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Ievads
Skolotājam nav lielāka uzdevuma kā bērnu iepazīstināšana ar Kunga Jēzus Kristus Personu un darbu. Viņš ir vienīgais
ceļš pie Dieva. Viņš ir Rakstu lielā tēma un atslēga. Vai Viņš neteica: “Raksti.. liecina par Mani” (Jāņa 5:39)?
Otrajā grāmatā par Kristus dzīvi gribam pastāstīt par dažiem notikumiem un mācību Kristus publiskās kalpošanas
sākuma periodā. Iepazīstinot savas grupas zēnus un meitenes ar mūsu godības pilno Pestītāju, jūsu lūgšana ir
divējāda – lai vēl neatpestītie uzticētos Jēzum un tie, kuri jau ir pestīti, pieaugtu Kristus žēlastībā un atziņā un tiktu
pārvērsti Viņa līdzībā.

Bībeles patiesību mācīšana
Mēs kā skolotāji rīkojamies bezatbildīgi, ja mācām bērniem tikai Bībeles stāstus. Ir svarīgi, lai bērni iemācītos
patiesības, kuru dēļ šie stāsti ir uzrakstīti, un tad ietu soli tālāk un saskatītu, kā šī patiesība attiecas uz viņu ikdienas
dzīvi. Protams, vienā stundā mēs nevaram ietvert visu mācību, kas iekļauta konkrētajā stāstā, tādēļ katrai stundai tiek
izraudzīta viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana caurvij stāstu, bet, lai palīdzētu jums sagatavoties,
konkrētās vietas ir apzīmētas ar burtiem CP. Tāpat tās ir apzīmētas arī stundu plānā.
Apzīmējumam pievienots arī burts N vai A, lai parādītu, uz kuriem bērniem, neatpestītajiem vai atpestītajiem,
patiesība ir vērsta. Tekstā to paskaidro frāzes: “Ja tu neesi uzticējies, ka Kungs Jēzus piedod tavus grēkus” vai:
“Kristieši, jūs…”.
Patiesības pielietojums ir atzīmēts ar līniju pie teksta. Jūs varat pielietojumu pielāgot tā, lai tas labāk derētu bērniem,
kurus mācāt. 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. Tiem var
rasties jautājumi, viņiem var būt nepieciešama palīdzība vai iedrošinājums, lai saprastu, ko lūgt.
Mācot atpestītos bērnus, var nākties tiem dot padomu grūtās situācijās, var rasties nepieciešamība izskaidrot, 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. Beidzot, 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,
nenākot pie jums, nav iespējams nākt pie Kristus vai arī ka glābšanu iegūst tādēļ vien, ka bērni 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 to tev paskaidrošu ar Bībeles
palīdzību. Nodarbības beigās es stāvēšu pie tā koka. Atceries, ka es nevaru paņemt prom tavus grēkus – to spēj tikai
Kungs Jēzus –, bet es labprāt tev skaidrāk izstāstīšu, kā nākt pie Viņa. Nāc un apsēdies man blakus (norāda vietu).”
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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 stāvēšu pie klavierēm. Es labprāt uzzinātu, ja tu jau esi uzticējies Jēzum Kristum
kā savam Kungam un Glābējam, lai varu par tevi aizlūgt un varbūt palīdzēt.”

Praktizējieties figūru izvietošanā uz flaneļa tāfeles

Praktizējieties uzskates lietošanā un flanelogrāfa ainu nomaiņā, pirms ejat uz nodarbību. Pamatīgi iepazīstieties ar
visām figūrām, lai būtu skaidrs, kurā stundas daļā tās izmantot. Ainaviskos fonus var iegādāties kopā ar stundas
materiāliem. Mēs dodam ieteikumus pirms katras ainas, bet tie nav obligāti. Visā nodarbībā var izmantot vienkāršu
flaneli.

Papildu uzskate

Uz plakāta uzrakstiet katras stundas centrālās patiesības, pielīmējiet tām aizmugurē 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
Lapas labajā vai kreisajā pusē ir doti papildu norādījumi, sniedzot fona informāciju vai ieteicamās idejas, kā darīt
stundu pievilcīgāku.
Šīs idejas ir domātas bērnu iesaistīšanai, izmantojot dažādus mācīšanās stilus. Lai sekmīgāk apgūtu vielu, dažiem
bērniem nepieciešams redzēt vai rakstīt, citiem savukārt dzirdēt vai runāt, citiem – aptaustīt vai pieskarties un vēl
citiem nepieciešams ņemt aktīvu dalību.
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, tā 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) noskaidrotu, ko vairāk uzsvērt, lai bērni labāk atcerētos,
3) nodarbībā sagādātu jautrību. Bērniem patīk sacensības, viņi gaida šo nodarbības daļu. Taču tā nav tikai spēle,
tās ir mācības.
Šajā teksta materiālā ir ietverti jautājumi vienīgi par nodarbības tēmu. Būtu derīgi uzdot jautājumus arī par dziesmām,
Bībeles pantu un par citu, ko mācāt. Tādā gadījumā bērni saprastu, ka svarīga ikviena nodarbības daļa.
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Pārskats
Stunda
Brīnums kāzās
Jāņa 2:1-11

Jaunas dzīves
sākums
Jāņa 2:13-16,23
Jāņa 3:1-16
Jāņa 7:44-52
Jāņa 19:39-42
4. Mozus 21:5-10
Samariešu sieva
Jāņa 4:3-30, 39-42
		

Tas Kungs
dziedina zēnu, bet
tiek noraidīts Savā
pilsētā

Centrālā
patiesība
Kungs Jēzus ir
visspēcīgs

Pielietojums

Bībeles pants

Neatpestītajiem: Uzticies, ka Jēzus tevi “Cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās,
izglābj.
kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat
krusta nāvei!” Filipiešiem 2:8
Atpestītajiem: Uztici Viņam visas savas
problēmas.

Tev jāpiedzimst no Neatpestītajiem: Lūdz, lai Dievs tevi
augšienes
dara par jaunu radījumu un
ieved Savā ģimenē.

“Tāpēc arī DievsViņu ļoti paaugstinājis
un dāvājis Viņam Vārdu pāri visiem
vārdiem.” Filipiešiem 2:9

Mūžīgā dzīvība
ir Dieva dāvana
caur Kungu Jēzu
Kristu

Neatpestītajiem: Vienīgā iespēja, kā tu
vari iegūt mūžīgo dzīvību, ir
nākt pie Jēzus Kristus.

Bez ticības nevar
patikt Dievam

Neatpestītajiem: Tev jāuzticas, ka
vienīgi Kristus tevi izglābj.

“Lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs
un zemes virsū, un pazemē.”

Atpestītajiem: Tev katru dienu
jāturpina uzticēties Kristum
un Viņa Vārdam.

Filipiešiem 2:10

Neatpestītajiem: Uzticies, ka Jēzus to
dara tavā labā.

Turpiniet mācīties Filipiešiem 2:10

Jāņa 4:45-54

Turpiniet mācīties Filipiešiem 2:9

Atpestītajiem: Ja esi kristietis, tad vari
būt drošs, ka tev ir mūžīgā
dzīvība.

Lūkas 4:16-32
Īpašs uzsvars:
Kungs Jēzu ir
(Īpaša evaņģelizācijas vienīgais, kurš
var paņemt prom
stunda)
grēka tumsu
Marka 10:46-52
Aklā Bartimeja
dziedināšana

Lūkas 18:35-43
Dziedinātā sieviete Kungs Jēzus mīl
un no mirušajiem katru personīgi
uzmodinātā
meitene
Marka 5:21-43
Lūkas 8:40-56

Neatpestītajiem: Var būt pārliecināts, ka Jēzus “Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus
tevi atpestīs, ja nāksi pie Viņa.
Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par
godu.” Filipiešiem 2:11
Atpestītajiem: Jēzus tevi mīlēja un mira
tavā vietā, un Viņš tevi mīlēs
vienmēr un rūpēsies par tevi,
tādēļ stāsti Viņam par savām
problēmām.
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1. stunda
Brīnums kāzās
Stundas vadlīnijas
Ievads
Satraukums Kānā.

Rakstu vieta
Jāņa 2:1-11.
Centrālā patiesība
Kungs Jēzus ir visspēcīgs.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies, ka Jēzus, tevi izglābj.
Atpestītajiem: Uztici Viņam visas savas problēmas.

Notikumu attīstība
1. Sagatavošanās kāzām.
2. Tiek uzaicināts Kungs Jēzus un mācekļi.

CP

3. Ierodas viesi.

Bībeles pants
“Cilvēka kārtā būdams, Viņš pazemojās, kļūdams
paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei!”
Filipiešiem 2:8

4. Pietrūkst vīna.

CPN

5. Marija par šo problēmu stāsta Kungam Jēzum.

Uzskate
Attēli: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4 un 1-5
vai
figūras: 1, 2, 3, 4, 5 un varat izmantot kāzu
viesu papildfigūras.
Vēlamie foni: Iekšskats un ārskats.
Pārskata aktivitāte
Papīrs un zīmuļi.

6. Jēzus noraida Mariju.

CPA

7. Marija saka, lai kalpi dara to,
ko Jēzus teiks.

CPN

8. Jēzus liek kalpiem piepildīt
traukus ar ūdeni.

CPA

9. Kalpi paklausa, un ūdens pārvēršas vīnā. 		
CPN
Kulminācija
Uzraugs saka līgavainim: “Šis ir vislabākais
vīns.”

Piezīme skolotājam
Mācot, varat censties izvairīties no jautājuma,
kādēļ kāzās tika lietots vīns. Tas var novirzīt
no galvenās mācības. Ja bērniem ir par
to jautājumi, varat to viņiem paskaidrot
individuāli. Iespējams, ka vīns bija ar zemu
alkohola procentu. Vīns tika un joprojām
daudzās valstīs tiek dzerts tādēļ, ka ūdens ir
piesārņots.

Noslēgums
Mācekļi uzticas Kristum.
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Īsa uzskates stunda
Tikai viens
Paceliet savu Bībeli.
Skaitļi Dieva Vārdā, Bībelē, ir ļoti svarīgi. Dievs mums dod dienu numerāciju,
cilvēku un dzīvnieku skaitu. Kādus skaitļus Bībelē jūs zināt?
Īsas pārrunas.

Izmantojiet trīs krāsainus
vieniniekus: zelta (vai
dzeltenu), divpusēju, kuram
viena puse melna, otra balta,
un sarkanu, kurš ir salocīts
krusts.

No visiem Bībeles skaitļiem šie ir mani mīļākie!

Paceliet zelta vieninieku.
Bībelē teikts: “Tas Kungs, mūsu Dievs, ir vienīgais Kungs!” (5. Moz. 6:4)
Dievs ir vienīgais, kurš radīja šo pasauli un visu, kas tajā, ieskaitot tevi!
Dievs ir varens un svēts (pilnīgs). Dievs tevi vēro un zina visu, ko tu domā
un dari. Dievs vēlas, lai tu kļūtu par Viņa bērnu un kādu dienu būtu kopā
ar Viņu Debesīs.

zelta

Bet ir viena liela problēma, kas tevi šķir no Dieva.
Otrā rokā paceliet tumšo vieninieku. Turiet rokas tālu vienu no otras.

melns (1. puse)

Tā ir grēka problēma. Grēks ir viss, ko tu domā, saki vai dari, kas nesaskan
ar Dieva likumiem. Kad tu melo, lādies, nepaklausi vecākiem jeb domā par
kādu sliktu, tu grēko. Ikviens, kas atrodas šajā telpā, ir grēkojis pret Dievu.
Kā es to zinu? Bībelē teikts: “Nav neviena, kas dara labu, it neviena”
(Ps. 14:3). Neviens cilvēks nav pietiekoši labs, lai nokļūtu Debesīs.
Tavs grēks tevi šķir no Dieva, un, ja nomirsi bez grēku piedošanas, tu
būsi mūžīgi šķirts no Dieva vietā, ko sauc par elli.

balts (2. puse)

sarkans krusts
(šķērskokus
atlociet atpakaļ)

Kā tad tu vari iegūt grēku piedošanu?

Evaņģēlija aktivitāte
pirmsskolniekiem

Nolieciet zelta un melno vieninieku. Parādiet sarkano.

Ir tikai viena iespēja. Jēzus teica: “ES ESMU ceļš, patiesība un dzīvība;
neviens netiek pie Tēva kā vien caur Mani” (Jāņa 14:6). Jēzus ir
nevainojamais (bezgrēcīgais) Dieva Dēls. Viņš nekad nav darījis neko
sliktu un nekad arī nedarīs. Bet tu esi darījis sliktu, un Jēzus nāca uz
zemes, lai uzņemtos tevis pelnīto sodu.

Līdzdaliet evaņģēliju,
izmantojot Bezvārdu
grāmatu. Pamācība, kā
lietot Bezvārdu grāmatu,
saņemama BKIA birojā.

Atveriet sarkano vieninieku, lai izveidotos krusts.
Jēzus ļāva, lai cilvēki Viņu piesit krustā, kur Viņš cieta, asiņoja un nomira.
Paņemiet melno vieninieku un turiet krusta priekšā.
Jēzus saņēma sodu par visiem taviem grēkiem. Kad Jēzus nomira, Viņu
apglabāja. Pēc trim dienām Viņs augšāmcēlās no mirušajiem un šodien ir
Debesīs. Jēzus sagādāja vienīgo iespēju, kā tu vari saņemt grēku piedošanu.
Nolieciet sarkano krustu. Parādiet melnā vieninieka balto pusi un tam blakus nolieciet
zelta vieninieku.
Kad tu tici Jēzum kā savam Glābējam, Dievs tev piedod grēkus. Dievs tevi
iekšēji izmaina, lai vari Viņu pazīt un kādu dienu nokļūt Debesīs. Vai esi
uzticējies Jēzum? Klausies uzmanīgi, kad nodarbībā vēl par to runāsim!
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Stunda
Parādiet pirmsskolniekiem
plīvuru un ļaujiet pataustīt.
Viņi var iztēloties, ka dodas
uz Kānu.

Kānā bija varens satraukums. Tur tika gatavotas kāzas. Esmu
pārliecināts, ka gan līgavaiņa, gan līgavas mājās plāni tika kalti jau
daudzas nedēļas pirms kāzām. Tika šūti kāzu apģērbi. Plānoja, kāds
būs kāzu mielasts. Cik daudz ēdiena vajadzēs. Cik daudz vīna. Kuri
tiks aicināti kāzās.

Lai bērni atrod Kānu kartē.
Pēc Jēzus kristībām un
kārdināšanas Viņš, aicinot
Savus pirmos sešus
mācekļus (Andreju, Jāni,
Pēteri, Jēkabu, Filipu
un Nātānaēlu), atradās
Betānijas apkaimē. Šis
notikums bija apmēram trīs
dienas pēc tam, kad Jēzus
aicināja Nātānaēlu.

1. aina
Vēlamais fons: Āra skats.

Beidzot šī diena pienāca! Viss bija sakārtots un gatavs. Viesi jau bija
ceļā.
Uzlieciet Jēzu (1) un mācekļus (2).

Jēzus un Viņa mācekļi bija aicināti. Iespējams, ka jaunā pāra ģimene
bija Kunga Jēzus ģimenes radinieki, jo arī Jēzus māte Marija bija
aicināta.

Attēls 1-1
Tā kā Bībelē Jāzeps vairs
nav pieminēts, iespējams, ka
viņš bija miris.

Mērojot putekļaino ceļu, Jēzus un Viņa mācekļi droši vien cerēja uz
jauku dienu. No malas tā izskatījās gluži parasta vīru grupiņa. Kurš
tomēr bija savādāks?

CP

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, protams, ka Kungs Jēzus Kristus! Viņš neizskatījās savādāks. Jēzus
bija tāds pats jauns vīrietis kā pārējie. Bet Viņš bija arī Dievs – Dieva
vienīgais Dēls, jo Jēzus nepārtrauca būt Dievs, kļūstot par cilvēku.
Tajā brīdī mācekļi neaptvēra, ka iet blakus Tam, kurš radījis pasauli,
sauli, zvaigznes un planētas. Tas, kuram tie sekoja, ir visvarenais,
visspēcīgais Dieva Dēls, kurš spēj visu, ko vien vēlas. Mācekļi to vēl
nesaprata, bet viņi zināja, ka Jēzus Kristus ir kaut kas sevišķs, un
priecājās doties kopā ar Viņu uz kāzām.
Noņemiet visas figūras.

2. aina

Attēls 1-3

Vēlamais fons: Iekšskats.

Kad visi viesi ieradās, tie apstājās pie lieliem ūdens traukiem.
Uzlieciet kalpus (3) un viesus (4).

Tādēļ, ka ielas un ceļi bija putekļaini un cilvēki valkāja sandales, viņu
kājas bija noputējušas un netīras. Kalpi stāvēja pie ūdens traukiem, lai
nomazgātu viesiem kājas. Tajā zemē bija likums par roku mazgāšanu,
tādēļ ikvienam ciemiņam vajadzēja ļaut kalpiem liet ūdeni sev uz
rokām pat tad, ja tās bija tīras. Kalpiem bija vajadzīgi lieli trauki ar
ūdeni, lai varētu visus nomazgāt.

9
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Lai bērni nogaršo sulu un
cepumus. Īpaši tas patiks
pirmsskolniekiem.

Saviļņojums pieauga. Beidzot maltīti varēja likt galdā. Ar īpašiem
ēdieniem pildītas paplātes tika pasniegtas no rokas rokā. No lielām
krūkām tika liets vīns. Ieradās arvien vairāk un vairāk cilvēku.
Ja vēlaties, uzlieciet papildfigūras.

Kāzas tajā valstī ļoti atšķīrās no mūsu kāzām. Pa ielām virzījās kāzu
procesija: līgava no savas mājas tika vesta uz līgavaiņa māju, kur
norisinājās kāzu svinības. Tika ielūgts daudz draugu un kaimiņu, un
svinības reizēm turpinājās vairākas dienas. Vajadzēja daudz ēdamā un
dzeramā, un kalpi bija noskrējušies, rūpējoties, lai viss būtu kārtībā.
Atkal un atkal tika piepildītas krūkas.
Kalps ieradās ar savu tukšo krūku, lai to piepildītu.
Vīns bieži vien tika lietots
(daudzās valstīs tā joprojām
ir) tādēļ, ka trūka tīra ūdens.
Daudzi Bībeles komentētāji
domā, ka vīns bija stipri
atšķaidīts un saturēja maz
alkohola. Neļaujiet šai tēmai
novirzīt no galvenā – no
Dieva Dēla godības, veicot
pirmo brīnumdarbu.

Attēls 1-2

“Piedod, bet vīna vairs nav,” viņam atteica.
Nav vīna! Kāda nelaime! Tas izjauks visas kāzu svinības! No mutes
mutē klusām viesus pāršalca ziņa: “Vairs nav vīna!”
To dzirdēja Marija, Kunga Jēzus māte. “Ko lai dara?” viņa domāja.
Noņemiet visas figūras.

Marija neko nevarēja darīt, bet viņas Dēls gan varēja. Marija zināja,
ka Jēzus ir Dieva Dēls, ka Viņš visu spēj.
Marijai bija taisnība.
Uzlieciet Jēzu (1).

Kungs Jēzus bija vienīgais, kurš tajā mājā varēja nepieļaut šai problēmai
izbojāt kāzu mielastu. Vai atceries, kādēļ Viņš spēj palīdzēt?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, Jēzus nebija vienkāršs cilvēks kā visi pārējie tajā namā. Viņš
ir Dievs – Dievs Dēls. Jēzus ir visspēcīgs. “Visspēcīgs” nozīmē, ka
Jēzus spēks ir neierobežots. Es un tu nekad nespēsim aptvert, cik
daudz spēka un varas ir Jēzum. Viņš spēj atrisināt problēmas, kuras
nevienam citam nav pa spēkam. Jēzus var darīt to, ko neviens cits
nespēj.
CPN

Ja nekad neesi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, tad tava
vislielākā problēma ir grēks. Tu esi piedzimis ar tieksmi rīkoties slikti.
Vai tev nav bijusi vēlēšanās allaž vainot kādu citu par slikto, ko pats
esi izdarījis? Varbūt tu pārnāci mājās kādu stundu vēlāk, nekā tas bija
domāts, un meloji, ka Jāņa mamma vēlējās, lai tu paliec paspēlēties
ar zēnu. Tu zināji, ka tā nav patiesība, taču tas tev palīdzēja izbēgt no
nepatikšanām mājās. Tu nepaklausīji Dievam. Viņš ir teicis nemelot.
Tavs grēks ir ļoti nopietna lieta, jo tas tevi šķir no Dieva, un tev
draud briesmas tikt mūžīgi šķirtam no Viņa. Vai tā nav neatrisināma
problēma?
Tu pats sev nevari palīdzēt, es tavu problēmu nespēju atrisināt, un
tas nav pa spēkam nevienam cilvēkam uz zemes. Bet atceries, mēs
10
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runājām, ka Kungs Jēzus ir visspēcīgs. Viņam nekas nav par grūtu.
Bībelē teikts, ka Jēzus var paņemt prom tavus grēkus un darīt tavu
dzīvi Dievam pieņemamu. Jēzus mira pie krusta un saņēma no Dieva
sodu par grēkiem. Šodien Jēzus ir dzīvs, joprojām visspēcīgs, vienīgais,
kurš var tevi salīdzināt ar Dievu. Jēzus spēj izdarīt to, ko neviens cits
nevar, un Marija to mazliet saprata.
Marija aizsteidzās pie sava Dēla un sacīja: “Jēzu, viņiem vairs nav
vīna!”

Attēls 1-4

Uzlieciet Mariju (5).

Ja nesaprotam, ko nozīmē Kungs Jēzus, Viņa atbilde Marijai mums
šķiet savāda. Izlasīsim, ko Viņš sacīja. Bībelē, Jāņa 2:4, teikts: “Kas
Man ar tevi, sieva? Mana stunda vēl nav nākusi.”

Bērns var izlasīt šo vietu.
Sarunājiet pirms nodarbības,
kurš to darīs.

Marija bija mēģinājusi Jēzum pateikt, lai kaut ko dara vīna lietā. Jēzus
nebija rupjš pret Mariju, bet gan noteikti pateica, ka viņai nav jāiesaka,
kad izmantot Viņam Savu varu. Jēzus ir Dieva Dēls, un vienīgi Dievs
Tēvs norādīja Savam Dēlam, ko darīt. Tā bija patiesība, ko Marijai
vajadzēja iemācīties. Kungs Jēzus izlietos Savu spēku ne tādēļ, ka
Marija lūdza, bet gan tādēļ, ka Dievs, Viņa Tēvs, to vēlas. Jēzus rīkosies
vienīgi saskaņā ar Sava Tēva gribu.

Jēzus neizrādīja necieņu
vai mīlestības trūkumu pret
Mariju, uzrunādams viņu
vārdā “sieva”. Šo pašu vārdu
Jēzus izmantoja, karādamies
pie krusta un uzticēdams
Mariju Jāņa gādībai (Jāņa
19:26).

Vai tu kādreiz esi centies Jēzum pateikt, ko darīt? Reizēm zēni un
meitenes tā dara. Varbūt tev ir kāda problēma, un tu zini, ko vēlies, lai
Tas Kungs šajā sakarā dara. Piemēram, tavs skolotājs netic Kungam
Jēzum un skolā saka, ka Bībelē nav taisnība. Varbūt tev ir kārdinājums
lūgt: “Kungs, dod man citu skolotāju!” Tu bieži vien esi lūdzis un teicis
Kungam Jēzum, ko darīt tavā labā, bet problēma joprojām pastāv.
Ko tev vajadzētu darīt? Kura ir pareizā atbilde?

CPA
Marija varēja sagaidīt
brīnumu un Jēzus godības
pilnīgu atklāšanos, bet
Jēzus viņai atgādināja, ka
ne tai izrīkot Viņa autoritāti.
Jēzus darbojās saskaņā ar
dievišķo dienaskārtību un bija
pakļauts vienīgi Sava Tēva
gribai.

a) Pārstāj lūgt un gaidi, ko Jēzus darīs.
b) Turpini lūgt un teikt, ko Jēzum vajadzētu darīt tavā labā.
c) Turpini lūgt un stāsti par savu problēmu, bet lūdz, lai Jēzus to
atrisina tā, kā Viņš vēlas.
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Trešā atbilde ir vispareizākā. Turpini pienest savu problēmu Jēzum, jo
Viņš ir Visvarenais, Visspēcīgais. Jēzus zina pareizo tavas problēmas
risinājumu un Viņš atbildēs īstajā laikā. Patiesībā šajās kāzās bija īstais
laiks Jēzum parādīt Savu spēku.

Varbūt bērns var izlasīt pantu
no jūsu Bībeles.

Marija zināja, ka Jēzus ir visvarenais Dieva Dēls, tādēļ pievērsās
kalpiem, teikdama: “Ko Viņš jums teiks, to dariet” (Jāņa 2:5). Ar to
viņa domāja: “Ja darīsiet tā, kā Jēzus saka, Viņš varēs atrisināt jūsu
problēmu.”

Marijas norādījumi parāda
viņas ticību Jēzum.

Kalpi paskatījās uz Jēzu. Ko Viņš teiks?

Izlasiet pats (vai bērns) pantu
no Bībeles.

Jēzus palūkojās uz sešiem lielajiem akmens ūdenstraukiem, kas bija
tikuši izmantoti, lai viesi varētu nomazgāties. Jāņa 2:7 mēs lasām, ka
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Jēzus teica: “Piepildiet traukus ar ūdeni.”
Attēls 1-5

Noņemiet Mariju (50), uzlieciet kalpus (3).

Bērniem patiks izspēlēt šo
un nākamo ainu. Izvēlieties
dažus bērnus Marijas, kalpu,
Jēzus un mācekļu lomām.
Uzrakstiet dialogus uz lapām,
lai bērni tos izlasa.

Kalpi varēja nodomāt: “Tas nu gan ir jocīgi, ka tagad jāpiepilda trauki.
Kādēļ gan mums pieliet traukus ar ūdeni? Visi viesi ir ieradušies, visi
ir nomazgājušies, un mums vajadzīgs vīns, ne ūdens. Vai Viņam nerūp
mūsu problēma?”

CPA

Kungam Jēzum tā rūpēja, un Viņš gatavojās izmantot Savu lielo spēku,
lai palīdzētu. Kristiešu zēn un meitene, vai nav brīnišķīgi apzināties,
ka Kungs Jēzus ir ieinteresēts ikvienā tavā problēmā – Viņš rūpējas
par tevi. Jēzus izmantos Savu varu, lai tev palīdzētu. Varbūt tava
ģimene netic Kungam Jēzum, un, šķiet, neviens nesaprot, kam tu
tici. Visvarenais Kungs Jēzus Kristus ir ieinteresēts tavā problēmā, un
Viņš palīdzēs. Viņam neviena problēma nav par grūtu. Turpini stāstīt
Viņam par savām grūtībām. Lūdz Viņu katru dienu pēc palīdzības.
Reizēm, kad tev ir grūtības, ir labi, ja vēl kāds lūdz kopā ar tevi. Vēlos,
lai tu zinātu, ka arī es esmu gatavs lūgt, ja tev ir kāda problēma. Mēs
varam lūgt kopā. Tu vienmēr droši vari man pastāstīt, ja tev ir kāda
problēma, lai mēs abi varam lūgt un uzticēt Jēzum to atrisināt. Kungs
Jēzus ir apsolījis atbildēt uz Savu bērnu lūgšanām. Viņš nav solījis, ka
kristiešiem viss būs viegli, bet ir apsolījis palīdzēt. Varbūt Jēzus drīz
vien izglābs vēl kādu no tavas ģimenes. Jēzus ar Savu spēku uzturēs
tevi, lai esi uzticīgs. Jēzus tev palīdzēs dzīvot kristīgu dzīvi tavās mājās.
Jēzus vēlas tev palīdzēt tāpat, kā gribēja to kāzu svinībās. Tādēļ Viņš
lika piepildīt traukus ar ūdeni.

Ir interesanti, ka Jēzus
Savam brīnumam izraudzījās
šos šķīstīšanās traukus.
Paradums šķīstīties ar ūdeni
bija jūdu likumu noteikts, bet
Jēzus bija nācis parādīt ceļu
uz jauno derību Viņa asinīs.

Galda uzraugs varēja būt
kā viesmīlis vai atbildīgā
persona.

Lai arī kalpiem tas šķita jocīgi, viņi sekoja Marijas padomam un darīja,
kā Jēzus lika. Tie piepildīja katru trauku. Bija vajadzīgs daudz ūdens,
jo katrā traukā sagāja 95 litri.
Kad visi bija pilni līdz malām, Jēzus teica: “Tagad smeliet un nesiet
galda uzraugam” (Jāņa 2:8).
Varbūt, ka kalpi vilcinājās, domādami, kādēļ gan nest ūdeni uzraugam,
bet tie arī šoreiz paklausīja. Tie piepildīja savas krūkas no lielajiem
ūdens traukiem un nespēja ticēt savām acīm. Tas bija vīns! Viņi traukos
bija ielējuši ūdeni, bet no tā bija iznācis vīns! Tas bija brīnums! Jēzus
vienā mirklī bija ūdeni pārvērtis vīnā! Kādēļ Viņš to spēja?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

CPN

Jā, tādēļ, ka Jēzus ir Dievs, Viņš ir visvarens. Viņam nekas nav
par grūtu. Viņš spēj visu. Jēzus var piedot un izglābt pat vislielāko
grēcinieku pasaulē. Viņš var izglābt tevi.
Ja nekad neesi lūdzis, lai Kristus tevi izglābj, un redzi, ka tev tas ir
vajadzīgs, tu vari Viņu lūgt tieši tagad, tur, kur sēdi, vai arī mājās pie
savas gultas. Tomēr, ja vēlies par to parunāt ar mani, es labprāt tev
palīdzēšu un parādīšu, kā šodien vari tikt pestīts. Kad citi būs aizgājuši,
nāc un apsēdies pirmajā rindā. Es apsēdīšos un tuvāk paskaidrošu,
kā saņemt glābšanu.
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Varbūt tu saproti, ka grēks tevi šķir no Dieva, un vēlies nokārtot
savas attiecības ar Dievu. Saki sirdī par to Kungam Jēzum. Tu vari
lūgt apmēram tā: “Kungs Jēzu, es esmu grēcinieks. Es nevaru izdzēst
savus grēkus, bet ticu, ka Tu to spēj. Lūdzu, dari to manā labā tagad.”
Bībelē teikts, ka Jēzus “var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur
Viņu nāk pie Dieva” (Ebr. 7:25). Tas nozīmē, ka Jēzus tevi var izglābt
pilnīgi, neskatoties uz to, cik slikts esi. Ja patiesi uzticies Jēzum, Viņš
paņems prom visus tavus grēkus un tu uz mūžiem būsi taisnots Dieva
priekšā. Tas ir daudz lielāks brīnums par to, kas notika kāzās.
Galda uzraugs, nobaudījis vīnu, neko nezinādams par tā izcelsmi,
steidzās pie līgavaiņa.
“Kur tu to dabūji?” viņš jautāja. “Es nekad neko labāku neesmu
baudījis. Visās citās kāzās vispirms tiek celts galdā labākais vīns, bet
šis ir labākais no visiem!”
Nav nekāds brīnums! Pats Kungs Jēzus, kurš veidojis visas lietas
pasaules radīšanā (Jāņa 1:3), bija radījis šo vīnu.
Daudzi no tiem, kuri zināja par ūdens pārvēršanu vīnā, šo brīnumu
atcerējās visu mūžu. Tie bija redzējuši kaut ko tādu, ko tikai Dievs
spēj. Jēzus Kristus ir visvarenais Dieva Dēls. Mācekļi īpaši ievēroja,
kas bija Jēzus, un ticēja Viņam vēl vairāk.
Kristieti, vai esi priecīgs, ka tavs Glābējs ir visvarens? Zinot, ka Jēzus
spēj visu, tu vari Viņam uzticēties it visā. Viņš palīdzēs tavās problēmās
un izdarīs to, ko cits neviens nespēj.

CPA

Varbūt tu nepazīsti Jēzu kā savu Glābēju. Tu nekad neesi lūdzis, lai
Viņš tevi izglābj no vislielākās problēmas – no grēka nelaimes. Vai
nāksi pie Jēzus šodien, lai uzticētos, ka Viņš paņem prom tavus grēkus?
Ja tu uzticies Jēzum, arī tev ir visspēcīgs Glābējs, Kungs Jēzus Kristus.
“Viņš var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva”
(Ebr. 7:25). Vai tu nāksi?

CPN

Atkārtošanas jautājumi
1. Kur Kungs Jēzus veica Savu pirmo brīnumu? (Kāzās Kānā.)
2. Kas vēl bez Kunga Jēzus bija lūgti kāzās? (Viņa māte un
mācekļi.)
3. Kādēļ viesiem tur bija nolikti lielie ūdens trauki? (Lai viesi
pēc ceļa var nomazgāt savas rokas un putekļainās kājas.)

Atkārtošanas spēle
“Desas”
No deviņiem krēsliem
izveidojiet spēļu zonu vai arī
ar auklas vai lentas palīdzību
izveidojiet uz grīdas režģi, kā
parādīts attēlā.

4. Kāda liela problēma kāzās radās? (Pietrūka vīna.)
5. Pie kā gāja Marija un pie kā vajag iet mums ar savām
grūtībām? (Pie Kunga Jēzus Kristus.)
6. Marija centās pateikt, lai Kungs Jēzus kaut ko dara vīna lietā,
bet Viņš tai norādīja, ka tā nav viņas darīšana. Kādēļ? (Jēzus
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rīkojās vienīgi saskaņā ar Sava Tēva ziņu.)

Grupas pamīšus atbild uz
jautājumiem.
Kad bērns atbild pareizi, viņš
var iet apsēsties vai nostāties
kādā no kvadrātiem.

7. Ko Kungs Jēzus lika kalpiem darīt? (Piepildīt ūdens traukus ar
ūdeni.)

Uzvar komanda, kuras pirmie
trīs dalībnieki sasēžas taisnā
rindā horizontāli, vertikāli vai
pa diagonāli.

8. Kas notika, kad tie gāja pieliet savas krūkas? (Ūdens bija
pārvērties vīnā – tas bija brīnums.)
9. Kādēļ Kungs Jēzus Kristus spēja pārvērst ūdeni vīnā? (Jēzus
ir Dievs, Viņš ir visspēcīgs.)

Ja vēlaties, var spēlēt, arī
izmantojot lielu papīra lapu
un flomāsteru.

10. Kādu brīnumu Tas Kungs spēj darīt šodien zēnu un meiteņu,
vīriešu un sieviešu dzīvēs? (Jēzus spēj paņemt prom mūsu grēkus
un sakārtot mūsu attiecības ar Viņu.)

.

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kas Jēzum kāzās pateica, ka pietrūcis vīna? (Viņa māte
Marija.)

Atkārtosanas spēle
pirmsskolniekiem
“Desas”

2. Ko Jēzus lika kalpiem darīt, kad nebija vīna? (Piepildīt lielos
akmens traukus ar ūdeni.)

Spēlējiet, kā norādīts
iepriekš, bet izmantojiet
piecas vienas krāsas un
piecas otras krāsas vai
formas spēļu figūras.
Nevajag bērnus dalīt
komandās.
Kad pirmsskolnieks atbildējis,
viņš noliek spēļu figūru režģī,
kas izveidots no auklas uz
flanelogrāfa vai uzzīmēts uz
papīra.
Nākamais bērns izmanto
otrās krāsas figūru.

3. Ko Jēzus izdarīja ar ūdeni traukos? (Viņš to pārvērta vīnā.)
4. Kas tev var palīdzēt grūtībās? (Jēzus.)
Pārskata aktivitāte
Ar flomāsteru uzrakstiet atbildes uz papīra, lai visi var redzēt. Ir dotas
dažas no ieteicamajām atbildēm, bet jūsu saraksts var būt plašāks.

Pirmsskolniekiem patiks
izvietot figūras un aplaudēt.

1. Kādās vēl grūtībās visvarenais Kungs Jēzus tev var
palīdzēt?
Iespējamās atbildes:
Jēzus var palīdzēt
a) izpildīt grūtu mājasdarbu,
b) skolas eksāmenā,
c) slimībā,
d) vientulībā,
e) kad esi nobiedēts.
2. Kā Kungs Jēzus var kristiešiem palīdzēt mājasdarbos?
Iespējamās atbildes:
Viņš tev var palīdzēt
a) labāk mācīties,
b) koncentrēties uz to, kas jādara,
c) paļauties uz Viņa gribu.
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3. Kā Jēzus var palīdzēt kristiešiem, kad tie ir slimi?
Iespējamās atbildes:
Jēzus tev var palīdzēt
a) ātrāk izveseļoties, ja tā ir Viņa griba,
b) būt slimībā pacietīgam.
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2. stunda
Jaunas dzīves sākums
Rakstu vietas
Jāņa 2:13-16,23; 3:1-16; 7:44-52; 19:39-42;
4. Moz. 21:5-10.

Stundas vadlīnijas
Ievads
“Viņš ir tik labs cilvēks!”

Centrālā patiesība
Tev jāpiedzimst no augšienes.

Notikumu attīstība

CPN

CPN

1. Kristus tīra Templi.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz, lai Dievs tevi dara par
jaunu radījumu un ieved Savā ģimenē.

2. Nikodēms nāk pie Jēzus.
3. “Tu esi Mācītājs, no Dieva nācis.”

Bībeles pants
“Tāpēc arī Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un
dāvājis Viņam Vārdu pāri visiem vārdiem”
Filipiešiem 2:9
Uzskate
Attēli: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 un 2-6
vai
figūras: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 un 13.
Foni (vēlamie): Tempļa aina.
Un
Ir pieejami daži uzskates materiāli, kas
palīdzēs saistīt bērnu uzmanību Jēzus
un Nikodēma sarunas laikā. Ieteicam
lietot “vārdu baloniņus” pie flanelogrāfa,
izmantojot tekstus, kas doti 57. lpp. Palieliniet
tekstus tik daudz, lai nodarbības laikā būtu
iespējams tos viegli izlasīt.
Papilduzskate ir vara čūska (ar krustu
aizmugurē) 58. lpp.
Pārskata aktivitāte
Nokopējiet un izgrieziet 59. lpp. dotās
kartītes.
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4. “Ja kāds nepiedzimst no augšienes.”

CP

5. “Kā?”
6. Stāsts par Mozu.
7. “Cilvēka Dēlam jātiek paaugstinātam.” CPN
Kulminācija
Kādu dienu Nikodēms piedzimst no augšienes.
Noslēgums
Nikodēma dzīve tiek pārveidota.

CPA,CPN
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Stunda
Attēls 2-1

1. aina
Vēlamais fons: Vienkāršs flanelis. Uzlieciet Nikodēmu (6).

“Viņš ir tik labs cilvēks!”
Esmu pārliecināts, ka daudzi tā teica par Nikodēmu. Nikodēms bija
farizejs. Farizeji bija ļaužu grupa, kas dzīvoja tolaik, kad Kungs Jēzus
bija uz zemes. Tie bija ļoti reliģiozi. Tie bieži vien Templī lūdza garas
lūgšanas. Viņi deva desmito daļu no savas naudas Templim un daudz
arī nabagiem. Viņiem bija daudz stingru likumu, kurus tie ļoti centās
ievērot. Viņi patiešām izskatījās pēc cilvēkiem, kuri pa īstam mīlēja
Dievu un centās Viņam patikt. Nikodēms nebija vienkāršs farizejs,
bet viens no viņu vadītājiem.
Visu savu labo darbu dēļ citu cilvēku acīs Nikodēms bija labs cilvēks.
Tomēr Dievs redzēja, kāds viņš bija patiesībā. Dievs varēja redzēt,
kas notiek viņa prātā un sirdī.
Tāpat kā mēs visi, Nikodēms bija dzimis ar grēcīgu dabu. Viņš
nemīlēja Dievu no visas sirds. Tā vietā, lai vienmēr vēlētos pildīt Dieva
gribu, Nikodēms vēlējās, lai lietas notiek pēc viņa prāta. Lai arī cik
reliģiozs Nikodēms bija, viņš nekad nespēja pārveidot savu grēcīgo
dabu, un tāpat ir ar mani un tevi.
CPN

Varbūt tu katru dienu centies būt labs, varbūt tu regulāri apmeklē
baznīcu un lūdz, bet tas viss nepārveido tavu īsto būtību. Tas nedod
tev iespēju pārtraukt domāt sliktas domas, būt patmīlīgam vai
skaudīgam, kad mamma pavada laiku kopā ar jaundzimušo mazuli.
Kādēļ tu tāds esi? Tas ir tādēļ, ka tev ir grēcīga daba – tu tāds esi
piedzimis. Tu tur neko nespēj izmainīt. Neviens cits pasaulē nevar
tevi pārveidot. Vienīgi Dievs spēj darīt tevi savādāku. Vienīgi Viņš
var darīt tevi par jaunu radījumu. Tu nekad nespēj sevi pārveidot, lai
kļūtu pietiekami labs un patiktu Dievam.
Nikodēms dzīvoja Jeruzālemē. Pilnīgi noteikti viņš bija dzirdējis par
Kungu Jēzu, bet nekad vēl nebija ar Viņu sastapies.
Noņemiet Nikodēmu (6).

2. aina
Vēlamais fons: Vienkāršs flanelis. Uzlieciet Jēzu (7).

Tuvojās Pashā svētki, un Kungs Jēzus ieradās Jeruzālemē. Pashā
svētkus jūdi svinēja katru gadu. Tie atgādināja, kā Dievs pirms
simtiem gadu bija tautu izglābis no Ēģiptes. Tūkstošiem ļaužu nāca
uz Jeruzālemi, lai svinētu svētkus. Templis bija pildīts ar jūdu ļaudīm
no visas valsts. Cilvēki sastapās un runājās ar draugiem, kurus gadu
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nebija redzējuši. Tiem bija daudz, ko pārrunāt. Daudzi varbūt runāja
par Jēzu, Viņa mācību un darītajiem brīnumiem. Kad Jēzus gāja
cauri pūlim, daži cilvēki rādīja Viņu saviem draugiem. Jēzus devās
uz Templi.
Noņemiet Jēzu (7).

Tempļa apkārtnē bija sevišķi liela rosība. Visur bija cilvēki. Pie saviem
galdiem sēdēja naudas mainītāji. Tiem bija daudz klientu. Bija likums,
ka Templī varēja izmantot tikai viena veida naudu, tādēļ naudas mijēji
mainīja parasto naudu pret Tempļa naudu. Bieži vien šie naudas
mainītāji krāpa, lai iegūtu vairāk naudas sev.
Arī šodien cilvēki ir mantkārīgi un vēlas iegūt vairāk sev, krāpjot citus.
Bībelē teikts: “Visa ļaunuma sakne ir mantas kārība” (1. Tim. 6:10).
Vai arī tu esi mantkārīgs un patmīlīgs? Tādēļ tev ir vajadzīgs, lai Tas
Kungs tevi pārveido.
3. aina
Vēlamais fons: Tempļa aina vai vienkāršs flanelis.

Templī pārdeva jērus, vēršus un baložus. Jūdi pirka šos dzīvniekus
upurēšanai. Bieži vien pieprasītā maksa nebija atbilstoša. Visa šī
tirgošanās izraisīja lielu kliegšanu un strīdēšanos. Kad Kungs Jēzus
ieradās visa šī jucekļa vidū, Viņš uzreiz sāka rīkoties. Jēzus bija dusmīgs
tā sliktā dēļ, kas tika darīts Dieva namā.
Jēzus no smalkām auklām novija virvi un savicināja to gaisā.
“Vāciet šīs lietas prom!” Viņš pavēlēja. “Nepadariet Mana Tēva namu
par tirgus laukumu!”
Naudas mainītāju galdi tika apgāzti. Nauda ripoja pa grīdu. Aitas un
vērši tika dzīti ārā. Cilvēki ķēra baložu būrus un taisījās nost no ceļa.
Vai vari iedomāties, ko cilvēki domāja?
“Kas Viņš tāds ir? Ko Viņš domā, sakot “Mana Tēva nams”? Vai
Viņam ir tiesības tā darīt?” Vairums ļaužu nesaprata, kādēļ Jēzus tā
darīja. Bet mēs zinām, vai ne? Kādēļ Jēzus tā drīkstēja rīkoties? Vai
iepriekšējā nodarbība nedod mums atbildi? Pareizi. Jēzus Kristus ir
visvarenais Dieva Dēls. Tādēļ Viņam bija autoritāte un vara tā rīkoties.
Jēzum bija spēks arī darīt brīnumus, un šeit, Jeruzālemē, Viņš arī
kādus darīja.
Acīmredzot Nikodēms redzēja un dzirdēja, kas notika. Tas viņam lika
arvien vairāk un vairāk brīnīties par Kungu Jēzu. Nikodēms domāja,
kā satikt To Kungu. To nevarēja darīt tā, lai citi farizeji viņu redzētu
kopā ar Jēzu. Tiem nepatika dzirdēt, ko Jēzus mācīja, jo, par spīti viņu
darbiem, Jēzus parādīja, cik tie ir grēcīgi.
“Es iešu naktī,” Nikodēms nolēma.

19

CPN

Jēzus Kristus dzīve – 2. grāmata

4. aina
Attēls 2-2

Vēlamais fons: Vienkāršs flanelis. Uzlieciet Nikodēmu (6) un Jēzu (7).

Tieši tā viņš izdarīja. Kamēr vairums ļaužu gulēja, Nikodēms
ieradās tur, kur bija Jēzus. Iespējams viņi runāja zem zvaigžņotajām
debesīm.
“Rabi [jeb mācītāj],” Nikodēms teica, “mēs zinām, ka Tu esi skolotājs,
no Dieva nācis, jo neviens nevar tādus brīnumus darīt, ja Dievs nav
ar to.”
Vai Kungs Jēzus bija skolotājs? Vai Viņš nāca no Dieva? Vai Viņš bija
vēl kaut kas vairāk nekā tikai skolotājs, no Dieva nācis? Jā, protams!
Viņš bija Dievs – Dievs Dēls.
Kungs Jēzus runāja ar Nikodēmu.
Nikodēms varēja nākt pie
Jēzus naktī, lai izvairītos
no pūļa, bet visdrīzāk viņš
to darīja tādēļ, lai izbēgtu
no citu sinedrija locekļu
nosodījuma un nodrošinātu
privātu sarunu.

Uzlieciet Jāņa 3:3 uzrakstu: “Ja cilvēks nepiedzimst no augšienes, neredzēt tam Dieva
valstības.”

Izlasīsim, ko Jēzus teica (tas ir rakstīts Bībelē): “Ja cilvēks nepiedzimst
no augšienes, neredzēt tam Dieva valstības” (Jāņa 3:3).
Lasiet pantu visi kopā.

Vai tā nebija savāda lieta, ko Kungs Jēzus teica? Vai zini, kādēļ Viņš
tā teica? Kungs Jēzus pazina Nikodēmu un zināja, kas pa īstam ir tam
prātā. Nikodēms vēlējās nonākt Dieva valstībā. Viņš vēlējās piederēt
Dievam un mūžībā dzīvot kopā ar Dievu.
CP

Attēls 2-3 (pa pusei aizsegts)

Reliģiozitāte, lūgšanas, iešana uz Templi nepanāca to, ka viņš
pieder Dievam. Īstais Nikodēms joprojām bija grēcīgs un Dievam
nepieņemams. Tāpat tas ir ar tevi un mani. Gan Nikodēms, gan es,
gan tu esam dzimuši ar grēcīgām sirdīm.
Uzlieciet bērnu ar tumšo sirdi (8).

Lai piederētu Dieva ģimenei, mums jāpiedzimst no augšienes. Ja tu
būtu bijis pie Jēzus, kāds būtu tavs nākamais jautājums?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, tieši to Nikodēms prasīja.
Uzlieciet uzrakstu “Kā?”.

Nikodēms teica: “Kā cilvēks var piedzimt, vecs būdams? Kā viņš var
atkal kļūt par jaundzimušu mazuli?” Nikodēms bija galīgi apjucis.
CPN

Jēzus izskaidroja, ka ir divas dažādas piedzimšanas. Viena ir, kad
piedzimst zīdainītis, kad jauns cilvēciņš sāk savu dzīvi šajā pasaulē.
Ikviens mazulis piedzimst tāds kā citi cilvēki – ar miesu un kauliem,
ādu un asinīm, ar grēcīgu dabu. Otrā piedzimšana, par ko runāja Jēzus,
ir piedzimt Dieva ģimenē un kļūt par jaunu radījumu. Tas nenozīmē
iegūt jaunu ķermeni, bet tas, kas dzīvo šajā ķermenī, tiek tā pārveidots,
ka Bībele to sauc par jaunu radījumu (2. Kor. 5:17).
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Uzlieciet bērnu ar tīro sirdi.

No ārpuses jaunpiedzimušais izskatās tāds pats kā iepriekš, bet viņa
grēks ir prom, un Dievs tam ir devis jaunu dabu. Viņam ir spēks un
vēlēšanās dzīvot Dievam patīkamā veidā. Vienīgi Dievs to var izdarīt.
Jēzus Nikodēmam teica, ka tas ir Dievs, Svētais Gars, kurš dara cilvēku
par jaunu radījumu.
Attēls 2-3

Uzlieciet uzrakstu “Dievs, Svētais Gars”.

Tu esi dzirdējis, ka tev jāatgriežas no saviem grēkiem un jāuzticas
Kungam Jēzum kā savam Glābējam, bet tava grēcīgā sirds to negrib
darīt. Pats savā spēkā tu to nespēj. Tev nepieciešams, lai Dievs Svētais
Gars darbojas tavā sirdī un parāda tavu grēcīgumu. Tikai tad tu vari
nožēlot savus grēkus un uzticēties Kungam Jēzum Kristum. Svētajam
Garam jādara tevi par jaunu radījumu, lai tu varētu nonākt Dieva
ģimenē.
Kungs Jēzus Nikodēmam vēlreiz teica: “Tev jāpiedzimst no augšienes”
(Jāņa 3:7).
Uzlieciet uzrakstu “Tev jāpiedzimst no augšienes.”

Nikodēmam vēl nebija skaidrs, par ko Jēzus runā. “Kā tas var notikt?”
viņš jautāja Dieva Dēlam.
Uzlieciet uzrakstu “Kā?”

Tad Kungs Jēzus viņam atgādināja notikumu, ko senos laikos
piedzīvoja Izraēla bērni. Nikodēms to labi zināja.
Noņemiet bērnu ar tumšo (8) un tīro (9) sirdi. Uzlieciet izraēliešus un čūskas (10).

Pirms simtiem gadu jūdu tauta ceļoja no Ēģiptes uz zemi, ko Dievs
tiem bija apsolījis. Tie kurnēja un sūdzējās, un bija dusmīgi uz savu
vadoni Mozu. Dievs bija neapmierināts, ka tie tā grēko, un uzsūtīja
tiem indīgas čūskas. Daudz ļaužu nomira no čūsku kodumiem un vēl
citi bija tuvu nāvei.
“Mozu,” tie raudāja, “mēs ar saviem vārdiem esam grēkojuši pret
To Kungu un pret tevi. Lūdz, lai Dievs paņem prom čūskas.” (No
4. Moz. 21:7.)
“Mozus aizlūdza par cilvēkiem. Dievs uzklausīja šo lūgšanu un deva
iespēju kļūt veseliem tiem, kuri bija sakosti. Dievs lika Mozum iztaisīt
vara čūsku un pacelt to augstu koka galā.
Uzlieciet čūsku uz koka (11).

“Kurš paskatīsies uz vara čūsku, tas kļūs vesels,” Dievs teica.
Un cilvēki uzreiz kļuva veseli. Paklausies, ko Tas Kungs teica
Nikodēmam:
“Kā Mozus paaugstinājis čūsku tuksnesī, tāpat jātop paaugstinātam
Cilvēka Dēlam, lai ikviens, kas tic, nepazustu, bet Viņā iegūtu mūžīgo
dzīvību” (Jāņa 3:14-15).
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Sk. 4. Mozus 21:4-9.
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Noņemiet izraēliešus un čūskas (10). Uzlieciet Jēzu pie krusta (12) un uzrakstu
“Tāpat jātop paaugstinātam Cilvēka Dēlam.”

Attēls 2-5

CPN

Ko Jēzus ar to domāja? Kungs Jēzus izskaidroja, kā cilvēkam ir
iespējams piedzimt no jauna. Viņš nāca saņemt sodu par visiem mūsu
grēkiem un mirt pie krusta, lai zēni un meitenes, vīrieši un sievietes
varētu kļūt par jauniem radījumiem. Ja Jēzus nebūtu miris mūsu vietā,
neviens nevarētu nokļūt Dieva valstībā. Kādu lielu cenu Kungs Jēzus
maksāja, lai mēs varētu piedzimt no jauna! Varbūt tu patiesi ilgojies būt
pārliecināts, ka piederi Dievam. Kā tu vari būt drošs, ka esi piedzimis
no jauna? Kas bija jādara cilvēkiem tuksnesī, lai tie tiktu dziedināti?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, tie paskatījās uz vara čūsku un uzreiz bija veseli. Tie ticēja Dieva
vārdam, kas teica, ka viens skatiens tos dziedinās. Kungs Jēzus tika
pacelts pie krusta. Šodien Viņa tur vairs nav. Jēzus ir Debesīs, un,
ja tu Viņam tici, tev tiks piedots. Tas līdzinās vienam skatienam uz
Viņu, tāpat kā jūdi palūkojās uz vara čūsku. Ja tu vēlies ticēt Kungam
Jēzum, tu to vari Viņam teikt apmēram šādi: “Dārgais Kungs Jēzu,
es vēlos piederēt Dievam. Paldies, ka Tu miri pie krusta manu grēku
dēļ. Lūdzu, paņem prom manus grēkus un esi manas dzīves Kungs.”
Ja tu patiesi “raugies uz Viņu”, tad vari droši zināt, ka esi piedzimis
no jauna, pateicoties Dievam Svētajam Garam.
Noņemiet vara čūsku kokā (11) un Jēzu pie krusta (12).

Jēzus gribēja, lai Nikodēmam ir skaidrs, ka vienīgais ceļš pie Dieva
ir ticēt Jēzum. Viņš Nikodēmam teica šos jaukos vārdus: “Jo tik ļoti
Dievs pasauli mīlējis, ka devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens,
kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16).
“Nikodēm, tev jātic Man,” teica Pestītājs.
Uzlieciet uzrakstu “Ticēt”.

Bībele mums neatklāj, kas notika tālāk. Mēs nezinām, vai Nikodēms
tajā naktī gāja mājās, lai pārdomātu visu, ko bija mācījies.
Noņemiet visas figūras.

CPN

Lai arī Rakstos skaidri
nav pateikts, ka Nikodēms
piedzima no augšienes,
daudzi komentētāji uzskata,
ka viņa dzīve apliecina šo
izmaiņu. Sākumā viņš pie
Jēzus nāca slepeni, bet vēlāk
aizstāvēja Jēzu un palīdzēja
Viņu apglabāt. Sk. Jāņa
7:45-52 un 19:38-42.

Varbūt pirms aiziešanas viņš uzticējās Pestītājam. Tev nav jābūt
kādā īpašā vietā, lai uzticētos Pestītājam. Tu tieši tagad vari noliekt
savu galvu un lūgt, lai Viņš tevi izglābj. Tu vari Jēzum uzticēties savā
guļamistabā, kad aiziesi mājās, jo nav vajadzīgs, lai kāds būtu kopā ar
tevi. Reizēm zēniem un meitenēm ir jautājumi par to, kā uzticēties
Kristum, un viņi vēlas kāda palīdzību. Ja tu esi viens no tiem, es
būšu priecīgs pēc nodarbības pagaidīt, lai censtos atbildēt uz taviem
jautājumiem. Lūdzu, nāc un pasaki man, ja tev ir jautājumi. Tu vari
nākt apsēsties šeit priekšā uz kāda no krēsliem. Tad es zināšu, ka
tev ir jautājumi par to, kā uzticēties Kristum, un ka tu to vēlies izdarīt
šodien.
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Nikodēmam vairs nebija jautājumu. Viņš devās prom, bet mēs zinām,
ka Svētais Gars viņu darīja par jaunu radījumu.
Uzlieciet Nikodēmu (13).

Neviens neredz, kā Svētais Gars dara viņu par jaunu radījumu,
jo neviens nespēj redzēt Dievu Svēto Garu. Bet cilvēki redzēja
pārmaiņas, kādas Svētais Gars darīja Nikodēma dzīvē. Kādu dienu,
kad citi farizeji gribēja Jēzu nonāvēt, Nikodēms iestājās par Viņu.
Tas prasīja drosmi, bet Dievs viņam to deva. Pēdējo reizi Bībelē
Nikodēms minēts tajā vakarā, kad Jēzus bija miris. Visi Jēzus mācekļi
bija aizbēguši, jo baidījās no farizejiem un citiem, kas sita krustā To
Kungu. Tas bija Nikodēms, kurš atnesa svaidāmās zāles. Kopā ar savu
draugu Jāzepu viņi Jēzus miesas ietina linu audeklā un ielika kapā. Vai
spēj iedomāties, kādā sajūsmā Nikodēms bija, kad Jēzus augšāmcēlās
no mirušajiem? Ikviens varēja redzēt, ka Nikodēms bija mainījies.

Attēls 2-6

Bērni labprāt pasmaržos
smaržas, kas atgādinās
Nikodēma atnestās
svaidāmās zāles.

Kad tu piedzimsti no jauna, tava dzīve izmainīsies. Tu mājās būsi
paklausīgāks un izpalīdzīgāks. Tu vēlēsies palīdzēt, uzturot kārtībā
savu istabu, ar prieku aiziesi uz veikalu, ja mamma to lūgs. Citi redzēs,
ka tu esi jauns radījums.

CPA

Vai esi piedzimis no augšienes? Es tev nejautāju, vai tu ej uz baznīcu
vai lūdz Dievu, vai esi labs un laipns. Nikodēms jau tāds bija, bet
viņam vajadzēja piedzimt no augšienes. Kungs Jēzus arī tev saka:
“Tev jāpiedzimst no augšienes.” Tici Kungam Jēzum šodien. Lūdz,
lai Viņš tevi dara par jaunu radījumu un ieved Savā ģimenē.		

CPN

Atkārtošanas spēle
Milzu soļi

Atkārtošanas jautājumi
1. Kādi bija farizeji? (Viņi bija ļoti reliģiozi, lūdza garas lūgšanas
un izskatījās, ka tie mīl Dievu.)
2. Kā sauca farizeju, kurš vēlējās runāt ar Kungu Jēzu?
(Nikodēms.)
3. Kurā pilsētā Nikodēms nāca pie Jēzus naktī? (Jeruzālemē.)
4. Kas no Templī notiekošā sadusmoja Kungu Jēzu? (Ļaudis
mainīja naudu un pārdeva dzīvniekus, prasīdami negodīgu maksu.)
5. Ko darīja Kungs Jēzus? (Viņš izdzina naudas mainītājus,
dzīvniekus un to pārdevējus.)
6. Ko Nikodēms domāja par Jēzu, kad naktī sastapās ar Viņu?
(Ka Jēzus ir skolotājs, no Dieva nācis.)
7. Ko Jēzus teica, kam jānotiek Nikodēma dzīvē? (Viņam
jāpiedzimst no augšienes.)
8. Ko nozīmē piedzimt no augšienes? (Kļūt par jaunu radījumu
caur Dieva Svētā Gara brīnumaino darbu mūsos.)
9. Kādu stāstu Kungs Jēzus izmantoja, lai parādītu, ka
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Blakus katram jautājumam
uzrakstiet skaitli.
Lai bērni sastājas rindā ar
seju pret jums. (Ja bērnu
daudz, daliet viņus grupās.)
Kad bērns atbild pareizi, viņš
var paspert tik daudz milzu
soļu, cik norādīts skaitlī pie
jautājuma. (Ja spēlējat pa
komandām, nākamais bērns
sāk soļot no tās vietas, kur
iepriekšējais beidzis.)
Uzvar tas vai tā grupa, kura
pirmā šķērso finiša līniju.
Ja spēlējat nelielā telpā,
varat izmantot divas
flanelogrāfa figūras, kas
simbolizē komandas. Lai
komandas tās bīda pāri
flanelogrāfam uz finiša līniju.
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ikvienam jāuzticas Viņam, lai saņemtu pestīšanu? (Stāstu par
čūsku sakostajiem cilvēkiem, kuri lūkojās uz vara čūsku, lai tiktu
dziedināti.)
10. Kā Nikodēms un kā mēs varam piedzimt no jauna? (Vienīgi
uzticoties Jēzum Kristum, kurš tika sists krustā un augšāmcēlās mūsu
dēļ.)

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem

Milzu soļi

1. Ko savādu Jēzus teica Nikodēmam? (Viņam jāpiedzimst no
augšienes.)

Spēlējiet, kā iepriekš
ieteikts, bet nedaliet bērnus
komandās.

2. Kas bija jādara stāstā minētajiem čūsku sakostajiem
cilvēkiem, lai tiktu dziedināti? (Jāpaskatās uz vara čūsku.)
3. Ko Jēzus darīja, lai mēs varētu piederēt Dieva ģimenei? (Mira
pie krusta mūsu grēku dēļ.)
4. Kurai ģimenei tu piederi, kad piedzimsti no jauna? (Dieva
ģimenei.)

Pārskata aktivitāte
Jaunās dzīves šarādes
Nokopējiet un izgrieziet 59. lpp. dotās situācijas un vēdekļveidīgi
izpletiet sev rokā.
Lai bērns izvelk vienu situāciju un izspēlē bez vārdiem, kamēr citi
cenšas uzminēt, ko viņš attēlo.
Kad atminēts pareizi, pārrunājiet katru situāciju. Palīdziet bērniem
šīs un citas situācijas saskatīt kā iespēju parādīt savu jauno dzīvi
Kristū.
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3. stunda

Samariešu sieva
Rakstu vieta
Jāņa 4:3-30, 39-42.
Centrālā patiesība
Mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana caur Kungu
Jēzu Kristu.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Vienīgā iespēja, kā tu vari iegūt
mūžīgo dzīvību, ir nākt pie Jēzus
Kristus.
Atpestītajiem: Ja esi kristietis, tad vari būt drošs,
ka tev ir mūžīgā dzīvība.
Bībeles pants
Turpiniet mācīties Filipiešiem 2:9.
Uzskate
Attēli: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 un 3-6
vai
figūras: 1, 2, 14, 15, 17, 18, 19, 20 un 21.
Foni (vēlamie): Ārskats.
Šo stundu var būt grūti mācīt, jo ir daudz
sarunu, simbolismu (“dzīvs ūdens”, “garīgās
slāpes” u.c.) un maz darbības. Lai piesaistītu
bērnu uzmanību, ievadā varat parādīt ūdens
glāzi un pievērsties tai, pretstatot “garīgās
slāpes” un “dzīvo ūdeni”, kā arī “Dieva
dāvanas saņemšanu”.
Nokopējiet 60. lpp. dotos uzrakstus.

ka viņi vienīgi zina, kā šodienas stundā minētā
sieviete sāka ticēt Jēzum. Viņiem līdz tam
arī jānonāk. Ļaujiet bērniem zināt, ka varat
individuāli izskaidrot, kā to izdarīt katram,
kurš to vēlas zināt.
Stundas vadlīnijas
Ievads
Noguris, izsalcis un izslāpis
Notikumu gaita
1. Samariešu sieva nāk pēc ūdens.
2. Saruna ar Kristu.
3. “Dod Man dzert.”
4. “Es esmu samariete.”
5. “Es varu dot dzīvo ūdeni.”
6. “Dod man šo ūdeni.”
7. “Ej, sauc savu vīru.”
8. “Man nav vīra.”
9. “Kur mums jāpielūdz?”
10. “Pielūdz garā un patiesībā.”
11. “Es zinu, ka jānāk Kristum.”
12. “Es tas esmu.”
13. Atgriežas mācekļi.
14. Sieviete atstāj aku.

CP

CP

CPN
CP
CPA

Kulminācija
“Nāciet un redziet šo cilvēku.”
Noslēgums

Pārskata aktivitāte
Traktāts katram bērnam.

Jēzu uzaicina palikt.

Esiet pieejams
Šajā stundā stāstīts, kā Kungs Jēzus
izskaidroja pestīšanas ceļu sievietei no
Samarijas. Stundas sākumā sakiet bērniem, ka
esat gatavs izskaidrot pestīšanas ceļu katram,
kuram vajadzīga palīdzība. Pasakiet, kad un
kur nākt pie jums pēc palīdzības. Nepietiek,
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Daudzi tic.
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Pirmsskolnieki var iztēloties,
ka iet kopā ar Jēzu un
mācekļiem, piekūst un sāk
ceļā just izsalkumu.

Stunda
1. aina
Vēlamais fons: Āra skats.

Ak, bija tik karsts! Viņi kopā bija nogājuši garu ceļu un tagad jutās
noguruši, izslāpuši un izsalkuši. Bet vēl bija garš ceļš priekšā.
Uzlieciet Jēzu (1) un mācekļus (2).

Attēls 3-1
Varat parādīt Palestīnas karti
un palīdzēt bērniem atrast
Jūdeju, Galileju un Samariju.
Parādiet ceļu cauri Samarijai,
kā arī to, kurš ved apkārt
Samarijai un kuru izvēlējās
vairums jūdu.
Pirmsskolniekiem patiks no
spēļu mīklas izveidot akas.
Pirmsskolnieki labprāt
iztēlosies, ka piepilda ūdens
trauku un nes to uz pleciem
pa samariešu sievas ieto
ceļu.

CP

Kungs Jēzus un Viņa mācekļi bija mērojuši putekļaino ceļu, kas veda
no Jūdejas uz Galileju. Galileja bija novads, kur Jēzus uzauga. Īsākais
ceļš uz Galileju veda caur Samariju. 13 vīru grupa nupat bija ienākusi
Samarijas novadā un atradās netālu no Ziharas pilsētas.
Šeit bija laba apstāšanās vieta, jo Kungs Jēzus bija piekusis. Lai arī
Jēzus bija Dievs Dēls, Viņš bija arī īsts cilvēks, tāds pats kā citi, Viņš
nogura, Viņam bija vajadzīga atpūta un ēdiens. Vai tev negribas
padzerties ūdeni, kad esi izslāpis, vai kaut ko ēst, kad esi izsalcis?
Mācekļi aizgāja uz pilsētu, lai nopirktu kaut ko ēdamu.
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet sievieti (15).

Apmēram tajā pašā laikā kāda sieviete, nesdama ūdens krūzi, atstāja
pilsētu. Bija pusdienlaiks. Viņa devās pie akas, lai pasmeltu dzeramo
ūdeni. Tas bija neparasts laiks sievietei iet uz aku pēc ūdens. Iespējams,
viņa nevēlējās tur būt kopā ar citām sievietēm. Viņa dzīvoja ļoti grēcīgi,
un droši vien viņai bija gaužām maz īstu draugu. Varbūt sievietei patika
šī grēcīgā dzīve, bet viņa nezināja, ka ir iespējama arī cita – mūžīgā
dzīve. Viņa bija “mirusi grēkos”, kā Bībele raksturo cilvēkus, kuri ir
bez Kristus (no Ef. 2:5). Bībele atklāj, ka grēks mūs dara mirušus
iepretim Dievam. Tas nozīmē, ka mēs esam atdalīti no Dieva, šķirti
no Viņa, jo Dievs ir svēts, bet mēs grēcīgi. Mums vajadzīga mūžīgā
dzīvība no Dieva. Bez tās esam mūžīgi šķirti no Dieva. Šī grēcīgā
sieviete nekad nebija dzirdējusi, ka viņai varētu būt mūžīgā dzīvība.
Viņa steidzās uz aku.
Uzlieciet Jēzu pie akas (14).

Attēls 3-2

Tautība Dievam neko
nenozīmē. Viņš mīl visus
cilvēkus.

Cik sieviete bija pārsteigta, nonākusi pie akas! Viņa nebija viena. Tur
bija kāds vīrs. Sieviete domāja vienkārši iesmelt ūdeni un nepievērst
Viņam uzmanību. Varbūt viņa raudzījās citā virzienā, kad laida
ūdenstrauku akā.
Tajā momentā svešinieks viņu uzrunāja. “Vai tu man iedosi dzert?”
Jēzus jautāja.
Jēzus bija ne vien izslāpis, bet izmantoja vienkāršu izdevību, lai
parādītu draudzību.
Sieviete pagriezās, un paskatījās uz Viņu. Viņš bija jūds! Jūds tā
runā ar viņu, samariešu sievieti! Jūdi parasti ar samariešiem nerunāja
draudzīgi.
Sieviete jautāja Jēzum: “Kā Tu, jūds būdams, prasi man dzert? Es
esmu samariete.”
“Ja tu zinātu par Dieva dāvanu,” Jēzus teica, “un ja tu zinātu, kas Es
esmu, tu būtu Man lūgusi dzert, un Es tev būtu devis dzīvu ūdeni”
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(no Jāņa 4:10).
Sieviete atbildēja: “Kungs, tev nav smeļamā trauka, ar ko izsmelt
ūdeni, un aka ir dziļa. Kur tad Tev ir dzīvais ūdens? Vai tu domā, ka
esi lielāks par Jēkabu, kurš mums deva šo slaveno aku?”
Uzlieciet ūdens simbolu (18).

Attēls 3-3
Jūs varat iepriekš palūgt
diviem bērniem izspēlēt šo
sarunu. Uzrakstiet dialogu, lai
viņiem ir, no kā lasīt.

Viņa nezināja, kas ir Jēzus, un nespēja saprast, par ko Viņš runā. Kas
bija šis “dzīvais ūdens”?
Jēzus viņai teica par mūžīgo dzīvību. Ūdens ir nepieciešams, lai mēs
varētu dzīvot uz šīs zemes, bet dzīvais ūdens jeb mūžīgā dzīvība
vajadzīga, lai varētu dzīvot kopā ar Dievu. Ja kādam ir mūžīgā dzīvība,
viņš vairs nav miris Dievam. Viņš pazīst un mīl Dievu un kādu dienu
dzīvos kopā ar Dievu mūžīgi.
Uzlieciet mūžīgās dzīvības simbolu (19).

CP

Bet kā tu vari iegūt mūžīgo dzīvību? Vai kāds no šiem ceļiem ir
īstais?
Runājot par katru, parādiet attiecīgo uzrakstu.
a) To vari iegūt, ja tava ģimene ir kristieši un tu ej baznīcā.
b) Tu to vari saņemt kā atalgojumu par labu dzīvi.
c) Tu to vari iegūt, ja katru dienu pietiekami daudz lūdz.
Kā tev šķiet, vai kāds no šiem veidiem ir īstais?

Tiek teikts, ka aka bija
apmēram 30 metrus dziļa.

Attēls 3-4

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Nē, neviens nav pareizais. Tālāk pateikts, kā tu vari iegūt mūžīgo
dzīvību:
d) Tā ir Dieva dāvana.
Dāvana ir tā, ko kāds dod, bet tev tā ir jāpieņem, lai tā būtu tavējā.
Kungs Jēzus Kristus, Dieva Dēls, ir vienīgais, kurš var dot mūžīgo
dzīvību. Mūžīgā dzīvība ir Dieva dzīvība mūsos, lai varam sākt dzīvot
Dievam. Kungs Jēzus to piedāvā grēciniekiem. Jēzus gribēja, lai šī
grēcīgā sieviete zinātu, ka Viņš ir vienīgais, kurš spēj dot tai dzīvo
ūdeni.
Jēzus teica samariešu sievai: “Ikvienam, kas dzer no šīs akas, atkal
slāps.”
To samariete saprata. Viņa zināja, ka ūdens vajadzīgs katru dienu.
Jēzus turpināja: “Kas dzers no tā ūdens, ko Es tam došu, tam
nemūžam vairs neslāps, bet ūdens, ko Es tam došu, kļūs viņā par
ūdens avotu, kas verd mūžīgai dzīvībai” (Jāņa 4:14).
“Dod man šo ūdeni,” samariete teica, “lai man nekad vairs neslāpst.
Man nekad vairs nebūs jānāk uz šejieni pēc ūdens.”
Sieviete joprojām nesaprata, bet Tas Kungs vēl nebija beidzis skaidrot.
Viņš tai teica: “Ej, pasauc savu vīru un nāc šurp.” Šos vārdus dzirdot,
viņai bija jānopūšas.
Sieviete teica: “Man nav vīra.”
“Es zinu,” Kungs Jēzus atbildēja. “Tev ir bijuši pieci vīri, un tu neesi
precējusies ar vīrieti, ar kuru dzīvo tagad” (no Jāņa 4:17-18).
Jēzus par viņu visu zināja. Kā? Tādēļ, ka Viņš ir Dievs. Viņš zināja
par sievietes grēcīgo dzīvi. Viņa bija mirusi grēkos un šķirta no Dieva.
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Samarieši bija jauktas
tautības – cilvēki, kuri bija
precējušies ar pagāniem.
Daudzi no tiem arī piekopa
“jauktu reliģiju”, kombinējot
Dieva pielūgsmi ar
elkdievību. Jūdi Jēzus laikā
uzskatīja samariešus par
“nešķīstiem” un negribēja
ielaisties ar viņiem nekādās
darīšanās.

CPN

Jēzus Kristus dzīve – 2. grāmata

Viņa bija pārkāpusi Dieva likumus tāpat kā ikviens no mums. Bībelē
teikts, ka nav neviena, kurš nebūtu grēkojis (Rom. 3:12). Tas redzams
tavā dzīvē. Tev daudz vairāk interesē savas spēles, TV programmas
un rotaļas nekā dzirdēt par Dievu. Tomēr Dieva likumā teikts: “Tev
nebūs citus dievus turēt Manā priekšā” (2. Moz. 20:3). Nekas tavā
dzīvē nevarētu būt svarīgāks par Dievu. Vai tu kādreiz esi bijis dusmīgs
uz brāli un teicis: “Es tevi ienīstu!”? Kungs Jēzus teica, ka ienīst kādu
nozīmē pārkāpt bausli, kurā teikts: “Tev nebūs nokaut” (2. Moz. 20:13
un Mat. 5:20-21). Tava dzīve ir grēcīga. Varbūt tu domā – ir jau lielāki
grēcinieki nekā es. Pat viens grēks tevi šķir no Dieva. Ja tu paliec savā
grēkā, tev nekad nebūs mūžīgās dzīvības, tu nekad nepazīsi Dievu un
nedzīvosi mūžībā kopā ar Viņu. Tomēr, ja tu vēlies atgriezties no visa,
par ko zini, ka tas ir slikts tavā dzīvē, un uzticēties Jēzum Kristum,
tu saņemsi Dieva brīvi piedāvāto mūžīgās dzīvības dāvanu, to pašu
dāvanu, ko Jēzus piedāvāja samariešu sievai.
Nu sieviete bija galīgi apjukusi. Kā šis vīrs zināja tik daudz par viņu?
Kā Viņš zināja tās grēku? Sieviete domāja, ka Viņam jābūt Dieva
sūtītam pravietim. Viņa sāka runāt par Dieva pielūgšanu.
Noņemiet ūdens (18) un mūžīgās dzīvības (19) simbolu.

“Mēs pielūdzam šinī kalnā,” viņa teica, norādīdama uz tuvējo kalnu,
“bet jūs, jūdi, sakāt, ka jāpielūdz Jeruzālemē.”
Kungs Jēzus viņai laipni teica: “Svarīgākais Dieva pielūgšanā nav vieta,
kur mēs to darām, bet kā mēs pielūdzam. Mums jāpielūdz garā un
patiesībā” (no Jāņa 4:21-24).
CP

Tas Kungs vēlējās, lai sieviete saprastu, ka tikai tie, kuru sirdis un
dzīves ir saskaņā ar Dievu, spēj Viņu pielūgt. Tie, kuri ir saņēmuši
Dieva lielo mūžīgās dzīvības dāvanu, var nākt pie Viņa un runāt ar
Viņu, jo grēks tos vairs nešķir no Dieva. Tie pazīst un mīl Dievu.
Tas nozīmē “pielūgt garā un patiesībā” (Jāņa 4:23-24). Tu nevari
gaidīt, ka būsi pareizās attiecībās ar Dievu pat tad, ja visi, kas tevi
redz baznīcā, domā, ka tu Viņu pielūdz. Ne mazums ļaužu daudzās
baznīcās šķietami pielūdz Dievu, bet, ja tie nekad nav saņēmuši Dieva
mūžīgās dzīvības dāvanu, tā nav patiesa pielūgsme. Šī sieviete nepazina
īsto Dievu un viņa To nepielūdza.
Sieviete teica: “Es zinu, ka Dievs solījis sūtīt Kristu. Kad Viņš atnāks,
Tas mums pateiks visu.”
“Es tas esmu,” Kungs Jēzus Kristus teica. “Tas, ar ko tu runā, ir Tas,
kuru Dievs sūtījis” (no Jāņa 4:26).

CPA

Kungs Jēzus ir tas īpašais, reizēm saukts par Mesiju vai Kristu, kuru
Dievs jau pirms gadu simtiem bija apsolījis. Viņš, Dieva Dēls, nāca dot
mūžīgo dzīvību. Viņš nāca nomirt. Viņš nāca, lai pilnīgi samaksātu par
grēkiem, lai visi, kuri uzticas, ka Viņš vienīgais paņem prom grēkus,
varētu iegūt mūžīgo dzīvību. Šodien Jēzus nav miris, citādi nebūtu
mūžīgās dzīvības. Viņš ir dzīvs un dzīvos mūžīgi. Visi, kuri uzticas
Jēzum, var būt droši, ka pēc nāves dzīvos mūžībā kopā ar Viņu.
Bībelē teikts: “Kam Dēls ir, tam ir dzīvība” (1. Jāņa 5:12). Tas ir Dieva
apsolījums tev, kas esi pestīts. Velns mēģinās tevī iesēt šaubas. Reizēm
viņš tev teiks: “Tu neesi pārāk labs kristietis. Skaties, ko tu izdarīji.
Varbūt tu nemaz neesi pestīts.”
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Atceries, ko Dievs saka: “Kam ir Dēls, tam ir dzīvība” (1. Jāņa 5:12).
Ja zini, ka Kungs Jēzus ir tavs Glābējs, vari būt pārliecināts, ka tev
ir mūžīgā dzīvība tagad un vienmēr. Ja uzticies Kristum, neaizmirsti
Viņam pateikties par mūžīgo dzīvību. Varbūt arī sieviete tajā brīdī
uzticējās, ka Kungs Jēzus viņai dāvā mūžīgo dzīvību. Jēzus spēja
viņu izglābt no tās grēkiem un dot mūžīgo dzīvību. Viņa vairs nekad
nebija tā, kas iepriekš.

3. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet mācekļus (2).

Tajā brīdī atgriezās Tā Kunga mācekļi. Tie bija pārsteigti, ka Jēzus
runāja ar sievieti, bet visiem bija bail jautāt, kāpēc Viņš to dara. Sieviete
pagriezās un steidzās uz pilsētu.
Nomainiet sievieti (15) ar figūru 20 un uzlieciet ūdens trauku (17).

Kādēļ viņa tik pēkšņi aizgāja? Viņa pat atstāja savu ūdenskrūzi.
Kādēļ? Vai viņa gatavojās atgriezties pie akas? Mācekļi nezināja, bet
sievietei bija skaidrs, ko darīs. Viņa iesteidzās pilsētā un runāja ar tur
sastaptajiem cilvēkiem.

Attēls 3-5
Bērniem patiks izspēlēt
šo aizraujošo stāsta daļu.
Pirmsskolnieki var iztēloties
sevi kā sievieti, kura sauc:
“Nāciet skatīties Jēzu!”

Noņemiet sievieti (20).

“Nāciet skatīties cilvēku, kurš var pateikt visu, ko esmu darījusi! Vai
tas varētu būt Mesija, ko Dievs solījis sūtīt?” (no Jāņa 4:29).
Cilvēki kļuva ziņkārīgi un ātri sekoja sievietei ārpus pilsētas pie
akas.
4. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet samariešus (21).

Tie ļoti vēlējās sastapt cilvēku, par kuru bija dzirdējuši. Tie uzaicināja
Kungu Jēzu uz savu pilsētu. Jēzus labprāt pieņēma uzaicinājumu un
kopā ar Saviem mācekļiem divas dienas pavadīja tur, divas dienas,
Viņš varēja daudziem pilsētā runāt par viņu vajadzību pēc mūžīgās
dzīvības.
Tādēļ, ka sieviete stāstīja par Jēzu, daudz cilvēku ticēja Viņam. Tie
dzirdēja par Jēzu, sastapās ar Viņu, ieklausījās un uzticējās Viņam.
Tie saņēma mūžīgo dzīvību. Nepietiek zināt par Jēzu un to, ka Viņš
dod mūžīgo dzīvību. Nepietiek zināt, ka tev vajadzīga mūžīgā dzīvība.
Grēciniekam jānāk pie Kunga Jēzus un jālūdz, lai Viņš tam piedod
un dāvā šo lielo dāvanu.
Vai tu esi uzticējies Jēzum Kristum? Atceries, Dieva Vārdā ir teikts, ka
tie, kas tic Jēzum “nepazudīs [netiks šķirti no Dieva], bet iegūs mūžīgo
dzīvību” (Jāņa 3:16). Ja tu nekad neesi Viņam uzticējies, neturpini
būt miris grēkos. Saki Tam Kungam, ka tu gribi izglābties no saviem
grēkiem un saņemt mūžīgās dzīvības dāvanu. Saki Viņam to šodien.
Uzticies Viņam kā savam Glābējam, un, tāpat kā ļaudis Samarijā, tu
varēsi iegūt mūžīgo dzīvību.
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Atkārtošanas spēle

Atkārtošanas jautājumi

Valdnieks aplī

1.

Sadaliet bērnus divās grupās
un ļaujiet katrai izvēlēties
savu valdnieku.

2. Kādēļ Kungs Jēzus apsēdās pie akas? (Viņš bija noguris.)
3. Kas pusdienlaikā nāca uz aku pēc ūdens? (Samariešu sieviete.)

Katrai komandai jāsasēžas
aplī ar savu valdnieku vidū.
(Mazākām grupām varat
izveidot apli no auklas, kur
sēdēt valdniekam, kamēr
komanda sēž ārpusē.)

4. Kādēļ sieviete bija pārsteigta, ka Kungs Jēzus viņai lūdza
ūdeni padzerties? (Viņa negaidīja, ka Jēzus ar to runās, jo Viņš
bija jūds, un jūdiem nepatika samarieši.)
5. Ko Kungs Jēzus teica, ka dotu sievietei, ja tā to lūgtu? (Dzīvo
ūdeni, mūžīgo dzīvību.)

Uzdodiet grupām jautājumus.

6. Kā Kungs Jēzus par sievieti visu zināja? (Jo Viņš ir Dievs.)

Kamēr komanda atbild
pareizi, valdnieks paliek
aplī. Ja atbilde ir nepareiza,
valdniekam jāiet ārā no apļa
un jāsēž kopā ar komandu.
Komanda tad ir bez
valdnieka, kamēr atkal pareizi
atbild uz citu jautājumu un
izvēlas jaunu valdnieku, kam
sēdēt vidū.

7. Ko Kungs Jēzus teica par Sevi, kas Viņš ir? (Kristus, apsolītais
Glābējs.)
8. Kādēļ sieviete steidzās uz pilsētu, atstādama savu ūdens
trauku? (Viņa vēlējās citiem pastāstīt par Kungu Jēzu. “Vai Viņš
varētu būt apsolītais Mesija?”)
9. Kas notika, kad Kungs Jēzus palika divas dienas Ziharā runāt
ar cilvēkiem? (Vēl daudzi citi ticēja Viņam kā savam Glābējam.)
10. Kas tev jādara, lai iegūtu mūžīgo dzīvību? (Pats saviem spēkiem
es neko nevaru panākt, lai iegūtu mūžīgo dzīvību. Man vienkārši
jāuzticas, ka Kungs Jēzus Kristus man to dāvina.)

Uzvar komanda, kurai ir bijis
vismazākais valdnieka maiņu
skaits.

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem

Atkārtošanas spēle pirmsskolniekiem
1. Ko Jēzus lūdza no samariešu sievietes? (Ūdeni padzerties.)

Valdnieks aplī

2. Kāda bija sievietes problēma? (Grēks.)

Visi pirmsskolnieki sasēžas
aplī.

3. Kādu ūdeni Jēzus varēja viņai dot? (Dzīvo ūdeni.)

Kad bērns atbild pareizi, viņš
var nosēsties apļa vidū.

4. Ko darīja sieviete, kad viņa ticēja Jēzum? (Viņa stāstīja par
Jēzu citiem.)

Tad cits bērns dod pareizo
atbildi un var ieņemt aplī
iepriekšējā vietu.
Izmantojiet 1.-3, stundas
jautājumus pirmsskolniekiem
un turpiniet, kamēr ir laiks un
interese.
Lai ļautu bērnam ilgāk
pasēdēt aplī, pirms katra
nākamā jautājuma visi kopīgi
varat atkārtot Bībeles pantu.

Kur, ceļojot no Jūdejas uz Galileju, Kungs Jēzus un mācekļi
apstājās atpūsties un paēst? (Samarijā netālu no Ziharas.)

Pārskata aktivitāte

Ko teikt

Pārrunājiet ar bērniem, kā citiem pastāstīt evaņģēlija vēsti.
Jautājiet, ko viņi varētu kādam teikt par grēku, Dieva mīlestību, kas ir
Jēzus un ko Viņš darīja cilvēku labā, lai tie tiktu pestīti. Varat pierakstīt
viņu atbildes uz tāfeles.
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Varat bērniem arī iedot traktātu, ko paņemt mājās. Izskaidrojiet, kā to
izmantot, un nodarbībā praktizējieties evaņģēlija vēsts pastāstīšanā.
Ja laiks atļauj, divi bērni var nospēlēt ainu, kur viens otram liecina.
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4. stunda

Tas Kungs dziedina zēnu, bet tiek noraidīts Savā pilsētā
Stundas vadlīnijas

Rakstu vietas
Jāņa 4:45-54;
Lūk. 4:16-32.

Ievads
“Mājās visi bija noskumuši.”

Centrālā patiesība
Bez ticības nevar patikt Dievam.

Notikumu attīstība
1. Zēns ir ļoti slims.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tev jāuzticas, ka vienīgi Kristus
tevi izglābj.
Atpestītajiem: Tev katru dienu jāturpina uzticēties
Kristum un Viņa Vārdam.

3. Tēvs dodas uz Kānu.

CPN

4. Tēvs lūdz To Kungu atnākt.

CPN

Bībeles pants
“Lai Jēzus Vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes
virsū, un pazemē.”
Filipiešiem 2:10

5. “Nāc, pirms mans dēls mirst!”

CPN

6. “Tavs dēls dzīvs.”

Uzskate

2. Vecāki dzird, ka Kānā ieradies Tas Kungs.

7. Ģimene tic.

CPA

8. Kungs Jēzus sinagogā.

Attēli: 4-1, 4-2, 4-4, 4-5 un 4-6

9. Cilvēki netic.

vai
figūras: 2, 7, 22, 23, 24, 25 un 26.

Kulminācija
Ļaudis mēģina Jēzu nogalināt.

Foni (vēlamie): Mājas interjera aina, āra skats
un Tempļa aina.

Noslēgums
Jēzus atstāj Nācareti.

Pārskata aktivitāte
Nokopējiet un izgrieziet 61. lpp. dotās
kartītes.
Esiet pieejams
Mācot Bībeles pantu, varat dot padomu
katram bērnam, kurš vēlas “locīt ceļus”
Kunga Jēzus Kristus priekšā un pieņemt Viņu
kā savu Glābēju un Kungu.
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Lai bērni skaļi izrunā stāstā
minēto pilsētu un cilvēku
vārdus. Tas palīdzēs tos
atcerēties.

Attēls 4-1
Šis vīrs, iespējams, bija
Hēroda Antipas ierēdnis.
Nav skaidrs, vai viņš bija
pagāns vai jūds, bet vairums
komentētāju uzskata, ka
jūds.

Stunda
Tā, iespējams, bija vislabākā māja visā Kapernaumā. Cilvēkam, kam
tā piederēja, bija ļoti svarīgs darbs, jo viņš bija ķēniņa galma vīrs. Viņu
sauca par augstmani. Bet mājā visi bija noskumuši.
1. aina
Vēlamais fons: Mājas interjers vai vienkāršs flanelis. Parādiet galma vīru (22).

Galma vīra dēls bija slims. Zēnam bija ļoti spēcīgs drudzis, un viņš
bija tuvu nāvei. Nelīdzēja nekādas zāles. Arī ārsti nespēja palīdzēt.
Uzlieciet galma vīra sievu (23).

Vai vari iedomāties, kā jutās šī ģimene? Šķita, ka zaudētas visas cerības.
Iespējams, tieši tad istabā iesteidzās kalps.
“Kānā ieradies Jēzus!”
“Jēzus? Ak, jā. Tas, kurš ūdeni pārvērta vīnā.”
Nav šaubu, ka ziņa par Jēzus brīnumdarbu bija sasniegusi Kapernaumu,
jo tā atradās tikai 30 km no Kānas. Ļaudis zināja par Kungu Jēzu un
to, ka Viņš spēj darīt brīnumus.
Bērniem patiks atrast Kānu
kartē. Varat ļaut bērniem
īsi atkārtot 1. un 3. stundā
aplūkotos notikumus.
Jēzus sirsnīgā uzņemšana
Galilejā drīz vien pārvērtās
noraidījumā, atklājot, ka
ļaužu gaviles par brīnumiem
nepārvērtās ticībā Jēzum kā
Dieva Dēlam.

“Vai Jēzus varētu nākt un dziedināt mūsu dēlu?” viņi jautāja viens
otram.
“Es iešu un Viņam to lūgšu,” galma vīrs teica.
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet galma vīru (22).

Attēls 4-2
Pirmsskolnieki var iet kopā ar
galma vīru un meklēt Jēzu.
Istabas vienā stūrī uzlieciet
zīmi “Kāna” un otrā –
“Kapernauma”.

CPN

Nekad ceļš līdz Kānai nebija šķitis tik garš. Svarīga bija katra minūte,
jo mazais dēls bija pie miršanas. Steidzoties turp, galma vīram bija
jādomā par Jēzu.
Viņš ļoti priecājās, ka bija dzirdējis par Jēzu. Ja neviens par Viņu
nebūtu pastāstījis, kāda gan tad tagad būtu cerība? Ir ļoti svarīgi
dzirdēt par Kungu Jēzu Kristu. Neviens nevar ticēt vai paļauties uz
Jēzu, ja nav par Viņu dzirdējis. Labās Vēsts klubā tu esi dzirdējis par
Jēzu. Tu zini, kas ir Jēzus un ko Viņš ir darījis. Vai vari pastāstīt kaut
ko no dzirdētā?
Ļaujiet bērniem stāstīt.

Mēs zinām, ka tas viss ir patiesība, jo par to lasām Bībelē. Mēs
zinām, ka Kungs Jēzus spēj visu. Mēs zinām, ka Viņš vienmēr tur
Savus solījumus. Mēs zinām, ka Viņš var piedot grēkus un dāvāt
mūžīgo dzīvību. Ir ļoti svarīgi zināt par Kungu Jēzu, bet ir vēl kaut
kas svarīgāks. Svarīgāk ir uzticēties Viņam kā savam Glābējam. Mēs
varam zināt visu par Jēzu, bet, ja Viņam neuzticamies, tad nevaram
patikt Dievam. Dievs Savā Vārdā saka: “Bez ticības nevar Dievam
patikt” (Ebr. 11:6).
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Cik svarīgi ir patikt Dievam, godāt To, kurš ir kungu Kungs – mūsu
Radītājs un vienīgais Glābējs! Pirmais solis, kā patikt Tam Kungam,
ir ticēt Viņam un pieņemt Viņu kā personīgo Kungu un Glābēju. Vai
priecājies, ka tāpat kā galma vīrs, esi dzirdējis par Jēzu?
Beidzot viņš ieradās Kānā un tūlīt sāka meklēt Kungu Jēzu.
Aizvietojiet galma vīru (22) ar figūru 24. Uzlieciet Jēzu (7) un mācekļus (2).

Tikko zēna tēvs atrada To Kungu, viņš sāka lūgt un sacīja: “Lūdzu,
nāc nekavējoties man līdz un dziedini manu dēlu, jo viņš mirst!”
Savā sirdī tēvs zināja, ka Kungs Jēzus spēj dziedināt viņa dēlu. Vai tu
savā sirdī esi pārliecināts, ka Tas Kungs var piedot visus tavus grēkus?
Vai tu patiesi tici, ka Viņš tev var dot mūžīgo dzīvību? Ir svarīgi zināt
par Jēzu, kā galma vīrs zināja, ir svarīgi būt pārliecinātam, ka Viņš tev
var piedot, bet ar šīm zināšanām nepietiek, lai patiktu Dievam. Tev
jāuzticas, ka Jēzus paņem prom visus tavus grēkus. Ja tu būtu slims
un dabūtu zāļu pudeli, ko tev vajadzētu darīt? Vai būtu kāds labums,
ja tā atrastos uz galda blakus tavai gultai? Vai tas ko līdzētu, ja dakteris
pateiktu, ka tās ir vislabākās zāles pasaulē? Protams, ka nē! Tev tās
jāiedzer. Neskatoties uz to, cik daudz tu zini par Jēzu vai cik daudz
tici, ko visu Viņš spēj darīt, tas tavā dzīvē neko nemainīs, kamēr tu
neuzticēsies, ka Viņš paņem prom tavus grēkus. Tā ir ticība.
“Kungs, nāc, pirms mans dēls mirst!” vīrs atkārtoja.
“Tu vari iet mājās un neraizēties. Tavs dēls dzīvos,” Kungs Jēzus teica
(no Jāņa 4:50).

Attēls 4-4

CPN

Bērniem patiks nospēlēt šo
sarunu.

Jēzus nepiedāvājās iet tēvam līdz apraudzīt viņa dēlu, un tēvs to vairs
nelūdza. Kādēļ?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, tēvs ticēja Kunga Jēzus vārdiem. Viņš paļāvās uz To Kungu,
pagriezās un gāja mājās.
Noņemiet galma vīru (24).

Ticēt nozīmē paļauties, ka Jēzus dara to, ko sola. Jēzus apsola visiem,
kas Viņam tic, dot mūžīgo dzīvību. “Lai neviens, kas Viņam tic,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16). Tu vari šodien
uzticēties Jēzum un saņemt mūžīgo dzīvību. Tu vari Jēzum teikt
apmēram šādi: “Mīļais Kungs Jēzu, es zinu, ka Tu esi vienīgais, kurš
man var dot mūžīgo dzīvību. Es ticu, ka Tu miri pie krusta manu
grēku dēļ. Lūdzu paņem prom manus grēkus un dod man mūžīgo
dzīvību. Lūdzu ņem manu dzīvi Savā pārziņā un esi mans Kungs un
Glābējs.” Kamēr tu patiesi neticēsi, ka Jēzus ir vienīgais, kas var tevi
salīdzināt ar Dievu, tu nekad nevarēsi Dievam patikt. Vai uzticēsies
Jēzum šodien, kā to darīja galma vīrs?		
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet galma vīru (22).

Galma vīrs atstāja Kungu Jēzu un kaut kāda iemesla dēļ tajā pat dienā
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Attēls 4-5

Pirmsskolnieki var galma
vīram pavēstīt priecīgo ziņu:
“Tavs dēls dzīvs!”

mājās neatgriezās. Bija jau vēla pēcpusdiena un Kapernauma bija
30 km attālumā. Varbūt viņš bija tik piekusis, ka nespēja sasniegt
mājas, pirms nakts iestāšanās. Varbūt viņš tik ļoti uzticējās Kungam
Jēzum, ka bija drošs par sava dēla izveseļošanos un tādēļ palika pa
nakti Kānā ar patiesu mieru sirdī.
Nākamajā dienā, tuvojoties savai pilsētai, galminieks pamanīja, ka daži
cilvēki nāk viņam pretim. Tie bija galma vīra kalpi.
Uzlieciet kalpus (25).

Kad tie pienāca tuvāk, galma vīrs redzēja, ka viņi smaida. “Tavs dēls
ir dzīvs un vesels!” viņi paskaidroja.

22 25

Tas, ko Jēzus teica, bija pilnīga patiesība.
“Kad viņam kļuva labāk?” tēvs jautāja.
“Vakar ap vieniem drudzis viņu atstāja,” kalpi atbildēja.

Paceliet pulksteni. Saskaņā
ar jūdu laiku “septītā stunda”
bija viens pēcpusdienā. Pēc
romiešu laika tas bija septiņi
vakarā. Bet svarīgais ir tas,
ka brīnums notika precīzi tad,
kad Jēzus to teica.

Cik sajūsmināts bija vīrs, saprotot, ka tas bija tieši tad, kad viņš
sarunājās ar Jēzu.
Noņemiet kalpus (25).

Vīrs steidzās mājās un bija ļoti priecīgs, sastapot savu dēlu un sievu.
Uzlieciet galminieka sievu un dēlu (26).

Attēls 4-6

CPA

Vai vari iedomāties, kāds prieks valdīja mājās? Bet tas kļuva vēl lielāks,
kad tēvs izstāstīja visu par Kungu Jēzu.
Tajā dienā visi mājās sāka ticēt Kungam Jēzum. Varbūt tu esi uzticējies
Kungam Jēzum, lai Viņš tevi dara taisnu Dieva priekšā. Tu esi kristietis.
Tu zini, ka Jēzus ir piedevis tev grēkus un dāvājis mūžīgo dzīvību.
Bet ar to uzticēšanās vēl nebeidzas. Dievs vēlas, lai tu katru dienu
turpini uzticēties. Uzticies Viņa vārdiem Bībelē: “Redzi, Es esmu pie
jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mat. 28:20). Uzticies, ka Jēzus
ir kopā ar tevi skolā, mājās, kad esi viens, pat tad, kad guli. Ikreiz tu
lasi kādu apsolījumu Bībelē, vari būt drošs, ka tas ir patiess. Lūdz, lai
Dievs dara tavā dzīvē, ko Viņš ir solījis. Tas nozīmē ticēt un paļauties
uz Viņu, kā to darīja galma vīra ģimene.
Noņemiet visas figūras.

Bet ne visi Galilejā Jēzum uzticējās. Netālu no Kānas bija Nācarete,
kur Jēzus bija uzaudzis.
4. aina
Vēlamais fons: Tempļa skats.

Pielūgsmes dienā, sabatā, Jēzus devās uz pielūgsmes vietu, sauktu
sinagoga.
Tas bija kaut kas līdzīgs tam, kā mēs ejam uz baznīcu. Tā kā sinagogas
priekšnieki zināja, ka Jēzus ir skolotājs, tie lūdza Viņu piedalīties
dievkalpojumā. Jēzus bija mācījis daudzās citās Galilejas sinagogās,
un visi runāja, cik Viņš ir varens. Priekšnieki iedeva Jēzum Rakstu
rulli lasīšanai.
Pastāstiet un, ja iespējams, uzlieciet Rakstu rulli.
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Tā bija daļa no mūsu Bībeles, Jesajas grāmata.
Uzlieciet Jēzu (7).

Kungs Jēzus atvēra rulli Jesajas grāmatas 61. nodaļā un sāka lasīt ar
1. pantu.
Lasiet Jes. 61:1-2 no savas Bībeles.

Jēzus atkal atdeva rulli un apsēdās. Ļaudis sinagogā klausījās, ko Viņš
saka.

Sinagogā bija paradums
stāvēt, kad lasa, un runājot
sēdēt.

“Šodien šie raksti, ko lasīju, piepildās tieši šeit un tagad,” Jēzus teica
(no Lūk. 4:21).
Jēzus ar to domāja, ka Pats ir tas, par ko Jesaja rakstīja apmēram 700
gadus pirms šīs dienas. Viņš bija lasījis no Rakstiem par Sevi. Jēzum
turpinot runāt, ļaudis bija izbrīnījušies par Viņa vārdiem.
“Vai šis nav Jāzepa dēls?” tie jautāja.
Tie nesaprata, kā Jāzepa dēls var runāt tādas lietas. Viņiem Jēzus bija
galdnieks no Nācaretes. Tie neticēja, ka Jēzus ir dzīvā Dieva Dēls.
Tie paļāvās uz lūgšanām, Tempļa apmeklējumiem, labiem darbiem
un bauslības ievērošanu. Tie neticēja, ka Jēzus ir vienīgais Glābējs.
Vai tas nebija muļķīgi?
Jā, tā bija, bet tāpat rīkojas daudz zēnu un meiteņu, iespējams, arī tu. Tu
daudz reižu esi dzirdējis par Kungu Jēzu. Tu esi no Bībeles dzirdējis,
ka tev jāuzticas Jēzum, lai nokārtotu attiecības ar Dievu, bet vai esi
to darījis? Ja nē, tu nevari patikt Dievam, lai cik labs tu censtos būt
vai cik bieži apmeklētu baznīcu jeb Labās Vēsts klubu. Tev jāuzticas
Jēzum kā savam Glābējam. Es vienmēr domāju, cik skumji, ja cilvēki
tik daudz zina par Jēzu, bet tomēr netic Viņam.

CPN

Ļaudis Nācaretē Jēzu labi pazina. Daži bija dzīvojuši ar Viņu vienā
ielā. Daži bija kopā spēlējušies, kad Viņš bija bērns, bet gandrīz visi
atsacījās ticēt Jēzum kā savam Glābējam.
Noņemiet Jēzu (7).

Patiesībā tie kļuva dusmīgi Jēzus vārdu dēļ. Jēzus tiem teica, ka Dievs
glāba cilvēkus, kuri nebija jūdi. Viņi bija ļoti lepni par savu tautību.
Viņi domāja, ka Dievs mīl vienīgi jūdus. Viņi dusmīgi pielēca kājās
un izstūma Jēzu no sinagogas uz ielas.
Tie drūzmējās ap Jēzu un grūda Viņu ārā no pilsētas. Bībelē teikts,
ka tie gribēja Viņu nogrūst no kraujas. Tie vēlējās Jēzu nonāvēt. Tas
būtu bijis viegli tik lielam pūlim. Bet, kad tie nonāca pie klints malas,
atgadījās kas pārsteidzošs. Jēzus neskarts izgāja cauri pūlim un devās
uz Kapernaumu.
Kungam Jēzum vēl nebija pienācis laiks mirt. Viņš gatavojās mirt pie
krusta mūsu grēku dēļ un augšāmcelties, kad viss būs izdarīts. Kāds
brīnišķīgs Glābējs! Jēzus atstāja Nācaretē tos, kas Viņam neticēja.
Vai tu līdzinies šiem ļaudīm? Tu nekad neesi centies Jēzu nogalināt, bet
Bībelē teikts, ka tu esi tikpat vainīgs un grēcīgs kā Nācaretes ļaudis, ja
nevēlies Kungu Jēzu savā dzīvē. Tu neesi Dievam patīkams, jo arvien
vēl esi grēcinieks. Vai uzticēsies Jēzum šodien, kā darīja Kapernaumas
galma vīrs? Vai lūgsi, lai Jēzus kļūst par tavu Kungu un Glābēju, jo
“bez ticības nav iespējams Dievam patikt” (Ebr. 11:6).
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Atkārtošanas spēle
Nāc šurp!
Sadaliet bērnus divās
komandās, lai tie nostājas
divās rindās, viens pret otru.
Pārmaiņus uzdodiet
komandām jautājumus.
Kad komanda atbild pareizi,
pirmais bērns no pretējās
komandas pievienojas šai
un nostājas tās beigās.
Komanda ar lielāko
dalībnieku skaitu spēles
beigās ir uzvarējusi.
(Šo spēli var spēlēt, arī sēžot
grupiņās. Pareizās atbildes
devējs no somiņas izvelk
krāsaina papīra sloksnīti vai
arī konfekti krāsainā papīrā.
Bērni no pretējās komandas,
kuru apģērbā ir attiecīgā
krāsa, nāk uz šo komandu.)

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem
Paņem figūru
Blakus flanelogrāfam
nolieciet stundā lietotās
figūras.
Kad bērns atbild uz
jautājumu, viņš var izvēlēties
figūru, pastāstīt par to un
pielikt pie flanelogrāfa.
Varat izmantot tikai šīs
stundas jautājumus vai arī
jautājumus un figūras no
iepriekšējām stundām.
Turpiniet, kamēr ir laiks un
interese.

Atkārtošanas jautājumi
1. Uz kuru pilsētu bija jādodas galma vīram, lai atrastu Kungu
Jēzu? (Uz Kānu.)
2. Kādēļ vīrs vēlējās runāt ar Kungu Jēzu? (Viņa mazais dēls bija
slims.)
3. Ko Kungs Jēzus vīram teica? (“Ej mājās. Tavs dēls dzīvos.”)
4. Ko vīrs darīja, dzirdot šos vārdus? (Viņš ticēja Kunga Jēzus
teiktajam.)
5. Kādas ziņas kalpi nesa galma vīram, kad viņš nākamajā dienā
tuvojās mājām? (Ka viņa dēls bija ticis dziedināts tieši tad, kad
Kungs Jēzus to teica.)
6. Kas notika, kad tēvs pārnāca mājās? (Visi sāka ticēt Kungam
Jēzum Kristum.)
7. Ko darīja cilvēki Nācaretē, kad tie dzirdēja Kungu Jēzu
runājam sinagogā? (Tie atsacījās Viņam ticēt.)
8. Ko viņu neticība tiem lika darīt? (Tie centās nogrūst Jēzu no
klints.)
9. Kādēļ ļaudis nespēja Jēzu nogrūst no klints? (Jēzum bija vairāk
varas nekā tiem visiem kopā, un Viņš izgāja cauri pūlim neskarts.)
10. Kas ir pilnīgi nepieciešams, lai mēs varētu sākt dzīvot Dievam
patīkamu dzīvi? (Mums jāuzticas Kungam Jēzum Kristum.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Ko galma vīrs lūdza Jēzum darīt? (Dziedināt viņa dēlu.)
2. Kas bija noticis, kad galma vīrs atgriezās mājās? (Dēls bija
dziedināts.)
3. Ko nozīmē ticēt? (Paļauties jeb uzticēties.)
4. Kas notika ar visiem galminieka mājiniekiem? (Tie visi ticēja
Jēzum kā Glābējam.)

Pārskata aktivitāte

Ticība Dieva apsolījumiem
Nokopējiet un izgrieziet 61. lpp. dotās pantu rakstu vietas un apgrieztā
veidā nolieciet uz galda.
Lai bērni pa vienam izvēlas rakstu vietu un cenšas to sameklēt Bībelē.
Palīdziet bērnam to atrast vai, ja viņš to prot, lai stāsta citiem, kā to
var atrast.
Lai bērns izlasa pantu skaļi un pasaka Bībeles apsolījumu.
(Ja jūsu mācāmie bērni labi prot sameklēt pantus, varat sarīkot
sacensības, kurš atrod pirmais. Gādājiet, lai katram bērnam būtu
Bībele vai arī viņi meklē pantu pa diviem.)
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Pārrunājiet apsolījumu, lai bērni padomā, kurās situācijās vajadzētu
tam uzticēties.
Turpiniet, kamēr ir laiks un interese.
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5. stunda

Aklā Bartimeja dziedināšana

(Īpaša evaņģelizācijas stunda)
Piezīme skolotājiem

Rakstu vietas

Ja jūsu klasi grūti kontrolēt, labāk nesākt ar
ievadu, bet gan ar 1. ainu.

Marka 10:46-52;
Lūkas 18:35-43.
Īpašais uzsvars
Kungs Jēzus ir vienīgais, kurš var paņemt prom
grēka tumsu.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Uzticies, ka Jēzus to dara tavā
labā.
Bībeles pants
Turpiniet mācīties Filipiešiem 2:10.

Stundas vadlīnijas
Ievads
Aizveriet acis!
Notikumu attīstība
1. Aklais vīrs ubago.

Grēks pret Dievu.

2. Neviens nevar ārstēt viņa aklumu.
Tu nespēj iznīcināt grēku.
3. Bartimejs dzird par Jēzu Kristu. Jēzus nāve.

Uzskate

4. Jēzus nāk uz Jēriku.

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

5. Bartimejs sauc Jēzu.

figūras: 2, 7, 21, 27, 28, 29 un 30.
Foni (vēlamie): Āra skats.
Esiet pieejams
Šī stunda dod lielisku iespēju pateikt
evaņģēlija vēsti skaidrā un viegli saprotamā
veidā. Tomēr stundas noslēgumā var būt
bērni, kuri joprojām vēlas uzdot jautājumus
par pestīšanu saskaņā ar to, ko dzirdējuši
nodarbībā.
Sakiet bērniem: “Šīsdienas stundā
sastapsimies ar kādu, kurš nāca pie Jēzus
un tika dziedināts. Bet tava grēcīgā sirds
ir lielāka nelaime par jebkuru slimību. Tev
nepieciešams nākt pie Jēzus, lai tavi grēki
tiktu paņemti prom. Stundā būs pateikts, kā
to izdarīt, bet, ja tev joprojām ir jautājumi par
nākšanu pie Tā Kunga, nodarbības noslēgumā
nāc (norādiet vietu) un pasaki to man. Es ļoti
priecāšos parādīt tev atbildi Bībelē. Ir ļoti
svarīgi, ka tu nāc pie Jēzus, lai tavi grēki tiktu
piedoti.”
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6. Jēzus Kristus aicina Bartimeju.
Kristus mīlestība.
7. “Ko tu vēlies, lai es tev daru?”

Pestīšana.

Kulminācija
Bartimejs var redzēt.
Noslēgums
Bartimejs ir pārveidots.

Pestīšana.

Jēzus Kristus dzīve – 2. grāmata

Stunda
Kamēr es skaitu līdz desmit, visi aizveriet acis.
Skaitiet lēnām.

Ko varat redzēt ar cieši aizvērtām acīm? Neko. Kā jums šķiet, vai
būtu iespējams sekot man ar aizvērtām acīm? Varbūt jūs to izdarītu,
jo zināt, kur es stāvu.
Izvēlieties vienu bērnu.
Juri, vai varu tev aizsiet acis?
Aizsieniet bērnam acis un aizvediet viņu telpas otrā malā.
Tagad, Juri, es eju prom no tevis. Es nerunāšu. Es iešu klusām un
vēlos, lai tu mani atrastu. Es došu signālu pārējiem, lai viņi pasaka,
kad vari sākt.
Ļaujiet bērnam mēģināt jūs atrast. Acīmredzot tas viņam ir gandrīz neiespējami,
jo jūs vienmēr varat aiziet no prom. Apstādiniet viņu, bet apsējs lai paliek.
Kas vajadzīgs, lai Juris varētu mani atrast? Jā, nepieciešams noņemt
apsēju no acīm.
Noņemiet Jurim apsēju.
Tagad Juris var redzēt. Viņš vairs nav tumsā. Ir grūti iedomāties, ko
nozīmē vienmēr atrasties tumsā. Bet šis vīrs zināja, ko tas nozīmē.
1. aina

Attēls 5-1
Bērniem patiks atrast šo
pilsētu kartē.
Lai pirmsskolnieki aizver acis,
tad ļaujiet tiem aptaustīt un
pasmaržot puķes. Palīdziet
saprast, ka aklais var sajust
un saost apkārtējās lietas, lai
arī viņš nespēj tās redzēt.
Bartimeja vārds nav minēts
Marka 10:46-52. Lai bērni
kopā ar jums atkārto šo
vārdu, lai varētu atcerēties.

Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet Bartimeju (27).

Viņš sēdēja ceļa malā ārpus Jērikas. Tā bija skaista pilsēta, bet vīrs
nevarēja redzēt, kā vējā šūpojās palmas. Viņš nespēja redzēt rožu un
citu puķu dārzus, kas ziedēja visā pilsētā. Viņš varēja saost balzamkoku
un tuvumā augošo brīnišķīgo puķu smaržu, bet redzēt tās nespēja.
Viņš bija akls. Viņš bija ne vien akls, bet arī ļoti nabadzīgs. Tajās dienās
aklie cilvēki nevarēja strādāt.
Šodien ir daudz darbu, ko aklie cilvēki var veikt. Viņi var iemācīties
lasīt. Kā aklie lasa? Viņi lasa, sataustot mazus izcilnīšus uz papīra. To
sauc par Braila rakstu.
Būtu labi, ja jūs bērniem varētu parādīt kaut ko Braila rakstā.

Akls cilvēks spēj iemācīties veidot vai darīt daudz ko citu ar savām
rokām. Bet tolaik, kad dzīvoja šis vīrs, bija tikai viena lieta, ko aklais
parasti varēja darīt. Viņš varēja ubagot. Bībelē teikts, ka aklo ubagu
sauca Bartimejs.
Vai zini, ka Bībelē teikts, ja neesi pestīts, tad tu līdzinies
Bartimejam? – Tava dzīve ir tumsā. Zinu, ko tu domā – es neesmu
tumsā, es varu redzēt. Protams, ka vari, bet tumsa, par kuru es stāstu, ir
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grēks, nepaklausība Dieva pavēlēm. Tavi grēki ļoti nepatīk Dievam. Vai
atceries, ka, zaudējot futbola spēlē, tu Dieva vārdu lietoji nolamājoties,
jo netrāpīji vārtos. Dievs tev pavēl: “Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva,
vārdu nelietīgi valkāt” (2. Moz. 20:7).
Vai varbūt apzinies, cik ļoti tev nepatīk tas klases zēns, kuram ir labāks
ritenis nekā tev? Dievs saka: “Tev nebūs iekārot” (2. Moz. 20:17), bet
tu patiešām gribi, lai tev būtu tas lieliskais ritenis, nevis tavs vienkāršais.
Kad nepaklausi šīm vai citām Dieva pavēlēm, tu grēko, un Dievs saka,
ka grēks ir kā tumsa. Dievs nekad nevar pieļaut grēku Savā tuvumā, jo
Bībelē Viņš atklāj: “Dievs ir gaisma un Viņā nav nekādas tumsības”
(1. Jāņa 1:5). Dievs ir šķīsts un bezgrēcīgs. Tādēļ, ja tava dzīve ir pilna
ar grēka tumsu, tu esi tālu prom no Dieva un nekad nevarēsi dzīvot
Debesīs kopā ar Viņu. Tas ir gaužām nopietni, jo tu esi tumsā, kas ir
sliktāka par jebkuru aklumu.
Aklums ir liela nelaime. Akliem cilvēkiem dzīve ir pilnīgi savādāka.
Šāda dzīve bija Bartimejam. Dienu no dienas viņš sēdēja pie ceļa, kas
veda uz pilsētu. Tā bija Jērikas pilsēta. Šis ceļš veda uz Jeruzālemi,
un pa to bija dzīva satiksme. Tā viņš tur sēdēja un sauca, cik vien
skaļi spēdams: “Bakšiš! Bakšiš!” Tas nozīmē: “Lūdzu dāvanu! Lūdzu
iedodiet man kaut ko!”
Uzlieciet pūli (21).

Garām gāja daudz ļaužu. Laiku pa laikam kāds laipni iedeva monētu.
Kad bija sakrāts pietiekami, viņš varēja nopirkt pārtiku. Bartimejs
bija priecīgs, ja kādi ļaudis palīdzēja viņam dabūt ēdienu, bet neviens
nespēja palīdzēt kliedēt viņa tumsu. Neviens viņam nevarēja iedot
redzi. Tāpat ir ar grēka tumsu. Tu pats to nevari izkliedēt. Daži mēģina.
Tie domā, ka var kaut ko darīt, lai palīdzētu dzēst savus grēkus. Tie
domā, ja būs tik labi, cik vien spēj, vai katru dienu lūgs Dievu vai ies
uz baznīcu, viņu grēks tiks paņemts prom. Pat šo labo lietu darīšana
neatņem grēkus. Kamēr Dievs kaut ko nedara, lai paņemtu prom
grēka tumsu, tava dzīve vienmēr būs grēka pilna. Grēks tevi vienmēr
kontrolēs. Tu nekad nespēsi sev palīdzēt. Bartimejs arī nevarēja. Viss,
ko viņš varēja, bija sēdēt ceļmalā un klausīties, kā garām iet ļaudis.
2. aina
Vēlamais fons: Āra skats.

Bartimejs mācījās pazīt daudzo garāmgājēju soļus un balsis. Daži
tur gāja regulāri. Tie bieži dzirdēja aklā ubaga saucienu. Ko viņš tur
sauca?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Daži kļuva par draugiem un ne vien deva viņam “bakšiš”, bet arī uz
brīdi apstājās parunāt. Varbūt tie pastāstīja Jērikas un Jeruzālemes
pēdējos jaunumus.
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Nomainiet pūli (21) ar figūru 28.

Attēls 5-3

Tie varēja būt kādi no šiem draugiem, kuri pirmie Bartimejam
pastāstīja par Kungu Jēzu. Bartimejs gribēja dzirdēt visu – par
brīnumiem, par ūdeni, pārvērstu vīnā, un dziedinātajiem cilvēkiem.
Viņš droši vien uzdeva daudz jautājumu, piemēram: “Kas ir šis Kungs
Jēzus? Vai Viņš ir tas, ko Dievs solījis sūtīt?” Bartimejs būs sācis
saprast, ka Jēzus no Nācaretes ir vienīgais, kurš spēj viņam palīdzēt.
Kungs Jēzus varētu paņemt prom tumsu no Bartimeja acīm, lai viņš
kādreiz spētu redzēt.

Pashā ir ikgadējie jūdu
svētki, kuros piemin viņu
izglābšanos no Ēģiptes
naktī, kad nāves eņģelis
gāja garām mājām, kas bija
iezīmētas ar jēra asinīm.
Lai pirmsskolnieki it kā iet uz
Jeruzālemi svinēt svētkus.

Attēls 5-4
Lai pirmsskolnieki atkārto
vārdus: “Nāk Jēzus no
Nācaretes!”

Vai zini, ka tas pats Kungs Jēzus Kristus ir vienīgais, kurš var paņemt
prom grēka tumsu? Viņš sevi sauca par “pasaules gaismu” (Jāņa 8:12).
Ko Jēzus ar to domāja? Jēzus sacīja, ka Viņš ir šķīsts un bezgrēcīgs.
Kad Viņš ienāk tavā dzīvē, tajā pat mirklī grēka tumsa pazūd – uz
mūžiem! Grēks vairs nevalda pār tevi. Tavi grēki ir piedoti. Jēzus to
pilnīgi paņem prom. Kā Viņš to var? Jēzus to spēj tādēļ, ka Viņš, Dieva
Dēls, mira pie krusta, lai paņemtu prom grēku. Jēzus tika sodīts, it kā
Viņa dzīve būtu grēka tumsas pilna. Patiesībā Viņa dzīve bija tīra un
bezgrēcīga, bet Viņš mira un tika Dieva sodīts par grēku. Pie krusta
Viņš mira mūsu vietā. Viņš atkal augšāmcēlās un ir dzīvs mūžīgi
mūžam. Tādēļ tikai Jēzus spēj izklīdināt grēka tumsu. Tev vajadzīgs
Kungs Jēzus Kristus tāpat kā Bartimejam. Kopš tās dienas Barimejs
izmisīgi vēlējās sastapties ar Jēzu.
“Ja vien es ar Viņu satiktos,” Bartimejs domāja, “zinu, ka Viņš mani
darītu redzīgu.”
Gāja laiks. Bartimejs joprojām bija akls un nabags. Tuvojās Pashā
svētki. Katru gadu šajā laikā simtiem cilvēku devās uz Jeruzālemi. Uz
ceļa bija daudz cilvēku. Tie gāja garām Bartimejam, un viņš varēja
dabūt vairāk naudas nekā citkārt.
3. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet Jēzu (7) un mācekļus (2).
Ubagojot Bartimejs pamanīja, ka kaut kas ir savādāk. Kas par troksni?
Bija vairāk rosības nekā parasti. Šķita, ka no Jērikas nāk liels ļaužu
pulks. Kas notiek? Bartimejam tas jānoskaidro. Beidzot viņu kāds
ievēroja un pateica: “Nāk Jēzus no Nācaretes.”
Jēzus no Nācaretes? Jēzus, Dāvida Dēls? Tas, kuru Dievs solījis
sūtīt? Tas, kurš var atņemt Bartimeja aklumu? Šo brīdi Bartimejs bija
gaidījis!
“Jēzu!” Bartimejs sauca, “Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani!”
“Stāvi klusu, Bartimej!” tuvumā stāvošie bija neapmierināti un asi
viņu apsauca. “Stāvi klusu, beidz kliegt!”
Varbūt viņi domāja, ka Jēzum neinteresē akli ubagi, tādēļ tie centās
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Bartimeju apklusināt. Varbūt draugi kaut ko līdzīgu cenšas darīt ar
tevi. Ja viņi zina, ka tu vēlētos, lai Jēzus Kristus paņem prom tavus
grēkus, tad var teikt: “Netici tam, tās ir blēņas!” Vai arī: “Tu jau esi
kristietis, tu taču ej baznīcā.” Viņi tev pat var teikt: “Ja tu tam tici, tad
nevari vairs būt mūsu draugs.” Ko tev darīt? Tev jāklausās, ko saka
Dievs, un nav jāņem vērā to, ko saka citi.

Bartimeja teikto izrunājiet
dramatiskā balsī vai arī
sagatavojiet kādu bērnu to
darīt.
Lai pirmsskolnieki pieliek
pirkstu pie lūpām un saka:
“Čšš!”

Bartimejs ignorēja tos, kuri centās viņu apklusināt. Viņš sauca vēl
skaļāk: “Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani!”
Kungs Jēzus viņu sadzirdēja. Viņš apstājās. Viņš ieklausījās. “Pasauciet
to vīru,” Jēzus teica, “lai viņš nāk pie Manis.”
Tam Kungam rūpēja Bartimejs. Jēzus viņu mīlēja, un Viņš mīl arī
tevi. Es un tu neesam pelnījuši, lai Viņš mūs mīlētu. Jēzus ir pasaules
gaisma – Viņš ir tik tīrs un pilnīgs, bet mēs esam grēka tumsas pilni.
Vai tev nav jādomā, kā Jēzus vispār spēj mūs mīlēt? Bet Viņš mīl!
Bībele mums to atgādina atkal un atkal. Jēzus aicina mūs nākt pie Viņa.
Vai Viņš aicina šodien arī tevi? Ja tu apzinies, ka nepieciešams nākt
pie Jēzus, tas ir Viņš, kas tevi aicina. Jēzus rāda, ka mīl tevi un vēlas
paņemt prom tavus grēkus. Vai tu nāksi pie Viņa? Barimejs nāca.

Palīdziet bērniem saprast,
ka Dievs viņus mīl katru
personīgi.

4. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Nomainiet Bartimeju (27) ar figūru 29.

Bartimejs nekad vēl nebija piedzīvojis tādu satraukumu. Viņš
nometa savu mēteli un pielēca kājās. Kāds viņu veda cauri pūlim pie
Kunga Jēzus. Tas, kurš spēja izārstēt Bartimeja aklumu, stāvēja viņa
priekšā.
“Ko tu vēlies, lai es tev daru?” Kungs Jēzus jautāja.
Ko gan Bartimejs atbildēja? Vai viņš lūdza “bakšiš”? Vai vairāk naudas,
lai nekad vairs nebūtu jāubago? Nē! Vairāk par visu citu Bartimejs
gribēja redzēt. Viņš vēlējās, lai tumsa tiktu izklīdināta.
“Kungs, ka es varētu redzēt!” Bartimejs teica.
Ja Jēzus tev šodien jautātu, ko tu vēlies, kāda būtu tava atbilde? Vai
tu vairāk par visu citu vēlētos, lai tavi grēki tiek piedoti? Vai tu vēlies
dzīvi, kas ir pilnībā pārmainīta, – dzīvi, kurā turpmāk vairs nevalda
grēks? Ja tu lūdz, lai Jēzus Kristus piedod un pārveido tevi, tu nebūsi
vīlies. Bartimejs nepievīlās.
Jēzus viņam teica: “Tava ticība tev palīdzējusi. Tu uzticējies Man,
tāpēc Es paņemu prom tavu aklumu.”
Nomainiet Bartimeju (29) ar figūru 30.

Bartimeja acis pēkšņi bija tādas pašas kā visiem citiem. Viņš varēja
redzēt! Viņš varēja redzēt Kungu Jēzu, pūli, debesis, visu – viņš varēja
redzēt! Tā bija brīnišķīga – visbrīnišķīgākā diena viņa dzīvē!
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Attēls 5-5

Kad Jēzus aicināja Bartimeju,
viņš nometa savu ubaga
mēteli (Marka 10:50) – tas
simbolizē lielu ticību.

Jēzus Kristus dzīve – 2. grāmata

Attēls 5-6

Lai pirmsskolnieki aizver un
aizklāj ar rokām acis. Tad lai
strauji atņem nost rokas un
atver acis.

Atkārtošanas spēle

Ja tu šodien lūgsi Kungam Jēzum paņemt prom tavus grēkus, tad šī
būs visbrīnišķīgākā diena tavā dzīvē. Jēzus apsola, ka tie, kuri lūdz
paņemt prom viņu grēkus, vairs “nestaigās tumsībā” (Jāņa 8:12).
Tas nozīmē, ka tu vairs nebūsi padots grēka kontrolei. Tu būsi drošs,
ka tavi grēki ir prom un tu esi gatavs pēc nāves nonākt Debesīs. Bībelē
teikts: “Ikviens, kas tic uz Viņu, Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu”
(Ap. d. 10:43). Vai lūgsi, lai Kungs Jēzus tevi šodien izglābj? Neatliec
to uz vēlāku laiku. Neļauj citiem tevi aizkavēt. Tas ir svarīgāk par visu
citu pasaulē. Saki: “Dārgais Kungs Jēzu, manā dzīvē ir grēka tumsa.
Lūdzu paņem to prom!” Jēzus to darīs, un tu vairs nekad nebūsi tas
pats, kas iepriekš. Bartimejs vairs nekad nebija tāds kā agrāk. Dzīve bija
mainījusies. Viņam vairs nebija jāubago, bet viņš sekoja Jēzum. Kad
Jēzus paņems prom tavu grēka tumsu, arī tava dzīve būs savādāka. Tevi
vairs nevaldzinās grēcīgās lietas. Tu vēlēsies atšķirties no grēciniekiem.
Tev gribēsies patikt Dievam. Tava dzīve būs pārveidota. Jēzus Kristus
vienmēr būs kopā ar tevi. Vai nāksi pie Viņa tieši tagad? Nāc un lūdz,
lai Viņš paņem prom tavu tumsu. Atceries: “Ikviens, kas tic uz Viņu,
Viņa Vārdā dabū grēku piedošanu” (Ap. d. 10:43).

Atkārtošanas jautājumi
1. Kurš akls cilvēks netālu no Jērikas tika dziedināts? (Bartimejs.)

Aklie balsotāji

2. Kādā ziņā Bartimejam līdzinās tāds cilvēks, kura dzīvē
nemājo Kungs Jēzus? (Viņa dzīve ir grēka tumsas pilna.)

Sadaliet klasi divās
komandās. Izsauciet kādu
bērnu atbildēt uz jautājumu,
bet pārējiem jāaizver acis un
jābalso, vai atbilde ir pareiza
vai nē. Īkšķi uz augšu nozīmē
pareiza, uz leju – nepareiza.

3. Kā Bartimejs ieguva naudu pārtikai? (Viņš ubagoja.)
4. Kādēļ vienīgi Kungs Jēzus Kristus var paņemt prom mūsu
grēkus? (Viņš, Dieva Dēls, mira pie krusta mūsu grēku dēļ un
augšāmcēlās.)

Saskaitiet, cik bērnu katrā
komandā nobalsoja pareizi.
Uzvar komanda, kurā vairāk
pareizo balsojumu.
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Turpiniet, kamēr atbildēti visi
jautājumi.

Kāds īpašs gada notikums tuvojās, kura dēļ daudz ļaužu
devās uz Jeruzālemi? (Tuvojās Pashā svētki.)

6. Ko darīja Bartimejs, uzzinājis, ka garām iet Kungs Jēzus?
(Viņš sauca: “Jēzu, Dāvida Dēls, apžēlojies par mani!”)
7. Kā ļaudis uz to reaģēja? (Tie centās viņu apklusināt.)
8. Ko darīja Kungs Jēzus, kad dzirdēja Barimeja saucienu?
(Jēzus teica, lai Barimejs nāk pie Viņa.)

Atkārtošanas spēle
6. stundai

9. Kungs Jēzus jautāja Bartimejam: “Ko tu vēlies, lai Es tev
daru?” Ko Bartimejs atbildēja? (“Kungs, ka es varētu redzēt!”)

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

10. Kas ir vissvarīgākais, ko ikviens var lūgt no Kunga Jēzus?
(Lai Kungs Jēzus piedod viņa grēkus.)
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Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kādēļ Bartimejs sauca Jēzu? (Bartimejs bija akls un vēlējās, lai
Jēzus viņu dziedina.)
2. Kāda veida tumsa mīt tavā sirdī? (Grēka tumsa.)
3. Ko Jēzus darīja, lai tu varētu saņemt grēku piedošanu un
mājot gaismā? (Viņš mira tavu grēku dēļ.)

Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem
Strīpiņu cilvēks
Kad bērns atbild uz
jautājumu, uz papīra lapas
uzzīmējiet strīpiņu cilvēka
vienu daļu (piem., galvu,
ķermeni, roku, ausi, aci).

4. Kādas divas lietas Bartimejs piedzīvoja pēc tam, kad sastapās
ar Jēzu? (Viņš varēja redzēt un tika piedoti viņa grēki.)
Pārskata aktivitāte

Labas lietas
Sadaliet bērnus pāros, lai tie viens otram pastāsta, ko labu Tas Kungs
viņiem ir darījis.
Kad izskatās, ka visi to ir izdarījuši, lai bērni saiet atpakaļ lielajā
grupā.
Lai katrs pāris pieceļas un pa kārtai pastāsta, ko labu Dievs darījis otrā
bērna dzīvē. (Ja grupas ir lielas, izvēlieties tikai dažus pārus.)
Kad visi izteikušies, lūgšanā pateicieties Dievam par labo, ko Viņš
ir darījis.
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Izmantojiet 1.-4. stundas
jautājumus pirmsskolniekiem
un turpiniet, kamēr strīpiņu
cilvēks ir uzzīmēts.
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6. stunda

Dziedinātā sieviete un no mirušajiem uzmodinātā
meitene
Rakstu vietas
Marka 5:21-43;
Lūkas 8:40-56.

Stundas vadlīnijas

Centrālā patiesība

Notikumu attīstība

Ievads
Satraukums pilsētā.
1. Sieviete ir slima – vai Jēzum tas rūp?

Kungs Jēzus mīl katru personīgi.
Pielietojums

2. Slimā meitene – vai Jēzum tā rūp?

Neatpestītajiem: Vari būt pārliecināts, ka Jēzus
Tevi atpestīs, ja nāksi pie Viņa.

3. Jairs un sieviete meklē Jēzu.

Atpestītajiem: Jēzus tevi mīlēja un mira tavā
vietā, Viņš vienmēr tevi mīlēs un
rūpēsies par tevi, tādēļ stāsti Viņam par
savām problēmām.

5. Slimā sieviete tiek dziedināta.

Bībeles pants

8. “Tava meitiņa dzīvos.”

“Un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir
Kungs Dievam Tēvam par godu.”
Filipiešiem 2:11.

9. Tas Kungs ieiet meitenes istabā.

CP
CPA

4. Jairs sastop To Kungu.

Uzskate

CPN

6. Jēzus runā ar sievieti.
7. Ziņa par meitenītes nāvi.

CPA

10. “Meitiņ, Es tev saku, celies augšā!”
Kulminācija
Mājās valdošā līksmība.

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

Noslēgums

vai
figūras: 7, 21, 25, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
un 38.
Foni (vēlamie): Ezermala un iekšskats.
Pārskata aktivitāte
Papīrs un zīmuļi.
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“Dodiet viņai ēst.”

CPA, CPN
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Stunda
1. aina
Vēlamais fons: Ezermala.

Pilsētā, kas atradās ezera ziemeļu krastā, bija liels satraukums. Daudz
ļaužu jau bija izgājuši no mājām un stāvēja ezermalā.
Uzlieciet pūli (21 un 28).

Tie Kādu gaidīja, Kādu ļoti īpašu. Jaunumi izplatījās vēja ātrumā.
Pienāca vēstis, ka Kungs Jēzus brauc pāri ezeram uz pilsētas pusi.
Viens otram stāstīja: “Nāk Jēzus!”
Šai sievietei varēja būt
menstruālas dabas
saslimšana vai hemorāģija.
Rituālā nešķīstība viņai
neļāva kontaktēties ar citiem
(sk. 3. Moz. 15:25-27).
Interesanti atzīmēt, ka sieviete
bija tik pat ilgi slima, cik veca
bija meitiņa.

To dzirdēja kāda slima sieviete. Viņa lēnām izgāja no mājas. Viņa
bija gaužām nespēcīga. Sievietei bija grūti iet. Viņa bija slimojusi
divpadsmit gadus. Viņa bija gājusi no viena ārsta pie otra. Sieviete bija
iztērējusi daudz naudas, taču joprojām bija slima. Viena viņa lēnām
vilkās uz ezeru. Šķiet, neviens par viņu nerūpējās. Visi steidzās garām,
lauzdamies cauri pūlim, lai labāk varētu redzēt.
“Vai Jēzus man palīdzēs?” sieviete domāja.
Tajā pat laikā kādā citā šīs mazās pilsētiņas Kapernaumas mājā kāds
tēvs un māte bija ļoti noraizējušies.
Pie mazas, rokās turamas tāfelītes, pielieciet Jairu un viņa sievu (36).

Viņu vienīgais bērns, divpadsmitgadīgā meitiņa, bija ļoti slima. Viņa
bija pie miršanas. Nav brīnums, ka vecāki bija ārkārtīgi uztraukti. Tad
arī viņi dzirdēja jaunumus: “Nāk Jēzus!” Iespējams, arī viņi domāja:
“Vai Jēzus palīdzēs?”

CP
Bērniem patiks sameklēt
kartē Kapernaumu. Ja
laiks atļauj, varat atkārtot
iepriekšējo brīnumu, ko
Jēzus darīja Kapernaumā –
virsnieka dēla dziedināšanu.
Šis notikums norisinās
apmēram gadu vēlāk.

Kā tev šķiet, vai Jēzum rūpēja šo cilvēku problēmas? Jā, protams,
Viņam rūpēja! Kungs Jēzus mīl cilvēkus. Vai tad Viņš neparādīja
mīlestību samariešu sievietei pie akas? Vai Viņš neparādīja mīlestību
Bartimejam, kad citi vēlējās to apklusināt? Tādēļ, ka Kungs Jēzus mīl
cilvēkus, Viņš atstāja Debesis, lai dzīvotu šajā pasaulē un mirtu pie
krusta. Todien Jēzus gāja uz Kapernaumu tādēļ, ka mīlēja cilvēkus.
Kapernaumā dzīvoja ļaudis, kuriem bija vajadzīgs Jēzus, piemēram,
slimā sieviete un meitiņa.
Kad slimās meitenes tēvs uzzināja, ka nāk Jēzus, viņš izsteidzās no
mājas.
Savāciet mazo tāfelīti.

Pirmsskolniekiem patiks
iztēloties, ka viņi skrien
uz krastu, pieliek roku pie
acīm, lūkojoties tālumā, vai
Jēzus un Viņa mācekļi jau ir
redzami.

Pa to laiku Jēzus jau bija atbraucis un izkāpis no laivas pūlī, kas Viņu
jau gaidīja.
Uzlieciet Jēzu (7) un mācekļus (31).

Cik liels pūlis, kam jātiek cauri! Ļoti daudz cilvēku vēlējās būt Kunga
Jēzus tuvumā. Vai tēvs vispār paspēs laikā tikt līdz Kungam Jēzum?
Vai Jēzus ņems vērā viņa problēmu?
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Kaut kur starp šiem cilvēkiem, kuri spiedās pie Jēzus, bija vāja, slima
sieviete. Viņai nebija spēka izlauzties cauri pūlim. Vai tiešām būs
tā, ka Jēzus izies cauri tieši viņas pilsētai, tā arī par slimnieci neko
neuzzinājis? Vai Jēzum viņa rūp? Protams, ka rūp! Jēzus, Dieva
Dēls, mīl cilvēkus. Viņš mīl ne tikai ļoti lielo ļaužu pūli, bet gan
katru cilvēku. Jēzus mīl katru. Ja Jēzus ir tavs Glābējs, Viņš tevi mīl
īpašā veidā. Viņš tevi tik ļoti mīl, ka mira tevis dēļ. Jēzus tevi darīja
par Dieva ģimenes locekli, un Viņam par tevi interesē viss. Citiem
cilvēkiem tavas problēmas var nešķist nozīmīgas, bet Jēzus Kristus ir
ieinteresēts ikvienā tavā problēmā. Ar kādām grūtībām tu savā dzīvē
sastopies? Vai tev ir problēmas ar draugiem skolā? Vai tās ir veselības
problēmas? Kāda ir tava problēma?

CPA

Dodiet bērniem laiku pastāstīt.

Jēzus vēlas, lai nāc pie Viņa un stāsti par savām problēmām. Jēzus tev
palīdzēs saprast, ko darīt. Bībelē teikts: “Visu savu zūdīšanos metiet
uz Viņu, jo Viņš gādā par jums (1. Pēt. 5:7). Ja esi kristietis, tev nav
jāraizējas par savām problēmām. Mazās meitenes tēvam bija problēma,
un viņš ticēja, ka Jēzus spēj palīdzēt.
Uzlieciet Jairu (32).

Attēls 6-1

Tēvs, noraizējies, lauzās cauri pūlim. Cilvēki pagriezās, lai redzētu, kas
tur spiežas. Tie bija pārsteigti, redzot šo vīru. Viņi to pazina. Tas bija
Jairus. Viņš bija viens no sinagogas priekšniekiem, kaut kas līdzīgs
draudzes vadītājam. Vairumam sinagogas priekšnieku neatlika laika
Kungam Jēzum. Tie neticēja, ka Viņš ir Dieva Dēls, bet Jairs, šķiet,
ļoti vēlējās redzēt Jēzu. Varbūt daži cilvēki pavirzījās sāņus, lai palaistu
viņu garām. Kad Jairs bija nokļuvis pie Kunga Jēzus, viņš nometās
Viņa priekšā ceļos.

Attēls 6-2

Nomainiet Jairu (32) ar figūru 33.

“Mana meitiņa mirst,” viņš teica. “Nāc un uzliec viņai Savas rokas,
lai viņa kļūst vesela un dzīvo.”
Jairus dedzīgi lūdza Kunga Jēzus palīdzību. Tas Kungs nevilcinājās.
Viņš uzreiz gāja Jairam līdz uz tā mājām.
Nomainiet Jēzu (7) ar figūru 34 un Jairu (33) ar figūru 32.

Bet pūlis gāja līdz. Ļaudis spiedās no visām pusēm. Kaut kur pūlī
bija arī nabaga slimā sieviete. Viņa visu laiku domāja: “Kā lai es tieku
pie Viņa? Ja vien spētu piekļūt tik tuvu, lai aizskartu Viņa drēbju vīli,
ticu, ka kļūtu vesela.” Viņa juta, ka pūlis virzās uz citu pusi, prom
no ezermalas. Tas devās uz pilsētu. Sieviete pagriezās pūļa kustības
virzienā un pēkšņi atradās pavisam tuvu pie Tā Kunga. Uz mirkli
pūlis pašķīrās, un sieviete ātri izstiepa savu roku, aizskarot Jēzus tērpa
malu. Viņa uzreiz kļuva vesela! Sieviete zināja, ka slimība ir prom.
Kāds prieks pildīja tās sirdi! Pēc divpadsmit slimības gadiem viņa
bija pilnīgi vesela!
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Meitene bija Jaira vienīgais
bērns.

Attēls 6-3

Ar žestu parādiet, kā sieviete
izstiepa savu roku.
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Bērniem patiks izspēlēt
šos aizraujošos notikumus.
Uzrakstiet dialogus, lai viņi
tos var nolasīt.

Pēkšņi Jēzus apstājās un paskatījās apkārt. “Kas Mani ir aizskāris?”
Viņš jautāja.
Nomainiet Jēzu (34) ar figūru 7.

“Kas par savādu jautājumu,” domāja Jēzus mācekļi. Jairs varēja
padomāt to pašu.
Tēvs raizējās par savu meitiņu un vēlējās, lai Jēzus pasteidzas, bet
Viņš apstājās.
Mācekļi teica: “Meistar, ļaudis spiežas Tev virsū, bet Tu jautā: “Kas
Mani aizskāris?” Cilvēki ir visapkārt. Jebkurš varēja Tevi aizskart.”
Kungs Jēzus paskaidroja, ka Viņš runā par cita veida pieskaršanos.
Jēzus teica: “Es jutu, ka spēks no Manis izgāja, un zinu, ka kāds Mani
aizskāra un saņēma palīdzību.”
Kā tu domā, vai Kungs Jēzus zināja, kas Viņu aizskāra? Jā, protams,
ka zināja! Kā Viņš zināja? Pareizi! Jēzus ir Dievs, zina visu un pazīst
visus. Iespējams, ka, jautājot: “Kas Mani aizskāris?”, Viņš raudzījās
uz sievieti. Kādēļ tad Viņš uzdeva jautājumu?
Varat ļaut bērniem pārspriest, kāpēc.

Iespējams, Jēzus vēlējās, lai sieviete atklāti apliecina, ka tic Viņam.
Varbūt Jēzus gribēja, lai pūlis redzētu, ka Viņš ir ieinteresēts sievietes
vajadzībās. Viņa bija tikusi dziedināta, un Jēzus vēlējās, lai ļaudis to
zinātu.
Sieviete vairs nevarēja klusēt. Viņa zināja, ka nespēj no Jēzus noslēpties.
Ļoti uztraukta, viņa iznāca un nometās ceļos Jēzus priekšā.
Uzlieciet sievieti (35) Jēzus (7) priekšā.

Attēls 6-4
Šis mīlestības apliecinājums
varēja sievietei būt īpaši
nozīmīgs, jo viņa savas
slimības dēļ ilgu laiku bija
sociāli atstumta.

CPN

“Es Tevi aizskāru,” viņa teica. Šeit, savas pilsētiņas ļaužu priekšā viņa
visu izstāstīja.
Kungs Jēzus viņai teica: “Mana meita, tava ticība tev palīdzējusi, ej
ar mieru” (Lūk. 8:48).
Sieviete ticēja, ka Jēzus spēj viņu dziedināt, un tieši to Viņš arī
darīja.
Jēzum interesēja šī sieviete un Viņš interesējas arī par tevi. Jēzus ir dziļi
norūpējies par to, ka daudz cilvēku Viņam netic. Vai tu esi viens no
tiem? Jēzus zina, kāds cilvēks tu esi. Viņš zina par dusmīgajām domām
vai patmīlīgo attieksmi, kāda tev ir attiecībā uz citiem. Vai atceries,
ka, dabūjis jauno futbolbumbu, tu sadusmojies, neļaudams citiem ar
to spēlēties. Kā bija toreiz, kad dabūji lielo šokolādes kasti un visas
paturēji sev, nevienu neuzcienājot? Tas Kungs zina, ka esi grēcinieks,
kas pārkāpis Dieva likumus, tomēr Viņš mīl grēciniekus – Viņš mīl
tevi. Jēzus nomira, lai saņemtu sodu par taviem grēkiem. Jēzus vēlas,
lai tu atgriezies no grēkiem un nāc pie Viņa pēc pestīšanas. Varbūt
tev ir bail nākt. Varbūt tu domā: “Ja nākšu, vai Viņš mani pieņems?
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Vai neesmu pārāk nenozīmīgs vai pārāk slikts?” Bībelē Jēzus saka:
“Nevienu, kas pie Manis nāk, Es neatraidīšu” (Jāņa 6:37). Ja tu lūgsi
Jēzum glābšanu, Viņš tevi neatraidīs. Nākot pie Jēzus, vari būt drošs,
ka Viņš tevi mīl īpašā veidā, tu vari iepazīt to sevišķo mīlestību, kas
Jēzum ir uz Saviem bērniem. Nāc pie Jēzus šodien, negaidi ilgāk!
Vislielākais brīnums, kas var notikt tavā dzīvē, ir tas, ka Kungs Jēzus
tevi izglābj no grēkiem.
Ja tu patiešām vēlies tikt izglābts no grēkiem, bet neesi pārliecināts,
kā tas var notikt, labprāt pēc nodarbības ar tevi parunāšos. Nāc un
apsēdies kādā no pirmajiem krēsliem, kad citi būs aizgājuši. Tad es
sapratīšu, ka tu vēlies vairāk uzzināt par to, kā uzticēties Kristum un
iegūt jaunu dzīvi. Ja nāksi un šeit apsēdīsies, es no Bībeles parādīšu,
kas jādara tev un ko apsola darīt Tas Kungs.
Visu šo laiku Jairs varēja vienīgi stāvēt un gaidīt. Droši vien viņš
raizējās, kā klājas viņa meitiņai. Viņš vēlējās, kaut Jēzus pasteigtos.
Pēkšņi, kamēr Jēzus runāja, kāds spiedās cauri pūlim, kāds no Jairus
nama.

Attēls 6-5

Noņemiet sievieti (35). Nomainiet Jēzu (7) ar figūru 34. Uzlieciet kalpus (25).

Jairam šķita, ka sirds apstāsies. Viņam bija bail dzirdēt, ko tagad teiks.
“Tava meitiņa ir mirusi. Neapgrūtini Mācītāju.”
Nabaga Jairs! Cik viņš bija bēdīgs! “Nu ir par vēlu,” viņš domāja.
“Varbūt, ja Jēzus nebūtu apstājies tās sievietes dēļ, Viņš vēl būtu
paguvis laikā.”
Tad Kungs Jēzus uzrunāja Jairu: “Nebīsties!” Viņš teica: “Tici tikai,
un viņa tiks izglābta!”
Jēzus mīlēja Jairu un viņa meitiņu, kas nu bija mirusi. Jēzus nebija
aizmirsis par meiteni, kad apstājās pie sievietes.
Jēzus nekad neko neaizmirst, lai arī mums gan tā iznāk. Reizēm tu
aizmirsti savākt savas rotaļlietas, kaut arī esi apsolījis to izdarīt. Varbūt
māmiņa aizmirst izdarīt to, ko viņa ir tev apsolījusi. Lai arī kādu ļoti
mīlam, taču varam kaut ko aizmirst, bet Kungs Jēzus nekad neaizmirst
tos, kuri pieder Viņam. Katru minūti dienā un naktī Jēzus interesējas
par tevi. Viņš vienmēr ir pie tevis, Viņš nekad neaizmirst par tavām
grūtībām. Ja arī Jēzus uzreiz neatbild uz tavām lūgšanām, Viņš tās
nav aizmirsis. Jēzus vienmēr dara to, kas ir vislabākais tev, jo Viņš
tevi mīl. Jēzus darīja to, kas bija labākais Jairam, lai arī meitiņas tēvam
bija grūti būt pacietīgam.
Vai Jairs varēja uzticēties Jēzum? “Tici tikai, un viņa taps izglābta,”
Kungs Jēzus bija teicis. Jairs pagriezās un veda Jēzu uz savām mājām.
Noņemiet kalpus (25).

Kungs Jēzus sekoja. Arī pūlis sekoja. Visi gribēja redzēt, kas notiks.
Noņemiet visas figūras.
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Sasnieguši māju, tie redzēja, ka tā ir ļaužu pilna. Kāds tur bija troksnis!
Tur skanēja raudas un vaimanas. Cilvēki skaļi raudāja un kliedza.
“Beidziet raudāt,” Jēzus teica. “Viņa tikai guļ.”

Daudzi no šiem
apraudātājiem varēja bērnu
pat nepazīt. Bija parasts, ka
ģimene nolīga apraudātājus,
kas vaimanātu un žēlotos
skumjās, parādot cieņu
mirušā tuviniekiem.

Visi zināja, ka meitene ir mirusi. Kā Jēzus varēja teikt: “Viņa nav
mirusi, viņa guļ”? Cilvēki Jēzu izsmēja. Ko Jēzus domāja? Viņš
norādīja, ka spēj uzmodināt no nāves, it kā meitene būtu vienīgi
aizmigusi. Vairums ļaužu, protams, tam neticēja. Jēzus tos visus
izraidīja no mājas, izņemot Jairu, viņa sievu un trīs mācekļus – Pēteri,
Jēkabu un Jāni. Šie pieci kopā ar Jēzu iegāja klusajā istabā, kur gulēja
jaunā meitene.
2. aina
Vēlamais fons: Iekšskats. Uzlieciet Jēzu (34), mācekļus (31), Jairu, viņa sievu (36)
un bērnu (37).

Meitenes vaigos vairs nekvēloja drudža sārtums. Viņa bija bāla, klusa
un auksta. Jēzus palūkojās uz to.

CPN

Viņš to mīlēja.Vai nav brīnišķīgi, ka Bībele mums atklāj, ka Jēzus
mīl bērnus! Viņš patiešām rūpējas par bērniem. Reizēm bērniem ir
sajūta, ka pieaugušie viņus neievēro. Reizēm lielie rīkojas tā, it kā bērni
nebūtu svarīgi. Kādu reizi pat divpadsmit mācekļi domāja, ka bērni
nav svarīgi, bet Jēzus tiem stingri atgādināja, ka Viņš mīl bērnus. Jēzus
teica: “Laidiet bērniņus pie Manis” (Marka 10:14). Tu vari nebūt pārāk
liels vai vecs, bet Kungs Jēzus vēlas tevi izglābt. Jēzus grib, lai tu nāc
pie Viņa un lūdz paņemt prom grēkus. Ja tu to dari, tad piedzīvosi,
ka Jēzus tevi mīlēs mūžīgi mūžam.
Mīlošais kungs Jēzus izstiepa Savu roku un satvēra mazās meitenes
bālo, nedzīvo rociņu.
“Meitiņ, celies augšā!” Jēzus teica.
Jairs skatījās. Arī viņa sieva skatījās. Tāpat vēroja trīs mācekļi. Mazās
meitenes acis atvērās un samirkšķinājās. Viņa paraudzījās apkārt tieši
tā, it kā būtu pamodusies no miega. Viņa piecēlās gultā sēdus! Viņa
nolaida savas kājas uz grīdas un piecēlās! Viņa piegāja (iespējams, pat
pieskrēja) pie mammas un tēta.
Stāstot nomainiet bērnu (37) ar figūru 38.

Attēls 6-6

Jairs un viņa sieva nekad nebija piedzīvojuši tādu pārsteigumu,
saviļņojumu un prieku.
“Dodiet viņai ēst,” Kungs Jēzus teica.
Meitene kādu laiku bija slimojusi un nespēja ēst. Nu viņa bija dzīva
un vesela, un ļoti izsalkusi. Ievēro, ka Kungs Jēzus padomāja pat par
tik nenozīmīgu kā šī! Vai nav brīnišķīgi, ka Viņš rūpējas pat tad, kad
esam izsalkuši.
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Kristieti, nekad neaizmirsti, cik ļoti Kungs Jēzus mīl tevi un rūpējas!
Viņš nekad nebeigs par tevi rūpēties. Nākamajā nedēļā pacenties
uzrakstīt, kā Dievs ir parādījis Savas rūpes par tevi. Nākamās
nodarbības sākumā parādi man, ko būsi uzrakstījis. Varbūt viens vai
divi varēs pastāstīt pārējiem, kā Dievs par viņiem ir parūpējies.

CPA

Vai nāksi pie Jēzus šodien, ja Viņš vēl nav tavs Glābējs? Jēzus tik ļoti
mīl grēciniekus, ka mira, lai uzņemtos viņu pelnīto sodu. Ja tagad
lūgsi, lai Jēzus kļūst par tavu Kungu un Glābēju, Viņš tevi izglābs un
mīlēs mūžīgi. Tu piedzīvosi, ka Jēzus katru dienu par tevi rūpējas.

CPN

Atkārtošanas jautājumi
1. Kā sauca sinagogas priekšnieku, kuram vajadzēja, lai Jēzus
dziedinātu viņa meitiņu? (Jairs.)
2. Ko Kungs Jēzus darīja, kad Jairs lūdza, lai Viņš nāk un
dziedina meitenīti? (Kungs Jēzus uzreiz gāja viņam līdz.)
3. Kas notika, kad, pa ceļam uz Jaira namu, pūlis spiedās un
grūdās virsū Kungam Jēzum? (Sieviete aizskāra Tā Kunga drēbju
vīli un tika dziedināta.)
4. Ko Kungs Jēzus teica, kas parādīja, ka Viņš zina par
notikušo? (Jēzus jautāja: “Kas Mani aizskāris?”)
5. Kādu bēdīgu vēsti Jairs saņēma, kad kopā ar Kungu Jēzu
vēl bija ceļā uz mājām? (“Tava meitiņa ir mirusi.”)
6. Ko Jēzus ņēma Sev līdz mirušās meitenes istabā? (Jairu, viņa
sievu, Pēteri, Jēkabu un Jāni.)
7. Kāds brīnums notika Jaira mājā? (Kungs Jēzus uzcēla viņa meitu
no mirušajiem.)
8. Kādā visīpašākā veidā Kungs Jēzus mums parādīja Savu
mīlestību? (Tas, ka Viņš mūsu dēļ mira pie krusta.)
9. Kurš ir vislielākais brīnums, kas var notikt tavā dzīvē? (Tas,
ka Kungs Jēzus tevi izglābj no grēkiem.)
10. Cik veca bija Jaira meitiņa, kuru Jēzus uzcēla no mirušajiem?
(Divpadsmit gadus.)
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Atkārtošanas spēle
Dalībnieku mīļākā spēle
Spēlējiet spēli, kuru
dalībnieki iepriekšējā reizē
izvēlējās kā savu mīļāko, vai
izraugieties kādu, ņemot vērā
viņu reakciju uz iepriekšējām.
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Atkārtošanas spēle
pirmsskolniekiem

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kādēļ Jairs gāja pie Jēzus pēc palīdzības? (Viņa meitiņa bija
slima.)

Pirmsskolnieku mīļākā
spēle
Izvēlieties mīļāko no
iepriekšējām.

2. Kas notika, kad Jēzus un Jairs devās uz mājām? (Viņus
apstādināja kāda sieviete; Jaira meitiņa nomira.)

Izmantojiet visus šīs sērijas
atkārtošanas jautājumus
pirmsskolniekiem.

3. Kādēļ Jēzus teica: “Nebīsties, tici tikai”? (Jēzus spēj izdarīt
visu.)
4. Kas mums jādara, lai nebūtu jābaidās no nāves? (Jāuzticas
Jēzum kā Glābējam.)
Pārskata aktivitāte

Nekas nav par grūtu
Sadaliet klasi divās grupās un katrai iedodiet papīru un zīmuli.
Lieciet divu minūšu laikā (vai citā noteiktā laikā) uzrakstīt Bībelē
minētas apbrīnojamas lietas, ko ir darījis Dievs (piem., radījis pasauli,
pašķīris Sarkano jūru, staigājis pa ūdens virsu).
Kad laiks pagājis, katra komanda izlasa uzrakstīto.
Komanda, kurai garāks saraksts, saņem mazu balviņu.
Ja pietiek laika, varat ļaut dažiem bērniem liecināt par varenajiem
darbiem, ko Dievs ir darījis viņu dzīvē.
Noslēgumā atgādiniet bērniem, ka Dievam nekas nav par grūtu.
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Tev jāpiedzimst no augšienes
Papilduzskate 2. stundai

Kā?

Kā?

Tici

No Dieva, Svētā Gara

Ja kāds nepiedzimst no augšienes,
neredzēt tam Dieva Valstības

Tev jāpiedzimst no augšienes

Tāpat Cilvēka Dēlam jātop paaugstinātam
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Čūska

Papilduzskate 2. stundai

58

Jaunās dzīves šarādes
Pārskata aktivitāte 2. stundai

Lūdz pirms ēd
pusdienas skolā.

Lasi Bībeli,
kad no rīta
piecelies.

Nepadodies
kārdinājumam
kautko nozagt
veikalā.

Pastāsti draugam
par Jēzu Kristu.

Paklausi
vecākiem
un izslēdz TV,
lai pildītu
mājasdarbus.

Nenoraksti
pārbaudes darbu.
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Kā tu vari iegūt mūžīgo dzīvību?

Pietiekami daudz lūdzot Dievu

Dzīvojot labu dzīvi

Kā tu vari iegūt
mūžīgo dzīvību?
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Tā ir Dieva dāvana

Papilduzskate 3. stundai

Ejot baznīcā

Ticība Dieva apsolījumiem
Pārskata aktivitāte 4. stundai

Jesajas 41:10

Filipiešiem 4:6-7

Jeremijas 31:3
							

Romiešiem 8:39

Ebrejiem 13:6

Filipiešiem 4:19

Mateja 7:7

Romiešiem 8:28
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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).

