	kalpa	žēl,	viņš	to	palaida	
un	parādu	 tam	 arī	 atlaida”.	Vīram	vajadzēja	 būt	 ļoti	 laimīgam	un	
pateicīgam	par	tik	lielu	laipnību.	Esmu	pārliecināts,	ka	viņš	no	pils	
izskrēja,	lēkādams	aiz	prieka,	un	steidzās	uz	māju	pastāstīt	sievai	un	
bērniem	brīnišķīgo	ziņu.

Kā	tu	domā,	vai	Pēteris	saprata,	kāpēc	Jēzus	viņam	un	pārējiem	stāsta	
šo	stāstu?	Vai	tu	saproti?	Jēzus	Pēterim	un	mums	visiem	atgādina,	ka	
ir	Ķēniņš,	kuram	esam	ļoti	daudz	parādā.	Šis	ķēniņš	ir	Dievs.	

Viņš	Savā	Vārdā,	Bībelē,	mums	ir	pavēlējis	darīt	to,	kas	labs.	Dievs	tev	
pavēl	vienmēr	teikt	patiesību,	paklausīt	vecākiem,	būt	laipnam	pret	
citiem	un	–	pāri	visam	–	mīlēt	Viņu	no	visas	sirds.	Vai	tu	vienmēr	esi	
paklausījis	Dievam?	Nē,	ne	es,	ne	tu,	ne	kāds	cits	to	nav	darījis.	Mēs	
visi	esam	darījuši	daudz	slikta	un	esam	bijuši	nepaklausīgi	 lielajam	
Ķēniņam.	Arī	tu	Viņam	esi	ļoti	daudz	parādā,	jo	daudz	reižu	neesi	
Dievam	paklausījis	un	darījis	to	labo,	ko	Viņš	gaida	no	tevis.	Tev	ir	
tik	milzīgs	parāds,	ka	nav	tavos	spēkos	to	atmaksāt!	

Dievs	nav	tikai	pilnīgs	un	svēts,	Viņš	ir	arī	mīlošs	un	laipns.	Ko	Viņš	
tavā	labā	vēlas	darīt?	Viņš	grib	tev	piedot.	Par	visu	savu	nepaklausību	
Dievam	tu	esi	pelnījis	sodu.	Bet	Kungs	Jēzus,	Dieva	vienpiedzimušais	
Dēls,	upurējās	un	uzņēmās	tevis	pelnīto	sodu	(Rom.	5:8).	Jēzus	nāca	
no	Debesīm	un,	lai	arī	nekad	neko	sliktu	nebija	darījis,	gāja	pie	krusta,	
un	tur	Dievs,	Viņa	mīlošais	Tēvs,	ļāva	Jēzu	piesist	visu	to	grēku	dēļ,	
ko	es	un	tu	esam	pastrādājuši.	Jēzus	nepalika	miris,	Viņš	atkal	kļuva	
dzīvs	un	atgriezās	atpakaļ	Savās	mājās	– Debesīs.

Ja	tu	nekad	to	neesi	darījis,	tad	šodien	pat	nāc	pie	Dieva	lūgšanā.	Saki	
Viņam,	ka	esi	rīkojies	slikti.	Saki,	ka	tu	patiesi	nožēlo	savu	uzvedību.	
Pateicies,	ka	Jēzus	pie	krusta	ir	uzņēmies	sodu	par	taviem	grēkiem,	
un	lūdz,	lai	Viņš	ienāk	tavā	dzīvē,	piedod	un	maina	tevi.	Dievs	apso-
la,	ka	tavi	grēki	tiks	“izdeldēti”	(Ap.	d.	3:19),	ja	atgriezīsies	no	tiem	
un	nāksi	pie	Viņa.	Tu	būsi	kā	tas	vīrs,	kuram	Jēzus	stāstā	parāds	tika	
dzēsts.	Taču	ar	to	stāsts	nebeidzas.

CPN

Lai vecāks bērns izlasa šo 
pantu no Bībeles.

Lai vecāks bērns izlasa šo 
pantu no Bībeles.

Izlasiet pantu no Bībeles.
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Attēls 4–4
Vīrs	gaužām	laimīgs	izskrēja	no	ķēniņa	pils.	Pa	ceļam	uz	mājām	viņš	
satika	citu	cilvēku.	Pēkšņi	viņš	atcerējās:	“Šis	vīrs	man	 ir	nedaudz	
naudas	parādā!”	Tā	nebija	pārāk	liela	summa,	pilnīgi	droši,	ka	to	ne-
varēja	salīdzināt	ar	to,	ko	viņš	bija	parādā	ķēniņam.	Bet	ko	vīrs	tagad	
darīs?	Iedosim	abiem	vīriem	vārdus.	Kā	nosauksim	pirmo?	Juris?	Un	
otro?	Armands?	Labi!

1.	 Kā	ķēniņa	piedošanu	saņēmušajam	(Jurim)	vajadzētu	izturēties	
pret	 cilvēku	 (Armandu),	 kurš	 viņam	 ir	parādā?	 (Viņam	uzreiz	
vajadzētu	piedot.)

2.	 Kādēļ	Jurim	vajadzētu	piedot	Armandam?	(Tādēļ,	ka	ķēniņš	viņam	
jau	bija	piedevis.)

3.	 Kas	ir	lielais	Ķēniņš,	kurš	grib	piedot	mūsu	lielo	parādu?	(Dievs)

4.	 Vai	mēs	paši	to	jebkad	spētu	atmaksāt?	(Nē!)

5.	 Jurim	tomēr	būtu	nedaudz	grūti	piedot	Armandam.	Kādēļ?	(Tādēļ,	
ka	viņš	zaudētu	naudu,	ko	bija	cerējis	atdabūt.)

6.	 Arī	man	un	tev	varētu	būt	nedaudz	grūti	piedot	kādam,	kurš	mūs	
ir	 sāpinājis.	 Ja	 tā	 ir,	 ko	mums	vajadzētu	 atcerēties?	 (Ka	Dievs	
mums	ir	piedevis	daudz,	daudz	vairāk.)

7.	 Vai	 vari	 pateikt	 un	 izskaidrot	 šīsdienas	Bībeles	 pantu?	 (Pants:	
“Esiet	 cits	pret	 citu	 laipni,..	 piedodiet	 cits	 citam,	 kā	 arī	Dievs	
Kristū	jums	ir	piedevis.”	Efeziešiem	4:32)

8.	 Kā	tev	šķiet,	ko	Juris	izdarīja?	Vai	viņš	teica	Armandam,	ka	tam	
nav	jāatdod	nelielais	parāds?	(Lai	to	uzzinātu,	vēlreiz	ieskatīsimies	
atkal	mūsu	Bībeles	stāstā.)

Attēls 4–5
Mateja	18:28	mēs	redzam,	ko	vīrs,	kam	ķēniņš	bija	piedevis,	–	mēs	
viņu	saucam	par	Juri	–	darīja,	kad	satika	savu	draugu.	Izlasīsim.

“Viņš	to	satvēra,	žņaudza	un	sacīja:	maksā,	ko	esi	parādā!”	(Mat.	18:28)

Kāda	briesmīga	 izturēšanās!	Vai	 spēj	 to	 iedomāties?	 Juris	 sagrāba	
Armandu	pie	rīkles	un	rēca:	“Tev	man	jāatdod	parāds!”

Armands	nokrita	uz	ceļiem	un	lūdzās:	“Lūdzu,	pacieties,	es	tev	sa-
maksāšu!”	Bet	Juris	nebija	ne	pacietīgs,	ne	laipns.	Viņš	lika	Armandu	
iemest	cietumā	tādēļ,	ka	tas	nebija	samaksājis	parādu.

Daži	cilvēki	to	visu	bija	noskatījušies	un	dzirdējuši,	kā	Juris	kliedza	
un	cik	cietsirdīgi	izturējās.	Tie	bija	ļoti	sarūgtināti	un	aizgāja	pastāstīt	
ķēniņam,	ko	Juris	bija	izdarījis.	Ķēniņš	bija	tik	vīlies	un	dusmīgs,	ka	
nolēma	Juri	sodīt.	Stāsts	beidzas	ar	to,	ka	Juris,	gaužām	nožēlojams,	
atrodas	cietumā.

Mācību metode.

Jautājumi un atbildes.

Lasiet skaļi no Bībeles.
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Kādas	bēdīgas	stāsta	beigas!	Daudz	cilvēku	bija	dusmīgi,	sarūgtināti	
un	bēdīgi.

Attēls 4–6
1.	 Kā,	tavuprāt,	ķēniņš	jutās,	izdzirdējis	par	Jura	uzvedību?	(Viņš	bija	
dusmīgs	un	saskaities	–	34.	pants.)

2.	 Kā	jūtas	Dievs,	lielais	Ķēniņš,	kad	tu	neesi	gatavs	kādam	piedot,	
īpaši	tad,	ja	esi	Viņa	bērns	un	esi	jau	saņēmis	no	Viņa	piedošanu	
par	saviem	grēkiem?	(Bēdīgs,	dusmīgs	un	vīlies.)

3.	 Kā	jutās	cilvēki,	kuri	vēroja	Jura	izturēšanos?	(Arī	tie	bija	nosku-
muši	–	31.	pants.)

4.	 Kā	citi	cilvēki	var	justies,	ja	viņi	redz,	ka	tu	neesi	gatavs	piedot?	
(Arī	viņi	var	būt	vīlušies.)

5.	 Kā	ar	nabaga	Armandu,	kā	viņš	jutās?	(Iespējams,	ka	bēdīgs	un	
dusmīgs.)

6.	 Kā,	tavuprāt,	jutās	Juris,	kad	viņš	beidzot	nonāca	cietumā?	(Ap-
kaunots	un	bēdīgs.)

7.	 Kā	tu	 jutīsies,	 ja	neiemācīsies	piedot?	(Tu	būsi	nelaimīgs,	rūgtu	
domu	pilns.	Varbūt	arī	tu	slikti	uzvedīsies,	jo	tavu	sirdi	piepildīs	
nepiedodoša	attieksme.)

Vai	esi	lūdzis,	lai	Kungs	Jēzus	tevi	izglābj	un	piedod	tavus	grēkus?	Jā?	Tad	
lūdz,	lai	Dievs	tev	palīdz	piedot	citiem,	kad	tie	dara	tev	pāri,	jo	Viņš	jau	tev	
ir	tik	daudz	piedevis.

Pateiksim	atkal	kopīgi	mūsu		Bībeles	pantu.	“Esiet	cits	pret	citu	 laipni,..	
piedodiet	cits	citam,	kā	arī	Dievs	Kristū	jums	ir	piedevis.”	(Efeziešiem	4:32)	

Ne	vienmēr	ir	viegli	piedot.	Bet	Dievs	tev	var	palīdzēt	to	izdarīt.	

Kad	tu	mācies	piedot,	notiks	četras	brīnišķīgas	lietas:

Norādiet.

1.	 Dievs	būs	apmierināts.

Norādiet.

2.	 Cilvēks,	kuram	piedosi,	būs	pateicīgs.

Parādiet ar roku apli.

3.	 Citi	cilvēki,	kuri	redzēs	tavu	laipno	izturēšanos,	tiks	svētīti.

Norādiet uz sevi.

4.	Tu	pats	jutīsies	laimīgāks,	jo	būsi	darījis	to,	kas	pareizi,	lai	arī	tas	
būs	grūti.

Lai bērni atkārto vārdus un kustības.
Ja	nekad	neesi	nāci	pie	Dieva,	lai	lūgtu	piedošanu,	dari	to	šodien	pat.	
Tāpat	kā	ķēniņš	stāstā	piedeva	vīram,	kurš	tam	bija	daudz	naudas	

CPA

CPA

Mācību metode.

Jautājumi un atbildes.

CPA
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parādā,	tā	arī	Debesu	Ķēniņš	vēlas	tev	piedot.
Dievs	saka:	“Tāpēc	nožēlojiet	savus	grēkus	un	atgriezieties,	lai	jūsu	
grēki	tiek	izdeldēti.”	(Ap.d.	3:19)	Klusi	nolieksim	galvas	un	aizvērsim	
acis.	Tieši	tagad	tu	vari	lūgt,	lai	Tas	Kungs tev	piedod	visus	grēkus.	
Ja	 nesaproti,	 kā	 lūgt	Dievu,	 vai	 vēlies	 palīdzību,	 pēc	 nodarbības	
pienāc	pie	manis,	es	centīšos	tev	paskaidrot,	kā	to	darīt,	un	labprāt	
uzklausīšu		tevi.
Kad	tu	saņem	no	Dieva	piedošanu,	Viņš	tev	palīdzēs	mācīties,	kā	
piedot	tiem,	kuri	kaut	kādā	veidā	tevi	sāpina.

Pārskata aktivitāte
Piedošana

Nokopējiet	45.	lpp.	doto	paraugu,	ko	bērniem	aizpildīt	nedēļas	gaitā.
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5. stunda
Cilvēki nicina, bet Dievs piedod (Matejs)

Rakstu vietas skolotājiem
Lūkas	5:27–32

Centrālā patiesība
Dievs	grib	un	spēj	piedot	grēkus	un	mainīt	dzīvi.

Pielietojums 
Neatpestītajiem.	Lūdz,	lai	Dievs	tev	piedod!

Atpestītajiem.	Pateicies	Dievam	par	piedošanu	
un	turpini	Viņam	kalpot!

Mērķis
Bērni,	kuri,	iespējams,	nāk	no	nestabilām	ģimenēm,	
mācīsies,	 kā	 var	 saņemt	 piedošanu	 par	 pagātnes	
grēkiem.	Stunda	galvenokārt	ir	evaņģeliska.

Otrais	mērķis	ir	palīdzēt	bērniem,	kuri	izjūt	vainas	
apziņu	par	lietām,	par	kurām	patiesībā	nav	atbildīgi,	
piem.,	 par	 vecāku	 šķiršanos	 vai	 kaut	 ko	 tādu,	 ko	
viņus	ir	piespieduši	darīt	pieaugušie.

Izmantošanas iespējas
Stunda	ļoti	noderīga	bērniem,	kuri	nenāk	uz	baznīcu	
(Labās	Vēsts	 pulciņā,	 nometnē,	Vasaras	Bībeles	
skolā),	taču	to	var	izmantot	arī	svētdienskolā.

Bībeles pants
Atkārtojiet	Efeziešiem	4:32.

Uzskate 
§	Attēli:	5–1,	5–2,	5–3,	5–4,	5–5	un	5–6.

§	Stundas	noslēgumā	būs	vajadzīga	arī	baltā	tāfele,	
papīra	tāfele	vai	liela	balta	lapa.

Mācību metodes
Izmantots	daudz	dažādu	metožu:	gadījumu	studija,	
intervija,	 Bībeles	 izpēte	 un	 arī	 stāsts.	 Piedāvāta	
arī	 atkārtošanas	 viktorīna,	 lai	 pievilcīgā	 veidā	
varētu	 veikt	 atkārtošanu.	Dažas	mācību	metodes	
vairāk	piemērotas	vecākiem	bērniem	(8–10	gadus	
veciem).

Gatavojoties	izlasiet	stundas	beigās	dotos	jautājumus	
un	 pielietojumu.	 Tas	 palīdzēs	 mācot	 uzsvērt	
svarīgāko.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

			Tēvs	piedod	Raimondam.	 																							CP

Notikumu attīstība

1.	Dievs	var	piedot	tavus	grēkus.	 								CPN
2.	Muitnieks	Matejs	stāsta	par	sevi.

3.	Viņa	dzīve,	strādājot	muitā.

4.	Jēzus	aicina	Mateju	sekot	Viņam.

5.	Mateja	dzīve	tiek	izmainīta	–	viņš	kļūst	par

			mācekli.	 																																		 CPN

Kulminācija 

6.	Kad	uzticamies	Dievam,	Viņš	piedod	un	izdzēš		
mūsu	grēkus.	 																																	 CP

7.	Nejūties	vainīgs	par	to,	kas	nav	tava	vaina!

Noslēgums 

			Nāc	šodien	pie	Tā	Kunga!	 								CPN, CPA
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Stunda
Attēls 5–1

Raimondam	bija	9	gadi.	Kādu	dienu	skolā	notika	kautiņš,	kurā	bija	
iesaistīti	vairāki	no	viņa	klases.	Raimonds	bija	visam	tam	pa	vidu.	
Vēlāk	Raimonds	bija	ļoti	dusmīgs	uz	dažiem	zēniem,	kuri	bija	viņu	
apvainojuši	un	situši.	Viņš	nolēma	atriebties.	Nākamajā	dienā,	kad	
citi	domāja,	ka	viņš	ir	tualetē,	un	kad	neviens	neskatījās,	viņš	atvēra	
vairākus	skapīšus,	kuri	nebija	aizslēgti.	Tad	Raimonds	izņēma	savu	
kabatas	 nazi	 un	 sagrieza	 to	 zēnu	 futbola	 kreklus,	 kuri	 bija	 viņu	
aizkaitinājuši.

Pēcpusdienā	notikušais	nāca	gaismā	un	bija	milzīgs	tracis.	Direktors	
kaut	kādā	veidā	atklāja,	ka	vainīgais	ir	Raimonds.

Direktors	 piezvanīja	 Raimonda	 tēvam	 un	 lika	 viņam	 atnākt	 uz	
skolu.

Attēls 5–2
Raimonds,	stāvot	direktora	kabinetā,	kad	tēvam	viss	tika	izstāstīts,	
jutās	 ļoti	 apkaunots.	Viņš	arī	 jutās	vainīgs,	 jo	zināja,	ka	 ir	 izdarījis	
kaut	 ko	 šausmīgu.	Tēvs	bija	 ļoti	 noskumis,	 ka	 dēls	 pastrādājis	 tik	
nopietnu	pārkāpumu.	Tādēļ,	ka	tēvs	mīlēja	dēlu,	viņš	to	daudz	reižu	
bija	brīdinājis	par	tā	straujo	raksturu	un	slikto	uzvedību.	Tēvs	pat	
Raimondu	bija	sodījis,	lai	palīdzētu	viņam	pārtraukt	tā	rīkoties.

Tagad	Raimonds	teica:	“Tēt,	man	ļoti	žēl.	Lūdzu,	piedod	man.	Šī		ir	
pēdējā	reize,	kad	kaut	ko	tādu	izdaru.”

Viņš	tiešām	tā	domāja.	Raimonds	zināja,	ka	par	šādu	briesmīgu	rīcību	
ir	pelnījis	sodu.

Tēvs	brīdi	 domāja,	 tad	 teica:	 “Tev	 vajadzētu	 samaksāt	 par	 visiem	
krekliem,	jo	tu	tos	sagriezi.	Bet	tādēļ,	ka	tevi	mīlu,	es	samaksāšu	par	
jauniem	futbola	krekliem.	Un	es	tev	piedodu.”	Vēl	viņš	to	izrādīja,	
apkampdams	savu	dēlu.

Tajā	dienā	Raimonda	uzvedība	tiešām	mainījās.	Tādēļ,	ka	tēvs	pret	
viņu	bija	tik	laipns,	Raimonds	skolā	un	mājās	turpmāk	uzvedās	daudz	
labāk.	Viņš	vēlējās	patikt	savam	tēvam.

Padomāsim	par	šo	mazo	stāstu.

1.	 Ko	tēvs	bija	darījis,	lai	atturētu	Raimondu	no	sliktiem	darbiem?	
(Viņš	to	bija	brīdinājis	par	slikto	raksturu	un	reizēm	pat	sodījis.)

2.	 Kā	vaina	bija	tā,	ka	Raimonds	iekļuva	nepatikšanās,	–	tēva	vai	viņa	
paša?	(Viņa	paša.)

3.	 Kā	tēvs	parādīja,	ka	patiešām	ir	Raimondam	piedevis?	(Viņš	ap-
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kampa	dēlu	un	samaksāja	par	jauniem	krekliem.)

4.	 Ko	piedošana	Raimondam	tēvam	maksāja?	(Kreklu	naudu.)

5.	 Kāpēc,	 tavuprāt,	 tēvs	 nolēma	Raimondam	piedot?	 (Jo	 viņš	 to	
mīlēja.)

Starp	 citu,	 tas	 attēlo,	 kā	Dievs	 piedod,	 bet	Viņa	 piedošana	 ir	 vēl	
brīnišķīgāka.	Dievs	 ir	 gatavs	 un	 spēj	 piedot	 grēkus	 un	mainīt	
dzīves.

Es	un	tu	–	mēs	līdzināmies	Raimondam.	Bībelē	teikts,	ka	visi	esam	
darījuši	ko	sliktu.	Tu	varbūt	neesi	rīkojies	kā	Raimonds,	taču	esi	darījis,	
ko	citu,	kas	Dievam	nepatīk	un	Viņu	apbēdina.

Kad	 tu	melo,	 sadusmojies	 vai	 nepaklausi	 saviem	 vecākiem,	 tad	
dari	sliktu	citiem	cilvēkiem	un	īpaši	grēko	pret	Dievu.	Bībelē,	Savā	
Vārdā,	Dievs	pavēl	runāt	patiesību	un	saka:	“Bērni,	klausiet	saviem	
vecākiem.”	(Ef.	6:1)	Melojot	un	nepaklausot	vecākiem,	tu	arī	nepa-
klausi	Dievam,	lielajam	Debesu	Tēvam,	kurš	ir	nevainojami	labs.

Raimonda	 tēvs	 piedeva	 dēlam,	 jo	 viņu	mīlēja.	 Tēvs	 bija	 gatavs	
samaksāt	 par	 bojājumu,	 ko	 bija	 izdarījis	 Raimonds.	Dažiem	 no	
jums	ir	brīnišķīgi	vecāki	kā	Raimondam,	kuri	jūs	mīl	un	rūpējas.	Bet	
varbūt	dažiem	no	jums	vecāki	ir	šķīrušies.	Viens	ir	aizgājis,	un	jūtat,	
ka	mammai	vai	tētim	tā	īsti	nemaz	negribas,	ka	jūs	esat.	Tas	tiešām	
ir	ļoti,	ļoti	skumji,	taču	es	vēlos,	lai	jūs	zinātu,	ka	ir	Viens,	kurš	jūs	
bezgalīgi	mīl	–	vairāk	nekā	jebkurš	no	vecākiem	to	spētu,	vairāk	nekā	
to	var	skolotājs,	lai	gan	arī	es	jūs	mīlu.	Šis	Viens	ir	Dievs.

Viņa	Dēls,	Kungs	Jēzus,	mira	pie	krusta	to	slikto	darbu	dēļ,	ko	tu	esi	
darījis.	Bībelē	lasām,	ka	Dievs	sūtīja	pasaulē	Jēzu	piedzimt	kā	mazam	
bērniņam,	dzīvot	nevainojamu	dzīvi	un	beidzot	mirt	pie	krusta	visu	
manu	un	tavu	grēku	dēļ.

Attēls 5–3
Pie	krusta	Dievs	visas	manis	un	tevis	darītās	nejaukās	lietas	uzkrāva	
Jēzum	–	visus	melus,	krāpšanos,	nepaklausību,	neķītrās	domas.	Tad	
Kungs	 Jēzus	 cieta	 šausmīgu	 nāvi	 par	mūsu	 grēkiem.	Mirt	 bijām	
pelnījuši	mēs,	taču	Jēzus	nomira	mūsu	vietā.	Viņš	nepalika	miris.	Jēzus	
cēlās	augšām	un	ir	mūžīgi	dzīvs.	Jēzus	dzīvo,	un	Viņš	var	piedot	un	
mainīt	tevi.	Raimonda	tēvs	piedeva	savam	dēlam,	taču	bija	kaut	kas,	
ko	viņš	ar	Raimondu	nespēja	izdarīt,	bet	ko	Dievs	var	izdarīt	ar	tevi.	
Kas	 tā	 ir?	 (Mainīt	viņu.)	 Jā,	 tēvs	Raimondam	piedeva,	bet	viņš	 to	
iekšēji	nespēja	pārveidot.	Dievs	to	var	izdarīt.	Ja	gribi,	lai	Dievs	tevi	
pārveido,	vari	lūgt,	lai	Viņš	to	izdara.	Ja	neesi	īsti	drošs,	ko	vajadzētu	
darīt,	pēc	nodarbības	pienāc	un	pajautā	to	man.	Es	būšu	(norādiet	
vietu).	Nebaidies.	Es	vēlos	tev	palīdzēt	un	labprāt	parunāšos	ar	tevi	
personīgi.

CP

Izlasiet bērniem Jes. 53:6.

Esiet gatavs personīgām 
sarunām.

CPN

CP

CPN
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Raimonda	tēvs	samaksāja	par	sabojātajiem	krekliem.	Tādēļ,	ka	Dievs	
mūs	mīl,	Viņš	samaksāja	daudz	vairāk,	lai	mums	varētu	tikt	piedots.	
Kāda	bija	maksa?	(Dievs	ziedoja	Savu	Dēlu	mūsu	dēļ.)

Bībelē	 ir	 daudz	 stāstu	 par	 cilvēkiem,	 kuri	 slikti	 rīkojās	 un	 jutās	
vainīgi.

Es	jūs	iepazīstināšu	ar	vīru,	kurš	dzīvoja	laikā,	kad	Kungs	Jēzus	bija	
uz zemes.

Izmantojot attēlus 5–4 un 5–5, pastāstiet par Mateja aicināšanu. Kāds no 
draudzes vai prasmīgs palīgs var tēlot Mateja lomu. Lielāka efekta iegūšanai 
“Matejs” uzvelk raksturīgu tērpu un galvassegu. Varat uzrakstīt jautājumus, 
lai vadītu interviju. Mateja lomas izpildītājam iepriekš teksts rūpīgi jāizlasa, 
bet nav jāiemācās no galvas.

Skolotājs:	 “Kā	tevi	sauc?”

Matejs:	 “Matejs.”

Skolotājs:	 “Vai	tu	esi	tas	Matejs,	kurš	bija	Jēzus	māceklis,	kas	sekoja	
Viņam	un	kuru	Viņš	mācīja?”

Matejs:	 “Jā,	tieši	tā!”

Skolotājs:	 “Tas	nu	gan	bija	 jauki	būt	Kunga	 Jēzus	draugam,	 	vai	
ne?”

Matejs:	 “Jā,	protams!	Pat	tagad	man	grūti	noticēt,	ka	Dievs	tādam	
cilvēkam	kā	man	ļāva	mācīties	no	Jēzus	un	trīs	gadus	būt	
ar	Viņu	kopā.	Iepriekš	es	biju	rīkojies	tik	šausmīgi.”

Skolotājs:	 “Vai	tu	būtu	tik	labs	un	mums	kaut	ko	par	sevi	pastāstītu?	
Es	 jau	vēlējos	ar	 tevi	 satikties.	Es	pat	uzrakstīju	dažus	
jautājumus,	ko	gribu	tev	uzdot.	Vai	drīkst?”

Matejs:	 “Jā.	Redzi,	es	darīju	to,	par	ko	man	tagad	kauns.	Romieši	
bija	 iekarojuši	 Izraēla	 zemi	 un	 daudzus	 gadus	 valdīja	
pār	mums.	Viņi	 visiem	 jūdu	 ļaudīm	 lika	maksāt	 tiem	
lielus	nodokļus.	 Jūdu	 tauta	bija	bēdīga	un	dusmīga,	ka	
nevarēja	valdīt	pati,	bet	bija	jāpaklausa	romiešiem.	Taču	
es	strādāju	romiešu	labā.	Tagad	man	par	to	ir	kauns	un	
es	to	nožēloju.”

Skolotājs:	 “Kādēļ	tev	ir	kauns?”

Attēls 5–4
Matejs:	 “Es	 strādāju	 savas	 tautas	 ienaidnieku	 labā.	Es	 biju	 kā	

nodevējs.	Es	 jutos	 slikti	 un	 sapratu,	 ka	 esmu	 vainīgs,	
taču	 ārēji	 to	 neizrādīju.	Es	 necentos	 ievākt	 nodokļus	
neuzkrītoši.	Tā	vietā	es	 ielas	malā,	kur	visi	gāja	garām,	
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ierīkoju	nelielu	biroju	un	tur	iekasēju	naudu.	Mēs,	muit-
nieki,	bieži	vien	ņēmām	vairāk	naudas	nekā	vajadzēja	un	
paturējām	to	sev,	nevis	atdevām	romiešiem.

Skolotājs:	 “Taču	tas	viss	mainījās,	vai	ne?”

Attēls 5–5
Matejs:	 “Jā,	protams!	Kādu	dienu	pa	 ielu	garām	gāja	Jēzus,	un	

Viņš	aicināja	mani	sekot	Viņam.”

Skolotājs:	 “Vai	tu	zināji,	kas	Viņš	ir,	kas	tevi	aicina	sekot?”

Matejs:	 “Biju	dzirdējis	par	brīnišķīgiem	darbiem,	ko	Viņš	darījis,	
un	vārdiem,	ko	 teicis.	Toreiz	es	nezināju	visu,	ko	zinu	
tagad,	ka	Jēzus	ir	Dieva	Dēls,	kurš	nācis	no	Debesīm	mirt	
pie	krusta,	 lai	mūsu	grēki	varētu	tikt	piedoti	un	dzīves	
pārveidotas.	Tikai	vēlāk	es	sapratu,	ka	Jēzus	mira	par	visu	
slikto,	ko	es	un	katrs	no	mums	bijām	darījuši.”

Skolotājs:	 “Ko	tad	tu	darīji,	kad	Jēzus	tevi	aicināja	sekot	Viņam?”

Matejs:	 “Tajā	dienā	es	atstāju	savu	galdu	un	sekoju	Viņam.	Es	biju	
tik	priecīgs,	ka	savās	mājās	sarīkoju	lielu	mielastu.	Jēzus,	
citi	Viņa	draugi	un	daži	mani	draugi	no	muitas	pavadījām	
kopā	brīnišķīgu	laiku.	Daži	cilvēki	kritizēja	Jēzu	par	to,	ka	
Viņš	ēda	kopā	ar	mums,	muitniekiem.”

Skolotājs:	 “Kā	tu	juties,	kad	Jēzus	ienāca	tavās	mājās?”

Matejs:	 “Mēs	bijām	ļoti	laimīgi,	ka	Viņš	bija	gatavs	to	darīt.	Iekšēji	
jutos	tik	slikts	un	vainīgs.	Es	mācījos	uzticēties	Jēzum.	Es	
zinu,	ka	Viņš	ir	piedevis	slikto,	ko	biju	darījis.	Es	zinu,	ka	
Jēzus	tika	sodīts	pie	krusta,	lai	man	nebūtu	jāsaņem	sods.	
Viņš	mani	ir	mainījis,	un	vainas	sajūta	ir	izzudusi.”

Varbūt	tu	 līdzīgi	Raimondam	vai	Matejam	Jēzus	 laikos	zini,	ka	esi	
darījis	sliktu.	Tu	neesi	paklausījis	Dievam	un	arī	jūties	slikti	un	vainīgs.	
Dievs	tevi	mīl,	vēlas	piedot	un	mainīt	tevi.

Nāc	pie	Viņa	šodien!	Tu	nevari	aiziet	pie	Jēzus	kā	pirms	daudziem,	
daudziem	gadiem	Matejs,	bet	vari	nākt	pie	Viņa	lūgšanā.	Jēzus	apsola:	
“Kas	nāk	pie	Manis,	 to	Es	 tiešām	neatstumšu.”	 (Jāņa	6:37b.)	Saki	
Viņam,	ka	apzinies,	ka	esi	rīkojies	slikti.	Saki,	ka	vēlies,	lai	Viņš	tevi	
pārveido.	Pateicies,	ka	Dieva	Dēls	tevi	ir	tik	ļoti	mīlējis,	ka	mira,	lai	
uzņemtos	tevis	pelnīto	sodu.	Lūdz,	lai	Viņš	tev	piedod	un	pārveido.	
Nāc	pie	Jēzus	šodien	pat!

Ko	Dievs	 dara	 ar	 visiem	mūsu	 grēkiem	 (slikto	 rīcību,	 attieksmi,	
vārdiem	un	domām),	kad	lūdzam	Viņam	piedošanu?	Papētīsim!

CPN

CP
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Attēls 5–6
Bībeles	pants										Ko	Dievs	dara	

Ap.	d.	3:19													Viņš	izdeldē	mūsu	grēkus.

Mihas	7:19													Viņš	tos	iemet	jūras	dziļumos.

Ps.	51:4																		Viņš	tos	nomazgā.

Jes.	44:22															Izgaisina	un	liek	tiem	izklīst.

Ebr.	8:12																Vairs	nepiemin	tos.

Nāc	 pie	Tā	Kunga	 šodien!	Viņš	 vēlas	 tevi	 pieņemt	 –	 piedot	 un	
pārveidot.

Šajā vietā vai citā brīdī varat piebilst sekojošo.

Reizēm	zēni	un	meitenes	jūtas	vainīgi	par	kaut	ko,	kas	patiesībā	nav	
viņu	vaina.	Piemēram,	kad	mamma	un	tētis	šķiras	un	viens	aiziet,	bērni	
var	domāt:	“Tā	ir	mana	vaina!	Manis	dēļ	mamma	un	tētis	izšķīrās!”	
Bet	tā	nav	tava	vaina!	Tas	ir	pieaugušo	lēmums.	Tas	tevi	apbēdina,	
bet	tā	nav	tava	vaina.

Reizēm	pieaugušie	 tev	 liek	darīt	kaut	ko	 sliktu.	Tu	 to	negribi,	bet	
viņi	saka,	lai	neuztraucies	un	dari.	Varbūt	viņi	pat	saka,	lai	nevienam	
nestāsti.	Nevaino	sevi.	Tā	nav	tava	vaina.

Ja	tev	ir	līdzīgas	problēmas	un	tu	vēlies	parunāt,	es	esmu	ar	mieru.	Esmu	
tavs	draugs	un	labprāt	tevi	uzklausīšu	un,	ja	varēšu,	palīdzēšu.

Ja	esi	jau	uzticējies	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	pateicies	katru	dienu,	
ka	Viņš	tevi	ir	pieņēmis	par	Savu	bērnu	un	piedevis	visus	grēkus.	Tev	
nav	jājūtas	vainīgam	par	pagātnes	lietām.	Jēzus	par	tām	izcieta	sodu	pie	
krusta.	Viņa	acīs	tu	esi	tīrs.	Lūdz	katru	dienu,	lai	Kungs	Jēzus	palīdz	
dzīvot	tā,	kā	Viņš	to	vēlas.	Viņš	tev	var	palīdzēt	būt	kā	muitniekam	
Matejam,	kurš	kļuva	par	Jēzus	mācekli	un	palīdzēja	daudziem	citiem	
cilvēkiem	sekot	Jēzum.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kādu	darbu	Matejs	strādāja?	(Viņš bija muitnieks.)

2.	 Ko	sliktu	viņš	darīja,	kas	Dievam	nepatika?	(Strādājot pie romiešiem 
(ienaidniekiem), viņš, iespējams, ņēma vairāk naudas nekā vajadzēja.)

3.	 Kā	viņš	kļuva	par	vienu	no	Jēzus	mācekļiem? (Jēzus aicināja viņu 
sekot.)

4.	 Ko	viņš	darīja,	lai	parādītu,	ka	ir	laimīgs	un	pateicīgs	par	Kunga	
Jēzus	aicinājumu?	(Viņš Jēzu uzaicināja uz lielu mielastu, ko bija sa-
gatavojis.)

5.	 Kādēļ	Jēzus	biedrojās	ar	tādiem	cilvēkiem	kā	Matejs	un	citi	muit-
nieki?	(Viņš nāca uz zemes izglābt visus grēciniekus.)

CPA

CPN

Esiet gatavs personīgām 
sarunām.

Uz atsevišķām papīra 
lapām uzrakstiet piecus 
dotos pantus. Ielieciet tās 
Bībelē, lai gali būturedzami 
ārā. Aiciniet kādu bērnu 
nākt izvilkt pantu no 
Bībeles un izlasīt. Tad 
skolotājs uz baltās tāfeles 
uzraksta vārdus, kas 
pasaka, ko Dievs dara ar 
mūsu grēkiem. Tā dariet ar 
katru no pieciem pantiem.
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6.	 Kādu	lielu	cenu	Dievs	samaksāja,	lai	Mateja	(un	mūsu)	grēki	varētu	
tikt	piedoti?	(Viņš deva Savu Dēlu mirt pie krusta.)

7.	 Kā	tu	vari	iegūt	grēku	piedošanu?	(Nākt pie Jēzus un lūgt, lai Viņš 
piedod.)

8.	 Ko	Dievs	dara	ar	mūsu	grēkiem,	kad	tos	izsūdzam	un	uzticamies	
Viņam?	(Viņš piedod, Viņš tos nomazgā.)

9.	 Kādas	citas	divas	lietas	Viņš	dara?	(Nepiemin un izgaisina.)

10.	Vai	vari	pateikt	Bībeles	pantu?	(“Esiet cits pret citu laipni,.. piedodiet 
cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” Efeziešiem 4:32)

Pārskata aktivitāte
Ko Dievs dara ar mūsu grēkiem?

Nokopējiet	46.	lpp.	paraugu.	Tur	ir	divi	apļi.	Uz	viena	ir	jautājums:	
“Ko	Dievs	dara	ar	mūsu	grēkiem?”	un	izgriezts	segments.	Otrais	aplis	
jānovieto	aiz	pirmā	un	jāpiestiprina	ar	papīra	kniedi	(tā	jums	jāsagādā).	
Uz	otrā	apļa	ir	piecas	atbildes,	kas	parādās	pirmā	apļa	“lodziņā”.	Ai-
ciniet	bērnus	to	izmantot,	lai	atkārtotu	un	iegaumētu	piecas	atbildes..
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Dievs pieņem un lieto tos, 
kuri Viņam uzticas
1. stundas centrālā patiesība

Dievs pieņem 
un lieto tos, 

kuri Viņam uzticas.
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Dievs tevi mīl
1. stundas pārskata aktivitāte

Nebēdājieties!

Atceries, ka Dievs tevi mīl!

Nebēdājieties!

Atceries, ka Dievs tevi mīl!



Dievam rūp noskumuši bērni 

42

Uzticies Dievam
2. stundas pārskata aktivitāte

Ja tu piederi Dievam, 
atceries…

Dievs ir 
mūsu 

patvērums

Uzticies Viņam!

“Tu esi svešinieks.”

“Tu šeit neesi piederīgs.”

“Mēs tevi negribam.”

Viņš var palīdzēt, kad tu 

piedzīvo uzbrukumus.

Ja tu piederi Dievam, 
atceries…

Dievs ir 
mūsu 

patvērums

Uzticies Viņam!

“Tu esi svešinieks.”

“Tu šeit neesi piederīgs.”

“Mēs tevi negribam.”

Viņš var palīdzēt, kad tu 

piedzīvo uzbrukumus.

Ja tu piederi Dievam, 
atceries…

Dievs ir 
mūsu 

patvērums

Uzticies Viņam!

“Tu esi svešinieks.”

“Tu šeit neesi piederīgs.”

“Mēs tevi negribam.”

Viņš var palīdzēt, kad tu 

piedzīvo uzbrukumus.

Ja tu piederi Dievam, 
atceries…

Dievs ir 
mūsu 

patvērums

Uzticies Viņam!

“Tu esi svešinieks.”

“Tu šeit neesi piederīgs.”

“Mēs tevi negribam.”

Viņš var palīdzēt, kad tu 

piedzīvo uzbrukumus.
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Grāmatzīme
3. stunda

Lasījums no 
Jāņa evaņģēlija

1. diena Jāņa 1:1–12
2. diena Jāņa 1:19–29
3. diena Jāņa 1:30–34
4. diena Jāņa 1:35–42
5. diena Jāņa 1:43–51
6. diena Jāņa 2:1–12
7. diena Jāņa 2:13–22
8. diena Jāņa 3:1–7
9. diena Jāņa 3:14–21
10. diena Jāņa 4:1–10
11. diena Jāņa 4:11–26
12. diena Jāņa 4:43–54
13. diena Jāņa 5:1–9
14. diena Jāņa 6:1–13
15. diena Jāņa 6:16–24
16. diena Jāņa 9:1–12
17. diena Jāņa 10:1–13
18. diena Jāņa 10:14–18,     27–30
19. diena Jāņa 11:1–6,14–19
20. diena Jāņa 11:20–31
21. diena Jāņa 11:32–44
22. diena Jāņa 12:1–8
23. diena Jāņa 12:12–19
24. diena Jāņa 13:1–17
25. diena Jāņa 13:21–30
26. diena Jāņa 13:31–38
27. diena Jāņa 14:1–9
28. diena Jāņa 14:21–27
29. diena Jāņa 15:1–12
30. diena Jāņa 15:13–17
31. diena Jāņa 16:5–15

Lasījums no 
Jāņa evaņģēlija

1. diena Jāņa 1:1–12
2. diena Jāņa 1:19–29
3. diena Jāņa 1:30–34
4. diena Jāņa 1:35–42
5. diena Jāņa 1:43–51
6. diena Jāņa 2:1–12
7. diena Jāņa 2:13–22
8. diena Jāņa 3:1–7
9. diena Jāņa 3:14–21
10. diena Jāņa 4:1–10
11. diena Jāņa 4:11–26
12. diena Jāņa 4:43–54
13. diena Jāņa 5:1–9
14. diena Jāņa 6:1–13
15. diena Jāņa 6:16–24
16. diena Jāņa 9:1–12
17. diena Jāņa 10:1–13
18. diena Jāņa 10:14–18,    27–30
19. diena Jāņa 11:1–6,14–19
20. diena Jāņa 11:20–31
21. diena Jāņa 11:32–44
22. diena Jāņa 12:1–8
23. diena Jāņa 12:12–19
24. diena Jāņa 13:1–17
25. diena Jāņa 13:21–30
26. diena Jāņa 13:31–38
27. diena Jāņa 14:1–9
28. diena Jāņa 14:21–27
29. diena Jāņa 15:1–12
30. diena Jāņa 15:13–17
31. diena Jāņa 16:5–15

Lasījums no 

Jāņa evaņģēlija

1. diena Jāņa 1:1–12
2. diena Jāņa 1:19–29
3. diena Jāņa 1:30–34
4. diena Jāņa 1:35–42
5. diena Jāņa 1:43–51
6. diena Jāņa 2:1–12
7. diena Jāņa 2:13–22
8. diena Jāņa 3:1–7
9. diena Jāņa 3:14–21
10. diena Jāņa 4:1–10
11. diena Jāņa 4:11–26
12. diena Jāņa 4:43–54
13. diena Jāņa 5:1–9
14. diena Jāņa 6:1–13
15. diena Jāņa 6:16–24
16. diena Jāņa 9:1–12
17. diena Jāņa 10:1–13
18. diena Jāņa 10:14–18,    27–30
19. diena Jāņa 11:1–6,14–19
20. diena Jāņa 11:20–31
21. diena Jāņa 11:32–44
22. diena Jāņa 12:1–8
23. diena Jāņa 12:12–19
24. diena Jāņa 13:1–17
25. diena Jāņa 13:21–30
26. diena Jāņa 13:31–38
27. diena Jāņa 14:1–9
28. diena Jāņa 14:21–27
29. diena Jāņa 15:1–12
30. diena Jāņa 15:13–17
31. diena Jāņa 16:5–15
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Palikt tīram samaitātā pasaulē
3. stundas pārskata aktivitāte

 Ja tu vēlies palikt tīrs netīrā pasaulē kā   
 Samuēls…

…klausies Dieva Vārdā.

…iepazīsti Kungu Jēzu kā 
savu Glābēju un Draugu.

…uzticies, ka Dievs 
dos spēku, kad tiksi 

kārdināts.

 Ja tu vēlies palikt tīrs netīrā pasaulē kā   
 Samuēls…

…klausies Dieva Vārdā.

…iepazīsti Kungu Jēzu kā 
savu Glābēju un Draugu.

…uzticies, ka Dievs 
dos spēku, kad tiksi 

kārdināts.

 Ja tu vēlies palikt tīrs netīrā pasaulē kā   
 Samuēls…

…klausies Dieva Vārdā.

…iepazīsti Kungu Jēzu kā 
savu Glābēju un Draugu.

…uzticies, ka Dievs 
dos spēku, kad tiksi 

kārdināts.

 Ja tu vēlies palikt tīrs netīrā pasaulē kā   
 Samuēls…

…klausies Dieva Vārdā.

…iepazīsti Kungu Jēzu kā 
savu Glābēju un Draugu.

…uzticies, ka Dievs 
dos spēku, kad tiksi 

kārdināts.

  Ja tu vēlies palikt tīrs netīrā pasaulē kā   
 Samuēls…

…klausies Dieva Vārdā.

…iepazīsti Kungu Jēzu kā 
savu Glābēju un Draugu.

…uzticies, ka Dievs 
dos spēku, kad tiksi 

kārdināts.

 Ja tu vēlies palikt tīrs netīrā pasaulē kā   
 Samuēls…

…klausies Dieva Vārdā.

…iepazīsti Kungu Jēzu kā 
savu Glābēju un Draugu.

…uzticies, ka Dievs 
dos spēku, kad tiksi 

kārdināts.
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Piedošana
4. stundas pārskata aktivitāte
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Ko Dievs dara ar mūsu grēkiem?
5. stundas pārskata aktivitāte

Ko Dievs dara 
ar mūsu grēkiem?

Izg
aisina un lie

k

 tie
m izk

līst.

 (Je
sajas 44:22.)

Viņš izdeldē 
mūsu grēkus.

 (Apustuļu darbi 3:19.)
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:1
2.

)

Viņš tos nomazgā. 

(Psalmi 51:4.)

Viņš tos m
et

 jūras dziļum
os.

 (M
ihas 7:19.)
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(Psalmi 51:4.)
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Kā dot padomu bērnam, 
kurš vēlas nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot par
Dievu

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

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

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

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

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

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

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē. 
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