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Ievads
Viena trešā daļa no Evaņģēliju tekstiem ir veltīta nedēļas notikumiem, kas beidzās ar Kristus nāvi un augšāmcelšanos. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir glābšanas vēsts sirds. Šīs grāmatas sešas nodarbības parāda, kas ir Kungs
Jēzus Kristus, ko Viņš ir darījis un kā Viņš šodien var glābt zēnus un meitenes. Lūdziet kopā ar mums, lai ar šo
stundu palīdzību ne tikai bērnu, bet arī mūsu kristīgo skolotāju dzīves tiktu izmainītas.

Mācot Bībeles patiesības
Skolotāji, mēs nesasniegsim mērķi, ja mācīsim bērniem tikai Bībeles stāstus. Ir svarīgi iemācīt arī tajos ietvertās patiesības un vest viņus vienu soli tālāk, lai parādītu šo patiesību nozīmi ikdienas dzīvē. Protams, vienā
stundā nav iespējams iemācīt visas patiesības, ko var atrast stāstā. Tāpēc, mācot šīs stundas, tika apskatīta
viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana mijas ar stāstu, taču, 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, kurās tiek pielietota patiesība, teksta malās atzīmētas ar treknu līniju. 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 bērni jūsu
klasē ir ļoti mazi. Izdariet izmaiņas, kādas, jūsuprāt, ir nepieciešamas, lai efektīvāk pasniegtu Centrālās patiesības pielietojumu. Ir svarīgi, ka Dieva Vārds ir attiecināms uz viņu dzīvi.

Dariet sevi pieejamu sarunai ar bērnu
Kad stāstīsiet evaņģēliju, jūsu klasē būs bērni, kuri nekavējoties atbildēs uz aicinājumu uzticēties Jēzum. Bērni
var jums vēlāk pateikt, ka ir uzticējušies Jēzum Kristum kā Pestītājam, bet var arī neteikt neko. Tomēr būs tādi,
kuriem būs nepieciešama palīdzība. Iespējams, ka būs jautājumi. Šiem bērniem var būt 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, bērni vēlēsies izstāstīt 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 parunāt ar jums. Visbeidzot, ir svarīgi, lai neatpestītais bērns nesajauktu nākšanu pie Glābēja
Jēzus ar nākšanu pie jums.
Visās stundās jums nevajadzētu darīt sevi pieejamu sarunai reizē ar aicinājumu uzticēties Jēzum, lai bērniem
nerastos iespaids, ka viņi nevar nākt pie Kristus, vispirms nenākot pie jums, vai ka viņi ir atpestīti, vienkārši
gaidot uz sarunu ar jums.

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

Piemērs, uzrunājot atpestītu bērnu
“Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam un neesi man stāstījis par to, lūdzu, dari man to zināmu. Pēc
tikšanās beigām es stāvēšu pie klavierēm. 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, ko mācīt bērniem. Ja mācāt stundas kā 6 stundu
ciklu, ieteicams izvēlēties divus vai trīs pantus, lai bērni tos labi iegaumētu. Ja mēģināsiet iemācīt visus sešus
pantus, iespējams, bērni nezinās labi nevienu no tiem.

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

Papildu uzskate
Uz kartona loksnes ar drukātiem burtiem uzrakstiet katras stundas centrālo patiesību; loksnes aizmugurē pielīmējiet atgriezumus no figūru komplekta. (Izmantojiet mazos burtus, lai pat paši mazākie bērni varētu viegli
izlasīt vārdus.) Uzlieciet šo lapu uz tāfeles stundas sākumā vai arī stundas laikā, 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 labajā un kreisajā malā ir sniegta informācija un idejas, kā padarīt stundu interesantāku.
Tā palīdžes stundā iekļaut dažādus apmācības stilus. Dažiem bērniem, lai labāk uztvertu mācīto, ir nepieciešams redzēt vai rakstīt, citiem ir jādzird un jārunā, citiem vajag pieskarties priekšmetiem. Svarīgi, lai viņi visi
aktīvi piedalītos stundā.
Ja ir laiks, jūs varat izmantot šīs idejas savā pulciņā.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai stundai ir doti daži atkārtošanas jautājumi. Tos var izmantot pēc stundas vai nākošajā nedēļā, pirms
mācāt jauno stundu.
Ja atkārtošanai paredzētais laiks tiek izmantots pareizi, tad tā ir ideāla iespēja akcentēt mācīto. Tas arī sagādā
bērniem prieku. Jūs varat izmantot šo laiku, lai
1) noskaidrotu, cik daudz no dzirdētā bērni ir sapratuši un cik daudz atceras;
2) noskaidrotu, kas jāakcentē vairāk, lai bērni labāk atcerētos apgūto;
3) sagādātu nodarbībā jautru aktivitāti. Bērniem patīk sacensties un piedalīties. Tā ir vairāk nekā tikai
spēle – tās ir mācības.
Šajā grāmatā ir iekļauti tikai jautājumi stundai. Būtu lietderīgi iekļaut jautājumus arī par dziesmām, pantu un
jebko citu, ko jūs mācāt. Tad bērni sapratīs, ka svarīga ir katra programmas daļa.
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Pārskats
Stunda

Centrālā
patiesība

Triumfālā
ienākšana
Mateja 21:1–16
Marka 11:1–10
Lūkas 19:29–40
Jāņa 12:12–19

Jēzus Kristus ir
Ķēniņš

Augšistaba un
dārzs
Mateja 26:17–56
Marka 14:12–52
Lūkas 22:7–53
Jāņa 13:1–38
Jāņa 18:1–12

Esi uzticīgs Jēzus
Kristus sekotājs

Pielietojums

Bībeles pants

Neatpestītajiem: Uzticies, lai Jēzus
atpestī tevi no sātana varas
un kļūst par tavu Ķēniņu

“Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu
mūžos.” Ebrejiem 1:8

Atpestītajiem: Slavē Viņu

Neatpestītajiem: Neesi viltus sekotājs
Atpestītajiem: Ja esi sagrēkojis, tu vari
saņemt piedošanu. Kungs
palīdzēs tev būt uzticīgam

Tiesa
Kungs Jēzus
Mateja 26:57–27:31 Kristus nekad nav
Marka 14:53–15:20 grēkojis
Lūkas 22:54–23:25
Jāņa 18:13–19:26

Neatpestītajiem: Viņš var atpestīt tevi,
jo bija bez grēka

Krustā sišana
Mateja 27:31–66
Marka 15:20–47
Lūkas 23:26–56
Jāņa 19:16–42

Kungs Jēzus
nomira par
grēciniekiem kā
Aizstājējs

Neatpestītajiem: Uzticies Viņam kā
savam Aizstājējam

Augšāmcelšanās
Mateja 28:1–15
Marka 16:1–14
Lūkas 23:55–24:12
Lūkas 24:36–48
Jāņa 20:1–21

Jēzus Kristus ir
augšāmcēlies no
mirušajiem un
mūžam dzīvo

Neatpestītajiem: Kad tu uzticies
Viņam, vari būt pārliecināts,
ka par tavu grēku ir
samaksāts pilnībā

Debesbraukšana
Jēzus Kristus ir
Mateja 26:32
Kungs
Mateja 28:7, 10,
16–20
Jāņa 20:24–29
Jāņa 21:1-17
Apustuļu d.1:3–11
1. Korintiešiem
15:3–7

Atkārtojiet Ebrejiem 1:8 vai
1.Tesaloniķiešiem 2:12 “Dzīvot tā, lai
jūs būtu sava Dieva cienīgi, kas jūs
aicina Savā valstībā un godībā”

“.. Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris,
taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu
Dievam..” 1. Pētera 3:18

Atpestītajiem: Viņa paklausība tiek
pieskaitīta tev

Atkārtojiet 1. Pētera 3:18

Atpestītajiem: Mīli Viņu vairāk un
bieži pateicies Viņam

“Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs
mūžu mūžos.”
Atklāsmes grāmata 1:18

Atpestītajiem: Tu vari iepazīt Viņu
arvien vairāk un cerēt būt
kopā ar Viņu mūžīgi
Neatpestītajiem: Kad tu uzticies Jēzum “..Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un
kā Pestītājam, Viņš būs tavas dāvinājis Viņam Vārdu pāri visiem
dzīves Kungs
vārdiem.” Filipiešiem 2:9
Atpestītajiem: Paklausi Viņam, īpaši
Viņa pavēlei liecināt citiem
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1. stunda

Triumfālā ienākšana
Rakstu vietas

Stundas vadlīnijas

Mateja 21:1–16;
Marka 11:1–10;
Lūkas 19:29–40;
Jāņa 12:12–19

Ievads
Princis, cietoksnis un gūstekņi.

CPN

Notikumu attīstība

Centrālā patiesība

1. Jēzus sūta mācekļus sameklēt ēzeli.

Jēzus Kristus ir Ķēniņš.

2. Mācekļi atved ēzeli pie Jēzus.

Pielietojums

Neatpestītajiem: Uzticies, lai Jēzus atpestī tevi no
sātana varas un kļūst par tavu Ķēniņu.
Atpestītajiem: Slavē Viņu.

Bībeles pants

3. Jēzus jāj uz ēzeļa.

CP

4. Pūlis met Jēzus priekšā svārkus, slavē
Viņu un māj ar palmu zariem.
CPN
5. Reliģiskie vadītāji ir dusmīgi.
6. Jēzus: “Ja cilvēki klusētu, kliegtu akmeņi.”

“Tavs tronis, Dievs, paliek mūžu mūžos.”
Ebrejiem 1:8.

Uzskate

Attēli 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 1–5 un 1–6

		

CPA

7. Jēzus apraud Jeruzālemi.

CPN

Kulminācija

vai
figūras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 un 15.

8. Jēzus ienāk Templī.

Foni (ieteicams): Ārskats un Templis.

9. Dziedē slimos.
10. Bērni slavē Jēzu.

Un
Uzrakstiet vārdus no Cakarijas 9:9 uz papīra lapas
un sarullējiet tīstoklī.

7

CPA

Noslēgums
Ir piepildījies Cakarijas pravietojums par triumfālo
ieiešanu Jeruzālemē.
CPN
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Iepazīstināšana ar evaņģēlija vēsti
Evaņģēlija kartītes.

Nokopējiet un sagrieziet
sešas kartītes ar krusta
un kapa attēlu un sešas
evaņģēlisku simbolu
kartītes (skat. 59. lpp.).
Piestipriniet evaņģēlisko
simbolu katras kartītes
aizmugurē.

Parādiet aploksnes.

Manā priekšā ir sešas aploksnes. Katrā no tām ir kartīte ar krusta un
kapa attēlu, lai atgādinātu mums par Jēzus nāvi un augšāmcelšanos.
Kartītēm otrā pusē ir rakstīti vārdi, kas pārstāsta daļu no šī stāsta. Kurš
vēlētos izņemt attēlu no pirmās aploksnes un nolasīt vārdus?

Sanumurējiet sešas
aploksnes un ielieciet
katrā piemērotu
evaņģēlisko simbolu un
krusta un kapa attēlu:
(1) aplis, (2) tumša sirds,
(3) krusts, (4) kaps,
(5) tīra sirds, (6) Bībele.

Lai bērns to izdara.
Pēc tam apspriediet attiecīgo simbolu, kā tas ir norādīts turpmāk.

DIEVS

Ja esat iecerējis izmantot
atkārtošanas spēli “Krusts
un kaps” (skat. 5. stundu),
izveidojiet divus kartīšu
komplektus un atlieciet
vienu no tiem malā.

1. Dievs ir radījis pasauli un visu, kas ir tajā, ieskaitot tevi
un mani. Dievs ir nevainojams, svēts Dievs. Debesīs
nevar būt neviens grēks. Taču Dievs mīl tevi un vēlas,
lai tu būtu kopā ar Viņu Debesīs. Kurš var citēt Jāņa
3:16?

		

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Dieva mīlestība ir nevainojama un patiesa. Viņš mīl
tevi!
2. Kurš var man pateikt, kas ir grēks? (Jebkas, ko tu domā,
saki vai dari, pārkāpjot Dieva likumus.)
Bībelē ir rakstīts: “Visi ir grēkojuši” (Romiešiem 3:23).
Vai vari pateikt, kā var grēkot bērni?
		

Ļaujiet atbildēt.

Dievs ir teicis, ka grēks ir jāsoda. Sods par grēku –
mūžīga atšķirtība no Dieva briesmīgajā vietā.
3. Dievs mīl tevi un izdomāja veidu, kā tu vari būt atpestīts
no grēka. Viņš sūtīja Savu Dēlu Jēzu dzīvot uz zemes.
Jēzus nekad nedarīja, neteica un nedomāja neko sliktu.
Kādu dienu Dievs ļāva ļaundariem piesist Jēzu krustā.
Viņš nomira par tavu un manu grēku, uzņemoties sodu,
ko bijām pelnījuši tu un es par saviem grēkiem.
		

Citējiet 1. Korintiešiem 15:3.

4. Pēc nāves Jēzus bija apbedīts, tad pēc trīs dienām Viņš
atdzīvojās. Vēlāk Jēzus atgriezās Debesīs, kur dzīvo
arī šodien.
		

Citējiet 1. Korintiešiem 15:4.

5.
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Bībelē ir rakstīts: “.. lai neviens, kas Viņam (Jēzum) tic,
nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” (Jāņa 3:16) Tev
ir jāatzīst Dieva priekšā, ka esi grēcinieks un tici (pilnībā
uzticies) Jēzum, Dievam Dēlam, kurš nomira tevis dēļ un
atdzīvojās. Dievs piedos tavu grēku, lai kādudien tu varētu
būt Debesīs.

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

6.

Ja esi pieņēmis Kungu Jēzu kā savu Glābēju, Dievs
vēlas, lai tu stāstītu citiem par Viņu. Kam tu vari pastāstīt
par Jēzu?
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Stunda

CPN

Izmantojiet attiecīgajai
bērnu vecuma grupai
atbilstošus grēka
piemērus.

Ļaunajam princim bija daudz gūstekņu. Viņi darīja to, ko vien princis
vēlējās. Princis bieži viņiem atkārtoja, cik ļoti viņiem ir palaimējies, ka
tie pieder viņam. Viņš bieži apsolīja kaut ko labu. Bet īstenībā viņam šie
cilvēki nemaz neinteresēja. Viņam rūpēja vienīgi viņš pats. Klīda baumas, ka kādu dienu briesmīga nelaime piemeklēs princi un viņa gūstekņus. Vai šie nabaga vergi varēja izbēgt? Tikai tad, ja kāds stiprāks par
princi viņus atbrīvotu.
Ko es jums tikko kā raksturoju? Es jums aprakstīju sātanu. Bībelē viņš
nosaukts par princi. Katrs, kura grēki nav piedoti un kurš turpina darīt
sliktu, ir viens no šiem gūstekņiem. Kungs Jēzus teica: “Patiesi, patiesi
Es jums saku, ikviens, kas grēku dara, ir grēka vergs” (Jāņa 8:34). Mēs
ikviens esam dzimuši sātana valstībā. Tas ir iemesls, kāpēc tu melo,
dusmojies, neklausi vecākiem, domā sliktas domas, esi egoistisks, nedomā vai nedzīvo Dievam par godu. Tu esi viens no sātana gūstekņiem.
Tā ir patiesība, ka kaut kas briesmīgs atgadīsies ar sātanu un visiem
viņa gūstekņiem – tie saņems nežēlīgu sodu ellē. Mums ir nepieciešams
kāds, kurš ir stiprāks par sātanu, lai atbrīvotu mūs no grēkiem, – varens
Kungs, labs Kungs!
Tikai dažas dienas pirms tam, kad Jēzus nomira, daudzi cilvēki domāja,
ka Viņš būs šis labais kungs. Kas tad īsti notika?

1. aina
Ieteicamais fons: Ārskats. Uzlieciet Jēzu (7) un mācekļus (2).
Attēls 1–1

Ļaujiet bērniem sameklēt
kartē Jeruzālemi un
Betāniju.

Jēzus Kristus bija ceļā uz Jeruzālemi. Viņš precīzi zināja, kas tur notiks, taču Jēzus nenovērsās no šī ceļa. Vairāk par visu Jēzus gribēja pildīt Tēva gribu. Viņam bija laiks, lai kopā ar draugiem apstātos Betānijā.
Bija svētdiena. Viņš uzrunāja divus no Saviem mācekļiem.
“Ejiet uz ciemu man pa priekšu. Tur jūs atradīsiet piesietu ēzeli un tā
kumeļu. Tie būs pie durvīm, kur divi ceļi krustojas. Atsieniet tos un
atvediet pie manis.”
Mācekļi droši vien brīnījās, kā viņi to varēs izdarīt. Lopi taču kādam
pieder. Jēzus zināja viņu domas.
“Ja kāds jums jautās, ko jūs darāt, pasakiet, ka Tam Kungam tie ir vajadzīgi. Tad viņi jums atļaus tos ņemt,” teica Jēzus.
Mācekļi devās ceļā, lai izpildītu šo savādo uzdevumu.
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Notika tieši tā, kā teica Jēzus! Mācekļi atrada jauno ēzeli un sāka raisīt
vaļā pavadu.
Uzlieciet mācekļus (2), ēzeli un ēzeļmāti (8).

Kāds jautāja: “Ko jūs darāt ar ēzeli?”
Uzlieciet ēzeļa saimnieku (9).

“Tas ir vajadzīgs Kungam, un mēs ēzeli drīz atsūtīsim atpakaļ,” atbildēja mācekļi.
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“Tad jūs varat ņemt ēzeli,” atļāva saimnieks.
Un tā mācekļi paņēma ēzeli un ēzeļmāti. (Iespējams, bija nepieciešams
atvest arī ēzeļmāti, lai tās mazulis varētu nākt līdzi mācekļiem. Bībelē
ir rakstīts, ka uz jaunā ēzeļa vēl neviens nebija jājis.)

Attēls 1–2

Noņemiet ēzeļmāti, ēzeli (8) un saimnieku (9).

3. aina
Ēzeļmāte un jaunais
ēzelis ir pieminēti tikai
Mateja evaņģēlijā.
Iespējams, tādēļ, ka
ēzelis bija jauns un
neiejāts, bija vieglāk
atvest tam līdzi māti.

Ieteicamais fons: Ārskats. Uzlieciet mācekļus (3, 4, 5 un 6).

Drīz viņi bija atpakaļ pie sava Skolotāja kopā ar pārējiem mācekļiem.
Mācekļi novilka savus apmetņus un uzsedza kumeļam, lai Jēzum būtu
kaut kas līdzīgs sedliem sēdēšanai.
Uzlieciet Jēzu uz ēzeļa (10).

Par pārsteigumu Jēzus jāja uz kumeļa, uz kura neviens pirms tam nebija
jājis. Parasti šāds jauns kumeļš neļautu nevienam sēdēt sev mugurā. Tas
par katru cenu censtos nosviest jātnieku zemē. Taču, kad Jēzus uz tā apsēdās, dzīvnieks nemaz nespārdījās un nelēkāja, mēģinot Viņu nosviest.
Vai tas bija neparasts kumeļš? Nē... jātnieks bija citāds! Viņš bija pasaules Radītājs. Viņš valda pār visu, ko Viņš ir radījis, pat pār jaunu, mazu
kumeļu. Viņš ir visa Kungs. Kungs pār vēju, jūrām, sauli, zvaigznēm,
pār dzīvniekiem un putniem. Tas arī bija īstais iemesls, kādēļ kumeļš
bija tik mierīgs, neskatoties uz to, ka visapkārt bija tik daudz trokšņu.
Šis kumeļš agrāk nekad nebija bijis pilsētā, taču gāja mierīgi, lai Kungs
Radītājs varētu jāt netraucēti.

Attēls 1–3

CP

4. aina
Ieteicamais fons: Ārskats. Uzlieciet pūli (13).

Kādi ļaužu pūļi tur bija sanākuši! Daži iegāja pilsētā kopā ar Jēzu
un Viņa mācekļiem. Citi bija iznākuši no Jeruzālemes Viņam pretim.
Iespējams, ka daži redzēja mācekļus novelkam savas drēbes un klājam tās uz ceļa, pa kuru jāja Jēzus, un viņi darīja tāpat. Viņi tās izklāja
uz ceļa kā paklāju, pa kuru ēzelim iet.
Daži domāja, ka Jēzus būtu labs ķēniņš.
Citi teica, ka Viņš ir jāieceļ par ķēniņu.
Daudzi pūlī sauca un dziedāja: “Ozianna! Slavēts, kas nāk, mūsu ķēniņš, Tā Kunga vārdā! Debesīs nu ir miers un slava augstībā.”
Daudzi bija nolauzuši palmu zarus un ar tiem vēdināja. Palmu zari bija
uzvaras zīme. Cilvēki bija ļoti priecīgi, jo viņi domāja, ka beidzot Dievs
ir sūtījis Mesiju, kuru Viņš bija apsolījis tik ļoti sen. Viņš tad nu būs
viņu Ķēniņš. Viņš atbrīvos visus no romiešiem. Beidzot viņiem būs atkal pašiem savs Ķēniņš, kurš valdīs Jeruzālemē. Šis bija kā uzvaras
gājiens.
Jēzus patiesi bija Dieva apsolītais Mesija. Viņš ir Ķēniņš. Taču Viņam
nebija nekādu plānu cīnīties pret romiešu vadītājiem. Viņš nāca, lai cīnītos un uzvarētu daudz spēcīgāku ienaidnieku – princi. Kā jūs domā-

Attēls 1–4
Tā piepildījās viss, kas
bija teikts Cakarijas 9:9.
Tā parasti sveica ķēniņu
(skat. 2. Ķēniņu 9:13).
Vārds “Ozianna” burtiski
nozīmē: “Glāb mūs, mēs
lūdzam.” (Skat. Psalms
118:25–26.) Tas bija
vārds, ar kuru izteica gan
slavu, gan lūgumu. Cilvēki
vērsās pie Jēzus kā pie
Ķēniņa, kurš izglābs viņus
no Romas jūga.
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CPN
Ja ir iespējams, atnesiet
uz klasi palmus zarus, lai
bērni vicinātu tos gaisā
un noliktu uz zemes.
Bērni labāk atceras
iemācīto vielu, ja tur rokās
priekšmetus, kas attiecas
uz stundu.
Attēls 1–5

CPA

Parādiet kartīti, kurā
rakstīts pielietojums
atpestītam bērnam:
“Slavē Viņu”.

CPN

jat, kas tas bija? Jā, sātans. Kad Jēzus nomira par grēkiem un uzcēlās
no mirušajiem, Viņš uzvarēja sātanu. Vecajā Derībā mēs varam lasīt, ka
Viņš bija sūtīts, lai “.. pasludinātu apcietinātiem atsvabināšanu un saistītiem pilnīgu brīvību” (Jesajas 61:1). Ja tu zini, ka esi sātana pakļautībā, un gribi būt brīvs, lūdz Jēzu, lai Viņš tevi atbrīvo. Viņš to izdarīs un
pēc tam vadīs tavu dzīvi. Kāds liels un varens Ķēniņš ir Viņš! Viņš bija
pelnījis visas tās dziesmas un slavu, kas bija pirmajā Pūpolsvētdienā.
Taču ne jau visi pūlī dziedāja slavas dziesmas. Reliģiskie vadītāji bija
skaudīgi un dusmīgi.
Uzlieciet reliģiskos vadītājus (15).

“Visa pasaule Viņam seko,” viņi domāja. Viņi teica Jēzum: “Saki, lai
tavi mācekļi apklust.”
Jēzus viņiem deva ļoti savādu atbildi: „Es jums saku, ja šie klusēs, tad
akmeņi brēks.”
Viņš teica, ka ir Mesija, Ķēniņš pār visu pasauli. Viņš ir slavas cienīgs,
un Viņš IR JĀSLAVĒ.
Visiem mums ir jāslavē varenais Kungs. Viņš ir ķēniņu Ķēniņš. Mēs
pat nevaram aptvert, cik varens ir Viņš, taču mums Viņš ir jāslavē un
jāpielūdz. Ja tu mīli Kungu Jēzu Kristu, tad tev Viņš ir jāslavē. Kad mēs
dziedam dziesmas, piemēram (nosauciet kādu, kuru bērni labi zina),
dariet to no visas sirds un domājiet līdzi saturam. Dziediet šīs dziesmas
arī citos gadījumos. Kad jūs lūdzat, sakiet Jēzum, ka Viņš ir liels un
varens Kungs.
Farizeji par Jēzu gan tā nedomāja, taču viņi pat neuzdrošinājās iebilst
kaut vienu vārdiņu. Viņi tikai noskatījās, kā šī parāde devās pilsētas
virzienā.
Kad Jēzus jau bija tik tuvu Jeruzālemei, ka varēja jau redzēt pilsētu,
Viņš sāka raudāt. Kāpēc? Viņš zināja, ka, kaut arī daudzi bija patiesi
novērsušies no saviem grēkiem un vēlējās, lai Jēzus būtu viņu dzīves
Kungs, tomēr lielākā daļa Viņam neticēja. Viņi gribēja kādu, kurš izglābtu viņus no romiešu varas, un viņi neredzēja Jēzu kā tādu, kas viņus
glābs no grēkiem.
Kad Jēzus raudāja, Viņš teica: “Kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie
miera vajadzīgs!”
Kāds esi tu? Vai tāds, kas ir uzticējies Jēzum Kristum kā savam Glābējam un Kungam, vai arī tu vēl saki: nē? Ja tu šodien gribi novērsties
no grēka un uzticēties Kristum, bet nezini, kā to izdarīt, vai arī tev ir
jautājumi, tad paliec pēc nodarbības un pagaidi, es labprāt aprunāšos ar
tevi (norādiet vietu, kur satikties).

5. aina
Ieteicamais fons: Templis. Noņemiet pūli (13). Jēzu (13) nomainiet ar figūru 1.

Jēzus devās iekšā Templī un atkal ieraudzīja cilvēkus pārdodam, pērkam un krāpjamies. Viņš izdzina visus ārā tieši tāpat kā iepriekšējo
reizi. (Jāņa 2:14–16)
Viņš teica: “Manam namam jābūt lūgšanu namam, bet jūs to esat pataisījuši par laupītāju bedri.”
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Tad pie Viņa nāca akli un slimi cilvēki, un Viņš tos dziedināja.
Uzlieciet bērnus (14).

Turpat stāvēja arī daži bērni un redzēja visu, ko Jēzus darīja. Viņi sauca:
“Ozianna, Dāvida Dēlam!” Viņi to slavēja kā apsolīto Mesiju.
Skaudīgie farizeji ņirgājās: “Vai jūs dzirdat, ko šie bērni saka?”
Viņš jautāja, vai viņi nav lasījuši Veco Derību, kur teikts, ka pat mazi
bērni Dievu slavēs. Ja tu mīli Jēzu Kristu, tad domā par Viņa varenību
un slavē Viņu kā Kungu.
Kas tā bija par saviļņojošu dienu mācekļiem! Viņi nebija gaidījuši, ka
cilvēki tā uzņems viņu Mācītāju, ar tādām slavas dziesmām. Paskatieties uz šiem vārdiem.

Jēzus citēja Jesajas 56:7
un Jeremijas 7:11. Tā
faktiski bija otrā reize, kad
Jēzus iztīrīja Templi.
Attēls 1–6

Parādiet bērniem rakstu rulli, aizsedzot rakstu vietas norādi.

CPA

Kas ir uzrakstījis šos vārdus?

Jēzus atkal demonstrēja
Savu autoritāti, dziedinot
tos, kuri, iespējams, tika
atzīti par nešķīstiem un
bija izdzīti no Tempļa.

Atļaujiet bērniem minēt.

Tas varēja būt Pēteris vai Jēkabs, vai vēl kāds cits no viņiem. Taču šie
vārdi tika uzrakstīti 400 gadus pirms šī notikuma! Dievs bija teicis pravietim Cakarijam, ko rakstīt. Bībelē bija uzrakstīts par Ķēniņu, kas jāj
uz kumeļa, ka Viņam pieder glābšana. Tas nozīmē, ka Viņš var izglābt
tos, kas ir sātana gūstekņi. Ja Viņš nebūtu nomiris par grēkiem, neviens
nevarētu tikt atbrīvots no sātana valstības. Bet tu vari tikt glābts, ja patiesi to vēlies. Uzticies Jēzum, šim lielajam Kungam, lai Viņš tevi šodien dara brīvu un kļūst par tavu Kungu. Saki Viņam šodien: “Jēzu, Tu
esi Kungs. Es Tev uzticos, lai Tu varētu mani glābt no maniem grēkiem.
Lūdzu, kļūsti par manas dzīves noteicēju.”
Noņemiet visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi
1.

No kā mums ir jābūt izglābtiem un atbrīvotiem? (No sātana.)

2.

Uz kā Kungs Jēzus iejāja Jeruzālemē? (Uz jauna ēzeļa, uz kura
vēl neviens nebija jājis.)

3.

Kāpēc šis ēzelis nespārdījās un nelēkāja? (Radītājs – Ķēniņš jāja
uz tā.)

4.

Ko pūlis kliedza, kad Jēzus ieradās Jeruzālemē? (“Ozianna!
Slavēts, kas nāk Tā Kunga Vārdā!” )

5.

Ko cilvēki sagaidīja no ķēniņa? (Atbrīvošanu no Romas jūga.)

6.

Ar ko Ķēniņš Jēzus ir atnācis cīnīties un uzvarēt? (Ar sātanu.)

7.

Ko vēl darīja cilvēki? (Māja ar palmu zariem.)

8.

Ko reliģiozie vadītāji lūdza, lai Kungs Jēzus izdara? (Liek Saviem
sekotājiem apklust.)

9.

Kā mēs varam slavēt Jēzu? (Dziedāt par Viņa varenību. Teikt
Jēzum, ka Viņš ir varens.)
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Daži no šiem bērniem,
iespējams, bija zēni,
kas Templī svinēja savu
iecelšanu pieaugušo
vīru kārtā, kas parasti
notika divpadsmit
gadu vecumā. Jūsu
pirmsskolniekiem patiks
teikt: “Slavējiet Jēzu!”

CPN

Atkārtošanas
spēle
Punkti uz palmu zariem
Izgrieziet no bieza zaļa
papīra 12 palmu lapas un
uzrakstiet uz tām punktus.
(Skat. paraugu 60. lpp.)
Uzlieciet palmu zarus uz
galda ar aprakstīto pusi
uz leju vai arī turiet rokās
kā vēdekli.
Sadaliet bērnus divās
komandās un pamīšus
katrai no tām uzdodiet
jautājumus.
Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš var
izvēlēties palmas lapu un
nopelnīt savai komandai
uz lapas rakstīto punktu
skaitu.

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

10. Kas slavēja Jēzu, kad Viņš devās uz Templi? (Bērni.)

Uzvar komanda, kura,
atbildot uz visiem
jautājumiem, ir ieguvusi
visvairāk punktu.

11. Kāpēc Kungs Jēzus var tevi izglābt no sātana? (Viņš ir valdnieks
pār visu un ir uzvarējis sātanu.)
12. Kurš Vecās Derības pravietis uzrakstīja par Jēzus ienākšanu
Jeruzālemē, jājot uz ēzeļa? (Cakarija.)

Atkārtošanas
spēle
pirmsskolniekiem

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem

Palmu taka
Salieciet četrus no bieza
papīra izgrieztus palmu
zarus uz grīdas kā
taciņu, kas ved pie lielas
iesaiņotas kastes ar vāku.
Kastē salieciet mazas
balviņas, uzlīmes vai
konfektes ietinamajos
papīros.
Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš
nostājas uz pirmā palmu
zara.
Kad nākošais bērns
atbild uz jautājumu, viņš
nostājas uz pirmā zara un
pirmais bērns pāriet uz
nākošo zaru.
Kad ir atbildēts uz ceturto
jautājumu, pirmais bērns
sasniedz dāvanu kasti un
katrs bērns iegūst balvu.
Ja bērni ir ieinteresēti un
laiks atļauj, atkārtojiet
spēli.
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1.

Uz kā Jēzus iejāja Jeruzālemē? (Uz jauna ēzeļa.)

2.

Ko cilvēki darīja, kad Jēzus ieradās Jeruzālemē? (Slavēja
Viņu.)

3.

Kā tu šodien vari slavēt Jēzu? (Pateikt Jēzum, ka Viņš ir brīnišķīgs,
dziedāt Viņam utt.)

4.

Kāpēc Jēzus raudāja par cilvēkiem? (Viņu grēki apbēdināja
Jēzu.)

2. stunda

Augšistaba un dārzs
Stundas vadlīnijas

Rakstu vietas
Mateja 26:17–56;
Marka 14:12–52;
Lūkas 22:7–53;
Jāņa 13:1–8;
Jāņa 18:1–12
Jūs varat mācīt šo stundu divās daļās, pasniedzot
plānā aprakstīto 1.–8. punktu kā 1. daļu un 9.–15.
punktu kā 2. daļu.
Centrālā patiesība

Ievads
Brīvdienu apspriešana.

Notikumu attīstība
CPN

1. Pashā svētku iemesls.

2. Kungs sūta mācekļus sagatavot visu Pashā
svētku svinēšanai.
3. Pulcēšanās augšistabā.
4. Jēzus: “Viens no jums Mani nodos.”

Esi uzticīgs Jēzus Kristus sekotājs.

5. Mācekļu reakcija.

Pielietojums

CPN

6. Dod maizi Jūdam.

Neatpestītajiem: Neesi viltus sekotājs.
Atpestītajiem: Ja esi sagrēkojis, tu vari saņemt
piedošanu, Kungs palīdzēs tev būt
uzticīgam.

Bībeles pants

7. Jūda dodas pie ienaidniekiem.
CPA

8. Kungs iedibina Vakarēdienu.

9. Jēzus ar mācekļiem dodas uz Eļļas kalnu.
10. Jēzus pareģo, ka mācekļi pametīs

Atkārtojiet Ebrejiem 1:8

Viņu.

vai
1. Tesaloniķiešiem 2:12: “Dzīvot tā, lai jūs būtu sava
Dieva cienīgi, kas jūs aicina Savā valstībā un godībā.”

CPA

11. Jēzus lūdz.

CPA

12. Mācekļi guļ.

CPA

Kulminācija

Uzskate

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

vai
figūras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18a-b, 19, 20,
21, 22 un 24.
Foni (ieteicams): Ārskats, iekšskats, Templis un
nakts.
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13. Jūda ved ienaidniekus pie Jēzus.

CPN

14. Pēteris nocērt ienaidniekam ausi.

CPA

Noslēgums
Jēzus ir arestēts.

CPN, CPA
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Izgrieziet četrus krustus,
pa vienam no katras
krāsas – zelta, melnu,
sarkanu un baltu – un
salieciet kaudzē pareizajā
secībā. Zelta krusts ir
pirmais.
Saspraudiet krustus kopā
apakšā ar kniedi vai
salīmējiet ar līmlenti, lai
krustus varētu pārlikt, kad
pārrunāsiet par katru no
tiem.

Iepazīstināšana ar evaņģēlija vēsti
Krāsainie krusti
Mēs esam mācījušies par Jēzu un to, ka Viņš nomira pie krusta, lai mēs
varētu gūt grēku piedošanu. Man ir krusti dažādās krāsās. Katra krāsa
atgādina man, kā un kāpēc Jēzum bija jāmirst.
Parādiet zelta krustu.

Zelta krāsa man atgādina par Dievu un Debesīm, Viņa mājvietu. Debesu pilsētā ielas ir no zelta. Debesis ir nevainojama vieta, jo Dievs ir nevainojams! Dievs ir Radītājs. Viņš ir radījis putnus, kokus un mākoņus.
Viņš ir radījis arī tevi un mani. Dievs mīl tevi. Bībelē ir rakstīti Dieva
vārdi: “Es tevi mīlēju ar mūžīgu mīlestību” (Jeremijas 31:3). Tādēļ, ka
Dievs ir nevainojams, Viņš nevar būt tur, kur ir grēks. Tas nozīmē, ka
Debesīs nevar būt grēka. Bet Dievs mīl tevi un vēlas, lai tu reiz nokļūtu
Debesīs.
Parādiet melno krustu.

Šī krusta krāsa atgādina man par grēku, jo grēku var salīdzināt ar atrašanos tumsā, tālu no Dieva. Vai tu zini, kas ir grēks?
Ikviena tava doma, vārds un darbs, kas neiepriecina Dievu.
Katrs cilvēks pasaulē grēko. Bībelē ir rakstīts: “Nav neviena taisna,
it neviena” (Romiešiem 3:10). Droši vien tu vari iedomāties daudzus
veidus, kā esi grēkojis.
Ļaujiet bērniem minēt piemērus.

Dievs teicis, ka savu grēku dēļ tu esi pelnījis būt šķirtam no Viņa šausmīgā vietā.
Parādiet sarkano krustu.

Šī krāsa atgādina man, cik ļoti Dievs mīl tevi! Dievs izdomāja iespēju,
kā tavi grēki var tikt piedoti. Kungs Jēzus, Dievs – Dēls atnāca no Debesīm uz zemi. Viņš dzīvoja nevainojamu dzīvi. Jēzus ir atnācis, lai būtu
par tavu draugu un atjaunotu tavas attiecības ar Dievu, kuras ir sabojājis
grēks. Tu nevari būt par Jēzus draugu, kamēr tavā sirdī ir grēks, jo tur,
kur ir Dievs, nevar būt grēka. Bībelē ir rakstīts: “Viņa Dēla Jēzus asinis
šķīsta mūs no visiem grēkiem” (1. Jāņa 1:7). Jēzus brīvprātīgi nomira
pie krusta, lai tavi grēki varētu būt piedoti. Pēc nāves Jēzu apbedīja. Pēc
trim dienām Jēzus atdzīvojās. Šodien Viņš ir Debesīs.
Parādiet balto krustu.

Tagad tavi grēki var būt piedoti tā dēļ, ko Jēzus ir darījis tavā labā.
Bībelē ir rakstīts: “Tici uz Kungu Jēzu, tad tu.. tiksi pestīts” (Apustuļu
darbi 16:31). Tev nepieciešams uzticēties, ka Jēzus, Dievs Dēls nomira
tevis dēļ un atdzīvojās. Kad esi atgriezies no grēka, ticot uz Jēzu, Viņš
piedod tev un atpestī no soda par grēku. Ja nekad vēl neesi uzticējies
Jēzum, lai gūtu grēku piedošanu, mūsu šīsdienas stundā tu vairāk uzzināsi par to, kā to izdarīt.
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Stunda

Kurš var nosaukt dažus īpašus svētkus, ko mēs svinam? Tās ir dienas,
kad mums nav jāiet skolā un mēs varam labi pavadīt laiku mājās kopā
ar ģimeni.
Pārrunājiet dažus svētkus (piemēram, Ziemsvētkus, Lieldienas, nacionālos
svētkus) un pajautājiet, ko bērni atceras par tiem.

Visā Jeruzālemē cilvēki gatavojās nozīmīgiem ebreju svētkiem – Pashā
svētkiem. Pirms 1400 gadiem ebreji bija vergi Ēģiptē. Kad cietsirdīgais
faraons atteicās atbrīvot viņus, Dievs uzsūtīja nāves eņģeli ēģiptiešu
mājām un katrā namā nomira vecākais bērns. Ebrejiem bija pavēlēts
nokaut jēru un ar tā asinīm apsmērēt savu māju durvju stenderes. Kad
nāves eņģelis redzēja asinis, viņš pagāja garām.

Parādiet uz kartes
Jeruzālemi. Eļļas kalns
un Ģetzemanes dārzs
atradās uz austrumiem
no pilsētas, Golgāta – uz
rietumiem.
Ļaujiet bērniem īsumā
atkārtot pirmo Pashā
svētku notikumus.

Uzlieciet durvis (12).

Katru gadu svinot Pashā svētkus, ebreji joprojām atcerējās to nakti. Tie
smērēja jēra asinis uz durvju stenderēm un ēda īpašu mielastu. Pashā
jērs atgādināja cilvēkiem, ka reiz Kristus, Apsolītais Glābējs, atnāks,
lai nomirtu par grēciniekiem. Apsolītais Glābējs Jēzus atnāca, lai atjaunotu mūsu grēka sabojātās attiecības ar Dievu, un lai satuvinātu mūs
ar Dievu. Jēzus vēlas būt par tavu labāko draugu. Viņš ir Dieva Jērs.
Jēzus nomira grēcinieku vietā gluži kā daudzus gadus pirms tam Pashā
jērs nomira vecākā bērna vietā ebreju ģimenēs. Bet tikai daži zināja, ka
Jēzus, patiesais Dieva Jērs, ir Jeruzālemē. Viņš gatavojās svinēt Pashā
svētkus ar Saviem mācekļiem.

CPN

Noņemiet durvis (12).

1. aina
Ieteicamais fons: Ārskats. Novietojiet uz tāfeles Jēzu (7) un mācekļus (2).

“Kur Tu, Kungs, vēlies, lai mēs sagatavojamies Pashā svētkiem?” jautāja mācekļi.
“Dodieties uz pilsētu,” Jēzus atbildēja, “un jūs redzēsiet vīru ejam pēc
ūdens. Sekojiet viņam. Kad viņš ieies mājā, atrodiet tās īpašnieku. Sakiet viņam, ka Skolotājs jautā: “Kur ir istaba, kuru mēs varam izmantot,
lai kopā ar mācekļiem ieturētu Pashā svētku mielastu?” Viņš jums parādīs lielu, sagatavotu augšstāva istabu. Sagatavojiet visu tur.”
Noņemiet visas figūras.

Mācekļi gāja un izdarīja visu tieši tā, kā Skolotājs bija teicis. Viņi zināja, ka var uzticēties tam, ko Jēzus teica. Viņš zināja nākotni. Viņš zināja
precīzi visu, kā notiks.
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Bija neierasti, ka vīrietis
dotos pēc ūdens, parasti
ar to nodarbojās sievietes.
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2. aina
Ieteicamais fons: Iekšskats.

Attēls 2-2

Kad vakars bija pienācis, Jēzus ar divpadsmit mācekļiem devās uz to
māju. Mācekļi zināja, ka drīz Jēzus viņus atstās, tāpēc bija ļoti noskumuši. Kungs Jēzus zināja, ka šis būs pēdējais vakars kopā ar mācekļiem
pirms Viņa nāves. Jēzum bija vēl daudz ko teikt.
Uzlieciet Jēzu un mācekļus (18a-b), un Jūdu (19).

Kad viņi ēda, Jēzus teica: “Pirms Man jāmirst, Es ļoti gribēju ar jums
kopā ēst šīs vakariņas.”
Pēc tam Viņš teica kaut ko tādu, kas šokēja visus: “Viens no jums Mani
nodos.” (Nodot nozīmē atdot ienaidniekam, nebūt uzticamam.)
Mācekļi pārtrauca ēst un sāka viens uz otru skatīties. Viņi bija ļoti sarūgtināti. Kā gan kāds no viņiem varētu nodot Jēzu ienaidniekiem?
Kāds jautāja: “Kungs, vai tas esmu es?”
Kāds cits teica: “Vai tas esmu es?”
Citi jautāja to pašu.
Pēteris pamāja Jānim, lai tas pajautā, par kuru Jēzus runāja.
Jānis jautāja: “Kungs, kurš tas ir?”
“Tas, kuram Es, kumosu iemērcis, to došu,” Kungs atbildēja.
Viens no viņiem jutās ļoti neērti. Paņēmis gabaliņu maizes, Jēzus to
iemērca šķīvī un deva tad Jūdam Iskariotam.
Viņš teica Jūdam: “Ko tu dari, dari drīz.”
Jūda izgāja ārā.
Noņemiet Jūdas figūru (19).

CPN

Bībelē ir rakstīts, ka pārējie nezināja, uz kurieni Jūda devās. Iespējams,
ka viņš gāja kaut ko nopirkt vai arī dot naudu nabagiem.
Kāds sekotājs bija Jūda? Viņš bija “viltus sekotājs”. Dažreiz cilvēki
izgatavo viltotu naudu. Tā izskatās kā īstā, bet nav tāda. Jūda Iskariots
izskatījās kā viens no Jēzus sekotājiem, viņš bieži bija kopā ar mācekļiem. Viņš runāja tieši tāpat kā citi. Arī šodien ir cilvēki, arī zēni un
meitenes, kas izturas līdzīgi. Viņi runā, it kā būtu kristieši. Viņi ir kopā
ar kristiešiem. Šie cilvēki grib, lai citi domā, ka viņi ir kristieši. Taču
paši sirds dziļumos zina, ka nav kristieši. Varbūt, ka šodien starp mums
arī ir tādi. Cik tas ir skumji, ka ir tādi, kas tikai izliekas par Jēzus sekotājiem, bet patiesībā nav.
Jūda bija ne tikai viltus sekotājs, bet bija gatavs nodot savu Skolotāju.
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Ieteicamais fons: Templis. Novietojiet Jūdu (3) un reliģiskos vadītājus (15).

Viņš devās pie jūdu vadītājiem. Bībelē šie cilvēki ir dēvēti par augstajiem priesteriem un vecajiem. Tā nebija pirmā reize, kad viņš pie tiem
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viesojās. Pirms dažām dienām viņš jau tur bija pabijis.
Viņš tiem jautāja: “Ko jūs man dosiet, ja es jums Viņu nodošu?”
“Mēs tev dosim trīsdesmit sudraba gabalus,” viņi teica.
Jūda piekrita.
Cik gan tas bija skumji, ka Jūda varēja nodot Jēzu ienaidniekiem naudas dēļ.
Un tagad Jūda bija vēlreiz atnācis pie augstajiem priesteriem.
“Es zinu, kur Viņš būs,” Jūda teica. “Šis ir īstais laiks, lai Viņu sagūstītu. Sekojiet man. Tas, kuru es noskūpstīšu, būs Viņš.” (Tajā zemē tas
nav nekas neparasts, ka vīrieši sasveicinoties noskūpsta viens otru.)
Augstie priesteri sāka organizēt vīru grupu, kas ietu līdzi Jūdam.
“Tikai uzmaniet, ka Viņš neizbēg.”
“Mums vajadzīgas lāpas un lukturi.”
“Mums vajag arī kareivjus ar zobeniem.”
“Mums vajadzēs virves, ar ko Viņu sasiet.”
Noņemiet visas figūras.

Attēls 2–1

Jūs varat atļaut dažiem
bērniem izspēlēt šo
sarunu lomās.
Sudraba gabalam,
iespējams, šekelim bija
četru dienu algas vērtība.
Trīsdesmit sudraba
monētas bija verga cena
(2. Mozus 21:32). Atnesiet
uz klasi dažas sudraba
monētas. Ir lietderīgi,
ka bērni var monētas
paturēt rokā; vecākie
pirmsskolnieki tās labprāt
saskaitīs.

4. aina
Ieteicamais fons: Iekšskats. Novietojiet Jēzu un mācekļus (18a-b).

Tikmēr augšistabā Pashā svētku vakariņas tuvojās noslēgumam. Kungs
Jēzus paņēma maizi un pateicās Dievam par to. Tad Viņš lauza maizi un
pasniedza mācekļiem.
“Ņemiet un ēdiet. Tā ir Mana miesa, kas par jums tiek lauzta. Cikkārt
jūs to darāt, dariet to, Mani pieminēdami.”
Viņš norādīja, ka maize attēlo to, kas notiks ar Viņa miesu.
Pēc tam Jēzus paņēma vīna kausu un pateicās Dievam par to.
Viņš sacīja: “Dzeriet to. Šīs ir Manas asinis, kas tika izlietas par daudziem.”
Jēzus teica mācekļiem, ka vīns norāda uz asinīm, kas tiks izlietas mācekļu un daudzu, daudzu citu cilvēku dēļ.
Caur Jēzus nāvi cilvēki saņems grēku piedošanu. Jēzus Kristus sekotāji
ir tie, kas zina, ka Jēzus ir nomiris viņu grēku dēļ, un ir paļāvušies, ka
Viņš piedos grēkus. Vai tu esi viens no Jēzus sekotājiem? Ja atbilde ir
“jā”, tad esi Viņam uzticīgs.
Atceries, ko Jēzus tevis dēļ ir darījis, pateicies un lūdz, lai Viņš tev
palīdz būt uzticīgam Viņam. Kad tev liekas, ka ir pārāk grūti būt uzticīgam, tad atceries, cik daudz Viņš ir cietis tevis dēļ. Maize un vīns bija
atgādinājums mācekļiem un visiem, kas seko Jēzum Kristum. Kopš tā
laika visi, kas Viņu mīl, kopīgi bauda vīnu un maizi. To dēvē par Svēto
Vakarēdienu. Tas ir ļoti nozīmīgs brīdis ikvienam.
Tas bija ļoti svarīgs un skumjš notikums Jēzum un Viņa mācekļiem.
Viņi kopā nodziedāja dziesmu un devās uz Eļļas kalnu.
Noņemiet visas figūras.
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Attēls 2–3

Tādēļ, ka ticīgiem
ir dažādi ieskati
par Vakarēdienā
izmantotajiem elementiem
un to nozīmi, iespējams,
būtu labāk neiedziļināties
detaļās.

CPA

Parādiet kartīti, kurā
rakstīts pielietojums
atpestītam bērnam:
“Ja esi sagrēkojis, tu
vari saņemt piedošanu.
Kungs palīdzēs tev būt
uzticīgam.”
Pirmsskolnieku dziesma:
Nodziediet dziesmu
“Slavē Jēzus Vārdu”.
Akcentējiet, ka bērni var
uzticēties tam, ka Jēzus

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

5. aina
palīdzēs viņiem būt
uzticīgiem Dievam.

Ieteicamais fons: Nakts skats vai tukša tāfele ar tumšo fonu. Uzlieciet mācekļus
(2, 4, 5 un 6) un Jēzu (7).

Attēls 2–4

CPA

Kamēr viņi vēl bija ceļā, Jēzus sacīja mācekļiem: “Šonakt jūs visi no
Manis novērsīsieties. Taču Es jūs satikšu pēc tam, kad būšu uzcēlies no
nāves.”
Mācekļi pat nevarēja iedomāties novērsties no Viņa.
Pēteris sacīja: “Pat tad, ja visi Tevi pametīs, es Tevi nepametīšu.”
Jēzus bija ļoti nopietns, kad sacīja Pēterim: “Es tev saku, Pēteri, gailis
šodien vēl nebūs dziedājis, kad tu jau trīs reizes būsi liedzies, ka Mani
pazīsti.”
“Jebšu man būtu līdz ar tevi jāmirst, taču es tevi nekad neaizliegšu,”
Pēteris atbildēja.
Pārējie mācekļi sacīja to pašu.
Nav grūti teikt, ka es būšu uzticīgs sekotājs, taču dažreiz to ir grūti
izdarīt. Ja tu piedalies skolas nometnē, vai jums ir klusā stunda? Ja tu
esi Dievam uzticīgs, tad tu šajā laikā lasīsi Bībeli un lūgsi, pat tad, ja
pārējie redz tevi to darām. Tavi draugi svētdienas rītā iet uz ezeru slidot.
Parasti tu svētdienās ej uz baznīcu, taču tavi draugi tevi aicina līdzi. Ko
tu atbildēsi, ja tu esi uzticīgs Dievam?
Atļaujiet bērniem atbildēt.
Dažreiz ir ļoti, ļoti grūti. Bet Jēzus ir miris un augšāmcēlies, lai mēs varētu lūgt Viņam palīdzību un “.. atrastu žēlastību, palīdzību īstā laikā”
(Ebrejiem 4:16). Es esmu pārliecināts, ka katrs zēns vai meitene, kas
patiesi mīl Dievu, grib būt Viņam uzticīgs. Tas ir tieši tāpat kā mācekļi
jutās tanī brīdī, kad Jēzus viņus uzrunāja pie Svētā Vakarēdiena.
Noņemiet visas figūras.

Attēls 2–4

6. aina
Iespējams, jūs vēlēsieties nākošās stāsta daļas apskatīt vēlākajā programmas
daļā.
Ieteicamais fons: Nakts aina. Uzlieciet Jēzu (7) un mācekļus (2, 4, 5 un 6).

Viņi kopā iegāja Ģetzemanes dārzā. Jēzus lika mācekļiem pagaidīt, kamēr Viņš pats gāja lūgt.
Noņemiet mācekļu figūras (5 un 6).

Viņš paņēma Pēteri, Jāni un Jēkabu līdzi uz dārzu.
“Mana dvēsele ir noskumusi līdz nāvei. Palieciet šeit un esiet nomodā,”
Viņš teica.
Noņemiet visas figūras.
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7. aina
Ieteicamais fons: Nakts aina. Uzlieciet Jēzu (20).

Jēzus pagāja nedaudz nomaļus, nometās zemē un lūdza Dievu. Jēzus
lūdza Savu Tēvu, lai Viņam nevajadzētu mirt tik šausmīgā nāvē. Doma
par to, kas sagaidīja Jēzu tuvākajā nākotnē, bija tik šausmīga, ka Viņam
sāka pilēt asins sviedri. Jēzus, Dieva Dēla sirds bija ciešanu pilna, kad
Viņš domāja par visiem grēciniekiem, kuru dēļ Viņš ir nācis pasaulē.
Vai tas nepierāda, cik briesmīgs ir grēks tavā dzīvē? Jēzus ir nācis, lai
būtu par tavu labāko draugu, bet tādēļ, ka esi grēcinieks, Jēzum bija
jāmirst pie krusta, lai atbrīvotu tevi no grēka un atjaunotu tavas attiecības ar Dievu. Lai gūtu glābšanu no grēkiem un kļūtu par Jēzus Kristus
sekotāju, tev ir jāuzticas Viņam kā Glābējam.

Attēls 2–5

CPN

Lūdzot Jēzus teica: “Tomēr ne ko Es gribu, bet ko Tu gribi.”
Noņemiet Jēzu (20).

Jēzus atgriezās pie Pētera, Jēkaba un Jāņa. Viņi bija aizmiguši.
Viņš tos pamodināja un teica: “Vai jūs nevienu stundu nespējat būt nomodā?”
Novietojiet Jēzu (20).

Atkal Jēzus devās lūgt. Trīs reizes Viņš lūdza to pašu. Trīs reizes Viņš
atrada mācekļus guļam. Vai viņi bija uzticīgi? Nē, viņi Jēzu pievīla. Ja
tu esi Jēzus sekotājs, vai tu Viņu neesi pievīlis?
Varbūt, kādu dienu kaimiņiene pazvanīja tavai mammai un pastāstīja,
ka tu kopā ar citiem bērniem apsmēji kādu no bērniem vai kādu vecu
cilvēku. Tava mamma atbildēja, ka viņa tev pajautās, taču ir pārliecināta, ka droši vien kaimiņiene ir kļūdījusies. Tev bija kauns, jo bija
jāatzīst, ka esi vainīgs. Mamma bija dusmīga. Vēl sliktāk, viņa teica:
“Un tu sevi sauc par kristieti!” Tu esi Viņu pievīlis. Taču Dievs tevi
nepamet. Viņš ir uzticams pat tad, ja tu neesi uzticams. Viņš tev piedos
un palīdzēs nākamreiz būt stiprākam. Mēs to varam redzēt Pētera, Jāņa
un Jēkaba dzīvēs.
Jēzus figūru (20) nomainiet ar 1. Uzlieciet mācekļus (2 un 4).

Jēzus deva tiem drosmi un spēku viņu ticībai. Taču šajā brīdī viņi ne ar
ko Jēzum nepalīdzēja.
Uzlieciet mācekļus (5 un 6).

“Skatieties,” Jēzus teica, “Cilvēka Dēlu tūlīt nodos.”
Uzlieciet Jūdu (21), kareivjus (22) un reliģiskos vadītājus (15).

Grupa vīru ar lukturiem un lāpām, zobeniem un vairogiem rokās ienāca
dārzā. Jūda Iskariots viņus vadīja. Viņš pienāca pie Jēzus un Viņu noskūpstīja.

8. aina
“Jūda, vai tu Mani nodod ar skūpstu?” Jēzus vaicāja.
Viņš zināja Jūdas plānu. Neviens no mācekļiem nesaprata, ko Jūda
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CPA
Parādiet kartīti ar
pielietojumu atpestītam
bērnam.
Pirmsskolnieku dziesma:
nodziediet dziesmu “Slavē
Jēzus Vārdu”.
Iespējams, jums vajadzēs
paskaidrot bērniem, ka
“Cilvēka Dēls” ir vārds,
ko Jēzus bieži lietoja
attiecībā uz Sevi.
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Attēls 2–6

CPN

CPA

izdarīja, taču Jēzus zināja. Iespējams, kad mēs runājām par viltus sekotājiem, kāds no jums nodomāja: “Tas esmu es.” Tu vari apmuļķot
svētdienskolas bērnus, skolotājus, mammu, tēti, bet tu nevari apmuļķot
Jēzu Kristu. Viņš zina tos, kuri ir patiesi Viņa sekotāji un kuri nav. Vai
tu beigsi izlikties? Pasaki Jēzum, kā ir ar tevi. Saki paldies Jēzum, ka
Viņš izgāja cauri visām ciešanām un nāvei tevis dēļ. Lūdz, lai Viņš piedod tavus grēkus un izveido tevi par patiesu Viņa sekotāju. Cik skumji
ir tikai izlikties par tādu! Bet vēl sliktāk ir nodot Jēzu, kā to izdarīja
Jūda.
Vīriem, ko Jūda atveda, nevajadzēja zobenus un nūjas. Jēzus nemēģināja bēgt. Viņš zināja, ka tāda ir Dieva griba, Viņam vajadzēja tikt
apcietinātam. Pēteris bija gatavs cīnīties. Viņš izrāva zobenu un vienam
no ienaidniekiem nocirta ausi.
“Novāc savu zobenu,” teica Jēzus un dziedināja ienaidnieka ausi.
Pēteris tik ļoti centās būt uzticīgs Kristum, taču viņš to darīja nepareizi.
Ja tu kliegsi uz savu tēti: “Ja tu neticēsi Bībelei un neuzticēsies Jēzum,
tad tu nekad nenokļūsi Debesīs,” tu būsi uzticīgs Jēzum, taču tu rīkosies nepareizi. Nav pareizi kliegt, strīdēties vai būt rupjam, kad kādam
stāsti par Dievu. Pēterim to vēl vajadzēja iemācīties. Viņš novāca savu
zobenu.
Vīri ar zobeniem un nūjām sastājās Jēzum apkārt un Viņu arestēja.
Aizvietojiet Jēzus figūru (1) ar 24.

Mācekļi bija nobijušies un uztraukti. Viņi domāja, ka arī viņus var arestēt, un tāpēc aizbēga.
Noņemiet mācekļus (2, 4, 5 un 6).

CPN

CPA
Atkārtošanas
spēle

Kā tad paliek ar viņu apsolījumu būt uzticīgiem? Vēl vienu reizi viņi
bija pievīluši.
Ir tik labi zināt, ka, lai arī mēs kļūdāmies, Jēzus mūs neatmet. Viņš
mums piedod un palīdz mums būt patiesiem pret Viņu. Mēs esam šodien runājuši par trīs galvenajiem vārdiem. Kas tie ir par vārdiem?
Pievilt – Pēteris un citi pievīla Jēzu.
Viltus – Jūda bija viltus sekotājs. Viņš nebija patiess sekotājs. Vai arī tu
neesi tikai izlicies par kristieti? Neturpini to darīt. Lūdz, lai Jēzus piedod tavus grēkus un lai Viņš tevi padara par patiesu Savu sekotāju. Viņš
ir apsolījis, ka ikvienu, kas nāk pie Viņa, Viņš neatstums (Jāņa 6:37).
Viņš palīdzēs tev būt...
Uzticīgam – Viņam.

Atkārtošanas jautājumi

Noslēpumainais vārds
Uz baltas tāfeles vai
lielas papīra lapas
uzzīmējiet svītriņu
katram burtam vārdā
“nodots”.
Sadaliet klasi divās
komandās un pamīšus
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1.

Kāpēc ebreji atcerējās Pashā svētkus? (Tas bija laiks, kad Dievs
izglāba viņus no nāves eņģeļa.)

2.

Ko teica mācekļi, kad Jēzus paziņoja, ka viens no mācekļiem
nodos Viņu. (Viņi jautāja: “Vai tas neesmu es?”)

3.

Kāds sekotājs bija Jūda? (Viltus sekotājs.)

4.

Kurš vienīgais visā grupā zināja Jūdas plānus? (Jēzus.)

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

5.

Par kādu summu Jūda pārdeva savu Skolotāju? (Par trīsdesmit
sudraba monētām.)

6.

Par ko mums atgādina maize un vīns Svētajā Vakarēdienā? (Par
Kristus miesu un asinīm.)

7.

Ko Pēteris un pārējie teica, kad Jēzus paziņoja, ka mācekļi
pametīs Viņu? (“Nekad”)

8.

Kādā veidā Pēteris, Jēkabs un Jānis pievīla savu Skolotāju
Ģetzemanes dārzā? (Viņi gulēja, kamēr Jēzus lūdza Dievu.)

9.

Kāpēc Kungs Jēzus bija tādā agonijā lūgšanas laikā? (To ciešanu
dēļ, kas sagaidīja Viņu.)

10. Kā Jūda parādīja ienaidniekiem, ko arestēt? (Viņš noskūpstīja
Jēzu.)
11. Ko izdarīja Pēteris, lai parādītu savu uzticamību? (Viņš nocirta
ienaidniekam ausi.)
12. Ko Jēzus izdarīja tam ienaidniekam? (Viņš izdziedināja tā
ausi.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1.

Kas ir patiesais Dieva Jērs, kas var paņemt mūsu grēkus? (Jēzus)

2.

Ko Pēteris, Jēkabs un Jānis darīja dārzā, kamēr Jēzus lūdza
Dievu? (Gulēja)

3.

Kā kareivji atrada Jēzu dārzā? (Jūda parādīja tiem, kur ir
Jēzus.)

4.

Kāpēc mācekļi aizbēga, kad kareivji paņēma Jēzu? (Viņi bija
nobijušies.)

Dziesma
Slavējiet Jēzus Vārdu (tradicionāla melodija)
Slavējiet Jēzus Vārdu. (1)
Slavējiet Jēzus Vārdu. (1)
Viņš ir mana klints; (2)
Viņš ir mans cietoksnis; (3)
Viņš ir mans atbrīvotājs; (4)
Es uzticēšos Viņam. (5)
Slavējiet Jēzus Vārdu. (6)
Darbības:
1.

Lēni paceliet rokas, ar labās rokas vidējo pirkstu pieskarieties
kreisās rokas plaukstas vidum, tad ar kreisās rokas vidējo pirkstu
pieskarieties labās rokas plaukstas vidum.

2.

Ar dūri uzsitiet pa otras rokas dūri.
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______
uzdodiet jautājumus katrai
no tām.
Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš var
uzminēt burtu. Ja minētais
burts ir vārdā, uzrakstiet
to uz pareizās svītriņas
un pieskaitiet 500 punktus
bērna komandai. Ja
minētā burta nav vārdā,
uzrakstiet to malā.
Pirmie divi bērni, kuri
iedomājas zinām vārdu,
var to iečukstēt jums ausī.
Ja bērniem ir taisnība,
viņi papildus iegūst 1000
punktus.
Spēle beidzas, kad
ir atbildēts uz visiem
jautājumiem vai arī trešais
bērns uzmin vārdu.

Atkārtošanas
spēle
pirmsskolniekiem
Saskaiti monētas
Ielieciet somiņā 30 mazas
monētas vai kartona
aplīšus.
Kopā ar bērniem
saskaitiet monētas,
atgādinot, ka Jūda
saņēma 30 sudraba
monētas par Kunga Jēzus
nodošanu.
Iedodiet katram bērnam
dažas monētas, lai būtu
izdalītas visas monētas.
Par katru pareizu atbildi
bērns savā somā ieliek
monētu.
Izmantojiet 1., 2. stundas
atkārtošanas jautājumus
un turpiniet, līdz visas
monētas nonāk somā.
Ja laiks atļauj, saskaitiet
monētas vēlreiz.

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata
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3.

Turiet rokas kopā ar pirkstgaliem augšup, plaukstas ir pavērstas
pret jums, tad virziet rokas pie sāniem.

4.

Sakrustojiet plaukstas locītavās virs galvas, tad nolaidiet gar
sāniem.

5.

Sakrustojiet rokas uz sirds.

6.

Lēni paceliet rokas, ar labās rokas vidējo pirkstu pieskarieties
kreisās rokas plaukstas vidum, tad ar kreisās rokas vidējo pirkstu
pieskarieties labās rokas plaukstas vidum.

3. stunda

Tiesa

Stundas vadlīnijas

Rakstu vietas
Mateja 26:57–27:31;
Marka 14:53–15:20;
Lūkas 22:54–23:25;

Ievads
Andri vaino neizdarītajā.

Notikumu attīstība

Jāņa 18:13–19:16

1. Sinedrija tiesa.

Centrālā patiesība
Kungs Jēzus Kristus nekad nav grēkojis.

Pielietojums

Neatpestītajiem: Viņš var atpestīt tevi, jo bija bez grēka.

-

Viltus liecinieki.

CP

-

“Vai Tu esi Dieva Dēls?”

CP

2. Pirmā tikšanās ar Pilātu.

Atpestītajiem: Viņa paklausība tiek pieskaitīta tev.

-

“Viņš apgalvo, ka ir Ķēniņš.”

Bībeles pants

-

“Viņš musina Galilejas iedzīvotājus.”

“.. Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par
netaisniem, lai jūs pievestu Dievam.” 1. Pētera 3:18

Uzskate

Attēli: 3–1, 3–2, 3–4, 3–5 un 3–6

3. Sūtīts pie Hēroda.
4. Otrā tikšanās ar Pilātu.
-

“Sodīt un atlaist.”

-

Atbrīvot vienu noziedznieku –
Barabu?

-

Jēzu sit ar pātagām, Viņam uzliek ērkšķu
kroni, uzvelk mantiju.
CPA

-

Pilāts atkal iztaujā Jēzu.

-

Pilāts atkal mēģina atbrīvot Jēzu.

-

“Tad tu neesi Cēzara draugs!”

vai
figūras: 15, 22, 24, 25, 27, 28 un 29.
Foni (ieteicams): Telpas interjers.

Mācību aktivitāte
Atskaņotājs un mikrofons.
Un/vai
Apkrāsots vai ar aplikāciju papīru aplīmēts
tukšs papīra dvieļu rullis.
Marķieri.

CPN

CPN

Kulminācija
Pilāts nomazgā rokas.

Noslēgums

Papīra dvieļi.

Pilāts nodod Jēzu ebrejiem.

25

CPN

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

Bībeles panta mācīšana
1. Pētera 3:18 “.. Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam.”

Ievads
Vai esi jebkad saskāries ar problēmu, kuru nevarēji atrisināt, lai arī kā
tu censtos?
Īsumā pārrunājiet to ar bērniem.

Grēks ir problēma, kas neizzudīs pati no sevis, un tu neko nevari darīt,
lai atbrīvotos no grēka. Tikai Jēzus var paņemt tavus grēkus. Un to Viņš
arī izdarīja! Aplūkosim mūsu Bībeles pantu.

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

Paskaidrošana
Kristus ir vienreiz grēku dēļ miris – Jēzus Kristus, nevainojamais Dieva
Dēls nomira pie krusta par mūsu grēkiem. Grēks ir rīcība, domas vai
vārdi, kas pārkāpj Dieva likumus. Tu nevari paša spēkiem atbrīvoties
no grēka. Dievs mīl tevi, bet ienīst grēku, kas ir tevī. Savu grēku dēļ tu
nevari piedzīvot sadraudzību ar Dievu. Pateicoties Jēzum, tavi grēki var
tikt piedoti.
Taisnais par netaisniem – Jēzus ir vienīgais, kurš jelkad ir dzīvojis uz
zemes un nekad nav grēkojis. Tu esi netaisnīgs, jo esi grēcinieks. Jēzus
atnāca, lai kļūtu par tavu labāko draugu. Grēks tavā sirdī traucē šai draudzībai. Tavs grēks šķir tevi no Dieva. Jēzus atdeva Savu dzīvi par tevi.
Lai jūs pievestu Dievam – Jēzus izvēlējās ciest un nomirt par tevi, lai
tavi grēki varētu būt piedoti un tu kādudien dzīvotu Debesīs kopā ar
Dievu.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Kristus ir cietis un nomiris par mūsu grēkiem un augšāmcēlies, lai tu varētu saņemt piedošanu. Tev nepieciešams pieņemt Jēzu kā Glābēju, lai tu varētu dzīvot kopā
ar Dievu Debesīs.
Atpestītajiem: Ja esi Dieva bērns, pateicies Jēzum, ka Viņš ir nomiris
tavā vietā, lūdz, lai Jēzus palīdz tev paklausīt Viņam. Ja
esi sagrēkojis, atzīsti šo grēku Dievam.

Atkārtošana
“Pirmais burts”
Lai bērns izvēlas pirmo burtu jebkurā panta vārdā. Bērni pantu sāk lasīt, stāvot kājās. Lasot vārdu, kas sākas ar izvēlēto burtu, apsēžas. Nākamais bērns izvēlas citu pirmo vārdu. To lasot, bērni sasit plaukstas.
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Tupiniet atkārtot pantu, izmantojot dažādus burtus vārdu sākumā un
dažādas darbības. Kā augstākas grūtību pakāpes uzdevumu bērni var
izpildīt vairākas aktivitātes vienlaicīgi.
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Stunda
Andris bija dusmīgs uz savu māsu. Viņa bija izlējusi krāsu uz paklāja,
bet vainu novēlusi uz viņu.
“Andris mani pagrūda,” viņa teica mammai.
Tā nebija patiesība, taču mamma viņai noticēja. Mamma domāja, ka tas
noteikti bija Andris, jo viņam bieži gadījās neveiklas kustības. Par sodu
mamma aizliedza Andrim kopā ar draugiem iet uz baseinu. Viņš tika
sodīts par to, ko nebija darījis.
“Tas nav godīgi!” viņš izsaucās.
Tas ir nepatīkami, kad jūs nepatiesi apvaino, vai ne? Šodien mēs mācīsimies par pašu negodīgāko notikumu, kāds jebkad ir noticis. Tas sākās
ar Jēzus arestu.

1. aina
Attēls 3–1
Vispirms Jēzu aizveda uz
bijušā augstā priestera
Annas namu, tad pie
Annas znota Kajafas, kas
tajā gadā bija augstais
priesteris.
Šī tiesa jau no paša
sākuma bija nelikumīga,
jo notika naktī.
Vardarbīgā reliģisko
vadītāju uzvedība arī
bija pretlikumīga un ļoti
pazemojoša.
Attēls 3–2

Ieteicamais fons: Iekšskats. Uzlieciet augsto priesteri un reliģiskos vadītājus
(25), Jēzu (24) un kareivjus (24).

Kareivji Jēzu rupji sagrāba un aizveda uz priestera pili. Viņu turēja kā
cietumnieku, sita un izsmēja. Reliģiskie vadītāji bija greizsirdīgi un
neieredzēja Jēzu. Viņi bija nolēmuši, ka Jēzum ir jāmirst, taču viņiem
vajadzēja iemeslu. Viņiem vajadzēja pierādīt, ka Jēzus pārkāpis likumu.
Daudzi no viņiem jau sen bija vērojuši Jēzu. Tie Viņu pazina, tomēr
nevarēja atrast iemeslu, par ko Viņu apsūdzēt. Tāpēc viņi atveda dažus
cilvēkus, kas Viņu apmelotu.
Rīta agrumā, līdz ar saules lēktu, sākās tiesa. Jēzu atveda pie reliģiskajiem vadītājiem. Viņš tur stāvēja viens pats bez draugiem.
Tur bija arī cilvēki, kuri bija pierunāti apmelot Jēzu. Tas, ko viņi sacīja
par Jēzu, bija absolūtas muļķības, un visi zināja, ka viņi melo. Kāpēc
bija tik grūti pierādīt, ka Jēzus bija vainīgs?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

CP

Tāpēc ka Viņš nebija darījis neko sliktu. Viņš nekad, nekad nebija grēkojis.
Tie, kas bija kopā ar Jēzu, nekad nebija redzējuši Viņu grēkojam. Viņš
nekad pat nebija domājis neko sliktu. Jēzus vienmēr darīja visu tieši
tā, kā to vēlējās Dievs Tēvs. Bībelē ir rakstīts, ka Viņš bija bez grēka
(Ebrejiem 4:15). Viņš ir vienīgais cilvēks bez grēka. Nav jau arī nekāds
brīnums, ka reliģiskajiem vadītājiem bija grūti pierādīt Jēzus vainu un
Viņu notiesāt.
Visbeidzot, viens no lieciniekiem teica: “Viņš solīja, ka varot nojaukt
Dieva Templi un atkal uzcelt to trīs dienu laikā.”
Bībelē ir skaidri norādīts, ka Jēzus ar to domāja Sevi, nevis Tempļa
celtniecību. Viņš cilvēkiem stāstīja, ka pēc trīs dienām tiks uzcelts no
mirušajiem.
Augstais priesteris jautāja: “Nu, ko tu vari paskaidrot par šo?”
Jēzus mierīgi stāvēja un neko neteica. Tas sadusmoja augsto

priesteri.
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“Es tev pavēlu dzīvā Dieva Vārdā, saki, vai tu esi Kristus, Dieva Dēls?”
“Neatkarīgi no tā, ko Es jums teikšu, jūs Man neticēsit, taču tā diena ir
tuvu, kad jūs redzēsiet Dieva Dēlu visā godībā,” atbildēja Jēzus.
Viņi visi iekliedzās: “Tātad tu esi Dieva Dēls?”
“Jums taisnība, Es tas esmu,” Jēzus atbildēja.
Viņi tam neticēja, taču tā bija taisnība, Kungs Jēzus Kristus bija Dieva
Dēls. Tādēļ viņi nekādi nevarēja pierādīt Viņa vainu. Viņš bija Dievs un
cilvēks vienā personā. Mēs to nespējam aptvert, tomēr tas mums palīdz
saprast, kā Viņš varēja dzīvot bez grēka. Dieva Dēlam vienkārši nebūtu
bijis iespējams būt vainīgam kādā grēkā.
“Dieva Dēls.” Tas bija tieši tas, ko augstajam priesterim vajadzēja, lai
Jēzus pasaka.
“Viņš melo!” priesteris kliedza un pagriezās pret pārējiem. „Jūs dzirdējāt, ko Viņš teica. Ko jūs par to domājat?”

CP

“Viņš ir vainīgs,” tie atbildēja. “Viņš ir pelnījis nāvi!”
Tomēr jūdi nevarēja nevienam piespriest nāves sodu. Viņiem vajadzēja pārliecināt romiešu valdnieku to darīt. Viņa ienaidnieki sita Jēzu
un apspļaudīja. Tad viņi izveda Viņu ārā no augstā priestera pils pie
Pilāta – Romas iecelta valdnieka.
Noņemiet visas figūras.

2. aina
Ieteicamais fons: Iekšskats. Uzlieciet augsto priesteri (27), reliģiskos vadītājus
(15), Jēzu (24), Pilātu (28) un kareivjus (22).

Tajā rītā Pilāts redzēja lielu pūli jūdu priesteru un vecajo tuvojamies
viņa pilij un tiesas zālei, vedot cietumnieku.
Viņš iznāca pie viņiem un jautāja: “Kāpēc jūs šo vīru vedat pie manis?
Ko viņš ir izdarījis?”
“Ja viņš nebūtu noziedznieks, mēs viņu pie tevis nevestu. Mēs esam
pieķēruši šo vīru mācām nepareizi, stāstām cilvēkiem, ka nevajag maksāt nodokļus Cēzaram, un saucam sevi par Ķēniņu,” viņi atbildēja.
Jūdi zināja, ka Pilātam būs vienaldzīgi, ka Jēzus Sevi sauc par Dieva
Dēlu, taču, ja Viņš Sevi sauc par Ķēniņu, tas viņam varētu nepatikt.
Pilāts iegāja tiesas zālē un pasauca Jēzu, lai tas pienāktu pie viņa.
Noņemiet augsto priesteri (27), reliģiskos vadītājus (15) un kareivjus (22).

“Vai tu esi jūdu ķēniņš?” viņš jautāja.
Jēzus atbildēja: “Mana valstība nav no šīs pasaules. Ja tā būtu no šīs
pasaules, tad Mani kalpi nebūtu pieļāvuši Manu arestu.”
“Vai tu esi ķēniņš?” Pilāts neatlaidās.
“Jā, esmu,” Jēzus atbildēja.
Pilāts izgāja ārā pie priesteriem un pārējiem, kas bija sanākuši.
“Jūs esat atveduši šo vīru pie manis, taču es pie viņa neatrodu nekādas
vainas. Viņš nav pelnījis nāvi.”
Kungs Jēzus bija bez vainas. Cik ļoti atšķirīgi no tā, ko par Viņu domāja
29
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Attēls 3–5

CPN

Izmantojiet tos grēcīgas
uzvedības piemērus, kas
attiecas uz bērniem jūsu
klasē.
Attēls 3–4

reliģiskie vadītāji! Cik ļoti atšķirīgi no tā, ko par Viņu domāja lepnais
Pilāts! Cik ļoti atšķirīgi no tā, ko par Viņu domāju es un tu! Mēs visi
neesam paklausījuši Dievam. Mēs visi esam vainīgi. Bībelē ir rakstīts:
„Nav neviena taisna, it neviena” (Romiešiem 3:10). Vai tu kādreiz nepagrūd savu mazo brālīti malā un nepaņem rotaļlietas pirmais? Dievam
tas ir nepatīkami. Vai tu kādreiz dusmīgi nekliedz uz savu mammu? Arī
tas padara tevi vainīgu Dieva priekšā. Mēs visi būtu pelnījuši sodu tanī
briesmīgajā vietā, kuru sauc par elli. Tu nevari teikt: „Nē, es to neesmu
pelnījis!” No Dievs viedokļa tu to esi pelnījis. Vienīgais, kurš nebija
pelnījis tādu sodu, bija Jēzus Kristus.
Uzlieciet augsto priesteri (27), reliģiskos vadītājus (15) un kareivjus (22).

Tomēr reliģiskie vadītāji bija neatlaidīgi. Viņi bija dusmīgi uz Pilātu par
tādu atbildi.
“Viņš aicina ļaudis Galilejā uz sacelšanos, un ne tikai Galilejā, pat šeit!”
viņi sauca.
“Galilejā,” domāja Pilāts. “Viņš ir no Galilejas. Es Viņu aizsūtīšu pie
Hēroda, kurš tur valda. Lai viņš tad arī tiesā.”
Tā Pilātam likās brīnišķīga izeja. Hērods atradās Jeruzālemē un varēja
uzņemties vainu par jebkuru lēmumu, ko pats pieņēma.
Noņemiet visas figūras.

Jēzus klusēšana
apsūdzētāju priekšā bija
pareģota Jesajas 53:7.

Taču tas neizdevās tik vienkārši, kā sākumā izskatījās. Hērods izjautāja
Jēzu, taču Viņš neatbildēja uz jautājumiem. Hērods neatrada nevienu
iemeslu, lai Jēzu sodītu, tomēr atļāva kareivjiem Viņu izsmiet un pazemot.
Hērods aizsūtīja Viņu atpakaļ pie Pilāta, sakot, ka nav atradis nevienu
iemeslu, kādēļ Viņam būtu jāmirst. Bībelē mēs lasām (Lūkas 23:12), ka
Hērods un Pilāts kopš tās dienas kļuva draugi. Viņi abi izdarīja nepareizu izvēli, un tas viņus satuvināja.

3. aina
Attēls3–4

Ieteicamais fons: Tukša tāfele. Uzlieciet Jēzu (24), Pilātu (28), augsto priesteri
(27), reliģiskos vadītājus (15) un kareivjus (22).

Pilāts nezināja, ko iesākt. Tas bija skaidri redzams, šis vīrs nebija pelnījis mirt. Pat Pilāta sieva bija viņam uzrakstījusi vēstuli par šo labo
vīru.
“Ja es to nedarīšu, jūdi par to paziņos Cēzaram,” viņš domāja. “Ko tad
es darīšu?”
Viņš izgāja un sacīja jūdiem: “Man nav iemesla Viņu nogalināt. Es Viņu
sodīšu un atlaidīšu.”
Tomēr viņi visi reizē sauca: “Nost ar Viņu! Nost ar Viņu!”
Pēkšņi Pilātam galvā radās cita ideja. Katru gadu, Pashā svētku laikā,
viens cietumnieks tika atlaists brīvībā. Jūdiem tika dota iespēja izvēlēties, kurš no cietumniekiem tas būs. Iespējams, ka sliktākais un ļaunākais cietumnieks, kādu Pilāts varēja iedomāties, bija Baraba, kurš bija
notiesāts uz nāvi. Viņš bija slepkava un laupītājs.
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“Kuru jūs gribat, lai es atbrīvoju? Jēzu vai Barabu?” Pilāts jautāja.
Uzlieciet pūli (29).

Vadītāji ātri iejaucās pūlī, kamēr tas ar katru minūti kļuva arvien lielāks un lielāks, jo cilvēki nāca skatīties, kas īsti notiek. Bija dzirdama
sačukstēšanās.
Tad pūlis sauca: “Mēs gribam Barabu! Atbrīvo Barabu!”
Pilāts nespēja noticēt savām ausīm. “Tad, ko man darīt ar Jēzu, sauktu
par Mesiju?” viņš jautāja.
Atkal pūlis sauca: “Sit Viņu krustā! Sit Viņu krustā! Lai Viņš mirst!”
Tas bija tik netaisni. Cilvēkam bez grēka bija jāmirst, bet Baraba, kas
bija pelnījis nāvi, tika atbrīvots. Zināmā mērā tā ir ar katru, kas uzticas
Jēzum Kristum, lai Viņš varētu glābt no grēkiem. Jēzus noteikti nebija pelnījis nāvi. Viņš nebija pelnījis uzņemties sodu par grēkiem, taču
Viņš to uzņēmās. Mēs bijām pelnījuši šo sodu par grēkiem. Ja tu tici, ka
Jēzus Kristus to uzņēmās tavā vietā, un tu uzticies, lai Viņš tevi varētu
glābt, tad tu netiksi sodīts par saviem grēkiem. Ja Jēzus nebūtu bijis
pilnīgi tīrs no grēkiem, tad Viņš nebūtu varējis nomirt par mums.
Jēzus nemaz nemēģināja izbēgt, pat tad, kad Viņu veda nogalināt.
Noņemiet Pilātu (28), augsto priesteri (27), reliģiskos vadītājus (15) un
kareivjus (15).

Attēls 3–6

CPN
Palīdziet bērniem
ieraudzīt, ka Jēzus cieta
un nomira viņu vietā.
Noteikti personificējiet
mācību, izmantojot
vietniekvārdu “tu”.

Kāpēc? Jo Viņš zināja, ka tā tam ir jābūt, drīz Viņam būs jāmirst pie
krusta par mūsu grēkiem.
Tad viņi no asiem ērkšķiem uztaisīja kroni un uzspieda to Jēzum galvā.
Pēc tam viņi ietērpa Viņu sarkanā apmetnī un iespieda Viņam rokā nūju
par zizli.
Noņemiet visas figūras.

Izsmejot Jēzu, tie metās Viņa priekšā ceļos un pielūdza Viņu: “Lai slavēts jūdu ķēniņš!”
Kareivji sita un apspļaudīja Jēzu. “Taču Viņš neatdarīja savu muti” (Jesajas 53:7). Pat tad Viņš necīnījās pretī. Viņš negrēkoja, bet turpināja
paklausīt Savam Debesu Tēvam.
Vai tu zināji, ka tad, kad tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam Glābējam, šī pilnīgi bezgrēcīgā dzīve tika pielīdzināta tavam vārdam? Tas
būtu tā, it kā tu atdotu Viņam visus savus grēkus, par to pretī saņemot
Viņa pilnību un nevainību. Dievs tagad redz tevi tādu, it kā tu būtu
dzīvojis bezgrēcīgu dzīvi, kādu dzīvoja tavs Glābējs. Kad tavi grēki ir
no tevis paņemti un Jēzus paklausība ir pieskaitīta tavam vārdam, tu esi
pareizās attiecībās ar Dievu. Protams, ka tu neesi pilnīgs, bet Dievs redz
tevi kā pilnīgu caur Jēzu Kristu. Kā gan mums vajag pateikties Kungam
Jēzum Kristum par to, ka Viņš negrēkoja pat tad, kad Viņu izmēdīja.

4. aina
Ieteicamais: Tukša tāfele. Uzlieciet augsto priesteri (27), reliģiskos vadītājus
(15), Pilātu (28), Jēzu (24) un kareivjus (22).

Pilāts vēlreiz izveda Jēzu pūļa priekšā.
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Ja ir iespējams, atnesiet
ērkšķainu zaru, ko bērni
varētu uzmanīgi paturēt
rokās.

CPN
Parādiet karti ar
pielietojumu atpestītam
bērnam: “Viņa paklausība
ir pieskaitīta tev.”
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Attēls 3–6

Atnesiet uz klasi bļodu
ar ūdeni un parādiet, kā
Pilāts varēja mēģināt
nomazgāt rokas no
jebkādas vainas.

CPN

“Es Viņu nopēršu un atlaidīšu,” viņš sacīja cilvēkiem.
Pūlis tūlīt sāka saukt: “Ja tu Viņu atlaidīsi, tu neesi Cēzara draugs!”
Tas Pilātu nobiedēja. Viņš negribēja iemantot sliktu slavu Cēzara acīs,
taču arī negribēja uzņemties vainu par Jēzus nāvi. Viņš paņēma ūdens
bļodu un mazgāja savas rokas pūļa priekšā, simboliski nomazgājot vainu no sevis.
Viņš ļoti nopietni sacīja: “Es neuzņemos atbildību par šī labā vīra nogalināšanu. Jūs uzņemieties šo atbildību.”
“Mēs to uzņemamies,” pūlis sauca.
Tev un man arī ir jāsaka: “Es uzņemos šo vainu.” Jo mūsu grēku dēļ
Jēzum Kristum, Dieva Dēlam vajadzēja iet cauri visām tām ciešanām
un nāvei. Viņš to darīja, lai varētu būtu mūsu Glābējs. Vai tu neesi pateicīgs par to? Citādi Glābēja nebūtu. Bet Viņš cieta un mira “taisnais
par netaisniem, lai jūs pievestu Dievam, nonāvēts gan miesā, bet dzīvs
garā” (1. Pētera 3:18). Ja tu nekad neesi uzticējies Viņam, padomā par
to sodu, kuru tu esi pelnījis par saviem grēkiem. Padomā par Jēzu, kurš
uzņēmās šo sodu un nomira tavā vietā. Vai tu tagad neuzticēsies Viņam? Saki Viņam, ka tev ir ļoti žēl, ka tu savā dzīvē esi tik daudzkārt
rīkojies slikti. Pasaki Viņam paldies, ka Viņš ir tevi aizvietojis. Lūdz,
lai Viņš tevi glābj.
Noņem visas figūras.

Atkārtošanas
spēle

Atkārtošanas jautājumi
1.

Kāpēc ebreju vadītāji teica, ka Jēzum ir jāmirst? (Viņš teica, ka
ir Dieva Dēls.)

2.

Pie kā ebreju reliģiskie vadītāji aizveda Jēzu uz otro tiesu? (Pie
Pilāta.)

3.

Ielieciet visas kartītes
somā.

Kāpēc Pilāts vēlējās atbrīvot Jēzu? (Viņš nevarēja atrast Jēzus
vainu.)

4.

Sadaliet klasi divās
komandās un pamīšus
uzdodiet jautājumus.

Kāpēc mums ir svarīgi, ka Jēzus nekad nav darījis neko sliktu?
(Tikai bezgrēcīgs cilvēks var būt mūsu Pestītājs.)

5.

Pie kā Pilāts aizsūtīja Kungu Jēzu? (Pie Hēroda.)

6.

Kādu izvēli Pilāts deva ebrejiem? (Viņš atbrīvos Jēzu vai
Barabu.)

7.

Ko izvēlējās ebreji? (Barabu)

8.

Kā kareivji izsmēja Kungu Jēzu? (Ērkšķu vainags, mantija un
nūja scepterim.)

9.

Kā Pilāts parādīja, ka nevēlas uzņemties vainu par Kunga Jēzus
nāvi? (Nomazgāja rokas.)

Vainīgs vai nevainīgs
Uz deviņām kartītēm
uzrakstiet “nav vainīgs”,
uz trim atlikušajām
kartītēm uzrakstiet
“vainīgs”.

Par katru pareizi atbildētu
jautājumu bērns no
somas izvelk vienu
kartīti. Katra kartīte “nav
vainīgs”, ko izvelk bērns,
dod viņa komandai 500
punktus. Kad bērns
izvelk kartīti “vainīgs,”
viņš no spēles izstājas.
Atlieciet visas kartītes
atpakaļ somā, lai uzdotu
nākošo jautājumu.Uzvar
komanda, kas ieguvusi
visvairāk punktu.

10. Kurš deva Pilātam varu sist krustā Jēzu? (Dievs Tēvs)
11. Kas tiek paņemts no tevis, kad tu uzticies Kungam Jēzum? (Visi
tavi grēki.)
12. Kas tiek pieskaitīts tev, kad tu uzticies Kungam Jēzum? (Kunga
Jēzus bezgrēcīgā dzīve.)
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Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem

Atkārtošanas
spēle
pirmsskolniekiem

1.

Kā Dēls ir Jēzus? (Dieva Dēls)

2.

Vai Jēzus jelkad ir grēkojis? (Nē)

3.

Kā sauca ļaundari, ko cilvēki gribēja, lai Pilāts atbrīvo? (Baraba)

4.

Kāpēc Jēzus labprātīgi cieta un nomira par mūsu grēkiem? (Lai
būtu mūsu Pestītājs.)

Ki-ke-ri-gū
Lai bērni nostājas kājās
un kliedz “ki-ke-ri-gū” kā
gailis, ja uz jautājumu ir
atbildēts nepareizi.
Ja atbilde ir pareiza,
bērniem nekas nav
jādara.

Mācību aktivitāte
Intervija
Jūs varat intervēt dažus vecākus bērnus: “Tu esi redzējis, kā tiesāja
Kungu Jēzu. Kāpēc tev liekas, ka tiesa bija negodīga?”
Intervējot varat izmantot diktafonu.

Mācību aktivitāte
Grēku nožēla
Pārklājiet tukšo papīra dvieļu rulli ar krāsainu papīru vai arī apkrāsojiet
to. Ar marķieriem uz dažiem papīra dvieļiem uzrakstiet grēku nosaukumus
(piemēram, kaušanās, zagšana, melošana, lamāšanās).

Būdami kristieši, mēs varam sarunāties ar Dievu jebkurā laikā. Viņš
vienmēr ir gatavs uzklausīt mūsu lūgšanas un atbildēt uz tām.
Pieliekot rulli pie mutes, kliedziet tajā: “Sveiki, Dievs. Es mīlu Tevi!”, lai
demonstrētu skaņas dzidrumu.

Kad esam paklausīgi Dievam un sakām grēkam “nē,” tas ir, it kā runāt
caur šo tukšo cauruli. Dievs var dzirdēt mūsu lūgšanas un atbildēt uz
tām. Bet kas notiek, ja ļaujam grēkam palikt mūsu dzīvē?
Pārrunājiet par grēkiem, kuru apzīmējumi ir rakstīti uz papīru dvieļiem, un
tikmēr ielieciet papīra dvieļus caurulītē. Kad visi papīra dvieļi būs iebāzti
caurulītē, iekliedziet tajā: “Sveiki, Dievs! Šodien man ir vajadzīga Tava
palīdzība.”

Gluži kā papīra dvieļi aizbāž šo caurulīti un padara skaņu neskaidru, tā
grēks kavē Dievu atbildēt uz tavām lūgšanām. Dievs vēlas, lai tu turētos
tālāk no grēka, un tu vari darīt to Svētā Gara spēkā. Bet kas tev ir jādara,
ja esi “izgāzies?”
Ļaujiet bērniem atbildēt, tad nolasiet 1. Jāņa 1:9.

Tev ir jāizsūdz šie grēki Dievam. Kad tu atzīsies Dieva priekšā, ka esi
grēkojis, Dievs apsola piedot tev.
Izņemiet papīra dvieļus no caurulītes un iekliedziet tajā: “Sveiks, Dievs! Paldies,
ka esi piedevis man!”

Tagad padomāsim, kādos grēkos mums katram ir jāatzīstas Dievam.
Laiks klusajai lūgšanai.
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Ja bērni ir ieinteresēti un
laiks atļauj, turpiniet spēli,
uzdodot citus jautājumus.
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4. stunda

Krustā sišana
Stundas vadlīnijas

Rakstu vietas
Mateja 27:31–66;
Marka 15:20–47;
Lūkas 23:26–56;

Ievads
“Sandi, es tev vairākkārt esmu teicis negrūsties uz
kāpnēm.”

Jāņa 19:16–42

Centrālā patiesība
Kungs Jēzus nomira par grēciniekiem kā
Aizstājējs.
Pielietojums

Notikumu attīstība
1. Ebreju reliģiskie vadītāji ir ļoti laimīgi.
2. Jēzu ved uz Golgātu, Viņš nes Savu krustu.
3. Sīmanis nes krustu.

Neatpestītajiem: Uzticies Viņam kā savam Aizstājējam.

4. Kareivji pienaglo Jēzu pie krusta.

Atpestītajiem: Mīli Viņu vairāk un bieži pateicies
Viņam.

5. Jēzus: “Tēvs, piedod tiem.”

Bībeles pants

Atkārtojiet 1. Pētera 3:18.

CPN

6. Arī noziedznieki ir sisti krustā.
-

Viens izsmej Jēzu.

-

Otrs nožēlo.

CPN, CPA

7. Pēcpusdienas tumsa.

Uzskate

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

8. Jēzus ir nošķirts no Tēva.

vai
figūras: 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 un 38.
Foni (ieteicams): Kalns, dārzs un tukša melna
tāfele.

CP

Kulminācija
9. Jēzus: “Viss piepildīts!”
10. Romiešu centurions: “Viņš ir Dieva Dēls.”
11. Templī pārplīst aizkars.

CPN

Noslēgums
Jāzeps apbedī Jēzu.
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Stunda
Iesaistiet pāris vecākos audzēkņus skeča sagatavošanā. Šis skečs dos labāku
izpratni par to, kas ir aizvietotājs.

Ja laiks atļauj, lieciet,
lai bērni īsumā atkārto
iepriekšējās stundas
notikumus.
Attēls 4–1

Iespējams, tas, ko nesa
Jēzus, bija šķērsbaļķis.
Vēstures apskatos
redzams, ka šķērsbaļķa
nešana pielīdzināta

Skolotājs: Sandi, es tev daudz reižu esmu teicis, lai tu negrūstītos uz
kāpnēm. Es tikko redzēju, kā tu pagrūdi Annu. Tev par to ir
jāsaņem sods.
Sandis: Piedodiet, skolotāj, es tā vairs nedarīšu.
Skolotājs: Es to jau esmu dzirdējis. Tavs sods būs piektdien pēcpusdienā sakārtot rotaļlietu skapi.
Sandis: Bet, skolotāj, man ir basketbola treniņš. Mēs gatavojamies
spēlei. Man tur ir jābūt.
Skolotājs: Tev par to vajadzēja padomāt, pirms pagrūdi Annu.
Sandis: Lūdzu, skolotāj, tikai šo reizīti!
Skolotājs: Nē, tu esi pelnījis sodu.
Kārlis:
Skolotāj, atļaujiet man sakārtot rotaļlietas Sanda vietā. Komandai viņš tiešām ir ļoti nepieciešams.
Skolotājs: Tātad tu gribi iet Sanda vietā? Tu gribi viņa vietā saņemt
sodu?
Kārlis:
Es to izdarīšu, ja vien jūs man atļausiet.
Skolotājs: (Domīgi.) Vai man vajadzētu to atļaut? (Skaļāk.) Labi, Kārli,
ja tu esi gatavs saņemt sodu Sanda vietā, tad viņš var iet uz
treniņu.
Sandis: Mani ir aizvietojuši komandā, bet neviens mani vēl nebija
aizvietojis soda saņemšanā. Paldies, Kārli!
Ļoti iespējams, ka jums nekad nav nācies piedzīvot, ka jūs aizvietotu
soda saņemšanā. Tas nenotiek pārāk bieži. Tas notika toreiz, kad Jēzus
tika sodīts ... (turpiniet ar 1. ainu).
Jūdu reliģiskie vadītāji bija priecīgi. Beidzot Jēzus būs viņiem nost no
ceļa. Pilāts bija devis atļauju sist Viņu krustā.

1. aina
Ieteicamais fons: Pakalns. Uzlieciet pūli (29), Jēzu (30) un kareivjus (31).

Rupjie kareivji, reliģiskie vadītāji un pūlis pavadīja Kungu Jēzu Kristu
uz to vietu, kur Viņam vajadzēja tikt nogalinātam. Jēzu drīz pienaglos
pie krusta, kuru viņi bija piespieduši Jēzum pašam nest. Krusts bija
smags, bet Jēzus bija ļoti novārdzis pēc sišanas. Kad Jēzus bija kādu
ceļa gabalu nogājis, Viņš aizķērās un paklupa.
Tieši tanī brīdī garām gāja kāds stiprs vīrs. Viņš, iespējams, bija ceļā uz
Jeruzālemi.
“Lūk, kur vīrs, kas var nest Viņa krustu,” kāds iesaucās.
Karavīri piespieda vīru, kura vārds bija Sīmanis, nest Jēzus krustu visu
atlikušo ceļa gabalu. Sīmanis bija no Kirēnas Ziemeļāfrikā.
Noņemiet visas figūras.
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2. aina
Pūlis devās kalna virzienā ārpus Jeruzālemes. To sauca par Golgātu.
Iespējams, ka daudzi no Jēzus draugiem pat nenojauta, kas notiek, jo
bija tikai deviņi no rīta. Taču ziņa izplatījās zibens ātrumā.
“Pasteidzieties! Pasteidzieties! Viņi ved Jēzu uz Golgātu, lai sistu
krustā.”
Daudzi Jēzus draugi pievienojās pūlim. Cik gan noskumuši viņi bija!
Viņi tik ļoti bija cerējuši, ka Jēzus ir Dieva Dēls, bet tagad Viņu veda
nonāvēt. Viņš bija darījis daudz brīnumu, taču izskatījās, ka nav spējīgs
pasargāt pats Sevi no ienaidniekiem. Viņš taču varēja saukt tūkstošiem
eņģeļu palīgā. Tā vietā Viņš labprātīgi cieta un nomira. Jēzu neviens
nespieda tā rīkoties. Viņš atdeva Sevi, lai nomirtu par grēciniekiem.
Tāpēc Viņš gāja pa šo ceļu uz Golgātu.
Beidzot viņi bija galā. Kareivji zemē izraka bedri, kur nostiprināt krustu. Jēzus draugi tikai varēja bezpalīdzīgi noskatīties. Viņi bija salauzti.
Dažas sievietes skaļi raudāja.
Tad karavīri Jēzu uzlika uz krusta. Ar lielām naglām viņi piesita Viņa
rokas un kājas pie tā. Kareivji bija pieraduši, ka tie, kuri tiek sisti krustā,
viņus lamā un nolād. Cik gan pārsteigti viņi bija, izdzirdot šo cietumnieku lūdzam: “Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko dara” (no Lūkas
23:34).

krusta nešanai. Krusta
vertikālo daļu turēja soda
izpildes vietā un atkārtoti
izmantoja citos gadījumos,
kad vajadzēja kādu sist
krustā. Šķērsbaļķis svēra
apmēram 45 kg. Jūs varat
atnest uz klasi smagu
koka gabalu, lai bērni
varētu paturēt to rokās.
Golgāta atradās ārpus
pilsētas. Tas bija
akmeņains paugurs, kas
atgādināja galvaskausu.
Romieši parasti izpildīja
nāvessodus vietās, kur
garām gāja cilvēki.

Uzlieciet Jēzu (32).

Kareivji virs Jēzus galvas pielika zīmi, uz kuras bija rakstīts: “Jēzus
Nacarietis, Jūdu Ķēniņš” (Jāņa 19:19).
Tad viņi pacēla krustu, ielika to izraktajā bedrē, kuru piepildīja ar akmeņiem un smiltīm. Jēzum bija ļoti jācieš, bet Viņš taču to nebija pelnījis. Mēs esam tie, kas pelnījuši sodu. Tu un es, mēs esam apbēdinājuši
Dievu, nepaklausot Viņam daudzas, jo daudzas reizes. Vai tu tāpat vien
kādreiz nesaki: “Ak, Dievs!”? Viņš ir teicis, ka tu to nedrīksti darīt. Tu
ne vienmēr stāsti patiesību par to, kur esi bijis, ko tu esi skatījies pa televizoru, par mājas darbiem. Bībelē teikts, ka Dievs neieredz melus (Salamana pamācības 6:16–19). Tu esi skaudīgs, kad tavs brālis ir saņēmis
skaistu dzimšanas dienas dāvanu, bet tava dzimšanas diena ir tikai pēc
pusgada. Tas viss Dievam ļoti nepatīk. Viņš ir tik labs un nevainojams,
ka Viņam ir jāsoda grēks. Visu grēku sods ir nāve. Tas nozīmē vairāk
nekā nomirt un tikt apglabātam. Tas nozīmē tikt šķirtam no Dieva uz
mūžīgiem laikiem. Es esmu nopelnījis šādu sodu, un to esi nopelnījis
arī tu. Kungs Jēzus nebija to pelnījis. Viņu neviens nevarēja vainot par
sliktu rīcību. Un tomēr Viņš labprātīgi karājās pie krusta.

3. aina

Attēls 4–2

CPN
Izmantojiet jūsu grupas
bērnu vecumam
atbilstošus grēcīgas
uzvedības piemērus.

Attēls 4–3

Uzlieciet zagļus (33 un 34).

Tanī pašā laikā vēl divus vīrus piesita krustā. Viņi bija pelnījuši sodu, jo
bija zagļi. Protams, arī viņi piedzīvoja briesmīgas sāpes. Viņi dzirdēja
pūlī cilvēkus saucam uz Jēzu: “Ja tu esi Kristus, kāp lejā no krusta, tad
mēs ticēsim!”
Arī zagļi izsmēja Jēzu.
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Mateja 27:40–44 un
Marka 15:32 norāda, ka
abi noziedznieki izsmēja
Jēzu, bet tikai evaņģēlists
Lūka apraksta, ka viens
noziedznieks nožēloja
padarīto (Lūkas 23:39–43).

CPN

CPA

Parādiet kartīti ar
pielietojumu atpestītam
bērnam: “Mīli Viņu vairāk
un bieži pateicies Viņam.”
Pirmsskolnieku dziesma:
nodziediet dziesmu
“Jēzus mani mīl”.
Vārds “piepildīts”, ko
izmantoja Jēzus, grieķu
valodā ir “tetelestai.”
Attēls 4–4

“Ha! Viņš citiem palīdzēja, bet pats Sev nespēj palīdzēt!”
Viens no zagļiem sacīja: “Ja tu esi Kristus, izglāb pats Sevi un mūs
arī!”
Bet otrs teica: “Kā tu uzdrošinies tā runāt īsi pirms nāves! Mēs abi esam
pelnījuši šo sodu, bet šis vīrs nav darījis neko sliktu.”
Tad viņš pagriezās pret Kungu Jēzu. “Kungs, piemini mani, kad Tu būsi
Savā valstībā,” viņš lūdzās.
Lai gan Jēzus cieta šausmīgas sāpes, Viņš mīlēja šo zagli un uzklausīja
to. “Šodien tu ar Mani būsi Paradīzē,” Viņš sacīja zaglim.
Bet kā gan šāds vīrs var dzīvot ar Dievu un Kungu Jēzu Kristu? Dievs
nekad neteiks: „Tas nav svarīgi, cik daudz ļauna tu esi darījis.” Nē. Tā
Viņš nekad neteiks. Viņam ir jāsoda katrs grēks. Kā gan tad šis zaglis varēja doties kopā ar Jēzu uz Paradīzi? Uz to ir tikai viena atbilde.
Jēzus, pilnīgais un nevainīgais Dieva Dēls tika sodīts par visiem šī zagļa grēkiem. Jēzus ieņēma šī zagļa vietu. Viņš bija Aizvietotājs. Viņš ir
Aizvietotājs arī tādiem grēciniekiem kā tu un es. Ja tu Viņam šodien
uzticies, tu vari būt drošs, Viņš ir uzņēmies visu Dieva sodu par taviem
grēkiem uz Sevi.
Kristīgais zēn un meitene, Jēzus tajā dienā izcieta sodu tavā vietā. Vai
tu kādreiz tiksi sodīts par saviem grēkiem? Nē! Jēzus Kristus jau tika
sodīts par taviem grēkiem. Kad tu par to domā, vai tev negribas Viņu
ļoti mīlēt? “Mīlēsim, jo Viņš ir mūs pirmais mīlējis” (1. Jāņa 4:19). Saki
Viņam, ka tu Viņu mīli. Pateicies, ka Viņš nomira tavā vietā. Pateicies
par to bieži, nevis tikai šodien. Ir tik brīnišķīgi teikt, ka Viņš nomira
manis dēļ. Cik brīnišķīgi veicās arī tam zaglim, kuram tika piedots,
pirms viņš nomira.

4. aina
Nomainiet kareivjus (31) ar 36.

Laiks vilkās ļoti lēni tam, kurš izcieta mocības, taču ļaunākais vēl tikai
bija priekšā. Dievs neatļāva pūlim noskatīties uz to, kā mocījās Viņa
Dēls, piedzīvodams visbriesmīgāko nāvi pasaulē. Divpadsmitos dienā –
pašā dienas vidū – Viņš sūtīja tumsu. Tie nebija vienkārši mākoņi. Bija
tik tumšs kā naktī.
Uzklājiet melnu flaneli uz balta.

CP

Tumsa ilga trīs stundas, kamēr Dieva Dēls Savā miesā nesa pie krusta
mūsu grēkus. Bībele saka: “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir
darījis par grēku” (2. Korintiešiem 5:21). Dievs neieredz grēku.
To trīs stundu laikā Jēzus Kristus piedzīvoja Dieva dusmas un tiesu par
grēku. Mēs nekad nesapratīsim, cik ļoti Viņam bija jācieš. Tas bija tik
briesmīgi, ka tumsā Jēzus sauca: “Mans Tēvs! Mans Tēvs! Kāpēc Tu
Mani esi atstājis?”
Nebija nevienas citas iespējas, kā mūs glābt. Dievam ir jāsoda visi grēki. Ja mēs turpinām dzīvot ar nepiedotiem grēkiem un sodu par šiem
grēkiem uzņemamies paši uz sevi, tad tas nozīmē mūžīgu atšķirtību no
Dieva. Bet tikai tāpēc, ka Jēzus bija pilnīgs cilvēks un Dievs, Viņš varēja uzņemties sodu par daudziem cilvēkiem. Dievs tik ļoti mīlēja grē38
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ciniekus, ka Viņš jau bija izplānojis, ka Viņa Dēlam būs jāmirst mūsu
vietā. Jēzus Kristus mīlēja mūs tik ļoti, ka Viņš labprātīgi kļuva par
mūsu Aizvietotāju. Tas bija “taisnais”, kas nomira par “netaisniem”.
Viņa ciešanas bija gandrīz beigušās. Zinot, ka ir uzņēmies Dieva sodu,
Viņš izsaucās: “Viss ir piepildīts!” Viss, kas bija jāizdara grēku dēļ, bija
pabeigts. Viņš to bija paveicis pilnībā. Tad Viņš runāja uz Dievu: “Tēvs,
Tavās rokās Es nododu Savu garu.”
Tad Kungs Jēzus, Dieva Dēls nomira.
Noņemiet melno flaneli.

Virsnieks, kas bija atbildīgs par kareivjiem, kas Jēzu piesita krustā,
paskatījās uz Viņu pie krusta un sacīja: “Patiesi, šis vīrs bija Dieva
Dēls.”
Jānis, Marija, Jēzus māte un dažas sievietes vēroja notiekošo.

Papirusa avoti liecina,
ka, ja rakstvedis pār
uzrakstīto nodokļu
summu uzrakstīja vārdu
“tetelestai”, tad tas
nozīmēja “samaksāts
pilnā apmērā”. Jēzus
izpirkuma darbs bija
pabeigts – grēka cena
bija pilnībā samaksāta.

(The Bible Knowledge New
Testament Commentary,
Victor Books, SP
Publications, Wheaton,
Illinois, 1983.)

Uzlieciet sievietes (35).

Pilsētā, Templī notika kas dīvains.
Noņemiet visas figūras.

Templī, Vissvētākās vietas priekšā, bija milzīgs aizkars, kas to aizklāja.
Vienreiz gadā augstais priesteris devās aiz tā ar dzīvnieku asinīm, lai
tās upurētu par cilvēku grēkiem. Šis lielais aizkars tanī brīdi pārplīsa uz
pusēm no augšas līdz apakšai.

Attēls 4–5

Ja jums ir aizkara attēls, varat pārplēst to no augšas līdz apakšai.

Tas nozīmēja, ka caur Jēzu Kristu tagad visi drīkstēja nākt pie Dieva.
Vairāk upuru nebija nepieciešams. Jēzus Kristus bija patiess upuris uz
visiem laikiem. Taču tas nebūt nenozīmē, ka visi ir izglābti. Tev ir jāsaprot, ka Viņš nomira tevis dēļ, un tad Viņam jāuzticas. Varbūt, ka tu
to gribētu izdarīt, taču nezini kā. Es labprāt ar tevi parunātos pēc nodarbības. Kad pārējie aizies, tu paliec (norādiet vietu).

5. aina
Ieteicamais fons: Dārzs.

Viens no jūdu vadītājiem, vārdā Jāzeps, aizgāja pie Pilāta un lūdza atļauju noņemt Jēzus miesas. Pēc tam kad kareivji bija pārliecinājušies,
ka Jēzus patiešām ir miris, Jāzeps un Nikodēms noņēma Viņa ķermeni.
Viņi ar mīlestību to ietina linu audeklā, kas bija piesūcināts ar saldi
smaržojošām vielām, un apglabāja jaunā kapā – milzīgā iedobē klintī.

CPN

Jēzus ar nolūku atdeva
Savu garu un brīvprātīgi
nolika Savu dzīvību.
(Skat. Jāņa 10:1518.) Asinis un ūdens,
kas tecēja no Jēzus
ievainojuma sānā,
pierādīja, ka Viņš bija
miris.

Uzlieciet kapu (37) un akmeni (38) virs ieejas kapā.

Priekšā viņi aizvēla lielu akmeni.
Jūdu vadītāji bija pārliecināti, ka tās bija Jēzus beigas. Taču viņi negribēja pieļaut nekādas nekārtības.
“Viņš teica, ka trīs dienas pēc Savas nāves augšāmcelsies,” viņi teica
Pilātam, „mums ir nepieciešams apsargāt Viņa kapu vismaz trīs dienas,
lai pārliecinātos, ka neviens nenozog Jēzus miesas.”
Uzlieciet kareivjus (31).
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Atkārtošanas
spēle
Apļi
No sešu dažādu krāsu
papīra loksnēm izgrieziet
četrus apļus. Uz katras
krāsas viena apļa
uzrakstiet dažādu punktu
skaitu un piestipriniet
apļus uz lielas aploksnes.
Tukšos apļus ielieciet
aploksnē.
Sadaliet klasi divās
komandās un pamīšus
abām uzdodiet
jautājumus.
Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš var
izņemt no aploksnes apli
un nopelnīt punktus savai
komandai.
Lai bērns patur pie sevis
apli līdz spēles beigām.
Ja vēlāk spēles laikā
komandas biedrs izvelk
tās pašas krāsas apli, šīs
krāsas punkti komandai
tiek ieskaitīti dubultā.
Ja trešo reizi tiek izvilkta
tā pati krāsa, šīs krāsas
punkti trīskāršojas.
Kad ir atbildēts uz visiem
jautājumiem, uzvar
komanda, kas nopelnījusi
visvairāk punktu.

Jēzus bija miris. Padomā, ko Viņš izcieta mūs grēku dēļ! Tomēr nepietiek, ja tu pasaki: “Tas tiešām ir briesmīgi.” Tev ir jāpadomā par saviem
grēkiem. Vai tu vēlies dzīvot savu grēcīgo dzīvi tā, it kā Viņš nemaz nebūtu miris par grēkiem? Grēks ir ļoti slikts Dieva acīs. Vai tad tu negribi
no tā novērsties, ticot, ka Jēzus nomira, tavā vietā uzņemdamies sodu?
Vai tu neizvēlēsies Viņu par savu Aizvietotāju? Tu vari uz Viņu runāt,
jo Viņš nepalika miris. Tev nav obligāti jārunā skaļi, bet saki Viņam:
“Mīļais, Kungs Jēzu, paldies Tev par to, ka Tu izcieti mokas un miri
manu grēku vietā. Lūdzu, piedod man. No šī brīža es gribu Tevi mīlēt
un dzīvot Tev.”

Atkārtošanas jautājumi
1.

Kas ir aizstājējs? (Tas, kurš ieņem kāda cita vietu.)

2.

Kā sauca pakalnu, kur Jēzu sita krustā? (Golgāta)

3.

Ko Jēzus darīja, kad kareivji sita Viņu krustā? (Jēzus lūdza Dievu:
“Tēvs, piedot tiem.”)

4.

Kas bija rakstīts uz zīmes virs krusta? (“Jēzus Nacarietis, jūdu
Ķēniņš.”)

5.

Kāpēc Jēzus cieta un nomira, lai gan varēja izbēgt no soda? (Jēzus
mīlēja grēciniekus un vēlējās paņemt viņu sodu.)

6.

Kā Jēzus atbildēja zaglim, kurš teica: “Kungs, atceries mani”?
(Šodien tu būsi ar Mani Paradīzē.)

7.

Kā ir iespējams zaglim nonākt Paradīzē? (Jēzus uzņemas sodu
par viņa grēkiem.)

8.

Kas notika pulksten 12 pēcpusdienā? (Iestājās tumsa.)

9.

Kāpēc Jēzus tumsā bija palicis viens pats? (Tēvs pameta Viņu,
jo Jēzus nesa mūsu grēku. Dievs nevar uzlūkot grēku.)

10. Kas dīvains notika Templī? (Aizkars Vissvētākajā vietā pārplīsa
no augšas līdz apakšai.)
11. Kas lūdza Pilātam Jēzus ķermeni apbedīšanai? (Jāzeps)
12. Pabeidz pantu “.. Kristus ir vienreiz grēku dēļ..” (“.. Kristus ir
vienreiz grēku dēļ miris, taisnais par netaisniem..”).
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Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem

Atkārtošanas
spēle
pirmsskolniekiem

1.

Ko Jēzus nesa, kad gāja, lai tiktu sists krustā? (Savu krustu.)

2.

Ko Jēzus tādu nesa, kas pieder mums? (Mūsu grēkus.)

3.

Kāpēc Jēzus nomira pie krusta? (Lai mēs varētu gūt grēku
piedošanu.)

4.

Kā tu vari saņemt piedošanu? (Uzticoties Kungam Jēzum kā
Glābējam.)

Mācību aktivitāte
Slavēšanas laiks
Kopā ar bērniem slavējiet Jēzu. Nodziediet slavas dziesmas, kas patīk
bērniem. Iedrošiniet viņus īsās liecībās slavēt Dievu.
Turpiniet ar lūgšanu, iedrošinot bērnus pateicības lūgšanās vienā teikumā pateikt, ko Jēzus ir darījis viņu labā.
Šai aktivitātei jums noteikti būs nepieciešams palīgs.
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Apļi
Izgrieziet apļus, kā
tas ir ieteikts iepriekš,
bet nerakstiet uz tiem
punktus.
Ja vēlaties, izmantojiet
zelta, melno, sarkano
un balto krāsu no
“Bezvārdu grāmatas”
un spēles laikā
atkārtojiet katras krāsas
nozīmi. (Ja neesat
pazīstami ar “Bezvārdu
grāmatu”, pajautājiet
vietējam Bērnu kristīgās
izglītības apvienības
darbiniekam vai
sazinieties ar BKIA
ofisu.)
Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš var
izņemt apli, tad norādīt
uz līdzīgu apli uz
aploksnes.
Bērns patur apli līdz
spēles beigām.
Turpiniet uzdot
jautājumus no 1. līdz 4.
stundai līdz, būs izvilkti
visi apļi.
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5. stunda

Augšāmcelšanās
Rakstu vietas

Stundas vadlīnijas

Mateja 28:1–15;
Marka 16:1–14;
Lūkas 23:55–24:12;
Lūkas 24:36–48;

Ievads
Vēstule no Mārtiņa.

Notikumu attīstība

Jāņa 20:1–21

1. Kareivji apsargā kapu.

Centrālā patiesība

2. Zemestrīce: eņģelis noveļ akmeni.

Jēzus Kristus ir augšāmcēlies no mirušajiem un
mūžam dzīvo.

Pielietojums

Neatpestītajiem: Kad tu uzticies Viņam, vari būt
pārliecināts, ka par tavu grēku ir samaksāts
pilnībā.
Atpestītajiem: Tu vari iepazīt Viņu arvien vairāk un
cerēt būt kopā ar Viņu mūžīgi.

Bībeles pants

“Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžos.”
Atklāsmes grāmata 1:18

3. Kareivji skrien, lai izstāstītu par to.
4. Viņi piekrīt melot.
5. Sievietes atnāk ar smaržvielām.
6. Viņas redz tukšo kapu.

CPN

7. Pēteris un Jānis atnāk uz kapu.

CPA

Kulminācija
Marija Magdalēna satiek Kungu.

Attēli: 4-6, 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 un 5-6
vai
figūras: 2, 4, 5, 6, 15, 31, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45 un 51.
Foni (ieteicams): Dārzs un iekšējais skats (ja ir
iespējams, ar slēgtām durvīm).
Un
Nokopējiet vēstuli (44. lpp.) un ielieciet aploksnē.

Mācību aktivitāte
Bērnu traktāti vai “Bezvārdu grāmata” katram
bērnam.
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Noslēgums
Ziņa izplatās.

Uzskate

CP

CPN
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Stunda
Ivar un Jana,
Pirms nodarbības vēstuli
nokopējiet un ielieciet
aploksnē.

Man ļoti žēl, ka jūs vairs nedzīvojat mums kaimiņos. Skola ir atsākusies. Man
tas ļoti patīk, jo īpaši tad, kad mums ir fizkultūra. Kādu dienu skolotājs Ozoliņš
teica, ka Lieldienas ir jaukas brīvdienas, taču viņš jautāja, kā Jēzus varēja
uzcelties no mirušajiem. Viņš teica, ka mācekļi droši vien tikai izdomāja šo
notikumu. Man patīk skolotājs Ozoliņš, taču man visu laiku neliek miera tas,
ko viņš sacīja par Jēzu un Viņa mācekļiem. Ja Jēzus nav dzīvs, tad kāda jēga
būt kristietim? Ko tu par to domā?
Pagājušajā nedēļas nogalē es apmeklēju dzelzceļa muzeju. Tas tik bija to
vērts!
Citādi viss pa vecam.
Raksti drīz!
Tavs draugs 			

Attēls 4–6

Mārtiņš

Šodien mēs paskatīsimies, vai varam Mārtiņam palīdzēt.

1. aina
Ieteicamais fons: Dārzs. Uzlieciet kareivjus (31), kapu (37) un akmeni (38)
virs ieejas kapā.

Jūs varat iegādāties platu
apaļu polistirola gabalu un
izmantot to, lai parādītu,
kā lielais akmens tika
pievelts un vēlāk aizvelts.

“Šis būs pats vieglākais darbs,” karavīri nodomāja. “Nav taču grūti sargāt miruša vīra kapu!”
Vienīgais, ko viņiem vajadzēja darīt, bija sargāt, lai šī mirušā vīra sekotāji nenozog Viņa ķermeni un neizliekas, ka Viņš ir atkal dzīvs. Taču
kapa tuvumā nebija ne miņas no Jēzus sekotājiem. Dārzā bija ļoti klusi ... līdz pat ļoti agram svētdienas rītam.

2. aina
Attēls 5-1

Ieteicamais fons: Dārzs.

Pēkšņi sākās spēcīga zemestrīce un parādījās Dieva eņģelis. Viņš mirdzēja kā zibens, un viņa drēbes bija baltas kā sniegs. Eņģelis piegāja pie
kapa un novēla akmeni.
Pārvietojiet akmeni (38), lai atklātu atvērto kapu. Uzlieciet eņģeli (39) uz
akmens (38).

Sargi bija pārbijušies. Viņi bailēs drebēja un bez samaņas nokrita uz
zemes.
Noņemiet kareivjus (31).

Kad kareivji atguvās no izbīļa, viņi aizbēga. Daži no viņiem steidzās,
lai pastāstītu reliģiskajiem vadītājiem par eņģeli, kas novēla akmeni no
kapa.
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Kāpēc eņģelis tā darīja? Vai viņš to darīja, lai ļautu Jēzum iznākt no
kapa? Nē! Viņš to darīja, lai parādītu, ka kaps ir tukšs. Kapā vairs nebija
Jēzus Kristus miesas. Dievs bija Viņu uzcēlis no mirušajiem. Cilvēki
varēja ieiet kapā un paši apskatīties.
Jēzus bija dzīvs. Viņam joprojām bija tāds pats ķermenis, jo Viņa
plaukstās un kājās no naglām vēl bija palikušas rētas. Taču kaut kas
bija citādāk. Viņš varēja iziet no kapa, pirms akmens bija novelts. Viņš
varēja iziet caur durvīm, tās neatverot. Viņam bija brīnišķīgs jauns ķermenis, kuru Viņš ņems līdzi uz Debesīm. Jā, tieši tā, kā Viņš bija teicis,
trešajā dienā Viņš atgriezās dzīvē. Kaps bija tukšs, un akmens bija novelts malā.

CP

Noņemiet visas figūras.

3. aina
Iespējamais fons: Dārzs. (Šai ainai jūs varat izmantot atsevišķu mazu flaneļa
dēli.) Uzlieciet kareivjus (31) un reliģiskos vadītājus (15).

Karavīri izstāstīja visu, kā bija noticis.
“Nevienam to nestāstiet,” piekodināja reliģiskie vadītāji un atnesa diezgan lielu naudas summu.
“Mēs jums dosim šo,” viņi teica, “ja apsolāt, nevienam neteikt to, kas
jums zināms. Sakiet, ka jūs bijāt aizmiguši un, kamēr gulējāt, Jēzus
mācekļi bija atnākuši un nozaguši Viņa miesas.”
Bija diezgan muļķīgi dot tādu pavēli, taču kareivji neatteicās no naudas.
Daudz cilvēku arī noticēja tam, ko kareivji stāstīja.
Noņemiet visas figūras.

Kad Jēzus tika apglabāts, kādas sievietes, ar kurām Jēzus bija draudzējies, vēlējās svaidīt Viņa ķermeni ar saldi smaržīgo eļļu, kā to jau bija
darījis Nikodēms. Taču bija jau par vēlu. Viņas bija redzējušas, kā lielais akmens tika aizvelts kapam priekšā. Pēc tam viņas bija devušās mājās. Tā kā nākošā diena bija Sabats (īpaša diena jūdiem, kad viņi atpūtās
un pielūdza Dievu), viņas nevarēja doties pie kapa. Tiklīdz Sabats bija
beidzies, sestdienas vakarā sievietes sagatavoja visu, ko bija nolēmušas
ņemt līdzi uz Jēzus Kristus kapu.

Parasti mirušo ierīvēja
ar smaržvielām pirms
apbedīšanas, taču
sievietes nevarēja to
izdarīt, jo bija Sabats.

Attēls 5–2

4. aina
Ieteicamais fons: Dārzs. Uzlieciet Mariju Magdalēnu (40) un pārējās
sievietes (41).

Svētdienā agri no rīta viņas devās ceļā. Bija vēl tumšs, kad viņas izgāja
no mājām. Marija Magdalēna gāja pa priekšu. Tur bija vēl cita Marija,
Salome un Johanna, un varbūt arī vēl citas. Viņas visas bija ļoti noskumušas.
“Kā mēs nokļūsim pie Jēzus?” viņas vaicāja. “Kas novels akmeni nost
no kapa?”
Tā bija liela problēma, tomēr tas viņas neatturēja. Viņas laikam nemaz
nezināja, ka Jēzus kapu apsargāja romiešu karavīri.
45

Marija Magdalēna kļuva par
uzticīgu sekotāju pēc tam,
kad Jēzus bija atbrīvojis
viņu no dēmoniem. (Skat.
Lūkas 8:2.)
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Kad viņas bija tik tuvu kapam, ka varēja to redzēt, sievietes pamanīja,
ka kaps ir vaļā! Marija Magdalēna nolēma ieskatīties tajā.
Uzlieciet kapu (37) un akmeni (38) netālu no ieejas kapā.

Marija steigšus devās pie sievām.
“Viņa tur nav! Viņš ir pazudis! Viņa miesas tur vairs nav!”
Pavēstījusi svarīgo ziņu, viņa steidzās tālāk.
Kas bija noticis? Vai Pēteris un Jānis par to zina?
Marija Magdalēna atrada Jāni un Pēteri.
“Viņi ir paņēmuši Kungu Jēzu no kapa, un mēs nezinām, kur viņi to ir
nolikuši,” viņa sauca.
Pēteris un Jānis nekavējoties devās uz kapu, un Marija viņiem sekoja.
Ja viņa būtu palikusi kopā ar pārējām sievām, viņa būtu uzzinājusi kaut
ko vairāk. Pēc tam kad Marija bija aizgājusi, sievas redzēja eņģeli. (Eņģeļi var parādīties un atkal pazust sekundes laikā.)

Attēls 5–3

Uzlieciet eņģeli (39).

“Nebīstieties,” eņģelis uzrunāja sievietes. “Es zinu, jūs meklējat Jēzu,
kuru piesita krustā. Viņa šeit nav. Viņš ir augšāmcēlies. Viņš teica, ka tā
notiks. Nāciet un apskatiet to vietu, kur Viņš gulēja.”
Mūsu Bībeles pantā ir rakstīti šādi vārdi.
Māciet Bībeles pantu no Atklāsmes grāmatas 1:18, izmantojot uzskati. Pats stāsts
izskaidro pantu. Atkārtojiet pantu, tad atgriezieties pie stundas izskaidrošanas.

CPN
Izmantojiet jūsu grupas
bērnu vecumam un
pieredzei atbilstošus
grēka piemērus.

Pirmsskolnieku dziesma:
nodziediet “Jēzus mani
mīl”.

Sievietes piegāja tuvāk kapam un redzēja, ka Jēzus tur nav.
Ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām, ka Kungs Jēzus ir dzīvs. Citādi mēs nezinātu, ka Viņa nāve ir viss, kas nepieciešams, lai samaksātu par mūsu
grēkiem.
Kad mēs grēkojam, tad tas ir tā, it kā mēs Dievam paliktu parādā. Tas ir
kā rēķins, kas būs jāapmaksā.
Kāds izskatītos tavs rēķins? Zagšana? Nepaklausība? Vēlēšanās iet
savu ceļu? Slikti vārdi? Krāpšana? Kaušanās? Ja tev pašam vajadzētu
savu rēķinu apmaksāt, iznākums būtu nāve, kas nozīmē pilnīgu atšķirtību no Dieva.
Kad Jēzus nomira, Viņš sacīja: “Viss piepildīts!” Tas nozīmēja, ka Viņš
grēku parādu bija nomaksājis pilnībā. Pierādījums, tam, ko Jēzus izdarīja, ir fakts, ka Dievs Viņu uzcēla no mirušajiem. Kad tu uzticies Jēzum
Kristum kā savam Glābējam, tavs parāds ir pilnībā dzēsts. Varbūt, ka
tu jau zini, ka tavs grēks ir kā milzīgs parāds Dievam. Vai tu ticēsi tam,
ka Jēzus ir par to visu samaksājis, un uzticēsies Viņam kā savam Glābējam? Pateicies par to, ka Viņš ir samaksājis grēku parādu, un lūdz, lai
Viņš nolīdzina arī tavu parādu Dievam. Viņš to izdarīs tanī pašā brīdī,
tiklīdz tu Viņam uzticēsies. Ja tu Viņam neuzticēsies, tad tev pašam
jānomaksā savs parāds. To nevar nomaksāt ar naudu vai cenšoties būt
labs. Ja tu par to maksā pats, tad tev jāizcieš Dieva sods mūžīgi. Cik gan
skumji tas būtu, ja tev būtu vienalga, ir Jēzus dzīvs vai nē.
Sievietes to pašas varēja redzēt.
Eņģelis sacīja: “Ejiet ātri un stāstiet mācekļiem, ka Viņš ir augšāmcēlies
no mirušiem.”
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Viņas sajūsmā steidzās par to pastāstīt mācekļiem.
Noņemiet visas figūras.
Attēls 5–4

5. aina
Ieteicamais fons: Dārzs. Uzlieciet Pēteri un Jāni (43).

Tanī pašā laikā Pēteris ar Jāni skrēja pie kapa. Mazliet lēnāk viņiem
sekoja Marija Magdalēna.
Uzlieciet kapu (37) un akmeni (38). Pārvietojiet Pēteri un Jāni tuvāk pie
kapa.

Jānis atskrēja pirmais un apstājās pie kapa. Pēteris aizspraucās viņam
garām un iegāja kapā. Jānis viņam sekoja. Tur viņi ieraudzīja savādu
skatu. Linu audums, kurā Jāzeps un Nikodēms bija ietinuši Jēzu, joprojām atradās tur. Tas bija saglabājis cilvēka formu, taču bija tukšs. Audums, kas bija Viņam uz sejas, bija nolikts atsevišķi. Kaut kādā veidā
ķermenis bija izkļuvis no linu audekla, to neattinot. Mēs zinām, ka
tanī brīdī Jānis to redzēja un noticēja. Jā! Viņu Kungs ir dzīvs! Cik
brīnišķīgi!
Kristīgais zēn vai meitene, tavs Kungs un Glābējs ir dzīvs. Šodien, pēc
2000 gadiem Viņš joprojām vēl ir dzīvs. Viņš dzīvos mūžīgi. Bībelē
augšāmcēlušais Kungs saka: “Es biju miris un, redzi, Es esmu dzīvs
mūžu mūžam, un Man ir nāves un elles atslēgas.” (Jāņa atklāsmes grāmata 1:18.) Vai tas nav brīnišķīgi, ka ikkatru brīdi tev līdzās var atrasties īsts, dzīvs Glābējs! Tāpēc, ka Viņš ir dzīvs, tu vari Viņu iepazīt
arvien vairāk un vairāk. Runā ar Viņu biežāk. Nozīmē kādu īpašu laiku
katru dienu, kad tu ar Viņu sarunājies. Ir ļoti svarīgi atcerēties, ka Viņš
ir ar tevi skolā, rotaļu laukumā, visur, kur vien tu esi. Tu vari Viņam
izstāstīt savus noslēpumus un problēmas. Vai tu neesi priecīgs, ka Viņš
ir dzīvs un patiess?

Jūs varat atnest uz
klasi linu auduma
gabalu, lai parādītu
bērniem. Ļaujiet viņiem
pieskarties audumam,
kad stāstīsiet šo stāsta
daļu.

CPA
Parādiet kartīti ar
pielietojumu atpestītam
bērnam: “Tu vari iepazīt
Viņu arvien vairāk un
cerēt būt kopā ar Viņu
mūžīgi.”

Noņemiet Pēteri un Jāni (43).

Pēteris un Jānis arī bija ļoti priecīgi, ieraugot kapu tukšu.
Uzlieciet Mariju Magdalēnu (44).

Marija Magdalēna piegāja pie kapa un ieskatījās tajā.
Uzlieciet eņģeļus (51).

Viņa tur ieraudzīja divus eņģeļus, kas viņai jautāja: “Sieva, kāpēc tu
raudi?”
“Viņi ir paņēmuši manu Kungu, un es nezinu, kur viņi To ir likuši,” viņa
noskumusi stāstīja. Viņa pagriezās un caur asarām kādu ieraudzīja.
Daži komentētāji apgalvo,
ka Marijas acis bija
„neredzīgas”, gluži kā
mācekļu acis ceļā uz
Emavu. Citi domā, ka
Marija varēja neatpazīt
Jēzu savu lielo skumju
dēļ.

Noņemiet visas figūras.

6. aina
Ieteicamais fons: Dārzs.

“Sieva, kādēļ tu raudi? Ko tu meklē?” Kāds viņai jautāja.
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Marija domāja, ka tas ir dārznieks.
“Kungs, ja tas bijāt jūs, kas Viņu paņēma, tad, lūdzu, sakiet, kur Viņš ir,
un es Viņu paņemšu,” viņa teica.

Attēls 5–5

Uzlieciet Jēzu (45).

Vīrs, kas tur stāvēja, teica: „Marija!”

CPA

Un tajā pašā brīdi Marija saprata, ka tas ir Jēzus.
“Mans Kungs!” viņa iesaucās. Bībelē rakstīts, ka Marija Magdalēna
bija pirmais cilvēks, kurš redzēja Jēzu pēc augšāmcelšanās no mirušajiem (Marka 16:9).
“Ej pie Maniem brāļiem, Maniem sekotājiem, un pavēstī, ka es dodos
pie Sava Tēva,” Jēzus viņai sacīja.
Marija redzēja un tagad pilnīgi droši zināja, ka Jēzus ir dzīvs. Patiesi,
vairāk nekā pieci simti cilvēku Viņu redzēja. Daži no viņiem par to
uzrakstīja Bībelē. Mēs varam būt droši, ka Dieva Dēls nepalika miris.
Viņš ir dzīvs arī šodien. Viņš teica Marijai, ka atgriežas Debesīs. Tur
Viņš ir arī šodien.
Kristīgais zēn vai meitene, vai tas nav brīnišķīgi, ka tu Viņu iepazīsti
arvien vairāk un vairāk katru dienu? Tu vari gaidīt to brīdi, kad varēsi
būt kopā ar Viņu Debesīs mūžīgi. Bībelē teikts, ka mēs būsim ar Dievu kopā mūžīgi (1.Tesaloniķiešiem). Tāpēc, ka Jēzus Kristus uzcēlās
no mirušiem, katram patiesam kristietim pie Viņa otrās atnākšanas tiks
dots jauns ķermenis, līdzīgs tam, kādu saņēma Jēzus, kad tika pamodināts no mirušiem. Taču līdz tam pacenties Viņu labāk iepazīt. Lasi
Bībeli un runā ar Viņu katru dienu. Saki Viņam, ka tu gribi Viņu labāk
iepazīt kā īstu personību, kā dzīvo Glābēju un tavas dzīves Kungu. Marijai nebija nemazāko šaubu par to, ka Viņš bija dzīvs un patiess.
Noņemiet visas figūras.

7. aina
Ieteicamais fons: Iekšskats (ja ir iespējams, tad ar aizvērtām durvīm). Uzlieciet
(2, 4, 5 un 6) un Mariju Magdalēnu (44).

Marija Magdalēna gāja pie mācekļiem un pastāstīja tiem, ka redzējusi
augšāmcēlušos Kungu Jēzu, kā arī visu, ko Viņš tai tika sacījis. Pārējās
sievietes, kas dzirdēja eņģeli runājam, arī darīja šo labo vēsti visiem
zināmu. Mācekļi nesaprata, vai viņiem vajadzētu ticēt sievietēm, taču
Marija Magdalēna zināja.
Noņemiet Mariju Magdalēnu (44) un Tomu (5).

Arī pārējās sievietes zināja, jo Jēzus bija vēlāk ceļā viņām parādījies.
Lai gan viņas bija dzirdējušas eņģeļa ziņu, viņas vienalga bija ļoti izbijušās, kad ieraudzīja Jēzu.
“Nebīstieties,” Viņš teica.
Kas tā bija par dienu sievietēm! Skumjas pārvērtās priekā, bailes – ticībā. Bet mācekļi joprojām bija apjukuši un vēl nebija redzējuši Kungu
Jēzu.
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8. aina
Tanī vakarā mācekļi bija sapulcējušies aiz aizslēgtām durvīm. Bībelē
rakstīts, ka viņi bija nobijušies no ebrejiem (Jāņa 20:19).
Tad pēkšņi viņi pārsteigumā izsaucās. Jēzus bija starp viņiem.
Novietojiet Jēzu (45).

Aizslēgtās durvis nebija šķērslis Jēzum. “Miers ar jums,” Viņš sacīja.
Sākumā visi mācekļi ļoti izbijās. Viņi domāja, ka redz spoku.
“Kāpēc jūs esat tik izbijušies?” Jēzus tiem jautāja. “Paskatieties uz Manām rokām un kājām.”
Viņš rādīja naglu atstātās rētas.
“Pieskarieties Man un pārliecinieties,” Viņš tos mudināja. “Spokam
nav miesas.”
Tagad mācekļi zināja, ka tā ir patiesība. Nu viņi bija priecīgi, pat laimīgāki nekā agrāk.

Attēls 5–6

“Vai jums ir kaut kas ēdams?” Jēzus tiem jautāja.
Viņi tam iedeva gabalu vārītas zivs un skatījās, kad Viņš to ēda. Jā, Viņš
bija īsts, Viņš bija dzīvs. Jēzus ar mācekļiem kādu brīdi vēl aprunājās.
“Kad Es vēl biju pie jums,” Viņš atgādināja, “Es jums pastāstīju visu,
kas rakstīts Vecajā Derībā par Mani, kam jāpiepildās.”
Jēzus palīdzēja tiem saprast, ka Dievs Savā Vārdā ir teicis, ka Viņam
vajadzēs ciest un trešajā dienā augšāmcelties no mirušajiem.
“Tagad es vēlos, lai jūs par to stāstītu citiem,” Viņš teica.
Jā, viņiem ir jāstāsta šī Labā Vēsts. Tas jāzina visiem! Glābējs dzīvo!
Tu to esi dzirdējis, bet vai tas atstāj iespaidu uz tevi? Vai tu esi pieņēmis
Jēzu kā savu Glābēju, kā tādu, kurš ir samaksājis par visiem taviem
grēkiem? Tev ir nepieciešams Jēzus. Ja neesi vēl uzticējies Jēzum, tad
tev par visiem saviem grēkiem nāksies maksāt pašam. Pieņem Viņu šodien. Saki, ka tu nevēlies saņemt sodu par katru savu grēku. Saki Viņam
paldies, ka Viņš ir samaksājis tavu grēku parādu, un aicini Viņu kļūt par
tavu Glābēju. Tad tu iepazīsi Viņu kā dzīvo Glābēju.

CPN

Noņemiet visas figūras.
Atkārtošanas
spēle

Atkārtošanas jautājumi
1.

Ko kareivji stāstīja par notikumiem pie kapa? (Viņi stāstīja, ka
atnāca mācekļi un izzaga Jēzus ķermeni no kapa.)

2.

Kāpēc kareivji meloja? (Jūdu vadītāji apsolīja kareivjiem naudu,
ja tie melos.)

3.

Kas atšķirīgs bija Jēzus augšāmceltajā ķermenī? (Viņš varēja
iziet cauri durvīm un sienām.)

4.

Ko sievietes bija iecerējušas darīt pie kapa? (Apstrādāt Jēzus
ķermeni ar smaržvielām.)

5.

Ko sievietes atrada kapā? (Akmens bija novelts. Dažas sievietes
ieraudzīja eņģeli.)
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Krusti un kapi
Sagatavojiet divus
evaņģelizācijas kartīšu
komplektus ar krusta
un kapa attēliem, ko
izmantojāt Evaņģēlija
vēsts pasniegšanā
1. stundā. (59. lpp.)
Nolieciet visas divpadsmit
kartītes uz galda ar
attēliem uz leju.
Sadaliet klasi divās
komandās un pamīšus,

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

uzdodiet jautājumus par
katru no tām.
Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš var
izvēlēties divas kartītes.
Ja vēsts uz kartītēm
sakrīt, bērns patur tās
savai komandai.
Ja kartītes nesakrīt, bērns
noliek tās atpakaļ vietā.
Uzvar komanda, kurai
spēles beigās ir vairāk
kartīšu.

6.

Ko pierāda Jēzus augšāmcelšanās? (Grēka parāds ir pilnībā
samaksāts.)

7.

Kurš pirmais ieraudzīja Kungu Jēzu pēc augšāmcelšanās? (Marija
Magdalēna.)

8.

Ko Pēteris un Jānis ieraudzīja, kad atnāca pie kapa? (Līķauti bija
kapā, bet ķermeņa nebija.)

9.

Kur Kungs Jēzus satikās ar Saviem mācekļiem? (Viņš ienāca
istabā, kur mācekļi bija sapulcējušies aiz slēgtajām durvīm.)

10. Ko Jēzus izdarīja, lai pierādītu, ka Viņš ir īsts? (Parādīja
mācekļiem rētas uz rokām un kājām; teica, lai viņi pieskartos
rētām; apēda dažas zivis.)
11. Ko saņems katrs patiesais kristietis dienā, kad Kristus atgriezīsies?
(Augšāmcelto ķermeni.)
12. Cik ilgi Jēzus dzīvos? (Mūžīgi)

Atkārtošanas
spēle
pirmsskolniekiem

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem

Krusti un kapi
Spēlējiet, kā ir
norādīts iepriekš,
izmantojot jautājumus
pirmsskolniekiem no 1.
līdz 5. stundas vielas.
Ja ir laiks, ļaujiet bērniem
parunāt par to, ko nozīmē
katrs evaņģēliskais
simbols.

1.

Kur ielika Jēzus ķermeni pēc Viņa nāves? (Kapā)

2.

Kur bija akmens, kad sievietes atnāca pie kapa? (Novelts no ieejas
kapā.)

3.

Ko eņģelis teica par Jēzu? (“Viņa nav šeit, jo Viņš ir
augšāmcēlies.”)

4.

Kur Jēzus dzīvo šodien? (Debesīs un tajos cilvēkos, kuri uzticējās
Viņam kā Pestītājam.)

Mācību aktivitāte
Atbildi uz vēstuli

Bērnu traktāti un
“Bezvārdu grāmata”
ir pieejami BKIA ofisā
(Bērnu kristīgās izglītības
apvienībā).

Lai bērni palīdz jums atbildēt uz vēstuli, ar kuru jūs iesākāt stundu. Kad
ar bērniem pārrunāsiet vēstules saturu, jūs varat pierakstīt atbildes uz
baltās tāfeles vai lielas papīra lapas.
Alternatīva: Katram bērnam iedot papīra lapu un zīmuli, lai viņš varētu
uzrakstīt vēstuli, ko pēc aktivitātes visi kopā varētu apspriest.

Mācību aktivitāte
Pastāsti Labo Vēsti
Atnesiet evaņģelizācijas palīglīdzekli, piemēram, bērnu traktātu vai
“Bezvārdu grāmatu”, un paskaidrojiet, kā bērni var to izmantot, lai stāstītu citiem Labo Vēsti.
Pēc īsas demonstrācijas, ja laiks atļauj, dodiet bērniem iespēju pa pāriem patrenēties palīglīdzekļa izmantošanā.
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6. stunda

Debesbraukšana
Stundas vadlīnijas

Rakstu vietas
Mateja 26:32;
Mateja 28:7, 10, 16–20;
Jāņa 20:24–39;
Jāņa 21:1–17;
Apustuļu darbi 1:3–11;

Ievads
“Pēc skolas nekavējoties nāc mājās.”

Notikumu attīstība
1. Toms palaida garām tikšanos ar Kungu.

1. Korintiešiem 15:3–7

2. Mācekļi stāsta viņam.

Centrālā patiesība

3. Toma neticība.

Jēzus Kristus ir Kungs.

4. Atnāk Kungs Jēzus.

Pielietojums

Neatpestītajiem: Kad tu uzticies Viņam kā
Pestītājam, Viņš būs tavas dzīves Kungs.
Atpestītajiem: Paklausi Jēzum, īpaši Viņa pavēlei
stāstīt citiem.

5. Toms ierauga un notic.

CPN

6. Kungs Jēzus parādās Galilejā.
7. “Man ir dota visa vara.”

CPA

8. Kungs runā ar mācekļiem uz Eļļas kalna.
CPA

Bībeles pants

“Dievs Viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis Viņam
Vārdu pāri visiem vārdiem.” Filipiešiem 2:9

Kulminācija
Viņš paceļas Debesīs.

Uzskate

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

CPA

Noslēgums

vai

Eņģeļi: “Viņš atnāks atkal.”
figūras: 2, 4, 5, 6, 45, 46, 47, 48, 49, 50 un 51.
Izgrieziet mākoni un tā aizmugurē pielīmējiet
flaneļa audumu.
Foni (ieteicams): Iekšskats, ārskats un kalna
virsotne.

Un
Dažas bērnu evaņģelizācijas traktātu kopijas.
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Sagatavojiet vienkāršu
pulksteni ar zelta
ietvaru, baltu ciparnīcu
un melniem cipariem.
Piestipriniet sarkanos
rādītājus, lai tie būtu
uzlikti uz 11:55.
Kā alternatīvu pulksteņa
vietā izmantojiet vienkāršu
zīmi ar uzrakstu:
“Atvērts/ienāciet”, ko var
iegādāties kancelejas
piederumu veikalā.
Atsaucieties uz šeit
dotajiem paskaidrojumiem
un izmantojiet vārdus uz
zīmes “atver” savu dzīvi
Jēzum, un Viņš “ienāks”;
kādudien Jēzus “nāks
atkal”.

Evaņģēlija vēsts pasniegšana
Evaņģēlija pulkstenis
Par ko tev liek domāt pulkstenis?
Ļaujiet bērniem atbildēt, piemēram, cik pulkstenis, cik ilgi vēl ir jāgaida, lai
kaut ko darītu, utt.

Kad es lūkojos šajā pulkstenī, tas man atgādina, ka Jēzus kādu dienu
atgriezīsies uz Zemes, – varbūt tas notiks jau drīz. Vai esi gatavs Viņa
atnākšanai?
Norādiet uz cipariem.

Šie tumšie cipari atgādina man par grēka tumsu. Grēks ir tas sliktais,
ko tu domā, saki vai dari, kas pārkāpj Dieva likums. Bībelē ir rakstīts:
“Visi ir grēkojuši” (Romiešiem 3:23). Savu grēku dēļ tu esi pelnījis
Dieva uzlikto sodu par grēkiem – būt mūžīgi šķirtam no Dieva šausmīgajā vietā. Tavu grēku dēļ Dievs nevar būt kopā ar tevi, jo Dievs ir svēts
(nevainojams).
Bet Dievs mīl tevi un radījis veidu, ka tavi grēki var tikt piedoti! Viņš
sūtīja Savu nevainojamo Dēlu, Kungu Jēzu uz zemes. Jēzus ir Dievs
Dēls, un Viņš nekad nav grēkojis. Tāpēc Viņš ir vienīgais, kas var atbrīvot tevi no soda par grēku. Jēzus ir nācis, lai būtu par tavu Labāko
Draugu, bet grēks traucē tavām attiecībām ar Jēzu. Tāpēc, lai sāktu veidoties šīs attiecības, Jēzum vispirms bija jānomirst par taviem grēkiem,
uzņemoties tavu sodu. Bībelē ir rakstīts: “Kristus ir miris par mūsu grēkiem” (1. Korintiešiem 15:3).
Norādiet uz bultām.

Sarkanas bultas atgādina man, ka Jēzus rokas un kājas bija pienaglotas pie krusta. Viņš cieta, noasiņoja un nomira uz krusta, lai samaksātu par tavu un manu grēku. Bet Jēzus nepalika miris! Bībeles pants
turpinās: “Viņš aprakts un trešajā dienā augšāmcēlies pēc rakstiem”
(1. Korintiešiem15:4). Jēzus augšāmcēlās!
Pēc 40 dienām Jēzus atgriezās Debesīs. Šodien Viņš ir tur un sagatavo
brīnišķīgu mājvietu tiem, kas uzticējušies Viņam kā Pestītājam. Debesu
pilsētā ielas būs no zelta.
Norādiet uz ietvaru.

Jēzus apsolīja atgriezties, lai paņemtu Sev līdzi uz Debesīm tos, kuri
uzticējušies Viņam, lai šie cilvēki mūžīgi dzīvotu kopā ar Viņu. Vai esi
uzticējies Jēzum kā savam Pestītājam?
Norādiet uz ciparnīcu.

Bībelē ir rakstīts: “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība.” (Jāņa 3:36)
Kad uzticies Jēzum, Viņš piedod tavu grēku un atpestī tevi no soda par
to. Jēzus sagatavo tevi Viņa atnākšanai un Debesīm. Vai esi gatavs?
Nedzīvo šodien, nebūdams pārliecināts, ka tavas attiecības ar Jēzu ir
sakārtotas.
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Stunda
Vai jums ir kādreiz iznācis kaut ko ļoti svarīgu nokavēt tāpēc vien, ka
jūs nebijāt tur, kur jums vajadzēja būt?
Aijas mamma teica: “Pēc skolas nekavējoties nāc mājās.” Tomēr meitene māmiņas norādījumam nepievērsa nekādu uzmanību. Pēc skolas
viņa rotaļājās ar Ilzi, apstājās, lai paskatītos veikala skatlogā, un pārnāca mājās apmēram stundu vēlāk.
“Aija, es tev teicu, lai tu pēc skolas nāktu taisni uz mājām. Es tev nepateicu, kāpēc, jo gribēju sagādāt tev pārsteigumu,” sacīja Aijas māmiņa.
“Marika un viņas vecāki bija ciemos, taču viņiem bija jābrauc prom,
pirms tu atgriezies.”
Marika dzīvoja kaimiņos un bija Aijas labākā draudzene. Marikas ģimene pirms gada pārcēlās dzīvot citur, un kopš tā laika meitenes nebija
redzējušās. Aija bija ļoti noskumusi, un viņai bija kauns. Viņa tik ļoti
būtu gribējusi satikt Mariku.

1. aina

Attēls 6–1

Ieteicamais fons: Iekšskats. Uzlieciet mācekļus (2, 4 un 6) un Tomu (46).

Toms bija viens no Jēzus mācekļiem, taču viņš nebija kopā ar visiem
pārējiem, kad Jēzus tiem parādījās pēc augšāmcelšanās.
“Tom, mēs redzējām Viņu dzīvu!”
“Tom, žēl, ka tevis te nebija.”
“Viņš bija tieši tāds pats kā agrāk, bet tomēr mazliet savādāks. Viņš
ienāca istabā, neatverot durvis.”
“Viņš parādīja mums savas naglu caurdurtās rokas.”
Viņi bija sajūsmināti un tik daudz ko gribēja pastāstīt Tomam, taču
Toms nespēja būt laimīgs. Viņš vienkārši nevarēja noticēt notikušajam.
“Ja es neredzu naglu zīmes Viņa rokās un nelieku savu pirkstu naglu
rētās, nelieku savu roku Viņa sānos, es neticēšu,” teica Toms.
Kungam ļoti rūpēja šis neticīgais māceklis.

2. aina
Nedēļu vēlāk, kad mācekļi atkal bija kopā, arī Toms bija ar viņiem.
Telpas durvis bija aizvērtas. Pēkšņi, neatveroties durvīm, tur parādījās
Jēzus. Man šķiet, ka Viņš atnāca Toma dēļ.
“Miers ar jums,” Viņš teica.
Uzlieciet Jēzu (45) pa kreisi no Toma (46).

Jēzus parādīja Tomam šķēpa atstāto rētu sānos un naglu rētas Savās
rokās.
“Stiep šurp savu pirkstu un aplūko Manas rokas, un dod šurp savu roku,
un liec to Manos sānos, un neesi neticīgs, bet ticīgs!”
Tanī pašā mirklī Toms ticēja.
Aizvietojiet Tomu (46) ar figūru 47.

“Ak, mans Kungs un mans Dievs,” viņš sauca.
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Attēls 6–3

CPN

Tādēļ, ka stundas mērķis
ir kristīgo bērnu izaugsme,
pestīšanas vēsts ir izteikta
koncentrēti. Iespējams, ka
jums radīsies vēlēšanas
akcentēt evaņģēlija vēsts
pasniegšanu citā mācību
stundas laikā.

Tagad viņš droši zināja, ka viņa Kungs ir uzcelts no mirušajiem. Viņam
pat ir vara pār nāvi. Jā, Jēzus, Dieva Dēls, bija parādījis, ka ir spēcīgāks
par karavīriem, sātanu un pat nāvi. Viņš ir Kungs pār it visu – pār visietekmīgākajiem cilvēkiem un visstiprākajām varām. Kad tu uzticies
Viņam kā savam Glābējam, Viņš kļūst arī tavas dzīves Kungs. Tas nozīmē, ka Viņš rūpējas par tevi. Varbūt, ka tu esi domājis uzticēties Viņam,
lai Viņš varētu tevi atbrīvot no grēkiem. Tu zini, ka tev ir Viņam jāuzticas. Vai tu esi gatavs nodot savu dzīvi Viņam? Tas nozīme paklausīt
un dzīvot Viņam par godu. Kad pārējie skolā kontroldarba laikā špiko,
tu dari to, kas patiktu Dievam. Vai tu vēlies, lai augšāmcēlušais Kungs
Jēzus ir arī tavas dzīves Valdnieks? Toms sauca: “Mans Kungs un
mans Dievs!” Viņš pilnīgi droši zināja, ka Jēzus ir Dievs – Dievs Dēls.
Noņemiet visas figūras.

3. aina
Ieteicamais fons: Ārskats. Aizvietojiet mācekļus (2, 4, 5 un 6).

Izvēlieties grupai
atbilstošus grēcīgas
uzvedības piemērus.

Kādu dienu pieci simti ticīgo bija sapulcējušies vienuviet kopā ar vienpadsmit mācekļiem. Pēkšņi Jēzus bija viņu vidū.
Uzlieciet Jēzu (45).

Attēls 6–4

CPA

CPA

Citā reizē Jēzus satikās ar Saviem mācekļiem uz kalna Galilejā. Viņš
lūdza mācekļus atnākt. Mācekļi cerēja satikties ar Jēzu vietā, kur bija
kopā ar Viņu pavadījuši tik daudz laika pirms Viņa nāves. Jēzum bija
kaut kas ļoti svarīgs sakāms.
“Man pieder visa vara, kā debesīs, tā arī virs zemes.”
Kas par vārdiem! Jēzus teica, ka Viņam ir vara pār ikvienu cilvēku un
pār visu Debesīs un virs zemes. Varbūt, ka jūs esat dzirdējuši, ka raganām ir liela vara. Dievs ir varenāks. Padomājiet par lielākajiem valdniekiem un ķēniņiem. Jēzus ir daudz varenāks par viņiem. Kristīgais zēn
un meitene, tāds ir tavs Kungs!
Jēzus vēl nebija beidzis runāt. “Ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas,” Jēzus pavēlēja mācekļiem.
Ko? Vai viņiem vajadzēja stāstīt evaņģēlija vēsti visai pasaulei? Jā, jo
Jēzus sacīja: “Un Es esmu ar jums no šī brīža līdz pat pasaules galam!”
Viņš – lielais un varenais Kungs būs ar viņiem.
Cik brīnišķīgi! Ja tu esi kristietis, tad Jēzus sūta arī tevi stāstīt citiem
par Viņu. Tas var būt grūti, bet Tas Kungs ir kopā ar tevi, lai palīdzētu
to piepildīt.
Mācekļi bija ļoti priecīgi, dzirdot, ka Jēzus būs kopā ar viņiem vienmēr,
lai arī viņi to nevarēs redzēt. Bija grūti, pēc trīs kopā pavadītiem gadiem
pierast pie tā, ka Jēzu vairs nevar redzēt katru dienu. Dažreiz Jēzus bija
kopā ar mācekļiem un pēc tam Viņš pazuda, tad atkal parādījās, un tā
tas turpinājās četrdesmit dienas.
Taču pats galvenais nav redzēt Jēzu. “Jūs ticat tāpēc, ka esiet mani redzējuši,” Jēzus teica. “Svētīti tie, kas nav mani redzējuši, tomēr tic.”
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Kungs Jēzus runāja par ikvienu no jums, kas esat šeit svētdienskolā un
pazīstat Jēzu Kristu kā savu Glābēju un Kungu. Ja tu esi Viņam uzticējies, Tas Kungs saka tev: “Esi laimīgs.” Kāpēc, lai es būtu laimīgs?

CPA

Atļaujiet bērniem atbildēt.

Mēs arī esam laimīgi, jo Jēzus Kristus ir mūsu Kungs, Viņš par mums
rūpējas. Nav viegli dzīvot un vienmēr paklausīt Viņam, tomēr tas ir pats
labākais veids, kā dzīvot. Varbūt, ka tu vēlētos Viņam uzticēties, taču
nezini, kā to izdarīt. Lūdzu, pienāc pie manis pēc nodarbības, kad pārējie būs jau aizgājuši (nosakiet kādu konkrētu vietu). Es ar prieku parādīšu tev Bībelē, kā šis dzīvais Dievs var kļūt par tavu Glābēju un Kungu.
Noņemiet visas figūras.

Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mācekļi stāstīja Labo Vēsti par augšāmcēlušos Jēzu. Sievietes pastāstīja, ko viņām sacīja eņģeļi, ka mācekļi un
Jēzus satiksies Galilejā. Nav īsti skaidrs, kā viņi zināja, kurā vietā, taču
viņi to zināja.
No Jeruzālemes līdz Galilejai bija apmēram četru, piecu dienu gājums.
Galilejā viņus labi pazina. Cilvēkiem tur droši vien likās savādi, ka viņu
Skolotāja vairs nav ar viņiem. Viņi droši vien uzdeva mācekļiem daudz
jautājumu. Mācekļi stāstīja par Viņa nāvi un augšāmcelšanos. Viņi ar
nepacietību gaidīja to brīdi, kad satiks savu Kungu, ar kuru kopā pirms
Viņa nāves bija pavadīts tik daudz laika.

Kartē parādiet attālumu
no Galilejas līdz
Jeruzālemei.

4. aina
Ieteicamais fons: Kalna virsotne. Uzlieciet mācekļus (49 un 50) un Jēzu (45).

Mācekļi tagad atgriezās Jeruzālemē un Jēzus kopā ar viņiem. Viņi bija
Eļļas kalnā, kas atradās netālu no pilsētas.
“Palieciet šeit Jeruzālemē,” Jēzus tiem sacīja, “līdz nāks tas, kuru Mans
Tēvs ir apsolījis sūtīt, un par ko Es jums jau esmu stāstījis.” (No Lūkas
24:49.)
Mācekļi atcerējās, ka, pirms Jēzus nomira, Viņš teica: “Es aizeju, bet
Tēvs jūs neatstās vienus. Viņš sūtīs Svēto Garu, kas dzīvos jūsos” (no
Jāņa 14:16, 26). Tagad Kungs Jēzus viņiem atgādināja šo apsolījumu.
“Pēc dažām dienām Es nākšu.”
Mācekļiem joprojām bija daudz jautājumu. Vai tad Jēzus nebija jūdu
ķēniņš? Vai tad Viņš pats to neteica? Kad tad Viņš būs ķēniņš?
Viņi jautāja: “Kungs, vai tu tagad celsi Savu valsti Izraēlā?”
“Jūs nekad neuzzināsiet, kad tas notiks,” Viņš atbildēja. “To zina tikai
Tēvs.”
Jēzus pastāstīja par Svēto Garu. “Kad Viņš nāks, jūs saņemsiet spēku
būt par lieciniekiem, mācīt un sludināt par Mani.”
Tā Jēzus vienmēr būs kopā ar viņiem – Svētajā Garā. Jūs nevarat to
redzēt, taču Viņš ir ar tevi un tevī, ja tu mīli Jēzu. Caur Svēto Garu Tas
Kungs tev palīdz paklausīt Viņa pavēlei stāstīt citiem par Jēzu. Man šeit
ir mazi bukletiņi, kas paskaidro Evaņģēliju. Ja tu mīli Kungu Jēzu, vai
tu nevēlētos iedot šo kādam, lai viņš varētu uzzināt par Evaņģēliju? Ja
tu paņemsi vienu bukletiņu, tad mums ir ātri jāapskata daži jautājumi.
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Ja laiks atļauj, varat
iekļaut dažus aspektus no
mācības par Trīsvienību.

CPA
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Parādiet kartīti ar
pielietojumu atpestītam
bērnam: “Paklausi Jēzum,
īpaši Viņa pavēlei liecināt
citiem.”
Bērnu traktāti ir pieejami
BKIA ofisā (Bērnu
kristīgās izglītības
apvienībā).

Kam tu to iedosi? Vai tu jau vari kādu nosaukt vārdā?
Kad tu to iedosi? Otrdien, starpbrīdī vai piektdien pēc baseina, vai citā
laikā?
Ko tu teiksi? “Kopš esmu kļuvis par kristieti, mana dzīve ir tik ļoti izmainījusies. Es vēlētos, lai tu izlasi šo.”
Padomā par šiem jautājumiem. Pirms dod bukletiņu, lūdz savu Kungu,
kurš ir visvarens un ir ar tevi. Viņš palīdzēs tev tieši tāpat, kā Viņš palīdzēja mācekļiem.

5. aina
Jēzu (45) nomainiet ar figūru 48.

Attēls 6–5

Kamēr Jēzus runāja, mācekļi uzmanīgi klausījās un skatījās uz Viņu.
Kad Jēzus bija pabeidzis runāt, Viņa kājas atrāvās no zemes un Viņš
sāka celties augšup. Mācekļi izbrīnā skatījās.
Uzlieciet mākoni, bīdiet to, lai aizklātu Jēzus figūru (48).

Tad mācekļi redzēja mākoni no debesīm laižamies uz leju. Mākonis
laidās lejup, un Jēzus turpināja celties augšup, līdz Viņš iegrima mākonī
un pazuda. Mācekļi turpināja skatīties, taču vairs neko neredzēja!
Noņemiet Jēzu (48) un mākoni.
Lai pirmsskolnieki
iztēlojas, ka raugās
augšup mākoņos.

CPA

Attēls 6–6

Kungs Jēzus Kristus atgriezās atpakaļ Debesīs. Bībelē ir rakstīts, ka
Viņš “ir sēdies pie Majestātes labās rokas augstībā” (Ebrejiem 1:3).
Protams, Dievam nav labās vai kreisās rokas, jo Dievs ir gars. Tas nozīmē, ka Viņš devās, lai būtu kopā ar Savu Tēvu un būtu tronī Debesīs.
Viņš ir Kungs pār visu zemi un visiem cilvēkiem, kas dzīvo uz zemes.
Viņš ir Kungs pār visām zvaigznēm. Viņš ir Kungs pār eņģeļiem.
Kristīgais zēn un meitene, nekad neaizmirsti, kas ir tavs Glābējs. Paklausi Viņam kā savam Kungam. Kad tu to darīsi, tu pats redzēsi, ka
Viņš ir visvarens un var palīdzēt tev pildīt Viņa pavēles. Galvenais, par
ko mēs domājam šodien, ir Viņa pavēle stāstīt par Jēzu citiem. Mācekļi
arī paklausīja šai pavēlei. Bet tobrīd viņi vēl joprojām skatījās debesīs.

6. aina
Uzlieciet vīrus baltajās drēbēs (51).

Parādiet kartīti ar
pielietojumu atpestītam
bērnam.
CPA

Tanī pašā mirklī parādījās divi vīri, ģērbušies baltos tērpos. (Tie laikam
bija eņģeļi.) Viņi uzrunāja mācekļus.
“Galilieši, ko jūs stāvat, skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas uzņemts
debesīs, tāpat nāks, kā jūs Viņu esat redzējuši debesīs aizejam.”
Atgriezīsies? Jā, Viņš atgriezīsies. Daudzi cilvēki netic, ka Viņš ir
Kungs, taču tanī dienā, kad Viņš atgriezīsies uz zemes, visi, kas jebkad
ir dzīvojuši, redzēs, ka Jēzus Kristus ir Kungs. Tā būs brīnišķīga diena
tev, ja Viņš jau ir tavs Glābējs un Kungs.

56

Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

Tā būs skumja un briesmīga diena tev, ja Viņš nav tavs Glābējs un
Kungs. Tad jau būs par vēlu, lai Viņam uzticētos. Vai tu nāksi pie Viņa
šodien, uzticot Viņam savu dzīvi, atļaujot paņemt tavus grēkus nost no
tevis un pieņemot Viņu par savas dzīves Kungu? Saki Viņam tagad:
“Kungs Jēzu, Tu esi Kungs un Pestītājs. Lūdzu, atbrīvo mani no maniem grēkiem un, sākot no šīs dienas, vadi manu dzīvi.”

CPN

Noņemiet visas figūras.

Atkārtošanas jautājumi

Atkārtošanas
spēle

1.

Kurš māceklis nebija kopā ar pārējiem, kad augšāmceltais Kungs
Jēzus satikās ar mācekļiem? (Toms.)

2.

Kad Kungs Jēzus satika Tomu, ko Viņš lika darīt? (Pieskarties
Viņa rētām.)

3.

Ko teica Toms? (“Mans Kungs un Dievs.”)

Uz trīs papīra šķīvjiem
uzrakstiet punktu skaitu
un novietojiet tā, lai tuvāk
bērniem atrastos šķīvis ar
vismazāko punktu skaitu.

4.

Ieliec trūkstošo vārdu: Jēzus teica: “Man ir dota _____ vara
Debesīs un uz zemes.” (Visa.)

Katrai komandai tiek
iedotas vates bumbiņas.

5.

Ieliec trūkstošo vārdu: “Kad tu uzticies Jēzum Kristum kā savam
Pestītājam, Viņš kļūst arī par tavu______.” (Kungu.)

6.

Kādu īpašu uzdevumu Jēzus deva Saviem mācekļiem? (Stāstīt
pasaulei evaņģēlija vēsti.)

7.

Kā mācekļiem iespējams to darīt? (Jēzus vienmēr būs ar tiem.)

8.

No kuras vietas Jēzus devās atpakaļ uz Debesīm? (No Eļļas
kalna.)

9.

Kā Jēzus devās atpakaļ uz Debesīm? (Viņa kājas atrāvās no
zemes, un Viņš cēlās arvien augstāk, līdz izzuda skatienam.)

10. Ko eņģelis teica mācekļiem? (Jēzus reiz atgriezīsies tādā pat
veidā, kā Viņš devās uz Debesīm.)
11. Kāpēc Jēzus kādā brīnišķīgā dienā nāks pie tiem, kas Viņu mīl?
(Lai ņemtu viņus pie Sevis uz Debesīm.)
12. Kāpēc tā diena dažiem cilvēkiem būs ļoti bēdīga? (Tajā diena
būs par vēlu sākt ticēt Jēzum, Dieva Dēlam.)
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Mākoņi

Pamīšus uzdodiet
komandām jautājumus.
Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš var
iemest piecas savai
komandai piederošas
vates bumbiņas
(“mākoņus”) šķīvjos,
mēģinot nopelnīt punktus
savai komandai.
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Atkārtošanas
spēle
pirmsskolniekiem

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Ko Toms vēlējās redzēt, lai viņš varētu ticēt, ka Jēzus ir dzīvs?
(Rētas Jēzus rokās.)

Mākoņi
Nelielā attālumā no
bērniem nolieciet uz
grīdas lielu bļodu.

2. Kur Jēzus devās pēc tam, kad Viņš bija runājis ar Saviem
mācekļiem Eļļas kalnā? (Uz Debesīm.)
3. Ko eņģelis teica par Jēzus nodomu kādu dienu? (Jēzus
atgriezīsies.)

Kad bērns pareizi atbild
uz jautājumu, viņš var
mēģināt iemest bļodā
konfekti (“mākoni”).

4. Kas mums palīdz iepriecināt Jēzu? (Svētais Gars)

Izmantojiet jautājumus
no 1. līdz 6. stundas un
turpiniet spēlēt, kamēr
saglabājas interese un
atļauj laiks.
Spēles beigās jūs varat
uzcienāt bērnus ar
konfektēm.
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Evaņģēlija kartītes
1. stunda – evaņģēlija vēsts

DIEVS

Dievs tevi mīl!

Tu esi grēkojis.

(Jāņa 3:16)

(Romiešiem 3:23)

Jēzus mira,
samaksājot par
taviem grēkiem.

Jēzus ir dzīvs!
(1. Korintiešiem 15:4)

(1. Korintiešiem 15:3)

Pieņem Jēzu kā savu
Glābēju.

Stāsti citiem par
Jēzu.

(Apustuļu d. 16:31)

(Marka 16:15)
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Jēzus Kristus dzīve – 4. grāmata

Palmu lapas

1. stunda – atkārtošanas spēle
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Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē



Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus
Pārliecinieties, vai bērns saprot par
Dievu
Kas ir Dievs?
Dievs mūs ir radījis. Viņš runā uz mums ar Bībeles palīdzību.
Dievs ir svēts un nevainojams. Viņš mūs mīl.
Grēku
Kas ir grēks?
Grēks ir nepaklausība Dieva pavēlēm. Tas ir pret Dievu.
Runājiet par konkrētiem grēkiem.
Bērns ir grēcinieks pēc dabas un darbu dēļ. (Mēs grēkojam
tādēļ, ka esam grēcinieki.)
Par grēku ir jāsaņem sods.
Pestītāju
Kurš vienīgais var paņemt prom tavu grēku?
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ.
Kungs Jēzus augšāmcēlās no nāves.
Viņš ir Kungs pār visu.
Izskaidrojiet, kā tikt pestītam
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs
Viņš.
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Ap. d. 16:31;
Rom. 6:23 vai 10:13).
Ko Tas Kungs grib, lai darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?
Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).
Runājiet par pestīšanas drošību
Atgriezieties pie lasītajiem Bībeles pantiem.
Runājiet par pārveidotu dzīvi.
Pastāstiet, par ko cilvēks, kas patiesi uzticējies Kristum,
var būt pārliecināts.
Dodiet dažus padomus (vēlāk) par kristīgo dzīvi
Lasi un paklausi tam, kas rakstīts Bībelē.
Runā ar Dievu, mūsu Debesu Tēvu.
Stāsti citiem, ko Tas Kungs ir darījis tavā labā.
Lūdz Dievam piedošanu, kad esi apgrēkojies.
Satiecies ar citiem kristiešiem.
Atceries Dieva apsolījumus: “Es tevi neatstāšu” (Ebr. 13:5).

