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Ievads
Mācīt bērniem Dieva Vārdu ir viena no lielākajām priekšrocībām, kādas vien ir dotas katram ticīgajam.
Taču tā nes sev līdzi arī divkāršu atbildību – evaņģelizēt bērnus, kas vēl nepazīst Kristu kā savu Glābēju,
un stiprināt ticībā kristīgos bērnus.
Tiem bērniem, kas vēl nepazīst Jēzu kā savu Glābēju, ir jāmāca Labā Vēsts par Dievu, cilvēka grēku,
par katra cilvēka personīgajām attiecībām ar Jēzu Kristu un par to, kā iemantot pestīšanu. Katra no šīm
patiesībām ietver sevī vairākas brīnišķīgas doktrīnas, un visas tās mums ir jāmāca zēniem un meitenēm.
Dievs
Ja vien bērnam kāds nav mācījis, ka Dievs ir pats Sevi atklājis, viņam būs kaut kāds paša radīts, kļūdains
priekšstats par Dievu. Mums bērniem jāmāca Dieva svētums, varenība, mīlestība, neatkarība, gudrība,
visu zināšana, visvarenība un tā joprojām.
Cilvēka grēks
Māciet bērniem, ka viņi ir grēcinieki pēc savas dabas un darbiem, ka grēks ir nepaklausība Dievam un ka
tā rezultāts ir atšķirtība no Dieva.
Kungs Jēzus Kristus
Viņš ir mūžīgā Dieva Dēls, kurš kļuva par cilvēku. Viņš dzīvoja dzīvi bez grēka, nomira visu grēcinieku
vietā, uzcēlās no mirušajiem un tika paaugstināts Debesīs pie Dieva labās rokas.
Glābšanas iemantošana
Mums ir ļoti uzmanīgi jāmāca bērniem, ka viņi var iemantot glābšanu. Grēku nožēlai un ticībai ir jātiek
ļoti rūpīgi izskaidrotai un atkārtotai.
Pats par sevi saprotams, ka visas šīs patiesības nav iespējams apgūt vienā nodarbībā. Ļoti daudz bērnu
gaužām maz vai neko nezina, tāpēc tam, ko esam iekļāvuši šajās nodarbībās, ir jābūt pasniegtam dziļi un
pamatīgi. Māciet to patiesību, kas ir parādīta katrā šeit izmantotajā Bībeles stāstā. Neaizmirstiet izmantot
visu bērnu apmācības programmu.
Bērni, kas jau ir glābti, šajās nodarbībās iegūs vairāk zināšanu par evaņģelizēšanu, taču mums tiem ir arī
jāmāca patiesības, kas viņus stiprinās, palīdzēs un vadīs kristīgā dzīvē. Centieties laika gaitā tiem iemācīt
“visu Dieva padomu.”
Nodarbības, kas ir ietvertas Kristus dzīves 1. grāmatā, aptver laika posmu no pasludināšanas līdz Jēzus
atklātās kalpošanas sākumam. Jums tiek dota iespēja ne tikai pasniegt interesantu notikumu no Bībeles,
bet arī mācīt bērniem ļoti svarīgas patiesības par Kungu Jēzu Kristu. Kad jūs to darīsiet, lūdziet, lai Dievs
Svētais Gars lietotu Savu Vārdu tā, ka bērni saprastu, kas ir šīs nodarbības centrālā Persona.
Katrā nodarbībā iekļauta mācība, pielietojums un centrālā patiesība.
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Centrālā patiesība
Katrai stundai vijas cauri centrālās patiesības mācīšana un pielietošana. Jūs ievērosiet, ka centrālajai
patiesībai pievienots burts “N” vai “A”, lai parādītu, uz kuriem bērniem – atpestītiem vai neatpestītiem tā
attiecas. Tekstā uz to norāda arī 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 minēts zēna vārds, bet jūsu grupā ir tikai
meitenes. Var gadīties, ka dotais pielietojums ir piemērotāks vecākiem bērniem, bet jūsējie ir pavisam mazi.
Izdariet nepieciešamās izmaiņas. Svarīgi ir tas, ka Dieva Vārds tiek attiecināts uz bērnu dzīvi.
Esiet gatavs dot padomu
Iepazīstinot ar evaņģēliju, daži bērni tam atsauksies patstāvīgi. Var gadīties, ka viņi jums pastāsta vai arī
neatklāj, ka ir uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr būs arī tādi, kuriem nāksies
palīdzēt: ja ir kādi jautājumi, ja vajadzīgs iedrošinājums, ja bērns nesaprot, ko un kā lūgt.
Atpestītajiem bērniem var būt vajadzīgs padoms grūtās situācijās, var rasties nepieciešamība pēc
izskaidrojuma, kā atsevišķas stundas patiesību pielietot ikdienas dzīvē, viņi var nonākt situācijā, kad nezina,
ko saskaņā ar Bībeli tiem vajadzētu darīt, viņi var gribēt pastāstīt par grūtībām, lai jūs par viņiem aizlūgtu,
īpaši tajā gadījumā, ja esat vienīgais kristietis, kurš tos atbalstāt.
Šo iemeslu dēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka var ar jums runāt. Svarīgi ir arī tas, lai viņi būtu skaidrībā, kad
un kur iet, ja vēlas ar jums runāt. Visbeidzot, ir svarīgi, lai neatpestītie bērni nesajauktu nākšanu pie Kunga
Jēzus ar nākšanu pie jums.
Jebkurā gadījumā nevajag vienlaicīgi aicināt nodoties Kristum un nākt pie jums, lai bērniem nerastos iespaids,
ka nav iespējams nākt pie Kristus, ja nenāk pie jums, vai arī, ka viņi ir glābti tādēļ vien, ka ir gaidījuši uz
sarunu ar jums.

Piemērs, kā vērsties pie neatpestīta bērna
“Vai tu pa īstam vēlies dzīvot Kungam Jēzum, bet nesaproti, kā nākt pie Viņa? Es labprāt, ņemot talkā
Bībeli, to paskaidrošu. Nodarbības beigās es stāvēšu pie tā galda. Atceries, ka es nevaru paņemt prom tavus
grēkus – to spēj tikai Kungs Jēzus, bet es labprāt tev skaidrāk izstāstīšu, kā nākt pie Viņa. Nāc, apsēdies
man blakus, un mēs par to parunāsim.”

Piemērs, kā vērsties pie atpestīta bērna
“Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, bet man nekad par to neesi pastāstījis, lūdzu, dari
man to zināmu. Kad nodarbība beigsies, es būšu pie klavierēm. Es labprāt uzzinātu, ja tu arī esi uzticējies
Jēzum Kristum kā savam Kungam un Glābējam, lai varu par tevi aizlūgt un, ja vajadzīgs, palīdzēt.”
Bībeles panti
Neesam piedāvājuši katrai stundai jaunu Bībeles pantu, lai būtu vairāk laika ieteikto tekstu mācīšanai un
atkārtošanai. Bērniem ir svarīgi šādā veidā mācīties Bībeles pantus, lai tos varētu atcerēties uz visiem laikiem.
Praktizējieties figūru izvietošanā uz flaneļa tāfeles
Gatavojot nodarbību, praktizējieties uzskates līdzekļu lietošanā un ainu nomaiņā. Pamatīgi iepazīstieties ar
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visām figūrām, lai būtu skaidrs, kurā stundas daļā tās izmantot. Mēs dodam ieteikumus pirms katras ainas,
bet tie nav obligāti. Visā nodarbībā var izmantot vienkrāsainu flaneļa fonu.

Papildu uzskate

Uz plakāta uzrakstiet katras stundas centrālo patiesību, tai aizmugurē pielīmējiet flaneli vai samta papīru.
(Rakstiet vienkāršiem burtiem, lai arī mazākie spēj tos viegli izlasīt.) Nodarbības sākumā vai tad, kad pirmo
reizi pieminat centrālo patiesību, pielieciet šo plakātu pie tāfeles.
Bērnu kristīgās izglītības apvienība (BKIA) ir sagatavojusi papildmateriālus katrai šī cikla Bībeles stundai.
Bībeles stundu attēli, Bībeles stundu figūru un papildmateriālu komplekti pieejami BKIA ofisā. Tā
adrese atroda šī materiāla titullapā.
Papildu palīdzība
Labajā vai kreisajā lapas malā ir doti papildu norādījumi, sniedzot fona informāciju vai ieteicamās idejas,
kā darīt stundu pievilcīgāku.
Šīs idejas ir domātas, lai iesaistītu bērnus ar dažādiem mācīšanās stiliem. Lai sekmīgāk apgūtu vielu, dažiem
bērniem nepieciešams redzēt vai rakstīt, citiem dzirdēt vai runāt, citiem aptaustīt vai pieskarties un vēl
citiem – aktīvi piedalīties.
Ja laiks atļauj, varat piedāvātās idejas īstenot savā nodarbībā.
Atkārtošanas jautājumi
Katrai stundai ir doti kādi atkārtošanas jautājumi. Tos var izmantot stundas beigās vai nākamajā nodarbībā
pirms jaunās vielas mācīšanas.
Ja atkārtošanas laiks tiek pienācīgi izmantots, tas var būt ideāla iespēja bērniem patīkamā veidā nostiprināt
mācīto. Jūs varat izmantot šo laiku, lai...
1) noskaidrotu, cik daudz bērni ir sapratuši un atceras;
2) pats tiktu skaidrībā, ko nepieciešams vairāk uzsvērt, lai bērni labāk atcerētos;
3) nodarbībā sagādātu jautrību. Bērniem patīk sacensības, un viņi gaida šo nodarbības daļu. Bet tā ir
vairāk nekā tikai spēle, tas ir mācīšanās laiks.
Šajā teksta materiālā ir ietverti jautājumi vienīgi par nodarbības tēmu. Būtu derīgi uzdot jautājumus arī par
dziesmām, Bībeles pantu un citu, ko mācāt. Tādā gadījumā bērni saprastu, ka ikviena nodarbības daļa ir
svarīga.
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Pārskats
Stunda

Centrālā
patiesība

Pasludināšana
Lūk. 1:26-47;
Lūk. 2:1-3;
Mat. 1:18-24

Jēzus Kristus ir
Dieva Dēls

Gani uzzina par
Glābēju
Lūk. 2:3-20

Kungs Jēzus ir
vienīgais Glābējs

Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies Jēzum,
jo Viņš vienīgais spēj glābt
tevi no grēkiem!

Bībeles pants
“Tas būs liels, un Viņu sauks par
Visaugstākā Dēlu.” Lūkas 1:32

Atpestītajiem: Tev jāpaklausa Jēzum!

Neatpestītajiem: Ja vēlies tikt glābts
no grēka, tev jāuzticas
Jēzum!

“Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo
Viņš atpestīs Savu tautu no viņas
grēkiem.” Mateja 1:21

Atpestītajiem: Ja esi uzticējies
Jēzum, vari būt drošs, ka
esi glābts.
Gudrie pielūdz
Ķēniņu
Mat. 2:1-14

Jēzus Kristus
piedzima kā
Ķēniņš

Neatpestītajiem: Uzticies, ka Jēzus
tevi no sātana valstības
pārceļ Savējā.

Atkārtojiet Lūk. 1:32 un Mat. 1:21

Atpestītajiem: Pielūdz Viņu!

Kunga Jēzus
Kristus bērnība
Mat. 2:19-23;
Lūk. 2:40-52

Kungs Jēzus bija
bērns

Neatpestītajiem: Salīdzini savu
dzīvi ar Jēzus dzīvi, un tu
redzēsi, cik esi grēcīgs.

Kunga Jēzus
Kristus
kārdināšana
Mat. 4:1-11;
Mrk. 1:4-12;
Lūk. 3:1-16,21-22;
4:1-13

Jēzus Kristus tika
kārdināts, bet
nekad negrēkoja

Atpestītajiem:
Uzticies, ka
Jēzus palīdzēs pārspēt
kārdināšanas.

Kungs Jēzus aicina
mācekļus
Jāņa 1:29,35-50;
Mrk. 1:16-20;
Mrk. 2:13-17;
Lūk. 6:12-16

Jēzus Kristus
aicina cilvēkus
kļūt par Viņa
mācekļiem

Neatpestītajiem: Kad Jēzus runā
tavā sirdī, paklausi Viņa
aicinājumam.

“Tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un
cietis, Viņš var palīdzēt tiem, kas tiek
kārdināti.” Ebr. 2:18

Atpestītajiem: Tev jāseko Jēzus
piemēram!

Atpestītajiem: Turpini būt uzticīgs
māceklis. Seko Jēzum!
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Atkārtojiet Ebr. 2:18

“Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai
aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu
krustu un staigā Man pakaļ.” Lūk. 9:23

1. stunda
Pasludināšana

Rakstu vietas
Lūk. 1:26-47; 2:1-3; 			
Mat. 1:18-24.

Stundas vadlīnijas
Ievads
“Ak, kas gan tas varētu ūt?”

Centrālā patiesība
Jēzus Kristus ir Dieva Dēls.

Notikumu attīstība

Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies Jēzum, jo Viņš
vienīgais spēj glābt tevi no
grēkiem.
Atpestītajiem:
Tev jāpaklausa Jēzum!

1. Eņģelis parādās Marijai.
2. Eņģelis pastāsta Marijai, ka viņai būs bērns.
CP
3. Eņģelis pastāsta Marijai, ka arī Elizabetei būs
bērns.

Bībeles pants
“Tas būs liels, un Viņu sauks par Visaugstākā
Dēlu.” Lūkas 1:32

4. Marija ir paklausīga.

Uzskate
Attēli: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 un 1-6
vai
figūras: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 un 10.
Vēlamie foni: Iekšskats un ārskats.

CP

5. Marija apciemo Elizabeti.

Norādījumi, mācot pirmsskolniekus
Lai stundas galvenā patiesība aizsniegtu
arī visjaunākos, nāksies saīsināt mācīšanas
un pielietošanas daļu, lai kopā ar bērniem
atkārtotu pamatfrāzes, piem., “Jēzus ir Dieva
Dēls”. Bērni var piedalīties dažādās stundas
daļās (sk. malās dotos norādījumus).
Dziesma
Šai stundai ļoti piemērota būtu “Trīsvienības
dziesma”. Pirmais pants ir par Dievu Tēvu.
Otrais pants ir par Kungu Jēzu un trešais
par Svēto Garu. Vienu pantu var iemācīties
pirmajā, pārējos turpmākajās nedēļās.

6. Elizabete sveicina Mariju.

CPA

7. Marija slavē Dievu.

CPN

8. Marija atgriežas mājās.
9.Jāzepu jaunās ziņas noskumdina.
Kulminācija
Jāzeps sapnī dzird eņģeļa vēsti.

CP

Noslēgums
Marija un Jāzeps gaida bērniņa nākšanu pasaulē
CPA, CPN

Pārskata aktivitāte
Papīrs un zīmuļi
Un/vai
Sagatavojiet katram bērnam kopiju no 64. lpp.
Pirmsskolniekiem nokopējiet attēlu no 65. lpp.
Parastie un krāsainie zīmuļi.
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Stunda

“Ak, kas gan tas varētu būt?” nepacietīgi domāja Marks, dzirdot
klauvēšanu pie ārdurvīm. Viņš lasīja ļoti aizraujošu grāmatu un
nevēlējās pārtraukt. Bet klauvēšana turpinājās.
Beidzot viņš padevās un gāja pie durvīm. Cauri stiklam Marks
varēja saskatīt kādu, apmēram viņa augumā. Atverot durvis, viņš
nespēja noticēt savām acīm!
“Aleksi, ko tu te dari?” noelsās Marks.
Pirms diviem gadiem Aleksis pārcēlās dzīvot uz citu pilsētu.
“Mums ir brīvdienas, es jau domāju, ka tev zvanīju!” Aleksis
plati smaidīja.
Marks bija tik pārsteigts, ka gandrīz aizmirsa aicināt viesi
iekšā.
Mariju, kura Bībeles laikos dzīvoja Bētlemē, arī apciemoja pilnīgi
negaidīts viesis.
1. aina

Vēlamais fons: Iekšskats. Uzlieciet Mariju (1).

Marija bija viena un, iespējams, laimīgu domu pārņemta, jo
gatavojās drīz precēties. Viņa sirsnīgi mīlēja Jāzepu un aizrautīgi
gaidīja laiku, kad abi dzīvos savā pašu mājā. Droši vien Marija
domāja, kā to Jāzepam patīkami iekārtot. Viņiem nebija pārāk
daudz naudas, bet Marija par to neraizējās. Bija tik daudz kā
cita, kas viņu darīja laimīgu. Dievs bija pret viņu ļoti labs. Pēkšņi
Marijas domas tika pārtrauktas.

Attēls 1-1

Uzlieciet eņģeli (2).

“Esi sveicināta, tu apžēlotā! Tas Kungs ir ar tevi!”
Marija izbijās. Eņģelis! Viņas sejā atspoguļojās bailes.
“Nebīsties, Marija! Dievs tevi ļoti mīl,” teica eņģelis Gabriēls.
“Tev piedzims Dēls. Tu Viņu sauksi Jēzus. Viņš būs liels un tiks
saukts par Visaugstākā Dieva Dēlu.”
Bērniņš būs Visaugstākā Dieva Dēls!
Bībelē, Dieva Vārdā, mums daudz atklāts par Viņu.

Bērniem var patikt izspēlēt
dialogu starp eņģeli Gabriēlu
un Mariju.

Attēls 1-2

CP

Uzlieciet trijstūtri (4).

Paraugieties uz šo trijstūri. Tam ir trīs stūri, bet tomēr tas ir
viens trijstūris. Dievs ir viens Dievs, bet Viņš ir trīs Personas:
Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Šodien mēs īpaši
domāsim par Dievu Dēlu. Viņš ir Dievs, tādēļ Viņa dzīvei nav
sākuma. Dievs Dēls kopā ar Dievu Tēvu ir dzīvojis Debesīs
pirms mūžīgiem laikiem. Viņš bija klāt pasaules radīšanā. Bībelē
teikts: “Caur Viņu viss ir radīts” (Jāņa 1:3). Dievs Dēls bija tas,
par kuru eģelis teica, ka Viņš atstās Debesis, kļūs par bērniņu
un ka Marija būs Viņa māte.
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Marija centās aptvert eņģeļa teikto. Vai Tas būs Dieva Apsolītais?
Simtiem gadu ikviena jūdu sieviete cerēja uz godu kļūt par šī
Apsolītā māti. Vai tas varētu tikt parādīts viņai?
“Tas Kungs Dievs dos Tam Viņa ciltstēva Dāvida troni. Viņš
valdīs pār Jēkaba namu (Israēlu) mūžīgi. Viņa valstībai nebūs
gala,” Gabriēls skaidroja (sk. Lūk. 1:32-33).
Un Marija saprata… jā, šis ir Dieva Apsolītais! Viņai jākļūst par
Tā māti! Bet Marija joprojām bija apjukusi.
“Es nesaprotu,” viņa teica, “kā tas var būt?”
“Svētais Gars nāks pār tevi,” eņģelis teica. “Visaugstākā spēks
tevi apēnos. Tādēļ Tas, kas no tevis dzims, būs svēts… Dieva
Dēls” (sk. Lūk. 1:35).
Šī mazuļa piedzimšana atšķirsies no visu pārējo bērniņu
dzimšanas. Lai piedzimtu cilvēkbērns, ir vajadzīgi divi cilvēki – mamma un tētis. Bet, kad Visaugstākā Dieva vienīgais Dēls
kļuva par mazuli, Viņam no cilvēkiem bija tikai mamma, bet ne
tētis.
Šis bērniņš bija paša Dieva Dēls. Nav brīnums, ka Marija bija
pārsteigta. Viņai vajadzēja par to ar kādu aprunāties. Bet kas
ticēs tās savādajam stāstam? Dievs arī par to bija devis eņģelim
Gabriēlam ziņu.
“Tava radiniece Elizabete arī gaida bērniņu,” viņš teica. “Atceries,
Marija, ka Dievs izpilda katru apsolījumu! Viņam nekas nav
neiespējams!” (Sk. Lūk. 1:36-37.)
Elizabetei būs bērniņš! Gan Elizabete, gan viņas vīrs bija gaužām
veci! Bērniņš, kurš pārim piedzimst tādā vecumā, tiešām ir
brīnums!
“Es esmu Tā Kunga kalpone,” Marija teica eņģelim. “Vēlos darīt
to, ko Dievs grib. Lai man notiek, kā Tu esi teicis!” Marija ticēja
Dieva apsolījumam.
Eņģelis Gabriēls atgriezās Debesīs.

Kad eņģelis runā ar
Mariju, visas pirmsskolnieku
meitenītes var izbrīnā saraukt
pieri. Vēlāk visas var doties
pastāstīt jaunumus Elizabetei.

Attēls 1-1
Pirmsskolniekiem varat teikt,
ka Marija nesaprata, kā
Dievs izpildīs Savu solījumu,
bet zināja, ka Viņš to darīs
īpašā veidā.

CP

Bībeles pētnieki nav
vienisprātis, vai Elizabete
bija Marijas māsīca vai tante.
Jēzus un Jānis bija brālēni.
Ja pāris bija bez bērniem,
pārsvarā tā tika uztverta kā
Dieva nelabvēlības zīme
un nesa bēdas, kaunu un
sociālo negodu.

Noņemiet eņģeli (2).

Šodien mēs neredzam un nedzirdam, ka eņģeļi mums pasludinātu
Dieva Vārdu. Mums domātā Dieva vēsts ir Bībelē. Mēs zinām,
kas ir Jēzus Kristus, tādēļ, ka Bībele atkal un atkal apliecina, ka
Viņš ir Dieva Dēls. Viņš, kļūstot par mazu bērniņu, nepārtrauca
būt Dievs.
Dieva Vārds mums arī atklāj, kādēļ Dieva vienīgais Dēls nāca
pasaulē. “Kristus Jēzus nācis pasaulē izglābt grēciniekus”
(1. Tim. 1:15). Vienīgi Dievs spēj izglābt no grēka – tādēļ Jēzus
Kristus nāca pasaulē.
Gatavojoties apciemot Elizabeti, Marija visu nesaprata, bet
domāja par eņģeļa vēsti. Marija bija nobažījusies, ko teiks Jāzeps,
kad viņa tam stāstīs par eņģeli un tā nesto vēsti.

CP

Lai dalībnieki uzskaita, kādus
grēkus izdara bērni viņu
vecumā.

Noņemiet visas figūras.
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2. aina
Vēlamais fons: Āra skats.
Elizabete dzīvoja Jūdejā
(sauktā arī par Jūdu).
Parādiet kartē Nācareti
(Marijas dzīvesvietu) un
Jūdeju.
Lai pirmsskolnieki iztēlojas,
ka iet pie Elizabetes.

Attēls 1-3

CPA

Ceļojums uz Elizabetes un Cakarijas māju aizņēma vairākas
dienas. Un, ak, brīnumu brīnums! Elizabete zināja, ka Marija
būs Dieva Dēla, apsolītā Pestītāja māte, pirms Marija to viņai
bija pastāstījusi!
Uzlieciet Mariju (1) un Elizabeti (6).

“Tas ir liels gods, ka mana Kunga māte nāk mani apciemot!”
viņa izsaucās.
Elizabete zināja, ka Marijas bērniņš ir viņas Kungs! Elizabete
ticēja Tam, ko Dievs bija apsolījis sūtīt. Viņa zināja, ka drīz dzims
Apsolītais. Viņš ir tās Kungs! Kristiešu zēni un meitenes, nekad
neaizmirstiet, kas ir jūsu Glābējs! Viņš ir Visvarenais Dievs,
šķīsts un bezgrēcīgs, kurš zina visu. Kļūstot par cilvēku, Viņš
nezaudēja šo Savu būtību. Ja Viņš ir tavs Glābējs, tad Viņš ir
arī tavs Kungs. Tas nozīmē, ka Viņam ir noteikšana pār tavu
dzīvi. Ko tu darīsi, ja draugi iet tur, kur Viņam nepatīk? Ja pēc
pusdienām ir jāmazgā daudz trauku, ko tu darīsi?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Ja Jēzus Kristus, Dievs Dēls, ir tavs Glābējs un Kungs, tu vēlēsies
Viņam patikt.
Elizabete bija ļoti laimīga par notikušo, un Marija kļuva prieka
pārņemta.
“Mana dvēsele slavē To Kungu, un mans gars gavilē par Dievu,
manu Pestītāju!” viņa teica (sk. Lūk. 1:46-47). Marija zināja, ka
vienīgi Dievs var viņu izglābt. Marija nesaprata visu, ko tās bērns,
Dieva Dēls, darīs, lai viņu izglābtu. Kādu dienu Viņš uzņemsies
visas pasaules grēkus uz Sevis un tiks sodīts par tiem.
Uzlieciet krustu (7).

CPN

Jautājiet bērniem, ko Marija
un Elizabete varēja darīt, lai
sagatavotos savu bērniņu
piedzimšanai. Raugieties,
lai tiek pieminēta lūgšana.

Vienīgi Dievs to spēja! Tad Jēzus atkal parādīs, ka ir Dievs,
uzceļoties no mirušajiem!
Marija sauca Dievu par savu Pestītāju (Lūk. 1:47). Vai Jēzus
Kristus ir tavs Pestītājs? Tu neko nespēj darīt, lai izdzēstu savus
grēkus. Viņš un tikai Viņš var izglābt. Ja tu novērsies savā dzīvē
no visa, par ko zini, ka tas ir slikts, un tici, ka Jēzus Kristus
paņem prom tavus grēkus, jo Viņš ir Dieva Dēls, tad Viņš tavā
labā to var izdarīt. Varbūt tu vēlies tikt izglābts no grēkiem, bet
īsti nesaproti, kā tas notiek. Nodarbības beigās es būšu (norādiet
vietu). Kad citi būs aizgājuši, tu vari nākt un uzdot man savus
jautājumus. Es tev Dieva Vārdā parādīšu atbildes.
Ir ļoti svarīgi, lai Jēzus Kristus būtu tavs Glābējs. Marija varēja
Dievu saukt par savu Pestītāju. Marija priecājās, jo Dievs bija
ļoti labs pret viņu. Arī Elizabetei bija jāizstāsta aizraujošās lietas,
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kas bija notikušas ar viņu un tās vīru Cahariju.
“Arī Caharija redzēja eņģeli. Eņģelis teica, ka mūsu dēls,
kuru sauksim par Jāni, sagatavos ļaudis Tam Kungam” (sk.
Lūk. 1:13).
Marija, Elizabete un Caharija kopā pavadīja daudz jauku dienu.
Viņi daudz varēja domāt un runāt par bērniņiem, kuri dzims.
Savā ziņā tie ļoti atšķirsies viens no otra. Vai varat iedomāties,
kādā ziņā tie atšķirsies?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Elizabetes bērniņa tēvs bija cilvēks – Caharija. Marijas bērniņam
neviens cilvēks nebija tēvs, Viņš bija Dieva Dēls. Elizabetes
bērniņš sāka savu dzīvi deviņus mēnešus pirms piedzimšanas,
bet Dieva Dēls jau mūžīgi mūžam bija dzīvojis Debesīs.
Īsi pirms Elizabetes un Caharijas dēla dzimšanas Marija atgriezās
mājās. Ejot viņa domāja: “Ko gan teiks Jāzeps? Vai viņš sapratīs?”
3. aina

Pirmsskolnieki var iztēloties,
ka guļ, vai izspēlēt Jāzepa
sapni par eņģeli.

Vēlamais fons: Iekšskats vai vienkārši flanelis. Uzlieciet Jāzepu (8).

Jāzeps bija nobēdājies un ļoti satraukts par to, ka Marija gaida
bērniņu. Viņš domāja, ka labāk būs to neprecēt.
Kad Jāzeps centās aizmigt, viņš redzēja sapni. Pēkšņi pie viņa
stāvēja eņģelis!

Attēls 1-4

Uzlieciet eņģeli (2).

“Jāzep,” eņģelis teica, “nebīsties Mariju ņemt par sievu. Tas
tiesa, ka viņai būs bērniņš, bet Tas būs Dieva Dēls. Tu sauksi
Viņu Jēzus, jo Viņš atpestīs Savus ļaudis no viņu grēkiem” (sk.
Mat. 1:20-21).
Dievs neatstāja Jāzepu šaubās par to, kas ir šis bērniņš, – Tas ir
Dieva vienīgais Dēls. Ir brīnišķīgi apzināties, ka Viņš labprātīgi
atstāja Debesis un kļuva par mazuli, tomēr nekad nepārstādams
būt Dievs. Mēs to nespējam izprast, bet Bībele to māca, un tāpēc
mēs zinām, ka tā ir patiesība.		
Nu Jāzeps saprata. Jāzepam bija grūti ticēt kaut kam tik
brīnišķīgam – viņš un Marija būs līdzdalīgi pie brīnuma! Dievs
nonāks uz zemes kā bērniņš! Nekad nav noticis lielāks brīnums.
Jāzeps bija gaužām laimīgs – ne tikai par to, ka Marija būs viņa
sieva, bet tādēļ, ka Dievs ir turējis Savu apsolījumu un caur viņu
paveicis šo vienreizējo brīnumu. Kas par godu Marijai – tikt
izraudzītai būt par Dieva Dēla māti!

CP

Kad eņģelis runā ar Jāzepu,
visi pirmsskolnieku zēni
sākumā var rādīt bēdīgu
sejas izteiksmi. Vēlāk visi
var atkārtot eņģeļa vārdus:
“Bērniņš būs Dieva Dēls.”
Pēc tam visi var teikt: “Man
Viņu jāsauc par Jēzu. Viņš
būs Glābējs.”
Vecākam bērnam varat
dot izlasīt Jes. 7:14 Dieva
apsolījumu par Pestītāju.
Paskaidrojiet, ka vārds
“Imanuēls” nozīmē “Dievs ar
mums”.

Noņemiet visas figūras.

4. aina

Vēlamais fons: Iekšskats vai vienkāršs flanelis. Uzlieciet Mariju un Jāzepu (10).

Jāzeps paklausīja Dieva vēstij un apprecēja Mariju. Viņi prieka pilni
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CPA

Attēls 1-5

CPN
Attēls 1-6

dzīvoja kopā savā mazajā namiņā, gaidot, kad dzims Dieva Dēls.
Bet vai tev Viņa nākšana kaut ko nozīmē? Ja esi uzticējies Jēzum
kā savam Glābējam, atbilde ir: jā. Tādēļ, ka nāca Jēzus, tu esi
izglābts no grēkiem. Atceries, ka Viņš ir tavs Kungs, Viņam ir
noteikšana pār tavu dzīvi. Tev jādzīvo Jēzum patīkama dzīve.
Viņš ir Tas, kuram tev jāpaklausa.
Varbūt tu apzinies, ka Jēzus nākšana uz zemes tavā dzīvē neko
nav mainījusi, bet esi noraizējies par savu nepaklausību Dievam.
Tu vēlies tikt izglābts no grēkiem. Es to nespēju izdarīt. Vienīgi
Dievs to spēj. Vai uzticēsies Jēzum Kristum, Dieva vienīgajam
Dēlam, lai Viņš tevi izglābj? Noslēguma lūgšanā klusi savā sirdī
saki, ka tu nožēlo savus grēkus. Lūdz, lai Jēzus tevi izglābj. Kad tu
uzticies Jēzum, Viņš to var un arī izdarīs. Dievs apsola: “Ikviens,
kas piesauc Tā Kunga Vārdu, tiks izglābts” (Rom. 10:13).
Atkārtošanas jautājumi

Atkārtošanas spēle

Nepārskaitļa jautājumi ir vieglāki, pārskaitļa – grūtāki, tādēļ jūs
tos varat pielāgot dažāda vecuma bērniem.

Velc auklu

1. Kuri cilvēki plānoja precēties ? (Marija un Jāzeps.)

Nogrieziet 12 dažāda garuma
auklas. Olu kastītē katrā
ligzdiņā izduriet caurumus
un caur katru izveriet auklu.
Aizveriet vāku un apgrieziet
kastīti.

2. Kuri cilvēki jau ilgu laiku bija precējušies, bet viņiem
nebija bērnu? (Elizabete un Caharija.)
3. Kā Marija uzzināja, ka viņai būs bērniņš? (Viņu apciemoja
eņģelis Gabriēls un to pateica.)

Sadaliet klasi divās grupās
un pārmaiņus katrai uzdodiet
jautājumus.

4. Eņģelis Marijai teica, ka viņas bērns būs “Visaugstākā
Dēls”. Ko tas nozīmē? (Viņš būs Dieva Dēls.)

Kad bērns atbild pareizi, viņš
var izvilkt vienu auklu.

5. Eņģelis Marijai pateica vēl kādus citus jaunumus. Kādi
tie bija? (Marijas radiniecei Elizabetei arī būs bērniņš.)

Kad komanda ieguvusi
vairākas auklas, tās var
sasiet kopā vai salikt vienu
aiz otras.

6. Nosauc divas lietas, ar ko pilnīgi atšķīrās abi gaidāmie
bērniņi. (Elizabetes bērniņam tēvs bija cilvēks – Caharija;
Marijas bērniņam tēvs nebija cilvēks, Viņš bija Dieva Dēls.
Elizabetes bērniņa dzīve sākās, kad viņš piedzima, bet Dieva
Dēls jau mūžīgi mūžam bija dzīvojis Debesīs.)

Uzvar grupa, kurai sanāk
garāka aukla.

7. Kā Dievs pateica Jāzepam, kā bērns Jēzus patiesībā ir?
(Viņu sapnī apciemoja eņģelis.)
8. Dievs Saviem ļaudīm daudz reižu bija devis solījumu.
Nu tas bija piepildījies. Kas tas bija? (Dievs solīja pasaulei
sūtīt Pestītāju.)
9. Kādēļ Jēzus nāca pasaulē? (Lai paņemtu prom mūsu grēkus.)
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10. Ja Jēzus ir paša Dieva Dēls, kā mums pret Viņu jāizturas?
(Jālūdz, lai Viņš mūs izglābj no grēkiem, un tad jāpaklausa.)
Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem

Alternatīvā atkārtošanas
spēle

1. Ko Dievs apsolīja sūtīt pasaulē? (Pestītāju.)

Spageti

2. Kā Dievs sūtīja Pestītāju? (Kā mazu bērniņu.)

Ievietojiet dažāda garuma
auklas kastrolī un uzlieciet
vāku. Vienam auklas galam
jāpaliek ārpusē.

3. Kas pateica Marijai un Jāzepam, ka nāks Pestītājs?
(Eņģelis.)

Spēlējiet tāpat kā “Auklas
vilkšanu” un noskaidrojiet,
kurai komandai iznāk
visgarākais “spageti”.

4. Kā eņģelis tiem lika bērniņu saukt? (Jēzus.)

Pārskata aktivitāte

Jēzus Kristus ir Dievs Dēls
Nokopējiet katram bērnam 64. lpp. Paskaidrojiet:
Dievs sūtīja Savu Dēlu, lai tev parādītu Savu mīlestību. Kā tu
šodien Viņam parādīsi savu mīlestību? Nākamās nedēļas laikā
kartes otrā pusē uzraksti, kādos veidos tu paklausīji Dievam.

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem

Pārskata aktivitāte pirmsskolniekiem

Kad bērns atbild, viņš
nostājas uz pirmā kvadrāta.

Jēzus Kristus ir Dievs Dēls
Nokopējiet katram bērnam 65. lpp. doto krāsojamo attēlu
darbam mājās vai nodarbības laikā.
Noderīgi būtu uzrakstīt dažus jautājumus, kurus uzdot bērniem,
kamēr tie krāso. Palīdziet viņiem saprast, kas ir Jēzus.
Ir svarīgi rokdarbu laikā pievērsties dzirdētajam stāstam un tā
pielietojumam, lai tas būtu jēgpilns.

Dāvanu kaste
Nolieciet uz grīdas četrus
aplikāciju papīra kvadrātus
pa ceļam uz lielu ietītu kasti,
kurai noņemams vāks.
Kastē ir mazas dāvaniņas –
uzlīmītes vai ietītas konfektes.

Kad nākamais bērns atbild,
tas nostājas uz pirmā
kvadrāta, kamēr iepriekšējais
pavirzās uz nākamo.
Kad atbildēti četri jautājumi,
pirmais bērns sasniedz
dāvanu kasti un katrs saņem
dāvaniņu.
Atkārtojiet, kamēr ir interese
un laiks atļauj.
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2. stunda

Gani uzzina par Glābēju
Stundas vadlīnijas
Ievads

Rakstu vieta
Lūk. 2:3-20.

Marija un Jāzeps gatavojas ceļojumam uz
Bētlemi.

Centrālā patiesība
Kungs Jēzus ir vienīgais Glābējs.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Ja vēlies tikt glābts no grēka,
tev jāuzticas Jēzum!
Ja esi uzticējies Jēzum, vari būt
Atpestītajiem:
drošs, ka esi glābts.

Notikumu attīstība
1. Viņi dodas uz Bētlemi.
2. Ierašanās Bētlemē.

Bībeles pants
“Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs
Savu tautu no viņas grēkiem.” Mat. 1:21

3. Viņi apmetas kūtiņā.

Uzskate
Attēli: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 un 2-6
vai
figūras: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
un 20.

5. Ierodas gani un pielūdz Viņu.

Un

4. Piedzimst Jēzus Kristus.

CPN

Kulminācija
Gani stāsta:

Foni (vēlamie): Vienkāršs interjers, āra skats,
kūts aina un ārskats naktī.
Papildiniet centrālo patiesību ar krustu (sk.
66. lpp.).

Dziesma
“Trīsvienības dziesma”

		

Parādījās eņģelis,

		

viņš stāstīja par Pestītāju,		

		

debesis bija eņģeļu pilnas.

CP
CPA

Noslēgums
Gani gāja un stāstīja to citiem.

Pārskata aktivitāte
Papīrs un zīmuļi.
Traktāts katram bērnam.
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Bībeles panta mācīšana

Ievads
Cik daudziem no jums patīk saņemt dāvanas?
Lai bērni stāsta.

Šīsdienas Bībeles pantā stāstīts par ļoti īpašu dāvanu, ko Dievs devis
visai pasaulei, – Jēzu Kristu.
Iepazīstināšana
Parādiet Bībeli, paskaidrojot, ka tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no Bībeles un
paskaidrojiet, kur to atrast. Lai bērni lasa ar jums kopā no uzskates materiāla.
Izskaidrojums
Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS – Dievs sūtīja Savu Dēlu uz zemes kā
mazu bērniņu. Dievs izraudzīja Mariju būt par Viņa māti. Dievs lika
Marijai un Jāzepam saukt Savu Dēlu par Jēzu, kas nozīmē “Tas Kungs
glābj”.
Jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem – katrs pasaulē dzimušais
cilvēks ir grēkojis, un Dievs saka, ka grēkam jātiek sodītam. Bet Jēzus
nebija tikai cilvēks. Jēzus ir Dievs, un Viņš nekad negrēkoja. Dievs
sūtīja Jēzu mirt pie krusta, lai uzņemtos sodu par grēku, tādēļ tu vari
tikt izglābts, uzticoties Jēzum kā savam Glābējam.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Vai esi ticis izglābts no grēku soda, uzticoties Jēzum
kā savam Glābējam? Tu to vari izdarīt šodien!
Klausies uzmanīgi, kad turpmākajā stundas gaitā
par to runāsim!
Atpestītajiem: Ja tu jau esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam,
Dievs tevi saskaņā ar Savu pilnīgo plānu ir izglābis
no grēkiem. Dievs vēlas turpināt īstenot Savu
nevainojamo plānu tavā dzīvē un dot tev pašu labāko.
Tev nepieciešams ļaut Viņam tevi vadīt katru dienu.
Atkārtojums
“Izplaukšķini vārdu”
Divreiz atkārtojiet pantu un tad izvēlieties bērnu, kurš nostājas aiz
uzskates materiāla ar muguru pret klasi. Cits bērns norāda uz vārdu
pantā. Vadiet bērnus panta atkārtošanā, bet, nonākot līdz norādītajam
vārdam, izplaukšķiniet to. Bērns aiz uzskates materiāla cenšas to
uzminēt. Izvēlieties vēl divus citus bērnus un turpiniet, cik laiks
atļauj.
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Stunda

Iztēlojieties, ka dosities
ceļojumā. Stāstiet, kur
dosities, tad tēlojiet
kravāšanos un ceļojumu.

1. aina
Vēlamais fons: Vienkāršs interjers vai tīrs flanelis. Uzlieciet Mariju un Jāzepu (10).

Marija un Jāzeps gatavojās doties ceļā. Romas imperators, ķeizars
Augusts, bija izdevis likumu, ka visiem valsts iedzīvotājiem jāmaksā
nodokļi Romas valdībai. Ikvienam bija jādodas uz savas cilts pilsētu, lai
paliktu tur tik ilgi, līdz atnāk muitnieki un pasaka, cik katram jāmaksā.
Marijai un Jāzepam bija jāiet uz Bētlemi. Viņi dzīvoja Nācaretē, bet
Jāzeps bija no Dāvida cilts, un Bētleme bija Dāvida pilsēta. Marija un
Jāzeps sagatavoja līdzņemšanai visu, kas nepieciešams ceļojumam.

Lai bērns izlasa 2. Sam.
5:7-9 ar nolūku noskaidrot,
kādēļ Bētlemi sauca par
Dāvida pilsētu. Lūdziet, lai
nodarbības gaitā viņš to
izskaidro.

Noņemiet visas figūras.

Beidzot viņi bija gatavi ceļam. “Es nopirku visērtākos sedlus,” Jāzeps
teica, liekot visu ēzelītim mugurā. “Vai esi droša, ka tev būs labi,
Marija?”
2. aina

Varat palūgt bērnam, kurš
iepriekš sagatavojies, izlasīt
Mihas 5:2.

Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet Mariju un Jāzepu (11).

“Jā, Jāzep, viss kārtībā.”
Marija zināja, ka ceļš uz Bētlemi nav viegls. Ceļā ir kalni, ielejas
un klintis. Tas būs īpaši grūts Marijai, jo viņa gaidīja bērniņu. Līdz
Bētlemei, sauktai Dāvida pilsēta, bija četru vai piecu dienu ilgs, grūts
ceļojums. Katru nakti ceļotāji meklēja vietu, kur pārgulēt. Varbūt, ka
pa ceļam bija cilvēki, kuri iedeva naktsmājas. Dažas naktis, iespējams,
nācās pārlaist zem klajas debess. Ar katru dienu tie nāca tuvāk
Bētlemei.
Kad viņi beidzot sasniedza mērķi, viss, ko Marija un Jāzeps gribēja,
bija atpūsties. Viņi bija ļoti noguruši. Vai viņi varēs apmesties pie
radiem? Nē! Citi viesi bija ieradušies agrāk, un nevienam nebija vietas.
Bētleme bija pilna ļaužu, kuri bija ieradušies reģistrēties nodokļu
maksāšanai.
“Mēs dabūsim vietu viesnīcā,” ierosināja Jāzeps. Bet arī tas neizdevās.
Viesnīcas bija pilnas! Ko lai viņi dara? Paskatoties uz Mariju, Jāzeps
redzēja, ka viņa nejūtas labi. Marija saprata, ka drīz jādzimst bērniņam.
“Jāzep, mums kaut kur jāapmetas.”
Varbūt kāds viņus tur aizsūtīja. Varbūt viņi paši to atrada. Bet te nu
tie bija.
Noņemiet visas figūras.

Kūts! Marija un Jāzeps apmetās kūtī!
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Pirms nodarbības iedodiet
vecākam bērnam Kristus
Attēls 2-1
dzimšanas laika Palestīnas
karti. Lai viņš atrod Nācareti
un Bētlemi. Parādiet, kā
izmērīt attālumu. Lai viņš
abas pilsētas parāda
pārējiem. Nosakiet attālumu
starp tām, salīdzinot to ar
160 km attālumu no jūsu
pulcēšanās vietas.
Bērniem var patikt izspēlēt šo
stāsta daļu.
Pirmsskolnieki var iztēloties,
kā viņi klauvē pie durvīm.
Katru reizi skolotājs atbild:
“Atvainojiet, vietu nav!”

Jēzus Kristus dzīve – 1. grāmata

Daži mūsdienu zinātnieki
domā, ka Jēzus piedzima
kūtiņā, kas bija daļa no
mājas. Daudzām to laiku
zemnieku mājām bija 1,2 m
padziļinājums, kur naktī tika
turēti lopi. Silīte tika iebūvēta
grīdā.

Attēls 2-2
Pirmsskolnieki var iztēloties,
ka meklē tīrus salmus, ieliek
tos silītē un tur bērniņu.

CP

3. aina
Vēlamais fons: Kūts.

Vairumā gadījumu kūtis nav pārāk tīras un, tādēļ ka tur dzīvo lopi,
tās arī diezgan nelabi ož. Jāzeps, iespējams, meklēja kādus tīrākus
salmus.
Uzlieciet Mariju un Jāzepu (10) un lopus (12).

Varbūt, ka Marija bija pirmā, kas pamanīja silīti. Tā bija domāta
ēzelīšu vai citu lopu barošanai. Taču Marija zināja, ka tajā naktī silīti
var izmantot citam mērķim.
“Jāzep,” viņa teica, “lūdzu paņem tos tīros salmus un ieliec silītē.”
Tajā naktī tas notika – Dieva mīļais Dēls nāca pasaulē kā mazs bērniņš!
Viņš bija īsts mazulis un izskatījās kā visi citi zēni. Viņš raudāja. Viņš
bija jābaro un jāaprūpē. Viņš bija mazs zēns – zīdainītis – un tajā pašā
laikā Viņš bija Dievs! Mēs nespējam saprast, kā tas var notikt, bet tā
bija! Bet kaut kas šajā mazulī bija savādāks. Jūs jau zināt, cik ātri mazi
bērni kļūst niķīgi, un neviens viņiem to nav mācījis. Viņi neklausa
mammai. Viņi vienkārši zina, kā to darīt. Visi mazuļi ir dzimuši ar
vēlmi iet savus pašu, ne Dieva ceļus, tie ir dzimuši kā grēcinieki. Šis
bērniņš bija savādāks, Viņš bija šķīsts un bezgrēcīgs.
Uzlieciet silīti ar Jēzus bērniņu (13).

Attēls 2-3
Pirmsskolnieki var sedziņā
tīt lelli.

Marija un Jāzeps ietina Viņu mīkstos autiņos un ielika silē. Viņi bija
laimīgāki nekā jebkad agrāk. Bija noticis tas, ko tie vēlējās par visu
vairāk. Droši vien viņi atkal atcerējās Dieva sen dotos apsolījumus:
“Jaunava.. dzemdēs dēlu, un viņa tam dos vārdu Imanuēls [Dievs ar
mums]” (Jes. 7:14). Un cits: “Mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots
Dēls.. Viņa vārds ir: “Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs…”
(Jes. 9:5). Viņi centās saprast brīnumu, ka šis mazais bērns ir Dievs.
Viņu sejās atspoguļojās prieks, kad tie slavēja Dievu. Viņi vēlējās
pateikties, ka Dievs ir izpildījis Savu solījumu. Viņu slavai droši vien
līdzi nāca arī lūgšana. Protams, ka viņi lūdza, lai Dievs tiem palīdz
rūpēties par šo bērniņu – Dieva Dēlu.

Noskaņojuma maiņai
bērni var piecelties un
klusi dziedāt “Tur silītē”.
Dažiem bērniem mūzika var
palīdzēt atcerēties mācītās
patiesības.

CPN

Marijai un Jāzepam nebija jādomā, kā saukt bērniņu. Eņģelis bija
teicis: “Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu
no viņas grēkiem” (Mat. 1:21).
“Jēzus” nozīmē “Pestītājs”, bet ko nozīmē “Pestītājs”? Iedomājies,
ka tu peldies jūrā, tevi sagrābj spēcīga straume, un tu esi briesmās. Ja
krastā kāds tevi ievēro, atpeld un izglābj, mēs varam teikt, ka viņš tevi
ir izpestījis. Pestītājs nozīmē kāds, kurš izpestī jeb izglābj.
Atceries, mēs runājām, ka tu esi dzimis ar vēlmi iet savus, ne Dieva
ceļus, un tā tu esi nepaklausīgs un reizēm nelabā omā. Ir viegli
nepaklausīt Dieva pavēlēm. Tu nespēj sevi pārveidot, tu nevari sevi
atbrīvot no grēka. Bībelē teikts, ka “grēks, padarīts, dzemdē nāvi” (Jēk.
1:15). Tas nozīmē uz mūžiem tikt šķirtam no Dieva. Tev nepieciešams
kāds, kurš tevi izglābtu no grēka.

18

Jēzus Kristus dzīve – 1. grāmata

Kungs Jēzus nāca kā vienīgais Glābējs no grēka. Viņš kļuva par
cilvēku, lai varētu mirt cilvēku grēku dēļ, tādu cilvēku, kā tu un es.
Jēzum nebija grēka, bet Viņš tika sodīts, it kā būtu izdarījis visas
pasaules grēkus. Vienīgi Dievs varēja paņemt prom pasaules grēku.
Kungs Jēzus ir Dievs un cilvēks, tādēļ Viņš ir vienīgais Glābējs no
grēka. Jēzus ir dzīvs šodien un var salauzt grēka važas tavā dzīvē.
Jēzus var paņemt prom visus tavus grēkus, Viņš var izglābt no tā, ka
esi šķirts no Dieva. Viņa vārds jau nozīmē “Pestītājs”, tādēļ Marija
un Jāzeps nosauca Viņu par Jēzu.
Uztraukums lika Marijai un Jāzepam aizmirst nogurumu. Nu tiem
vairs miegs nenāca, lai arī visapkārt bija klusi un mierīgi. Šķita, ka
Bētleme devusies pie miera. Marija un Jāzeps vienīgie bija kopā ar
brīnumbērnu.
Pēkšņi viņi izdzirdēja balsis.
“Jāzep, šķiet, kāds nāk,” Marija bija nedaudz satraukta.
Kas tur varētu būt? Viņi paskatījās uz durvīm tieši tobrīd, kad pa tām
ienāca daži gani.
Uzlieciet ganus (14).

Tie satraukti sarunājās savā starpā.
“Šī ir tā vieta!” viņi teica. “Redz, kur bērniņš! Tieši tā, kā eņģelis
teica!”
Marija un Jāzeps bija pārsteigti. Eņģelis? Viņi lūkojās, kā gani nāca
pie silītes. Viņi gāja klusiņām un tad nometās ceļos pie bērniņa. Gani
godbijīji lūkojās uz to, un viņu sejās atspoguļojās apbrīns. Šis bija
Dieva Apsolītais! Tas, kuru Israēla tauta bija gaidījusi gadiem ilgi.
Ganiem pielūdzot Dieva Dēlu, mazuli silītē, pār viņu vaigiem ritēja
pateicības asaras. Kā tev šķiet, vai gani pateicās, ka Dievs ir izpildījis
Savu solījumu un ļāvis tiem ņemt dalību šajā lielajā brīnumā?

Attēls 2-5
Čukstiet šos vārdus aizgrābti.

Marija un Jāzeps klusējot gaidīja. Tad tie jautāja: “Kas par eņģeli?”
Gani lēnām aizgriezās no silītes, lai pastāstītu piedzīvoto. Ja Marija
un Jāzeps jau nebūtu piedzīvojuši neticamas lietas, tad tas viņiem
šķistu neticami.
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Vēlamais fons: Ārskats naktī. Uzlieciet aitas (15), ganus (16) un eņģeli (17).

“Mēs bijām ganībās. Daži no mums sargāja aitas. Citiem bija kārta
pagulēt. Pēkšņi mēs visi bijām augšā! Debesis bija gaišas kā dienā.
Tad mēs ieraudzījām eņģeli, un viņš runāja.”
Dzirdot ganu stāstu, Marija un Jāzeps atcerējās eņģeli, kurš bija
apciemojis viņus. Vai šis bija tas pats eņģelis? Viņi dedzīgi vēlējās
uzzināt, ko viņš teica ganiem.
“Vispirms viņš teica, lai nebaidāmies. Mēs sapratām, ka eņģelis ir
Dieva sūtīts, un bijām pamatīgi nobijušies. Eņģelis centās nomierināt
19

Ar balsi un sejas izteiksmi
paudiet satraukumu par šo
notikumu.
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mūsu sirdis. Viņš teica, ka nes labo ziņu par lielu prieku, kas būs visiem
cilvēkiem.” Gani precīzi atcerējās eņģeļa teiktos vārdus: “Jums šodien
Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, Tas Kungs” (Lūk. 2:11).

Attēls 2-4

Eņģelis teica, ka Kungs Jēzus ir Pestītājs. Kādēļ kāds cits nevarēja
mirt par pasaules grēkiem?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

CP
Kristus nāvē un
augšāmcelšanā piepildījās
1. Moz. 3:15 dotais Dieva
apsolījums. Eņģeļa
paziņojumā lietoti ļoti zīmīgi
vārdi: “Pestītājs” (atbrīvotājs),
“Kristus” (svaidītais, Mesija),
“Kungs” (valdnieks pār visu).
Viņš bija Tas, kuru Israēls bija
gaidījis.

Ikviens cits cilvēks ir grēcinieks, kas pelna Dieva sodu. Kungs Jēzus
bija bez grēka, tādēļ Viņš varēja mirt par citu cilvēku grēkiem. Kādēļ
Kungam Jēzum vajadzēja kļūt par cilvēku, lai būtu vienīgais Glābējs?
Tie bija cilvēki, kuri grēkoja, un tādēļ arī cilvēkam bija jāuzņemas
viņu sods. Tomēr vienīgi Dievs varēja izdarīt tik lielu lietu – paņemt
prom daudzu, daudzu cilvēku grēkus. Tādēļ Kungs Jēzus ir vienīgais
Glābējs no grēkiem.
Šajā brīdī pie tāfeles var pielikt arī Bībeles pantu.

Eņģelis pateica, ka gani atradīs Pestītāju kā bērniņu, kas ietīts autiņos
un guldīts silītē.
Vīri vēl skaidroja: “Kamēr mēs to visu centāmies saprast, notika vēl
kas. Debesis pēkšņi bija eņģeļu pilnas.”
Uzlieciet eņģeļus (18 un 19).

Tie slavēja Dievu un sacīja: “Gods Dievam augstībā, miers virs zemes
un cilvēkiem labs prāts” (sk. Lūk. 2:13-14).
Lai bērni kopā ar jums
atkārto eņģeļa vārdus.

CPA

Nav brīnums, ka par šāda varena Pestītāja dzimšanu dziedāja eņģeļu
koris! Ja tu jau patiesi esi uzticējies, ka Jēzus tevi izglābj, tad vari būt
pilnīgi drošs, ka Viņš to ir izdarījis. Viss, ko esam par Jēzu mācījušies,
liecina, ka Viņš spēj izglābt un to dara. Ja Jēzus ir tavs Pestītājs, tad
Bībele apliecina, ka tu esi izglābts no soda par grēkiem (Rom. 8:1).
Viņš tavā dzīvē ir salauzis grēka važas. Tādēļ tu redzi pārmaiņas savā
dzīvē. Kādu dienu Jēzus tevi ņems pie Dieva Tēva Debesīs. Tu mūžīgi
mūžam būsi šķīsts un nevainojams. Jēzus ir varenais Pestītājs. Viņš
tevi nepievils. Jēzus ir vienīgais Pestītājs, kā jau eņģeļi dziedāja, Viņam
piedzimstot.
“Eņģeļi, kā nākuši, tā pazuda,” vīri teica. “Mēs aptvērām, ka nav
iemesla baidīties. Tādēļ, ka Dievs mūs mīl, Viņš sūtīja vēsti no
Debesīm. Tāpēc nolēmām nākt uz Bētlemi meklēt Pestītāju… un mēs
esam Viņu atraduši. Esam redzējuši Viņu – Kristu – Dieva Apsolīto!”
5. aina
Vēlamais fons: Kūts aina. Uzlieciet Mariju un Jāzepu (10), silīti ar Jēzus bērniņu (13), ganus
(14) un lopus (12).

Iespējams, ka Marija un Jāzeps pastāstīja ganiem brīnišķīgos
notikumus, kas pirms šīs nakts bija notikuši viņu dzīvē.
Kad tie atkal sapulcējās ap silīti, varbūt, ka Jāzeps teica: “Viņa vārds
ir Jēzus (Pestītājs), jo Viņš atpestīs Savus ļaudis no viņu grēkiem.”
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Gani bija pārsteigti. Nevarēja vārdos izteikt visu to prieku, kas pildīja
viņu sirdis, pielūdzot Pestītāju.
Noņemiet visas figūras.

6. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet ganus (14) un pūli (20).

Kad nākamajā rītā Bētlemes pilsēta pamodās, tā dzirdēja vēsti par
savādu notikumu. Gani stāstīja savu piedzīvojumu visiem, kas vien
klausījās. Viņi teica par eņģeļiem… labo vēsti no Debesīm… un par
bērniņu. Dieva Apsolītais, Kristus, Tas Kungs, bija dzimis!
Ejot atpakaļ pie savām aitām, gani slavēja Dievu. Gani, dzirdējuši,
ka dzimis Pestītājs, nāca pie Viņa. Kā ar tevi? Šodien tu dzirdēji, ka
Viņš ir vienīgais, kas var tevi izglābt. Viņš var paņemt prom grēkus,
kas tevi šķir no Dieva. Viņš var salauzt to tvērienu, kurā ļaunais tur
mūsu dzīvi. Tu nespēj Jēzu redzēt, jo Viņš tagad ir Debesīs, bet
vari Viņam no visas sirds uzticēties. Ja patiešām vēlies, lai Jēzus tevi
izglābj, uzticies, ka Viņš to dara tagad. Viņš to dara, jo eņģelis teica:
“Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas
grēkiem” (Mat. 1:21).

Attēls 2-6

CPN

Daudz cilvēku tam nespēja ticēt.
“Kas par savādu stāstu,” nogrozījuši galvu, tie sacīja gāja tālāk savu
ceļu.
Marija domāja un domāja par notikušo un arī par nākotni. Dieva
apsolījumi par nākotni bija tikpat vērā ņemami kā tie, kas piepildījušies
pagātnē. Par to Marija varēja Dievam pateikties. Eņģeļu nestā labā
vēsts bija domāta visiem cilvēkiem.
Kāda ir tava attieksme pret to, kas notika tajā naktī? Neesi tāds kā tie,
kuri dzirdēja labo ziņu, bet nenāca pie Pestītāja. Neej tālāk ar saviem
grēkiem, šķirts no Dieva. Jēzus Kristus dzima, lai būtu Pestītājs. Viņš
joprojām ir vienīgais Pestītājs. Ja tu no visas sirds vēlies tikt izglābts
no grēkiem, uzticies tagad Kungam Jēzum. Tu vari Viņam teikt
apmēram tā: “Kungs Jēzu, esmu darījis tik daudz slikta un zinu, ka
man vajadzīga glābšana. Paldies, ka Tu miri manā vietā, lūdzu paņem
prom manus grēkus, esi mans Glābējs.” Viņš tevi dzirdēs. Viņš tevi
izglābs. Atceries mūsu Bībeles pantu: “Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS,
jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas grēkiem” (Mat. 1:21).
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Atkārtošanas spēle
Noslēpumainie punkti
Sagatavojiet 10 papīra
sloksnītes, uz kurām
uzrakstītas vērtības. Katrā
olu kastītes ligzdiņā iegrieziet
šķēlumu, tad katru sloksnīti
daļēji ielieciet šķēlumā,
lai punktu vērtības paliktu
kastītes iekšpusē. Aizveriet
vāku un apgrieziet kastīti.
Sadaliet klasi komandās un
pārmaiņus katrai uzdodiet
jautājumus.
Kad bērns pareizi atbild, viņš
izvelk sloksnīti un komanda
iegūst uz tās rakstīto punktu
skaitu.
Uzvar komanda, kura
nopelna vairāk punktu.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kas pateica, ka Marijai un Jāzepam jādodas uz Bētlemi? (Šeit ir
divas atbildes: Dievs un Romas ķeizars. Pieņemiet to atbildi(es), kā mācījāt.)
2. Kādēļ tas bija īpaši grūts ceļojums Marijai? (Jo viņa gaidīja bērniņu.)
3. Kādēļ Marija un Jāzeps bērniņam deva vārdu Jēzus? (Eņģelis
Jāzepam bija pateicis, ka Viņu jāsauc par Jēzu.)
4. Kādēļ Viņu sauca par Pestītāju? (Jēzus bija nācis pasaulē atpestīt
grēciniekus no viņu grēkiem.)
5. Kur beigu beigās Marija un Jāzeps gulēja? (Kūtī.)
6. Kādēļ Bētleme bija tik ļaužu pārpildīta? (Daudzi citi arī bija atnākuši
piereģistrēties.)
7. Kas pirmie apciemoja bērniņu? (Daži gani.)
8. Kā viņi zināja, kur Jēzu atrast? (Eņģelis tiem pateica, ka bērniņš būs
ietīts autos un guldīts silītē.)
9. Eņģelis tiem pateica, ka ir dzimis Pestītājs. Kādēļ tā ir labā vēsts?
(Bija dzimis Dieva Dēls, Pestītājs; Viņš bija nācis, lai paņemtu prom mūsu
grēkus.)
10. Kādas divas lietas gani darīja pēc tam, kad bija redzējuši Jēzu?
(Viņi pielūdza Jēzu un tad stāstīja par Viņu katram, kurš vien klausījās.)

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem
Auklas vilkšana
Sekojiet 1. stundā dotajai
instrukcijai, bet nedaliet
bērnus komandās.
Izmantojiet 1. un 2. stundas
atkārtošanas jautājumus
pirmsskolniekiem.
Palīdziet pirmsskolniekiem
auklas gabalus nolikt vienu
aiz otra, lai redzētu, cik gara
tā beigās iznāk.

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kur Marija un Jāzeps pavadīja nakti, kad bija ieradušies Bētlemē?
(Kūtī.)
2. Kas aizraujošs notika tajā naktī kūtī Bētlemē? (Piedzima Jēzus.)
3. Kas pirmie apciemoja Jēzus bērniņu? (Gani.)
4. Kādēļ tev vajadzīgs Pestītājs? (Lai saņemtu grēku piedošanu.)

Pārskata aktivitāte
Dalies labajā vēstī

Grupā sastādiet sarakstu, kā palīdzēt citiem dzirdēt labo vēsti.
Jūsu sarakstā jāiekļauj aizlūgšana, traktātu izdalīšana, laipnības
parādīšana (sevišķi tiem, kuri paši ir nelaipni), uzaicināšana uz Labās
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Vēsts pulciņu, uz draudzi vai draudzes pasākumu, savas liecības
līdzdalīšana u. c.

Ja iespējams, iedodiet
katram bērnam traktātu.

Ja laiks atļauj, lai katrs bērns uzraksta trīs sev pazīstamu neatpestītu
cilvēku vārdus. Mudiniet bērnus nākamajā nedēļā lūgt par šiem
cilvēkiem un, ja Dievs vada, dalīties ar viņiem labajā vēstī.

Lieliskus traktātus ir
izdevusi CEF® (Bērnu
evaņģelizācijas apvienība),
un tos var dabūt Bērnu
kristīgās izglītības apvienības
ofisā.
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3. stunda

Gudrie pielūdz Ķēniņu
Stundas vadlīnijas

Rakstu vieta
Mateja 2:1-14.

Ievads
Gudrie vīri redz zvaigzni.

Centrālā patiesība
Jēzus Kristus piedzima kā Ķēniņš.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies, ka Jēzus tevi no 		
sātana valstības pārceļ Savējā.
Atpestītajiem:
Pielūdz Viņu!
Bībeles pants
Atkārtojiet Lūk. 1:32 un Mat. 1:21.

Notikumu attīstība
1. Gudrie saprot zvaigznes nozīmi.
2. Viņi gatavojas ceļam uz Jūdeju.

CP
CP

3. Gudrie dodas ceļā.
4. Viņi ierodas Jeruzālemē.

Uzskate
Attēli: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 un 3-6
vai
figūras: 2, 8, 21, 22, 23, 24, 25, 26 un 27.
Foni (vēlamie): Ārskats naktī ar zvaigžņotām
debesīm, tuksneša fona aina (vai dzeltenbrūns
flanelis uz tumšas tāfeles), pils aina, āra skats,
mājas interjers un iekšskats.
Un
Centrālo patiesību uzrakstiet uz kroņa (sk.
67. lpp.).
Dziesma
“Tu esi brīnišķīgs Dievs” (uzsvars uz pielūgsmi).
Pārskata aktivitāte
Nokopējiet materiālus 68. lpp.
un/vai
nokopējiet katram bērnam krustu 69. lpp.
Šķēres un zīmuļi.

5. Jūdu vadoņi saka, ka ķēniņš dzims Bētlemē.
CP
6. Hērods satiekas ar gudrajiem.
7. Hērods lūdz, lai tie pasaka, kur atrast
Ķēniņu.
CPN, CPA
8. Gudrie seko zvaigznei uz Bētlemi.
Kulminācija
9. Viņi atrod Kungu Jēzu.
10. Tie Viņu pielūdz.

CPA

11. Dievs brīdina, lai viņi negriežas atpakaļ pie
Hēroda.
12. Gudrie dodas mājās pa citu ceļu.
CPA, CPN
Noslēgums
Eņģelis saka Jāzepam, lai viņi iet uz Ēģipti.
Jāzeps paklausa.
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Stunda
Kāda sajūsma! Ziņa izplatījās no viena pie otra. “Paskatieties uz
zvaigzni! Ko tas nozīmē?”
Sen sen mūsu Bībeles stundas notikumu laikā austrumu zemē dzīvoja
daudz vīru (kurus sauca par “gudrajiem vīriem”). Daži no šiem vīriem
bija ķēniņa padomdevēji. Tie palīdzēja pārvaldīt valsti. Tie bija izglītoti
vīri. Daži no tiem bija mācījušies par zvaigznēm.
1. aina

Attēls 3-1

Vēlamais fons: Āra skats naktī ar zvaigžņotām debesīm.

Kādā jaukā naktī daži no šiem vīriem ieraudzīja jaunu zvaigzni.
Uzlieciet gudros vīrus (21) un zvaigzni (22).

Tie steidzās pie savām grāmatām.
“Kas tajās rakstīts? Vai ir paredzēts parādīties komētai?”
Nē, par komētu nekas nebija teikts. Kas gan licis no nekurienes
parādīties tik spožai zvaigznei? Šie vīri zināja, ka zvaigznes nemainās.
Ziemu pēc ziemas debesīs bija redzamas tās pašas zvaigznes. Vasaru
pēc vasaras atkal tās pašas zvaigznes. Planētas pārvietojās šur un tur,
un to vīri saprata. Bet te bija kaut kas savādāks. Ko gan tas nozīmē?

Pirmsskolnieki var tēlot
gudros vīrus rādām uz
zvaigznēm.

CP

Kaut kādā veidā, mēs nezinām kā, šie vīri saprata, ka zvaigzne nozīmē
jauna Ķēniņa dzimšanu Israēla zemē. Viņiem bija taisnība, bija dzimis
Kungs Jēzus Kristus, lielais Ķēniņš. Mūžu mūžos Viņš jau Debesīs
bija bijis Kungs pār eņģeļiem. Tie klausīja Jēzus pavēlēm un dziedāja
Viņam slavu. Jēzum bija vairāk varas nekā visiem zemes ķēniņiem
kopā! Lai arī Jēzus bija piedzimis kā mazulis, Viņš nekad nepārtrauca
būt Ķēniņš! Dievs, kurš radīja debesis un zemi, patiešām varēja
debesjumā ielikt īpašu zvaigzni, kas vēstīja Viņa Ķēniņa dzimšanu.
Ganiem eņģelis stāstīja, ka labā vēsts domāta visiem cilvēkiem.
Zvaigzne paziņoja labo vēsti gudrajiem.
“Iesim un izpētīsim šīs zvaigznes parādīšanās iemeslu,” gudrie vīri
runāja.
Tas būs ilgs ceļojums.

Bērniem patiks izspēlēt šo
stāsta daļu. Pirmsskolnieki
var kravāties ceļojumam,
staigāt, uzkost gardumus,
lēnām jāt ar kamieļiem, likties
uz dusu u. c.

Noņemiet gudros (21).

Lai šķērsotu tuksneša smiltis, būs nepieciešami kamieļi. Vajadzēs
pārtiku, apģērbu un naudu daudzām nedēļām. Tas būs arī bīstams
ceļojums. Mazo karavānu tuksnesī varētu apdraudēt bandīti. Ceļojot
lielā grupā bus drošāk pasargāties no laupītājiem.
“Mums vajadzīgas dāvanas Ķēniņam no mūsu zemes,” tie sprieda.
Dāvanas tika rūpīgi izmeklētas.
Zelts, tā būtu vērtīga dāvana.
Vīraks – to bieži lietoja Templī, pielūdzot Dievu.
Mirres – dārgas smaržvielas no austrumu zemes.
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Šīs bagātās dāvanas no viņu zemes bija piemērotas ķēniņam. Bet
vislabākā gudro dāvana bija viņi paši. Gudrie bija gatavi atstāt savu
zemi un ģimenes, ziedot daudz sava laika, lai uzņemtos garu, grūtu,
bīstamu ceļojumu Tā dēļ, kam viņi ticēja kā jūdu Ķēniņam. Cik daudz
tie bija gatavi ziedot Tam, kuru viņi tik maz pazina! Bet gudrie zināja,
ka Viņš ir Ķēniņš. Mēs par Viņu zinām daudz vairāk. Dievs deva
Viņu par mūsu Pestītāju. Bet vai zini, ka Jēzus ir Ķēniņš, kā to atklāj
Bībele? Jēzus ir Dievs, tādēļ var darīt, ko vēlas. Viņš ir daudz, daudz
lielāks un varenāks par citiem valdniekiem un valdībām. Jēzus valda
pār tiem visiem. Bībelē teikts, ka Viņš ir ķēniņu Ķēniņš (1. Tim. 6:1316). Viņš bija tas Ķēniņš, ko meklēja gudrie vīri.

CP

2. aina
Vēlamais fons: tuksneša fons vai dzeltenbrūns flanelis uz tumšas tāfeles. Uzlieciet gudros
vīrus (23).

Attēls 3-2

Karavāna ceļoja cauri tuksnesim. Dienā ceļojumu apgrūtināja saules
svelme un tuksneša karstās smiltis. Pēc saulrieta tuksnesī bija auksti.
Vīri ietinās segās un gulēja savās teltīs cieši cits pie cita. Viņi turēja
dārgās dāvanas cieši sev klāt. Kāds vienmēr bija nomodā, lai briesmu
gadījumā modinātu pārējos. Pagāja dienas, nedēļas, mēneši. Karavāna
joprojām virzījās uz jaunās zvaigznes pusi, kaut arī reizēm tā nebija
redzama.
Noņemiet zvaigzni (22).

Parādiet kartē Jeruzālemi.

Beidzot tie sasniedza Jūdejas zemi. Kur lai atrod Ķēniņu? Protams,
ka Jeruzālemē, galvaspilsētā.
Noņemiet visas figūras.

Ceļotāji uzģērba savas labākās drēbes, kuras bija pataupījuši brīdim,
kad satiksies ar Ķēniņu. Raugoties uz viņiem, Jeruzālemes iedzīvotāji
uzreiz saprata, ka šie vīri ir svarīgi ciemiņi un ka tie nākuši no
tālienes.
“Kur ir jaundzimušais jūdu Ķēniņš?” tie jautāja. “Mēs Viņa zvaigzni
redzējām austrumu zemē un atnācām To pielūgt.”
3. aina
Vēlamais fons: Pils skats.

Jūdu Ķēniņš! Neviens, kurš dzirdēja šo jautājumu, neko par jūdu
Ķēniņu nezināja. Vai tiktu jautāts par Hērodu? Hērods bija ķēniņš.
Visi zināja, ka viņam ir briesmīgs raksturs. Ja viņš izdzirdēs par citu
ķēniņu…
Bet drīz vien Hērods dzirdēja.
Uzlieciet Hērodu (24) un jūdu vecajos (25).

“Es saprotu, ka jūsu ļaudis gaida ķēniņu, kam jānāk,” viņš teica. “Kur
tam jāpiedzimst?”
Jūdu vecajiem bija atbilde. “Bētlemē, Jūdas zemē,” tie sacīja, “kā
27

Jēzus Kristus dzīve – 1. grāmata

pravietis rakstījis: “Bet tu, Bētleme, Jūdas zemē, tu nebūt neesi mazākā
starp Jūdas cilts kungiem; jo no tevis nāks Valdnieks, kas ganīs Manu
Izraēla tautu”’’’ (sk. Mihas 5:1 un Mat. 2:6).
Simtiem gadus, pirms Kungs Jēzus Kristus nāca uz zemes, Dievs bija
teicis, ka Tas, kuru Viņš sūtīs, būs Valdnieks.
Uzšķiriet Bībelē Mihas 5:1.

CP

Mēs saprotam, ka mūsu zemes valdnieks ir ļoti svarīgs, un tā tiešām
ir. Mēs paklausām un cienām viņu, bet nemetamies tā priekšā ceļos,
it kā viņs būtu Dievs. Kungs Jēzus ir Debesu Ķēniņš, Ķēniņš pār
visiem citiem valdniekiem un karaļiem, Viņš ir Dieva vienīgais Dēls.
Tādēļ mums Viņš jāpielūdz, jāmīl un jāpaklausa Viņam.
Bet Hērods nekad negribēja citu ķēniņu!
Noņemiet jūdu vecajos (25).

4. aina
Attēls 3-3

Vēlamais fons: Pils skats.

Viņš pa kluso pasauca gudros.
Uzlieciet gudros vīrus (21).

“Kad jūs pirmo reizi ieraudzījāt zvaigzni?” ķēniņš jautāja.
Iztaujājot par pētījumiem, gatavošanos un garo ceļojumu, Hērods
uzmanīgi klausījās, lai īpaši noskaidrotu zvaigznes parādīšanās laiku.
Jautājiet bērniem, ar ko
Ķēniņš Jēzus atšķiras no
visiem citiem ķēniņiem. (Viņš
ir ķēniņu Ķēniņš, visvarens,
viszinošs, valda sirdīs u. c.)

CPN

Lai bērni nosauc sava
vecuma zēniem un meitenēm
raksturīgos grēkus.

CPA

“Jūdu rakstos teikts, ka viņu Ķēniņam jādzimst Bētlemē. Ejiet tur un
rūpīgi meklējiet, līdz Viņu atradīsiet.” Nākamo norādījumu Hērods
varbūt izteica pat čukstus. “Kad jūs Viņu atradīsiet, atnāciet un man
pasakiet, lai arī es varu iet Viņu pielūgt.”
Hērods galīgi nekā nesaprata! Viņš domāja, ka Kungs Jēzus Kristus
centīsies ieņemt viņa vietu. Ne tāda veida Ķēniņš bija Kungs Jēzus.
Vēlāk Viņš teica: “Mana valstība nav no šīs pasaules” (Jāņa 18:36).
Viņš nāca, lai valdītu vīriešu un sieviešu, zēnu un meiteņu sirdīs un
dzīvēs. Tur būs Viņa valstība!
Bībelē teikts, ka pasaulē ir divas valstības. Viena ir sātana, Dieva
ienaidnieka, valstība. Tajā tu atrodies piedzimstot, un tādēļ, ka atrodies
tajā, tu bieži nepaklausi Dievam. Mamma tev teica palikt iekšā, kamēr
viņa aiziet uz veikalu. “Es gaidu, kad piezvanīs Annas tante. Ja viņa
zvana, parunājies,” mamma teica. Neilgi pēc viņas aiziešanas piezvanīja
draugs. “Nāc ārā spēlēties, es tev iedošu pabraukāt ar savu jauno
riteni,” viņš mudināja. Ja tu ej pa Dieva ceļu, tad paklausīsi mammai
un paliksi iekšā. Bet, ja nē, tad liksi sevi pirmajā vietā un iesi braukāt.
Tu gribi pats savu, ne Dieva ceļu.
Otrā ir Jēzus Kristus valstība. Jēzus valda pār tiem, kurus ir izglābis
jeb atpestījis no sātana valstības. Tie, kurus Jēzus atpestījis, ar prieku
paklausa Viņam kā savam Ķēniņam. Piemēram, tie svētdienu pavada
tā, kā to vēlas viņu Ķēniņš. Ko Viņš grib, lai tu dari svētdienā? Kurā
valstībā tu atrodies? Kungs Jēzus ir vienīgais, kurš spēj tevi izglābt
no sātana valstības. Viņš ir visvarenais Ķēniņš. 		
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Hērods nezināja, kāda veida Ķēniņš būs Jēzus Kristus. Viņš vienkārši
vēlējās tikt vaļā no Jēzus. Ikviens, kurš Hērodu pazina, zināja, ka viņš
melo. Viņam nebija nodoma pielūgt Jēzu. Ķēniņš Hērods bija ļauns,
zemisks cilvēks, kurš nedomāja ne par ko citu kā vienīgi par savas
gribas piepildīšanos. Bet gudrie vīri nezināja, ka ķēniņš nedomā to,
ko saka.
Noņemiet visas figūras.

5. aina
Vēlamais fons: Āra skats.

Gudrie vīri sajūsmināti atstāja pili. Tuvojoties Bētlemei, saviļņojums
pieauga.
Uzlieciet gudros (23) un zvaigzni (22).

“Skatieties,” tie iesaucās, “zvaigzne!”
Tur tā atkal bija! Tagad tā mirdzēja pār Bētlemi. Kamieļi ātri vien
mēroja sešas jūdzes no Jeruzālemes līdz Bētlemei. Gudrie ne mirkli
nenovērsa acis no zvaigznes. Ieejot Bētlemē, zvaigzne virzījās tiem pa
priekšu. Tad tā apstājās virs kādas mājas. Kas par brīnumu!
6. aina
Vēlamais fons: Mājas iekšskats. Uzlieciet Mariju, Jāzepu un Jēzu (26), un gudros vīrus
(27).

Gandrīz bez elpas gudrie iesteidzās mājā un atrada Kungu Jēzu –
“bērnu līdz ar Mariju, Viņa māti,” teikts Bībelē (Mat. 2:11) – Kungu
Jēzu Kristu, Dieva Dēlu, Mesiju, jūdu Ķēniņu, To, kurš izglābs Savu
tautu no viņas grēkiem.

No brīža, kad gudrie pirmo
reizi ieraudzīja zvaigzni,
līdz tie ieradās Jeruzālemē,
varēja būt pagājuši divi gadi.
Jāzeps, Marija un Jēzus
varēja būt atraduši māju, kur
dzīvot pēc tam, kad visi citi
devās atpakaļ uz mājām.

Attēls 3-4

Gudrie pielūdza Jēzu. Tie bija priecīgi, ka nākuši Viņu pielūgt un
pateikties. Šis brīdis atsvēra vislielākās grūtības, mirklis, kad viņi varēja
locīt ceļus jūdu Ķēniņa priekšā. Gudrie dāvāja savus dārgumus – zeltu,
vīrāku un mirres.
Tie bija gudri, bagāti un svarīgi vīri, bet viņi nometās ceļos maza
bērna priekšā. Ja Kungs Jēzus ir izrāvis tevi no sātana valstības un
ievedis Savējā, tu no šiem vīriem vari mācīties kaut ko ļoti svarīgu.
Padomā, kas ir tavs Ķēniņš, Jēzus Kristus, Dieva Dēls. Vairāk un vairāk
mācoties par Jēzu, turpini pateikties, ka Viņš ir tik liels un brīnišķīgs.
To sauc par “pielūgsmi”, un to darīja gudrie vīri. Tādēļ, runājot ar
savu Ķēniņu, neaprobežojies vienīgi ar kādu lietu lūgšanu, bet ņem
laiku padomāt par Jēzus lielumu, spēku un mīlestību, pateicies, ka Viņš
ir tik liels un gudrs. Runājot ar Jēzu, vienmēr parādi godbijību tādēļ,
ka Viņš ir Ķēniņš, kura priekšā reizēm metamies ceļos un noliecam
galvu, kad lūdzam. Kad kāds skaļi lūdz, iespējams, draudzē, neķiķinies
un nesačuksties. Atceries, ka Jēzus ir Ķēniņš, un pielūdz Viņu tā, kā
to darīja gudrie vīri.
Noņemiet visas figūras.
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Rakstos nav minēts, cik
daudz gudro bija, kaut gan
bieži tiek pieņemts, ka bija
trīs, jo tika dāvinātas trīs
dāvanas.Lai bērni atkārto,
kas bija šīs trīs dāvanas.
Bērniem patiks pasmaržot
mirres (vai līdzīgas smaržas)
un pakūpināt vīraku.
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7. aina
Vēlamais fons: Iekšskats.

Pirms gulētiešanas tovakar gudrie, iespējams, viens otram atgādināja:
“Rīt iesim atpakaļ pie ķēniņa Hēroda pateikt, ka atradām jūdu
Ķēniņu.”
Bet no rīta lietas bija mainījušās.
“Man pagājušajā naktī bija sapnis,” viens no vīriem teica. “Dievs mani
brīdināja, lai neejam atpakaļ pie ķēniņa Hēroda.”
Vīri bija vienisprātis: “Mēs neatgriezīsimies Jeruzālemē, bet
atgriezīsimies savā zemē pa citu ceļu.”
Uzlieciet gudros vīrus (23).

Attēls 3-2

CPA

Gudrie devās mājās, zinādami, ka ir atraduši Ķēniņu. Vai tu esi atradis
Ķēniņu? Vai Jēzus Kristus ir tavas dzīves Ķēniņš? Ja tā ir, atceries
Viņu pielūgt. Vai atceries, ko tas nozīmē?

CPN

Varbūt tu šodien saproti, ka esi sātana valstībā, bet no visas sirds vēlies
tikt no tās atpestīts. Kungs Jēzus ir Ķēniņš pār visu. Viņš var tevi
izņemt no šīs valstības, ievedot Savējā (Kol. 1:13). Vai lūgsi, lai Jēzus
to šodien dara tavā labā, lai no šī brīža tavu dzīvi pārvalda Viņš?
8. aina
Vēlamais fons: Iekšskats. Uzlieciet Jāzepu (8) un eņģeli (2).

Dievs, kurš zināja, ka Hērods plāno nogalināt Kungu Jēzu, sūtīja Savu
eņģeli brīdināt Jāzepu.

Attēls 3-5

“Ņem bērnu,” eņģelis teica, “un Viņa māti Mariju un bēdz uz Ēģipti.
Paliec tur, kamēr Es tev teikšu, jo Hērods meklē bērnu nokaut.”
Ceļojums uz Ēģipti bija garš, un Jāzepam vajadzēja neplānotu naudu.
Kā tev šķiet, vai ar gudro vīru dāvanām nebija vairāk nekā pietiekoši,
lai tiktu apmierināta katra vajadzība? Cik gudrie būtu bijuši laimīgi
uzzināt, ka Dievs izmantojis viņu dāvanas, lai parūpētos par Savu
Dēlu.
Hērodam nenācās viegli tikt vaļā no šī Ķēniņa. Atšķirībā no Hēroda
Kungs Jēzus gatavojās valdīt mūžīgi mūžam. Viņa valstība ir varena.
Tajā ir ļaudis no visas pasaules. Tajā ir cilvēki, kuri dzīvoja senos
laikos. Tur ir ļaudis, kas dzīvo šodien. Visi Jēzus Kristus ienaidnieki
tiks sakauti, un Viņš valdīs pār Saviem ļaudīm mūžīgi mūžam. Bībelē
teikts: “Viņa valstībai nebūs gala” (Lūk. 1:33).

Attēls 3-6

CPN

Padomā uzmanīgi, kurā valstībā tu atrodies! Ja patiešām vēlies tikt
atpestīts no sātana valstības, uzticies Jēzum Kristum, ķēniņu Ķēniņam,
lai Viņš tevi izglābj. Dieva Vārdā teikts: “Viņš var uz visiem laikiem
(pilnīgi) izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva” (Ebr. 7:25). Saki
Kungam Jēzum: “Kungs Jēzu, es zinu, ka Tu esi Ķēniņš. Es vēlos būt
Tavā Valstībā. Lūdzu, atbrīvo mani no sātana valstības un esi mans
Pestītājs un Kungs. Paldies, ka Tu miri manā vietā.”
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Atkārtošanas jautājumi

Atkārtošanas spēle

1. Kā Dievs paziņoja gudrajiem vīriem, ka ir dzimis Viņa Dēls?
(Dievs sūtīja jaunu zvaigzni.)

Savādās olas

2. Gudrie Viņu neuztvēra vienīgi kā mazu bērniņu. Kā viņi To
uztvēra? (Ka Viņš ir Ķēniņš.)
3. Kādā veidā Kungs Jēzus ir Ķēniņš? Kur Viņš valda? (Viņš ir Debesu
Ķēniņš, Ķēniņš pār visu.)
4. Kur gudrie gāja, lai atrastu jaundzimušo Ķēniņu? (Uz Jeruzālemi.)
5. Hērods jautāja jūdu vecajiem, kur Ķēniņam jādzimst. Kā viņi
zināja atbildi? (No Vecās Derības, no Dieva Vārda.)
6. Bībele runā par divām pasaules valstībām. Viena ir Kunga Jēzus
Valstība. Kura ir otrā? (Sātana valstība.)
7. Kā zēns vai meitene var nokļūt no sātana valstības Jēzus Valstībā?
(Kungs Jēzus ir vienīgais, kurš var viņu atpestīt no sātana valstības.)

Spēlējiet šo spēli tāpat kā
Noslēpumainos punktus
(22. lpp.), bet izmantojiet
papīra strēmelītes ar
smieklīgu darbību attēliem,
piem., plikšķināt pa galvu
un braucīt vēderu, desmit
reizes palēkties, pieskarties
purngaliem.
Kad bērns pareizi atbild, viņš
no kārbiņas izvelk sloksnīti.
Visa komanda veic uz tās
norādīto darbību.
Turpiniet, kamēr visi
jautājumi atbildēti.
Ja vēlaties, šo spēli var
spēlēt, arī nedaloties
komandās.

8. Kādas divas lietas darīja gudrie vīri, kad bija atraduši Jēzu? (Tie
Viņu pielūdza un tad dāvināja savus dārgumus.)
9. Kā cilvēks, kurš ir uzticējies Jēzum, var Viņu pielūgt? (Veltot laiku,
lai pārdomātu Jēzus lielumu, spēku un mīlestību, parādot Viņam godbijību.)
10. Kādēļ gudrie neatgriezās pie Hēroda, lai pastāstītu, ka ir atraduši
Ķēniņu Jēzu? (Hērods gribēja Jēzu nogalināt, un tādēļ Dievs sapnī gudros
brīdināja neiet atpakaļ pie Hēroda.)
Alternatīvā atkārtošanas
spēle
Ceļojums

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kā Dievs lietoja īpašo zvaigzni debesīs? (Lai parādītu gudrajiem
vīriem, kur atrast Ķēniņu.)
2. Kur gudrie atrada apsolīto Ķēniņu? (Kādā Bētlemes mājā.)
3. Kas vēl bija pie Jēzus? (Marija un Jāzeps.)
4. Ko gudrie darīja, kad atrada apsolīto Ķēniņu? (Tie Viņu pielūdza
un deva dāvanas.)

Varat izmantot divus
kamieļus, kas šķērso
tuksnesi (kādi bija
gudrajiem), vai divas
suņu komandas, kas velk
kamanas, vai divus sacīkšu
auto.

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem
Jocīgās olas

Pārskata aktivitāte
Patiesa pielūgsme
Nokopējiet un izgrieziet 68. lpp. doto materiālu. Sadaliet bērnus
grupās un iedodiet katrai vienu vai vairākus materiālus.
Mudiniet bērnus izdomāt, kā varētu pielūgt Dievu materiālos dotajās
situācijās.
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Sekojiet iepriekš dotajai
instrukcijai vai arī ielieciet
papīra sloksnītes krāsainajās
plastmasas olās.
Izmantojiet 1.–3. stundas
jautājumus pirmsskolniekiem.
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Pārskata aktivitāte
Jēzus Valstība
Jūs varat arī pavadīt laiku
pielūgsmē, dziedot slavas
dziesmas un lūdzot viena
teikuma pateicības un Dieva
godināšanas lūgšanas.
Varat likt bērniem pabeigt
teikumu: “Mīļais Dievs, Tu esi
brīnišķīgs, jo…”
Trīs vai četri bērni arī var nākt
priekšā un lasīt pielūgsmes
pantus no Psalmiem.

Nokopējiet katram bērnam 69. lpp. doto krustu. Vecākie bērni paši
to var izgriezt.
Krustu var izlocīt šādos veidos:
1

Krusts
Mums jāmīl Jēzu, jo Viņš pirmais mūs mīlēja. Viņš to pierādīja,
mirstot mūsu vietā (Rom. 5:8).

2

Tronis
Mums jāpaklausa Jēzum, jo Viņš ir Ķēniņš (Ps. 145:1 un Kol.
3:23-24).

3

Dāvana
Mums jāpielūdz Jēzus. Tā ir labākā dāvana, ko varam Viņam dot
(Rom. 12:1-2).

Vienā pusē bērni var uzrakstīt:
Vai esi Jēzus, kurš tevis dēļ mira, Valstībā.
Ja esi, tad
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mīli Viņu,
paklausi Viņam,
pielūdz Viņu.

4.stunda

Kunga Jēzus Kristus bērnība
Rakstu vietas

Stundas vadlīnijas
Ievads

Mat. 2:19-23;
Lūk.2:40-52.

“Celies, atgriezies Israēla zemē!”

Centrālā patiesība

Notikumu attīstība
1. Marija, Jāzeps un bērns atstāj Ēģipti.

Kungs Jēzus bija bērns.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Salīdzini savu dzīvi ar Jēzus dzīvi
un tu redzēsi, cik esi grēcīgs.
Atpestītajiem:
Tev jāseko Jēzus piemēram!
Bībeles pants
“Tāpēc, ka Viņš pats kārdināts un cietis, Viņš var
palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.” Ebr. 2:18.
Uzskate
Attēli: 4-1, 4-2, 4-4, 4-5 un 4-6

CP

3. Jēzus palīdz galdnieka darbnīcā.

CPA

4. Viņam māca Dieva Vārdu.
5. Viņš iet uz sinagogu.		

CPA

6. Divpadsmit gadu vecumā Jēzus dodas uz
Jeruzālemi.
7. Viņš ieiet Templī.

vai

8. Viņš uzdod daudz jautājumu.

figūras: 26, 28, 29, 31 un 32.
Un

2. Viņi iet uz Nācareti.			

Foni (vēlamie): Āra skats, vienkāršs interjers,
tīrs fons, āra skats un Templis.
Izgrieziet bērna attēlu (no žurnāla), apvelciet
tam kontūru uz kartona un uzrakstiet: “Kungs
Jēzus bija bērns”.

Sk. 41. lpp. lomu spēlēm (jeb piemērojiet
situācijas).
Un/vai
Katram bērnam apm. 23 cm garas gumijas
sloksnītes.

9. Viņš paliek Jeruzālemē.
10. Marija un Jāzeps atklāj, ka Jēzus nav.
11. Tie atgriežas Templī.
Kulminācija
12. Marija jautā: “Kādēļ Tu mums to darīji?”
13. Jēzus atbild: “Man jādarbojas Sava Tēva
lietās.” 				
CPA
				
Noslēgums

Lipeklis.

Ģimene atgriežas Nācaretē.			

Flomāsters.

CP

Kungs Jēzus ir paklausīgs Marijai un Jāzepam.
				
CPA, CPN
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Stunda
“Celies,” teica eņģelis. “Ņem bērnu un Viņa māti un ej atpakaļ uz
Israēla zemi. Tie, kuri meklēja Viņu nokaut, ir miruši.”
Bībele mums neatklāj, cik ilgi Jāzeps, Marija un mazais Jēzus bija
Ēģiptē, kamēr nāca jauna eņģeļa vēsts. Šī bija trešā reize, kad eņģelis
sapnī runāja ar Jāzepu
1. aina
Vēlamais fons: Āra skats.

Ģimene atkal gatavojās ceļam.
Uzlieciet Mariju, Jāzepu un Jēzu (26).

Vai viņiem vajadzētu iet uz Nācareti, kur tie dzīvoja pirms bērniņa
piedzimšanas, vai uz Bētlemi? Jāzeps izlēma iet uz Bētlemi. Bet, kad
viņi nonāca tās tuvumā, Jāzeps dzirdēja kādas sliktas ziņas. Jaunais
ķēniņš bija Hēroda dēls. Tas bija tikpat ļauns un zemisks kā viņa tēvs.
Jāzeps domāja, ko lai dara. Dievs pateica, ko darīt.
“Nepaliec šeit,” skanēja brīdinājums. “Ej uz Galileju.”
Noņemiet Mariju, Jāzepu un Jēzu (26).

CP

Nācarete bija Galilejā, tādēļ ģimene devās uz turieni. Kungs Jēzus
joprojām bija bērns. Mēs īsti nezinām, cik Viņam tajā laikā bija
gadu. Tāpat kā citiem bērniem Viņam bija jāmācās staigāt un runāt.
Vajadzēja mācīties lasīt un rakstīt. Esmu pārliecināts, ka Viņš spēlējās
ar citiem Nācaretes bērniem. Viņam bija četri, seši, deviņi gadi, jebkurš
vecums, kāds ir tev. Tas ir brīnišķīgi, ka Dieva Dēls reiz bija bērns, tev
līdzīgs, jo tas nozīmē, ka Viņš tevi saprot. Viņš zina, kas tev sagādā
prieku, kas bēdas. Viņš saprot tavas problēmas, tavus priekus un
smieklus, tavas asaras, kad esi sāpināts. Nedomā: “Neviens nesaprot,
kā es jūtos.” Kungs Jēzus Kristus bija bērns, un Viņš saprot.
2. aina
Vēlamais fons: Vienkāršs interjers vai tīrs fons. Uzlieciet Mariju, Jāzepu un Jēzu (26).

Jāzeps atsāka darbu galdnieka darbnīcā. Tur arī uzauga mazais Jēzus.
Viņš mācījās par galdnieku (Mrk. 6:3). Jāzeps mācīja Viņam iesist
naglu, netrāpot sev pa pirkstiem. Viņš mācījās nozāģēt taisnu dēli.
Vairums no lietām, ko darīja Jēzus, bija tās pašas, ko dara jebkurš
zēns attiecīgajā vecumā. Bet bija kāda lieta, ar ko šis zēns Jēzus
pilnīgi atšķīrās. Viņš nekad negrēkoja. Viņš nekad nemeloja mammai,
Jāzepam vai kādam citam. Viņš nekad nebija slikts pret mazākajiem
brāļiem un māsām. Viņš nekad nevienu neizsmēja un spēlē neblēdījās.
Ja Jāzeps prasīja darīt kaut ko, kas Jēzum nepatika, Viņš necirta kāju
pie zemes un nerunāja pretim. Viņš nekad neaizsvilās un necirta
durvis.
CPA

Kristīgais zēn un meitene, vai tu vēlies uzzināt, kā dzīvot Dievam
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patīkamu dzīvi? Padomā, kā Kungs Jēzus dzīvoja, kad Viņš bija tavā
vecumā, un seko Viņa piemēram. Viņš, Dieva Dēls, kurš bija kļuvis
par bērnu, labprātīgi paklausīja Marijai un Jāzepam. Viņš zināja Dieva
likumus un tos pildīja. Viņš zināja, ka Dievs ir teicis: “Godā savu tēvu
un māti” (2. Mozus 20:12), un Viņš tam paklausīja. Tava māmiņa un
tētis pamanīs, ka tu piederi Jēzum Kristum, tiklīdz tu kļūsi viņiem
paklausīgs.
Tu atšķirsies no saviem draugiem. Viņi neklausa saviem vecākiem,
ja domā, ka par to neviens neuzzinās, vai vecāki nav tuvumā. Bet, ja
tu sekosi Jēzus piemēram, tu būsi paklausīgs. Tu iesi gulēt, kad tavi
vecāki tev to saka. Tu pārtrauksi spēlēties, kad māmiņa tevi aicina
pusdienās. Tu nemēģināsi izšmaukt laukā, kad tev to neatļauj, un tu
arī nerunāsi pretim un nedusmosies.
Ja tu mīli Kungu Jēzu, tad padomā par tiem brīžiem, kad tev ir
visgrūtāk paklausīt, un lūdz Dievam jau šodien: “Lūdzu, palīdzi man
būt paklausīgam mājās, kāds bija Jēzus Kristus.”
Jēzus auga, un Marija un Jāzeps mācīja Jēzum Dieva Vārdu (Veco
Derību). Bībele mums ļoti maz stāsta par Jēzus bērnību. Tā saka “...
bērns auga...” (Lūkas 2:40). Citās grāmatās ir rakstīts, ka bērniem tajā
laikā vajadzēja iet skolā no sešu gadu vecuma. Viņu skolotājus sauca
par rabi. Kopā ar divdesmit pieciem citiem zēniem Jēzus stāvēja vai
sēdēja un klausījās, kā rabi māca viņiem Veco Derību, Dieva Vārdu.
Bērniem bija daudz jāmācās no galvas.
Katru sabata dienu Viņš devās uz sinagogu, vietu, kur pielūdza un
slavēja Dievu. Sinagoga ir kaut kas līdzīgs mūsdienu baznīcai. Viņš
ar prieku gāja uz dievnamu. Atceries, ja Viņš ir tavs Glābējs, tad Viņš
ir arī tavs piemērs. Kā tu vari sekot Viņa piemēram?

CPA

Atļaujiet bērniem atbildēt.

Vai tu kādreiz domā: “Es negribu iet uz baznīcu” vai “Baznīcā
ir garlaicīgi. Es labāk gribu iet makšķerēt”. Kungs Jēzus gāja uz
dievnamu ar prieku. Arī tev tā vajadzētu, kaut arī dažreiz ir grūti
saprast, kas tur tiek runāts. Lūdz, lai Dievs tev palīdz saprast vairāk.
Viņš noteikti tev palīdzēs, un tu uzzināsi kaut ko jaunu par Viņu, ja
klausīsies uzmanīgi.
Noņemiet visas figūras.

Attēls 4-1

3. aina
Vairākas reizes gadā, jūdi pielūdza Dievu īpašā veidā. Šīs īpašās reizes
viņi sauca par svētku dienām. Jāzeps un Marija noteikti bija par tiem
stāstījuši Dieva Dēlam Jēzum.
Vismaz reizi gadā Jāzepam bija jāiet uz Jeruzālemi. (Jeruzāleme atradās
netālu no Bētlemes, kur Jēzus bija dzimis.) Jāzeps tur vienmēr gāja
Pashā svētkos.
Pashā svētki bija vissvarīgākie no visiem, un jūdu tautai tie bija ar
brīnišķīgu nozīmi. Tie atgādināja, ka reiz tauta bija ļaunā Ēģiptes
ķēniņa vergi. Bet Dievs vēlējās, lai viņi būtu brīvi. Ķēniņš domāja,
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Parādiet kartē Jeruzālemi.
Pashā bija vieni no trim
svētkiem gadā, kuri visiem
vīriešiem bija jāapmeklē.
Sk. 2. Moz. 11-12.

Attēls 4-2

Sk. 2. Moz. 12:24-27.

ka ir lielāks nekā Dievs, un neļāva tiem iet brīvībā. Lai panāktu, ka
ķēniņš ir gatavs viņus atbrīvot, Dievs kādā naktī lika mirt vecākajam
bērnam katrā ģimenē.
Uzlieciet jēru uz altāra (29).

Dievs lika Savai tautai nokaut jēru un ar tā asinīm apsmērēt logu un
durvju stenderes savās mājās. Dievs teica: “Kad Es redzēšu jēra asinis,
tad iešu jums garām.” Kas nozīmēja, ka šajā mājā neviens nemirs (no
2. Moz. 12:13). Tādēļ to nakti nosauca par “Pashā”. Dievs norādīja
laiku, kad katru gadu tautai svinēt Pashā svētkus. Tas bija laiks, kad
tauta īpašā veidā atcerējās, kā Dievs viņus izglāba. Iespējams, ka Marija
skaidroja Jēzum: “Kad būsi pietiekami vecs, mēs Tevi ņemsim līdz
uz Jeruzālemi uz Pashā svētkiem.”
Jēzus nekad neniķojās un netiepās, lai pārliecinātu vecākus ļaut Viņam
iet. Viņš vienkārši paklausīja un gaidīja. Kad Jēzum bija vienpadsmit
gadi, Viņš zināja, ka nākamajā gadā varēs iet. Jēzus satraukti skaitīja
mēnešus. Šķiet, tie vilkās tik lēni! Beidzot Jēzum bija divpadsmit gadu.
Nu Viņš skaitīja nedēļas un tad dienas.
Beidzot pienāca diena, kad bija jāatstāj Nācarete, lai dotos uz
Jeruzālemi.
Noņemiet no altāra jēru (29).

4. aina

Attēls 4-1

Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet pūli (28).
Parādiet kartē ceļu no
Nācaretes uz Jeruzālemi.
Bērniem patīk karte.

Lai pirmsskolnieki pieceļas,
lēnām kāpj “kalnā uz
Jeruzālemi” un dzied slavas
dziesmu kā ļaudis, kas devās
augšā uz Templi pielūgt.
Varat izmantot kādu bērniem
pazīstamu slavas dziesmu.

Jēzus nebija pārsteigts, redzot daudz ļaužu ejam uz Jeruzālemi. Arī
citi zēni Viņa vecumā gāja līdz saviem vecākiem. Vīriešiem, sievietēm
un bērniem, virzoties uz dienvidiem, pievienojās arvien vairāk
ļaužu. Reizēm vīrieši gāja vienā bariņā, sievietes citā un bērni atkal
savā pulciņā. Ceļojums aizņēma vairākas dienas. Naktīs tie apmetās
netālu no ceļa. Nākot tuvāk Jeruzālemei, bija paraža visiem kopā
skandēt vārdus no Psalmiem. Kungs Jēzus bija daudz iemācījies no
Dieva Vārda. Viņš pievienojās pārējiem Psalmu citēšanā. Skatoties
uz kalniem un pakalniem, ļaudis skandēja: “Es paceļu savas acis uz
kalniem: no kurienes gan man nāks palīdzība? Mana palīdzība nāk no
Tā Kunga, kas radījis debesis un zemi” (Ps. 121:1-2).
Pūlis raudzījās uz pilsētu, lai pamanītu, kad pirmo reizi varēs ieraudzīt
Templi. Pēkšņi kāds iesaucās: “Redz, tur tas ir!” Tie atkal slavēja
Dievu Psalma vārdiem: “Es priecājos, kad man teica: “Iesim Tā
Kunga namā!” Mūsu kājas te nu stāv tavos vārtos, Jeruzāleme”
(Ps. 122:1-2).
Jaunais Jēzus bija patiesi saviļņots, pirmo reizi ieraugot Dieva Templi.
No tālienes to varēja redzēt pāri visām citām celtnēm. Tas pārsvarā bija
no marmora, un liela daļa bija pārklāta ar zeltu un sudrabu. Tas bija
brīnišķīgi. Tur bija tik daudz, ko redzēt, un tik daudz, ko mācīties.
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Noņemiet pūli (28). Uzlieciet jēru uz altāra (29).

Attēls 4-2

Templī tika kauti jēri, ļaudīm tika atgādināts par pirmajiem Pashā
svētkiem. Jēra asinis tika savāktas traukā un izlietas pār altāri (ne uz
durvju stenderēm, kā pirmajos Pashā svētkos). Asinis tika ziedotas
kā upuris par grēkiem.
Kad asinis bija izlietas uz altāra, jēri tika sagatavoti un ģimeņu pulciņi
ēda Pashā mielastu. Bija vēl daudz cita, ko darīt Jeruzālemē, ieskaitot
īpašus mielastus un pielūgsmes laikus Templī. Templis Jēzu fascinēja.
Tas bija Dieva Templis, Viņa Tēva nams. Viņam ļoti interesēja dažādas
lietas, kas tur notika. Kā tev šķiet, vai Jēzus zināja, ka Viņš mirs pie
krusta, izlejot Savas asinis kā upuri par grēkiem, kad būs izaudzis?
Kā tu domā, vai Jēzus zināja, ka pēc viņa upura par grēkiem, nevienu
dzīvnieka upuri vairs nevajadzēs? Toreiz vēl nebija uzrakstīts Bībeles
pants, kurā teikts: “…Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem
grēkiem” (1. Jāņa 1:7), ne arī: “Kristus ir miris par mūsu grēkiem
pēc Rakstiem…” (1. Kor. 15:3, sk. arī Ebr. 10:10, 12, 19). Jēzum bija
daudz jautājumu, ko Viņš vēlējās uzdot.

5. aina
Vēlamais fons: Tempļa skats.

Rakstu mācītāji Templī izskatījās ļoti gudri. Tie, protams, varēs atbildēt
uz Jēzus jautājumiem. Jēzum ar tiem jārunā, un Viņš meklēja izdevību,
kad tas būtu iespējams.
Uzlieciet Jēzu kopā ar rakstu mācītājiem (31).

Nav nepareizi, ja ir jautājumi. Varbūt tev ir jautājumi par to, ko esi
dzirdējis no Dieva Vārda. Varbūt tu patiešām vēlies uzticēties Jēzum
Kristum kā savam Glābējam, bet nezini, kā to izdarīt. Kad citi aizies,
pagaidi savā vietā, un es tev Dieva Vārdā parādīšu atbildes uz taviem
jautājumiem.
Kungam Jēzum ļoti interesēja tas, ko viņš dzirdēja. Kamēr Viņš sēdēja
jautādams un klausīdamies, ļaudis no Nācaretes devās mājās.
Noņemiet visas figūras.

6. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet pūli (28).

Jāzeps gāja vīru pulciņā. Viņš droši vien domāja: “Jēzus ir pie
Marijas.” Marija gāja ar sievietēm. Viņa varēja domāt: “Jēzus ir pie
Jāzepa.” Kad tie abi satikās, viņi sprieda: “Viņš, iespējams, ir kopā ar
tiem, kas skrien grupai pa priekšu.” Kad Jēzus arī pusdienās viņiem
nepievienojās, viņi runāja: “Jēzus laikam ēd kopā ar brālēniem vai ar
kādu draugu ģimenēm.”
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Attēls 4-5
Lai pirmsskolnieki staigā
apkārt, meklēdami Jēzu.
Uzdodiet apmēram šādus
jautājumus: “Kur ir Jēzus?
Vai jūs Viņu vēl neesat
redzējuši? Kur Viņš varētu
būt? Vai neesat Viņu vēl
atraduši?” Un tad visi korī:
“Iesim atpakaļ uz Jeruzālemi
meklēt Jēzu!”

Uzlieciet Mariju un Jāzepu (32).

Vakarpusē viņi sāka apjautāties par Jēzu. “Vai esat redzējuši Jēzu? Vai
kāds ir redzējis mūsu dēlu? Vai Viņš nav bijis kopā ar citiem zēniem
ceļotāju pulkā? Kur Viņš ir?”
Noņemiet pūli (28).

Nu tiem bija skaidrs: Jēzus pūlī nav!
Marija un Jāzeps steidzās uz Jeruzālemi, cik ātri vien spēdami. Cik
viņi bija uztraukti! Vai tie nebūtu izpildījuši Dieva doto uzdevumu
rūpēties par Viņa Dēlu? Viņu sirdis bija baiļu pilnas domājot, kas
varētu būt noticis.
Sasnieguši Jeruzālemi, tie pārmeklēja visas vietas, kuras bija
apmeklējuši, īpaši Templi.
Bet Templis bija tik liels, un tajā bija daudz telpu. Nu jau arī citi
palīdzēja meklēt. Kungs Jēzus bija pazudis trīs dienas! Tie gāja
no vienas zāles otrā! No vienas istabas otrā! Marija nogriezās ap
stūri un aiz viņas Jāzeps, un… tur Viņš bija, sēdēdams starp rakstu
mācītājiem!

Attēls 4-6

Tie uz brīdi klusēdami skatījās.
7. aina

Vēlamais fons: Tempļa skats. Uzlieciet Jēzu ar rakstu mācītājiem (31).

Kungs Jēzus klausījās rakstu mācītājos, un tie klausījās Viņā. Viņš
uzdeva tiem jautājumus, un viņi jautāja Jēzum. “Ko tas nozīmē?”
Bībelē teikts: “Visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par Viņa
saprašanu un Viņa atbildēm” (Lūk. 2:47).
Bērniem patiks turēt tīstokli,
kādu tajā laikā mēdza lietot
Templī.

“Mans Dēls,” Marija iesaucās, “kādēļ Tu mums to esi darījis? Tavs
tēvs un es, mēs tevi ar sāpēm esam meklējuši.”
“Bet kādēļ jūs Mani meklējāt?” Jēzus jautāja. “Vai jūs nesaprotat, ka
Man jābūt Sava Tēva namā, darot Viņa darbu?”
Tā maigā veidā tiem tika atgādināts, ka Jēzus īstais Tēvs ir Dievs.
Pat Marijai un Jāzepam bija jāmācās, ka Kungs Jēzus ir nācis uz
zemes darīt to, ko Dievs, Viņa Tēvs, grib. Jēzus gatavojās darīt visu,
ko Tēvs ieplānojis, un nekas Viņu no tā nevarēja novērst. Ja tu piederi
Kungam Jēzum, tu no Viņa vari mācīties, ka arī tev vienmēr vispirms
jāpaklausa Dievam.

CPA

Es jums pastāstīšu par Jāni un viņa draugiem, kuri sestdienā plānoja
iet uz peldbaseinu.
“Kādēļ neuzaicināt jauno zēnu Tomu? Viņam vispār nav draugu.”
Jāņa draugi atbildēja: “Ak, nē, mēs viņu neaicināsim!”
“Man viņš nepatīk.”
“Viņš ir pārāk kluss.”
“Viņš neprot peldēt.”
“Viņam ir pumpaina seja!”
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Jānim Toma skumjā seja neizgāja no prāta. Ko lai viņš dara, ja grib
sekot Kunga Jēzus piemēram un paklausīt Dievam vairāk nekā jebkam
citam?
Ļaujiet bērniem ieteikt, ko darīt.

Kristiešu bērniem jākļūst arvien vairāk līdzīgiem Jēzum.
Jēzus, Marija un Jāzeps atgriezās Nācaretē. Dienu no dienas Marija
vēroja savu Dēlu un domāja, un domāja par to, kas bija atgadījies
Jeruzālemē.
Kungs Jēzus drīz vien jau būs pusaudzis. Bībelē teikts, ka Viņš
vienmēr bija paklausīgs Marijai un Jāzepam (Lūk. 2:51). Viņš neteica:
“Nesaprotu, kāpēc Es nevarētu iet, ja visi citi to var.” Viņš mājās
netaisīja dumpi. Ja tu esi pusaudzis vai tāds būsi, esi kā Kungs Jēzus.
Bībelē teikts: “Bērni, klausiet saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk
Tam Kungam” (Kol. 3:20).

CP

Mēs ļoti, ļoti maz zinām par Jēzu Viņa pusaudža gados. Bet Bībelē
teikts, ka Viņš auga lielāks un stiprāks, Dievs Viņu patiesi svētīja, un
Nācaretes iedzīvotāji domāja par viņu labu, lai arī nezināja, kas Jēzus
patiesībā ir.
Ja Jēzus ir tavs Pestītājs, lūdz, lai Viņš tev palīdz sekot Savam
piemēram – līdzināties Jēzum, paklausot Dievam vairāk par visiem
citiem, apmeklējot dievnamu, esot paklausīgam mājās.
Ja tu nepazīsti Jēzu, tad Viņa šķīstā, bezgrēcīgā dzīve rāda, cik
esi grēcīgs. Jēzus dzīve rāda, ka nepieciešams, lai tavi grēki tiktu
paņemti prom un lai Viņš mainītu tavu dzīvi. Varbūt tagad, kad
esam iepazinušies ar Jēzu kā ar bērnu, tu ieraudzīji, cik atšķirīgs no
Viņa un cik slikts esi pats. Nu tu redzi, ka tava dzīve nav Dievam
patīkama. Mēs mācījāmies, ka Jēzus Kristus var nokārtot tavas
attiecības ar Dievu. Viņš pats ir sacījis: “Es esmu ceļš, patiesība un
dzīvība. Neviens netiek pie Tēva, kā vien caur Mani” (Jāņa 14:6).
Jēzus ir vienīgais ceļš pie Dieva. Vai uzticēsies Jēzum, lai Viņš tevi
ved pie Dieva? Tad Jēzus tev palīdzēs dzīvot tā, kā Viņam patīk, –
Viņš tevi darīs arvien līdzīgāku Sev.

CPA

CPN

Atkārtošanas spēle

Atkārtošanas jautājumi
1. Eņģelis trešo reizi runāja uz Jāzepu. Viņš teica, lai Jāzeps kopā ar
Mariju dodas ceļā. No kurienes un uz kurieni? (No Ēģiptes atpakaļ
uz Izraēla zemi.)
2. Kādēļ viņiem tagad bija jāiet? (Tie, kuri gribēja Jēzu nogalināt (Hērods),
bija miruši.)
3. Kungs Jēzus, tāpat kā citi bērni, mācījās strādāt. Tieši kādu darbu?
(Viņš mācījās par galdnieku.)
4. Kādos veidos Jēzus pilnīgi atšķīrās no citiem bērniem? (Viņš nekad
negrēkoja.)
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Pogu punkti
Izmantojot flomāsteru un
līmlentu, ielīmējiet katrā
olu kastītes ligzdiņā punktu
vērtību. Ielieciet kastītē pogu
un aizveriet to.
Sadaliet bērnus komandās
un pārmaiņus uzdodiet
jautājumus.
Kad bērns atbild pareizi,
viņš var sakratīt kastīti,
atvērt vāku un paskatīties
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zem pogas, lai uzzinātu, cik
punktu komanda nopelnījusi.
Uzvar komanda, kurai vairāk
punktu.

5. Uz kādiem svētkiem Jēzus kopā ar citiem ļaudīm devās uz
Jeruzālemi? (Uz Pashā svētkiem.)
6. Kādēļ cilvēki svinēja šos svētkus? (Tie atcerējās laiku, kad tauta
bija verdzībā Ēģiptē un Dievs to atbrīvoja. Tiem bija jānokauj jērs, un ar
asinīm jāapsmērē logu un durvju stenderes. Dievs teica: “Kad Es redzēšu
jēra asinis, tad iešu garām.” Tas nozīmēja, ka Viņš neskars šo namu un
tur neviens nemirs.)
7. Pēc Jeruzālemes apciemojuma Marija un Jāzeps nevarēja atrast
Jēzu. Kur Viņš bija un ko darīja? (Templī, klausījās rakstu mācītājos
un uzdeva tiem jautājumus.)
8. Ko Jēzus atbildēja, kad Marija un Jāzeps jautāja, kādēļ Viņš tur ir
palicis? (“Kādēļ jūs Mani meklējāt? Vai nesaprotat, ka Man jābūt Sava
Tēva namā, darot Viņa darbu?”)
9. Mēs lasām, ka Kungs Jēzus paklausīja Saviem zemes vecākiem.
Mini trīs piemērus, kā Viņš paklausīja.
10. Mini piemēru, kā zēnam vai meitenei, kurš mīl To Kungu,
jāpaklausa Dievam katrā no šīm situācijām:
a) no rīta, pirms iešanas uz skolu,
b) vakarā,
c) Labās Vēsts pulciņā.

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem
Pogu punkti
Rīkojieties saskaņā ar
iepriekš doto instrukciju, bet
nesadaliet bērnus komandās.
Izmantojiet jautājumus
pirmsskolniekiem no 1.– 4.
stundas.

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kādēļ Marija un Jāzeps gāja uz Jeruzālemi? (Svinēt Pashā svētkus.)
2. Ko Pashā svētki ļaudīm atgādināja? (Laiku, kad Dievs Savu tautu
izglāba no posta, kurā tika nogalināti pirmdzimtie Ēģiptē.)
3. Kur palika Jēzus, kad Marija un Jāzeps gāja mājās no svētkiem?
(Templī.)
4. Kādos veidos tu vari paklausīt savam Debesu Tēvam? (Paklausot
vecākiem, esot laipns, daloties u. c.)
Pārskata aktivitāte
Lomu spēle
Izmantojiet dotās situācijas un lomu spēli, lai palīdzētu atpestītajiem
bērniem sekot Kunga Jēzus piemēram.
1. Vajadzīgi 2 bērni.
Viens spēlē kristieša lomu. Otrais saka: “Rīt kontroldarba laikā,
lūdzu, sēdi man blakus, lai varu noskatīties tavas atbildes.”
Kopīgi pārrunājiet, ko teiktu un darītu Jēzus.
2. Vajadzīgas 3 meitenes, lelle, leļļu ratiņi un bumba.
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Mamma saka bērnam kristietim: “Pavizini mazo brālīti (lelli)
ratiņos pa parku. Neatstāj viņu vienu pašu, jo tad viņš nobīsies
un sāks raudāt.”
Pienāk cits bērns ar bumbu un saka: “Atstāj mazo uz brītiņu. Nāc
paspēlēt ar mani bumbu.”
Kopīgi pārrunājiet, ko darītu Jēzus.
3. Mamma sauc, lai bērns mudīgi ceļas augšā un ģērbjas.
Kopīgi pārrunājiet, ko darītu Jēzus.
4. Vakarā tētis saka dēlam: “Izpildi mājasdarbus. Neskaties TV,
kamēr neesi beidzis.”
Pārraida futbola maču, un puikam ir kārdinājums ieslēgt TV.
Kopīgi pārrunājiet, ko darītu Jēzus.
Pārskata aktivitāte
Ko darītu Jēzus?
Lai bērni uztaisa nelielu rokassprādzi ar burtiem K D J (Ko darītu
Jēzus?).
Sagatavojiet nelielas, apm. 23 cm garas gumijas sloksnītes (piem., gaiši
zilas vai zaļas). To galos bērni var piestiprināt nelielas lipekļa sloksnītes,
lai rokassprādzi varētu aiztaisīt. Ar noturīgo flomāsteru bērni var
uzrakstīt burtus. (Jums iepriekš vajag pārbaudīt, kā flomāsters raksta
uz gumijas.)
Paskaidrojiet bērniem: “Ja tu esi kristietis un mīli Kungu Jēzu, valkā
šo rokassprādzi. Kad tev ir kārdinājums rīkoties slikti vai arī nebūt
laipnam un izpalīdzīgam, paskaties uz rokassprādzi un padomā: “Ko
Jēzus darītu?” Jēzus var tev palīdzēt darīt to, ko darītu Viņš.”
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5. stunda

Kunga Jēzus Kristus kārdināšana
Rakstu vietas
Mat. 4:1-11;
Mrk. 1:4-12;
Lūk. 3:1-16, 21, 22; 4:1-13.
Kārdinājumu secība ir ņemta pēc Mateja evaņģēlija.
Centrālā patiesība
Jēzus Kristus tika kārdināts, bet nekad negrēkoja.

Stundas vadlīnijas
Ievads
Bija briesmīga kauja!

CPA

Notikumu attīstība
1. Jānis sludina pie Jordānas.
2. Jānis stāsta par To, kurš nāks.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tā kā centrālā patiesība ir
domāta vienīgi 		
atpestītam bērnam, jūs
evaņģēlisko vēsti (sk. 44. lpp.)
varat iekļaut citā programmas
vietā.
Uzticies, ka Jēzus palīdzēs 		
Atpestītajiem:
pārspēt kārdināšanas.

3. Nāk Kungs Jēzus.

Bībeles pants
Atkārtojiet Ebr. 2:18.

8. Sātans saka: “Liec, lai šie akmeņi top par
maizi.”
CPA

Uzskate
Attēli: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 un 5-6.
Attēlam 5-5 izgrieziet trīs balta papīra apļus,
lai aizsegtu uzskates līdzekļu apļus. Papīru
piestiprina un noņem tekstā norādītajās vietās,
kas atzīmētas kā 5-5a, 5-5b un 5-5c
vai
figūras: 4, 18, 19, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38 un 39.
Foni (vēlamie): Vienkāršs, upes ainava un
neauglīgs apvidus.
Un
Centrālajai patiesībai izmantojiet 2 simbolus:
bultu (simbolizē kārdināšanu) un vairogu
(Kristus bezgrēcība), sk. 70. lpp.

9. Kungs Jēzus: “Cilvēks nedzīvo no maizes
vien.”
CPA

Pārskata aktivitāte
Uzrakstiet katru no Bībeles pantiem, lai bērni
var skaļi lasīt.
Nokopējiet mājās ņemamo lapu (71. lpp.)
katram bērnam.
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4. Jānis Viņu krista.
5. Svētais Gars nonāk baloža izskatā.
6. Atskan balss: “Šis ir Mans mīļais Dēls…”
7. Kungs Jēzus tiek aizvests tuksnesī.

10. Sātans kārdina Kungu Jēzu mesties lejā no
Tempļa jumta.
11. Kungs Jēzus atbild: “Tev nebūs Dievu,
savu Kungu, kārdināt!”
CPA
Kulminācija
12. Sātans piedāvā Jēzum pasaules valdīšanu.
13. Kungs Jēzus atbild: “Tev būs pielūgt To
Kungu, savu Dievu.
CPA
Noslēgums
Sātans uz laiku atstāj Jēzu.
Eņģeļi kalpo Jēzum.

CPA
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Evaņģēlija aktivitāte
Sirds pārmaiņa

Izmantojiet sekojošo materiālu, lai īsi un skaidri izskaidrotu evaņģēliju. Alternatīva: pasakiet
pats savu liecību vai arī intervējiet namamāti vai palīgu, lai tas dod liecību.
Izvietojiet simbolus vertikāli,
kā parādīts attēlā.

God
Dievs

Uzlieciet Dieva simbolu (3).

Vai varat iedomāties, ka dzīvojat vietā, kur neviens nekad nav sāpināts
vai bēdīgs, kur nekad nekas slikts nenotiek? Dievs dzīvo šādā vietā.
To sauc par Debesīm. Debesis ir daudz labāka vieta par zemi, jo tur
nav kaut kas tāds, kas mājo tavā sirdī.
Uzlieciet tumšu sirdi (5).

Bībelē teikts: “Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga” (Jer.
17:9). Tava sirds (īstais tu, tā daļa tevī, kas jūt un domā) ir grēcīga un
vēlas darīt sliktu. Tādēļ tu nepaklausi saviem vecākiem, domā ļaunas
domas un dari citas sliktas lietas, kas pārkāpj Dieva likumus. Tādēļ,
ka tu grēko, tu pelni Dieva sodu par grēkiem, kas nozīmē mūžīgu
atšķirtību no Viņa moku un soda vietā. Tu nevari nokļūt Debesīs ar
grēku sirdī.
Uzlieciet tīru sirdi (9).

Kā tu vari saņemt grēku piedošanu, lai tava sirds būtu tīra Dieva
priekšā. Ir tikai viens ceļš.
Uzlieciet krustu (7).

Pirmsskolniekiem
izmantojiet Rom. 3:23 un
Jāņa 3:16. Grēku piemēri
var būt sišana citiem
bērniem, nedalīšanās
ar rotaļlietām vai citu
izgatavotā saplēšana.

Bībelē teikts: “Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem”
(1. Jāņa 1:7). Jēzus, Dieva Dēls, nāca uz zemi, lai mirtu par taviem
grēkiem. Jēzus ir svēts (pilnīgs), un Viņš nekad nedarīja neko sliktu.
Viņš nāca nomirt tā sliktā dēļ, ko esi darījis tu. Kad Viņš cieta,
noasiņoja un mira pie krusta, Viņš visu samaksāja par taviem grēkiem,
lai tu varētu saņemt piedošanu un kādu dienu nokļūt Debesīs. Vienīgā
iespēja, kā tu vari saņemt grēku piedošanu, ir, uzticoties Jēzum kā
savam Glābējam, vienīgajam, kas var izglābt tevi no grēkiem un darīt
gatavu Debesīm. Vai esi gatavs iet uz Debesīm? Klausies uzmanīgi,
kad stundā vēl par to runāsim.
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Stunda
Plosījās nikna kauja. Jūs to varējāt arī neredzēt un nedzirdēt, jo tā
norisinājās dziļi Filipa sirdī. Pirms trim mēnešiem viņš bija uzticējies
Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Brāļi viņu apsaukāja, reizēm tie
pat noslēpa Filipa Bībeli.
Mamma un tētis teica: “Mēs neticam, ka tev vajadzīga pestīšana. Tu
drīz vien no tā izaugsi.”
Bija tik grūti būt kristietim, ka Filipam šķita, viņš padosies. Filips
zināja, ka Kungs Jēzus viņu ir izglābis, un viņš mīlēja To Kungu. Bet
mājās bija tik grūti, it kā Filipu plēstu uz pusēm.
“Vai kāds to saprot?” Filips izmisumā domāja. ”Vai kāds man var
palīdzēt?”
Atbilde uz šo jautājumu ir liels JĀ! Ieklausies: mums ir viens, “kas
tāpat kārdināts visās lietās, tikai bez grēka” (Ebr. 4:15). To mēs lasām
Bībelē par Kungu Jēzu Kristu. Viņš saprot Filipa problēmu. Viņš tika
kārdināts padoties, bet to nedarīja. Jēzus var tev palīdzēt, jo gāja cauri
visādiem kārdinājumiem un pārbaudījumiem, bet nekad negrēkoja.

Pirmsskolniekiem varat
izlaist šo stundu un tās
vietā atkārtot pirmās četras.
Izmantojiet minēto stundu
flanelogrāfa figūras, ļaujiet
bērniem noteikt, kuras kurai
stundai piederas. Mācot
izmantojiet vienkāršus
atkārtošanas jautājumus,
lielāko daļu par stāstu,
bet dažus par mācību un
pielietojumu, piem., “Kādēļ
bērniņu sauca par Jēzu?
Kādēļ Viņš nāca uz zemes?
Kur Viņš atradās iepriekš?”

CPA

Iepriekšējā reizē dzirdējām, ka, pat bērns būdams, Jēzus nekad
negrēkoja. Nu Viņš vairs nav bērns. Jau vairākus gadus Jēzus ir
strādājis kopā ar Jāzepu.
1. aina

Attēls 5-1

Vēlamais fons: Tīra tāfele. Uzlieciet Jēzu (34).

Kādu dienu Nācareti un galdnieka darbnīcu sasniedza jauna ziņa.
“Vīrs, vārdā Jānis, sludina pie Jordānas upes, un liels pulks nāk viņu
klausīties. Viņš upē krista cilvēkus. Viņu sauc par Jāni Kristītāju.”

Kad cilvēki tika Jāņa kristīti,
tas simbolizēja grēku nožēlu,
nevis piedošanu.

Šis vīrs bija Caharijas un Elizabetes, tā pāra, kuru apciemoja Marija
pirms Jēzus dzimšanas, dēls. Kungs Jēzus zināja, ka nu Viņam ir laiks
atstāt galdnieka darbnīcu. Viņš devās uz Jordānas upi, lai sastaptos
ar Jāni Kristītāju.
Noņemiet Jēzu (34).

2. aina
Attēls 5-2

Vēlamais fons: Upes ainava. Uzlieciet Jāni Kristītāju (33) un pūli (20).

Jānis zināja Dieva Vārdu un nu bija liels sludinātājs. Visādi ļaudis nāca
viņu klausīties – jauni un veci, bagāti un nabagi, vadoņi un valdnieki,
un daudz vienkāršu ļaužu. Tie nāca no tuvienes un tālienes, pat no
Jeruzālemes.
Ļaudis prātoja: “Vai Jānis ir Kristus, Dieva Apsolītais?”
“Nē, “ teica Jānis, “nāk Viens, kurš ir tik liels, ka es neesmu cienīgs
noliekties un palīdzēt Viņam novilkt kurpes.”
Uzlieciet Jēzu (34).

Drīz vien šis Viens nāca. Pūlis nezināja, kas Viņš ir, bet Jānis To
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pazina. Kad Kungs Jēzus iznāca no pūļa, lai lūgtu Jānim sevi kristīt.
Jānis tam nespēja ticēt.
“Vai man Tevi jākristī?” viņš jautāja. “Tev vajadzētu kristīt mani!”
“Tagad tā vajag,” atbildēja Kungs Jēzus, iekāpdams ūdenī, un Jānis
Viņu kristīja.
Nomainiet Jēzu (34) ar figūru 35.
Attēls 5-3

Kad Jēzus izkāpa no ūdens, notika kaut kas brīnišķīgs! Dievs Svētais
Gars baloža veidā nāca un nolaidās uz Jēzus.
Uzlieciet balodi (36).

Bija dzirdama balss no Debesīm!
“Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi Man labs prāts” (Mrk. 1:11;
Lūk. 3:22).
Uzlieciet trijstūri (4).

Tā bija Dieva Tēva balss! Cik pilnīgi! Dievs Tēvs un Dievs Svētais
Gars piekrita, ka Dievs Dēls rīkojas pareizi! Tas mums vēlreiz rāda,
ka ir tikai viens Dievs, lai arī trīs Personas.
Noņemiet trijstūri (4).

Jānis Kristītājs dzirdēja un saprata. To dzirdēja vēl kāds, un tas ienīda
katru sīkumu šajā brīnišķīgajā notikumā. Vai zināt, kas tas bija?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Tas bija sātans, velns, Dieva ienaidnieks.
Dieva ienaidnieka plāns vienmēr ir samaitāt visu, ko dara Dievs. Viņš
bija tas, kurš kārdināja pirmo vīrieti un sievieti, lai tie apšaubītu Dieva
teikto un nepaklausītu Dievam. Kad Dievs sūtīja pasaulē Pestītāju,
Kungu Jēzu, šis ienaidnieks bija tas, kurš ķēniņa Hēroda sirdī ielika
ideju par Kunga Jēzus kā bērniņa nogalināšanu. Viņš plānoja neļaut
Pestītājam mirt pie krusta pasaules grēku dēļ. Ja Dieva Dēls nebūtu
miris un pie krusta izlējis Savas asinis, tavi (un mani) grēki nevarētu
tikt piedoti. Sātans ļoti vēlējās panākt, lai Jēzus Kristus grēkotu… tad
Viņš nevarētu izglābt citus.
Noņemiet visas figūras.
Attēls 5-4

3. aina
Vēlamais fons: Neauglīgs apvidus vai tīra tāfele. Uzlieciet Jēzu (34).

Sk. Lūk. 4:1-13 un
Mrk. 1:12-13.

Tas notika uzreiz pēc tās īpašās dienas, kad Jēzus tika kristīts un Dievs
runāja no Debesīm. Svētais Gars aizveda Kungu Jēzu tuksnesī, lai
Viņš tiktu velna kārdināts. Tuksnesis bija akmeņaina, smilšaina vieta.
Neviens tur nedzīvoja. Kungs Jēzus bija viens, kopā ar lauku zvēriem.
Viņš tur neēdis atradās četrdesmit dienas. Jēzus bija ļoti izsalcis. Un
sātans bija gatavs Viņu kārdināt.
Uzlieciet akmeņus un maizi (37).
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“Ja Tu esi Dieva Dēls,” velns teica, “tad saki, lai šie akmeņi top par
maizi” (no Mat. 4:3).
Bija tā, it kā ienaidnieks teiktu: “Tavs Tēvs nerūpējas par tevi. Viņš
pieļauj Tev būt izsalkušam. Tas nu nav pārāk labi no Viņa puses. Tev
nav vajadzīga viņa palīdzība. Tu pats vari parūpēties par Sevi.”

Attēls 5-5a
(skat. 43.lpp)
Tuksnesis, iespējams,
atradās, Jordānas ielejas
lejasdaļā. Bērniem patiks to
apskatīt kartē.

Sātans bieži vien šodien dara to pašu. Viņš cenšas panākt, lai tie, kuri
pieder Dievam, domātu, ka Dievs par viņiem īsti nerūpējas. Viņš varēja
Filipam (par kuru dzirdējām stundas sākumā) likt domāt: “Ja Dievs
mani mīlētu, Viņš neļautu notikt tādām lietām.” Ja tu mīli Kungu
Jēzu, sātans arī tev piesūtīs šādas domas.
Nekad neaizmirsti, ka tavs Glābējs precīzi zina, kam ej cauri. Viņš
Debesīs par tevi aizlūdz, lai tu tiktu atturēts no grēka. Viņš zina, kādas
tieši kārdināšanas tev ir un ko no Dieva Tēva lūgt priekš tevis. Viņš
var un arī aizlūdz par tevi visu laiku (Ebr. 7:25).		
Paskatoties uz Sev apkārt esošajiem akmeņiem, Kungs Jēzus redzēja,
cik ļoti tie līdzinās maziem maizes kukulīšiem. Viņš varēja vienu
pacelt un Savās rokās to pārvērst par maizi. Jēzus bija ļoti izsalcis. Šī
maize apmierinātu Viņa izsalkumu. Bet vairāk par visu Kungs Jēzus
vēlējās paklausīt savam Tēvam. Paklausīt sātanam būtu grēks. Viņš
nepadevās šim sātana kārdinājumam.
Kungs Jēzus bija paglabājis Dieva Vārdu Savā sirdī. Viņš izmantoja
Dieva Vārdu, lai uzvarētu sātanu.
“Stāv rakstīts,” Tas Kungs teica, “cilvēks nedzīvo no maizes vien,
bet no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes” (no 5. Moz. 8:3 un
Mat. 4:4).
Ēdiens uztur tavu ķermeni pie dzīvības, bet īstajam tu, kas dzīvos
mūžīgi, vajadzīgs Dieva Vārds. Ja paklausi tam, ko Dievs ir teicis,
Viņš par tevi parūpēsies. Ir svarīgi zināt, ko Dievs Savā Vārdā ir
teicis. Tas palīdzēs tev teikt “nē” idejām, ko sātans ieliek tavā prātā.
Kungs Jēzus atteicās paklausīt sātanam. Dieva ienaidnieks cieta sakāvi.
Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, sātans tev var
iečukstēt šādas domas: “Ir pārāk grūti sekot Jēzum! Padodies!” vai
“Ja Dievs tevi tiešām mīlētu, lietas nebūtu tik grūtas. Padodies!” Tev
nav viņam jāpaklausa! Viņš ir spēcīgs ienaidnieks, bet Kungs Jēzus ir
stiprāks! Viņš sakāva sātanu, un ar viņa palīdzību arī tu to vari! Jēzum
bija daudz grūtākas cīņas, nekā tu jebkad piedzīvo, un Viņš vienmēr
uzvarēja sātanu! Viņš tev var palīdzēt! Kad šīs nepareizās domas
ienāk tavā prātā, lūdz, lai Kungs Jēzus tev palīdz teikt “nē” sātanam.

CPA

Bērniem var patikt izspēlēt
ainas, kur sātans kārdina
Jēzu. Varat to uzrakstīt vai
atzīmēt Bībelē, lai viņi to
izlasa.
Palaidiet apkārt akmeni, lai
palīdzētu bērniem šo stāsta
daļu atcerēties.
Akmeņu pārvēršana
par maizi nav grēks, bet
paklausīt sātanam vienmēr
ir grēks.
Jēzus nekādā veidā
negrēkoja, ne darbos, ne
vārdos vai iekšējās vēlmēs.
Viņš sakāva sātanu tā, kā to
var katrs kristietis, – ar Dieva
Vārdu.

CPA

Uzlieciet eņģeļus (38).

Bet sātanam bija vēl kas padomā. Viņš uzveda Kungu Jēzu uz Tempļa
jumta.
“Ja Tu esi Dieva Dēls, lec lejā,” sātans teica, “jo stāv rakstīts: “Viņš
Saviem eņģeļiem par tevi pavēlēs, un tie tevi nesīs uz rokām, ka tu
savu kāju pie akmens nepiedauzi” (no Ps. 91:11-12 un Mat. 4:6).
Arī velns citēja Bībeli. Bet viņš to nepateica pareizi. Viņš izlaida daļu,
kur teikts, ka eņģeļi tevi pasargās “visos tavos ceļos”. Dievs ir licis
Saviem eņģeļiem rūpēties par mums, kad esam Dieva ceļos, darot to,
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Ja iespējams, parādiet attēlu,
kurā redzams, kā Templis
bija novietots virs Jordānas
ielejas, lai palīdzētu bērniem
iztēloties, cik augstu bija
jumts.
Sātans centās izmantot
Ps. 91:11-12 kā atļauju darīt
to, kas citādi tiktu atzīts par
grēku.

CPA

ko Viņš grib. Velns centās pantu pārveidot tā, kā tas nebija domāts.
Viņš teica: “Paskatīsimies, cik Dievs ir spēcīgs. Viņš taču izmantos
Savu varu, lai Tevi pasargātu.”
Kungs Jēzus paraudzījās no Tempļa jumta uz Jeruzālemes ielām. Ap
Templi vienmēr bija cilvēku pūlis. Ja Jēzus mestos lejā un piezemētos
nesavainojies, tas pūlim pierādītu, ka Viņu aizsargā Dieva spēks.
Ļaudis Viņam sekotu. Tas bija kārdinājums. Tas nebija Dieva ceļš.
Kungs Jēzus teica “nē” šim kārdinājumam ar citu Rakstu pantu, kuru
zināja no galvas.
“Stāv rakstīts,” Jēzus teica, “Dievu, Savu Kungu, tev nebūs kārdināt!”
(No 5. Moz. 6:16 un Mat. 4:7.) Jēzus uzticējās Dieva Vārdam, ko bija
paglabājis Savā sirdī. Kungs Jēzus negrēkoja!
Ja tu mīli Kungu Jēzu Kristu, sātans centīsies, ka nepaklausi Dievam,
mēģinot kļūt populārs. Varbūt tu kopā ar draugiem esi nokavējis
stundu. Viņi saka: “Teiksim, ka nedzirdējām zvanu.” Ko darīsi tu?
Vai atteiksies melot un varbūt tāpēc zaudēsi draugus? Ir ļoti grūti
rīkoties pareizi. Kungs Jēzus zina, cik tas ir grūti. Viņš tev var palīdzēt
paklausīt Dievam. Atceries, ka Viņš aizlūdz par tevi un ir kopā ar tevi,
kad tiec kārdināts. Tas, kurš nekad nepadevās sātanam, palīdzēs arī
tev nepadoties.
Uzlieciet pasauli (39).

Sātans joprojām nepadevās. Viņš uzveda Kungu Jēzu ļoti augstā
kalnā. Paskatoties apkārt, paveras tāla un kilometriem plaša ainava,
un tā ir ļoti brīnišķīga!
“Vai redzi šīs pasaules valstis?” sātans jautāja. “To visu es Tev gribu
dot, ja Tu, zemē mezdamies, mani pielūgsi!” (No Mat. 4:8-9.)

Attēls 5-5c

Vai esi kādreiz vērojis kaut ko, kas tevi darītu populāru un ko tu ļoti
gribi? Bībelē teikts, ka tās zemes izskatījās brīnišķīgas. Kungs Jēzus
tajā dienā varēja pār tām valdīt! Bet vai Kungs Jēzus varētu jebkad
pielūgt sātanu Sava Tēva, Dieva vietā? Viņš nāca, lai darītu Sava Tēva
gribu. Viņam jāpaklausa Dievam.
“Atkāpies, sātan,” teica Kungs Jēzus Kristus. “Stāv rakstīts: “Tev būs
Dievu, savu Kungu, pielūgt un Viņam vien kalpot” (no 5. Moz. 6:13
un Mat. 4:10). Atkal Tas Kungs sātanam atbildēja ar Dieva Vārdu.
Noņemiet visas figūras.

CPA

Ja esi kristietis, esmu pārliecināts, ka sātans ir centies panākt, lai tu
nepaklausītu Dievam, cenšoties dabūt kaut ko, ko ļoti vēlies. “Noraksti
to mājasdarbu, un tev būs laba atzīme” vai “Paņem no mammas maka
naudu saldējumam, viņa to nekad nepamanīs”. Ir grūti teikt “nē”.
Kungs Jēzus zina, cik tas ir grūti, un Viņš mums ir parādījis, kā būt
stipram pret sātanu. Katru reizi Tas Kungs sātanam atbildēja ar Bībeles
vārdiem. Tas ir viens no iemesliem, kādēļ ir svarīgi iegaumēt Dieva
Vārdu un iemācīties kādas daļas no galvas. Kad sātans pienes savas
idejas, tu zināsi, ka tās ir nepareizas, un varēsi teikt: “Bībelē teikts…”
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Kā tu varētu atbildēt sātanam, kad viņš saka: “Noraksti” vai “Paņem
naudu”?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Vai nav brīnišķīgi, ka Kungs Jēzus katru reizi atbildēja sātanam ar
Dieva Vārdu?
Beidzot sātans Viņu uz laiku atstāja.
4. aina
Vēlamais fons: Neauglīgs apvidus.

Tad notika kaut kas brīnišķīgs!
Uzlieciet Jēzu (34) un eņģeļus (18 un 29).

Nāca eņģeļi un kalpoja Jēzum! Es domāju, ka tie atnesa Viņam ēdienu,
ne tikai maizi vien. Man šķiet, ka viņi Jēzum arī teica iedrošinājuma
vārdus. Jēzum nebija jāmetas lejā no Tempļa jumta, lai eņģeļi par Viņu
parūpētos. Viņam vienkārši bija jāsaka nē sātanam un jā Dievam, un
Dievs atsūtīja eņģeļus, kas apliecināja Viņa mīlestību un rūpes.

Jūs varat sagatavot pantu
sarakstu, kas bērniem
palīdzētu dažādās
kārdināšanās. (Pārskata
aktivitātē doti praktiski
ieteikumi, kā to darīt.)

Attēls 5-6

Mums jābūt ļoti pateicīgiem Jēzum, ka Viņš bija gatavs piedzīvot
kārdināšanas. Tādēļ, ka Jēzus pats cieta, kad tika kārdināts, Viņš ir
spējīgs palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti (Ebr. 2:18). Kad tev ir grūti
paklausīt Dievam, kad sātans mēģina panākt, lai dari sliktu, nesaki:
“Neviens nesaprot.” Kungs Jēzus saprot. Viņš lūdz, lai tu tiktu
pasargāts no grēka. Viņš ir pie tevis, lai palīdzētu uzvarēt sātanu. Viņš
palīdzēs tev atcerēties Dieva Vārdu un izmantot to cīņā pret sātanu.
Pirms beidzas pulciņa nodarbība, klusā lūgšanā saki Tam Kungam
par savām cīņām, lūdzot Viņa palīdzību. Tu pats piedzīvosi, ka, tieši
kā Bībelē teikts, Jēzus ir spējīgs palīdzēt tiem, kas tiek kārdināti.

CPA

Atkārtošanas spēle
Caurkritis

Atkārtošanas jautājumi
1. Kā sauca vīru, kurš kristīja Jēzu? (Jānis.)
2. Kur Jānis kristīja Jēzu? (Jordānas upē.)
3. Ko darīja Dievs Tēvs Jēzus, Dieva Dēla kristīšanas brīdī? (Dievs
Tēvs runāja no Debesīm un teica: “Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man
labs prāts.)
4. Ko darīja Dievs Svētais Gars? (Dievs Svētais Gars baloža veidā nolaidās
uz Kungu Jēzu.)

Spēlējiet šo spēli tāpat kā
Pogu punktus (40. lpp.),
bet trijās no olu ligzdiņām
ielīmējiet X un pārējās
punktus.
Kad bērns atbild pareizi, viņš
var sakratīt kasti, atvērt un
apskatīties, cik punktu viņa
komanda nopelnījusi. Ja
poga iekritusi X kastītē, šī
reize ir pa tukšo.
Bērns var turpināt kratīt kasti
un vākt punktus, cik ilgi grib,
bet, ja poga iekrīt X ligzdiņā,
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visi šajā reizē iegūtie punkti
ir zaudēti.
Uzvar komanda, kurai vairāk
punktu.

Atkārtošanas spēle
6. stundai
Lai sagatavotos 6. stundai,
pajautājiet bērniem, kuru
spēli tie vēlētos spēlēt
nākamajā reizē.

5. Pabeidz teikumu: “Ir viens Dievs, bet _____ Personas. (Trīs.)
6. Kas ir Dieva un visu Viņa bērnu ienaidnieks? (Sātans jeb velns.)
7. Kur un cik ilgi Jēzus tika kārdināts? (Tuksnesī, četrdesmit dienas.)
8. Kāds bija pirmais kārdinājums? (Sātans kārdināja, lai Jēzus pārvērš
akmeņus par maizi.)
9. Ko Kungs Jēzus lietoja, lai pārspētu kārdinājumus? (Viņš citēja
Dieva Vārdu.)
10. Kā Kungs Jēzus Debesīs palīdz kristiešiem, kad tie sastopas ar
kārdināšanām? (Viņš lūdz, lai tie tiktu pasargāti no grēka.)
11. Ko tu varētu atbildēt kādam, kurš saka: “Kungs Jēzus laikam
nespēj saprast, ko nozīmē piedzīvot kārdinājumu”? (Viņš zina,
ko nozīmē tikt kārdinātam, jo pats to piedzīvoja.)
12. Kungs Jēzus var mums kārdinājuma brīžos palīdzēt divu svarīgu
iemeslu dēļ. Viens no tiem ir, ka Viņš pats tika kārdināts. Kāds ir
otrais? (Viņš nekad negrēkoja.)

Pārskata aktivitāte
Dieva Vārda lietošana
Jēzus pārspēja sātanu ar Dieva Vārdu, ko zināja no galvas. Izmantojiet
doto materiālu, lai parādītu bērniem, ka arī viņi var iemācīties pārspēt
kārdināšanas, lietojot Dieva Vārdu.
Katram no sešiem bērniem iedodiet vienu no minētajiem pantiem.
Lasiet doto kārdinājumu sarakstu, un bērnam ar attiecīgo pantu tas
jāizlasa, lai pateiktu Dieva doto atbildi kārdinājumam.
1. “Meli nav nekāds nopietns grēks. Mazdrusciņ jau var pamelot.”
(“Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ikviens ar savu
tuvāko” – Ef. 4:25a.)
2. “Tu esi par vāju, lai uzvarētu kārdinājumu.” (“Lielāks ir Tas
[Svētais Gars], kas ir jūsos, nekā tas [sātans], kas ir pasaulē”–
1. Jāņa 4:4b.)
3. “Neviens jau neredz! Dari droši šo slikto lietu!” (“Jo tikai Viņš
[Dievs] vienīgi redz līdz zemes galiem, un Viņš skata visu to, kas
ir atrodams zem debesīm” – Īj. 28:24.)
4. “Jēzus ir tālu Debesīs, un Viņam vienalga, vai tu špiko vai nē.
Dari to droši!” (“Tādēļ arī Viņš [Kungs Jēzus].. vienmēr dzīvs
būdams, lai tos aizstāvētu” – Ebr. 7:25.)
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5. “Ir prātīgi nepaklausīt vecākiem.” (“Bērni, klausiet saviem
vecākiem, jo tā pienākas”– Ef. 6:1.)
6. “Nočiep naudu!” (“Tev nebūs zagt!” – 2. Moz. 20:15.)
Nokopējiet 71. lpp. materiālu katram bērnam ņemšanai uz mājām.
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6. stunda

Kungs Jēzus aicina mācekļus
Rakstu vietas
Jāņa 1:29, 35-50;
Mrk. 1:16-20; 2:13-17;
Lūk. 6:12-16.

Stundas vadlīnijas
Ievads
“Redzi, Dieva Jērs!”

Centrālā patiesība
Jēzus Kristus aicina cilvēkus kļūt par Viņa
mācekļiem.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Kad Jēzus runā tavā sirdī, 		
paklausi Viņa aicinājumam.
Atpestītajiem:
Turpini būt uzticīgs māceklis.
Seko Jēzum.
Bībeles pants
“Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi,
ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man
pakaļ.” Lūk. 9:23.
Uzskate
Attēli: 4-2, 4-3, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 un 6-6
vai
figūras: 20, 30, 33, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48 un 49.
Foni (vēlamie): Jūrmalas un āra skats.
Un
Centrālo patiesību parādiet uz pēdu
nospiedumiem (sk. 72. lpp.).
Varat uzrakstīt vārdus “uzticies”, “stāsti”,
“atstāj”, “mācies”, “paklausi” un izmantot tos
stundas gaitā.
Pārskata aktivitāte
Krīts, audums, vai flomāsters un baltā tāfele vai
balts papīrs.
Un/vai
Nokopējiet katram bērnam 73. lpp. dotos pēdu
nospiedumus.
Šķēres, līme un krāsainas kartītes.
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Notikumu attīstība
1. Andrejs un Jānis seko Kungam Jēzum.
CPN
2. Viņi to dienu paliek pie Jēzus.
3. Andrejs pie Jēzus atved Sīmani.
4. Sīmanis kļūst par mācekli.
5. Filips kļūst par mācekli.
CPN

6. Nātānaēls kļūst par mācekli.
7. Cits citam stāsta par Kungu Jēzu.

CPA

8. Pēteris, Andrejs, Jēkabs un Jānis lāpa tīklus.
9. Kungs Jēzus saka: “Seko Man…”
10. Tie atstāj savus tīklus un seko Jēzum.
11. Kungs Jēzus aicina Mateju.

CPN, CPA

12. Kungs Jēzus lūdz.
Kulminācija
Jēzus izraugās 12 mācekļus.
Noslēgums
Viņš tos māca.
Jēzus tos izsūta sludināt.

CPA
CPA, CPN

Jēzus Kristus dzīve – 1. grāmata

Evaņģēlija aktivitāte
Sagatavojiet vienkāršus
attēlus vai uzzīmējiet
simbolus uz baltās tāfeles.

Vai ir dzīve pēc nāves?
Vai esi kādreiz domājis par nāvi? Vairums bērnu par to nedomā, līdz
nomirst kāds, kuru viņi mīl. Kā tev šķiet, kas notiek pēc nāves?
Lai bērni pastāsta.
Uzlieciet kartīti ar X.

Daži bērni domā, ka nekas nenotiek pēc tam, kad viņi nomirst. Viņu
ķermeni apglabās, un tie vienkārši pārtrauks eksistēt. Bet Bībele māca,
ka tev ir ķermenis un dvēsele. Kādu dienu tavs ķermenis nomirs, bet
tava dvēsele dzīvos mūžīgi.
Uzlieciet kartīti ar lokveida bultu.

Daži bērni zina, ka tiem ir dzīva dvēsele, bet viņi domā, ka tā
atgriezīsies uz zemes citā cilvēkā vai radījumā. Bet Dievs Savā Vārdā
saka: “Cilvēkiem nolikts vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa” (Ebr. 9:27).
Katrs no mums tikai vienu reizi atstās šo dzīvi un tad stāsies Dieva
un mūžības priekšā.
Uzlieciet uz augšu vērsto bultu.

Daži bērni zina, ka tiem ir dzīva dvēsele un tikai viena dzīve uz zemes,
bet viņi domā, ka kādu dienu automātiski nokļūs Debesīs. Vai tā ir
patiesība?
Lai bērni atbild.
Uzlieciet bultu, kas rāda uz augšu un uz leju.

Patiesība ir tāda, ka vieni dosies pie Dieva uz Debesīm un citi mūžīgi
būs no Viņa šķirti ellē. Bībelē teikts: “Visi ir grēkojuši” (Rom. 3:23) un
“grēka alga ir nāve” (Rom. 6:23). Mēs visi esam grēcinieki. Mēs visi
esam darījuši sliktas lietas un pārkāpuši Dieva likumu, bet Dievs saka,
ka ikviens, kurš grēko, pelna nāvi (mūžīgu atšķirtību no Dieva ellē).
Uzlieciet kartīti ar krustu.

Bet Dievs tevi mīl, un Viņš darīja tā, lai tavi grēki varētu tikt piedoti.
Dievs sūtīja Savu Dēlu, Kungu Jēzu, uz zemi mirt tavu grēku
dēļ. Bībelē teikts: “Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par
netaisniem, lai jūs pievestu Dievam” (1. Pēt. 3:18). Jēzus mira tavā
vietā. Viņš uzņēmās sodu, ko tu esi pelnījis, lai varētu tevi pievest
Dievam. Tad Viņš atkal kļuva dzīvs. Ja vēl neesi uzticējies Jēzum
kā savam Pestītājam, tu vari to šodien izdarīt. Klausies, kad Bībeles
stundā stāstīšu par to vairāk.
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Stunda
1. aina
Vēlamais fons: Jūrmala. Uzlieciet Jāni Kristītāju (33), pūli (20) un Jēzu (40).

“Redziet,” viņš teica, un visi paskatījās. “Tur ir Dieva Jērs,” Jānis teica,
“kas paņems prom pasaules grēku” (no Jāņa 1:29).
Daži no Jāņa sekotājiem apstājās, lai to pārdomātu. “Dieva Jērs.” Tie
domāja par jēriem uz altāra Jeruzālemes Templī. Viens pēc otra tie
tika nokauti un viņu asinis izlietas (kas plūda no dzīvnieka). Šie jēri
mira grēku dēļ. Bet tie neatņēma grēkus. Dievs to tā bija iekārtojis līdz
brīdim, kad Viņa Dēls, Kungs Jēzus Kristus, nāks kā Dieva Jērs.

Attēls 4-2

Uz īsu brīdi aizvietojiet Jēzu (40) ar figūru 30.

Jēzus pie krusta izlietās asinis paņems grēku prom. Pēc tam vairs
nevajadzēs nevienu jēru, lai tas mirtu grēku dēļ, ne arī kādu citu
upuri. “Pasaules grēku,” Jānis teica. Jā, visa pasaule ir grēkojusi, un tas
ietver arī mani un tevi. Jēzus mira mūsu grēku, mūsu nepaklausības
Dievam dēļ.

Attēls 4-3

Noņemiet visas figūras.

2. aina
Vēlamais fons: Jūrmala. Uzlieciet Andreju (41) un Jāni (42).

Divi no Jāņa mācekļiem nākamajā dienā bija kopā ar viņu, kad garām
gāja Kungs Jēzus.

Attēls 6-1

Jānis atkal teica: “Redzi, Dieva Jērs” (no Jāņa 1:36).
Abi mācekļi uzreiz atstāja Jāni un sāka sekot Jēzum. Tie vēlējās vairāk
no Viņa, Dieva Jēra iemācīties. Tie gatavojās kļūt par Viņa mācekļiem
jeb sekotājiem.
Tas mums liek domāt, kas ir Jēzus Kristus māceklis. Māceklis ir tas,
kurš ir uzticējies Kungam Jēzum kā Dieva Jēram, kas miris viņa grēku
dēļ. Jēzus Kristus joprojām ir Dieva Jērs, kurš nesis pēdējo upuri
par grēkiem uz mūžīgiem laikiem. Jēzus joprojām aicina vīriešus un
sievietes, zēnus un meitenes kļūt par Viņa mācekļiem. Paklausība
Jēzus aicinājumam nozīmē uzticēšanos Viņam kā Tam, kurš miris par
taviem grēkiem, un paļaušanos, ka Viņš paņem prom tavus grēkus
un dara tevi taisnu Dieva priekšā uz visiem laikiem.
Uzlieciet uzrakstu “uzticies”.

Tādā veidā tu kļūsti par Dieva Jēra sekotāju jeb mācekli. Uzticēšanās
Kungam Jēzum ir paklausības Viņam sākums.
Uzlieciet Jēzu (40).

Dieva Dēls pagriezās pret viņiem. “Ko jūs meklējat?” Viņš jautāja.
“Mācītāj, kur Tu dzīvo?” tie jautāja.
“Nāciet, tad redzēsiet,” Kungs Jēzus teica.
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Viņi gāja. Tie palika visu dienu pie Jēzus. Divi mācekļi, kuri bija
sekojuši Jānim, nu mācījās no Kunga Jēzus. Kādas brīnišķīgas lietas
šie divi vīri, Andrejs un Jānis (ne Jānis Kristītājs, bet cits), iemācījās
tajā dienā!
Noņemiet visas figūras.

3. aina

Attēls 6-2

Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet Andreju (41).
Mesija nozīmē “Kristus” jeb
“Apsolītais”.

Andrejs nevarēja sagaidīt, kad varēs stāstīt par jaunumiem. Viņa brālim
Sīmanim jādzird par šo Vīru!
“Sīmani,” Andrejs sauca, “mēs esam atraduši Mesiju!”
Uzlieciet Pēteri (43).

Bībeles laikos vārds
raksturoja, kāds ir cilvēks.
Vārds Pēteris nozīmē “klints”.
Tādēļ, ka viņš bija izredzēts
sekot Jēzum, Sīmanis tika
pārveidots par cilvēku, kura
spēks ir Tai Kungā.

Nav brīnums, ka Andrejs bija sajūsmā. Cik ilgi vien viņš atcerējās,
tie, kuri mīlēja Dievu, runāja par gaidāmo Mesiju. Tie bija cerējuši
un gaidījuši laiku, kad Viņš nāks. Nu Viņš bija klāt! Sīmanis uzreiz
piebiedrojās Andrejam, un abi steidzās uzmeklēt Kungu Jēzu, Dieva
Dēlu.
Uzlieciet Jēzu (40).

“Tu esi Sīmanis,” Kungs Jēzus teica, “tevi sauks par Pēteri.”
Un Sīmanis, kuram bija jātiek sauktam par Pēteri, bija tikpat
sajūsmināts kā Andrejs. Iespējams, ka Andrejs un Pēteris to pastāstīja
savam draugam Filipam, jo viņi dzīvoja vienā pilsētā.
Noņemiet visas figūras.

Attēls 6-3

4. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet Jēzu (40) un Filipu (44).

Nākamajā dienā Kungs Jēzus sastapa Filipu.
“Seko Man,” Viņš teica.
Tā Filips kļuva par Kunga Jēzus mācekli. Arī Filips bija sajūsmā, un
viņš atrada Nātānaēlu.
Noņemiet Jēzu (40), uzlieciet Nātānaēlu (45).

“Mēs esam atraduši Apsolīto,” Filips teica. “To, par kuru Mozus un
pravieši rakstījuši! Tas ir Jēzus, Jāzepa Dēls no Nācaretes!” (Filips vēl
nebija sapratis, ka Jēzus ir Dieva Dēls.)
“Nācarete?” Nātānaēls iesaucās. “Vai kas labs var nākt no
turienes?”
“Nāc un redzi!” Filips teica.
Uzlieciet Jēzu (40).
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Redzot Nātānaēlu, Jēzus teica: “Redzi, patiesi godīgs cilvēks.”
“Kā Tu mani pazīsti?” jautāja Nātānaēls.
“Pirms Filips tevi sauca, Es tevi redzēju, kad tu biji zem vīģes koka,”
Jēzus teica. Tas bija, it kā Viņš teiktu: “Es tevi jau pazinu, pirms tu
par Mani domāji.”
Jēzus pazīst arī tevi, kāds esi. Un Viņš tevi mīl! Jēzus aicina, lai
atgriezies no saviem grēkiem un nāc pie Viņa. Jēzus aicina tevi kļūt
par Viņa sekotāju tāpat, kā aicināja Nātānaēlu. Varbūt, tu jau zini, ka
Jēzus tevi aicina sekot, tu vēlies paklausīt, bet īsti nezini, kā kļūt par
Viņa sekotāju. Ja vēlies pēc nodarbības man to pajautāt, es būšu pie
flanelogrāfa un labprāt no Bībeles parādīšu, kā kļūt par Kunga Jēzus
mācekli. Nāc ar mani parunāties.

CPN

“Mācītāj,” Nātānaēls teica, “Tu esi Dieva Dēls! Tu esi Israēla Ķēniņš!”
(Jeb jūdu Ķēniņš.)
Lai arī Filips par Jēzu bija teicis kā par Jāzepa Dēlu, Nātānaēls ticēja,
ka Viņš ir Dieva Dēls. Andrejs atveda savu brāli Sīmani, Filips atveda
savu draugu Nātānaēlu.
Būt Jēzus Kristus māceklim nozīmē stāstīt citiem par Viņu.
Uzlieciet uzrakstu “stāsti”.

Vai tev ir brālis vai draugs, kam varētu pastāstīt par Jēzu? Varbūt
viņi tev jautā, kādēļ lasi Bībeli vai kādēļ nesmejies par veco vīru ielas
otrā pusē. Vai esi izmantojis izdevību pateikt, ka tu piederi Jēzum
Kristum? Tu vari viņus uzaicināt uz nākamās nedēļas nodarbību, lai
arī tie varētu dzirdēt Dieva Vārdu. Jēzus joprojām aicina cilvēkus kļūt
par Viņa mācekļiem. Būt māceklim nozīmē nekaunēties darīt citiem
zināmu, ka piederi Jēzum Kristum. Filips stāstīja Nātānaēlam.

CPA

Kungs Jēzus, iespējams, smaidīja, kad teica Nātānaēlam: “Tu redzēsi
lielākas lietas nekā šīs.
Noņemiet visas figūras.

Esam mācījušies par pieciem vīriem, kuri kļuva par Dieva Dēla
mācekļiem. Vai atceries viņu vārdus? Tie dedzīgi vēlējās uzzināt vairāk
par Jēzu. Tie zināja, ka Jēzus vārdi ir svarīgi. Kad vien tie varēja būt
brīvi no sava darba, viņi vēlējās būt pie Jēzus.
5. aina

Attēls 6-4

Vēlamais fons: Jūrmala.

Andrejs, Pēteris un Jānis bija zvejnieki. Jāņa brālis Jēkabs, arī bija
zvaijnieks un dzirdēja par Kungu Jēzu Kristu. Kad tie sastapa Dieva
Dēlu, viņi par Jēzu runāja vairāk nekā par ko citu.
Uzlieciet Andreju un Pēteri (46) un Jēkabu un Jāni (47).

Kādu rītu zvejnieki gatavoja darbam savus tīklus. Pēteris un Andrejs
meta tīklus ūdenī un vilka ārā, lai izskalotu smiltis un sīkos akmentiņus.
Jānis un Jēkabs kopā ar savu tēvu bija pie laivas, aizlāpot dažus
caurumus tīklā.
Uzlieciet Jēzu (40).
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Paskatoties augšup, tie redzēja Kungu Jēzu nākam gar krastu. Ikreiz,
kad tie ieraudzīja Jēzu, viņi bija laimīgi. Jēzus nāca tieši uz turieni,
kur tie strādāja.
“Sekojiet Man,” Viņš teica, “un Es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem”
(no Mrk. 1:17).
Vīri saprata, ka šis aicinājums sekot ir ļoti īpašs. Tas nozīmē: “Atstājiet
savu darbu, pārtrauciet zvejot zivis. Nāciet un mācieties no Manis.
Ļaujiet Man jums mācīt par Dievu. Ļaujiet Man jūs izsūtīt vest citus
cilvēkus pie Manis.”
Kā, tavuprāt, viņi jutās? Varbūt viņu prāts bija neskaidrībā. Ir brīnišķīgi
tikt aicinātam (izredzētam) sekot Jēzum, bet – atstāt savu darbu?
Varbūt viņi atcerējās, cik smagi bija strādājuši pie citiem zvejniekiem,
kamēr sapelnīja pietiekami daudz naudas, lai varētu nopirkt paši
savas laivas, un rītos no Galilejas ezera tie izvilka daudz zivju. Kad
tie izkrāva savas laivas, atšķirodami mazās zivis no lielajām, ļaudis
krastā jau gaidīja, kad varēs nopirkt svaigas zivis. Vairs nedoties katru
dienu zvejā? Vairs nepārdot zivis? Kur viņi dabūs naudu, lai rūpētos
par savām ģimenēm?
Bet zvejnieki par šīm lietām pārāk ilgi nedomāja, jo Bībelē teikts, ka
Pēteris un Andrejs uzreiz atstāja savus tīklus un sekoja Jēzum (Mrk.
1:18). Jēkabs un Jānis atstāja savu tēvu un aizgāja no darba zvejā (Mrk.
19-20). Kungs Jēzus viņus bija izredzējis, un tie sekos.
Noņemiet visas figūras.

6. aina
Vēlamais fons: Āra skats.

Bērniem patiks izspēlēt
situāciju, kad Jēkabs un
Jānis atstāj savu tēvu un
citus zvejniekus.

Kungs Jēzus teica, ka Dievs Tēvs zina, ko mums vajag, un, ja mēs
Viņu liekam pirmajā vietā dzīvē, Viņš parūpēsies par mūsu vajadzībām
(Mat. 6:31-33). Mācekļi bija gatavi uzticēties Tam Kungam šajā lietā.
Viņi zināja, ka Dievs tos mīl, un ticēja, ka Viņš par tiem rūpēsies.
Šiem zvejniekiem varēja būt grūti saprast, ka Jēzus spēj mīlēt ikvienu.
Viņi bieži vien gāja garām Mateja, muitnieka, darbavietai. Vairums
ļaužu viņu ienīda. Muitnieki parasti bija negodīgi.
Uzlieciet Mateju (48).

Tie bieži vien ņēma no nodokļu maksātājiem vairāk naudas nekā
vajadzēja. Dienu no dienas Matejs sēdēja savā muitas būdā Galilejas
ezera krastā. Kādu dienu tai garām gāja Jēzus. Ļaudis drūzmējās ap
Viņu.
Attēls 6-5

Uzlieciet pūli (20) un Jēzu (40).

Andrejs, Pēteris un citi mācekļi, iespējams, arī bija tur. Bet Kungs
Jēzus palūkojās tieši uz Mateju.
“Seko Man,” Viņš teica.
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Matejs uzreiz atstāja savu vietu un naudu un sekoja!
Pēteris un Jānis atstāja savas laivas, Matejs atstāja savu muitnieka
darbu, jo kļūt par Jēzus Kristus mācekli vienmēr nozīmē kaut ko
atstāt.
Uzlieciet vārdu “atstāj”.

Tev tas nenozīmē atstāt māju vai skolu, bet gan visu to, kas ir slikts
tavā dzīvē. Sliktus vārdus, sliktu kompāniju, sliktus ieradumus, sliktu
raksturu… tu jau zini, kas tas ir. Vai esi gatavs to atstāt? Tas var
nozīmēt mainīt tavus uzskatus un domas, lai vari ticēt tam, ko māca
Bībele. Tu zini, kas tev būs jāatstāj.
Varbūt tu esi māceklis, bet citas lietas ir kļuvušas svarīgākas par Kungu
Jēzu. Ja ir laba TV pārraide, vai tu izlaid svētdienskolas nodarbību?
Kad tavs draugs aicina tevi iet ar viņu spēlēties Labās Vēsts kluba
nodarbības laikā, vai tu to dari? Lūdz, lai Dievs tev piedod un palīdz
būt uzticīgākam Kunga Jēzus Kristus sekotājam.

CPN

CPA

Nu jau mēs pazīstam septiņus mācekļus, kurus Jēzus aicināja darboties
kopā ar Viņu. Atkārtosim to vārdus – Andrejs un Pēteris, Jēkabs un
Jānis, Filips un Nātānaēls (kuru reizēm sauc par Bartolomeju) un
Matejs. Kungs Jēzus Savā darbā vēlējās izsūtīt 12 mācekļus.
Sabata dienas noslēgumā Kungs Jēzus uzkāpa kalnā.
Noņemiet Jēzu (40).

Bībelē teikts, ka Viņš devās tur lūgt Dievu. Jēzus lūdza visu nakti.
Viņš gatavojās izvēlēties pārējos, kurus sūtīs Savā darbā. Bija svarīgi
izvēlēties īstos. Tādēļ Jēzus runāja par to ar Savu Tēvu visu nakti.
Dievs lieto dabīgus cilvēkus
PĀRDABĪGAM darbam!

Noņemiet visas figūras.

No rīta, kad Jēzus kāpa lejā no kalna, tur, iespējams, bija liels
interesentu pulks, kas Viņu gaidīja. Dieva Vārdā teikts: “Viņš izredzēja
divpadsmit” (Lūk. 6:13). Septiņus jau esam nosaukuši. Pārējie pieci
bija: Toms, vēl viens Jēkabs, Sīmanis, Tadejs un Jūda Iskariots.

Varat uzrakstīt divpadsmit
mācekļu vārdus.

Attēls 6-6

7. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet Jēzu un mācekļus (49).

Šie vīri nekad nebija dzirdējuši tādu mācītāju kā Kungs Jēzus Kristus.
Viņi mīlēja tos brīžus, kad, esot prom no pūļa, varēja sēdēt un
klausīties savā brīnišķīgajā skolotājā. Kungs Jēzus daudz laika pavadīja,
mācīdams Saviem mācekļiem par Dievu un Viņa ceļiem. Reizēm tie
gaužām lēni saprata, bet Jēzus bija pacietīgs, jo mācīties no Kunga
Jēzus ir ļoti svarīgi katram māceklim.
Kungs Jēzus joprojām aicina cilvēkus par Saviem mācekļiem. Ja esi
Jēzus māceklis vai par tādu kļūsti, tu mācīsies no Viņa. Protams, tu
nevari sēdēt ar Jēzu kopā kalnā, bet tu mācies no Viņa, lasot Bībeli.
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CPA

Ikreiz, kad tiek lasīts vai izskaidrots Dieva Vārds, tev jāklausās ļoti
uzmanīgi. Ja esi pietiekami vecs, lai pats lasītu, tev jālasa Bībele katru
dienu, īpaši tad, ja piederi Kungam Jēzum. Ja vēlies parunāt ar mani,
kā katru dienu izlasīt nelielu daļu no Bībeles, dari to pēc nodarbības.
Mācekļi vienmēr mācās no Jēzus Kristus.
Uzlieciet uzrakstu “mācies”.

Ja arī tu nodzīvosi ļoti ilgi, tev joprojām būs, ko mācīties!
Kad mācekļi jau daudz ko bija iemācījušies, Kungs Jēzus Kristus tos
izsūtīja Savā darbā. Viņi neteica: “Mēs negribam iet!” Tie darīja to, ko
Meistars lika. Tie zināja, ka būt māceklim nozīmē paklausīt Jēzum.
Uzlieciet vārdu “paklausi”.

CPA

CPN
Varat ļaut bērniem klusi
lūgt saviem vārdiem. Lai tie
saka Dievam, ko atdod

CPA
Viņam. Labs atgādinājums
ir “Jebko, jebkad,
jebkur”. Varat izgatavot
grāmatzīmes, kas bērniem
atgādinātu par viņu
nodošanos.

Ja gribi būt Jēzus māceklis, arī tev jāpaklausa. Kad uzticies Kungam
Jēzum, Dieva Jēram, ka Viņš paņem prom tavus grēkus, tas ir
paklausības Viņam sākums. Tu, lasot Bībeli, mācies, kādu Jēzus
vēlas tevi redzēt, un tad paklausi. Piemēram, tu zini, ka Dievs saka:
“Bērni, paklausiet saviem vecākiem” (Ef. 6:1). Kā māceklis tu paklausi
Dievam, esot paklausīgs vecākiem pat tad, kad to nevēlies. Tu parādi,
ka esi Kunga Jēzus Kristus māceklis, paklausot Viņam.
Kungs Jēzus aicina visu veidu cilvēkus, visu veidu bērnus kļūt par Viņa
mācekļiem. Vai tu savā sirdī apzinies, ka Jēzus aicina tevi? Viņš tev
saka: “Seko Man!” Ja tu patiesi vēlies būt Jēzus māceklis, saki Viņam
klusi savā sirdī: “Dārgais Dieva Jērs, paldies, ka miri manā vietā. Lūdzu,
šķīstī mani no visiem grēkiem un dari par Tavu mācekli.”
Varbūt esi Jēzus māceklis, bet, mācoties par uzticēšanos, stāstīšanu,
atstāšanu, mācīšanos un paklausību, tu saproti, ka tavā dzīvē ir lietas,
kas tavam Meistaram nepatīk. Noslēgumā saki Viņam par to, lūdz
piedošanu un palīdzību būt labākam māceklim.

Atkārtošanas jautājumi
Atkārtošanas spēle
Dalībnieku mīļākā
spēle
Spēlējiet spēli, kuru
dalībnieki iepriekšējā reizē
izvēlējās kā savu mīļāko,
vai izraugieties kādu,
ņemot vērā viņu reakciju
uz iepriekšējām.

1. Kāpēc Jēzu sauc par Dieva Jēru? (Jēri mira grēku dēļ. Tos nokāva
un asinis izlēja uz altāra Templī. Vēlāk Jēzus mira, lai paņemtu prom
grēkus.)
2. Kādēļ divi no Jāņa Kristītāja mācekļiem izlēma sekot Jēzum? (Tie
vēlējās vairāk mācīties no Jēzus.)
3. Kā šodien zēns vai meitene kļūst par Jēzus mācekli? (Uzticoties
Kungam Jēzum kā kā Dieva Jēram, kurš mira viņa grēku dēļ.)
4. Kādēļ Andrejs stāstīja par Jēzu savam brālim Pēterim? (Dievs bija
apsolījis sūtīt Mesiju, un nu, kad Andrejs Viņu bija atradis, tas vēlējās,
lai arī Pēteris To sastop.)
5. Kādu svarīgu lietu darīja Andrejs un Filips, ko jādara katram
māceklim? (Tie stāstīja citiem par Jēzu.)
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6. Ko Jēzus domāja, zvejniekiem sakot: “Sekojiet Man, un Es jūs
darīšu par cilvēku zvejniekiem”? (“Atstājiet savu darbu, pārtrauciet
zvejot zivis. Nāciet un mācieties no Manis. Ļaujiet Man jums mācīt par
Dievu. Ļaujiet Man jūs sūtīt vest citus cilvēkus pie Manis.)
7. Četri zvejnieki uzreiz atstāja savas laivas un darbu. Kādēļ tas bija
ļoti svarīgs, iespējams, arī diezgan grūts lēmums? (Viņiem sekot
Jēzum nozīmēja atstāt savu darbu.)
8. Iespējams, ka pirmie mācekļi bija pārsteigti, redzot, ka Jēzus
par mācekli aicina arī Mateju. Kādēļ tie bija izbrīnīti? (Matejs bija
muitnieks, un vairums ļaužu ienīda muitniekus, jo tie parasti bija negodīgi.)
9. Lai kļūtu par Jēzus mācekli, tev jābūt gatavam kaut ko atstāt. Ko
tieši? (Piemēram, sliktus vārdus, sliktu kompāniju, sliktus ieradumus,
sliktu raksturu.)
10. Reizēm pat Jēzus mācekļiem nākas atstāt kādas lietas, jo tie Jēzu
mīl vairāk par visu. Pasaki vienu vai divus piemērus.
Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kādēļ Jēzu sauc par Dieva Jēru? (Viņš atdeva Savu dzīvību mūsu
grēku dēļ.)
2. Ko vīri darīja, kad Jēzus viņus aicināja? (Tie sekoja Jēzum.)

Pirmsskolnieku mīļākā
spēle
Izvēlieties mīļāko no
iepriekšējām.
Izmantojiet visus šīs sērijas
atkārtošanas jautājumus
pirmsskolniekiem.

3. Kā tu vari sekot Jēzum? (Ticēt Viņam kā Glābējam un paklausīt.)
4. Ko Jēzus darīja pirms 12 mācekļu izraudzīšanas? (Viņš lūdza
Dievu.)
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Pārskata aktivitāte
Uz kuru pusi?
(zils)

(melns)

1

2

(dzeltens)
4 1
3
(zils)
2(zils)
3
4

Ja iespējams, uz grīdas ar krītu uzzīmējiet paraugā dotās līnijas (vai uzzīmējiet tās uz auduma,
kas nolikts uz grīdas vai ar flomāsteriem uz baltās tāfeles vai uz lielas balta papīra lapas).
Izlasiet bērniem sekojošo sižetu.

Jūlija vairākas nedēļas nāk uz Labās Vēsts pulciņu. Vienā stundā viņa
dzird par Dieva Jēru, kas paņem prom pasaules grēku. Viņa daudz
par to nedomā. Viņa ir diezgan neuzmanīga un par saviem grēkiem
neraizējas. Viņa atstāj klubu.
Mēs esam savas diagrammas 1. punktā. Kurā virzienā Jūlija iet?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Pa melno ceļu prom no Jēzus.
Tajā pašā dienā Rolands dzird Bībeles stundu. Viņš saprot, ka ir
darījis daudz sliktu lietu, kas Dievam nepatīk. Rolands vēlas, lai Tas
Kungs viņu pārveido. Kad Rolands pāriet mājās, viņš nometas ceļos
pie savas gultas un lūdz, lai Kungs Jēzus piedod grēkus un pārveido
viņu. Kurā virzienā viņš dodas?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, pa dzelteno ceļu. Viņš ir kļuvis par Jēzus mācekli.
Rolands ir uzticējies Kungam Jēzum pirms dažām nedēļām. Viņa
labākais draugs Austris skolā ir pamanījis, ka Rolands pārtraucis lietot
daudz sliktu vārdu. Tagad viņš šķiet daudz laipnāks.
Austris jautā Rolandam: “Kā tu tik ļoti esi mainījies?”
Rolandam ir kauns stāstīt, ka Kungs Jēzus viņu ir izglābis un ka viņš
ir kļuvis par Jēzus mācekli.
Tagad esam 2. punktā.
Uz kuru pusi iet Rolands?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, pa zilo ceļu. Viņš joprojām ir Kunga Jēzus māceklis, bet neseko
tik cieši, kā vajadzētu.
Pāris dienas vēlāk Rolands saņem drosmi un pastāsta Austrim, ka
Kungs Jēzus ir pārveidojis viņa dzīvi. Viņš uzaicina Austri uz Labās
Vēsts pulciņu. Nu Rolands ir atkal atpakaļ uz ceļa, vai ne? Ņemsim
zilo nost.
Noņemiet vai izdzēsiet zilo līniju.

Rolandam patīk futbols. Reizēm pēc stundām piektdienās daži citi
zēni no viņa klases paliek zālē spēlēt futbolu. Arī Rolands piedalās,
bet 4.30 iet prom, jo 5.00 sākas Labās Vēsts pulciņš.
Piemērojiet laiku savai situācijai.

Viņš zina, ka daudz svarīgāk ir apmeklēt Labās Vēsts pulciņu un
mācīties no Dieva Vārda, bet šonedēļ viņam ir kārdinājums palikt
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uz futbolu. Viņš uzreiz lūdz Dievam palīdzību un atstāj futbolu un
savus draugus.
Tagad esam 3. punktā. Uz kuru pusi Rolands dodas?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, kopā ar Jēzu. Rolands vēlas mācīties no Jēzus un tādēļ citas lietas
reizēm nākas atstāt.
Noņemiet otro zilo līniju.

Parasti Rolands vakaros izlasa kādu vietu no Bībeles un lūdz Dievu,
pirms izslēdz gaismu un dodas gulēt. Šovakar viņš aizmirst palasīt
pirms gulētiešanas. Viņš jūtas pārāk noguris, lai lasītu Bībeli. Viņš
arī nelūdz.
Mēs esam 4. punktā. Pa kuru ceļu Rolands iet?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, viņš nedaudz ir novirzījies pa zilo taku. Rīt Rolandam jāatceras
lasīt un lūgt, lai atkal nonāktu uz pareizā ceļa!

Pārskata aktivitāte
Seko Jēzum
Nokopējiet katram bērnam 73. lpp. dotās pēdiņas. Bērni tās var
izgriezt un piestiprināt krāsainai lapai.
Ja esi Kunga Jēzus māceklis, izgriez šos trīs pēdu nospiedumus.
Pielīmē tos kartītei un turi savā Bībelē.
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Bērniņš
Ja esi
kristietis, tad
katru dienu saki
Kungam Jēzum,
ka tu Viņu mīli un
vēlies paklausīt.

Bērniņš
Ja esi
kristietis, tad
katru dienu saki
Kungam Jēzum,
ka tu Viņu mīli un
vēlies paklausīt.

Dievs Dēls

Tādā veidā es esmu paklausījis Dievam:
1. _______________________________

3. _______________________________

Tādā veidā es esmu paklausījis Dievam:
1. _______________________________

3. _______________________________

4. _______________________________

2. _______________________________

4. _______________________________

5. _______________________________

2. _______________________________

5. _______________________________

Dievs Dēls
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Jēzus Kristus ir Dievs Dēls
Pārskata aktivitāte 1. stundai

Jēzus Kristus ir Dievs Dēls

Pārskata aktivitāte 1. stundai pirmsskolniekiem

Dievs Dēls

Bērniņš
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Jēzus Kristus ir vienīgais Glābējs

Kungs Jēzus
ir vienīgais
Glābējs

2. stundas centrālā patiesība
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Jēzus Kristus piedzima kā Ķēniņš
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3. stundas centrālā patiesība
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Patiesa pielūgsme

Pārskata aktivitāte 3. stundai

Skolā

Sportā

Draudzē

Kopā ar draugiem

Ēdienreizēs

68

Mājās

Naudas lietās

Lūgšanā

Jēzus valstība

Pārskata aktivitāte 3. stundai
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Jēzus tika kārdināts

Jēzus Kristus
tika kārdināts,

bet nekad
negrēkoja

5. stundas centrālā patiesība
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“Nočiep naudu!”

“Ir prātīgi nepaklausīt vecākiem.”

to droši!”

vienalga, vai tu špiko vai nē. Dari

“Jēzus ir tālu Debesīs, un Viņam

šo slikto lietu!”

“Neviens jau neredz! Dari droši

kārdinājumu.”

Tev nebūs zagt!” – 2. Moz. 20:15.

“Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā
pienākas” – Ef. 6:1. “

“Tādēļ arī Viņš [Kungs Jēzus].. vienmēr
dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu” –
Ebr. 7:25.

“Jo tikai Viņš [Dievs] vienīgi redz līdz
zemes galiem, un Viņš skata visu
to, kas ir atrodams zem debesīm” –
Īj.28:24.

“Lielāks ir Tas [Svētais Gars], kas
ir jūsos, nekā tas [sātans], kas ir
pasaulē” –1. Jāņa 4:4b.

“Tu esi par vāju, lai uzvarētu

Mazdrusciņ jau var pamelot.”

“Tāpēc atmetiet melus un runājiet
patiesību ikviens ar savu tuvāko” –
Ef. 4:25a.

Dievišķā patiesība

Tev nebūs zagt!” – 2. Moz. 20:15.

“Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā
pienākas” – Ef. 6:1. “

“Tādēļ arī Viņš [Kungs Jēzus].. vienmēr
dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu” –
Ebr. 7:25.

“Meli nav nekāds nopietns grēks.

Sātana meli

“Nočiep naudu!”

“Ir prātīgi nepaklausīt vecākiem.”

to droši!”

vienalga, vai tu špiko vai nē. Dari

“Jēzus ir tālu Debesīs, un Viņam

šo slikto lietu!”

“Neviens jau neredz! Dari droši

kārdinājumu.”

“Jo tikai Viņš [Dievs] vienīgi redz līdz
zemes galiem, un Viņš skata visu
to, kas ir atrodams zem debesīm” –
Īj.28:24.

“Lielāks ir Tas [Svētais Gars], kas
ir jūsos, nekā tas [sātans], kas ir
pasaulē” –1. Jāņa 4:4b.

“Tu esi par vāju, lai uzvarētu

Mazdrusciņ jau var pamelot.”

“Tāpēc atmetiet melus un runājiet
patiesību ikviens ar savu tuvāko” –
Ef. 4:25a.

Dievišķā patiesība

“Meli nav nekāds nopietns grēks.

Sātana meli

“Nočiep naudu!”

“Ir prātīgi nepaklausīt vecākiem.”

to droši!”

vienalga, vai tu špiko vai nē. Dari

“Jēzus ir tālu Debesīs, un Viņam

šo slikto lietu!”

“Neviens jau neredz! Dari droši

kārdinājumu.”

“Tu esi par vāju, lai uzvarētu

Mazdrusciņ jau var pamelot.”

“Meli nav nekāds nopietns grēks.

Sātana meli

“Nočiep naudu!”

“Ir prātīgi nepaklausīt vecākiem.”

to droši!”

vienalga, vai tu špiko vai nē. Dari

“Jēzus ir tālu Debesīs, un Viņam

šo slikto lietu!”

“Neviens jau neredz! Dari droši

kārdinājumu.”

“Tu esi par vāju, lai uzvarētu

Mazdrusciņ jau var pamelot.”

“Meli nav nekāds nopietns grēks.

Sātana meli

Tev nebūs zagt!” – 2. Moz. 20:15.

“Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā
pienākas” – Ef. 6:1. “

“Tādēļ arī Viņš [Kungs Jēzus].. vienmēr
dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu” –
Ebr. 7:25.

“Jo tikai Viņš [Dievs] vienīgi redz līdz
zemes galiem, un Viņš skata visu
to, kas ir atrodams zem debesīm” –
Īj.28:24.

“Lielāks ir Tas [Svētais Gars], kas
ir jūsos, nekā tas [sātans], kas ir
pasaulē” –1. Jāņa 4:4b.

“Tāpēc atmetiet melus un runājiet
patiesību ikviens ar savu tuvāko” –
Ef. 4:25a.

Dievišķā patiesība

Tev nebūs zagt!” – 2. Moz. 20:15.

“Bērni, klausiet saviem vecākiem, jo tā
pienākas” – Ef. 6:1. “

“Tādēļ arī Viņš [Kungs Jēzus].. vienmēr
dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu” –
Ebr. 7:25.

“Jo tikai Viņš [Dievs] vienīgi redz līdz
zemes galiem, un Viņš skata visu
to, kas ir atrodams zem debesīm” –
Īj.28:24.

“Lielāks ir Tas [Svētais Gars], kas
ir jūsos, nekā tas [sātans], kas ir
pasaulē” –1. Jāņa 4:4b.

“Tāpēc atmetiet melus un runājiet
patiesību ikviens ar savu tuvāko” –
Ef. 4:25a.

Dievišķā patiesība

Lieto Dieva Vārdu

Pārskata aktivitāte 5. stundai
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Seko Jēzum
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6. stundas centrālā patiesība
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Pārskata aktivitāte 6. stundai

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē



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).

