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Ievads

Tā patiesi ir liela priekšrocība un atbildība mācīt bērniem par Jēzu Kristu! Bērnu liktenis mūžībā ir atkarīgs 
no viņu personiskajām attiecībām ar Jēzu Kristu, par ko ir stāstīts šajās mācību stundās. “Bet šī ir mūžīgā 
dzīvība, ka viņi atzīst Tevi, vienīgo patieso Dievu, un to, ko Tu esi sūtījis, Jēzu Kristu” (Jāņa 17: 3). Mūsu 
mācīšanas mērķim un lūgšanām jābūt vērstām uz to, lai bērni uzticētos Kristum, mīlētu un paklausītu 
Viņam. Lai Svētais Gars lieto jūs šī brīnišķīgā mērķa sasniegšanai. 

Mācot Bībeles patiesības
Skolotāji, mēs izgāzīsimies un nesasniegsim mērķi, ja mācīsim bērniem tikai Bībeles stāstus. Ir svarīgi, lai 
bērni iemācās ne tikai stāstos paustās patiesības, bet arī saprot, kā tās pielietot savā dzīvē.  Protams, ka vienā 
stundā mēs nevaram iemācīt visas patiesības, ko varēs atrast stāstā, tāpēc, mācot šīs stundas, tiks apskatīta 
viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana mijas ar stāstu, bet, lai palīdzētu jums sagatavoties 
stundai, mācību daļa ar centrālās patiesības izklāstu ir apzīmēta ar burtiem CP. Centrālā patiesība ir atzīmēta 
arī stundas plānā.

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

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

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

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

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

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

Piemērs, uzrunājot neatpestītu bērnu

“Vai tu tiešām vēlies dzīvot Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es ar prieku, liekot lietā Bībeli, paskaidrošu 
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tev, kā to izdarīt. Nāc, un mēs parunāsimies. Es pēc nodarbības stāvēšu (norādiet vietu). Atceries, es nevaru 
paņemt prom tavu grēku – to var izdarīt tikai Jēzus, – bet es labprāt tev palīdzēšu labāk saprast, kā tu vari 
nākt pie Jēzus. Atnāc un apsēdies kopā ar mani.”

Piemērs, uzrunājot atpestītu bērnu
“Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam un neesi man stāstījis par to, lūdzu, dari man to zināmu. Pēc 
stundas beigām es stāvēšu (norādiet vietu). Es gribētu uzzināt, vai tu esi uzticējies Jēzum kā savam Kungam 
un Pestītājam, lai es varētu lūgt par tevi un palīdzēt tev.”

Bībeles panti
Katrai stundai tiek piedāvāts pants no Svētajiem rakstiem bērnam iegaumēšanai. Ja pasniedzat 6 stundu 
ciklu, ieteicams izvēlēties divus vai trīs pantus, ko mācīt, lai bērni tos labi atcerētos. Ja mēģināsiet iemācīt 
visus sešus pantus, iespējams, ka bērni nezinās labi nevienu no tiem.

Trenējieties novietot figūras uz flaneļa tāfeles
Pirms nodarbības patrenējieties izmantot uzskati. Labi izmēģiniet visas figūras, lai zinātu, kad tās stundā 
ir jālieto. Var iegādāties atbilstošas fona ainavas. Pirms katras ainas ir piedāvāts ieteicamais fons, bet tas 
nenozīmē, ka obligāti jābūt foniem. Var mācīt, izmantojot tikai vienkrāsainu flaneļa fonu. 

Papildu uzskate
Uz kartona loksnes ar drukātiem burtiem uzrakstiet katras stundas centrālo patiesību; loksnei aizmugurē 
pielīmējiet atgriezumus no figūru komplekta. (Izmantojiet mazos burtus, lai bērni varētu viegli izlasīt 
vārdus.) Uzlieciet šo lapu uz tāfeles stundas sākumā vai arī pirmo reizi minot centrālo patiesību. 

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
Teksta kreisajā un labajā malā ir sniegta informācija un idejas, kā padarīt stundu interesantāku. 

Šīs idejas ir izstrādātas, lai stundā iekļautu dažādus apmācības stilus. Efektīvai apmācībai dažiem bērniem 
ir nepieciešams redzēt vai rakstīt, citiem ir jādzird un jārunā, citiem – jāpieskaras priekšmetiem, bet visiem 
ir aktīvi jāpiedalās stundā. 

Ja ir laiks, varat izmantot šīs idejas savā pulciņā.

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

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

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

2) lai jūs saprastu, kas jāakcentē vairāk, lai bērni labāk atcerētos apgūto,

3) lai sagādātu jautru aktivitāti nodarbībā. Bērniem patīk sacensties un piedalīties programmā. Taču tā 
ir vairāk nekā tikai spēle: tas ir mācību laiks.

Šajā grāmatā ir iekļauti tikai jautājumi stundai. Būtu lietderīgi iekļaut jautājumus arī par dziesmām, pantu 
un jebko citu, ko mācāt. Tad bērni sapratīs, ka svarīga ir katra programmas daļa.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Pārskats

Jēzus laipni 
uzņem bērnus 
un paēdina 5000 
cilvēku
Marka 10:13-16
Mateja 18:1-14
Jāņa 6:1-13      
Marka 6:31-44

Jēzus staigā pa 
ūdeni
Mateja 14:22-33
Marka 6:45-52    
Jāņa 6:15-21

Apskaidrošana
Mateja 16:13-17
Mateja 16:21-23
Mateja 17:1-8
Marka 8:27-33
Marka 9:2-8      
Lūkas 9:28-36

Spitālīgā 
dziedināšana
Mateja 8:1-4
Marka 1:40-45
Lūkas 5:12-14
3. Mozus 13:1-46 
Lūkas 17:11-19

Bagātais 
jauneklis

Mateja 19:16-26 
Marka 10:17-27 
Lūkas 18:18-27

Caķejs satiek 
Kristu

Lūkas 19:1-10

Kungs Jēzus 
nāca meklēt un 
glābt pazudušos

Neatpestītajiem: Tu tiksi glābts, ja 
uzticēsies Jēzum Kristum

“Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un 
glābt pazudušo.”                 Lūkas 19:10

Mūžīgā dzīvība ir 
Dieva dāvana

Neatpestītajiem: Jau šodien pieņem   
mūžīgās dzīvības dāvanu

“Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva 
ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu 
Kungā.”                        Romiešiem 6:23

Jēzus var šķīstīt 
tevi no grēka

Neatpestītajam: Nāc pie Kristus, Viņš 
šķīstīs tevi no grēka

“...Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no 
visiem grēkiem.”                    1. Jāņa 1:7

Jēzus ir Kristus, 
dzīvā Dieva 
Dēls

Neatpestītajiem: Paklausi Jēzum 
un uztici Viņam savu 
atpestīšanu

Atpestītajiem: Pievērs uzmanību Viņa 
sacītajam

“Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”

Mateja16:16

Jēzus palīdz 
Saviem bērniem, 
kad viņiem ir 
problēmas

“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, 
tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā.”

   Psalms 46:2

Jēzus mīl bērnus Neatpestītajiem: Nāc pie Viņa, lai gūtu 
grēku piedošanu

Atpestītajiem: Lieto savas rokas, lūpas, 
kājas, naudu – atdod sevi 
visu, lai kalpotu Jēzum

“Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet 
tiem, jo tādiem pieder Dieva valstība.”   

       Marka 10:14

Atpestītajiem: Pastāsti Jēzum par  
savām grūtībām un ļauj, lai 
Viņš tev palīdz
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1. stunda
Mēs iesakām šo mācību stundu sadalīt divās daļās un mācīt divās reizēs.
1.daļa – Jēzus laipni uzņem bērnus 

Rakstu vietas skolotājam
Marka 10:13-16;

Mateja 18:1-14.

Centrālā patiesība
Jēzus mīl bērnus.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Nāc pie Viņa, lai gūtu grēku 

piedošanu.

Atpestītajiem: Lieto savas rokas, lūpas, kājas, 
naudu   – atdod sevi visu, lai kalpotu 
Jēzum.

Bībeles pants        
‘‘Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo 
tādiem pieder Dieva valstība.’’  Marka 10:14

Uzskate
Attēli: 1-1, 1-2, un 1-3 

vai

figūras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, un 7.

Fons (ieteicams): Āra skats.

Stundas vadlīnijas
Ievads 

Sāra un princese.

Notikumu attīstība

1. Mācekļi spriež, kurš ir lielākais.

2. Jēzus aicina bērniņu.

3. Jēzus māca par bērniem.                      CPN
4. Ļaužu pulks klausās Jēzu.

5. Bērni tuvojas Jēzum.

6. Mācekļi cenšas bērnus atturēt.

7. Jēzus iejaucas.

Kulminācija          

‘‘Laidiet bērniņus pie Manis.’’                  CPN

Noslēgums 

Viņš paceļ bērnus un svētī tos.                CPN
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Pirmsskolas Bībeles 
pants

Šajā stundu ciklā māciet 
Mateja 17:5. (Instrukcijas 
skat. 9. lpp.)

Palīdziet bērniem 
sameklēt pantu pēc tā 
adreses (rakstu vietas). 
Vispirms bērniem jāatrod 
pilsēta (Marks), tad iela 
(10), tad māja šajā ielā 
(14).

Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants
 ‘‘Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo tādiem pieder Dieva 
valstība.’’ Marka 10:14

Ievads
Vai esi kādreiz gribējis aprunāties ar pieaugušo par kaut ko, bet viņš 
bija pārāk aizņemts, lai ieklausītos tevī? Dažreiz pieaugušie domā, ka 
tas, ko viņi dara, ir daudz nozīmīgāks nekā uzmanības pievēršana tev. 
Tomēr paklausies, ko teicis Jēzus.

Iepazīstināšana
Parādiet Bībeli, paskaidrojot, ka tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no Bībeles 
un paskaidrojiet, kā esat to atradis. Lai bērni nolasa pantu kopā ar jums no 
uzskates.

Paskaidrojumi
Laidiet bērniņus pie Manis – Jēzus vēlas, lai pieaugušie ļautu bērniem 
nākt pie Viņa un lai nemēģina viņus no tā atturēt.

Jo tādiem pieder Dieva valstība  – bērni, kas tic Jēzum kā Pestītājam, būs 
Dieva valstībā Debesīs.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Ja vēl neesi lūdzis Jēzum  grēku piedošanu, Viņš 

vēlas, lai tu nāktu pie Viņa, jo Viņš mīl tevi. Tad tu būsi 
gatavs kādu dienu dzīvot Debesīs kopā ar Jēzu. Uzmanīgi 
klausies stundu, lai noskaidrotu, kā tu vari uzticēties 
Jēzum un lūgt Viņam piedošanu.

Atpestītajiem: Ja esi jau uzticējies Jēzum, Viņš joprojām vēlas, lai 
tu nāktu pie Viņa. Jēzus vēlas tev parādīt, kā tu vari 
apmierināt citu cilvēku vajadzības.

Atkārtošana
Sit plaukstas

Atkārtojiet pantu divas reizes. Lai viens bērns nostājas aiz ilustrētā 
panta ar muguru pret pārējiem bērniem. Izvēlieties citu bērnu, kurš 
norādīs uz vienu vārdu uzskatē. Vadiet bērnus panta atkārtošanas 
laikā, bet, nonākot pie izvēlētā vārda, sasitiet plaukstas, bet vārdu 
neizrunājiet. Bērns, stāvot aiz panta uzskates, mēģina uzminēt vārdu. 
Ja laiks atļauj, izvēlieties divus citus bērnus un atkārtojiet aktivitāti.

Panta atkārtošana 
pirmsskolniekiem

Ritmiski sit plaukstas

Citējiet pantu, ritmiski 
sitot plaukstas: pa celi, 
rokas kopā, celis, rokas, 
celis utt. – viens sitiens uz 
katru vārdu.



Jēzus Kristus dzīve – 3. grāmata

9

Bībeles pants pirmsskolas vecuma 
bērniem
‘‘Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt.’’ 
Mateja 17:5

Ievads
Kad tava māte, tēvs vai skolotājs priecājas par tevi un ir laimīgi?
Ļaujiet bērniem izteikties.

Jēzus Tēvs – Dievs –  arī priecājās par Jēzu. Ieklausies, kas rakstīts 
Bībeles pantā.

Iepazīstināšana
Parādiet Bībeli, paskaidrojot, ka tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no Bībeles 
un paskaidrojiet, kā esat to atradis. Lai bērni nolasa pantu kopā ar jums no 
uzskates. 

Paskaidrojumi
Šis ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man ir labs prāts – Dievs no Debesīm 
runā par Savu vienīgo Dēlu Jēzu, kuru Viņš ļoti mīl. Jēzus ir pilnībā 
paklausīgs Savam Tēvam, darot visu, ko Dievs vēlas. Dievs ir ļoti 
iepriecināts par to, ko Jēzus dara. 

To jums būs klausīt – Dievs liek cilvēkiem klausīt, ne tikai klausīties ar 
ausīm, bet arī ticēt un paklausīt Jēzum.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Vai tu jau esi uzticējies Jēzum Kristum kā savam 

Pestītājam? Viņš nāca, lai būtu tavs Draugs. Tu esi 
sadarījis, teicis un domājis daudz ko sliktu. Dievs  to 
uzskata par grēku. Jēzus nomira pie krusta tavā vietā, 
uzņemoties sodu, ko tu esi pelnījis. Jēzus nepalika miris, 
bet uzcēlās no nāves. Šodien tu vari uzticēties Jēzum un 
gūt piedošanu. Uzmanīgi klausies stāstu, lai uzzinātu 
kaut ko vairāk.

Atpestītajiem: Ja esi jau uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam, tu 
vari uzzināt, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. Tev jāklausās, 
ko Dievs ir rakstījis Bībelē, un attiecīgi jārīkojas. Tā 
paklausīsi Dievam.

Bībeles panta atkārtošana pirmsskolniekiem
Krāsaina piecelšanās

Palūdziet visiem, kas valkā noteiktas krāsas apģērbu, piecelties kājās 
un citēt pantu. Atkārtojiet, mainot krāsas, līdz katram bērnam ir bijusi 
iespēja noskaitīt pantu.
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Attēls 1-1

CPN

Stunda
Sāra pamodās agri. Tā taču bija diena (piemērojiet attiecīgai situācijai), 
kad pilsētā vajadzēja ierasties princesei. Sāras ģimene plānoja tur būt 
laikus, lai varētu ieņemt labākās vietas.

Pēc brokastīm viņi devās uz pilsētas centru, kur jau pulcējās daudz 
cilvēku. Sārai un viņas vecākiem laimējās dabūt vietu ietves malā. 
Ilgi nebija jāgaida. Beidzot parādījās liela spoža mašīna. Ļaužu pulks 
sajūsmā uzgavilēja, kad princese tam pamāja. Visiem par pārsteigumu  
mašīna apstājās un princese izkāpa. Viņa sasveicinājās ar dažiem 
cilvēkiem un apstājās, lai aprunātos ar gados vecāku kundzi netālu no 
vietas, kur stāvēja Sāra, kura visu laiku satraukti māja ar roku. Princese 
lēni tuvojās, izstiepa roku un paspieda Sāras roku.

‘‘Kā tevi sauc?’’ viņa jautāja. ‘‘Sāra,’’ meitene kautrīgi un tikko dzirdami 
izdvesa. ‘‘Kaut man būtu tik skaisti cirtaini mati kā tev,’’ teica princese 
un devās tālāk.

Sāras seja staroja. Ar viņu  bija runājusi princese! Sāra bija domājusi, 
ka princese runā tikai ar pieaugušiem cilvēkiem, ne jau ar astoņgadīgu 
meiteni.

Vai jūs būtu izbrīnījušies, uzzinot, ka vissvarīgākā Persona, kāda 
jebkad dzīvojusi  uz šīs  zemes,  interesējas  par  jums,  lai  cik  gadu 
arī jums būtu – 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vai 12? Tas bija kaut kas tāds, ko 
Jēzus draugiem bija grūti saprast. Kad viņi domāja par nozīmīgiem 
cilvēkiem, tad nekādā ziņā neiedomājās, ka tie varētu būt arī bērni. 
Viņi bija domājuši, ka paši ir svarīgi.

1. aina 
Ieteicamais fons: Ārskats. Uzlieciet Jēzus (1) un mācekļu (2 un 3) figūras. 

Kādu dienu Jēzus mācekļi sprieda, kurš no viņiem ir lielākais. Viņi 
nolēma iet pie sava Mācītāja, lai Viņš izšķir šo strīdu. Vai Viņš teica, 
ka tas ir Pēteris... vai Jānis, vai..? 
Uzlieciet pūli (4).

Tas, ko Jēzus darīja, pārsteidza visus. 

“Nāc,” Jēzus pasauca bērnu. 

Bērns pienāca un nostājās blakus Jēzum. 

“Jums jāmainās un jākļūst līdzīgiem maziem bērniem,” Jēzus teica 
mācekļiem.

Un Viņš turpināja tiem skaidrot ko svarīgu par bērniem... par jums!

Jēzus teica, ka bērni spēj Viņam ticēt un patiesi pieņemt Viņu par savu 
Pestītāju. Es priecājos, ka Jēzus tā sacīja, jo dažreiz cilvēki saka: “Tu 
esi pārāk jauns.” Taču Jēzus vēlas, lai jūs jau tagad ticētu un negaidītu, 
kamēr kļūsiet pieauguši.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmu 
“Jēzus mani mīl”.
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Jēzus brīdināja tos, kuri kavē bērniem uzticēties Viņam. Reizēm 
pieaugušie pat smejas par zēniem un meitenēm, kuri sakās esam 
kristieši. Dažreiz viņi pat veicina to, ka bērni grēko. Tas ir ļoti slikti. 
Jēzus teica mācekļiem, ka Dievs, Viņa Tēvs, nevēlas, ka kaut viens 
bērns tiek sodīts grēku dēļ.

Mācekļi uzmanīgi klausījās. Cerams, viņi ievēroja, kā Jēzus mīl 
bērniņus. Vai jūs arī to ievērojāt? Vai nāksiet pie Viņa, lai visi jūsu 
grēki tiktu piedoti? Ja tā darīsiet, tad Jēzus būs tikpat priecīgs kā par 
tiem bērniņiem tajos senajos laikos. Ja jūs patiesi vēlaties nākt pie 
Viņa, bet nezināt, kā to izdarīt, tad, lūdzu, pienāciet pie manis pēc 
stundas. Es jūs gaidīšu tur (norādiet vietu). Es labprāt jums parādīšu, 
kas Bībelē ir teikts par nākšanu pie Viņa. Vai jūs atceraties, ka Jēzus 
mīl bērnus? Vai arī Jēzus mācekļi to atcerējās? 

Drīz vien tāds mirklis pienāca...

2. aina 
Novietojiet pieaugušos un bērnus (5).

Bija viena no tām nemierīgajām dienām, kad ļaudis drūzmējās ap 
Jēzu, uzdodot Viņam dažādus jautājumus. Jēzus jau bija atbildējis 
uz dažiem svarīgiem jautājumiem. Reizēm Viņš atbildēja ar citātiem 
no Vecās Derības. Reizēm Viņš atbildēja Saviem vārdiem, kas arī ir 
Dieva Vārds.

Pieaugušo sarunas pēkšņi pārtrauca bērnu balsis. Mācekļi ieraudzīja, 
ka šurp skrien bērni. Daži pieaugušie nesa savus mazuļus. “Viņi taču 
nenāk pie Jēzus,” mācekļi nodomāja. “Tagad, kad mēs apspriežam tik 
svarīgus jautājumus, viņi nedrīkst mūs pārtraukt.” Ļoti iespējams, ka 
mācekļi pat teica cits citam: “Mēs nedrīkstam pieļaut, ka  bērni traucē 
Jēzu. Šiem cilvēkiem gan būtu jāzina, ka Viņam bijusi tik aizņemta 
diena. Jēzus nevar vēlēties redzēt šos bērneļus.” Mācekļi ātri izlēma 
rīkoties.
Novietojiet mācekļus (2) Jēzum priekšā (1).

“Nē! Nē!” tie stingri noteica un pagājās uz priekšu, lai atturētu bērnus. 
“Tālāk gan neejiet, jūs nedrīkstat traucēt Jēzu.”

“Ejiet projām, Jēzus ir pārāk aizņemts,” tā varēja teikt kāds cits. “Nav 
īstais brīdis Viņu traucēt.”

 “Aizvāciet šos bērneļus! Jums tūlīt jāiet projām.”

Cik sarūgtināti bija bērni un tie, kas bija viņus šurp atveduši! 
Noskumuši viņi jau grasījās iet prom.
Noņemiet Jēzu (1). Pielieciet mācekļus (2) pie pārējiem mācekļiem (3).

Attēls 1-2

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet  dziesmas 
“Jēzus” 1. pantu (skat. 64. 
lpp.).

Mācekļi uzskatīja bērnus  
par pārāk nenozīmīgiem, 
lai Jēzus veltītu tiem laiku 
un uzmanību, – tāda 
attieksme joprojām ir 
daudziem cilvēkiem. Taču 
Jēzus gribēja iemācīt, 
cik ļoti augstu Viņš vērtē 
bērnus!

Bērniem patiks atveidot 
šo epizodi lomās. 
Uzrakstiet viņiem sakāmo 
tekstu uz kartītēm vai 
arī uzaiciniet atveidot ar 
kustībām epizodi, kuru 
stāstāt.
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Attēls 1-3

CPN

CPN

3. aina
Uzlieciet Jēzu (6).

Jēzus ātri izgāja no ļaužu pulka. Viņa acis zibsnīja, un Viņš asi norāja 
Savus mācekļus.

“Laidiet bērniņus pie Manis,” Jēzus pieprasīja. “Neliedziet tiem, jo 
tādiem pieder Dieva valstība. Patiesi Es jums saku, kas Dieva valstību 
nedabū kā bērniņš, tas nenāks tur iekšā.”

Jēzus mīl bērnus, tie Viņam ir ļoti, ļoti svarīgi. Viņš vēlas, lai jūs nāktu 
pie Viņa. Ir skaidrs, ka jūs nevarat skriet pie Viņa, kā to darīja šie 
bērni. Jūs nākat pie Viņa grēku nožēlā, lūdzot piedot grēkus un  lai  
Viņš uzņemas jūsu dzīves vadību. Jēzus vēlas, lai jūs nāktu pie Viņa, 
jo Viņš ļoti mīl bērnus. Kad Jēzus mira pie krusta, tad Viņš to darīja 
gan zēnu un meiteņu, gan pieaugušo dēļ.

4. aina
Jēzu (6) nomainiet ar Jēzu un bērniem (7).

Mācekļi atkāpās. Viņi skatījās, kā Jēzus pasniedzās pēc mazajiem 
bērniņiem. Viņš pacēla tos ar Savām mīlošajām rokām. Pārējie bērni 
drūzmējās Viņam apkārt. Mātes droši vien centās turēt savus mazuļus 
tuvāk Jēzum, lai Viņš tiem pieskartos. Bībelē rakstīts, ka Jēzus uzlika 
tiem rokas un svētīja (Marka 10:16). Vai tu nevēlies, kaut būtu tur 
bijis? Tā tik bija brīnišķīga sveikšana! Bērni redzēja, ka Jēzus, Dieva 
Dēls, mīl viņus! Mācekļi gan nedomāja, ka bērni ir tik nozīmīgi, bet 
Jēzum viņi tādi bija. 

Arī tu esi Viņam dārgs, tāpēc nāc pie Viņa un uzticies Viņam kā 
savam Pestītājam! Jēzus saka: ‘‘Laidiet bērniņus pie Manis.’’ Vai nāksi 
pie Viņa tūlīt? 

Saki Viņam: ‘‘Mīļais Jēzu, es tagad nāku pie Tevis. Es pateicos Tev, 
ka Tu miri pie krusta manis dēļ. Lūdzu, piedod man un esi mans 
Pestītājs.’’
Noņemiet visas figūras.

 

Šajā rakstu vietā lietotais 
vārds pārtulkots kā 
“apskaitās” (Marka 10:14).

Burtiski tas nozīmē 
“sadusmoties”. Tas 
ir viens no četriem 
gadījumiem, kas minēti 
evaņģēlijos, kur Jēzus 
izrāda Savas dusmas. 
Jēzus bija sašutis par 
mācekļu attieksmi pret 
bērniem. (Alan D. George, 
Don’t Forget the Children. 
Radio Bible Class, Grand 
Rapids, Michigan, 1984, p.5.)
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1. stunda
2. daļa – Jēzus pabaro  5000 cilvēkus

Rakstu vietas
Jāņa 6:1-13;

Marka 6:31-44.

Centrālā patiesība
Jēzus mīl bērnus.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Nāc pie Viņa, lai gūtu grēku 

piedošanu.

Atpestītajiem: Lieto savas rokas, lūpas, kājas, 
naudu – atdod sevi visu, lai kalpotu 
Jēzum.

Bībeles pants
“Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo 
tādiem pieder Dieva valstība.”   Marka 10:14

Uzskate
Attēli: 1-4, 1-5 un 1-6 

vai
figūras 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 un 12.
Fons (nav obligāts): Ārskats.

Un
 Cilvēku attēli, līme un liela izmēra papīra lapa.

Mājās ņemamā aktivitāte
Nokopējiet grozu, maizes klaipus un zivis uz 
kartona – pa vienai kopijai katram bērnam. Šos 
grozus var pagatavot pēc nodarbības vai mājās.

Vai

Magnēta tāfele vai liela papīra lapa un marķieris.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Liels ļaužu pūlis seko Jēzum.

Notikumu attīstība

1. Jēzus un mācekļi kuģo pa ezeru.

2.  Ļaužu pulks satiek Jēzu.

3.  Jēzus māca.

4.  Mācekļi iesaka Jēzum sūtīt ļaudis projām.

5.  Kungs Jēzus saka: “Paēdiniet viņus!”   CPA
6.  Andrejs pieved zēnu ar ēdienu.            CPA

Kulminācija

7.  Jēzus ņem ēdienu un pateicas par to. 

8.  Ēdiena pietiek 5000 cilvēkiem un vēl paliek  
pāri              CPA

Nobeigums

Jēzus saka: “Salasiet  atlikušās druskas!”   CPA
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Attēls 1-4

CPA

Stunda
Ļaujiet bērniem pielīmēt cilvēku attēlus pie lielas papīra lapas, izveidojot lielo pūli. (Varat izlaist 
šo aktivitāti, ja jūsu grupa tai ir pārāk liela.) 

Liels ļaužu pūlis sekoja Jēzum. Mācekļi bija cerējuši, ka pārcelšanās 
pār ezeru kopā ar Jēzu palīdzēs viņiem atbrīvoties no cilvēkiem. Bet, 
kad viņi sasniedza ezera pretējo krastu, ļaužu pūlis jau bija priekšā!

Simtiem, pat tūkstošiem cilvēku jau gaidīja. Jēzus nekļuva nepacietīgs 
vai dusmīgs. Viņš ilgu laiku dziedināja slimos un mācīja ļaudis.

1. aina
Ieteicamais fons: Ārskats. Novietojiet mācekļus (2 un 3), pūli (4 un 5) un Jēzu (8). 

Mācekļi bija noguruši un gaidīja dienas beigas. Bet Jēzus joprojām 
mācīja. Beidzot mācekļi nāca pie Viņa. “Šī vieta ir tukša, un laiks jau 
vēls. Atlaid tos, ka tie var noiet apkārtējos ciemos, lai nopirktu sev 
ko ēst,” viņi teica.

Mācekļus pārsteidza Jēzus atbilde: ‘‘Viņiem nav jāiet prom. Dodiet 
jūs viņiem ēst.’’ Cik tas raksturīgi Jēzum! Viņš mīl cilvēkus. Bībelē 
teikts, ka sirds Viņam par tiem iežēlojās, jo tie bija kā ‘‘avis, kam nav 
gana’’ (Marka 6:34).

Māceklis Filips ātri saskaitīja, cik daudz naudas vajadzīgs, lai paēdinātu 
ļaužu pūli. ‘‘Mēs to nevaram izdarīt,’’ viņš teica. ‘‘Pietrūkst naudas, 
lai katram tiktu kaut mazumiņš.’’ Šķita, ka Mācītājs prasa no viņiem 
neiespējamo!

Joprojām samulsuši, mācekļi jautāja Viņam: ‘‘Vai mums jāiet un 
jāpērk ēdamais?’’ Vajadzīga kaudze naudas, lai nopirktu ēdienu tik 
daudziem cilvēkiem.

‘‘Cik maizes jums ir?’’ Jēzus viņiem jautāja. ‘‘Ejiet un paskatieties!’’

Tad Andrejs Viņam saka: ‘‘Šeit ir kāds zēns, tam ir piecas miežu maizes 
un divas zivis; bet kas tas ir tik daudz ļaudīm?’’ 

Mācekļiem zēns ar savu maizi un zivīm nelikās sevišķi noderīgs. 
Varbūt arī tev kā kristīgam zēnam vai meitenei neliekas, ka spēj būt 
noderīgs Dievam. Var gadīties, kāds tev teicis, ka nevari sludināt, un 
tev nav naudas, ko ziedot misionāriem.  Vai Jēzus vēlējās, lai zēns 
būtu noderīgs ar savu brokastu ēdienu?

Tas Jēzu ieinteresēja. ‘‘Atnesiet Man tās,’’ Viņš teica.

Iespējams, ka Andrejs, ejot pie zēna, nebija drošs, vai zēns gribēs atdot 
savu ēdienu. Viņš arī nezināja, ko Jēzus iesāks ar tik maz pārtikas. 
Varbūt viņš sacīja: ‘‘Tas Kungs vēlas tavu ēdienu.’’ Droši vien zēns 
bija izsalcis. Ko viņam vajadzēja darīt? Es esmu pārliecināts, ka viņš 
kādu brīdi domāja. Tad zēns devās Andrejam līdzi un atdeva Jēzum 
savu ēdienu.

Pirmsskolniekiem patiks 
attēlot airēšanu.

Salīdzinājumam skat. 
Lūkas 9:11-17. 

Pirmsskolnieki var attēlot, 
ka ir ļoti izsalkuši.

Parādiet bērniem lavaša 
gabalu, lai palīdzētu 
iztēloties maizi, kāda, 
iespējams, bija zēnam.

Lai pirmsskolnieki 
vispirms paceļ piecus, tad 
divus pirkstus.

Pirmsskolnieki var attēlot, 
ka atdod savas pusdienas 
Jēzum.
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Attēls 1-5

CPA

CPA

Attēls 1-6

2. aina
Novietojiet zēnu (9) un ēdienu (10).

Jēzus gribēja izmantot zēna brokastis. Varbūt tu domā: ‘‘Ko gan es varu 
dot Viņam?’’ Kad tu daļu savas kabatas naudas atdod misionāriem, tad 
tu dod savu naudu Dievam. Kad tu izmanto savas rokas, lai palīdzētu 
mājasdarbos, tā izrādot Jēzum savu mīlestību, tu dod Viņam savas 
rokas. Kad tu pastāsti kādam citam, ka esi kristietis, vai aicini kādu uz 
pulciņa nodarbību, tu dod Jēzum savas lūpas. Tas varētu šķist maz, bet 
Jēzus mīl bērnus un vēlas tevi lietot, ja piederi Viņam. Jēzus gribēja 
izmantot zēna pusdienas, bet kā gan Viņš to darīs? 

Kad Dieva Dēls paņēma šīs mazās brokastis rokās, Viņš pateicās 
Dievam Tēvam. Tad Jēzus Kristus pagriezās pret mācekļiem. ‘‘Sakiet 
cilvēkiem, lai sasēžas grupās pa piecdesmit un pa simts cilvēkiem,’’ 
Viņš teica.
Noņemiet pūli (4 un 5) un zēnu (9).

3. aina
Uzlieciet pūli (11 un 12).

Cilvēki sadalījās grupās pa 50 un apsēdās zālē. Tā viņus nebija grūti 
saskaitīt. Vairāk nekā 5000 vīriešu, sieviešu un bērnu sēdēja netālu 
no ezera. Cilvēki sēdēja, skatījās un gaidīja.

Tad notika kaut kas neredzēts. Jēzus paņēma zēna brokastis un bez  
steigas, mierīgi pārlauza mazās maizītes, un ielika grozā. Tā Viņš 
piepildīja visus grozus. To pašu Jēzus izdarīja ar zivīm. Jēzus lika 
grozos zivis. Pārsteigtie mācekļi tikai spēja pienest cilvēkiem ēdienu. 
Kā Jēzus varēja to izdarīt? Jēzus to paveica nevis ar kaut kādām 
burvestībām, bet gan ar Dieva spēku, jo Viņš ir Dievs.
Noņemiet pusdienas (10).

Mēģini iztēloties zēnu, kurš stāv un skatās. Droši vien viņa acis pletās 
arvien platākas. Cik brīnišķīgi piedalīties brīnumā! Kad zēns ēda maizi 
un zivis, viņš droši vien bija ļoti, ļoti priecīgs par to, ka atdeva savu 
pārtiku Jēzum.

Ticīgais zēn un meitene, tu arī būsi priecīgs, ja dosi Jēzum sevi visu  – 
savu naudu, rokas, kājas un lūpas. Viņš var paņemt no tevis kaut ko, 
kas liksies ļoti nenozīmīgs, lai darītu kaut ko lielāku. Viņš ir Dievs 
Dēls, Viņš mīl tevi un var tevi lietot pārsteidzošā veidā. Iespējams, 
kādu dienu tava māte, tēvs vai draugs kļūs par kristiešiem tāpēc, ka 
tu parādīji viņiem, kādas izmaiņas Jēzus dara tavā dzīvē. Ir dažas  
draudzes, kurās ir apmēram 200 cilvēku. Kādi bija šādu draudžu 
pirmsākumi? Tās aizsākās Bībeles pulciņos! Zēni un meitenes nāca, lai 
iepazītu Jēzu, un viņu vecāki ieraudzīja pārmaiņas savu bērnu dzīvēs. 
Viņi vēlējās uzzināt vairāk par Dievu, un tā dažu gadu laikā izveidojās 
draudzes. Jēzus var brīnišķīgi lietot  zēnus un meitenes, kas mīl Viņu. 
Jēzus paveica brīnumu ar zēna brokastīm!

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: Lieto savas rokas, 
lūpas, kājas, naudu – 
atdod sevi visu, lai kalpotu 
Jēzum.

Piemēri pirmsskolniekiem: 
dalīties ar kādu ar 
rotaļlietām, mierināt kādu, 
kurš ir bēdīgs. 

Pirmsskolniekiem patiks 
sacīt pateicības lūgšanu.

Akcentējiet, ka Dievs ir 
pierādījis Savu mīlestību, 
sūtot Savu Dēlu nomirt 
pie krusta, tā uzņemoties 
sodu par viņu grēkiem.
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CPA

Pēc tam kad katrs bija nobaudījis ēdienu, Jēzus teica: ‘‘Savāciet 
pārpalikumus!’

Pārpalikumi? Kā gan kaut kas varētu palikt pāri? Taču pārpalikumi 
bija. Mācekļi pielasīja ar tiem veselus divpadsmit grozus. 

Pūlis bija sajūsmā tāpat kā mācekļi. Bet vai cilvēki atcerēsies, ka 
Jēzus izmantoja bērna brokastis? Tas ir kaut kas tāds, ko tev nekad 
nevajadzētu aizmirst.  Ja piederi Kungam Jēzum, vai pateiksies, ka 
Viņš vēlas lietot tavas lūpas, rokas, kājas, naudu, lai palīdzētu citiem 
iepazīt Viņu? 
Noņemiet visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi (1. un 2. daļai)
1. Iepriekšējā nodarbībā redzējām, ka Jēzus mācekļi pieļāva lielu 

kļūdu.   Kas tā bija? (Viņi mēģināja bērnus atturēt  no tuvošanās 
Jēzum Kristum.)

2. Kāpēc, jūsuprāt, mācekļi gribēja atturēt bērnus? (Viņiem likās, 
ka bērni ir Jēzum pārāk nenozīmīgi.)

3. Kā jutās Jēzus, kad mācekļi tā darīja?  (Viņš bija dusmīgs.)

4. Ko Jēzus sacīja? (‘‘Laidiet bērniņus pie Manis, neliedziet tiem, jo 
tādiem pieder Dieva valstība’’ (Marka 10:14).)

5. Kāpēc ir tik svarīgi zēniem un meitenēm nākt pie Jēzus 
jau šodien? (Tāpēc, ka viņi ir grēkojuši un viņiem vajadzīga Jēzus 
piedošana.)

6. Kā zēni un meitenes var nākt pie Jēzus šodien? (Ja viņi tic, ka 
Jēzus ir miris viņu dēļ, un uzticas Viņam kā savam Pestītājam.)

7. Par ko mācekļi strīdējās? (Par to, kurš no viņiem ir vislielākais.)

8. Ko Jēzus stāstīja viņiem par bērniem? (Bērni spēj Viņam ticēt. 
Dievs negrib, lai kāds pazustu.)

9. Kas iedeva Jēzum ēdienu, ko Viņš izlietoja, lai paēdinātu 5000 
cilvēku? (Zēns)

10. Cik daudz ēdamā viņam bija brokastīm? (5 maizes un 2 zivis.)

11. Kāpēc Jēzus spēja pabarot tik daudz cilvēku ar tik maz ēdamā? 
(Viņš ir Dieva Dēls.)

12. Ko kristīgi bērni var dot Viņam? (Savas rokas, kājas, lūpas, 
naudu.)

Lai pirmsskolnieki 
noskaita līdz 12.

Derēs arī zivtiņu formas 
cepumi un lavašs, ko ielikt 
grozos. Lai daži bērni 
izdala šos našķus 

bērniem. Daži bērni labāk 
mācās ar  tausti. Norādiet 
uz to, ka pārtika šajos 
grozos izbeidzās, bet 
grozos, ko turēja mācekļi, 
pārtika neizbeidzās. 

Atkārtošanas spēle
Sakrāj punktus

Uzrakstiet punktu skaitu 
rokdarbu kociņu vienā 
galā vai arī uz papīra 
kartītēm. Turiet tos rokās 
tā, lai skaitļi nebūtu 
redzami. Sadaliet bērnus 
divās komandās un 
pārmaiņus tām uzdodiet 
jautājumus. Kad bērns 
pareizi atbildējis uz 
jautājumu, viņš var 
paņemt kartīti vai kociņu, 
pieskaitīt uz tā uzrakstītos 
punktus. Uzvar komanda, 
kurai visvairāk punktu.
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Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kas bija zēna brokastis? (Piecas maizītes un divas zivis.)

2. Ko zēns izdarīja ar brokastīm? (Atnesa tās Jēzum.)

3. Ko Jēzus izdarīja ar brokastīm? (Pateicās mūsu Debesu Tēvam, 
pārlauza un iedeva mācekļiem, lai tie izdala ēdienu cilvēkiem.)

4. Kas ir visbrīnišķīgākais, ko Jēzus var tev dot? (Mūžīgā dzīvība. Īsi 
atkārtojiet evaņģēlija vēsti.)

Mājās ņemamā aktivitāte
Grozs

Nokopējiet groza, klaipu un zivju attēlu (65. lpp.) uz kartona – viena 
kopija katram bērnam. Grozu var izgatavot pēc nodarbības vai mājās. 

Izgrieziet grozu un salieciet pa līnijām, kā ir norādīts, lai izveidotos 
maza kastīte. Pielīmējiet rokturi.

Varbūt jūs vēlēsieties  izmantot cepumus – zivtiņas un lavaša gabalus, 
nevis maizes un zivju attēlus.

Aktivitāte pārdomām
Piecinieki un divnieki

Pasakiet bērniem: ‘‘Zēnam stāstā bija tikai piecas maizītes un divas 
zivtiņas, bet viņš tās labprātīgi atdeva Jēzum. Ja esi uzticējies Jēzum 
kā savam Pestītājam, tev arī ir daži “piecinieki” un “divnieki”, ko tu 
vari dot Kungam! Tev ir divas rokas ar pieciem pirkstiem, divas acis, 
divas ausis, divas lūpas, divas kājas ar pieciem pirkstiem. Padomāsim, 
ko Jēzus varētu darīt ar šiem “pieciniekiem” un “divniekiem”, ja tu 
ļautu Viņam tos lietot.’’

Sadaliet bērnus mazajās grupās un katrai grupai ierosiniet padomāt 
par vienu minēto “piecinieku” un “divnieku”. (Ja mācāt nedaudz bērnu, 
tad aktivitāti var veikt, nedaloties grupās.)

Lai grupas pārspriež iespējas, kā var lietot attiecīgo “piecinieku” un 
“divnieku”, lai palīdzētu citu vajadzībās (piemēram, divas lūpas var palasīt 
priekšā mazākam bērnam; divas rokas ar pieciem pirkstiem var baznīcā spēlēt 
klavieres).

Ja vēlaties, uz baltās tāfeles vai lielas papīra lapas uzzīmējiet cilvēka 
siluetu, ievelkot to ķermeņa daļu, par ko tiek runāts. 

 

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Dodies zvejot

No kartona izgrieziet 
dažas zivis un tām otrā 
pusē uzrakstiet darbības 
(piem., pieskaries kāju 
pirkstiem). Pie katras 
zivs piestipriniet dzijas 
pavedienu, vienu tā 
galu pārliekot pāri 
flaneļa tāfelei, lai zivis 
būtu paslēptas aiz tās. 
Kad bērns atbild uz 
jautājumu, viņš izvēlas 
dzijas pavedienu.  
Skolotājs nolasa uz 
attiecīgās zivs rakstīto 
darbību. Tad visi bērni 
izpilda norādīto darbību. 
Atkārtojiet, izmantojot 
šos jautājumus vairākas 
reizes vai arī paši savus 
papildjautājumus. 
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2. stunda
Jēzus staigā pa ūdeni

Rakstu vietas skolotājam
Mateja 14:22-33;

Marka 6:45-52;

Jāņa 6:15-21.

Centrālā patiesība
Jēzus palīdz Saviem bērniem, kad ir problēmas.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Šajā stundā mācība ir paredzēta 

atpestītajam bērnam. Būtu labi programmas 
daļā, kas tiks pasniegta pirms stundas, iekļaut 
kaut ko, kas paredzēts neatpestītam bērnam. 

 Jūs varat izlasīt bērniem vienu no BEA 
evaņģēlija traktātiem un tad iedot katram pa 
traktātam uz mājām. Bērnu traktāti ir pieejami 
vietējā BEA ofisā. Kā alternatīvu varat izmantot 
evaņģēlija pasniegšanu 21. lpp.

Atpestītajiem: Pastāsti Jēzum par  savām grūtībām 
un ļauj, lai Viņš tev palīdz.

Bībeles pants
“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām 
spēcīgs palīgs bēdu laikā.” Psalms 46:2

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

vai

figūras: 13, 14, 15, 16, 17 un 18.

Foni (ieteicams): Mierīga un vētraina jūra. 
(Vienkāršs zila flaneļa gabals var būt mierīga 
jūra.)     

Mājās ņemamā aktivitāte
Nokopējiet darba lapu (66. lpp.) katram bērnam.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Visi bija satraukti.

Notikumu attīstība

1. Jēzus liek mācekļiem pārcelties pāri ezeram.

2.  Viņi negribīgi paklausa.                       CPA
3.  Jēzus uzkāpj kalnā Dievu lūgt.             CPA
4.  Saceļas vētra.                                        CPA
5.  Mācekļi redz baltu tēlu.

6.  Izbīlis.

7.  Jēzus saka: “Es tas esmu.”                   CPA
8.  Pēteris dodas pie Jēzus.

9.  Pēteris sāk grimt un kliedz pēc palīdzības.

Kulminācija    

Jēzus izglābj Pēteri.                                   CPA

Nobeigums

Mācekļi pielūdz Jēzu.                                CPA
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants
“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu 
laikā.’’ Psalms 46:2

Ievads
Vai esi kādreiz devies kaut kur, kur juties droši?
Ļaujiet bērniem pastāstīt.

Mēs visi vēlamies justies droši, īpaši tad, kad kaut kas mūs izbiedē. 
Bībeles pants, ko mācīsimies šodien, stāsta par drošu vietu, kurp tu 
vienmēr vari doties.

Iepazīstināšana
Parādiet Bībeli, paskaidrojot, ka tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no Bībeles un 
pastāstiet, kā esat to atradis. Lai bērni nolasa pantu kopā ar jums no uzskates.

Paskaidrojumi
Dievs ir mūsu patvērums un stiprums – Ja esi uzticējies Jēzum kā  Savam 
Pestītājam, Dievs ir tavs patvērums. Tu vari nākt pie Viņa, lai  kas arī 
notiktu. Viņš dos tev spēku pārdzīvot grūtos laikus. 

Tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā – Dievs ir ar tevi. Lai kas notiktu tavā 
dzīvē, Viņš ir ar tevi arī grūtos laikos.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Ja nekad neesi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, 

tava lielākā problēma ir grēks (tas, ko tu domā, saki vai 
dari pretēji Dieva likumiem). Jēzus nomira uz krusta, lai 
uzņemtos sodu par taviem grēkiem, un pēc trim dienām 
Viņš augšāmcēlās. Ja tici Jēzum kā savam Pestītājam, tavi 
grēki tiks piedoti un tava lielāka problēma tiks atrisināta.

Atpestītajiem: Ja esi uzticējies Jēzum kā Pestītājam, tu vari uzticēties, 
lai Viņš palīdz, kad tev ir problēma. Pastāsti Viņam par 
savām grūtībām lūgšanā, tad uzticies, ka Viņš palīdzēs 
rast risinājumu. 

Atkārtošana
“Uzmini, kurš”

Izlasiet pantu kopā ar bērniem, tā iesākumā un nobeigumā atkārtojot 
panta adresi. Izvēlieties bērnu, kurš iznāks priekšā un nostāsies ar 
muguru pret pārējiem. Kopā ar bērniem citējiet pantu, sākot  ar rakstu 
vietu (adresi), tad parādiet uz citu bērnu, kurš, pārveidojot balsi, teiks 
rakstu vietu panta beigās. Bērns, kurš stāv priekšā, mēģina uzminēt, 
kurš teica rakstu vietu. Atkārtojiet dažas reizes.

Bībeles pants 
pirmsskolniekiem 

Atkārtojiet Mateja 17:5

Atkārtošana 
pirmsskolniekiem

Popkorns

Sāciet atkārtot pantu, 
vispirms nosaucot rakstu 
vietu, pasakiet panta 
daļu, tad apstājieties un 
apsēdieties. Bērni kopā 
ar jūsu palīgu pielec kājās 
un turpina citēt pantu, 
līdz jūs atkal piecelsieties 
kājās, citējot pantu. Tad 
bērni apklust un apsēžas. 
Kad jūs apstāsieties un 
apsēdīsieties, bērni atkal 
pieleks kājās, lai turpinātu 
citēt pantu.

Cits veids, kā spēlēt šo 
spēli, ir sadalīt bērnus 
divās grupās, lai tās 
pamīšus citē pantu. 

Atkārtojiet pantu dažas 
reizes tagad vai citā 
nodarbības vietā.
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Evaņģēlija vēsts
Dāvanu kaste
Parādiet dāvanu kasti.

Mums visiem patīk saņemt dāvanas. Paskatīsimies, kam domāta šī 
dāvana!
Izlasa kartīti.

Šī dāvana ir domāta tev, un tā ir no Dieva! Vai esi kādreiz mēģinājis 
uzminēt, kas atrodas dāvanu kastē, to pakratot? Vai kāds no jums 
gribētu atnākt un pakratīt kasti, un mēģināt uzminēt, kas tajā iekšā?
Ļaujiet  bērniem minēt.

Domāju, ka vienīgais veids, kā to uzzināt, ir atvērt dāvanu.
Lai bērns iztin kasti un atver to. Parādiet krustu un kapa attēlu (36).

Oho! Šī ir ļoti īpaša dāvana, kuru Dievs ir devis pirms daudziem 
gadiem. Dievs ir radījis pasauli un visu, kas ir tajā, ieskaitot tevi un 
mani. Dievs ir radījis tevi īpašu, lai tu varētu iepazīt Viņu un mīlēt 
Viņu. 

Taču tu piedzimi ar vēlmi rīkoties pēc sava prāta. Dievs to dēvē par 
grēku. Bībelē ir rakstīts: ‘‘Visi ir grēkojuši’’ (Romiešiem 3:23). Katru 
dienu tu dari kaut ko, kas ir grēks, piemēram, domā ļaunas domas 
par cilvēkiem, saki sliktus vārdus vai kaujies. Tavs grēks šķir tevi no 
Dieva, jo Dievs ir svēts (nošķirts no visa sliktā). 

Dievs saka, ka grēkam ir jātiek sodītam un sods ir būt mūžīgi šķirtam 
no Dieva šausmīgā vietā. Bībelē ir rakstīts: ‘‘Grēka alga ir nāve’’ 
(Romiešiem 6:23).

Dievs tevi ļoti mīl. Ir veids, kā tu vari atbrīvoties no grēka. Dievs 
sūtīja Savu Dēlu Jēzu dzīvot uz zemes. Jēzus nāca, lai būtu par tavu 
labāko draugu.  Viņš būtu atnācis neatkarīgi no tā, vai mēs grēkotu 
vai ne. Bet mēs esam pārkāpuši Dieva likumus, un, lai tu varētu būt 
Jēzus draugs, Viņam vajadzēja nomirt par taviem grēkiem.
Parādiet krustu.

Jēzus nekad nebija grēkojis, tāpēc Viņš ir vienīgais, kas spēj atpestīt tevi 
no grēka. Jēzus nomira par maniem un taviem grēkiem, uzņemoties 
sodu, ko bijām pelnījuši mēs. Dievs mīl tevi, bet Viņš ienīst grēku, kas 
ir tevī un kas šķir tevi no Viņa. Pēc trim dienām Jēzus atkal atdzīvojās.
Parādiet kapa attēlu.

Vēlāk Jēzus atgriezās Debesīs, kur mājo šodien. 

Bībelē ir rakstīts: ‘‘Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu 
Kungā’’ (Romiešiem 6:23). Dieva dāvana tev ir mūžīga dzīve kopā 
ar Viņu. Bet tev ir jāpieņem šī dāvana. Tev ir jāatzīstas Dievam, ka 
esi grēcinieks. Tev ir jātic (pilnībā jāuzticas), ka Jēzus ir Dievs Dēls, 
kas nomira tavu grēku dēļ un atdzīvojās tevis dēļ. Dieva Vārdā ir 

Pirms nodarbības ielieciet 
kastē krusta un kapa 
attēlu (36). Iesaiņojiet 
kasti dāvanu papīrā un 
piesieniet klāt lenti un 
zīmīti ar uzrakstu: “Kam: 
Tev. No: Dieva.”
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rakstīts: “Tici uz Kungu Jēzu Kristu, tad tu un tavs nams tiksit pestīti” 
(Apustuļu darbi 16:31). Kad tu uzticēsies Jēzum, Viņš piedos tavus 
grēkus un tevi iekšēji pārmainīs. Viņš būs tavs draugs. Ja nekad vēl 
neesi pieņēmis Dieva mūžīgās dzīves dāvanu, uzticoties Kungam 
Jēzum, klausies uzmanīgi – šodien stundā tu dzirdēsi, kā to izdarīt.
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Stunda
Visi bija satraukti. “Protams, mēs Viņu celsim par ķēniņu,” viņi 
sarunājās.

“Darīsim to tūlīt.” “Es nekad neko līdzīgu neesmu redzējis. Šis vīrs 
ir Mesija.”

Vai atceraties no iepriekšējās stundas, ko brīnišķīgu Jēzus izdarīja?  
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, Viņš pabaroja 5000 cilvēku ar zēna brokastu maizītēm un zivīm. 
Nu visi gribēja Viņu par ķēniņu!

Mācekļi bija ļoti satraukti. Viņi vēlējās zināt, vai ir pienācis laiks Jēzum 
kļūt par ķēniņu. Jēzus tūlīt to manīja. Viņš zināja, ka tas nebūt nav tas, 
ko grib Dievs, Viņa Tēvs. “Kāpiet laivā,” Viņš teica mācekļiem, “un 
pārcelieties uz ezera otru malu.” Mācekļi vilcinājās, jo vēlējās palikt, 
lai redzētu, kā Jēzu cels par ķēniņu. Taču Jēzus palika pie sava, un 
mācekļi negribīgi paklausīja.

Tiem, kuri ir uzticējušies Jēzum Kristum kā savam Pestītājam, arī 
reizēm nākas būt neapmierinātiem. Iespējams, tava ģimene bija 
izplānojusi atvaļinājumu, bet tēvs zaudēja darbu, tāpēc to vajadzēja 
atlikt. Tu biji tik ļoti vīlies. Varbūt tētis bija apsolījis tevi  aizvest uz 
futbola maču, taču biļetes jau bija izpārdotas. Nav šaubu, ka tu mīli 
Jēzu, bet tas neizslēdz, ka nepiedzīvosi neveiksmes. Ja tu esi kristietis, 
tas nenozīmē, ka nekas tamlīdzīgs ar tevi nevar notikt. Viens gan 
ir skaidrs – Jēzus Kristus zina, kā tu jūties. Viņš arī zināja, kā jutās  
mācekļi. 

1. aina
Ieteicamais fons: Mierīga jūra. Uzlieciet laivu (13), mēnesi un zvaigznes (14 un 15).

Mācekļi patiešām nevēlējās doties projām tik satraucošā brīdī (Mateja 
14:22). Laivai attālinoties no krasta, viņi redzēja, kā Jēzus atlaida ļaudis 
uz mājām un tad uzkāpa kalnā lūgt Dievu.

Droši vien mācekļi ilgi pārrunāja notikušo. “Kāpēc gan Skolotājs 
neļauj cilvēkiem Viņu celt par ķēniņu?” kāds brīnījās.

“Viņš ir Dieva apsolītais Mesija.” “Jā, Viņam ir pilnas tiesības būt 
par ķēniņu.”

“Tad romiešiem te vairs nebūtu nekādas teikšanas.”

Mācekļi bija apjukuši  un neko nesaprata. Un Jēzus nebija kopā ar 
viņiem, lai varētu atbildēt uz  jautājumiem.

Tajā brīdī Jēzus darīja kaut ko ļoti svarīgu. Kas tas bija? Jā, Viņš lūdza. 
Bībele mums nestāsta, par ko Viņš lūdza, bet es esmu pārliecināts, 
ka tajā brīdī Viņš lūdza par Saviem mācekļiem. Viņš gribēja, lai viņi 
saprastu, kas par Ķēniņu Viņš ir. Ja mācekļi to saprastu, tad vairs 
nebūtu neapmierināti.

Attēls 2-1

CPA

Bērniem patiks 
attēlot šo stāsta daļu. 
Pirmsskolnieki var 
“airēties”, cīnoties ar 
viļņiem.

Aiciniet pirmsskolniekus 
padomāt, par ko Jēzus 
lūdza. Pēc tam vadiet 
viņus īsā lūgšanā.
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Ja tu mīli Jēzu Kristu, tad atceries, ka Viņam nav vienalga, vai tu esi 
noskumis un neapmierināts. Viņš labi zina, kad tu esi lielās grūtībās. 
Arī par tevi Viņš lūdz Dievu. Bībelē mēs lasām: “Tādēļ arī Viņš var 
uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva, vienmēr 
dzīvs būdams, lai tos aizstāvētu” (Ebrejiem 7:25). Aizstāvēt (aizlūgt) 
nozīmē lūgt par kādu. Mēs varam būt droši, ka Dievs atbildēs Sava 
mīļā Dēla lūgšanām. Kad esi bēdīgs, neapmierināts vai vīlies, atceries, 
ka Jēzus lūdz par tevi, tāpat kā Viņš lūdza par Saviem mācekļiem. 

Zem naksnīgajām debesīm mācekļi turpināja airēt uz otru krastu. 
Vieglais vējiņš pieņēmās spēkā, piepeši sacēlās vētra, ūdeni sabangojās, 
viļņi cēlās arvien augstāk un augstāk. 

2.  aina 
Ieteicamais fons: Vētraina jūra. Uzlieciet laivu (16), mēnesi un zvaigznes (14 un 15).

Vīri airēja, cik spēka. Taču stāvoklis neuzlabojās. Vai varat iztēloties, 
kā vīri sasaucās, cenšoties noturēt laivu uz ūdens?

‘‘Andrej, es vairs nevaru paairēt. Nāc kādu brīdi manā vietā!’’

‘‘Filip, palīdzi man šajā pusē. Manas plaukstas ir tulznās.’’

‘‘Matej, paņem spaini un sāc smelt ūdeni.”

“Vai tā vētra kādreiz rimsies?” Viņi bija piemirsuši savu neapmierinātību. 
Tagad viņi bija lielākās grūtībās. Reizēm tie, kuri pieder Jēzum Kristum, 
sastopas ar lielām grūtībām – varbūt lielajam brālim ir nepatikšanas ar 
policiju, varbūt tēvs ir aizgājis no mājām, varbūt sarežģījumus skolā 
rada kāds kauslis. Vai jūsu problēma ir tikpat liela kā mācekļiem? Viņi 
vairs nezināja, ko darīt. “Kaut Skolotājs būtu ar mums!” droši vien 
viņi domāja. Mācekļi atcerējās, ka arī agrāk vētra bija viņus pārsteigusi. 
Bet tad Jēzus bija kopā ar viņiem un lika vētrai norimt. Tagad Jēzus 
nebija pie mācekļiem. Viņš nevarēja tiem palīdzēt. Vai tiešām nevarēja? 
Mācekļi nezināja, ka Jēzus jau kaut ko dara.

Kamēr viņi cīnījās ar vētru, Jēzus lūdza Dievu. Jūs, kas mīlat Kungu 
Jēzu, atcerieties,  kad jums ir kādi sarežģījumi, – Viņš runā ar Dievu 
Tēvu par jums, Viņš zina, ko tieši lūgt Dievam un kas jums ir 
vislabākais. Atceries, ka Jēzus lūdz par tevi. Nedomāju, ka mācekļiem 
toreiz vētrā tas ienāca prātā.

Bija divas stundas pāri pusnaktij. Zemi nevarēja saskatīt. Mācekļi 
raudzījās nakts melnumā. Viņiem likās, ka starp viļņiem kaut kas pavīd.

3. aina
Novietojiet Jēzus figūru (17).

Kāds nāca uz viņu pusi. Kas tas bija? Mācekļi pārbijušies saspiedās 
cieši kopā. Viņi trīcēja. Visu acis bija pievērstas stāvam, kas tuvojās. 
Līdz ar vilņiem tas cēlās augšā un laidās lejā. Arvien tuvāk.

Kādam  paspruka: “Tas ir spoks.”  “Spoks!” No tā viņi baidījās 

Attēls 2-2

CPA

CPA

Pirmsskolnieki var attēlot, 
ka airē, cīnoties ar viļniem, 
un smeļ no laivas ūdeni.

Skat. Mateja 8:23-27 un 
Lūkas 8:22-25.
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vairāk nekā no vētras. Droši vien mācekļi pat bailēs kliedza, kad 
nepazīstamais nāca tuvāk laivai.

Tad atskanēja kāda balss: “Turiet drošu prātu. Es tas esmu. 
Nebīstieties!” Mācekļi nespēja noticēt savām ausīm.  “Kungs!” viņi 
izsaucās. “Tas ir Kungs!” Nu viņi skaidri redzēja Kungu Jēzu staigājam 
pa vētrā sabangoto jūru! Viņam tas nebija grūti, jo Viņš ir Dieva 
vienīgais Dēls. Viņš raizējās par Saviem mācekļiem un nu steidzās 
viņiem palīgā. Kristīgie zēni un meitenes, Viņam rūp  arī  jūsu  lielās  
problēmas.  Un  tās nav pārāk lielas Viņam, jo  “... Dievam visas lietas 
iespējamas” (Marka 10:27).

Kādas kristīgas meitenes vecāki izšķīrās. Viņa jutās ļoti nomākta un 
lūdza Jēzus palīdzību. Meitene turpināja lūgt, lai viņas māmiņa un 
tētis atkal dzīvotu kopā. Pagāja diezgan ilgs laiks, līdz ģimene atkal 
bija kopā. Dievs palīdzēja meitenei grūtībās.

Kādai citai kristīgai meitenei bija līdzīga problēma. Arī viņa lūdza Jēzus 
palīdzību. Arī viņa lūdza, lai viņas vecāki atkal dzīvotu kopā. Taču tā 
nenotika. Jēzus palīdzēja meitenei būt jautrai un palīdzēt māmiņai. 
Pēc kāda laika meitene un māmiņa spēja ļoti labi kopā pavadīt laiku. 
Jēzus arī viņai bija palīdzējis. Viņa palīdzība ir ļoti dažāda, bet Viņš 
vienmēr palīdz. Jēzus arī mācekļiem gatavojās palīdzēt. Viņš turpināja 
iet pa viļņiem uz laivas pusi.

Pēteris izsaucās: “Kungs, ja Tu tas esi, tad liec man nākt pie Tevis pa 
ūdens virsu.”

Jēzus teica tikai vienu vārdu: “Nāc!”

4. aina
Uzlieciet Pētera figūru (18).

Pēteris izkāpa no laivas un sāka iet pa ūdens virsu. Pārējie mācekļi 
aizturēja elpu. Vējš joprojām pūta. Viļņi bija tikpat vareni, bet 
Pēteris staigāja pa ūdeni! Tas bija Jēzus, Dieva Dēls, kurš piešķīra 
viņam šādas spējas. Pēteris skatījās uz Jēzu un turpināja iet. Tad viņš 
paskatījās lejup. “Kādi viļņi, kāda vētra!” Pēteris nodomāja,  izbijās 
un sāka grimt. Viņš atradās daudz sliktākā situācijā nekā pirms tam. 
Noņemiet Pētera figūriņu.

“Kungs, palīdzi man!” iekliedzās Pēteris. Jēzus tūlīt izstiepa roku un 
satvēra Pēteri. 
Atkal uzlieciet Pētera figūru.

“Mazticīgais, kāpēc tu šaubījies?” Viņš jautāja. Pēteris zināja, ka 
Jēzus spēj palīdzēt jebkādās grūtībās. Viņš zināja, ka Jēzus mīl viņu. 
Vai tad Viņš neizstiepa roku, lai paglābtu Pēteri? Lai kādas arī būtu 
jūsu problēmas, zēni un meitenes, kas esat kristieši, Jēzus var jums 
palīdzēt dažādos veidos.  Un Viņš vēlas palīdzēt un gādāt par jums, 
līdzīgi kā par Pēteri.

Attēls 2-4

CPA

Lai pirmsskolnieki 
izliekas, ka ir nobijušies.

Pirmsskolnieku dziesma. 
Nodziediet “Jēzus mani 
mīl”.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam:  “Pastāsti Jēzum 
par savām grūtībām un 
uzticies, lai Viņš palīdz.”

Attēls 2-6

Attēls 2-5

CPA

Pirmsskolnieki var rādīt, 
ka staigā pa ūdeni kā 
Pēteris.
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Abi kopā viņi iekāpa laivā, un vētra norima.
Noņemiet visas figūras.

5. aina
Ieteicamais fons: Mierīga jūra. Novietojiet laivu (13), mēnesi un zvaigznes (14 un 15).

Viļņi vairs nemētāja laivu. Viss bija rāms un mierīgs, drīz vien viņi 
jau bija krastā! Mācekļi bija pārsteigti. Viss, ko viņi spēja darīt, bija 
nomesties Jēzus priekšā ceļos un teikt: “Tu patiesi esi Dieva Dēls!” 

Jā, vienīgi Dieva Dēlam piemita tāda vara – staigāt pa ūdens virsu un 
piešķirt arī Pēterim tādu spēju, izglābt Pēterim dzīvību, nomierināt 
vētru. To visu Viņš darīja viņu dēļ. Kāda mīlestība!

Ja tu piederi Jēzum, tad Viņš rūpējas par tevi. Jēzus palīdzēs tavās 
problēmās. Tikai pasaki Viņam par tām. Viņš palīdzēs, lai tu visu laiku 
nebūtu sarūgtināts un noraizējies. Lai cik lielās grūtībās tu arī nebūtu, 
Viņš spēj palīdzēt, jo ir Dievs!
Noņemiet visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
Pabeidziet teikumu.

Nolasiet apgalvojumu līdz pasvītrotajai teikuma daļai,  ļaujot bērniem 
pabeigt teikumu.

1. Ļaužu pūlis gribēja celt Jēzu par ķēniņu, tāpēc ka Viņš paēdināja 
tos ar pieciem klaipiem maizes un divām zivīm.

2.  Mācekļi bija neapmierināti, tāpēc ka viņi gribēja redzēt, kā pūlis 
ieceļ Jēzu par ķēniņu.

3.  Jēzus uzkāpa kalnā, tāpēc ka Viņš gribēja lūgt Dievu.

4. Kad kristiešiem ir grūtības un jāpiedzīvo vilšanās, viņi var būt 
pārliecināti, ka Jēzus lūdz par tiem.

5. Mācekļi izbijās, jo plosījās vētra.

6.  Jēzus ne tikai lūdza par viņiem, bet arī nāca palīgā.

7. Mācekļi izbijās vēl vairāk, jo viņi domāja, ka redz spoku.

8.  Jēzus teica viņiem: “Turiet drošu prātu, Es tas esmu; nebīstieties!”

9.  Pēteris varēja staigāt pa ūdens virsu, jo  Jēzus deva viņam šo spēju.

10. Pēteris sāka slīkt, kad skatījās uz viļņiem.

11. Pēteris iesaucās: “Kungs, glāb mani!”

12. Jēzus izstiepa roku un satvēra Pēteri.

CPA

Attēls 2-3

Būtu labi dot kristīgiem 
bērniem iespēju liecināt, 
kā Jēzus ir palīdzējis 
viņiem vilšanās gadījumā 
vai problēmā.

Atkārtošanas spēle
Noslēpumainā frāze
Uz baltās tāfeles vai lielas 
papīra lapas uzzīmējiet 
svītriņu katram burtam no 
frāzes “Uzticies Jēzum”. 
Sadaliet bērnus divās 
komandās un pamīšus 
uzdodiet tām jautājumus. 
Kad bērns pareizi atbild 
uz jautājumu, viņš var 
minēt burtu, kas, viņaprāt, 
ir noslēpumainajā frāzē. 
Ja burts ir uzminēts 
pareizi, uzrakstiet to uz 
attiecīgās svītriņas. Ja 
tāda burta nav, uzrakstiet 
to lapas malā.

Lai spēle nebeigtos pārāk 
ātri, lieciet, lai pirmie divi 
bērni, kuri domā, ka zina 
frāzi, iečukst to jums ausī.

Katrs bērns, kas pareizi 
atbildējis uz jautājumu, 
nopelna savai komandai 
papildus 1000 punktus. 
Spēle turpinās, līdz visi 
jautājumi ir atbildēti vai 
atminēta noslēpumainā 
frāze. 
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13. Viņam jūs varat uzticēt savas vislielākās problēmas, jo neviena   
no tām Viņam nav par grūtu.

14.   Ja tu piederi Kungam Jēzum, Viņš tev palīdzēs, jo mīl tevi.

 

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Ko Jēzus darīja, kad sacēlās vētra? (Viņš kalnā lūdza Dievu.)

2. Kā jutās mācekļi? (Bija pārbijušies.)

3. Ko Jēzus darīja ar vētru? (Lika tai rimties.)

4. Kad tev ir problēma, kas biedē tevi, ko tev vajadzētu darīt? (Parunāt 
ar Jēzu par to un uzticēties Viņam.)

Mājās ņemamā aktivitāte
Pabeidz teikumus.

Nokopējiet katram bērnam Jautājumu lapu (66. lpp.).

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Paņem mākoni
Izgrieziet divpadsmit 
baltus mākoņus. Uz trim 
mākoņiem uzzīmējiet 
skumjo seju, uz trim – 
priecīgo, uz trim mākoņiem 
uzzīmējiet divas priecīgas 
sejas un atlikušos 
trīs mākoņus atstājiet 
neapzīmētus. Uzlieciet 
mākoņus uz plašas 
virsmas.

Sagatavojiet kārbu vai 
kasti ar uzlīmēm vai citām 
mazām balvām.

Kad bērns atbild uz 
jautājumu, viņš var 
paņemt mākoni. Ja uz 
mākoņa uzzīmēta skumja 
seja, bērna komanda 
neiegūst balvu. Ja uz 
mākoņa nekas nav 
uzzīmēts, viņš var paņemt 
vēl vienu mākoni. Ja uz 
tā ir uzzīmēta priecīga 
seja, bērns iegūst balvu, 
ja divas priecīgas sejas, – 
divas balvas.

Izmantojiet 
pirmsskolniekiem 
paredzētos jautājumus  
1. un 2. stundai un 
turpiniet spēlēt, kamēr 
bērniem ir interese un 
atļauj laiks. 
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3. stunda
Apskaidrošana

Rakstu vietas
Mateja 16:13-17, 21-23; 17:1-8;

Marka 8:27-33; 9:2-8;

Lūkas 9:28-36.

Centrālā patiesība
Jēzus ir Kristus, dzīvā Dieva Dēls.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Paklausi Jēzum un uztici  Viņam  

savu atpestīšanu.

Atpestītajiem: Pievērs uzmanību Viņa sacītajam.

Bībeles pants
“Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Mateja 16:16

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

vai

figūras: 2, 3, 8, 19, 20, 21, 22, 23, 24 un 25.

Izgrieziet mākoni un aizmugurē pielīmējiet 
flaneļa audumu.

Foni (ieteicami): Āra skats, kalna virsotne.

Un

Kartītes ar vārdiem  “Viņa paveikt ie 
brīnumi”, “Viņa mācība”, “Viņa nāve”, “Viņa 
augšāmcelšanās”, “Viņa slava” un “Dieva balss” 
(67.– 68. lpp.).

Stundas vadlīnijas
Ievads           

“Guntars apgalvo, ka viņa tēvs ir miljonārs.”

Notikumu attīstība

1.   Jēzus jautā: “Ko ļaudis saka Mani esam?”

2.    Mācekļu atbilde.

3.   Jēzus jautā: “Bet jūs, ko jūs sakāt Mani 
esam?”

4.    Pēteris atbild: “Tu esi Kristus...”           CP
5.    Tas Kungs paredz Savu nāvi.

6.    Pēteris Viņu brīdina.                             CP
7.   Jēzus ņem Pēteri, Jēkabu un Jāni un ved uz

     augstu kalnu.

8.   Jēzus tiek apskaidrots.                           CP
9.   Mācekļiem parādās Elija un Mozus, kuri runā 

ar Jēzu.

10. Mākoņa parādīšanās.

Kulminācija

11. Dievs saka: “Šis ir Mans mīļais Dēls.”           
                                                CPN, CPA

12. Mākonis un spožums izzūd. 

Nobeigums

Jēzus pieskaras mācekļiem un saka, lai nebaidās.

                                                         CPN, CPA
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Stunda
“Guntars apgalvo, ka viņa tēvs esot miljonārs,” Mārtiņš teica savam 
draugam Miķelim. “Vai tas nebūtu kaut kas īpašs, ja mūsu klasē 
mācītos miljonāra dēls?” 

“Man gan nešķiet, ka viņa tēvs ir miljonārs. Guntaram patīk lielīties,” 
Miķelis centās atspēkot ziņu.

“Nē, tā nebija lielīšanās. Man liekas, ka viņš ir bagāts.”

“Kā tu to zini? Es neticu tādām lietām bez pierādījumiem,” neatkāpās 
Miķelis.

Pierādījumiem ir liela nozīme, ja kāds apgalvo ko ļoti svarīgu, vēlas 
iegūt sevišķu varu, apgalvo, ka ir ļoti, ļoti bagāts. Vēl lielāka nozīme 
ir pierādījumiem, ja kāds apgalvo, ka ir Dieva Dēls. Šajā stundā mēs 
būsim izmeklētāji. Mēs meklēsim liecības, ka Jēzus ir Kristus, dzīvā 
Dieva Dēls. 
Novietojiet šos vārdus uz flaneļa tāfeles.

1. aina
Ieteicamais fons: Ārskats. Uzlieciet mācekļu (2 un 3) un Jēzus (8) figūras.

Jēzus jautāja mācekļiem: “Ko cilvēki (ļaudis) saka Mani esam?”

“Daži saka, ka Tu esi Jānis Kristītājs,” viņi atbildēja. 

(Jāni Kristītāju nogalināja ļaunais ķēniņš Hērods. Kad Hērods 
izdzirdēja par  Jēzu, viņš teica: “Tas ir Jānis Kristītājs, uzcēlies no 
mirušajiem.”)

“Citi saka, ka Tu esot Elija,” kāds no mācekļiem noteica. “Vai Jeremija, 
vai kāds no senajiem praviešiem, kas atgriezies dzīvē,” māceklis 
turpināja.

“Bet ko jūs par Mani sakāt, kas Es esmu?” Jēzus jautāja.

Pēteris ātri atbildēja: “Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.” Pētera atbilde 
nozīmēja, ka Jēzus Kristus ir Mesija, Dieva apsolītais Glābējs. Pēteris 
ar to apliecināja, ka Jēzus ir lielāks par Jāni Kristītāju vai pravieti, kas 
jebkad dzīvojis. Viņš ir patiess Dievs.

Kāds drosmīgs apgalvojums – teikt, ka viņu Skolotājs ir Dieva Dēls! 
Kas to pierāda? Mums, izmeklētājiem, jāsāk strādāt. Vai mācekļi bija 
dzirdējuši un redzējuši ko tādu, kas liecinātu, ka Jēzus ir Dieva Dēls? 
(Šis ir piemērots brīdis diskusijām klasē. Iedrošiniet skolēnus pārdomāt iepriekšējās divas mācību 
stundas. Vadiet skolēnus līdz secinājumam, ka Jēzus brīnumi parādīja, ka Viņš ir Dieva Dēls. 
Norādiet arī, ka Viņa mācība bija atšķirīga. Neviens nekad nebija dzirdējis ko tamlīdzīgu. 
Klausoties Viņa mācībā, mācekļi sāka ticēt, ka tie ir Dieva vārdi.)

Tā mums ir kāda liecība. Atzīmēsim to.
Uzrakstiet “Viņa brīnumdarbi” uz vienas lapas un piespraudiet pie flaneļa tāfeles vienā pusē.

Attēls 3-1

Nosaucot Jēzu par Kristu, 
Pēteris atzina Viņu par 
Mesiju – apsolīto Glābēju. 
Tituls “Dzīvā Dieva 
Dēls” apstiprina Jēzus 
dievišķumu. 

Jāgādā, lai bērni 
būtu iesaistīti, kad jūs 
meklēsiet pierādījumus 
centrālajai patiesībai. 

CP
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Taču ar liecību vien bija par maz, lai pārliecinātu mācekļus vai liktu 
tiem saprast. Jēzus paskaidroja Pēterim: “Mans Tēvs Debesīs atklāja 
tev atbildi. Pats tu nebūtu zinājis.”

Tad Viņš deva mācekļiem dīvainu pavēli. “Nevienam to nestāstiet,” 
Viņš teica. Droši vien Jēzus zināja, ka daži ļaudis mēģinās Viņu iecelt 
par ķēniņu. Bet tas nebija Viņa Tēva plāns. Vispirms Viņam vajadzēja 
mirt.

To Viņš centās izskaidrot Saviem mācekļiem. “Es eju uz Jeruzālemi,” 
Viņš teica. “Jūdu vadoņi liks Man ciest. Beigās Mani nogalinās, un 
trešajā dienā Es augšāmcelšos.” Mācekļi  nesaprata  un nespēja ticēt, 
ka tas var notikt ar Dieva Dēlu. Tas nebija iespējams!

Pēteris paaicināja Jēzu nostāk no pārējiem. “Kungs,” viņš teica,  “tas 
nekad nenotiks. Lai Tev tas nenotiek!” Jēzus asi aizrādīja viņam: 
“Atkāpies no manis, sātan! Tu tagad nedomā, kas Dievam, bet kas 
cilvēkam patīk.”

Tagad mums – detektīviem ir nopietni jāpadomā. Pēteris bija teicis, 
ka Jēzus ir Kristus.

Visi jūdi zināja, ka Dievs bija apsolījis sūtīt Glābēju. Tas nozīmē –  
Dieva izraudzītais un sūtītais. Vecajā Derībā daudz bija rakstīts par 
Mesiju. Dievs bija teicis, ka Mesijam būs jāmirst, šie Vecās Derības 
vārdi bija rakstīti simtiem gadu senā pagātnē. “Viņš bija ievainots 
mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija 
uzlikts Viņam mums par atpestīšanu” (Jesajas 53:5-6).

Mesijam bija jāmirst cilvēku, tādu kā jūs un es, grēku dēļ. Ja Jēzus 
patiesi bija Kristus, tad Viņam vajadzēja mirt. Vai tā notika? Jā, Viņš 
nomira pie krusta, un Dievs Viņu sodīja mūsu grēku dēļ. Tā ir vēl 
viena liecība. 
Uzrakstiet “Viņa nāve” uz citas papīra lapas un piespraudiet pie tāfeles.

Mācekļi bija nesaprašanā. Viņi nesaprata visu, ko Jēzus bija teicis par 
Savu augšāmcelšanos no mirušajiem. To viņi saprata tikai vēlāk, kad 
tas bija noticis. Viņiem bija skaidrs, ka Jēzus augšāmcelšanās pierāda,  
ka Viņš ir Dieva Dēls. 
Uzrakstiet uz papīra lapas “Viņa augšāmcelšanās” un piespraudiet pie tāfeles.

Noņemiet visas figūras.

Sešas dienas vēlāk pēc tam, kad Jēzus viņiem bija stāstījis grūti 
saprotamas lietas, Viņš aicināja Pēteri, Jēkabu un Jāni doties līdz  
augstā kalnā.

2.  aina
Ieteicamais fons: Kalna virsotne. Novietojiet uz tāfeles Jēzus (19) un mācekļu (20) figūras.

Jēzus gribēja runāt ar Savu Tēvu. Tādēļ Viņš aizgāja savrup no 
mācekļiem, lai lūgtu vienatnē. Mācekļi bija noguruši un tūlīt aizmiga. 

CP

Pirmsskolnieki var 
iztēloties, ka kāpj kalnā 
un tad apskatās apkārt.

Attēls 3-2
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Kamēr viņi gulēja un Jēzus lūdza, atgadījās kaut kas savāds un 
brīnišķīgs. 

3. aina
Jēzus figūru (19)  nomainiet ar 21.

Jēzum lūdzot, Viņš tapa apskaidrots un Viņa seja sāka spīdēt. Bībelē 
teikts, ka Viņa vaigs spīdēja kā saule un Viņa drēbes kļuva baltas kā 
gaisma (no Mateja 17:2). Tas bija tā, it kā godība, kas Viņam bija 
mūžīgi bijusi pie Tēva, ilgāk vairs nevarēja palikt apslēpta. Tā ir vēl 
viena liecība, vai ne? 
Uzrakstiet uz papīra lapas “Viņa godība” un piespraudiet pie tāfeles.

Pēteris, Jēkabs un Jānis gandrīz palaida to garām. Bet viņi 
uzmodās īstajā brīdī. Cik pārsteigti gan mācekļi izskatījās, kad, acis 
mirkšķinādami,  raudzījās uz savu Skolotāju. Tur nu Viņš bija Savā 
Debesu spožumā!

4.  aina
Uzlieciet Mozus (22) un Elijas (23) figūras.

Pēkšņi kopā ar Jēzu bija divi vīri. Viņi krāšņi mirdzēja, jo bija nonākuši 
no Debesīm. Tie bija Mozus un Elija. Mozus bija miris pirms kādiem 
1400 gadiem, un Elija dzīvs tika uzņemts Debesīs pirms 800 gadiem. 
Mozus bija vīrs, kuram Dievs deva Desmit baušļus. Jēzus bija vienīgais, 
kurš bija tos pilnībā ievērojis. Elija bija pravietis, un visi pravieši gaidīja 
Mesijas atnākšanu. Viņš bija atnācis; Mozus un Elija zināja, ka runā 
ar Viņu. Viņi visi runāja par Viņa nāvi. Kunga Jēzus nāve bija jau 
izplānota pirms pasaules iesākuma. Mēs par to mācījāmies Vecajā 
Derībā. Mozus un Elija to zināja. Viņi zināja arī, ka runā ar Apsolīto 
Kristu. Viņa nāve ir tam pierādījums. 
Norādiet uz attiecīgo lapu pie tāfeles.

5. aina
Mācekļu figūras (20)  nomainiet ar 24. Uzlieciet mācekļus (2).

Mācekļi pārsteigti skatījās un klausījās. Pēteris nespēja klusēt. Viņš 
griezās pie Jēzus un sacīja: “Kungs, šeit mums ir labi. Ja Tu gribi, es 
celšu šeitan trīs teltis, vienu Tev, vienu Mozum un vienu Elijam.” 
Novietojiet lielu mākoni virs Jēzus (21), Mozu (22) un Eliju (23).

Tūlīt spožs mākonis nāca pār tiem, un balss no mākoņa sacīja: “Šis 
ir Mans mīļais Dēls, pie kura Man labs prāts; To jums būs klausīt” 
(no Mateja 17:5). 

Tā bija Dieva Tēva balss. Kāda brīnišķīga liecība! 
Uzrakstiet uz papīra lapas  “Dieva balss” un piespraudiet pie tāfeles.

Trīs mācekļi nekad to neaizmirsa. Dievs skaidri parādīja, kas ir Jēzus 
Kristus. Viņš atgādināja Pēterim, Jēkabam un Jānim, ka viņiem 

Attēls 3-5

Attēls 3-3

CP

Attēls 3-4

Salīdzinājumam skat. 
Lūkas 9:28-36. 

Pirmsskolnieki var attēlot 
gulēšanu.

“Apskaidrots” (Mateja 
17:2 un Marka 9:3) 
burtiski nozīmē “mainīt 
savu formu”. Tika atklāta 
Jēzus dievišķā būtība. 

Pirmsskolnieki var rādīt, 
ka pamostas, berzē acis 
un ir pārsteigti.

Ja ir laiks, ļaujiet bērniem 
īsumā minēt galvenos 
notikumus Mozus un 
Elijas dzīvē, piem., Mozus 
veda izraēliešus pāri 
Sarkanajai jūrai vai Elija 
lūdza, un no debesīm uz 
Karmela kalnu nonāca 
uguns.

Palīdziet bērniem 
ieraudzīt, ka Jēzus ir 
Dievs. Neatpestītajiem 
bērniem jāizprot, ka Dievs 
ir svēts un Radītājs, kas 
mīl viņus.
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jāklausa Jēzum Kristum. Viņam jābūt pirmajā vietā. Mācekļu dzīvē 
Jēzum bija jābūt pāri visam.

Mēs esam savākuši pietiekami daudz pierādījumu tam, ka Jēzus ir 
Kristus, dzīvā Dieva Dēls! Kāda nozīme tam ir jūsu dzīvē? Atcerieties, 
ko Dievs teica: “Klausiet Viņu!” To pašu Dievs saka katram šodien 
šeit nodarbībā.

Ja tu nekad neesi uzticējies Jēzum Kristum kā Pestītājam, tu sāksi 
klausīt Jēzum, kad lūgsi Viņam, lai piedod tavus grēkus, un uzticoties 
Viņam.

Bībelē tu atradīsi, kā kristietim jādzīvo. Katru reizi, kad tev būs 
jāizvēlas, vai sekot Jēzus teiktajam vai citu cilvēku ieteikumiem,  
paklausi Jēzum. Kāpēc? Tāpēc, ka Viņš ir Dieva Dēls! 

6. aina
Mācekļus (2 un 24) nomainiet ar figūru 25.

Mācekļi tā pārbijās, izdzirdot balsi no debesīm, ka nokrita ar seju pie 
zemes un nekustējās.

Jēzus pienāca viņiem klāt un pieskārās. “Celieties un nebīstieties!” 
Viņš sacīja. 
Noņemiet visas figūras.

7. aina
Uzlieciet  Jēzu (8) un mācekļus (2 un 24).

Kad mācekļi paskatījās apkārt, spožums bija izzudis, tāpat Mozus un 
Elija, bet Jēzus bija kopā ar viņiem.

Apskatīsim visas mūsu savāktās liecības. Pierādījumi ir jāņem vērā. 
Ja esi jau uzticējies Jēzum Kristum kā savam Pestītājam, tad paklausi 
Viņam. Pat ja citi mēģina tevi piespiest darīt to, kas nepatiktu Jēzum, 
tad vienmēr paklausi Viņam. Jēzus ir pāri visam. Būtu nepareizi 
nepaklausīt kaut kam tik varenam kā Dieva Dēls. 

Ja vēl neesi uzticējies Jēzum kā Savam Pestītājam, tu vari izdarīt to 
šodien. Tev ir izvēle – uzticēties Jēzum un dzīvot paklausībā Viņam 
vai arī neuzticēties Jēzum un turpināt dzīvot pēc sava prāta. Bet, ja 
tu izvēlies dzīvot, kā pašam patīk, tu izrādi Jēzum savu nepaklausību. 
Nedari tā! Uzticies Jēzum kā savam Pestītājam, neatliec to uz citu 
dienu un sāc jauno dzīvi paklausībā Viņam.
Noņemiet visas figūras.

Attēls 3-6

CPN

CPA

CPA

Šiem ebreju mācekļiem 
mākonis liecināja par 
Dieva klātbūtni, kā tas bija 
Mozus laikā.

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: “Pievērsiet 
uzmanību tam, ko Jēzus 
saka par citiem.”

Pēteris atsaucās uz 
šo notikumu, kad pēc 
Kunga augšāmcelšanās 
sludināja par Kristu. Skat.  
2. Pētera 1:16-18.

CPN
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Atkārtošanas jautājumi

1. “Ko ļaudis saka Mani esam?” Jēzus jautāja Saviem mācekļiem.  
(Jānis Kristītājs, Elija, Jeremija.)

2.  Kurš māceklis atbildēja uz jautājumu? (Pēteris.)

3.  Kāda bija viņa atbilde?  (“Tu esi Kristus, dzīvā Dieva Dēls.”)

4.  Kādi pierādījumi bija mācekļiem, ka tā ir patiesība? (Jēzus brīnumdarbi 
un Viņa mācība.)

5.  Kā Jēzus izskaidroja to, ka Pēteris zināja patiesību? (“Mans Tēvs, 
kas ir Debesīs, deva tev atbildi. Tu pats nevarēji to zināt.”)

6. Ko ļoti svarīgu Jēzus Kristus pateica mācekļiem pēc tam? (Jēzus 
teica, ka Viņam būs jāmirst un trešajā dienā Viņš augšāmcelsies.)

7. Kā Jēzus  nāve  liecināja,  ka Viņš ir Kristus? (Vecajā Derībā ir rakstīts, 
ka Mesijam būs jāmirst.)

8. Ko Jēzus ņēma līdz, dodoties kalnā lūgt? (Pēteri, Jēkabu un Jāni.)

9. Kāpēc mācekļi gandrīz palaida garām dažus svarīgus notikumus, 
kas norisinājās uz kalna? (Viņi bija aizmiguši.)

10.  Kas tas bija par spožumu, kas nāca no Jēzus? (Viņa godība.)

11. Kādi vēl pierādījumi bija tam, ka Jēzus ir Dieva Dēls? (Dieva balss, 
kas sacīja: “Šis ir Mans mīļais Dēls.”)

12.  Tādēļ, ka Jēzus ir Dieva Dēls, kas mums ir jādara? (Jāklausa Viņam.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kas ir Jēzus? (Kristus, dzīvā Dieva Dēls.)

2. Kā Jēzus mainījās, kad atradās kalna virsotnē? (Viņa seja spīdēja kā 
saule; drēbes sāka mirdzēt.)

3. Kad Dievs runāja no mākoņa, ko Viņš teica? (Šis ir Mans mīļais Dēls, 
pie kura Man ir labs prāts; To jums būs klausīt.)

4. Ko tu saki, kas ir Jēzus? (Ļaujiet bērniem atbildēt un tad pajautājiet, vai 
viņi var teikt: “Viņš ir mans Pestītājs.”)

Atkārtošanas spēle
Dod vai ņem
No kartona vai bieza papīra 
izgrieziet 8 kvadrātus un 
uz katra uzrakstiet punktu 
skaitu.

Uz divām kartītēm uzrakstiet: 
“Dod” uz divām –  “Ņem”. 
Ielieciet kvadrātus somā vai 
aploksnē un turiet, pagrieztus  
ar vārdiem pret sevi.  

Sadaliet bērnus divās 
komandās un pamīšus 
uzdodiet jautājumus. 

Pirmais bērns, kas paceļ 
roku un pareizi atbild uz 
jautājumu, izņem kvadrātu. 
Pēc tam viņš izvēlas vienu no 
četrām kartītēm jūsu rokā. 

Ja paņem kartīti “Ņem”, viņa 
komanda patur punktus. 
Ja izvelk kartīti “Dod”, 
komanda atdod punktus citai 
komandai.

Ielieciet kvadrātus somā, 
sajauciet kartītes “Dod” un 
“Ņem” un uzdodiet nākošo 
jautājumu.

Uzvar komanda, kurai 
visvairāk punktu.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Savieno punktus
Uz baltās tāfeles vai lielas 
papīra lapas uzzīmējiet režģi 
no punktiem krusta formā, kā 
parādīts tālāk. 

Kad bērns pareizi atbild 
uz jautājumu, savienojiet 
divus punktus. Uzdodiet 
pirmsskolniekiem domātos 
jautājumus no 1. līdz 3. 
stundai un turpiniet, līdz būs 
uzzīmēts krusts. Kad visi 
punkti savienoti, pajautājiet 
bērniem, ko viņi redz. Īsumā 
atgādiniet, ka Jēzus parādīja, 
ka ir Kristus, nomirstot 
uz krusta par grēku un 
uzceļoties no mirušajiem.
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Mācību aktivitāte
Treniņš
Sadaliet bērnus divās komandās. Pārliecinieties, ka katrai komandai 
ir dažas Bībeles.

Pa vienai nosauciet minētās rakstu vietas un vērojiet, kurš pirmais var 
atrast pantu Bībelē. (Ja  bērni nezina, kā meklēt pantus Bībelē, paskaidrojiet, 
kā to var izdarīt.)

Bērns, kurš pirmais atrod pantu, pieceļas kājās, skaļi izlasa pantu, tad 
pasaka, kā viņš var paklausīt tam, kas teikts pantā.

· 1. Jāņa 1:9

· 1. Tesaloniķiešiem 5:18

· Psalms 105:1

· Jēkaba 4:7

· Jesajas 26:3

· Efeziešiem 4:32

· Salamana pam. 3:5-6

· Mateja 5:44
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4. stunda
Spitālīgā dziedināšana

Rakstu vietas
Mateja 8:1-4;

Marka 1:40-45;

Lūkas 5:12-14;

3. Mozus 13:1-46;

Lūkas 17:11-19.

Centrālā patiesība 
Jēzus var  šķīstīt tevi no grēka.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Nāc pie Kristus, Viņš šķīstīs tevi 

no grēka.

Bībeles pants
“Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem 
grēkiem.” 1. Jāņa 1:7

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

vai

figūras: 4, 8, 26, 27, 28, 29, 30 un 31.

Iespējams, jums būs vēlēšanās izvēlēties papildu 
figūriņu – spitālīgā sievu.

Foni (ieteicams): Iekšskats, Templis, ārskats.

Un

 Kartītes ar vārdiem: “spitālība”, “šķīsts” un 
“nešķīsts”.

Mācību aktivitāte
Maza kaste ar iegriezumu augšpusē.

Papīra kartīte un zīmulis katram bērnam.

Mācību aktivitāte pirmsskolniekiem 
Nokopējiet figūru no 46. lpp. un fonu no 69. 
lpp. katram bērnam.

Zīmuļi krāsošanai.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kāda bija visbriesmīgākā slimība, ar kuru esi 
slimojis?

Notikumu attīstība

1.    Cilvēks apzinās savu slimību.

2.   Cilvēks dodas pie priestera.

3.   Atzīts par “nešķīstu”.                         CPN
4.   Atstāj ģimeni.                                     CPN
5.    Dzīvo bēdīgo vientuļnieka dzīvi.       CPN
6.   Izdzird par Jēzu.                                    CP
7.    Dodas uz pilsētu.

8.   Viņš saka Jēzum: “Kungs, ja Tu gribi, Tu vari 
mani šķīstīt.”                                     CPN

9.    Jēzus saka: “Topi šķīsts.”

Kulminācija

Šķīstīts!                                                     CPN

Nobeigums

Dodas pie priestera.

Dodas uz mājām.                                     CPN
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Bībeles panta mācīšana
Piezīme: Šis pants nav tik viegli izskaidrojams, kā varētu likties pirmajā brīdī. Ja jūtat, ka kaut 
ko nesaprotat, tad labāk ir mācīt citu pantu, par kuru esat skaidrībā. Ja kaut ko nesaprotat, 
vēlams konsultēties ar draudzes mācītāju.

Bībeles pants
“Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem.” 1. Jāņa 1:7

Ievads
Parādiet dvieli.

Kādiem nolūkiem tu lieto dvieli?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Ar dvieli tu vari notīrīt savu ķermeni no ārpuses, bet ko gan tu varētu 
darīt, lai notīrītu grēku, kas ir tavā sirdī? Paskatīsimies, kas rakstīts 
Bībelē. 

Iepazīstināšana
Parādiet Bībeli un paskaidrojiet, ka tā ir Dieva Vārds. Izlasiet pantu no 
Bībeles un paskaidrojiet, kā esat to sameklējis. Lai bērni izlasa pantu 
kopā ar jums no uzskates.

Paskaidrojumi
Viņa Dēla Jēzus asinis – Dievs ir sūtījis Savu Dēlu Jēzu uz zemes. Jēzus 
ir nācis, lai būtu par mūsu labāko draugu un palīdzētu mums atjaunot 
attiecības ar Dievu. Jēzus būtu atnācis arī tad, ja mēs būtu paklausīgi 
Dievam. Taču mēs esam grēkojuši un pārkāpuši Dieva likumus. Jēzus 
nekad nav grēkojis. Tāpēc Viņš varēja uzņemties sodu par mūsu 
grēkiem. Jēzus to darīja, jo mīl mūs.

Šķīsta mūs no visa grēka – Grēks ir viss, ko tu domā, dari vai saki, kas 
Dieva skatījumā nav pareizi. Grēks padara tevi netīru iekšēji. Ar 
grēka pilno sirdi tev nevar būt attiecības ar Dievu. Vienīgais veids, 
kā atbrīvoties no grēka, ir uzticēties Jēzum Kristum kā Pestītājam. 
Jēzus bija pienaglots pie krusta tevis un manis dēļ. Viņš nomira, 
uzņemoties sodu par taviem grēkiem. Kad tu uzticies Jēzum, lai gūtu 
grēku piedošanu, tavi grēki tev tiek piedoti un “nomazgāti”.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Vai esi jau uzticējies Jēzum, lai gūtu grēku piedošanu? 

Vai tici, ka Jēzus vēlas būt tavs draugs un lai tu būtu tīrs 
no grēka? Tu vari uzticēties tam, ka Jēzus nomira tavu 
grēku dēļ, un šodien pieņemt Viņu kā Pestītāju. Stundā 
tu uzzināsi, kā to izdarīt.

Atpestītajiem: Ja tu jau esi uzticējies Jēzum Kristum, vai esi pateicies  
par to, ka Viņš padarījis tevi iekšēji tīru? Padomā par to, 
ko Jēzus ir izdarījis tavā labā, un pateicies Viņam tūlīt.

Bībeles pants 
pirmsskolniekiem
Atkārtojiet Mateja 17:5.
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Atkārtošana
Pirmais burts

Lai bērns izvēlas izvēlas pirmo burtu no jebkura vārda pantā. Pārējie 
bērni citē pantu, pieceļoties kājās, kad izrunā vārdu,  kas sākas ar 
izvēlēto burtu, un apsēžas, kad izrunā pārējos vārdus. 

Lai cits bērns izvēlas citu pirmo burtu. Lai bērni sit plaukstas, kad lasīs 
šo vārdus. Turpiniet atkārtot pantu, izmantojot dažādas aktivitātes.

Bībeles panta 
atkārtošana 
pirmsskolniekiem 
Burti
Uz lielas papīra lapas 
uzrakstiet drukātos burtus 
vai arī uzlieciet magnētiskos 
burtus uz metāliskas tāfeles 
(vai cepešpannas). Lai bērns 
sameklē sava vārda pirmo 
burtu un pēc tam atkārto 
pantu.Turpiniet, līdz visi bērni 
atbildējuši.
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Stunda
Kāda bija briesmīgākā slimība, ar kuru tu esi slimojis?
Ļaujiet bērniem dalīties pieredzē.

Bībelē aprakstītajā laikā bija kāda briesmīga slimība. Tā bija spitālība 
jeb lepra.
Uzlieciet vārda sloksnīti uz tāfeles.

Cilvēkiem ar šādu slimību  uz ādas parādījās baltas, zvīņainas kreveles. 
Vēlāk viņi zaudēja roku un  kāju  pirkstus.  Pamēģināsim iztēloties, ko 
varēja nozīmēt būt spitālīgajam tajā laika, kad Jēzus bija uz zemes.

1. aina
(Ieteicamais fons: Iekštelpu skats. Uzlieciet lepras slimnieku (26). Iespējams, jūs izvēlēsieties 
arī  viņa sievas figūru šai ainai.)

Nomākts vīrs dodas mājup. Sieva, redzot viņu nākam, brīnās, kas 
gan būtu noticis. Kāpēc vīrs izskatās tik bēdīgs? Vai kas nelāgs  būtu 
noticis. 

‘‘Es baidos, ka man tev ir jāsaka kas slikts, mana mīļā. Es agrāk neko 
neteicu, jo cerēju, ka tā ir kļūda. Bet tagad vairs nevaru to paturēt pie 
sevis.’’ Iespējams, vīrs atkāpās tālāk no sievas. Varbūt viņš parādīja 
kādu plankumu uz savas kājas vai citas ķermeņa daļas. ‘‘Skaties! Kā 
tu domā...?’’

“Nu, nē! Tas nevar būt! Vai tu domā, ka tā ir spitālība?”

“Vienīgais veids, kā to var uzzināt, ir pajautāt priesterim. Ja viņš saka, 
ka tā ir spitālība, tad ir skaidrs, kas būs.”

Nabaga sieviete! Viņa pārāk labi zināja, kas notiks, un tas bija tik 
briesmīgi, ka viņa nemaz negribēja par to domāt. Priesterim, kurš 
vada dievkalpojumu Templī, vajadzēs tikai paskatīties uz plankumu, 
lai saprastu, ka tā ir spitālība. Var gadīties, ka viņš to tūlīt nevarēs 
noteikt, tad vīru turēs karantīnā uz sešām vai septiņām dienām, tad 
atkal pārbaudīs. Jūs zināt, ko nozīmē būt karantīnā, vai ne? Dažreiz 
to sauc par izolāciju. Apmeklētājus nepielaiž, jo citi arī var saslimt. 
Ja slimā vieta kļūst sliktāka, tad cilvēku pasludina par “nešķīstu”            
(3. Mozus 13: 21-36). “Mēs nevienam par to nestāstīsim,” vīrs un 
viņa sieva vienojās, bet vīrs saprata, ka viņam būs jāparāda slimā 
vieta priesterim.
Noņemiet visas figūras. 

2.  aina 
Ieteicamais fons: Templis. Uzlieciet priesteri (27) un lepras slimnieku (26).

Varbūt jau nākamajā dienā vīrs devās pie priestera. Ja jūs būtu viņa 
tuvumā, iespējams, dzirdētu, kā viņš pie sevis nosaka: “Nekad nebūtu 
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varējis iedomāties, ka kaut kas tāds varētu notikt ar mani. Labāk es 
būtu miris. Saslimt ar spitālību ir visļaunākais, kas vien var būt.”

Ejot uz Templi pie priestera, viņam no prāta droši vien neizgāja doma: 
“Ja esmu slims ar spitālību, tad es nekad nevarēšu iet uz Templi.” Tāds 
bija viens no noteikumiem nešķīstam cilvēkam. Kamēr cilvēks bija 
nešķīsts, viņš nedrīkstēja ienākt dievnamā. Ar spitālību slimais paliks 
nešķīsts līdz savai nāvei.

Iedomāsimies, ka mēs sekojam šim cilvēkam, kad viņš gāja pie 
priestera. Vīrs uzmanīgi vēroja priesteri, kā tas aplūkoja brūci. Ko 
viņš teiks? Jā, priesteris atzina, ka tā ir spitālība. “Nešķīsts,” viņš 
sauca. “Tu esi nešķīsts.”

Zināmā veidā jūs esat līdzīgi šim spitālīgajam. Kaut kas nav kārtībā 
ar jums. Nē, nē, jūs neesat slimi, bet esat nešķīsti – nešķīsti Dieva 
priekšā. Vai tu kādreiz esi krāpies kontroldarbā? Tā arī ir nepaklausība 
Dievam. Iespējams, kādreiz esi samelojis savai māmiņai. Tu teici: “Es 
nejūtos labi.” Patiesībā tev nekas nekaitēja, tikai negribējās iet uz skolu. 
Dievs uzskata, ka meli ir kas slikts, nepareizs un nešķīsts. Viņš mums 
ir pavēlējis: “Tev nebūs dot nepatiesu liecību” – tas nozīmē nemelot. 
Mēs visi darām to, kas ir nepareizi. Bībelē ir teikts: “Mēs visi esam 
palikuši kā nešķīsti...” (Jesaja 64:6). Kad Dievs raugās uz jūsu dzīvi 
un redz jūsu savtību, dusmas, melus, krāpšanu, kaušanos, tad Viņš 
saka, ka jūs esat “nešķīsti”, tieši tā, kā priesteris teica par spitālīgo vīru.
Noņemiet visas figūras.

3.  aina
Ieteicamais fons: Ārskats. Uzlieciet lepras slimnieku (26).

Cik gan bēdīgam vajadzēja būt tam vīram, kad viņš aizgāja no priestera. 
Viņam nu bija jādomā, ko drīkstēs darīt un ko vairs ne.

Viņam būs jāvalkā skrandas.  Būs jāstaigā kailu galvu un nekoptiem 
matiem. Viņa sejas lejasdaļai un virslūpai būs jābūt apsegtai. (Tā 
visi tūlīt sapratīs, ka viņš ir spitālīgs.) Viņam būs jāpamet ģimene un 
vienam jāapmetas ārpus pilsētas vai kopā ar citiem spitālīgajiem. Un 
visapkaunojošākais –  kad kāds tuvosies, tad viņam jāsauc: “Nešķīsts, 
nešķīsts!”

Viņš nevarēs iet uz tirgu, lai pirktu un pārdotu. Viņš nevarēs kopā 
ar citiem vīriem doties uz darbu, lai nopelnītu iztiku savai ģimenei. 
Viņš nevarēs iet uz Templi, lai pielūgtu Dievu, un piedalīties svētku 
dievkalpojumos. Viņš vairs nevarēs būt vīrs savai sievai un tēvs saviem 
bērniem.

Tā bija ļoti bēdīga diena, kad vīrs atstāja māju. Vai jūs varat iztēloties, 
kā viņš pavadīja pēdējās stundas savā namā? Cik gan grūti bija pateikt 
ardievas. Viņa sieva un bērni droši vien solīja aiziet pie viņa vai aiznest 
ēdienu. No tās dienas viņš tika šķirts no savas ģimenes –  tas viss  
viņa slimības dēļ.

CPN

Skat. 3. Mozus 13-14. 
Ebreji izprata spitālību 
kā Dieva sodu par 
grēku. Spitālīgajiem bija 
daudz ierobežojumu, 
galvenokārt, lai nepieļautu 
slimības izplatīšanos. 
Šī slimība, kas sagādā 
ciešanas jebkurā stadijā, 
ir spilgta grēka ilustrācija.

Lūka apraksta šo cilvēku 
kā “caur caurēm spitālīgu” 
(Lūkas 5:12). Iespējams, 
ka slimība bijusi pēdējā 
stadijā. 

Izmantojiet grēku 
piemērus atbilstoši bērnu 
vecumam.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmas 
“Jēzus” 2. pantu.
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Visa tā nepareizā dēļ, ko mēs darām un ko Bībelē sauc par grēku, 
mēs tiekam šķirti no Dieva. Bībelē teikts, ka Dievs ir svēts. Tas ir 
pretstatā jēdzienam “nešķīsts”. Dievs ir nevainojams un labs, Viņš 
vienmēr rīkojas pareizi. Savā tuvumā Viņš nekad nepieļaus neko 
grēcīgu un nešķīstu. Bībelē ir aprakstīts vīrs, kas redzēja, cik Dievs 
ir nevainojams un labs. Viņš sauca: “Es esmu cilvēks ar nešķīstām 
lūpām” (Jesaja 6:5). Vīrs zināja, ka savu grēku dēļ viņš nekad nebūs 
pie Dieva. Tāpat arī ar jums: ja jūsu dzīve paliek nešķīsta un netīra, 
tad jūs arī varat nekad nebūt pie Dieva. Tad jūs esat šķirti no Dieva 
uz mūžu. Tas ir pats ļaunākais, kas vien ar cilvēku var notikt. Patiešām 
bēdīgi! Tas bija bēdīgi arī spitālīgajam.

4. aina
Uzlieciet pūli (4).

Bija tik vientuļi būt atšķirtam no savas ģimenes un būt prom no 
pilsētas dzīves. Viņš bieži domāja par pagātni, par tiem labajiem 
laikiem.

Viņš nevarēja ciest, kad bija jākliedz “Nešķīsts! Nešķīsts!”, ja kāds 
tuvojās. Viņš bija   nelaimīgs, kad redzēja, ka cilvēki aši devās projām. 
Neviens negribēja viņam pieskarties. Iespējams, ka viņš pat vēlējās 
ātrāk nomirt.

Vai neviens nevarēja viņam palīdzēt? Nevarēja. Tajā laikā ārsti nespēja 
palīdzēt spitālīgajiem slimniekiem. Pats viņš sev arī nevarēja palīdzēt. 
Mazgāšanās, sevišķs ēdiens, vingrinājumi – nekas nepalīdzētu tikt vaļā 
no šīs šausmīgās slimības.

Tāpat tas ir ar taviem grēkiem. Nekas nevar tos izdzēst un padarīt 
tevi tīru Dieva priekšā. Tu varat mēģināt lūgt, iet baznīcā, censties 
būt labs, bet tas viss nekad nepadarīs tevi šķīstu Dieva priekšā. Es 
nespēju padarīt tavu dzīvi šķīstu, arī tavi vecāki ne. Neviens no tiem, 
ko tu pazīsti, nespēj izdzēst tavus grēkus. Tā ir liela problēma – tikpat 
liela kā spitālība.

Spitālīgajam nebija viegli uzzināt, kas notiek pilsētās un ciemos. Reiz 
viņš tomēr padzirdēja kādu ziņu, kas viesa vārgu cerības stariņu. Tā 
bija vēsts par Cilvēku, kas darīja brīnumus un daudz mācīja. Slimais 
uzzināja, ka Viņa vārds ir Jēzus. Viņš bija izdziedinājis cilvēkus, kuri 
bija cietuši lielas mokas. Viņš bija izdziedinājis pat paralizētos.

Spitālīgajam bija daudz laika, lai pārdomātu dzirdēto. Tam Cilvēkam 
vajadzēja būt kaut kam sevišķam. Vienīgi Dievam piemita tāda vara. 
“Šis Cilvēks Jēzus ir mana vienīgā cerība,” droši vien domāja slimnieks.

Jēzus Kristus ir arī jūsu vienīgā cerība. Viņš ir vienīgais, kas var jūs 
šķīstīt. Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš dzīvo pie Sava Tēva mūžīgi. Pirmajos 
Ziemsvētkos Viņš kļuva cilvēks un uzsāka zemes dzīvi. Jēzus nekad 
nebija grēkojis. Viņa dzīve bija tīra un šķīsta. Viņš mīlēja cilvēkus, 
tādus kā mēs, kuri izdarījuši tik daudz slikta. Lepras slimnieks nevarēja 
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palīdzēt pats sev. Tāpat arī tu nevari paša spēkiem atbrīvoties no grēka. 
Vienīgais veids, kā tu vari tikt vaļā no grēka, ir uzticēties Jēzum. Jēzus 
nomira uz krusta, bet nepalika miris. Trešajā dienā Viņš augšāmcēlās 
un tagad ir Debesīs. Jēzus var attīrīt tevi no grēka. Spitālīgais vēlējās 
atbrīvoties no savas slimības. Bet vai viņš jebkad spēs ieraudzīt šo 
vīru, Jēzu?

Tad kādu  dienu  spitālīgajam paziņoja: “Jēzus ir pilsētā!”

“Man Viņš ir jāredz,” nodomāja spitālīgais. “Bet kā lai es uzdrīkstos 
ieiet pilsētā?” Ilgi nedomādams, viņš nolēma iet. Iespējams, ka, ieejot 
pilsētā, viņš sauca: “Nešķīsts, nešķīsts!” Varam iztēloties, kā cilvēki 
izklīda uz visām pusēm. Viņi nevēlējās pat ar savām drēbēm viņam 
pieskarties.
Noņemiet spitālīgo (26).

5. aina
(Ieteicamais fons: Āra skats. Uzlieciet Jēzu (8) un spitālīgo (26).)

Bet viens cilvēks nepagāja malā. Tas bija Jēzus Kristus, Dieva 
vienpiedzimušais Dēls. Spitālīgais vīrs metās pie Viņa kājām. 

“Kungs, ja Tu gribi, Tu vari mani šķīstīt!” vīrs sauca. Spitālīgais ticēja, 
ka Jēzus Kristus spēj viņu šķīstīt. Viņš bija atnācis pajautāt, vai Jēzus 
to darītu. Tāpat tas ir arī ar jums. Vai jūs ticat, ka Jēzus Kristus var 
šķīstīt jūs Dieva priekšā? Vai jūs patiesi vēlaties tikt šķīstīti? Tad 
nāciet pie Jēzus. Jūs nevarat Viņu redzēt, nevarat aizskriet pie Viņa. 
Bet savā sirdī jūs patiesi varat Viņam pateikt, ka uzticaties Viņam, lai 
Viņš jūs šķīstītu, – tas nozīmē nākt pie Viņa. Ja tu nesaproti, kā vari 
nākt pie Viņa, bet to vēlies, tad paliec pēc nodarbības un mēs par to 
parunāsim. (Skolotājam jānorāda tikšanās vieta.) Pamatojoties uz Bībelē 
rakstīto, es paskaidrošu, kā var nākt pie Jēzus. 

Spitālīgais pienāca pie Viņa un lūdza viņu šķīstīt. Ko Jēzus darīja? 
Cilvēkiem, kas to vēroja, droši vien aizrāvās elpa, kad Viņš izstiepa 
Savu roku un aizskāra spitālīgo.

“Es gribu,” Viņš teica. “Topi šķīsts!”

Tajā brīdī spitālība atstāja vīru. Vairs nebija ne kreveļu, ne rētu. Tās 
bija izzudušas. Viss bija tīrs!
Aizvietojiet spitālīgo (28) ar figūru 29.

Tāpat var būt arī ar taviem grēkiem. Tie šodien var izzust. Ja tu teiksi 
Jēzum ko līdzīgu šai lūgšanai: “Mīļais Jēzu, es zinu, ka mana dzīve nav 
šķīsta, bet es to ļoti nožēloju. Es pateicos, ka Tu miri un atdevi Savas 
asinis, lai darītu mani šķīstu. Lūdzu, šķīstī mani no maniem grēkiem. 
Bībelē Dievs ir teicis: “Jēzus asinis šķīsta no visiem grēkiem.” Šodien 
jūs varat tikt šķīstīti – tieši tāpat, kā tas notika ar spitālīgo vīru.

Attēls 4-3
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Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmas 
“Jēzus” 2.–3. pantu.

Pirmsskolnieki varētu 
saukt: “Nešķīsts, 
nešķīsts!”

Dramatisko spitālīgā  
sastapšanos ar Jēzu varat 
izspēlēt lomās.
Jēzus rīkojās pilnīgā 
pretstatā rabīniem, kas 
dzīvoja tanī laikā un 
izvairījās no tikšanās 
ar spitālīgajiem, strikti 
ievērojot ebreju rituālos 
likumus. Par spīti šī 
cilvēka nožēlojamajam 
stāvoklim, Jēzus atbildēja 
uz viņa ticību un vislielāko 
vajadzību – skaista 
ilustrācija tam, ko Jēzus 
caur pestīšanu dara mūsu 
labā.

Vārdi “sirdī kustināts” 
(Marka 1:41) apzīmē dziļu 
līdzjūtību. Jēzus bieži bija 
žēlsirdībā aizkustināts, 
redzot mūsu kritušā 
stāvokļa sekas.

Jēzus deva norādījumus 
vīram pienest upuri par 
šķīstīšanos, kā Mozus 
norādījis (3. Mozus 
grāmatā 14:1-32). 
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“Noej un rādies priesterim,” Jēzus teica vīram. Šoreiz vīram nebija 
nekas pretī doties pie priestera. Viņš bija tik laimīgs!
Noņemiet visas figūras.

6. aina
Ieteicamais fons: Templis. Uzlieciet priesteri (27) un no lepras tīro cilvēku (29).

Droši vien priesteris vīru apskatīja ļoti uzmanīgi. Tad viņš paziņoja, 
ka tas ir šķīsts. Tā gan bija laime, ka vīrs nu varēja atkal doties uz 
mājām. Nekad viņš neaizmirsīs dienu, kad nāca pie Jēzus Kristus. 
Tagad viņš bija šķīsts!

Bet kā ar tavu dzīvi? Kurš vārds to raksturo – “šķīsts” vai “nešķīsts”? 
Izmantojiet vārdu sloksnītes. 

Nav prātīgi dzīvot nešķīstu dzīvi un būt šķirtam no Dieva uz mūžu. 
Nāc pie Jēzus un lūdz, lai Viņš tevi šķīsta.
Noņemiet visas figūras.

7. aina
Iespējams, ka vēlāk  savā  programmā vēlēsieties izmantot šo aprakstu. 

Ieteicamais fons: Ārskats. Uzlieciet Jēzu (8), pūli (4) un lepras slimniekus (30).

Bībelē ir arī stāsts par kādu citu reizi, kad spitālīgie sastapa Jēzu. Šoreiz 
viņi netuvojās Jēzum, bet jau no tālienes sauca: ‘‘Kungs, apžēlojies par 
mums.’’ Jēzus nenovērsās no viņiem. ‘‘Ejiet un parādieties priesterim,’’ 
Jēzus teica.
Noņemiet spitālīgo figūriņas.

Slimie paklausīja un devās pie priestera. Pa ceļam viņi redzēja, ka ir 
šķīstīti no spitālības. Varbūt to varēja izskaidrot ar viņu satraukumu, 
bet deviņiem izārstētajiem neienāca prātā pateikties. Tikai viens no 
viņiem pateica paldies. Bībelē teikts, ka viņš slavēja Dievu skaļā balsī 
un pateicībā krita pie Jēzus kājām.
Uzlieciet spitālīgo (31).

Kā tev šķiet, vai Jēzus bija neapmierināts, ka citi nebija teikuši Viņam 
paldies? ‘‘Vai visi desmit nav kļuvuši veseli?’’ Viņš jautāja. ‘‘Kur tad 
tie deviņi? Vai cits neviens nav atradies, kas būtu griezies atpakaļ un 
Dievam godu devis?’’

Stundā mums būs brīdis, kad jūs varēsiet pateikties Dievam, ka Viņš 
jūs ir šķīstījis. Savu pateicību Viņam izsakiet skaļi.
Noņemiet visas figūras.

CPN

Attēls 4-5

Šī augstākā mērā 
neparastā dziedināšana 
noteikti piesaistīja 
reliģiskā vadītāja 
uzmanību. 

Bībelē ir minēts tikai viens 
gadījums, kad izraēliete 
tikusi dziedināta, – tā bija 
Mirjama. (4. Mozus 12)

Viņš bija ne tikai rituāli, 
bet savas ticības dēļ arī 
garīgi šķīsts.

Šie vīri bija rituāli šķīsti, 
bet noteikti ne garīgi.
Ļoti interesants šķiet fakts, 
ka tas, kurš atgriezās, bija 
“svešinieks” – samarietis 
(Lūkas 17:16, 18). 
Spitālīgais samarietis droši 
vien bija divkārt pretīgs 
ebreju vadītājiem. Viņa 
izturēšanās pret Jēzu 
pauž ticību un pielūgsmi. 
Pārējie savā nepateicībā, 
šķiet, ir simbols tautai, kas 
nemitīgi pieņēma to, ko 
Jēzus darīja viņas labā, 
tomēr atraidīja Viņu kā 
Mesiju. (The Bible Knowledge 
Commentary, Victor Books, 
Wheaton, Illinois, 1988.)
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Jēzus Kristus dzīve – 3. grāmata

45

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Kāda   slimība   bija   darījusi   cilvēkus “nešķīstus”? (Spitālība)

2. Kas pateica, ka cilvēks ir nešķīsts? (Priesteris)

3. Nosauciet dažas  lietas,  ko spitālīgais nevar darīt. (Iet uz Templi kopā 
ar citiem, dzīvot kopā ar savu ģimeni, iet uz tirgu.)

4. Kas grēkam ir kopīgs ar spitālību? (Grēks dara mūs nešķīstus Dieva 
priekšā un šķir mūs no Viņa.)

5. Cik ir grēcinieku? (Visi)

6.  Kas spitālīgajam deva cerības stariņu? (Viņš izdzirdēja par Jēzu.)

7.  Kāpēc Jēzus ir grēcinieku vienīgā cerība? (Viņš ir Dieva Dēls un 
mira, lai atbrīvotu mūs no grēka.)

8.  Ko teica spitālīgais, kad viņš sastapa Jēzu? (‘‘Ja Tu gribi, Tu mani 
vari šķīstīt.’’)

9.  Ko Kungs Jēzus darīja un sacīja? (Viņš pieskārās spitālīgajam un teica: 
‘‘Es gribu, topi šķīsts.’’)

10. Kā tu vari tikt šķīstīts no saviem grēkiem? (Jānāk pie Jēzus un jālūdz, 
lai Viņš mūs šķīsta.)

11. Ko priesteris teica otrajā reizē, kad vīrs pie viņa aizgāja? (Šķīsts)

12. Bībelē rakstīts: ‘‘Jēzus asinis šķīsta mūs no ...’’   No cik grēkiem? 
(Visiem. 1. Jāņa 1:7)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem 
1. Ar ko slimoja vīrs mūsu stāstā? (Ar spitālību.)

2. Kā Jēzus palīdzēja viņam? (Jēzus dziedināja šo vīru.)

3. Kad Jēzus dziedināja 10 spitālīgos, cik no viņiem atgriezās, lai 
pateiktos? (Tikai viens.)

4. Kas mums ir sliktāks par spitālību? (Grēks.) 

5.    Kas var paņemt projām mūsu grēku? (Jēzus.)

Mācību aktivitāte
Pateicības kaste
Sagatavojiet mazu kasti ar izgriezumu augšpusē. Sagrieziet dažas 
papīra kartītes, lai pa spraugu tās varētu iemest kastē.

Dodiet katram bērnam kartīti un zīmuli. Lai bērns uzraksta kaut ko, 
par ko viņš ir pateicīgs Jēzum.

Iedrošiniet bērnus padomāt par to, ko Dievs ir darījis viņu labā, 
glābjot viņus (piem., piedevis grēkus, padarījis par Saviem bērniem; 
devis mājas Debesīs; palīdz būt paklausīgam Viņam; dzird lūgšanas 

Atkārtošanas spēle
Krāsainās konfektes
Ielieciet somās konfektes 
krāsainos papīriņos. Katrai 
krāsai nosakiet noteiktu 
punktu skaitu (piem., 
dzeltenā = 10 punkti, 
sarkanā = 15 un zaļā = 5 
punkti) un uzrakstiet krāsu 
skaitlisko izskaidrojumu uz 
kastes kā atgādinājumu.

Sadaliet bērnus divās 
komandās un pamīšus vienai 
un otrai  uzdodiet jautājumus.
Kad bērns pareizi atbild uz 
jautājumu, viņš var izvēlēties 
konfekti un pieskaitīt 
punktus savai komandai, 
pamatojoties uz konfektes 
krāsu.   
Uzvar komanda, kas ieguvusi 
visvairāk punktu.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Krāsainās konfektes
Ielieciet somā lielas 
krāsainas pērlītes vai citus 
priekšmetus. Punktus 
dodiet par pērlīšu skaitu 
saujā, katrai krāsai nosakiet 
noteiktu skaitu (piemēram, 
sarkanā = konfektes tiks 
smeltas divas reizes pēc 
kārtas). Uzrakstiet skaitļus uz 
somas kā atgādinājumu. 
Variants. Atnesiet somu ar 
krāsainajām konfektēm, 
karoti vai smeļamo kausu, 
ar ko mērīt, tukšu kārbu un 
pietiekošu skaitu plastikāta 
maisu ar aizdari, lai katram 
bērnam būtu viens maisiņš. 
Kad bērns pareizi atbild uz 
jautājumu, viņš var izvilkt no 
somas krāsaino priekšmetu. 
Tad skolotājs ar smeļamo 
kausu izsmeļ no somas 
bērna nopelnītās konfektes 
un ieliek tās tukšajā kārbā. 
Izmantojiet pirmsskolniekiem 
paredzētos jautājumus no 1. 
līdz 4. stundai un turpiniet, 
līdz katrs bērns piedalījies. 
Spēles beigās ar smeļamo 
kausu pārlieciet konfektes 
no kārbas maisiņos, lai katrs 
bērns varētu paņemt tās uz 
mājām.
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un atbild uz tām; vienmēr ir kopā ar viņiem).

Lai bērni iemet pa spraugu savas kartītes kastē un izsaka īsas pateicības 
lūgšanas par svētībām, kuras ir uzrakstījuši uz kartītēm. 

Pirmsskolas mācību aktivitāte
Izdziedinātais spitālīgais
Nokopējiet doto figūriņu un fonu no 69. lpp.  – viena kopija katram 
bērnam. Bērni var izkrāsot attēlus un pielīmēt izdziedināto spitālīgo 
uz attēla (kā parādīts zīmējumā).

Kamēr bērni krāso attēlu, 
jūs varat pārrunāt, no 
kā spi tā l īga jam bi ja 
jānorobežojas (piem., 
no ģimenes, draugiem, 
mājām).

Kad viņš nāca pie Jēzus 
pēc palīdzības, viņš guva 
iespēju atgriezties mājās 
vesels. Jēzus vēlas palīdzēt 
arī mums. Grēks šķir mūs 
no Dieva. Mēs varam 
būt atbrīvoti no grēka, 
ja uzticēsimies Jēzum, lai 
gūtu grēku  piedošanu.
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5. stunda
Bagātais jauneklis

Rakstu vietas
Mateja 19:16-26;

Marka 10:17-27;

Lūkas 18:18-27

Centrālā patiesība 
Mūžīgā dzīvība ir Dieva dāvana.

Pielietojums neatpestītajiem
Jau šodien pieņem mūžīgās dzīvības dāvanu.

Bībeles pants
“Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga 
dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”  Romiešiem 6:23

Uzskate
Attēli: 5-2, 5-3, 5-4 un 5-5

vai

figūriņas 1, 2, 3, 8, 32, 33 un 37.

Nokopējiet figūru “Tu” (70. lpp.) uz kartona 
un aizmugurē pielīmējiet flaneļa audumu vai 
atgriezumus no papīra figūru komplekta.

Foni (ieteicams): Ārskats.

Un

Izdrukājiet ievada dialogu un savlaicīgi iedodiet 
bērniem, lai attēlotu notikumus.

Adata

Maza dāvana

Stundas vadlīnijas
Ievads              

Apspriede Pētersonu ģimenē.

Notikumu attīstība

1.   Bagātais jauneklis steidzas pie Jēzus.

2.  Jauneklis metas ceļos Viņa priekšā.

3.   Jaunekļa jautājums: “Ko man būs darīt, lai

       iemantotu mūžīgo dzīvību?”                CP
4.   Jēzus atbild: “Turi baušļus.”               CPN
5.   Jauneklis atbild: “To visu esmu turējis.”

6.   Jēzus saka: “Pārdod visu, kas tev ir.”

7.   Jauneklis noskumis dodas projām.     CPN

Kulminācija

8.   Jēzus saka mācekļiem: “Vieglāk kamielim 
iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva 
valstībā.                                              CPN

9.    Mācekļi jautā: “Kas tad var tikt pestīts?”

Nobeigums

Jēzus atbild: “Dievam visas lietas iespējamas.”

                                                                 CPN
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Stunda
Vai dzirdējāt troksni? Izklausās, ka kaut kas plīst. It kā trauki atsistos 
pret grīdu. Pētersoniem, šķiet, ir ģimenes izskaidrošanās.
Izrakstiet dotās frāzes un izdaliet bērniem. Sadaliet lomas. Lai bērni nolasa frāzes, kad jūs 
izsauksiet cilvēku, ko tie atveido.

Māte:   Ak, Baiba! Kā tu varēji? Tas bija vērtīgs šķīvis. Vai tad   
 tu nevarēji būt uzmanīgāka!?

Baiba:  Es taču to negribēju, mamm. Raivis mani ķircināja. Tā ir  
 viņa vaina, ka es nosviedu šķīvi.

Raivis:  Bet tas jau nebija viens no taviem jaunajiem šķīvjiem,   
 mamm.

Tēvs:   Tam šķīvim bija liela vērtība, jo tas bija vecs. Jūs, bērni,  
 nemaz nesaprotat, cik vērtīgas tādas lietas var būt jūsu  
 mātei un tēvam.

Dažām lietām ir vērtība atsevišķu cilvēku dzīvē. Citu cilvēku acīs 
vērtīgas ir citas lietas. Ko jūs uzskatāt par visvērtīgāko šajā pasaulē?  
Vai tas ir grūts jautājums?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Daudz reižu Jēzus  lika  cilvēkiem pārdomāt šo jautājumu.

1. aina 
Ieteicamais: Ārskats. Uzlieciet Jēzu (1), mācekļus (2 un 3) un bagāto jaunekli (32).

Kādu dienu jauneklim bija krietni jādomā. Viss sākās ar to, ka 
viņš bija steidzies pie Jēzus. Mācekļi droši vien bija pārsteigti, kad 
redzēja šo bagāto un ievērojamo jaunekli. Bībelē ir rakstīts, ka viņš 
bija priekšnieks (Lūkas 18:18), iespējams, kāds no vīriem, kas bija 
atbildīgais sinagogā, jūdu lūgšanu namā. Bieži jau nevar redzēt, ka 
bagāti un ievērojami cilvēki tā skrien pa ceļu. Vēl lielāks bija mācekļu 
pārsteigums, kad viņi redzēja, kā bagātais jauneklis nometas ceļos 
Skolotāja priekšā. 

2. aina
Priekšnieku (32)  nomainiet ar figūru 33.

Mācekļi pārtrauca sarunāties un uzmanīgi vēroja un klausījās. Ko 
jauneklis gribēja?

Jauneklim bija jautājums: “Labais Mācītāj, ko man būs darīt, lai 
iemantotu mūžīgo dzīvību?”

Kāds svarīgs jautājums! Šis jaunais cilvēks gribēja zināt, kā viņš varētu 
piederēt Dievam un būt drošs, ka dzīvos pie Viņa mūžīgi.

Ja viņš piederēja pie sinagogas pārraugiem un bija reliģiozs cilvēks, 
tad taču viņam bija jāpieder pie Dieva ļaudīm un vajadzēja būt 
pārliecinātam par savu tikšanu Debesīs. Taču, nē! Šis jaunais cilvēks 

Attēls 5-2

CP

Šo stundu ir grūti mācīt 
pirmsskolniekiem, tāpēc, 
iespējams, jūs gribēsiet to 
izlaist un mācīt stāstu par 
Caķeju (6. stunda) divās 
daļās.

Tiem, kuri tomēr izvēlas 
pasniegt šo stundu 
pirmsskolniekiem, 
piezīmes ir iekļautas 
teksta malās.

Attēls 5-3

Lūka apraksta šo jauno 
cilvēku kā valdnieku 
(Lūkas 18:18). Iespējams, 
viņš bija sinedrija loceklis.

  

Pirmsskolniekiem patiks 
apģērbu paraugi. 
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zināja, ka nav iemantojis mūžīgo dzīvību. Reliģiozitāte nevienam 
negarantē mūžīgo dzīvību. Jauneklis bija bagāts, bet viņš nespēja 
nopirkt mūžīgo dzīvību. Mūžīgās dzīvības iemantošana ir pats 
svarīgākais pasaulē, jo bez tās jūs nekad nevarēsiet dzīvot Debesīs 
pie Dieva.

Jaunais cilvēks zināja, cik tas ir svarīgi. Tāpēc arī viņš nāca pie Jēzus 
ar savu jautājumu.  Jēzus atbildēja: “Kāpēc tu Mani sauc par labu? 
Neviens nav labs, kā vienīgi Dievs.” 

Viņš gribēja, lai jaunais cilvēks redzētu, ka Viņš, Jēzus, patiesi ir Dievs.  
Ka Viņš ir bezvainīgs. Jēzus zināja, ka jauneklis nemaz nesaprot, ka 
Viņš un Viņa Tēvs ir pati pilnība. Ja jauneklis to saprastu, tad arī 
saprastu, ka pats nav labs.

Tas, ko Jēzus teica pēc tam, noteikti pārsteidza mācekļus. “Tu baušļus 
zini,” turpināja Jēzus. “Tev nebūs nokaut; tev nebūs laulību pārkāpt; 
tev nebūs zagt; tev nebūs nepatiesu liecību dot; nelaupi; godā savu 
tēvu un māti.” 

Vai Jēzus domāja, ka, ievērojot visus Dieva likumus, jūs iemantosiet 
mūžīgo dzīvību un būsiet izturējuši pārbaudījumu? Bet, ja jūs kaut 
reizi melojāt, tad esat zaudējuši. Ja kādreiz esat domājuši sliktas 
domas, tad arī neesat izturējuši pārbaudījumu. Tas pats, ja neesat 
paklausījuši vecākiem vai krāpušies, vai zaudējuši pašsavaldīšanos. 
Mēs visi esam kļūdījušies, vai ne? Bībelē ir teikts: “Visi ir novirzījušies, 
visi kopā kļuvuši nelietīgi. Nav neviena, kas dara labu, it neviena.” 
(Romiešiem 3:12) Neviens visā pasaulē nav pietiekami labs, neviens 
šajā klasē nav pietiekami labs. Jūs neesat pietiekami labi, lai iemantotu 
mūžīgo dzīvību, ja arī paklausāt Dieva likumiem. Bagātais, ietekmīgais 
jauneklis arī nebija pietiekami labs, lai gan viņš pats par sevi bija citās 
domās.

“To visu es esmu turējis no mazotnes,” jauneklis teica Jēzum. “Bet 
man vēl kā trūkst.” Likās, ka viņš nesaprata, ka pat sliktas domas ir 
nepaklausība Dieva likumiem. Viņš jau nezināja, ka vienīgais, kas 
pilnībā ievēro Dieva likumus, bija cilvēks, ar kuru viņš runāja, Jēzus 
Kristus.

Jēzus nezaudēja pacietību, runājot ar jaunekli. Bībelē ir teikts, ka Jēzus 
uzlūkoja jaunekli un iemīlēja viņu. Jēzus teica: “Vienas lietas tev vēl 
trūkst: pārdod visu, kas tev pieder, un izdali to nabagiem, tad tev būs 
manta Debesīs, un tad nāc Man līdz!”

Jaunā cilvēka pasaules pamati sašķobījās. “Pārdot visu, kas man ir?” 
tam viņš nevarēja noticēt. Viņam piederēja daudz. Viņš gribēja to 
paturēt. Jauneklis nevēlējās zaudēt savu naudu. Tā bija viņa nauda, 
viņš to gribēja paturēt. Jēzus zināja, ka nauda viņam ir vissvarīgākais 
dzīvē. Dievs noteicis, ka Viņam jābūt pirmajā vietā. “Tev būs Dievu, 
savu Kungu mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava 
prāta. Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.” Šis jaunais cilvēks 

CPN

Lai pirmsskolnieki pasaka: 
“Dievs ir labs. Jēzus ir 
labs.”

Jēzus citēja baušļus, 
kas attiecās uz cilvēku 
savstarpējām attiecībām. 
Iespējams, Viņš izvēlējās 
šos baušļus tādēļ, ka tie 
daudz vieglāk izsakās par 
pareizu uzvedību nekā 
pirmie pieci, kas attiecas 
uz cilvēka personīgajām 
attiecībām ar Dievu.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmas 
“Jēzus” 2. pantu.

Jēzus vēlējās, lai 
jauneklis ieraudzītu 
savu grēcīgumu – savu 
mīlestību uz naudu un  
īpašumiem, kas stāvēja 
starp viņu un Dievu. 
Jēzus pavēlēja: “Seko 
Man!” Tas nozīmē sekot 
Viņam uz krustu, vietu, 
kur tiek atstāts viss, 
izņemot Kristu.
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mīlēja savu naudu vairāk nekā Dievu un citus cilvēkus. Viņš nebija 
paklausījis Dieva pavēlēm.

Ja grib mūžīgo dzīvību, tad Dievam ir jābūt pirmajā vietā. Likās, ka 
viņā norisinās kāda cīņa. Viņš gribēja mūžīgo dzīvību. Viņš mīlēja 
savu naudu.   Kas bija svarīgāk?

3. aina
Priekšnieku (33) nomainiet ar figūru 37.

Jaunā cilvēka seja pārmainījās. Tā bija ļoti skumja. Viņš pagriezās un 
gāja projām. 

Kas jauneklim bija svarīgāks – nauda vai mūžīgā dzīvība?  
Ļaujiet bērniem atbildēt. 

Cik jums ir svarīgi piederēt Dievam un gatavoties dzīvei Debesīs? 
Varbūt jūs tas nemaz neinteresē? Tas būtu muļķīgi un bēdīgi. Varbūt 
tu vēlies mūžīgo dzīvību, tikai negribi zaudēt savu labāko draugu, ja 
kļūsi kristietis. Tā jums ir smaga izvēle. Bet varbūt jūsu dzīvē ir kaut 
kas svarīgāks par Dievu? Vai vēlaties, lai Dievs būtu pirmajā vietā 
jūsu dzīvē? Jums jāizcīna iekšēja cīņa. Nepieļaujiet tādu pašu kļūdu 
kā jaunais bagātais priekšnieks, kurš aizgāja prom no Jēzus Kristus, 
vienīgā mūžīgās dzīvības devēja.
Noņemiet priekšnieku (37).

4. aina
Jēzu (1) nomainiet ar figūru (8).

Jēzus droši vien bija noskumis, kad Viņš pagriezās pret Saviem 
mācekļiem. “Cik grūti tiem, kam daudz mantas, iekļūt Dieva valstībā.” 
Jēzum bija zināms, ka daudzi bagātnieki mīl savu naudu, lietas, ko viņi 
pērk, ka viņi domā, ka tas ir viss, kas viņiem vajadzīgs. Jēzus teica: 
“Vieglāk kamielim ir iziet caur adatas aci nekā bagātam ieiet Dieva 
valstībā.” 
Parādiet adatu.

Vai jums šķiet, ka kamielis var iziet caur adatas aci? Tas ir neiespējami. 
Mācekļi domāja tāpat. Jēzus nebija domājis šādu adatu.  Jeruzālemē 
Jēzus laikā bija vārti, ko dēvēja par “Adatas aci”. Lai kamielis varētu 
iziet pa šiem vārtiem, tam bija jānometas ceļos. Tikai tā kamielis varēja 
tikt cauri pa šiem vārtiem. Citas iespējas tam nebija.  

Mācekļi bija satriekti un jautāja: “Kas tad var tikt izglābts?”

Viņš atbildēja: “Cilvēkiem tas nav iespējams.”

Neviens cilvēks, ne zēns, ne meitene, nevar saņemt mūžīgo dzīvību 
ar labiem darbiem vien. To nevar nopirkt par naudu. Neviens cilvēks, 
ne jūsu māte, ne tēvs, ne kāds priesteris nevar jums to iedot. Jēzus 
turpināja: “Kas cilvēkiem nav iespējams, tas iespējams Dievam.” 
Jā, pat bagāti cilvēki var tikt glābti, Dievs to var izdarīt! Mēs varam 

Attēls 5-5

CPN

Attēls 5-4

Lai pirmsskolnieki 
parāda skumjo seju.

Jaunekļa lēnā un bēdīgā 
gaita ir krass pretstats 
viņa entuziasma pilnajai 
atnākšanai. 

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet “Jēzus mani 
mīl”.

Mācot pirmsskolniekus, 
izlaidiet ilustrāciju 
ar kamieli un adatu.  
Koncentrējieties uz to, 
kas var mūs atturēt no 
sekošanas Jēzum. 

Uz pirmsskolniekiem 
varētu attiekties tas, 
ka viņi vēlas rīkoties 
pēc sava prāta tā vietā, 
lai klausītu vecākiem, 
žēloties par to, ka jāiet 
uz baznīcu, un nelūgt 
Dievu pirms ēšanas vai 
gulētiešanas. 

Farizeji domāja, ka 
Dievs dāvina bagātību 
tiem, kurus mīl. Droši 
vien tāpēc mācekļi bija 

CPN
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iegūt mūžīgo dzīvību, pateicoties tam, ko Jēzus izdarīja mūsu labā. 
Pateicoties Jēzum Kristum, jūs varat iemantot mūžīgo dzīvību. Bībelē 
ir teikts: “Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā” 
(Romiešiem 6:23).

Ja kāds jums piedāvā dāvanu, kas jums ir jādara? 
Iespējams, jūs gribēsiet parādīt to, izmantojot mazu dāvaniņu.

Jums tā ir jāpieņem un jāsaka paldies. Jums nav par to jāmaksā, nav 
tā jānopelna. Jūs saņemat šo dāvanu, kad uzticaties Jēzum Kristum 
kā savam Pestītājam.

5. aina
Pa labi no Jēzus (8) uzlieciet figūru “Tu”.

Mēģiniet iedomāties sevi bagātā jaunekļa vietā. Vai arī tu aiziesi prom 
bez cerībām iemantot mūžīgo dzīvību, tāpēc ka nevēlies sekot Jēzum 
Kristum un likt Viņu pirmajā vietā savā dzīvē?

Iespējams, ka pirmajā vietā tev ir kāds draugs.

Varbūt tas ir kaut kas slikts, no kā tu negribi atteikties.

Varbūt tu baidies no izsmiekla?

Ja no sirds vari pateikt: ‘‘Piederēt Dievam un būt gatavam nokļūt 
Debesīs ir vissvarīgākais dzīvē, tad dari to!” Saki Jēzum, ka nožēlo 
savus grēkus. Pateicies Viņam, ka Viņš nomira pie krusta, lai tev 
būtu iespēja dzīvot mūžīgi. Uzticies Viņam kā savam Pestītājam. Tad 
tev būs mūžīgā dzīvība. ‘‘Dieva balva ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, 
mūsu Kungā.’’
Noņemiet visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi 
1.  Kas  skrēja  sastapt  Kungu Jēzu? (Bagāts, ievērojams jauneklis.)

2.  Ko viņš jautāja? (‘‘Kas man jādara, lai es iemantotu mūžīgo dzīvību?’’)

3.  Kas ir mūžīgā dzīvība? (Ja cilvēks pieder Dievam un zina, ka viņš būs 
pie Dieva mūžīgi.)

4.   Kādu neparastu  atbildi  deva Jēzus? (Jāievēro baušļi.)

5.   Cik lielā mērā jāievēro baušļi, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?

     (Pilnībā)

6.  Cik cilvēku ir varējuši tos pilnībā ievērot? (Tikai Jēzus Kristus.)

7.   Ko jaunais cilvēks gribēja vairāk nekā mūžīgo dzīvību? (Savu 
naudu.)

8.  Kā viņš jutās,  kad gāja  projām pēc sarunas ar Kungu Jēzu? (Viņš 
bija bēdīgs.)

	 	 	 	 

	 	 	 	 

	 	 	 	 

	 	 	 	 

pārsteigti. Ja bagātība 
nenodrošina attiecības 
ar Dievu, viņi nevarēja 
iedomāties, kas tad to 
varētu. 

Jēzus akcentēja 
patiesību, ka pestīšana 
nav atkarīga no cilvēka 
spējām vai nopelniem – tā 
ir tikai Dieva darbs.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet  dziesmas 
“Jēzus” 2. un 3. pantu.

Atkārtošanas spēle
Savieno punktus
Uz lielas papīra lapas vai 
baltās tāfeles uzzīmējiet trīs 
punktu rindas pa četriem 
punktiem katrā, atstājot starp 
tiem apmēram 5 cm.

Katrai komandai iedodiet 
citas krāsas marķieri.

Sadaliet bērnus divās 
komandās un pamīšus 
uzdodiet tām jautājumus.
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9.  Kas ir mūžīgā dzīvība –

     a)    kaut kas, ko var nopelnīt,

     b)     kaut kas, ko var saņemt (pareizā atbilde),

     c)     kaut kas, par ko var samaksāt.

10.  Ko   Dievam   maksāja   mūsu   mūžīgā dzīvība? (Viņa Dēlu.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem 
Izmantojiet atkārtošanas jautājumus un spēli, ja mācāt pēc pirmsskolai paredzēta plāna un  
stundu par Caķeju 5. un 6. nedēļā. 

1. Kāds bija Caķeja darbs? (Nodokļu vācējs.)

2. Kāpēc cilvēkiem nepatika Caķejs? (Viņš ņēma pārāk daudz 
naudas.)

3. Kā sauc darbību, ja tu dari kaut ko sliktu, kas nepatīk Dievam? 
(Grēks)

4. Ko Jēzus darīja, lai atpestītu tevi no grēka? (Viņš nomira uz krusta 
un pēc tam atdzīvojās.)

Mācību aktivitāte
Stāvi un ej
Lai bērni sastājas rindā ar seju pret jums istabas pretējā pusē vai 
ārpusē. 

Pasakiet bērniem, ka nolasīsiet dažādus situāciju aprakstus.

Kad situācija attēlo kādu, kurš seko Jēzum, bērniem jums pretī jāsper 
liels solis. Ja situācija attēlo kādu, kurš pārstāja sekot Jēzum, bērniem 
ir jāapstājas.

Īsi apspriediet, kāpēc katru situāciju var uzskatīt par pareizu vai 
nepareizu un kādā veidā var mainīt nepareizo attieksmi. 

Kad bērns pareizi atbild uz 
jautājumu, viņš ar savas 
komandas marķieri var 
savienot divus punktus 
(horizontāli un vertikāli), 
tādējādi iegūstot 500 punktus 
savai komandai.

Ja bērns ar šo līniju var 
pabeigt zīmēt kvadrātu, 
viņš iegūst iespēju iekrāsot 
kvadrātu savas komandas 
krāsā un iegūt savai 
komandai papildus 1000 
punktu.

Uzvar komanda, kas ieguvusi 
lielāko punktu skaitu.

 

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Samaksā savus 
nodokļus
Dodiet bērniem spēļu naudu 
vai krāsaina papīra kartītes, 
kas pildīs naudas lomu.

Kad bērns atbild uz 
jautājumu, pajautājiet 
viņam: “Cik daudz tu esi 
parādā nodokļos?” Bērnam 
ir jāizlemj, cik liels ir viņa 
parāds, un jāatdod jums 
attiecīgā “summa”. Ja 
vēlaties, ielieciet naudu 
somā ar uzrakstu “nodokļi”. 
Izmantojiet pirmsskolniekiem 
paredzētos jautājumus no 
1.-5. stundas un turpiniet, līdz 
būs savākta visa nauda.
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Ej

Stop

Ej

Stop

Ej

Stop

Sārai bija kārdinājums izmantot visu kabatas naudu jauna 
CD iegādei, bet viņa nolēma nedaudz naudas izlietot 
ziedojumam baznīcā.

Ēriks gatavojās palasīt Bībeli pirms gulētiešanas, bet tik ļoti 
aizrāvās ar datorspēli, ka viņam neatlika laika. 

Rutas skolotāja teica, ka pasaule sākās evolūcijas rezultātā.  
Ruta vēlējās pateikt skolotājai, ka pasauli ir radījis Dievs, bet 
baidījās, ka klasesbiedri varētu viņu izsmiet, un tāpēc klusēja.

Pēteris vēlējās pastāstīt savam draugam Rihardam par Jēzu, 
bet nebija pārliecināts, ka Rihards klausīs viņu. Pēteris lūdza, 
lai Dievs dod viņam drosmi un pareizos vārdus. Tad viņš 
gāja aprunāties ar Rihardu.

Liene gribēja aiziet uz Labās Vēsts pulciņu kaimiņos. Daži 
viņas draugi uzzināja par to un sāka ķircināt meiteni, bet 
Liene tik un tā gāja uz pulciņu.

Pēteris nolēma piecelties no rīta drusciņ agrāk, lai pirms 
skolas pavadītu laiku, lasot Bībeli un lūdzot Dievu. Bet, kad 
sāka zvanīt modinātājs, viņš jutās tik saguris, ka izslēdza to 
un atkal aizmiga.



Jēzus Kristus dzīve – 3. grāmata

54



55

6. stunda
Caķejs satiek Kristu

Rakstu vieta 
Lūkas 19:1-10.

Centrālā patiesība
Kungs Jēzus nāca meklēt un glābt pazudušos.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tu tiksi glābts, ja uzticēsies Jēzum 

Kristum.

Bībeles pants
“Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt  un glābt pazudušo.” 
Lūkas 19:10

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

vai

figūras 1, 2, 3, 4, 39, 40, 41, 42 un 43.

Foni (ieteicams): Ārskats vai iela.

Stundas vadlīnijas
Ievads

 “Ja jūs dzīvojat zem romiešu varas, jums jāmaksā 
pieprasītie nodokļi!”

Notikumu attīstība

1.  Iepazīstiniet ar Caķeju.                        CPN
2.   Jēzus nāk uz Jēriku.

3.    Caķejs mēģina ieraudzīt Jēzu, bet nevar.

4.    Caķejs mēģina rast atrisinājumu.          CP
5.    Viņš skrien un uzrāpjas kokā.

6.   Jēzus apstājas un sauc viņa vārdā.         CP
7.    Caķejs nokāpj no koka.

8.   Kopā viņi dodas uz Caķeja māju.

9.   Ļaudis kurn.                                          CP
10.  Caķejs saka: “Es gribu dot naudu nabagiem, 

es gribu atdot, ko biju izkrāpis.”                                                 
 CPN

Kulminācija

 Jēzus: “Pestīšana ir notikusi.” 

Nobeigums

“Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušo.”                                                                                                                                       
  N                                                    CPN
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants
“Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt  un glābt pazudušo” (Lūkas 19:10).

Ievads
Vai tev ir gadījies pazust? Vai kāds nāca tevi meklēt? Kā tu juties, 
kad tiki atrasts?
Ļaujiet dažiem bērniem dalīties pieredzē.

Bībelē ir rakstīts, ka savu grēku dēļ tu esi pazudis un šķirts no Dieva. 
Mūsu šīsdienas pantā tiek stāstīts par Kādu, kurš meklē tevi.

Iepazīstināšana
Parādiet savu Bībeli un paskaidrojiet, ka tā ir Dieva Vārds. Nolasiet pantu 
no Bībeles un paskaidrojiet, kā esat to atradis. Lai bērni nolasa pantu kopā 
ar jums no uzskates.

Paskaidrojumi
Jo Cilvēka Dēls ir nācis meklēt – Bībelē Jēzus dažreiz tiek dēvēts par 
Cilvēka Dēlu. Jēzus, Dievs Dēls, ir atstājis Debesis un nācis uz zemes 
meklēt cilvēkus, kas ir pazuduši grēkā. Grēks ir jebkas, ko tu domā, 
saki vai dari tādu, par ko Dievs saka, kas tas ir slikts.

Un glābt pazudušo – Bībelē ir rakstīts, ka katrs cilvēks ir dzimis pazudis 
(ar vēlēšanos grēkot) un ir pelnījis sodu. Bet Jēzus mīl tevi un vēlas 
tevi atpestīt no soda par grēku, ko tu esi pelnījis.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Iespējams, tu aizvien vēl esi pazudis savos grēkos. 

Tev ir jāuzticas Jēzum, kurš ir nomiris uz krusta, lai 
paņemtu sodu par tavu grēku. Kad tu lūdz Viņu, lai 
Jēzus atpestī tevi, tavi grēki tiks paņemti no tevis un tu 
vairs nebūsi pazudis.

Atpestītajiem: Ja esi jau lūdzis Jēzu, lai tiktu pestīts, vai pārējie cilvēki 
var redzēt pārmaiņas tavā dzīvē? Tev ir jāpārstāj darīt to 
slikto, ko esi darījis līdz šim. Lūdz, lai Dievs palīdz tev 
paklausīt Viņam. Tad pārējie zinās, ka Jēzus ir izmainījis 
tavu dzīvi.

Atkārtošana
Sasalušie vingrinājumi

Lai viens no bērniem vada pārējos vingrojumu izpildē, piem., skriešanā 
uz vietas. Kad bērns iesaucas: “Sasalt”, pārējie sastingst pozā, kādā 
atradušies, un citē pantu. Atkārtojiet pantu 8 līdz 10 reizes, izmantojot 
dažādus vingrinājumus un mainot vadītājus. Vienmēr jāsaka panta 
rakstu vieta tā sākumā un beigās.

Bībeles pants 
pirmsskolniekiem
Atkārtojiet Mateja 17:5.

Panta atkārtošana 
pirmsskolniekiem
Pirmsskolnieku mīļākais 
veids
Izvēlieties vienu vai 
divus atkārtošanas 
veidus, kas bērniem 
visvairāk iepatikušies 
no iepriekšējām piecām 
stundām.
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Stunda
“Ja jūs dzīvojat zem romiešu varas, tad jums jāmaksā viņu noteiktās 
nodevas!” Nodevu maksātājs nosvieda naudu: “Te tā ir! Nesaprotu, 
kā viņi var prasīt tik daudz, nevaru ciest to romiešu pārvaldi!” Iedams 
uz durvīm, viņš nomurmināja: “Un tevi arī es neieredzu.”   

Nodokļu savācējs nosmīnēja. Viņš atlika daļu naudas malā. “Tā 
būs manējā. Romas valdība to nekad neredzēs.” Viņa alkatīgās acis 
iemirdzējās. Tajā dienā viņš bija savācis daudz naudas.

1. aina
Ieteicamais fons: Ārskats vai iela. Uzlieciet Caķeju (39).

Viņš steidzās mājup pa skaistu palmu un rožu dārzu ieskautām Jērikas 
ielām. Nodokļu savācējs bija bagāts un ievērojams vīrs, bet neviens 
cilvēks, ko viņš savā ceļā sastapa, neuzsmaidīja viņam un nesveicināja. 
Daži cilvēki pat novērsās. Viņi negribēja šo nodokļu savācēju, mazo 
blēdi, sev par draugu. Nodokļu savācējs izlikās, ka viņam tas ir 
vienalga. “Man viņi nav vajadzīgi,” viņš centās sev iestāstīt.

Ieraugot ceļmalā kādu nabaga lūdzēju, viņš ātrāk centās paiet garām, 
domādams: “Es pelnu savu naudu. Lai citi pelna savējo.”

Viņš atvēra skaistas mājas durvis. Tieši tādā mājā pieklājas dzīvot 
muitnieku pārvaldniekam. Likās, viņam ir viss. Bet vai tā bija?

Viņš bija savtīgs un alkatīgs blēdis. Viņam gandrīz nebija draugu. Bet 
ļaunākais, Viņš nebija draugos ar Dievu. Viss sliktais, kas bija viņa 
dzīvē, attālināja viņu no Dieva. Bībele tādus sauc par “pazudušiem”. 
“Mēs visi maldījāmies kā avis” (Jesajas 53:6) – mēs visi esam pazuduši. 
Tas nozīmē, ka arī tu. Tu neesi tik slikts kā nodokļu vācējs, bet arī tu 
neiepriecini Dievu. Tu neatnāci pusdienās, kad mamma tevi sauca. 
Dievs saka: “Godā savus vecākus”, bet tu to nedari. Varbūt tu nozagi 
naudu saviem vecākiem vai brālim. Dievs saka: “Tev nebūs zagt.” 
Tu kaujies ar savu brāli – tu nemīli viņu kā sevi pašu, bet Dievs 
vēlas, lai tu to darītu. Jā, tu dzīvē rīkojies nepareizi un slikti. Tu esi 
maldījies tieši tā, kā tas ir teikts Bībelē. Tu esi šķirts no Dieva tāpat 
kā muitnieku pārvaldnieks. Bet šis cilvēks par to neuztraucās – cik 
labi, ja ir daudz naudas.
Noņemiet Caķeju (39).

2. aina
Ieteicamais fons: Ārskats vai iela. Uzlieciet pūli (4) un Caķeju (40).

Kādā pavasara dienā Caķejs steidzās pa Jērikas galveno ielu. Pareizāk 
sakot, viņš centās steigties, bet tas nebija iespējams. “Kāds pūlis,” 
viņš izdvesa. Daudz cilvēku no Galilejas un citām vietām bija ceļā uz 
Jeruzālemi, lai svinētu Pashā svētkus. Jērikas iedzīvotāji bija iznākuši 

Attēls 6-1

CPN

Jūs pamanīsiet, ka 
Caķeja vārds netiek 
minēts stundā līdz 
brīdim, kad Jēzus uzrunā 
viņu.  Tas darīts tāpēc, 
lai bērni saprastu, cik 
ļoti sabiedrība nievāja  
nodokļu iesasētājus, –
viņus sauca  vārdā tikai,  
lai pazemotu.

Iespējams, jūs ievadā 
lietosiet īstas monētas, 
kad citēsiet Caķeja 
vārdus. Lai bērni patur 
monētas rokā, tas  
palīdzēs atcerēties 
stundu. 

Bērniem patiks sameklēt 
Jēriku kartē.

Muitnieki noteica nodokļu 
lielumu pēc konkrētā 
cilvēka ienākumiem, 
zemes īpašumiem un 
cilvēku skaita, kuri dzīvoja 
viņa namā.

Bieži vien nodokļi tika 
iekasēti netaisnīgi. Ebreji  
savus tautiešus nodokļu 
savācējus nicināja, jo tie 
strādāja Romas valdības 
labā.

Attēls 6-2
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laukā uz ielas, lai satiktu savus radiniekus un draugus, kas ceļoja cauri 
pilsētai.

Bet viņi bija satrauktāki nekā parasti. 

3. aina
Uzlieciet Jēzu (1) un mācekļus (2 un 3).

“Jēzus no Nācaretes nāk,” viņš dzirdēja kādu sakām. Par Jēzu viņš jau 
bija dzirdējis. Viņš bija Mācītājs, kas bija dziedinājis daudz slimnieku. 
Iespējams, ka muitnieku priekšnieks vēlējās redzēt Jēzu tāpēc, ka 
Jēzus bija pazīstams kā “muitnieku un grēcinieku draugs”. Viens 
no divpadsmit mācekļiem, Matejs, pirms satika Jēzu, bija muitnieks.

Muitnieku priekšnieks centās izspraukties cauri pūlim, bet neviens 
nedomāja dot ceļu tik nepopulāram cilvēkam. Viņš pacēlās uz 
pirkstgaliem, bet neko nevarēja saskatīt. Ļaužu pūlis bija tik liels, bet 
viņš bija maza auguma.

“Ko man darīt?” viņš domāja. “Drīz Jēzus atstās pilsētu, bet es nebūšu 
pat uzmetis Viņam skatienu.” 

Muitnieku priekšnieks jau nevarēja zināt, ka Jēzus vairs nekad nenāks 
cauri Jērikai. Jēzus bija ceļā uz Jeruzālemi, kur Viņu nonāvēs. Tas viss 
ietilpa Dieva plānā. Jēzus Kristus, Dieva Dēls, mirstot pie krusta,  
uzņēmās sodu par visu to slikto, visu grēcīgo, ko esam darījuši un kas 
šķir mūs no Dieva. Tāpēc Viņš spēj glābt pazudušos cilvēkus. Viņš 
pēc trim dienām augšāmcēlās un tagad ir dzīvs. Viņš var atpestīt arī 
tevi no grēka, tad tu netiksi šķirts no Dieva. Grēks vairs nenoteiks 
tavu dzīvi. Viņš nepalika miris, bet nekad vairs neies ar ļaužu pūli uz 
Pashā svētkiem. Bet tagad Jēzus bija Jērikā. Ja tikai šis maza auguma 
muitnieku priekšnieks varētu Viņu saredzēt! 

“Ja tikai es varētu izspraukties pūļa priekšā, kur pa ceļu ies Jēzus... bet 
kā to izdarīt?” Muitnieku priekšnieks drudžaini domāja.
Noņemiet visas figūras.

4. aina
Ieteicamais fons: Ārskats vai iela. Uzlieciet koku (41) un Caķeju (42).

Tad viņš ieraudzīja koku. “Koks! Tas ir  vīģes koks!” Ja viņš būtu 
tajā kokā, tad gan varētu redzēt Jēzu. Muitnieku priekšnieks skrēja 
pa priekšu pūlim. Viņu nemaz neuztrauca, ka cilvēki varētu redzēt, 
ka viņš rāpjas kokā.
Noņemiet Caķeju (42).

5. aina
Uzlieciet Caķeju (40) kokā (41).

“Tā gan bija laba doma,” viņš priecājās par savu izdomu. “Visu var 

CP

Attēls 6-3

Attēls 6-4

Ap šo laiku Jēzus jau 
bija dziedinājis slimos 
daudzās pilsētās, 
pabarojis 5000 cilvēku 
un uzcēlis Lācaru 
no mirušajiem. Nav 
šaubu, ka Viņa slava 
bija aizsniegusi Jēriku, 
sapulcinot  lielus ziņkārīgo 
cilvēku pūļus.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmas 
“Jēzus” 2. pantu. 

Pirmsskolnieku stunda – ja 
izlaidāt stundu par bagāto 
jaunekli, pabeidziet 5. 
stundu, pirms Caķejs 
uzkāpj kokā. Sāciet 6. 
stundu ar pagājušās 
stundas notikumu 
atkārtojumu, tad turpiniet 
līdz stāsta beigām.

Iespējams, koks bija 
vīģe. Vīģei ir zemi zari 
un lapas sirds formā, 
kā zīdkokam. Tā augļi ir 
dzelteni un aug ķekaros.

Pirmsskolniekiem patiks 
attēlot kāpšanu kokā kopā 
ar Caķeju.
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redzēt.” Viņš vēroja pūli, kas tuvojās. “Tur ir Jēzus. Cik labi, ka varēšu 
Viņu redzēt.” Drīz Kungs Jēzus jau bija zem koka un  apstājās.
Novietojiet Jēzu (43).

Pacēlis acis, Viņš ieskatījās muitnieku priekšniekam tieši sejā. “Caķej,” 
Viņš sauca, “kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā.” 
“Viņš zina manu vārdu!” mazais vīriņš bija pārsteigts. Iespējams,  
viņš aiz pārsteiguma gandrīz novēlās zemē no koka! Kā Jēzus varēja 
zināt viņa vārdu? 
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Viņš ir Dievs – Dievs Dēls. Dievs zina visu. Kungs Jēzus zina arī 
tavu vārdu. Viņš zina, kur tu dzīvo, kādā skolā ej. Viņš zina, ka tu esi 
šķirts no Dieva. Viņš zina, kad tu dari ko sliktu un domā, ka neviens 
to nezina. Viņš zināja visu par Caķeju. Lai gan Jēzus labi zināja, kas 
par cilvēku ir Caķejs, Viņš to mīlēja. Viņš bija devies cauri Jērikai, 
lai viņu satiktu. Tāpēc arī Viņš aicināja Caķeju rāpties lejā no koka.

Caķejs ne mirkli nevilcinājās. Vai tas patiešām notika ar viņu – ar 
kuru neviens negribēja draudzēties? 

Caķeja figūru (40)  nomainiet ar figūru 39 un Jēzus figūru (43) – ar figūru 1.

Tā viņi abi – Jēzus un muitnieku priekšnieks – devās uz Caķeja māju.
Uzlieciet pūli (4).

“Pie grēcīga cilvēka Viņš ir apmeties,” ļaudis kurnēja. “Vai tad Jēzus 
nezina, kāds cilvēks viņš ir?”

Cilvēki vienkārši nesaprata, ka Jēzus Kristus ieradās pasaulē, lai 
meklētu un glābtu tādus cilvēkus kā Caķejs... kā es... kā jūs. Būt 
izglābtam jeb atpestītam nozīmē tikt atbrīvotam no grēka. Jūs tiekat 
atbrīvoti no pelnītā soda un grēka varas jūsu dzīvē. Atpestīts cilvēks 
nedzīvo tā kā pazudušie cilvēki. Caķejs bija pazudis, bet Jēzus nāca 
viņu meklēt. Un tagad viņi kopā gāja uz Caķeja mājām.

Droši vien Caķejs Jēzu kārtīgi pacienāja. Viņš uzmanīgi klausījās 
Jēzus teiktajā. Bībelē nav teikts, ko tieši Kungs Jēzus sacīja. Esmu 
pārliecināta, ka Viņš teica, ka ir Ceļš uz glābšanu. Caķejs klausījās un 
saprata, cik grēcīgs un slikts ir bijis. Kaut kādā veidā viņš zināja, ka 
īpašais Viesis var samierināt viņu ar Dievu. 

Caķejs gribēja kļūt citādāks.

Caķejs juta, ka viņam ir kaut kas jāsaka. Viņš piecēlās un teica Jēzum 
un pārējiem, kas klausījās: “Kungs, pusi no savas mantas es gribu 
dot nabagiem.” Cilvēki nespēja ticēt savām ausīm. Nebija zināms, ka 
Caķejs būtu kādam palīdzējis. Kas ar viņu noticis?

Tas viss bija saistīts ar viņa Viesi. Kad Jēzus atrod un glābj pazudušos, 
tad Viņš dara brīnišķīgas lietas viņu labā. Viņš piedod viņiem visus 
viņu grēkus un veido par jauniem, citādākiem cilvēkiem. Ārēji viņi 

CP

Attēls 6-5

Attēls 6-6

CP

Lai divi bērni izspēlē 
Jēzus un Caķeja sarunu.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmu 
“Caķejs”.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmu 
“Jēzus mani mīl”.

Pirmsskolnieki var attēlot 
nokāpšanu no koka.

Pirmsskolnieku dziesma: 
Nodziediet dziesmu 
“Caķejs”.
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paliek tie paši, bet lielā atšķirība ir tā, ka viņi sāk dzīvot Dievam. Grēks 
vairs nevalda pār viņiem, Jēzus Kristus nosaka viņu dzīvi. Tas, kas 
notika ar Caķeju, var notikt arī ar tevi. Iespējams, ka tev joprojām nav 
skaidrs, kā Jēzus Kristus varētu tevi glābt, bet tu no sirds vēlies to 
uzzināt. Tādā gadījumā uzkavējies pēc nodarbības. (Skolotājam jānorāda 
noteikta vieta.) Paskatīsimies kopā, kas par to ir teikts Bībelē, un, ja 
vēlēsies, es tev paskaidrošu sīkāk. Ir brīnišķīgi tikt izglābtam un vairs 
nebūt pazudušam grēkā. Tā tas notika ar Caķeju. 

Caķejs turpināja runāt: “Un ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi 
gribu atlīdzināt.”  (No Lūkas 19:8.)

Droši vien cilvēki bija pārsteigti. Vai tas bija negodīgais, skopais 
Caķejs?

Tas bija Caķejs, bet ne jau negodīgais un skopais. Jēzus bija palīdzējis 
viņam saskatīt, cik netaisnīgs un slikts viņš bijis. Viņš vairs negribēja 
tāds būt. Ja tu vēlies tikt glābts, tad tev tāpat kā Caķejam jāvēlas tikt 
vaļā no visa sliktā, ko dari. Tā var būt lamāšanās, nepaklausība saviem 
vecākiem, nesavaldība, zagšana. Vai tu nožēlo tādu rīcību? Vai tu 
gribi kļūt citādāks? Ja tava atbilde ir “jā”, tad pasaki to Jēzum. Viņš 
atpestīs tevi no tava grēka un pārmainīs tevi. Bībelē ir teikts, ka tad 
tu būsi jauns radījums (2. Korintiešiem 5:17). Tāds nu bija arī Caķejs. 

Viņš uzmanīgi klausījās, ko Jēzus teica: “Šodien šim namam pestīšana 
notikusi.” Pestīšana nozīmē tikt izglābtam. “Arī šis cilvēks,” turpināja 
Jēzus, “ir Ābrahāma dēls.” (No Lūkas 19:9.) Ābrahāms bija pazīstams 
ar savu ticību Dievam. Arī Caķejs tagad uzticējās Dievam, lai tiktu 
atpestīts.

Droši vien cilvēki daudz runāja par notikušo.  

“Vai  kāds varēja kādreiz iedomāties, ka Caķejs tā var 
pārmainīties?”

“Jēzum patiesi rūp Caķejs.” 

“Jēzum jābūt kaut kam sevišķam, ja Viņš tā varēja  pārmainīt šo 
mazo vīru.” 

“Tāda pārmaiņa!” 

Jēzus teica vēl kaut ko: “Jo Cilvēka  Dēls ir nācis meklēt un glābt 
pazudušo” (Lūkas 19:10).

Caķejs bija pazudis savos grēkos. Jēzus Kristus meklēja Caķeju un 
izglāba viņu. Tas pats var notikt ar tevi. Ja tu patiesi vēlies mainīties, 
tad vari teikt Jēzum šādi: “Mīļais Jēzu, es esmu pazudis savos grēkos. 
Bet es negribu pazust. Es Tev pateicos, ka Tu miri manis dēļ. Lūdzu, 
atbrīvo mani no maniem grēkiem un veido mani par citu cilvēku.” Ja 
tu patiesi uzticies Jēzum, tad Viņš tevi atradīs un izglābs!
Noņemiet visas figūras.

Pirmsskolnieku 
dziesma: Nodziediet 
dziesmas “Jēzus” 4. 
pantu.

Ja atļauj laiks, lai bērni 
min vēl citus piemērus, 
kā var grēkot bērni viņu 
vecumā. 

CPN

CPN
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Atkārtošanas jautājumi
1. Kāpēc cilvēki neieredzēja Caķeju? (Viņš kalpoja Romas pārvaldei 

un reizēm krāpa cilvēkus.)

2.  Kāpēc Caķejs bija šķirts no Dieva? (Savu grēku dēļ.)

3. Kāpēc Jērikā bija daudz cilvēku? (Cilvēki devās uz Jeruzālemi, lai tur 
svinētu Pashā svētkus.)

4. Kāpēc Jēzus nekad vairs negāja cauri Jērikai? (Jēzus bija ceļā uz 
Jeruzālemi, kur Viņam bija jāmirst.)

5. Kāpēc Caķejs nevarēja saskatīt Jēzu? (Viņš bija pārāk maza 
auguma.)

6. Kādu risinājumu viņš atrada? (Viņš uzrāpās kokā.)

7. Kā Kungs Jēzus zināja viņa vārdu?  (Viņš zina visu, jo ir Dievs.) 

8. Ko darīja cilvēki, kad Jēzus gāja uz Caķeja mājām? (Viņi kurnēja 
un izteicās kritiski.)

9. Kā Caķejs parādīja, ka Jēzus padarījis viņu par jaunu cilvēku? 
(Viņš teica, ka dos naudu nabagajiem.)

10.  Kas, pēc Kunga Jēzus  vārdiem,  bija noticis Caķeja namā? 
(Pestīšana)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Ko teica Jēzus, kad ieraudzīja Caķēju sēžam kokā? (“Pasteidzies 

un kāp lejā, jo šodien man ir jābūt tavā namā.”)

2. Ko Caķejs darīja ar naudu, ko bija nelikumīgi paņēmis no 
cilvēkiem? (Viņš atdeva atpakaļ četrreiz vairāk naudas nekā bija 
paņēmis.)

3. Ja tu kaut ko esi paņēmis no kāda cita, kas tev jādara? (Jāatdod 
atpakaļ.)

4. Ko Jēzus deva Caķejam? (Pestīšanu. Viņš atpestīja Caķeju no soda 
par grēkiem.) 

Mācību aktivitāte
Kāda ir atšķirība?

Dodiet katram bērnam papīra lapu, vaska krītiņu vai zīmuli un kartīti, 
uz kuras aprakstīts grēks, ko bērni atpazīst (piem., kaušanās, slikti 
domāt par kādu).

Atkārtošanas spēle
Monētu juceklis
Pārgrieziet uz pusēm 7 
kartītes. Uz 11 kartītēm 
uzrakstiet punktu skaitu, uz 2 
kartītēm uzzīmējiet monētas, 
uz 1 – krustu. Visas 14 
kartītes ielieciet somā. 
Sadaliet bērnus divās 
komandās un tām pamīšus 
uzdodiet jautājumus.
Pirmais bērns, kurš paceļ 
roku un pareizi atbild uz 
jautājumu, var izvēlēties 
kartītes no somas. Viņš 
var turpināt vilkt kartītes 
no somas, cik ilgi vēlas, 
nopelnot punktus savai 
komandai. Ja izvelk kartīti 
ar monētu, viņa komandā 
rodas “monētu juceklis” un tā 
zaudē visus šajā spēles kārtā 
iegūtos punktus.
Ja izvelk kartīti ar krustu, visi 
viņa komandas iegūtie punkti 
tiek dubultoti. Bērns izlemj, 
kad pārstāt vilkt kartītes no 
somas. 
Pēc katras spēles kārtas 
saskaitiet komandu punktus 
un atlieciet kartītes atpakaļ 
somā. Uzvar komanda, kurai 
vairāk punktu. 

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Piespraud lapas
Uz baltās tāfeles vai lielas 
papīra lapas uzzīmējiet 
vienkāršu koka stumbru 
ar zariem. Izgrieziet dažas 
lapas un nolieciet uz galda. 
Kad bērns pareizi atbild uz 
jautājumu, viņš var izvēlēties 
lapu. Piestipriniet lipekli 
lapas aizmugurē un ļaujiet 
bērnam pielikt lapu pie koka. 
Izmantojiet pirmsskolniekiem 
paredzētos jautājumus no 
1.-6. stundas un turpiniet, 
līdz visas lapas pielīmētas 
pie koka. 



Jēzus Kristus dzīve – 3. grāmata

62

Lai bērni uzzīmē, kādā veidā cilvēks ar savu darbību var izrādīt, ka 
tagad viņš ir Dieva bērns (piem., bērns, kurš zadzis, var samaksāt 
par nozagto).

Ja paliek laiks, ļaujiet bērniem dalīties savās idejās ar pārējiem klasē.
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Dziesma “Jēzus” 

Jā, es   mīlu    Jēzu,  jo Viņš    ma-ni    izglā-ba.              Jē -  ē -  zus,

  Jē  -   ē  -    zus,              Jē   -   ē -    zus,          Viņš    ma-ni    iz-glā-ba.             

2. pants
Jā, es mīlu Jēzu, 
jo Viņš mira manis dēļ.
Jēzus, Jēzus, Jēzus,
Viņš mira manis dēļ.

3. pants
Jā, es mīlu Jēzu, 
jo Viņš augšāmcēlās dzīvs.
Jēzus, Jēzus, Jēzus,
Viņš augšāmcēlās dzīvs.

5. pants
Jā, es mīlu Jēzu, 
jo Viņš mani izglāba.
Jēzus, Jēzus, Jēzus,
Viņš mani izglāba.

4. pants
Jā, es mīlu Jēzu, 
un es Viņam uzticos.
Jēzus, Jēzus, Jēzus,
Es Viņam uzticos.

Jēzus
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Grozs
1. stundas aktivitāte







Jēzus mīl bērnus

Viņš var lietot tevi!
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Darba lapa
2. stundas mācību aktivitāte

  Pūlis vēlējās padarīt Jēzu par ķēniņu, jo...

  Mācekļi bija vīlušies, jo...

  Jēzus gāja uz kalnu, jo...

Kad kristiešiem ir problēmas vai vilšanās, viņi   
var būt droši, ka Jēzus...

  Jēzus ne tikai lūdza par viņiem, bet arī...

  Mācekļi pārbijās, jo...

  Mācekļi pārbijās vēl vairāk, jo...

  
  Jēzus teica viņiem:

  Pēteris varēja staigāt pa ūdeni, jo...

  Pēteris slīka, kad

  Pēteris kliedza:

  Jēzus izstiepa roku un...

  Tu vari atdot Jēzum savas problēmas, jo...

  Jēzus palīdzēs tev, ja tu piederi Viņam, jo...

... lūdza par viņiem.

... bija vētra.

... ir nācis, lai palīdzētu viņiem.

... Viņš pabaroja cilvēkus ar pieciem maizes 
klaipiem un divām zivīm.

... Viņš vēlējās lūgt.

... paskatījās uz viļņiem.

... gribēja redzēt, kā pūlis ieceļ Jēzu 
par ķēniņu.

”Kungs, glāb mani!”

 “Turiet drošu prātu. Nebīstieties. Es 
tas esmu.”

... Viņš mīl tevi.

... Viņam neviena problēma nav pārāk liela.

... Jēzus deva viņam spējas to darīt.

... tie domāja, ka redz spoku.

... satvēra Pēteri.

Pabeidz teikumus.
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Viņa
brīnum

darbi
Viņa 
nāveVi

ņa
m

āc
īb

a

Vārdu kartītes
Papildu uzskate 3. stundai

Pārkopējiet palielināmo stiklu attēlus un, 
ja tas nepieciešams, palieliniet tos. 

Kartītēm otrā pusē uzlīmējiet atgriezumus 
no papīra figūrām flaneļa tāfelei.

Ja lietojiet tāfeli, pie kuras var piespraust 
attēlus, jūs, iespējams, izvēlēsieties katrai 
kartītei citu krāsu.



67

Viņa
augšāmcelšanās

D
ieva

balssVi
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Vārdu kartītes
Papildu uzskates līdzekļi 3. stundai
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Spitālīgā dziedināšana
4. stundas aktivitāte pirmsskolniekiem
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Figūra “TU”
Papildu uzskates līdzeklis 5. stundai

Un TU?



Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus
Pārliecinieties, vai bērns saprot par

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

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

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

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

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

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

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē
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