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Kāpēc mācīt mazus bērnus
Neatkarīgi no tā, vai strādājat ar bērniem pavisam nesen, vai esat jau uzkrājis solīdu pieredzi šajā darbā, jūs ziedojat laiku 
vienai no auglīgākajām kalpošanām: mazu bērnu mācīšanai! Kāpēc mācīt mazus bērnus? Speciālisti atzīmē, ka pirmie pieci 
seši bērna dzīves gadi ir izšķiroši viņa attīstībā, tad bērns ir visjūtīgākais un visatsaucīgākais.  Šajā laikā bērnam attīstās griba/
vēlēšanās mācīties, radošās spējas un rīcībspēja, kas ietekmē visu viņa turpmāko mācīšanos. Līdz pieciem gadiem bērns 
jau attīstījis pusi sava intelektuālā potenciāla, tāpēc, mācot Bībeli, mazajos bērnos tiek ielikts svarīgs garīgs un intelektuāls 
pamats.

Garīgi: aizgūtnēm pieņem Bībeles patiesību un spēj iemācīties pamata doktrīnas, kas formulētas 
skaidros, vienkāršos vārdos. Daži var būt gatavi pieņemt Jēzu kā savu Glābēju. Sekojiet, lai mācot 
neizlaistu atkārtošanu un dotu bērniem iespēju atbildēt. Allaž paturiet prātā, ka viņu attiecības 
ar jums kā skolotāju ietekmēs viņu attiecības ar Dievu. Lūgšanā nododiet savu skolotāja 
kalpošanu Tam Kungam un ļaujiet, lai Viņa mīlestība uz bērniem plūst caur jums. Šis materiāls 
ļauj ielikt stingru pamatu, sniedzot galvenās Evaņģēlija patiesības, atbilstošus grēka piemērus un 
vārdos, darbībās un dziesmās ieaustus bibliskus pielietojumus.
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Fiziski: viņiem attīstās lielie muskuļi. Tāpēc maziem bērniem ir grūti ilgi nosēdēt mierā. Viņiem 
vajadzīgs laiks rotaļām un daudz vietas, lai izkustētos. Ļaujiet viņiem izspēlēt lomās Bībeles stāstus un 
dažādas situācijas, tas stundu padarīs dzīvāku, un bērni varēs izkustēties. Tam noderēs Bībeles stundās 
un iegaumējamos Bībeles pantos ieaustie uzvedumi, skaitāmpantiņi un kustības.Sp
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Mentāli: mazi bērni visu laiku uzdod jautājumus, novēro un mācās. Viņiem patīk mācīties, to 
darot, iesaista visas piecas maņas. Tāpēc, lai mācītu efektīvi, ir svarīgi lietot dažādas metodes, lai 
būtu darbs visām bērna maņām. Mazi bērni visu saprot burtiski, viņiem vajadzīgi vienkārši, tiešā 
nozīmē lietoti vārdi.  Tas gan nenozīmē, ka jūs nekad nedrīkstat izmantot grūtākus vārdus. Ir 
svarīgi izskaidrot viņiem tādus Bībelē lietotus vārdus kā, piemēram, grēks, Glābējs, pielūgt, kurus 
viņi nekur citur neiemācīsies. Šajā materiālā piedāvāti rūpīgi izvēlēti vārdi un paskaidrojumi, tāpat 
vingrinājumi maņām. 
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Sociāli: maziem bērniem pasaule griežas ap viņiem pašiem un viņu vajadzībām. Viņiem 
eksistē tikai viņu pašu viedoklis. Nelieciet mazajiem sacensties, bet apbalvojiet viņu 
individuālos pūliņus. Šajā materiālā piedāvātās idejas, kā bērnus sagaidīt, atkārtošanas spēles, 
radošās un attīstošās aktivitātes ļaus bērniem gūt sasniegumus, nesacenšoties savā starpā. Eg
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Emocionāli: viegli ievainojami, jūtas bieži redzamas kā uz delnas. Jāgādā, lai viņi būtu drošībā, 
justos mīlēti un piederīgi. Uzslavējiet viņus par kādām rakstura izpausmēm, par to, ka viņi aug un ka 
atkal ir kaut ko iemācījušies, tas palīdzēs attīstīties viņu pašcieņai. Mazi bērni ir ļoti paļāvīgi, tāpēc 
esiet uzmanīgi un patiesi. Veidojiet uzticības pilnas attiecības, turot doto vārdu un konsekventi darot, 
ko esat teicis. Šajā mācību materiālā izvirzītie mērķi, sniegtās centrālās patiesības un pielietojumi 
vadīs viņus pie  pilnīgā drošības un mīlestības avota – personiskām attiecībām ar Jēzu Kristu.  VI
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Kādi ir mazi bērni
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Kā mācīt mazus bērnus
Sagatavojies un esi organizēts

w Rūpīgi izstudē stundu un nodarbības plānu.
w Labi saplāno laiku.
w Uzraksti, kas kam sekos, un arī seko šim plānam.
w Sakārto savus mācību līdzekļus.
w Esi gatavs apmierināt savas grupas bērnu vajadzības.
w Esi gatavs pārsteigumiem un ka tevi var iztraucēt.

Saplāno laiku pirms nodarbības
Saprotams, ka skolotājam jābūt klasē, pirms ierodas bērni! 
Tas ne tikai ļaus labāk sagatavoties mācīšanai, bet arī 
pārliecināties, ka nekas neapdraud bērnu drošību. Paņemiet 
līdz vārdu zīmītes. Tās var pagatavot no stingrāka krāsaina 
papīra vai rokdarbu gumijas figūriņām un piestiprināt 
pie apģērba ar abpuslīmējošo līmlentu vai klipšiem. 
Tāpat turiet pa rokai attēlus, ko bērni var izkrāsot, bilžu 
grāmatas, ko viņiem aplūkot, vai mūzikas ierakstus, ko 
paklausīties. Šīs aktivitātes var izkārtot telpā pa interešu 
centriem. Izvēlieties tādas aktivitātes, kas atbilst dienas 

tēmai vai arī noder iepriekšējās stundas atkārtošanai. Bērnu 
sagaidīšanai ieteiktās aktivitātes paredzēts izmantot pirms 
nodarbības. Lai gan šīs idejas ir vienkāršas un neprasa lielu 
sagatavošanos, tās ir efektīvas. Ir labi vienmēr rezervē turēt 
kādu aktivitāti, bet būs reizes, kad vislabākā aktivitāte pirms 
nodarbības izrādīsies vienkārši apsēsties un aprunāties ar 
bērniem.

Nodrošini ierastu kārtību
Ir svarīgi nodrošināt ierastu vidi, lai bērni zinātu, kas 
kurā vietā telpā un katrā stundas daļā sagaidāms. Tad viņi 
jutīsies drošībā. Sekojiet katras stundas sākumā ieteiktajam 
plānam. Centieties ievērot savu nodarbības plānu, taču 
esiet jūtīgi uz to, kā bērni reaģē uz katru aktivitāti, lai 
vajadzības gadījumā varētu to pamainīt. Rutīnā, kas ļaus 
bērniem vienlaikus justies droši un interesanti, iederēsies 
sākuma un noslēguma dziesmas, kas reizi no reizes 
atkārtojas; neliels paklājs, kur apsēsties; telpā vietas, kas 
iekārtotas noteiktām aktivitātēm (piemēram, stāstu centrs, 
mūzikas centrs, rokdarbu centrs); skaitāmpantiņi ar un bez 
kustībām, kas pavēstī par noteiktām aktivitātēm.

Kā lietot šo materiālu
Šis materiāls ir no Bērnu evaņģelizācijas apvienības (Child 
Evangelism Fellowship®) izdotās stundu sērijas mazu bērnu 
macīšanai. Mēs esam pārliecināti, ka mazi bērni var iepazīt 
Dievu!

Šajā grāmatā ir viss, kas nepieciešams nodarbībai.

Grāmatā ir pilns stundas teksts. Centieties nelasīt bērniem 
priekšā no grāmatas, bet mācīt, uzturot ar viņiem acu 
kontaktu. Tad viņiem būs vieglāk noticēt dzirdētajam un 
stunda būs interesantāka. Skolotāji ar lielāku pieredzi, 
iespējams, novietos uzskati bērnu acu augstumā un mācīs, 
turot rokās atvērtu Bībeli. Tad skolotājam būs brīvākas 
rokas arī stundā iekļautajām aktivitātēm.

Katrā stundā paredzētas dažādas aktivitātes bērnu 
iesaistīšanai: uzvedumi, skaitāmpantiņi, dziesmas. Lai 
apmierinātu savas bērnu grupas vajadzības, izvēlieties jūsu 
gadījumā noderīgākās idejas un izmantojiet tās savā klasē. 

Rakstu vietas latviešu valodā ir citētas no Bībeles 1966. 
gada izdevuma revidētā teksta. Ja vēlaties, varat izmantot 

citu tulkojumu. Bībels panta skaidrojumi un simboli ir 
adaptēti jebkuram Bībeles tulkojumam un valodai. 

Tālāk dotos simbolus jūs atradīsiet visā grāmatā. Katrs no 
tiem apzīmē kādu aktivitāti.

Aktivitāšu simboli

Dziesma Skecš Skaitāmpants ar 
kustībām
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Iesaisti bērnus   
w Kā palīgus – Ļaujiet viņiem turēt dziesmu vai citu 

uzskati, izdalīt materiālus.
w Lomu spēlēs – Bērniem patīk izspēlēt stundas 

notikumus.

w Lūgšanā – Lai bērns balsī lūdz par noteiktu vajadzību.
w Dziesmās ar kustībām un skaitāmpantiņos – Dziedāt 

dziesmas, rādot kustības, pateikt skaitāmpantiņu.  
w Uzdodot jautājumus – Gan mācot, gan atkārtojot, 

uzdodiet bērniem jautājumus. Ļaujiet arī viņiem kaut 
ko pajautāt.

Iedarbini maņas
Tā kā mazi bērni mācās ar savām maņām, lai stunda būtu 
efektīva, tajā jānodrošina pieredze visām piecām: redzei, 
dzirdei, ožai, garšai un taustei. Plānojot nodarbību un 
stundu, „ielieciet” sevi stāstā. Kas pieskartos jūsu sajūtām 
kā vienam no varoņiem? Ko jūs varētu būt redzējis vai 
dzirdējis? Ko saodis vai nogaršojis? Tas palīdzēs būt 
radošam, apsverot, ko paņemt līdz uz nodarbību. 

w Redzei – Pārrunājiet ar bērniem izmantoto uzskati, 
palūdziet, lai viņi pastāsta, ko tajā redz.

w Dzirdei – Radoši lietojiet savu balsi, lai raksturotu 
stundas personāžus. Lai bērni attēlo skaņas vai atkārto 
dialogu. Iekļaujiet dziesmas, lai pastiprinātu stundā 
mācīto. 

w Ožai – Lietojiet stundas tēmai atbilstošus priekšmetus 
vai vielas, kas smaržo (piemēram, ēdiens, garšvielas, 
smaržas, vīraks). Lai bērni iztēlojas, kā varētu smaržot 
tas, par ko stāstāt/ko rādāt (piemēram, ēdiena 
gatavošana, puķes, dzīvnieki).

w Garšai – Ļaujiet bērniem nogaršot stundā pieminēto 
ēdienu, produktu un dažādās kultūrās lietotus pārtikas 
produktus.

w Taustei – Sagādājiet ar stundu saistītus dažādas formas, 
konsistences un materiāla priekšmetus, kam bērni var 
droši pieskarties. Ļaujiet bērniem turēt attēlus, dziesmu 
uzskati un Bībeles panta simbolus.

Lieto dažādu uzskati  
Lietojiet attēlus un dažādas formas, izmēra un krāsas 
priekšmetus. Bībeles pantu vai dziesmu var rādīt dažādi:

w Piestiprināt ar lipekli.
w Piestiprināt ar magnētiem pie magnētiskās tāfelītes vai 

citas piemērotas virsmas.  
w Izmantot audumu un ar knaģiem piestiprināt pie veļas 

auklas.
w Lietot tāfeli ar kabatiņām vai maisiņu.

w Otrā pusē pielīmēt samta papīru vai citu piemērotu 
materiālu, lai uzskate turētos pie flaneļa tāfeles.

Mācot izmanto mūziku
Mūzika dod iespēju izkustēties un ieinteresēt klausītājus. 
Nav obligāti mācīt bērniem dziesmas vārdu pa vārdam. 
Vienkārši dziediet viņiem priekšā. Bērni iegaumēs 
dziesmas, tās klausoties. Pat ja neesat muzikāli apdāvināts, 
gādājiet, lai nodarbībā būtu daudz dziesmu. Mazi bērni 
bieži vien dziesmas iemācās daudz ātrāk nekā pārējo 
mācību vielu.

Bieži atkārto
Uzsveriet stundā mācīto dažādos veidos. Izmantojiet 
atkārtošanas spēles, dziesmas, lomu spēles, rokdarbus 
un priekšmetu stundas. Varat piedāvāt bērniem atstāstīt 
stundu, lietojot jūsu uzskati.

Esi draudzīgs
Bieži smaidiet. Runājiet ar bērniem viņu acu augstumā. 
Esiet personīgs un centieties vienmēr bērnus uzrunāt 
vārdā. Izrādiet interesi par katru bērnu kā personību. Esiet 
pacietīgs un dāsns ar uzslavām un uzmundrinājumiem.
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Divus un trīs gadus veciem bērniem ļoti daudz var 
iemācīt. Kāds ir teicis, ka šie gadi ir atklājumu laiks. Tā 
kā šajā vecuma grupā bērni pēc sava brieduma var ļoti 
atšķirties, jums jābūt ļoti uzmanīgam pret katru bērnu 
atbilstoši viņa līmenim.

Nodarbības plāns
Ieplānojiet, ka mācot ik pēc divām trim minūtēm 
jābūt kādai aktivitātei.

Bībeles stunda
Atkal un atkal atkārtojiet. Šī vecuma bērni gatavi 
klausīties vienu un to pašu stundu daudzas reizes 
(vismaz divas līdz četras) no vietas!

Konsekventi disciplinē
Esiet mīlošs, bet nelokāms attiecībā uz disciplīnu, 
bet nesagaidiet neiespējamo. Esiet reālists. Paturiet 
prātā, ka maziem bērniem ir daudz jākustas un 
jādod iespēja atbildēt. Kad parādās kādas disciplīnas 
problēmas, pielūkojiet, lai disciplinētu uzvedību, 
nevis bērnu (problēma nav bērns kā tāds, bet gan 
viņa nepieņemamā uzvedība). Paturiet prātā, ka no 
daudzām problēmām palīdzēs izvairīties pienācīga 
sagatavošanās un dažādas aktivitātes.

w Skaidri noteikumi. Esiet konsekvents, prasot 
tos ievērot. Atkārtojiet noteikumus mutiski un, 
iespējams, ar kādu uzskati katrā stundā. Izplānojiet, 
cik bērnu vienlaicīgi var atrasties vienā mācību 
centrā vai piedalīties aktivitātē. 

w Ievirziet bērnu pareizajās sliedēs, pasakot, ko viņam 
darīt, nevis kas nav jādara. Sakiet: „Dari to...”, nevis 
„Nedari to...”.

w Kad bērns slikti uzvedas, pajautājiet, vai viņam 
ir vajadzīgs laiks, lai pārdomātu, kā jāuzvedas. 
Ja  bērnam vajag apdomāties, tad atstājiet viņu uz 
kādu brīdi vienatnē, rēķinot vienu minūti uz katru 
dzīves gadu. Kad pārdomu laiks pagājis, pajautājiet 
bērnam, vai viņš nu ir gatavs uzvesties, kā pienākas. 
Ja bērns atbild apstiprinoši, tad ļaujiet viņam 
pievienoties pārējiem.

w Ieplānojiet to, ka palīgs sēdēs tuvumā bērnam, 
kurš stundā parasti traucē citus bērnus. Lai bērnam 
palīdzētu koncentrēties, ik pa laikam pieskaries 
viņam pie rokas. 

Divus un trīs gadus vecu bērnu mācīšana

Dziesmas
Izvēlieties divas trīs diesmas, ko lietosiet visās šīs 
sērijas stundās. Katru dziesmu izdziediet nodarbībā 
vairākas reizes. Ja dziesmām lietojat uzskati, 
kamēr dziedat, ļaujiet kādam no bērniem to turēt. 
Turpiniet dziedāt, kamēr visiem bērniem ir bijusi 
iespēja paturēt uzskati.

Bībeles pants
Atslēga, mācot mazajiem bērniem Bībeles pantus, 
ir atkārtošana. Pasakiet īsu frāzi un lieciet, lai bērni 
atkārto. Ja bērnu ir maz, lai viņi atkārto pa vienam. 
Varbūt jūs vēlēsieties apbalvot viņus ar kādu uzlīmi? 
Turpiniet strādāt ar šo pantu, kamēr visi bērni ir to 
iegaumējuši.
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Kāpēc vest mazu bērnu pie Kristus
Vai mazs bērns var tikt glābts? Kungs Jēzus teica: 
„Patiesi Es jums saku: ja jūs neatgriežaties un 
netopat kā bērni, tad jūs nenāksit Debesu valstībā.” 
(Mateja 18:3) Jēzus apsolījis glābšanu bez jebkādiem 
ierobežojumiem ikvienam, „kas Viņam tic”. ( Jāņa 
3:16) Viņš runāja par mazajiem, kas Viņam tic, un 
briesmām, kādas draud tiem, kas dara viņiem pāri 
(Mateja 18:6). 
Širleja Visnere (Shirley Wisner), kura ilgus gadus 
mācīja skolotājus un rakstīja žurnālam „Evangelizing 
Today’s Child”, pamatoja bērnu atbildību ar Jēkaba 
4:17: „Tad nu kas zina labu darīt un nedara, tam tas 
ir par grēku.” Vizneres kundze saka: „Katrs normāls 
bērns krietni agrāk nekā piecu gadu vecumā atšķir, kas 
ir labi un kas ir slikti. Viņš agri iemācās, ka ir kādas 
lietas, ko viņš nedrīkst darīt, jo tas ir slikti un ja tā 
darīs, tad tiks sodīts. Tam pašam bērnam var viegli 
iemācīt, ka Dievs šo nepareizo rīcību sauc par grēku un 
ka pret grēku ir kāds līdzeklis.”
Statistika liecina, ka 85 % cilvēku, kas izlēmuši 
pieņemt Jēzu, to izdarījuši vecumā no 4 līdz 14 
gadiem. Slavenais lektors un rakstnieks Džošs 
Makdauels šīs statistikas sakarā ir teicis: „Iespējams, ka 
līdz piecu gadu vecumam tie varētu būt 95 %.” Viņš 
arī uzskata, ka vecuma amplitūda būtu jāsamazina no 
četriem līdz astoņiem gadiem. Ir skaidrs, ka mums 
bērni jāmāca jau no mazotnes, un tam ir visas iespējas. 

Daudzi kristiešu līderi ir tikuši izglābti pirmsskolas 
vecumā. Piemēram, Korija Ten Būma tika glābta 
piecu gadu vecumā, Dr. Džeims Dobsons un Emija 
Kārlmaikla, kad viņiem bija trīs gadi. 
Lielākajai daļai bērnu, kuri tikuši glābti ļoti agri 
(t.i., pirmsskolas vecumā), bijusi tā privilēģija baudīt 
kristīgu audzināšanu.
Evaņģelizēt bērnus ir jābūt mūsu prioritātei. Kā 
norādījis Dr. Hovards Hendriks, „sagaidīt, ka bērns 
dzīvos kristīgu dzīvi, kaut gan viņam tā nepieder, 
nozīmē izsmiet viņu. Kamēr Svētais Gars nav iemājojis 
cilvēka sirdī, viņš nespēj dzīvot Dievam patīkamu 
dzīvi”.
Marka 16:15 Kungs Jēzus mums pavēl pasludināt 
Evaņģēliju „visai radībai”, tajā skaitā bērniem. 
Pazīstamais skotu misionārs un pētnieks Deivids 
Livingstons teicis: „Mūsu uzdevums ir mācīt bērniem 
par grēku un Glābēju, pat bez vismazākā mājiena 
uz noteiktu vecumu, kad bērns spēj pieņemt Kristu. 
Svētais Gars pārliecinās viņus par grēku Savā laikā.” 
Dievs spēj vilkt bērnu pie Sevis. Ja apšaubāt bērna 
spēju komunicēt ar Dievu, tad nešaubieties, ka Dievs 
spēj komunicēt ar bērnu!  

Mazi bērni un glābšana
Strādājot ar pirmsskolniekiem, mēs ieliekam Bībeles 
patiesības viņu apziņā „ķieģelīti pa ķieģelītim”. Katras 
nodarbības mērķis ir palīdzēt viņiem saprast Bībeles 
patiesības un padziļināt to izpratni. Viņiem jāmāca 
Evaņģēlija pamati un vēl vairāk. Mācot esiet atkarīgi 
no Svētā Gara, kas dod viņiem garīgu izpratni un 
velk pie Kristus. Paturiet prātā, ka pirmsskolnieki 
vēlas izpatikt savam skolotājam. Tāpēc nepieļaujiet 
solījumus, kas doti šī iemesla dēļ. 

Ja bērnam ir jautājumi, atbildiet tā, lai viņš spēj 
saprast; ja viņš nebūs apmierināts ar atbildi, tad 
vaicās atkal vai uzdos citu jautājumu. Ļaujiet bērnam 
noteikt sarunas tempu un uzmanieties, lai neizdarītu 
uz viņu spiedienu attiecībā uz ticību. Ja bērnam ir 

pilnīga skaidrība par Evaņģēliju un viņš patiešām 
vēlas uzticēties Tam Kungam, izvēlieties piemērotu 
„padomdošanas atslēgas jautājumu” (skat. uz pēdējā 
vāka).
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w Cepumu kārbas vai kartona kastes bungām.
w Divu nūjiņu komplekts ritma kociņiem.
w Pie ādas siksnas vai lentes piestiprināti zvaniņi 

zvārguļiem.
w Plastmasas vienreizējās lietošanas trauki, kuriem gar 

malu izdurti caurumi un ar dziju vai lentu piesieti 
zvaniņi, – tie būs tamburīni.

w Divas vienādas koka plaksnes notīra ar smilšpapīru un 
salīmē kopā – tas būs ritma instruments.

Bībeles kostīmi 
Šo togu varēs lietot kā vīriešu, tā sieviešu dzimuma Bībeles 
tēliem. Der jebkurš materiāls, tikai pārliecinieties, lai tam 
būtu eģes. Pagatavojiet bērniem trīs izmēru togas: mazu 
(60 x 120 cm), vidēju (70 x 152 cm) un lielu (75 x 160 cm). 
(Pieaugušajiem un jauniešiem domātajām togām izmērus 
nosakiet eksperimentējot.) Katrai togai  sagatavojiet 
virvi vai auduma jostu. Vienkāršākiem kostīmiem var 
izmantot papīra pārtikas turzas (maisiņus). Katrā izgrieziet 
caurumus, kur izbāzt rokas un galvu.

Sašuj

Sa
šu

j

Locījums

Iegriezum
s

60 cm

120 cm

Veidojamā masa, māls, ritma instrumenti, kostīmi
Tālāk minētas kādas lietas izklaidei un mācīšanai. Atkārtojot stundu, bērni radošajās aktivitātēs var no veidojamās masas vai 
māla izveidot ar stundu saistītus priekšmetus. Lielisks veids, kā aktīvi iesaistīt bērnus, ir ritma instrumenti. Viņi, piemēram, 
var sist ritmu vai slavēt Dievu, ejot gājienā. Kostīmi ļaus bērniem pārģērbties, lai piedalītos lomu spēlēs. 

Veidojamā masa
1 tase bez kaudzītes parasto miltu

½ tases sāls

2 ēdamkarotes vīnakmens

2 ēdamkarotes augu eļļas

1 tase ar pārtikas krāsu iekrāsota ūdens

Pēc izvēles: pārtikas krāsa, vanilīns, kanēlis vai kāda cita 
garšviela, spīdums. 

Visas sastāvdaļas samaisa lielā katlā un, turpinot maisīt, 
karsē uz vidējas uguns, kamēr masa savēlusies bumbā. 
Noliek atdzist, pēc tam kārtīgi izmīca, līdz izveidojusies 
vienmērīga masa.

Uzglabā hermētiski noslēgtā traukā (piemēram, aizvelkamā 
plastmasas maisiņā).

Rokdarbu māls
200 g kukurūzas miltu

2 ¼ l ūdens

400 g dzeramās sodas

Visas sastāvdaļas samaisa vidēja lieluma kastrolī, tad liek uz 
vidējas uguns un maisot karsē, līdz saturs iegūst veidojamai 
masai līdzīgu konsistenci. Izliek masu uz virsmas, kas viegli 
apkaisīta ar kukurūzas miltiem, un izmīca. Pārklāj ar mitru 
drānu vai ieliek plastmasas maisiņā. Mālu var izmantot 
rokdarbiem vai figūriņām, kuras var izkrāsot un pēc tam 
nožāvēt.

Ritma instrumenti  
No sadzīves priekšmetiem pagatavo vienkāršus ritma 
instrumentus un izrotā tos ar uzlīmēm, krāsainu lentu, 
spīdumiņiem, apzīmē ar flomāsteriem, krītiņiem u.c. (To 
var izdarīt pirms nodarbības vai radošajās aktivitātēs kopā ar 
bērniem.) Pārliecinās, vai instrumentiem, kuros sabērti rīsi 
vai pupas, vāki ir kārtīgi aizlīmēti ar līmi vai līmlenti.

w Mazās plastmasas kastītēs (katra ar vāciņu) ieber dažus 
rīsa graudiņus vai pupiņas.

w Mazas kastītes atver un pāri vaļējai daļai pārvelk gumijas 
strēmeles. Esat ieguvuši arfas.

w Caurules taurēm.

Locījums
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Nodarbības plāns
Šeit dotais plāns jums palīdzēs saplānot regulāras (reizi nedēļā vai katru dienu), jautras 30 minūšu, 1 vai 2 stundas ilgas 
nodarbības. Ja mācāt reizi nedēļā, tad no daudzām piedāvātajām aktivitātēm nāksies izvēlēties dažas, jo visām nepietiks 
laika. Dienas aprūpes iestādēs šie papildmateriāli un idejas  noderēs darbiniekam, kas pieskata bērnus no mācībām brīvajā 
laikā, lai nostiprinātu nedēļas laikā mācīto vielu. Savukārt draudzē tie labi izmantojami dievkalpojumam nedēļas vidū vai 
citā sapulcē.

Mācot šos materiālus no pirmdienas līdz piektdienai, izvēlēties vienu no trim plāniem atkarībā no tā, cik daudz laika ir jūsu 
rīcībā. Ja tās ir tikai 30 minūtes, sadaliet Bībeles pantu, Bībeles stundu, lūgšanas laiku piecām dienām pēc dotā parauga.

1. diena
Bībeles pants    

2. diena
Bībeles stundas 1. daļa

3. diena
Bībeles stundas 2. daļa 

4. diena
Bībeles stundas 3. daļa  

5. diena
Lūgšana

Laika sadalījums
( Ja nav norādīts citādi, laiks dots minūtēs)

Nodarbības daļa 30 min. 1 stunda 2 stundas

Sagaidīšana Pirms 
nodarbības

Pirms 
nodarbības

Pirms 
nodarbības

Lūgšana - 5 5

Bībeles pants 5 5 10

Izkustēšanās* 5 5 5

Bībeles stunda** 15 15 20

? Atkārtošana 5 5 10

Uzsvars uz lūgšanu - 5 5

Uzkodas - - 10

Radošās aktivitātes - 15 20

Papildu aktivitātes - - 25

Došanās mājās*** - 5 10

* Lieto ieteiktās izkustēšanās aktivitātes vai dzied dziesmas ar kustībām.
** Atkarībā no laika iekļauj vai neiekļauj uzvedumus.
*** Lai bērni, gaidot vecākus, palīdz sakārtot telpu, atkārto Bībeles pantu un dzied dziesmas.
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Piesauc uzklausīšu atklāšu lielas brīnišķas
Plaukstas taurītē pie 
mutes, acis pavērstas 

uz augšu

Roku tur pie auss 
un piekrītoši paloka 

galvu

Rociņas pie acīm kā 
skatoties binoklī

Priekšā plati 
izplestas rokas

Rokas ieliec elkoņos 
un savelk dūrītēs kā 

rādot muskuļus

Kustības Bībeles pantu atkārtošanai
1. un 2. stunda        Psalms 4:4
Plaukšķina ritumu    („Plaukšķināšanas instrukcija” pievienota abām stundām.)
  

3. un 4. stunda         Psalms 55:18 
Stāvi un ej             „Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un Viņš uzklausīs manu                           

                              balsi.”  („Stāvi un ej” norādījumi pievienoti abām stundām.)

5. un 6. stunda        Jeremijas 33:3
 „Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas...”        
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Bībelei es ticu
1.  (1) Bībelei es ticu (atkārtot)

 (1) Bībelei es ticu. Tā ir Dieva Vārds. 

2.  (2) Jēzum es ticu  (atkārtot),

 (2) Jēzum es ticu. Viņš ir Dieva Dēls.

3.  (3) Mira Viņš pie krusta (atkārtot),

 (3) Mira Viņš pie krusta. Jēzus manis dēļ.

4.  (4) Augšām Viņš cēlās (atkārtot),

 (4) Augšām Viņš cēlās. Lai mēs dzīvotu.

5.  (5) Drīz Jēzus atkal nāks (atkārtot),

 (5) Drīz Jēzus atkal nāks. (4) Ņems mūs līdzi Sev.

Kustības: (1) Turiet plaukstas kā atvērtu grāmatu.  (2) 
Norādiet uz augšu. (3) No rādītājpirkstiem 
izveidojiet krustu. (4) Paceliet rokas ar plaukstām uz 
augšu. (5)  Norādiet no augšas uz leju. 

Mans Dievs ir tik liels

 (1) Mans Dievs ir tik (2) liels, tik (3) spēcīgs un varens, 
(4) It viss Viņam iespējams ir. 2x 
(5) Gan kalni Tam pieder, gan (6) upes un jūras, 
(7) Zvaigznes par godu tam mirdz.

Kustības: (1) Ar labo roku norāda uz augšu. (2) Abas 
rokas plati.  (3) Demonstrē roku muskuļu 
spēku. (4) Pašūpo rādītājpirkstu. (5) Abas 
rokas saliktas jumtiņā virs galvas. (6) Ar roku 
rāda viļņus. (7) Abas rokas priekšā un izpleš 
dūrītēs savilktos pirkstus. 

 

Telefona numurs
1. Telefona numurs ši ir svarīgs, lūdzu, atceries:

 Vārdā, Jeremijas trīsdesmit un trīs.

 Un, kad nomāc raizes, Tēvu piesauc tad,

 Uztraukumi zudīs, risinājums nāks.

2. Zvanīt var par brīvu, naudu nevajag,

 Uzklausīs Viņš katru, katram atbildēs.

 Pagaidi tik, lūdzu, labi ieklausies,

 Ko tev mīlestībā saka labais Dievs.

3. Līnija šī brīva visu diennakti.

 Zvani katrā laikā, vienmēr  atbildēs.

 Saviem bērniem tādu iekārtojis Dievs.

 Zvani žigli, zini – neesi tu viens.

4. Dzirdamība slikta? – Grēks tad atslēdzis.

 Sliktās domas esi sevī ielaidis.

 Novērsies no ļaunā, saki grēkam “Nē”,

 Dieva svētās veltes gūsi, lietosi.

Jēzus mani mīl
(1) Zinu, (2) Jēzus (3)mani mīl.

(4) Tā ir rakstīts Bībelē.

(5) Viņam pieder mazākie.

(6) Stiprs Viņš, bet vāji tie.

(2) Jēzus (3) mīl mani.

(2) Jēzus (3) mīl mani.

(2) Jēzus (3) mīl mani.

(4) Tā ir rakstīts Bībelē.

Kustības: (1) Parāda rādītājpirkstu. (2) Ar labās rokas  
vidējo pirkstu pieskaras kreisās plaukstas viducim 
un otrādi. (3) Cieši sevi apskauj. (4) Plaukstas saliek 
kopā kā atvērtu grāmatu. (5) Ar plaukstām norāda 
uz leju. (6) Demonstrē savus muskuļus.

Dziesmu vārdi un kustības

“Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu” © 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas
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Dziesmu vārdi un kustības

Atrodi laiku lūgt
(1) Atrodi laiku lūgt,

(1) Atrodi laiku lūgt,

(2) Vakaros, (3) rītos, pēcpusdienā.

(1) Debesu Tēvu lūdz vienumēr

(2) Vakaros, (3) rītos, pēcpusdienā.

(1) Debesu Tēvu lūdz vienumēr

palīdzēs (4) Jēzus grūtībās tev,

(1) atrodi laiku lūgt

Kustības (1) Saliek rokas lūgšanā. (2) Kopā saliktas plaukstas 
pieliek pie vaiga. (3) Izstiepj rokas uz augšu. (4)  
Ar labās rokas  vidējo pirkstu pieskaras kreisās 
plaukstas viducim un otrādi.

Pateicos
Dziesmu grāmatā “Mēs esam bērnu, kas slavē To Kungu” 
Nr. 35 (LELB Svētdienas skolu nozare, 2009).

Pie Tevis esam drošībā
Dziesmu grāmatā “Mēs esam bērnu, kas slavē To Kungu” 
Nr. 88 (LELB Svētdienas skolu nozare, 2009).

Slavēts lai ir Jēzus Kristus
Dziesmu grāmatā “Mēs esam bērnu, kas slavē To Kungu” 
Nr. 43 (LELB Svētdienas skolu nozare, 2009).

Dieva mīlestība
Dziesmu grāmatā “Mēs esam bērnu, kas slavē To Kungu” 
Nr. 79 (LELB Svētdienas skolu nozare, 2009).
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1. stunda
Elija lūdz patieso Dievu

Rakstu vietas 
skolotājiem

1. Ķēniņu 16:30-33; 1. Ķēniņu 17:1; 1. Ķēniņu 18:1-39, 42-46

Centrālā patiesība Mums jālūdz vienīgi patiesais Dievs.

Pielietojums Neatpestītajiem un atpestītajiem: Lūdz patieso Bībeles Dievu.

Bībeles pants „Tas Kungs.. Dievs uzklausa visas manas lūgšanas.” (Psalms 4:4)

Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs

 ◆ Vārdu zīmītes (69. lpp.) 
katram bērnam

 ◆ Katram bērnam pa 4 
krītiņiem

 ◆ Katram bērnam pa 1 A4 
formāta lapai

Sagaidīšana: Mierīga mūzika. Apsveicinieties ar bērniem, 
katru saucot vārdā, un izdaliet vārdu zīmītes.

Aktivitāte: „Es varu sevi uzzīmēt”
Lai katrs bērns uzzīmē sevi. Pēc tam lai bērni sastājas aplī 

un pa kārtai pastāsta par savu zīmējumu. Tad kopīgi 
pārrunājiet, tas jums ļaus labāk iepazīt bērnus. 

Diesma 
un lūgšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs, dziesmu vārdi 
(13. lpp.) 

 ◆ Ziedojumu grozs vai 
krājkasīte

Dziesma: „Jēzus mani mīl” 
Lūgšana: Vadiet bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, paldies, 

ka Tu mūs mīli. Paldies, ka mēs varam runāt ar Tevi 
lūgšanā. Jēzus Vārdā. Āmen.”

Dziesma: „Bībelei es ticu”
Ziedojums: (Pēc izvēles.) Palaiž apkārt grozu vai krājkasīti 

un ļauj bērniem tur ielikt savu ziedojumu. (Pirms 
tam noteikti informējiet vecākus, kādam mērķim šī 
nauda tiks izmantota.)

Bībeles pants

 ◆ Simboli: PPRA-R1, 
PPRA-R2, PPRA-R3, 
PPRA-P4 (65. lpp.)

 ◆ Norādījumi (18. lpp.)

Bībeles pants: Psalms 4:4
Atkārtošana: „Plaukšķini ritmu”

Izkustēšanās

Aktivitāte: „Mana galva, pleci, ceļi un kājas” 
          Vadītājs saka vai dzied, rādot attiecīgās kustības:

“Mana galva, pleci, ceļi, kājas, 
Ceļi, kājas, ceļi kājas.
Mana galva, pleci, ceļi, kājas, 
Mana sirds pieder Dievam.”
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Bībeles nodarbība

 ◆ Stundas teksts  20. lpp.
 ◆ PPRA-R1, PPRA-R2, 

PPRA-R3, PPRA-P4, 
PPRA-P5

 ◆ Pirms nodarbības attēlu 
PPRA-R1 aizklāj ar papīru

 ◆ Mūzikas CD, atskaņotājs, 
dziesmu vārdi (13. lpp.)

 ◆ Priekšmeti, kas asociējas ar 
lietainu laiku – lietusmēteļi, 
gumijas zābaki, lietussargs 
u.c. 

Stunda: „Elija lūdz patieso Dievu”
Māciet vai nu visu stundu, vai katrā nodarbībā vienu 
tās daļu.
Uzskati varat novietot uz molberta bērnu acu 
augstumā, tad jums būs brīvas rokas aktivitātēm. 

?
Atkārtošana

 ◆ Lūgšanā saliktas rokas (70. 
lpp.)

 ◆ Flaneļa tāfele
 ◆ Jautājumi (23. lpp.)

Spēle: „Lūgšanā saliktas rokas”
Pēc tam kad bērns ir atbildējis, viņš drīkst pielikt 
savu „lūgšanu figūriņu”/vārda zīmi pie flaneļa tāfeles 
(69. lpp.).

Uzsvars uz lūgšanu

 ◆ Norādījumi (19. lpp.)
 ◆ Mūzikas CD, atskaņotājs, 

dziesmas vārdi (13. lpp.)
 ◆ Pastkarte, e-pasta vēstule, 

vēstule, mobilais telefons (vai 
to attēli)

Uzsvars: Mateja 6:9

Uzkodas

 ◆ Pēc jūsu izvēles (ņemiet 
vērā, ka bērniem var 
būt alerģija pret kādiem 
produktiem)

Pārtraukums: Lai bērni var aiziet uz tualeti un nomazgāt 
rokas.

Lūgšana: Vadiet bērnus pateicības lūgšanā Dievam par 
ēdienu.

Uzkodas: To laikā pārrunājiet stundu. (Piezīme: nelielas 
uzkodas varat piedāvāt arī stundas laikā, lai veicinātu 
mācīšanos, bet porcijām jābūt ļoti mazām un tās 
nedrīkst aizstāt regulārās uzkodas.)

Radošās aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Katram bērnam pa lūgšanā 
saliktu roku attēlam (70.
lpp.)

 ◆ Krītiņi vai flomāsteri
 ◆ Līme
 ◆ Izkaltētas sēklas vai zirņi
 ◆ Katram bērnam pa darba 

lapai
 ◆ Oranži vai sarkani 

spīdumiņi
 ◆ Veidojamā masa vai māls (8. 

lpp.)

Rokdarbs: „Lūgšanu rociņa” 
Palīdziet katram bērnam attēla centrā apvilkt savas 
rociņas kontūru. Tad pa kontūru novelk ar līmes 
zīmuli un uz līmes taciņas uzber sēkliņas vai zirņus.

Darba lapa*: „Elija lūdz patieso Dievu”
Palīdziet bērniem uzklāt līmi uz liesmām un pēc tam 
uzkaisīt oranžus un sarkanus spīdumiņus.

Veidojamā masa: „Uzcel altāri”
Pamāciet bērniem, kā izveidot akmeņus un uzcelt 
altāri. Kamēr viņi to dara, atkārtojiet stundu. 
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Papildu aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Izrotāta kaste (kuba malas 
garums 15 cm)

 ◆ Priekšmeti, kas var 
bērniem atgādināt, par ko 
viņi var lūgt (attēls, kurā 
redzama ģimene, draugi, 
mājdzīvnieki; maza Bībele; 
„spēļu” ēdiens; dabas 
priekšmeti u.c.)

 ◆ Attēli, kuros redzams, ko 
Dievs ir radījis

Aktivitāte 
„Lūgšanu kaste”

              Pirms nodarbības priekšmetus un attēlus ielieciet 
kastē. ( Jo vairāk priekšmetu kastē, jo lielāks prieks 
bērniem.) Katras bērns var pienākt pie kastes 
un izņemt vienu priekšmetu. Tad bērns pateicas 
Dievam par priekšmetu, kuru tur rokās, vai par attēlā 
redzamo personu.

Aktivitāte 
„Slavēšana”

              Miniet bērniem piemērus, kādus komplimentus viņi 
varētu saņemt, tad katru komplimentu pārveidojiet 
par pateicības lūgšanu  (piemēram, „Tu esi gudrs” 
→ „Paldies, Dievs, ka Tu dari bērnus gudrus”; „Tu 
esi ātrs” → „Paldies, Dievs, ka Tu esi devis bērniem 
stipras kājas, lai var ātri skriet”). Pēc tam bērni var 
pateikt, kādus komplimentus viņi ir saņēmuši. 

*Pieejams mājas lapā: www.cefonline.com
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Bībeles panta mācīšana
„Tas Kungs.. Dievs uzklausa visas manas lūgšanas.” (Psalms 4:4)

Ievads
Tu esi istabā viens pats, bet tavi vecāki atrodas citā istabā. Tev vajadzīga 
palīdzība, un tu sauc vecākus, bet viņi tevi nedzird.
Sauciet vairākas reizes no vietas, ar katru reizi skaļāk: „Mammu! Tēti!” 
Vai tu esi kādreiz saucis savus vecākus, bet viņi tevi nav dzirdējuši?
Ļaujiet atbildēt.
Es zinu Kādu, kurš vienmēr dzird tevi, kad tu sauc Viņu!

Prezentācija
Bībelē, Psalmu grāmatas 4. nodaļas 4. pantā ir pateikts, kurš tas ir. 
Psalms 4:4 ir adrese, kur Bībelē tu vari atrast šo pantu. Tagad pateiksim 
adresi trīs dažādos veidos: čukstus, kā parasti un skaļi. 
Katru reizi, sakot adresi, pieliek pie mutes taurītē saliktas plaukstas. Palūdziet kādam 
bērnam atvērt jūsu Bībelē Psalmu 4:4 – tajā vietā ielikta grāmatzīme. Izlasiet pantu un 
pēc tam parādiet simbolus PPRA-R1, PPRA-R2, PPRA-R3 un PPRA-P4.

Izskaidrojums
Tas Kungs.. Dievs uzklausa – Tas Kungs ir patiesā Dieva vārds. Tas 
Kungs ir radījis tevi un visu pasauli. Viņš var dzirdēt tevi, vienalga, cik 
klusa vai skaļa balss  tev ir. Viņš var tevi uzklausīt, lai kur tu arī atrastos. 
Manas lūgšanas – Lūgt To Kungu nozīmē runāt ar Dievu. Mums 
nevajag telefonu, lai Viņu lūgtu. Mēs varam runāt ar Viņu skaļi vai pat 
domās. Runāšanos ar To Kungu sauc par lūgšanu.

Pielietojums
Neatpestītajam: Tas Kungs uzklausīs tevi, kad tu Viņu sauksi un 

izstāstīsi Viņam, ka esi grēkojis un tagad to nožēlo.
Miniet grēku piemērus.
Tas Kungs dzirdēs, kad tu Viņam teiksi, ka tici Jēzum, Dieva 
Dēlam kā savam Glābējam, kas uzņēmās sodu tavā vietā. Tas 
Kungs dzirdēs, kad tu Viņam teiksi, ka gribi ticēt (uzticēties) 
Jēzum kā savam Glābējam. Tu Viņam to vari pateikt šodien!

Atpestītajam: Ja tu jau esi uzticējies Jēzum, Tas Kungs tevi vienmēr 
uzklausīs. Viņš vēlas, lai tu Viņam pateicies lūgšanā. Tam 
Kungam patīk klausīties, kad tu Viņu slavē par to, ka Viņš ir 
tik labs pret mums.  Viņam patīk klausīties, kad tu pateicies 
Viņam par visu, ko Viņš dara. Viņam patīk klausīties, kad tu saki 
Viņam, ka mīli Viņu.

Atkārtojums
„Izplaukšķini pantu”
Sakiet pantu, plaukšķinot ritmā: sēžot viegli uzplikšķina sev pa ceļiem, 
sasit plaukstas, atkal pa ceļiem, sasit plaukstas u.tjpr., uzsitot pa ceļiem, 
kad izsaka pasvītrotos vārdus.
„Tas Kungs.. Dievs uzklausa visas manas lūgšanas.”
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Uzsvars uz lūgšanu

Mateja 6:9
Dziediet „ Telefona numurs” .

Kā mēs varam runāt ar citiem cilvēkiem – mūsu draugiem un mammu, 
un tēti? Mēs varam runāt ar viņiem, kad esam kopā. Ja viņi dzīvo tālu no 
mums, mēs varam viņiem nosūtīt pastkarti, vēstuli vai e-pastu. Mēs arī 
varam ar viņiem sarunāties pa telefonu.
Paņemiet līdz šīs lietas vai to attēlus un parādiet bērniem.

Ir tik daudz veidu, kā var runāt ar citiem cilvēkiem. 
Mēs varam runāt arī ar Dievu. Mums tāpēc nevajag zvanīt pa telefonu, sūtīt 
e-pastu vai vēstuli. Bībelē, Dieva Vārdā, ir teikts, kā mēs varam runāt ar 
Dievu. To sauc par lūgšanu. 
Pateicoties Jēzum, mēs varam sarunāties ar Dievu. Jēzus nomira pie krusta, 
lai uzņemtos sodu, ko mēs esam pelnījuši par visu slikto, ko darām. Viņu 
apglabāja alā (kapā), un trešajā dienā Viņš atgriezās atpakaļ dzīvē. Ja tu tici 
Jēzum kā savam Glābējam un lūdz Viņam piedošanu par saviem grēkiem, 
tu tiec uzņemts Dieva ģimenē un vari runāt ar Dievu, savu Debesu Tēvu, 
lūgšanā.
Jēzus mācīja Saviem mācekļiem, kā lūgt. Viņš teica, lai sāk tā: „Mūsu Tēvs 
debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds.” (Mateja 6:9)
Izlasiet no Bībeles. 

Mūsu Tēvs debesīs – tas ir Dievs.
Svētīts lai top Tavs Vārds – tas nozīmē, ka Dieva Vārds jāpielūdz, jāgodā un 
jāslavē.
Tāpēc, pirms sākam runāt ar Dievu, mēs domājam par Viņu un cik ļoti 
Viņš ir pelnījis slavu.
Kopā ar bērniem pasakiet īsu lūgšanu, ļaujot viņiem atkārtot katru frāzi.

„Tēvs debesīs, Tu esi patiešām izcils. Āmen.”
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Stunda – 1. daļa
Priekšmeti, kas asociējas ar lietainu laiku, – lietusmēteļi, gumijas zābaki, lietussargs u.c. 
Pārrunājiet, kad cilvēki tos lieto.

Šodien mēs uzzināsim par zemi, kur ilgi nebija lijis lietus.
Senos laikos dzīvoja ķēniņš Ahabs. Viņš bija ļoti slikts ķēniņš. 
Viņš zināja visu par vienīgo patieso Dievu, bet neklausīja Viņa 
likumiem. Ķēniņam Ahabam vispār nekas nerūpēja. Viņš domāja, 
ka tas nekas – neklausīt Dievam. Bet viņam nepavisam nebija 
taisnība. Tāda izturēšanās pret Dievu ir vissliktākais, kas vien 
var būt. Dievs, par kuru mēs mācāmies Bībelē, ir vienīgais patiesais 
Dievs.
Parādiet savu Bībeli.

Viņš radījis visu un valda pār visu. Mums visiem Viņam jāklausa. Bet 
ķēniņš Ahabs tā nedarīja. Viņš izdomāja, ka var pielūgt citus dievus. 
Viņš nolēma, ka labāk pielūgs cilvēku izgatavotos dievus. Dievs nebija 
apmierināts ar ķēniņu Ahabu. Dievs sūtīja pie viņa kādu vīru vārdā 
Elija. 
Lai bērni atkārto šo vārdu. 

Elija teica ķēniņam Ahabam: „Šajā zemē vairs nebūs rasa un nelīs lietus 
tik ilgi, cik Dievs teiks.” (No 1. Ķēniņu 17:1.)

Attēls 1-1
Apakšējo attēlu aizklājiet ar papīru (piestipriniet ar lipekli).

Lietus ir vajadzīgs, lai augtu koki un zāle, kā šajā attēlā. Dievs ir tas, 
kurš uzmana rasu (ūdentiņu, kas ir uz zālītes agri no rīta) un lietu, kas 
līst no mākoņiem. Un tagad tas izbeidzās. Vairs nav ūdens, kas palīdz 
augiem augt. Nav ūdens upēs un strautos, nav, kur padzerties. Vairs 
nemaz nav lietus. Drīz dzīvniekiem nebūs zālītes, ko ēst, nebūs ūdens, 
ko padzerties. Drīz cilvēkiem nebūs, ko ēst, jo nekas neizaugs. Un 
viņiem nebūs ūdens, ko dzert. Taču ķēniņš Ahabs vienalga nelikās ne 
zinis par patieso Dievu. „Tas Elija man tikai traucē!” viņš nosprieda. 
Viņš turpināja darīt to pašu, ko agrāk. 
Pagāja daudz, daudz dienu. Lietus nelija. Kad cilvēki no rīta pamodās, 
debesīs nebija neviena mākonīša. Arī dienas vidū nebija, un, kad bija 
jāiet gulēt, arī nebija neviena mākonīša. Sākumā varbūt bija jauki bez 
lietus, bet dienu no dienas zāle palika brūnāka un augi novīta. Kad 
pienāca laiks novākt ražu, nebija graudu, no kā cept maizīti. Tas bija 
šausmīgi. Cilvēkiem trūka lietus. Mazi bērni vairs neatcerējās, kā 
izskatās lietus. 
Noņemiet papīru no aizklātā attēla.

Paskaidrojiet, kā visam vajadzētu izskatīties (augšējais attēls) un ko ieraudzīja 
ķēniņš Ahabs (apakšējais attēls).

Bija pavisam traki, pat ķēniņš Ahabs redzēja, ka dzīvniekiem vairs 
gandrīz nav zāles, ko ēst.

Pastaigājiet šurpu turpu, kā meklējot zāli un ūdeni. Izliecieties, ka ieraugāt 
gandrīz izžuvušas upes un strautus, ka neaug zāle.
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2. daļa
Attēls 1-2
Bija pagājuši gandrīz trīs gadi. Un visu laiku nebija lijis! Tad Dievs 
atkal sūtīja Savu vēstnesi Eliju pie ķēniņa Ahaba. 
Ķēniņš Ahabs ļoti rupji izturējās pret Eliju. „Vai tu esi tas, kas Israēlu 
ved nelaimē?” viņš noprasīja. (1. Ķēniņu 18:17)
Nebija pareizi tā izturēties pret Dieva sūtni.
„Es neesmu ievedis Israēlu nelaimē,” atbildēja Elija. „Tu un tavs tēvs 
esat vainīgi šajā nelaimē, jo nepildījāt Dieva pavēles.” (Pēc 1. Ķēniņu 
18:18.)
Tad Elija teica ķēniņam Ahabam: „Sapulcini viltus praviešus kalnā. 
Liec, lai sanāk arī citi cilvēki.” (Pēc 1. Ķēniņu 18:19.)
Bija jānotiek kaut kam ļoti svarīgam. Visiem tas bija jāredz.
Cilvēki uzkāpa kalnā. Atnāca arī viltus pravieši. Arī ķēniņš Ahabs tur 
bija.

Attēls 1-3
Elija noprasīja cilvēkiem: „Cik ilgi jūs tā darīsiet? Izlemiet taču 
beidzot! Ja Tas Kungs ir Dievs, sekojiet Viņam, bet, ja kāds cits patiess 
dievs, tad klausiet viņam.” (Pēc 1. Ķēniņu 18:21.)
Cilvēki klusēja.
Elija gribēja viņiem parādīt, kas ir vienīgais patiesais Dievs. Tāpēc viņš 
teica: „Es šeit esmu vienīgais patiesā Dieva pravietis, bet te ir arī daudz 
praviešu, kuri kalpo citam dievam Baalam. Sakrausim divus altārus 
(akmeņu kaudzes) un uzliksim virsū malku un beigtus dzīvniekus 
upurēšanai, bet neaizdedzināsim.” (Pēc 1. Ķēniņu 18:22-23.)
Tā nu viņi no ķieģeļiem līdzīgiem akmeņiem sakrāva altāri un uz tā 
uzlika malku. Tad viņi uzlika beigtos dzīvniekus. Bet nebija uguns, ar 
ko aizdedzināt.
„Lai Baala pravieši sauc palīgā Baalu un lūdz, lai viņš aizdedzina viņu 
altāri. Es saukšu palīgā patieso Dievu un lūgšu, lai Viņš sūta uguni uz 
otro altāri,” teica Elija. (Pēc 1. Ķēniņu 18:24.)
Baala pravieši sāka pirmie. Redzēsim, vai Baals spēs atbildēt. Vai viņš 
ir īsts dievs, vai viņš var vai nevar atbildēt uz lūgšanām? Elija gribēja, 
lai ļaudis paši par to pārliecinās. Visiem patika šī doma. Viņi gribēja 
redzēt, kas notiks.

Attēls 1-4
No paša rīta Baala pravieši sāka saukt Baalu, lai sūta uguni. Bet nekā, 
uguns nenāca.
„Ak, Baal, atbildi mums,” viņi teica. (Pēc 1. Ķēniņu 18:26.)
Bet nebija nekādas atbildes. Tad viņi sāka lēkāt apkārt altārim, bet 
atkal nekā.
Pusdienlaikā Elija viņiem teica: „Kliedziet skaļāk, varbūt jūsu dievs 
Baals ir aizņemts, varbūt viņš ir kaut kur aizgājis. Varbūt viņš devies 
ceļojumā vai guļ un jums vajag viņu uzmodināt.” (1. Ķēniņu 18:27)
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Baala pravieši turpināja saukt Baalu. Joprojām nekas nenotika. 
Viņi sauca viņu visu dienu, bet uguns kā nenāca, tā nenāca. Baals 
neatbildēja.

3. daļa
Tad Elija sapulcināja cilvēkus. Viņš sakrāva altāri un salika uz tā visu, 
kas nepieciešams. Tad viņš izdarīja ko neparastu. Viņš apkārt altārim 
izraka lielu bedri (to sauc par grāvi). Tad viņš lika altāri apliet ar 
ūdeni – izlēja nevis vienu lielu trauku pilnu ar ūdeni, bet daudzus, 
tā, ka malka samirka pavisam slapja. Ūdens tecēja no altāra grāvī, 
ko Elija bija izracis. Ja altāris aizdegsies, cilvēki zinās, ka Elija to nav 
izdarījis. Viņš nevarēja panākt, ka slapjā malka aizdegas. Neviens to 
nevarēja, bet patiesais Dievs gan to varēja izdarīt. 
Altāris bija gatavs. Elija vērsās pie Dieva.
Nākamos divus pantus izlasiet no Bībeles. 

„Kungs.. , dari šodien zināmu, ka Tu, Kungs, esi Dievs.. Atbildi man, 
Kungs, atbildi, lai šī tauta zina, ka Tu esi Dievs.” (1. Ķēniņu 18:36-37)

Attēls 1-5
Tad uguns nokrita uz altāri. Patiesais Dievs uzklausīja Elijas lūgšanu. 
Elijam tāpēc nevajadzēja kliegt vai lēkāt. Patiesais Dievs, par kuru 
uzzinām Bībelē, vienmēr dzird Savus ļaudis, kad tie Viņu lūdz. Viņš ir 
vienīgais, kurš mums jālūdz. Viņš bija dzirdējis Elijas lūgšanu.
Kad cilvēki redzēja uguni, viņi nokrita zemē un teica: „Tas Kungs ir 
Dievs!” (1. Ķēniņu 18:39)
Viņi bija pārliecinājušies, ka tā sauktais dievs Baals nav nekas. Baals 
nav īsts un nevar nevienu dzirdēt. Taču Dievs ir īsts, Viņš dzird un var 
atbildēt. Bībeles Dievs ir patiess Dievs, un mums jālūdz tikai Viņš. Kad 
lūdz, runā ar Bībeles Dievu – Viņš ir īsts.
Pēc tam Elija uzkāpa kalna virsotē. Viņš lika savam kalpam iet 
paskatīties uz jūru. Kā jūs domājat, ko viņi meklēja? Kalps paskatījās 
un tālumā kaut ko pamanīja. 
„Es redzu mazu mākonīti, tik lielu kā cilvēka plauksta.” (Pēc 1. Ķēniņu 
18:44.)
Debesis apmācās, sacēlās vējš, un sāka līt. Dievs bija sūtījis uguni un 
tagad sūtīja lietu. Bībeles Dievs ir patiess Dievs. Mums jālūdz Viņš. 
Viņš ir vienīgais patiesais Dievs, un mums Viņš jāslavē.

Dziediet „Mans Dievs ir tik liels” .
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Atkārtošanas jautājumi

Bībeles pants
1. Kas dzird, kad tu viņu sauc? (Tas Kungs; patiesais Dievs.)
2. Kā tu sauc To Kungu? (Runājot ar Viņu lūgšanā, izrunājot vārdus 

balsī vai domās.) 
3. Ko tu varētu teikt, lai slavētu Dievu? (Var būt dažādas atbildes, 

bet tām vajadzētu ietvert „Dievs, Tu esi liels/varens/Radītājs/
nevainojams u.c.”.)

Stunda (1.–3. daļa)
1. Kurš rādīja cilvēkiem sliktu piemēru ticēt viltus praviešiem, nevis 

patiesajam Dievam? (Ķēniņš Ahabs.)
2. Kurš uzrauga rasu un lietu? (Dievs)
3. Kur mēs uzzinām par patieso Dievu? (Bībelē)
4. Kuru Dievs sūtīja pie ķēniņa Ahaba? (Eliju)
5. Kur satikās cilvēki, viltus pravieši, Elija un ķēniņš Ahabs? (Kalnā)
6. Kas notika ar upuri uz altāra, kad viltus pravieši lūdza savu dievu? 

(Nekas nenotika.)
7. Kā Dievs parādīja ķēniņam Ahabam un citiem cilvēkiem, ka Viņš ir 

vienīgais patiesais Dievs? (Viņš sūtīja no debesīm uguni uz Elijas 
altāri.)

8. Ko cilvēki darīja, kad redzēja Dieva spēku un noticēja Viņam? (Viņi 
pielūdza un slavēja Dievu.)

9. Kurš vienīgais mums jālūdz? (Vienīgais patiesais Dievs, par kuru 
uzzinām Bībelē.)

Uzsvars uz lūgšanu
1. Kā sauc sarunu ar Dievu? (Lūgšana)
2. Kā mums jāsāk lūgšanas? („Mūsu Tēvs debesīs.”)
3. Pateicoties Kuram, mēs varam runāt ar Dievu lūgšanā? (Jēzum)
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2. stunda
Jona nožēlo savu grēku

Rakstu vietas                
skolotājam                         

Jonas 1–3.

Centrālā patiesība                Grēks ir nepaklausība Dievam.

Pielietojums Neatpestītam un atpestītam: Tev jālūdz piedošana Dievam par saviem  
grēkiem.                     

Bībeles pants                         Atkārto Psalms 4:4.

Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs

 ◆ Vārdu zīmītes katram 
bērnam (69. lpp.)

 ◆ Katram bērnam pa četriem 
krītiņiem

 ◆ Katram bērnam pa vienai 
A4 papīra lapai

Sagaidīšana: Atskaņo mierīgu mūziku. Sasveicinās ar 
bērniem, katru uzrunājot vārdā, un izdala vārdu 
zīmītes.

Aktivitāte: „Es esmu pateicīgs”
Lai katrs bērns uzzīmē lietas, par kurām viņš 
var pateikties Dievam. Palīdziet ar padomu, ja 
nepieciešams. Kad zīmējumi gatavi, sasēdiniet bērnus 
aplī. Lai katrs bērns parāda savu zīmējumu, pastāsta 
par to un saka pateicības lūgšanu (paldies Tev).

Dziesma un lūgšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs; dziesmu vārdi 
(13.-14. lpp.)

 ◆ Ziedojumu grozs vai 
krājkasīte

Dziesma:  „Pateicos”
Lūgšana: Vadiet bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, paldies Tev 

par (nosauc cilvēkus vai lietas, ko bērni uzzīmējuši). 
Paldies, ka Tu mums devi viņus/tos, jo Tu mūs mīli. 
Jēzus Vārdā. Āmen.”

Dziesma:  „Jēzus mani mīl”
Ziedojums: (Pēc izvēles.) Palaiž apkārt grozu vai krājkasīti, 

lai bērni var ielikt savu ziedojumu. (Pirms tam 
noteikti informējiet vecākus, kam šī nauda tiks 
izmantota.) 

Bībeles pants

 ◆ Simboli: PPRA-R1, 
PPRA-R2, PPRA-R3, 
PPRA-P4 (65. lpp.)

 ◆ Norādījumi (28. lpp.)

Bībeles pants: Psalms 4:4
Atkārtošana: „Plaukšķini pantu”

Izkustēšanās

Aktivitāte: „Dievs ir visur”
Jūs sakāt sekojošos teikumus, un bērni rāda 
atbilstošas kustības:
Dievs ir visur. (Rokas plati izplestas.)
Dievs ir kalnā. (Kāpj)
Dievs ir uz zemes. (Noguļas zemē.)
Dievs ir parkā. (Skrien un lēkā.)
Dievs ir okeānā. (Peld)
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Bībeles stunda

 ◆  Stundas teksts (30. lpp.)
 ◆ PPRA-R1, PPRA-R2, 

PPRA-R3, PPRA-P4, 
PPRA-P5

 ◆ PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c, 
PPRA-d

 ◆ Izpletnis (vai zila auduma 
gabals)

 ◆ No švammes izgriezta 
vienkāršas laivas kontūra

Stunda: „Jona nožēlo savu grēku”
Māciet vai nu visu stundu uzreiz, vai katrā nodarbībā 
pa vienai daļai. Uzskati varat novietot uz molberta 
bērnu acu augstumā, tad jums būs brīvas rokas 
aktivitātēm.

?
Atkārtošana

 ◆ Apļi ar zivi un Jonu (71. 
lpp.)

 ◆ Pieci dzijas pavedieni
 ◆ Klipši
 ◆ Flaneļa tāfele
 ◆ Jautājumi (31. lpp.)

Spēle: „Krustiņi un nullītes”
Ar klipšiem pie flaneļa tāfeles piesprauž dzijas 
pavedienus/aukliņas tā, lai izveidotos spēles režģis. 
Kad bērns pareizi atbild uz jautājumu, viņš režģa 
lodziņā novieto simbolu. Tad atbild nākamais bērns 
un uzliek simbolu. Spēlē tik ilgi, kamēr horizontāli, 
vertikāli vai šķērsām uzlikti 3 vienādi simboli vai 
kad režģis ir pilns. Bērnus nedala komandās, to dara 
vienīgi tad, ja ir vecākie pirmsskolnieki. Jaunākajiem 
patiks likt simbolus un atklāt, ka vienā rindā ir trīs 
simboli.

Uzsvars uz lūgšanu

 ◆ Norādījumi (29. lpp.)
 ◆ Mūzikas disks un 

atskaņotājs; dziesmas vārdi 
(14. lpp.)

Uzsvars: „Mateja 6:9-10”

Uzkodas

 ◆ Pēc jūsu izvēles (ņemiet 
vērā, ka bērniem var 
būt alerģija pret kādu 
produktu)

Pārtraukums: Lai bērni var aiziet uz tualeti un nomazgāt 
rokas.

Lūgšana: Vadiet bērnus pateicības lūgšanā Dievam par 
ēdienu.

Uzkodas: To laikā pārrunājiet stundu. (Piezīme: nelielas 
uzkodas varat piedāvāt arī stundas laikā, lai veicinātu 
mācīšanos, bet porcijām jābūt ļoti mazām un tās 
nedrīkst aizstāt regulārās uzkodas.)
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Radošā aktivitāte 
(izvēlas vienu)

 ◆ „Dievs mani iepriecina” 
uzskate; katram bērnam pa 
vienam komplektam (72. 
lpp.)

 ◆ Krītiņi vai flomāsteri
 ◆ Šķēres
 ◆ Līme
 ◆ Katram bērnam pa 4 

rokdarbu kociņiem
 ◆ Katram bērnam pa darba 

lapai
 ◆ Mazas zivtiņu uzlīmes 
 ◆ Veidojamā masa vai māls (8. 

lpp.)

Rokdarbs: „Dievs mani iepriecina” uzskate ņemšanai līdz 
uz mājām. Lai bērni izkrāso un izgriež uzskati, pēc 
tam piestiprina pie rokdarbu kociņiem. Pa to laiku 
kopīgi nodzied/noskaita  „Dievs mani iepriecina”.  
Bērniem sagādās prieku rādīt tādas grimases kā 
sejiņām dziesmas uzskatē.

Darba lapa*: „Jona nožēlo savu grēku”

Lai bērni „ūdenī” visapkārt Jonam salīmē zivtiņu 
uzlīmes.

Veidojamā masa: „Jūrā”

Pamāciet bērniem izveidot dažādus radījumus, kas 
dzīvo jūrā (zivi, jūras zvaigzni, astoņkāji u.c.). Kamēr 
viņi to dara, kopīgi atkārtojiet stundu. 

Papildu aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c, 
PPRA-d

Uzvedums: „Tu nevari paslēpties no Dieva”
Lai bērni paslēpjas kaut kur telpā. Pavaicājiet: „Vai 
Dievs tevi tagad redz?” Tad sakiet: „Jā, Dievs mani 
redz!” Bērni lai saka tāpat. Atkārto vairākas reizes.

Atkārtošana: „Grēku nožēlas lūgšana”
Paceļot pa kārtai PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c, 
PPRA-d, pamāciet, kā bērni katrā situācijā var lūgt 
piedošanu. Ja ir laiks, var lietot arī citus attēlus vai 
piedāvāt citus vārdus.  

* Pieejams mājas lapā: www.cefonline.com
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Bībeles panta mācīšana
„Tas Kungs.. Dievs uzklausa visas manas lūgšanas.” (Pslams 4:4)

Ievads
Kad pateikšu tavu vārdu, piecelies.
Sauciet bērnus vārdā tā, lai būtu grūti saklausīt, piemēram, aizliekot mutei priekšā 
rokas, iespiežot seju kaktā, noliecoties līdz grīdai, pabāžot galvu aiz durvīm.

Tu nevarēji mani labi sadzirdēt, vai ne? Kurš viemēr mūs sadzird, kad 
Viņu saucam? (Dievs) Tas ir vienalga, kur esi, kad sauc Dievu, Viņš 
mūs dzird tik skaidri kā tagad:  (skaidri izrunājot vārdus, pasauciet 
katru bērnu, turpiniet, līdz visi bērni piecēlušies). 

Prezentācija
Tas Kungs ir apsolījis, ka uzklausīs mūs. Vai atceries, kur Bībelē atrodas 
šis apsolījums? (Psalms 4:4) Pateiksim panta adresi trīs dažādos veidos.
Saka adresi, saliekot rokas pie mutes taurītē, tad pietupjoties, tad atkal iztaisnojoties. 
Palūdziet kādam bērnam atvērt jūsu Bībelē Psalmu 4:4, kur ielikta grāmatzīme. 
Izlasiet pantu un pēc tam parādiet simbolus PPRA-R1, PPRA-R2, PPRA-R3 un 
PPRA-P4.

Izskaidrojums
Tas Kungs.. Dievs uzklausa visas manas lūgšanas – Dievs Tas Kungs 
var tevi uzklausīt, lai kur tu atrastos – gultā, pie pusdienu galda, rotaļu 
laukumā, mašīnā, visur! Mēs lūdzam Dievu, vārdus izrunājot balsī vai 
domās. Lai lūgtu Dievu, mums nav jāizdomā kādi īpaši vārdi, – runā 
parastos vārdos. Dievs saprot visas valodas, tāpēc katrs cilvēks pasaulē 
var runāt ar Viņu!

Pielietojums
Neatpestītam:  Ja tu vēl neesi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, 

Kungs Dievs tevi uzklausīs, kad Viņam to lūgsi. Viņš 
grib dzirdēt, ka tu tici Jēzum kā tavam Glābējam, jo 
Viņš tika sodīts par tavu grēku.

Atpestītam:  Ja tu jau esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, Tas 
Kungs vienmēr uzklausīs, tevi, kad Viņu sauksi/lūgsi. 
Tu vari Dievam lūgt, lai Viņš tev palīdz paklausīt 
Viņam. Un Dievs tev palīdzēs! Taču, kad tu izvēlies 
neklausīt, tad tu grēko. Tu joprojām esi Dieva bērns, 
bet Dievs vēlas, lai tu nožēlo savu grēku (pastāsti 
Viņam par to). Tad turpini ticēt, ka Viņš tev piedod.

Atkārtošana  
„Plaukšķini pantu”
Saka pantu, sitot ritmu: sēžot uzsit pa ceļiem, sasit plaukstas, pa 
ceļiem, sasit plaukstas utt. Uzsit pa ceļiem, sakot pasvītrotos vārdus, 
piemēram: „Tas Kungs.. Dievs uzklausa visas manas lūgšanas.”
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Uzsvars uz lūgšanu
Mateja 6:9-10
Kuru mēs varam lūgt? (Dievu Debesīs.)
Pateicoties Kuram, mēs varam lūgt Dievu? (Pateicoties Jēzum.)
Bībelē, Dieva Vārdā ir teikts par lūgšanu. No Bībeles mēs varam 
mācīties, kā lūgt Dievu. Mēs varam izlasīt, kā Jēzus mācīja Saviem 
mācekļiem lūgt.
Izlasiet no Bībeles Mateja 6:9-10.

„Mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, 
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”
Sāciet lūgšanu ar Dieva Vārdu – „Mūsu Tēvs debesīs”. Kad es gribu tev 
kaut ko pateikt, es vispirms saku tavu vārdu. Kad zvanu pa telefonu 
draugam, tad arī vispirms saku viņa vārdu. Tāpat, kad es runāju ar 
Dievu, tad sāku ar Viņa vārdu.
Tad man jāslavē un jāpielūdz Dievs, sakot, cik liels Viņš ir.
Jēzus arī mācīja mācekļiem lūgt par to, kas patiktu Dievam.
Tātad, kad mēs lūdzam, mums vispirms jādomā par Dievu. Lūgsim 
Dievu visi kopā!
Sakiet lūgšanu pa daļām, un bērni lai atkārto aiz jums.

„Tēvs debesīs, Tu esi ļoti liels. Lūdzu, palīdzi, lai viss pasaulē notiek tā, 
kā Tu gribi. Āmen.”
Nodziediet “Atrodi laiku lūgt”.
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Stunda – 1. daļa
Jona ļoti steidzās. Viņš gribēja paspēt uz kuģi. Viņš bija nolēmis doties uz 
pilsētu Taršišu. Viņš nebrauca apciemot ģimeni vai brīvdienās. Viņam nebija 
ne jausmas, ko viņš tur darīs. Jona muka prom uz Taršišu. Viņš vienkārši 
gribēja tikt prom. Vienalga, uz kurieni, tikai tālāk no šejienes. Tā nu viņš 
paņēma somu, drusku naudas un devās meklēt kuģi, kas aizvestu viņu prom. 
Kāpēc gan viņš bēga un no kā?

Attēls 2-1
Bībelē teikts, ka Dievs bija uzdevis Jonam darbu. Dievs bija licis Jonam doties 
uz pilsētu Ninivi ar vēsti no Dieva. Bet Jona negribēja iet. Viņam nepatika 
cilvēki, kas dzīvoja Ninivē. Viņš negribēja iet pie viņiem un stāstīt viņiem par 
Dievu. 
„Es neiešu!” viņš sev teica.
Tas nebija labi! Jona neklausīja Dievam, un Bībele to sauc par grēku. 
Jona muka prom pretējā virzienā. Viņš nopirka biļeti, iekāpa kuģī un devās 
prom.

Attēls 2-2
Kuģis peldēja pa jūru. Jona nokāpa kajītē un likās gulēt, droši vien viņš 
ceļojot bija noguris. 
Pēkšņi sacēlās vējš. Tas pūta arvien stiprāk un stiprāk. Tā bija briesmīga vētra!

Uzspēlējiet „izpletņa vētru”. Sasēdiniet bērnus aplī apkārt uz grīdas izklātam 
izpletnim. Centrā nolieciet laivas/kuģa formā izgriezto švammi. Izpletnis 
reprezentē jūru (izpletņa vietā var izmantot zilu audumu). Stāstiet par vētru. 
Kad viļņi ir lielāki, bērni ātrāk kustina izpletni. Pēc tam lai bērni atgriežas 
savās vietās un paliek tur līdz stundas beigām. 

Jūrnieki bija izbijušies. Lieli viļņi mētāja kuģi. Jūrnieki sāka lūgt savus dievus, 
bet tas nebija labi. Viņu dievi nebija īsti dievi un nevarēja palīdzēt. Ko nu lai 
dara?

2. daļa
Attēls 2-3
Jūrnieki sameta jūrā kravu, visu, ko vien varēja atrast uz kuģa. Bet kuģis 
joprojām bija briesmās. 
Vējš pūta, kuģis līgojās no viena sāna uz otru. Bet Jona gulēja. Kapteinis 
uzmeklēja viņu un ieraudzīja, ka Jona guļ.
„Kā tu vari gulēt?” viņš prasīja. „Lūdz savu Dievu. Varbūt Viņš mums 
palīdzēs, un mums nebūs jānomirst šajā vētrā.” (Pēc Jonas 1:6.) 
Jūrnieki prasīja Jonam: „Kāpēc mums uzbrukusi šī briesmīgā vētra? Kas tu 
esi? No kurienes tu esi? Kādu darbu tu dari?” (Pēc Jonas 1:8.)
Jona viņiem atbildēja: „Es pielūdzu debesu Dievu, kurš radījis jūru un zemi.” 
(Pēc Jonas 1:9.)
Jūrnieki briesmīgi apskaitās uz Jonu, kad viņš pateica, ka bēg no Dieva.

Attēls 2-4
Jūra kļuva arvien nemierīgāka un viļņi lielāki. Vētra pieņēmās spēkā.
„Kas mums jādara, lai jūra nomierinātos?” jūrnieki vaicāja. (Pēc Jonas 1:11.)
„Ņemiet mani un iemetiet jūrā. Tad vētra norimsies. Es zinu, ka tā ir mana 
vaina, ka tagad ir liela vētra.” (Pēc Jonas 1:12.)
Jona zināja, ka bijis nepaklausīgs Dievam.



31

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu

Mēs esam tādi paši kā Jona, mēs neesam klausījuši Dievam. Kad tu nedari 
to, ko liek mamma vai tētis, tu neklausi Dievam, jo Viņš ir teicis, ka mums 
jāklausa saviem vecākiem. 
Lai bērniem paskaidrotu, kas ir grēks, varat izmantot uzskates PPRA-a, PPRA-b, 
PPRA-c un PPAR-d. 

Jona bija viens no Dieva cilvēkiem, bet nebija darījis to, ko Dievs lika. Varbūt 
tu jau esi lūdzis Jēzum būt par tavu Glābēju un jau esi Dieva ģimenes loceklis. 
Kad tu tomēr sagrēko, tad tev ir jālūdz piedošana. Tev nav atkal jālūdz, lai 
Jēzus ir tavs Glābējs, tev vienkārši jālūdz piedošana par savu grēku. Kā Jona to 
izdarīja.
Jūrnieki negribēja mest Jonu sabangotajā jūrā. Viņi bija pārliecināti, ka tad 
viņš nomirs. Tāpēc viņi mēģināja kuģi dabūt atpakaļ krastā un ķērās pie 
airiem.

Visi airē.

3. daļa
Viņi ļoti centās, bet nevarēja neko padarīt viļņiem. Vētra pieauga. Viņiem 
nebija izvēles. Tā nu jūrnieki satvēra Jonu un iemeta jūrā. Jūra nomierinājās, 
vētra beidzās. Jūrnieki saprata, ka Dievs, kurš ir radījis jūru, apklusinājis vētru.
Jona grima dziļāk un dziļāk, un dziļāk. Dziļi, dziļi aukstajā jūrā. Iespējams, 
viņš nemācēja peldēt. Viņam bija vajadzīga palīdzība, bet kas viņam tagad var 
palīdzēt? Tikai Dievs tagad var palīdzēt Jonam. Dievs sūtīja milzīgu zivi, un 
tā vienā paņēmienā aprija Jonu.

Attēls 2-5 
Te nu tagad viņš bija. Jona atradās lielās zivs vēderā. Tur bija tumšs, smirdēja 
(visi aizspiež degunus) un bija vientulīgi. Taču bija Kāds, ar kuru Jona varēja 
runāt, un bija kas tāds, kas viņam bija jāsaka. Jona runāja lūgšanā ar Dievu. 
Jona teica Dievam, ka viņam ir ļoti žēl, ka tā izdarījis.
Arī man un tev jālūdz Dievam piedošana par saviem grēkiem – par slikto, 
ko esam domājuši, teikuši un darījuši. Kad lūdzam Dievu, mēs varam Viņam 
atzīties un lūgt piedošanu. Dievs uzklausīja Jonas lūgšanu. Mēs zinām, ka 
Dievs viņam piedeva, jo Dievs lika lielajai zivij izspļaut Jonu atpakaļ krastā. 
Jona bija atradies zivs vēderā trīs dienas un trīs naktis.
Visi kopā izskaitiet līdz trīs.

Tad Dievs vēlreiz runāja ar Jonu: „Ej uz pilsētu Ninivi un nodod viņiem 
Manu vēsti!” (Pēc Jonas 3:2.)
Šoreiz Jona vairs nemēģināja bēgt. Viņš devās uz Ninivi pastāstīt cilvēkiem 
par Dievu. Tagad viņš klausīja Dievam.

Atkārtošanas jautājumi 

Bībeles pants
1. Ko nozīmē saukt uz Dievu? (Runāt ar Viņu lūgšanā.)
2. Kurš vienmēr mūs dzird, kad Viņu saucam? (Tas Kungs, Dievs)
3. Kādus vārdus Dievs var uzklausīt? (Jebkādus, jebkurā valodā.) 
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Stunda (1.–3. daļa)
1.  Kāpēc Jona ļoti steidzās? (Viņš bēga prom.)
2.  Ko Dievs Jonam bija teicis? (Iet uz pilsētu Ninivi un nodot Dieva 

vēsti.)
3.  Kā mēs saucam nepaklausību Dievam? (Grēks)
4.  Ko Dievs izdarīja ar jūru? (Viņš sacēla vētru.)
5.  Kas notika ar vētru pēc tam, kad jūrnieki iemeta Jonu jūrā? (Dievs 

apklusināja vētru.)
6.  Kā Dievs paglāba Jonu, kad tas slīka? (Viņš sūtīja lielu zivi aprīt 

Jonu.)
7.  Ko Jona darīja zivs vēderā? (Viņš lūdza Dievu un nožēloja savu 

grēku.)
8.  Kā mēs zinām, ka Dievs piedeva Jonam? (Zivs izspļāva viņu uz 

sauszemes.) 
9.  Ko Jona darīja, kad bija ticis ārā no zivs vēdera? (Viņš paklausīja 

Dievam.) 

Uzsvars uz lūgšanu
1.  Pateicoties Kuram, mēs varam lūgt Dievu? (Pateicoties Jēzum.)
2.  Par kuru mums jādomā vispirms, kad mēs lūdzam Dievu? (Par 

Dievu.)
3.  Kas mums jālūdz, lai notiek? (Lūdz, lai notiek tas, ko Dievs grib.)
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3. stunda
Nehemija katrā situācijā lūdz Dievu

Rakstu vietas 
skolotājam           

Nehemijas 1–2; Nehemijas 4; Nehemijas 6:15-16.

Centrālā patiesība   Dievs vēlas, lai tu Viņu lūdz par visu.

Pielietojums Neatpestītam un atpestītam: Lūdz Dievu katrā situācijā.

Bībeles pants             „Es piesaukšu Dievu.. vakaros, rītos un dienvidū.” (Psalms 55:17,18)

Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs

 ◆ Vārdu zīmītes katram 
bērnam (69. lpp.)

 ◆ Katram bērnam pa 4 
krītiņiem

 ◆ Katram bērnam pa vienai 
A4 papīra lapai

Sagaidīšana: Atskaņo mierīgu mūziku. Sasveicinās ar 
bērniem, katru uzrunājot vārdā, un izdala vārdu 
zīmītes.

Aktivitāte: „Mūsu ceļojumam”
Lai katrs bērns uzzīmē lietas, kuras viņš ņemtu līdz 
ceļojumā. Palīdziet ar padomu, ja nepieciešams. Kad 
zīmējumi gatavi, bērnus sasēdiniet aplī. Lai katrs 
bērns parāda savu zīmējumu, pastāsta par to. Varat 
pajautāt, kur viņi ir ceļojuši

Dziesma un lūgšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi (13. lpp.)

 ◆ Ziedojumu grozs vai 
krājkasīte

Dziesma: „Bībelei es ticu” 1. un 2. pants
Lūgšana: Vadiet bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, paldies Tev, 

ka varam Tevi lūgt visās vietās un vienmēr. Paldies 
Tev, ka varam Tevi slavēt ar dziesmām, klausoties 
stāstus un lūdzot. Jēzus Vārdā. Āmen.”

Ziedojums: (Pēc izvēles.) Palaiž apkārt grozu vai krājkasīti, 
lai bērni var ielikt savu ziedojumu. (Iepriekš noteikti 
informējiet vecākus, kādam mērķim šī nauda tiks 
izmantota.)

Bībeles pants

 ◆ PPRA-g, PPRA-h, PPRA-i, 
PPRA-j, PPRA-k vai 
PPRA-R5, PPRA-R6, 
PPRA-R7, PPRA-R8, 
PPRA-R9 (66.-67. lpp.)

 ◆ Luksofors (73. lpp.)
 ◆ Norādījumi (36. lpp.)

Bībeles pants: Psalms 55:17,18

Atkārtošana: „Stāt un ej”

Izkustēšanās

Aktivitāte: „Dosimies ceļā”
Jūs sakāt teikumus un bērni tos atkārto, rādot 
kustības:
Dodamies ceļā! (Soļo)
Braucam! (Stūrē un atdarina motora skaņas)
Lidojam! (Lido un atdarina lidmašīnas rūkoņu)
Jājam ar zirdziņu (Aulekšo)
Esam klāt. Tagad varam apsēsties. (Apsēžas)
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Bībeles stunda

 ◆ Stundas teksts (38. lpp.)
 ◆ PPRA3-1, PPRA3-3, 

PPRA3-4, PPRA3-6
 ◆ Dziesmas vārdi (13. lpp.)
 ◆ Mājas no kartona vai kurpju 

kastēm
 ◆ Lego vai koka klucīši
 ◆ Liela papīra lapa un 

marķieris
 ◆ Katram bērnam pa 

aploksnei 

Stunda: „Nehemija lūdz katrā situācijā”
Māciet visu stundu uzreiz vai katrā nodarbībā pa 
vienai daļai. Uzskati varat novietot uz molberta 
bērnu acu augstumā, tad jums būs brīvas rokas 
aktivitātēm.

?
Atkārtošana

 ◆ Lieli koka vai lego kluči 
vai lielas kartona piena 
pakas (divām kartona piena 
pakām nogriež vienu galu, 
iebāž vienu otrā un aplīmē 
ar krāsainu līmplēvi vai 
aplikāciju papīru)

 ◆ Jautājumi (40. lpp.)

Spēle: „Uzcel Nehemijas sienu”
Kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš var uzlikt 
klucīti, lai palīdzētu uzcelt sienu. Sagādājiet 
pietiekami daudz klucīšu, lai pietiktu katram 
bērnam.

Uzsvars uz lūgšanu

 ◆ Norādījumi (37. lpp.)
 ◆ Dziesmas vārdi (14. lpp.)
 ◆ Kaste, grozs vai soma ar 

bērniem vajadzīgo pārtiku 
(vai pārtikas attēli)

Uzsvars: „Mateja 6:9-11”

Uzkodas

 ◆ Pēc jūsu izvēles (ņemiet 
vērā, ka bērniem var 
būt alerģija pret kādiem 
produktiem)

Pārtraukums: Lai bērni var aiziet uz tualeti un nomazgāt 
rokas.

Lūgšana: Vadiet bērnus pateicības lūgšanā Dievam par 
ēdienu.

Uzkodas: To laikā pārrunājiet stundā mācīto. (Piezīme: 
nelielas uzkodas varat piedāvāt arī stundas laikā, lai 
veicinātu mācīšanos, bet porcijām jābūt ļoti mazām 
un tās nedrīkst aizstāt regulārās uzkodas.)

Radošās aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Katram bērnam pa lūgšanu 
grāmatzīmei (74. lpp.)

 ◆ Krītiņi vai flomāsteri
 ◆ Mūzikas CD un 

atskaņotājs; dziesmu 
grāmata vai vārdi (14. lpp.)

 ◆ Katram bērnam pa darba 
lapai

 ◆ Smiltis vai kukurūzas milti
 ◆ Veidojamā masa vai māls 

(8. lpp.)

Rokdarbs: „Lūgšanu grāmatzīme”
Kamēr bērni izkrāso savas grāmatzīmes, atkārtojiet 
kopā ar viņiem Bībeles pantu. Pārrunājiet, kādos 
dažādos veidos Dievs atbild uz mūsu lūgšanām. 
Dziediet dziesmu „Atrodi laiku lūgt”.

Darba lapa*: „Nehemija lūdz katrā situācijā”. Palīdziet 
bērniem noklāt ar līmi attēla laukumu un uzkaisīt 
smiltis vai kukurūzas miltus.

Veidojamā masa: „Nehemijas siena”
Lai bērni gatavo ķieģeļus, ko iebūvēt sienā, kamēr 
atkārtojat stundu.
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Papildu aktivitātes 
(izvēlas vienu)

Aktivitāte: „Palīdzi man”
Sāciet, sakot: „Padomāsim, kad mēs varam lūgt, lai 
Dievs mums palīdz.” Pieaiciniet vienu bērnu un 
iečukstiet viņam ausī kādu situāciju. Lai bērns to 
attēlo. Citiem jāuzmin, ko viņš rāda. Tad dodiet 
iespēju citam bērnam. Situācijas: siet kurpju šņores, 
lasīt, tīrīt zobus, iet gulēt, braukt ar trīsriteni.

Uzvedums: „Mums vajag Dievu”
Nosauciet situācijas, kad bērnam varētu būt bail, 
ilgi jāsēž klusu, jādalās ar kādu. Lai bērni iedomājas, 
ka atrodas šādā situācijā, un lūdz, lai Dievs palīdz 
viņiem rīkoties pareizi.

* Pieejams mājas lapā: www.cefonline.com
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Bībeles panta mācīšana
„Es piesaukšu Dievu.. vakaros, rītos un dienvidū.” (Psalms 
55:17,18)

Ievads
Pasaki man kaut ko vienu, ko tu dari pirms gulētiešanas.
Ļaujiet atbildēt.

Bībelē teikts, ka ir kaut kas, ko Dievs gribētu, lai mēs darām pirms 
gulētiešanas. Vai vari uzminēt, kas tas ir?
Ļaujiet atbildēt.

Prezentācija
Psalms 55:17,18 mums pasaka pareizo atbildi. Pateiksim tagad visi 
kopā Bībeles panta adresi, tikmēr noliecot galvu uz kopā saliktām 
rociņām kā „vakarā” uz spilventiņa.
Atkārtojiet, izstaipoties un žāvājoties „no rīta” un pieliekot roku pie acīm „dienvidū”. 
Palūdziet kādam bērnam atvērt jūsu Bībelē Psalmu 55:17,18, kur ielikta grāmatzīme. 
Izlasiet pantu un pēc tam parādiet simbolus PPRA-g, PPRA-h, PPRA-i, PPRA-j, 
PPRA-k vai PPRA-R5, PPRA-R6, PPRA-R7, PPRA-R8 un PPRA-R9.

Izskaidrojums 
Es piesaukšu Dievu – Dievs vēlas, lai Viņa bērni lūdz Viņu (saliek rokas 
kā lūgšanā). Lūgšana ir saruna ar Dievu. Kad mēs lūdzam Dievu, mēs 
runājam ar Viņu ar saviem vārdiem un savās domās. Mēs varam lūgt 
jebkurā laikā.  Mēs varam lūgt Dievu vakarā, no rīta un dienvidū.
Vakaros, rītos un dienvidū – Vakars ir tad, kad saulīte iet gulēt (noliek 
galvu uz rokām). Kad saulīte atkal parādās (izstaipās un nožāvājas)? 
(No rīta.) Kā mēs saucam to dienas daļu, kad saulīte ir augstu debesīs 
(pieliek roku pie acīm)? (Dienvidus)

Pielietojums
Neatpestītam: Dievs vēlas, lai tu pieņem Jēzu kā savu Glābēju. Ja tu to 

vēlies, tu vari lūgt un izdarīt to šodien pat. Es vēlāk ar 
prieku tev palīdzēšu.

Atpestītam:  Ja tu esi pieņēmis Jēzu kā savu Glābēju, Dievs vēlas, lai 
tu lūdz. Tu vari lūgt Viņu katru dienu jebkurā laikā.

Atkārtošana

„Stāt un ej”
Atkārtojiet pantu pa daļām ar kustībām (skat. Bībeles panta 
izskaidrojumā).
Tad skaitiet pantu, lietojot simbolus. Lietojiet „luksoforu” ar sarkano 
gaismu vienā pusē un zaļo otrā pusē. Atkārtojiet pantu visi kopā, 
pārtrauciet, kad parāda sarkano gaismu, un turpiniet, kad parāda zaļo. 
Tā atkārtojiet trīs reizes, vienmēr apstājoties frāzes beigās vai vietā, kur 
ir loģiska pauze. Atkārtojiet vēl trīs reizes, ļaujot dažiem bērniem turēt 
un grozīt „luksofora gaismas”.
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Uzsvars uz lūgšanu

Mateja 6:9-11
Vai atceries, ar Kuru mēs runājam, kad lūdzam? (Ar Dievu, ar Debesu 
Tēvu.) Viņš ir Dievs, kurš ir visu radījis. Viņš ir ļoti liels un brīnišķīgs.
Kā tas ir iespējams, ka mēs varam lūgt Dievu? ( Jēzus nomira pie 
krusta, lai uzņemtos sodu par citu cilvēku grēkiem.) Dievs ir apsolījis 
uzklausīt mūsu lūgšanas, ja mēs uzticamies Jēzum ka savam Glābējam 
( Jeremijas 33:3). 
Kad mēs lūdzam Dievu, tad vispirms sakām, cik Viņš ir liels. Mēs 
sākam, sakot Viņa vārdu – Tēvs Debesīs, un mēs slavējam Viņu par to, 
ka Viņš ir tik liels un brīnišķīgs.
Mēs arī varam lūgt, lai Dievs mums iedod to, kas mums vajadzīgs. Jēzus 
pamācīja mācekļiem, kā lūgt: „Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien” 
(Mateja 6:11).
Izlasiet šo pantu no Bībeles.

Mācekļiem vajadzēja maizi, ko ēst. „Mūsu dienišķo maizi” nozīmē ne 
maizi vien, bet arī citu ēdienu, ko mums vajag.
Padomāsim, ko mums vajag.
Paņemiet kasti, grozu vai somu, kurā salikti dažādi bērniem vajadzīgi pārtikas 
produkti vai to attēli. Lai katrs bērns izvelk vienu un uzliek uz šķīvja.
Nodziediet dziesmu “Par maizi dienišķo mēs sakām paldies”.

Lūgsim Dievu un pateiksim Viņam, cik Viņš ir liels. Lūgsim, lai Viņš 
mums dod to, kas mums vajadzīgs.
Lai bērni atkārto lūgšanu aiz jums frāzi pa frāzei.

„Tēvs Debesīs, Tu esi ļoti liels. Tu zini, kas mums ir vajadzīgs. Lūdzu, 
dod to mums. Āmen.”
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Stunda – 1. daļa
Kopā ar bērniem būvējiet ar sienu apjoztu pilsētu. Iepriekš sagatavojiet dažas 
mājas no kartona kastēm vai kurpju kastēm. Lai bērni no lego vai koka 

klučiem būvē apkārt pilsētai sienu. (Lai viņiem atvieglotu darbu, noklājiet lielu papīra 
lapu un novelciet līniju, kur jābūt sienai. Neaizmirstiet, ka bērniem var būt grūti 
strādāt kopā – ierādiet viņiem katram savu vietu, kur būvēt sienu.)
Senos laikos apkārt pilsētām bija lielas sienas ar vārtiem, kurus pa nakti 
aizslēdza. Aiz sienas visi, kas dzīvoja pilsētā, bija drošībā. Reizēm, kad 
notika uzbrukums, sienas sagrāva, bet vārtus sadedzināja. Tad pilsētā 
vairs nebija droši.
Nehemija saņēma ziņas no mājām, no pilsētas Jeruzālemes.
Lai bērni atkārto šos divus vārdus vairākas reizes. Pārliecinieties, ka viņi saprot, ka viens ir 
cilvēka, bet otrs pilsētas vārds.
Viņš dzīvoja tālu prom no mājām, bet vienmēr gribēja zināt, kas jauns 
Jeruzālemē. Kā tur klājas? Kā cilvēki tur dzīvo? Viņš par to prasīja 
savam brālim.
„Jeruzālemes mūri ir noplēsti, un tās vārti ir sadedzināti ugunī,” brālis 
atbildēja. (Pēc Nehemijas 1:3.)
Tās bija ļoti sliktas ziņas.

Attēls 3-1
Nehemija tā sabēdājās, ka apsēdās un raudāja. Arī pieaugušie ir bēdīgi, 
kad dzird sliktas ziņas. Bet Nehemijam bija Kāds, ar Kuru viņš varēja 
aprunāties, Kāds, Kurš varēja uzklausīt un saprast. Un tas bija Dievs. 
Bībelē teikts, ka Nehemija lūdza Dievu. Kad tu esi bēdīgs, kad saņem 
sliktas ziņas, tu vari lūgt Dievu. Pastāsti Viņam, kā tu jūties, un lūdz, 
lai Viņš tev palīdz. 
Nehemija lūdza Dievu. Viņš vēl bija bēdīgs, bet zināja, ka var runāt ar 
Dievu par visu.

Attēls 3-3
Nehemijas darbs bija pasniegt ķēniņam dzērienus. Nehemija vienmēr 
bija kārtīgi kalpojis ķēniņam. Bet todien ķēniņš ievēroja, ka ar viņu 
kaut kas nav kārtībā.
„Tu taču neesi slims. Kāpēc tad tu esi noskumis?” prasīja ķēniņš. (Pēc 
Nehemijas 2:2.)
Ķēniņš ir ļoti svarīgs un ietekmīgs cilvēks. Ja tu apkalpo viņu, tad tev 
jāizrāda, ka esi par to ļoti priecīgs, pat ja tas tā nav. Nehemija nobijās 
no ķēniņa vārdiem. Vai nu viņam būs nepatikšanas? Nehemija pateica 
taisnību.
„Es esmu noskumis tāpēc, ka dzirdēju sliktas ziņas par Jeruzālemi. 
Pilsētas vārti ir sadedzināti. Pilsēta ir sagrauta,” viņš teica ķēniņam. 
(Pēc Nehemijas 3:3.)
Ķēniņš nemaz nebijs dusmīgs. „Ko tu gribi?” viņš vaicāja Nehemijam. 
(Pēc Nehemijas 2:4.)
Ko nu? Ko lai Nehemija prasa ķēniņam? Nehemija turpat uzreiz lūdza 
Dievu. Viņš nerunāja tā, ka citi varēja dzirdēt, bet lūdza domās. Vai 
Dievs varēja viņu sadzirdēt? Jā!
Kad tu lūdz Dievu, tu vari runāt ar Viņu arī klusiņām – sakot vārdus 
domās. Dievs vienalga dzird. Nehemija varēja lūgt Dievu gan mājās, 
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gan strādājot pilī. Dievs viņu dzirdēja visur. Arī mēs varam lūgt Dievu 
visās vietās: mājās, bērnudārzā, pie vecmāmiņas vai parkā. Mēs varam 
runāt balsī vai tikai domās. Dievs vēlas, lai mēs lūdzam Viņu par visu.

2. daļa 
Nehemija lūdza, lai Dievs viņam palīdz. Dievs uzklausīja viņa lūgšanu. Viņš 
deva Nehemijam drosmi lūgt palīdzību ķēniņam. 
„Lūdzu, atļauj man iet uz Jeruzālemi.” (Pēc Nehemijas 2:5.)
Ķēniņš, sēžot tronī, prasīja: „Cik ilgi tu būsi prom? Kad tu atgriezīsies?” (Pēc 
Nehemijas 2:6.)
Nehemija pateica ķēniņam, cik daudz laika viņam vajadzīgs. Dievs viņam 
arī palīdzēja paprasīt ķēniņam visu, kas vajadzīgs ceļam, un kokus no ķēniņa 
meža pilsētas vārtu atjaunošanai. 
Ķēniņš teica: „Lai notiek!”
Dievs palīdzēja Nehemijam. Dievs uzklausīja Nehemijas lūgšanu. Ķēniņš 
atļāva Nehemijam iet un iedeva līdz vēstules, lai ceļojums noritētu gludi.
Uz Jeruzālemi bija tāls ceļš, bet ar ķēniņa vēstulēm Nehemija varēja droši 
ceļot.

Tēlojiet, ka jājat ar zirgu (uzsitiet pa kāju, atdarinot pātagas švīkstoņu). 
Izsniedziet katram bērnam pa aploksnei (tās būs vēstules no ķēniņa), ko iedot 
palīgam.  

Naktī Nehemija slepeni aizlavījās apskatīt Jeruzālemes mūrus. Viņš nokāpa 
no zirga, bet siena bija tā sagruvusi, ka zirgs nevarēja tikt uz priekšu. Vārti bija 
sadedzināti. Viss bija tieši tik slikti kā Nehemijam bija teikts.
Turpmākajās dienās Nehemija teica cilvēkiem, ka viņiem visiem kopā jāuzceļ 
siena no jauna. Viņš pastāstīja, kā Dievs viņam līdz šim ir palīdzējis – ar 
kokiem no ķēniņa meža un vēstulēm, kas palīdzēja ceļā. 
„Mums atkal jāuzceļ siena ap Jeruzālemi,” Nehemija teica cilvēkiem. (Pēc 
Nehemijas 2:17.)
Sakiet cits citam: „Mums atkal jāuzceļ siena.”

3. daļa
Attēli 3-4
Tā nu cilvēki sāka atjaunot sienu. Tas bija liels darbs! Viņiem vajadzēja 
lielus akmeņus, lai aiztaisītu lielos caurumus sienā.

Attēlo, ka nes smagus ķieģeļus un akmeņus.

Ne visiem bija pa prātam, ka Jeruzālemes sienas atjauno. 
Ienaidnieki apsmēja cilvēkus, kas strādāja. Viņus mēģināja atturēt no 
darba. Ienaidnieki gribēja visu izjaukt.
Nehemija teica ienaidniekiem: „Dievs Debesīs palīdzēs mums pabeigt 
sienu.” (Pēc Nehemijas 2:20.)
Viņš ticēja, ka Dievs atbildēs uz viņa lūgšanām. Viņš uzticējās Dievam.
Dieva ļaužu ienaidnieki ļoti centās nepieļaut, ka siena atkal tiek 
uzcelta. Viņi briesmīgi sadusmojās.
„Un viņi domā to paveikt? Paskatieties uz šiem celtniekiem – viņi ir tik 
vāji un nespēcīgi!” viņi teica. (Pēc Nehemijas 4:2.)
„Pat lapsa var nojaukt šo sienu.” (Pēc Nehemijas 4:3.)
Ko lai Nehemija dara? Cilvēki smagi strādāja, lai uzceltu sienu, bet 
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viņus izsmēja. Nehemija lūdza Dievu. Viņš zināja, ka var lūgt Dievam 
palīdzību. Ja cilvēki ir nelaipni pret tevi, lūdz, lai Dievs tev palīdz. Tu 
vari stāstīt Dievam visu.
Dieva ļaužu ienaidnieki gribēja, lai viņi pārtrauc atjaunot sienu, 
tāpēc gatavojās viņiem uzbrukt. Taču Dievs pasargāja Savus ļaudis. 
Uzbrukums tā arī nekad nenotika. Cilvēki varēja turpināt celt sienu. 
Katru reizi, kad ienaidnieki centās izjaukt viņu darbu, Nehemija lūdza 
palīdzību Dievam.

Attēli 3-6 
Cilvēki visu laiku smagi strādāja un strādāja, līdz beidzot milzīgā 
siena apkārt Jeruzālemei bija pabeigta! Visi, kas redzēja sienu vai 
dzirdēja par to, saprata, ka Dievs ir palīdzējis Saviem ļaudīm. Viņš bija 
uzklausījis viņu lūgšanas. Nehemija un ļaudis slavēja Dievu un pateicās 
Viņam. Viņi zināja, ka Dievs ir dzirdējis viņu lūgšanas.

Dziediet dziesmu „Mans Dievs ir tik liels”.

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1.  Kas ir lūgšana? (Saruna ar Dievu.)
2. Kad tu vari lūgt? (Vienmēr)
3.  Kā mēs varam lūgt Dievu? (Izsakot vārdus balsī vai domās.)

Stunda (1.–3. daļa)
1. Kāpēc Nehemija noskuma, kad saņēma ziņas no Jeruzālemes? (Siena 

bija sagrauta, un vārti sadedzināti.) 
2.  Ar kuru Nehemija vispirms aprunājās par sliktajām ziņām? (Ar Dievu.)
3. Ko tu vari darīt, kad esi bēdīgs? (Lūgt Dievu.)
4.  Par ko Nehemija strādāja? (Viņš pasniedza ķēniņam dzērienus.)
5.  Kāpēc Nehemijam nevajadzēja lūgt tā, ka citi var dzirdēt? (Dievs varēja 

viņu dzirdēt vienalga, vai viņš lūdz skaļi vai domās.)
6.  Kur tev jāatrodas, kad lūdz? (Jebkurā vietā.)
7.  Kas atjaunoja pilsētas sienu? (Nehemija un Dieva ļaudis.)
8.  Ko darīja Dieva ļaužu ienaidnieki? (Apsmēja viņus un viņu darbu.)
9.  Ko ļaudis darīja, kad redzēja, ka Dievs viņiem ir palīdzējis? (Slavēja 

Dievu un pateicās Viņam.)

Uzsvars uz lūgšanu
1.  Pateicoties Kuram, mēs varam runāt ar Dievu? (Pateicoties Jēzum.)
2.  Nosauc vienu lietu, ko mēs varam lūgt Dievam. (Ēdienu)
3.  Ko vēl mēs varam teikt Dievam? (Cik Viņš ir liels.)
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 4. stunda
Jēzus lūdz

Rakstu vietas 
skolotājam            

Apustuļu darbi 16:31; 1. Timotejam 1:15;
Lūkas 11:1-13; Lūkas 22:39-43;  Jāņa 17.

Centrālā patiesība    Ir svarīgi lūgt Dievu.

Pielietojums Neatpestītam un atpestītam: Seko Jēzus piemēram – lūdz Dievu.

Bībeles pants            „Es piesaukšu Dievu.. vakaros, rītos un dienvidū.. un Viņš uzklausīs 
manu balsi.” (Psalms 55:17,18)

Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana

 ◆ Mūzikas CD un atskaņotājs
 ◆ Katram bērnam pa vārdu zīmītei 

(69. lpp.)
 ◆ Katram bērnam pa četriem 

krītiņiem
 ◆ Katram bērnam pa vienai A4 

formāta papīra lapai

Sagaidīšana: Uzlieciet mierīgu mūziku. Apsveicinoties 
uzrunājiet bērnus vārdā un izdaliet vārdu 
zīmītes.

Aktivitāte: „Es varu lūgt par tevi”
Lai bērni uzzīmē cilvēkus, par kuriem viņi var 
lūgt. Iesakiet ģimenes locekļus un draugus. Kad 
bērni pabeiguši zīmēt, sasēdiniet viņus aplī un 
aiciniet pastāstīt, ko viņi ir attēlojuši. Tad kopīgi 
pārunājiet dzirdēto, tas palīdzēs jums labāk 
iepazīt bērnus.  

Dziesma un lūgšana

 ◆ Mūzikas CD un atskaņotājs; 
dziesmas vai vārdi (13. lpp.)

 ◆ Ziedojumu grozs vai krājkasīte

Dziesma: „Jēzus mani mīl” 
Lūgšana: Vadiet bērnus lūgšanā vai aiciniet, lai viņi 

atkārto lūgšanu aiz jums (pa daļām): „Mīļais 
Dievs, paldies, ka Tu mīli mani, manu ģimeni un 
draugus. Paldies, ka, uzticoties Jēzum kā savam 
Glābējam, mēs uz visiem laikiem varam būt Tavā 
ģimenē. Jēzus Vārdā. Āmen.”

Ziedojums: (Pēc izvēles.) Palaiž apkārt grozu vai 
krājkasīti, lai bērni var ielikt savu ziedojumu. 
(Pirms tam noteikti informējiet vecākus, kādam 
mērķim šī nauda tiks izmantota.)

Bībeles pants

 ◆ PPRA-g, PPRA-h, PPRA-i, 
PPRA-j, PPRA-k, PPRA-l, 
PPRA-m, PPRA-n vai PPRA-R5, 
PPRA-R6, PPRA-R7, PPRA-R8, 
PPRA-R10, PPRA-R11, 
PPRA-R12 (66.-67. lpp.)

 ◆ Mūzikas CD un atskaņotājs, 
dziesmas vārdi (13. lpp.)

 ◆ Luksofors (73. lpp.)
 ◆ Norādījumi (44. lpp.)

Bībeles pants: Psalms 55:17,18
Atkārtošana: „Stāt un ej”
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Izkustēšanās

Aktivitāte: „Mana galva, mani pleci, mani ceļi, manas 
kājas”
Izpildot kustības, vārdus var vai nu izrunāt, vai 
izdziedāt.

Bībeles stunda

 ◆ Stundas teksts (46. lpp.)
 ◆ PPRA4-1, PPRA4-2, PPRA4-

3, PPRA4-4
 ◆ Pirms stundas priekšā 

„mākonīšiem” PPRA4-3 un 
PPRA4-4 attēlā ar lipekli 
pielipiniet papīra lapiņas, kā 
norādīts stundas tekstā (47. 
lpp.)

 ◆ PPRA-c un PPRA-d
 ◆ Mūzikas disks un atskaņotājs; 

dziesmu grāmata vai vārdi (13. 
lpp.) 

Stunda: „Jēzus lūdz”
Māciet visu stundu uzreiz vai katrā nodarbībā pa 
daļai. Novietojot uzskati uz molberta bērnu acu 
augstumā, jums būs brīvas rokas aktivitātēm.

?
Atkārtošana

 ◆ Burti (71. lpp.), divi komplekti
 ◆ Flaneļa tāfele
 ◆ Jautājumi (48. lpp.)

Spēle: „Uzliec burtu”
Vienu burtu komplektu izlieciet uz flaneļa 
tāfeles, otru – uz horizontālas virsmas  turpat 
blakus. Pēc tam kad bērns atbildējis uz 
jautājumu, viņš paņem vienu burtu un noliek 
to uz flaneļa tāfeles zem tāda paša burta. Varat 
izspēlēt vairākas reizes.

Uzsvars uz lūgšanu

 ◆ Norādījumi (45. lpp.)
 ◆ Mūzikas CD un atskaņotājs; 

dziesmas vārdi (13. lpp.)
 ◆ Paciņa ar saldumiem vai lācītis
 ◆ PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c, 

PPRA-d

Uzsvars: „Mateja 6:9-12”

Uzkodas

 ◆ Pēc jūsu izvēles (tikai paturiet 
prātā, ka bērniem var būt 
alerģija uz kādiem produktiem)

Pārtraukums: Tualetes apmeklējumam un lai 
nomazgātu rokas. 

Lūgšana: Vadiet pateicības lūgšanā par ēdienu.
Uzkodas: To laikā pārunājiet stundā mācīto. (Piezīme: 

nelielas uzkodas varat piedāvāt arī stundas laikā, 
lai veicinātu mācīšanos, bet porcijām jābūt 
ļoti mazām un tās nedrīkst aizstāt regulārās 
uzkodas.)
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* Pieejams mājas lapā: www.cefonline.com

Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Radošās aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Lūgšanu aplis (75. lpp.), pa 
vienam katram bērnam

 ◆ Krītiņi vai flomāsteri
 ◆ Šķēres
 ◆ Līme
 ◆ Papīra saspraudes
 ◆ Caurspīdīga līmplēve (pēc 

izvēles)
 ◆ No žurnāliem izgriezti cilvēku 

attēli (pēc izvēles)
 ◆ Katram bērnam pa darba lapai
 ◆ Uzlīmes
 ◆ Veidojamā masa vai māls (8. 

lpp.)

Rokdarbs: „Lūgšanu aplis”
Lai bērni izkrāso attēlus un uzlīmē uz apļa gar 
malu. Saspraudiet apļus centrā kopā, kā parādīts 
paraugā (75. lpp.). Lai rats labāk grieztos, pirms 
tam varat aplim, uz kura ir attēli, pārvilkt pāri 
līmplēvi (nav obligāti).
Pēc izvēles: Sagatavojiet pietiekami daudz 
žurnālu izgriezumu ar cilvēkiem, par kuriem 
bērni varētu lūgt (piemēram, ģimene, draugi, 
kaimiņi, skolotāji, mācītāji, valdības locekļi, 
slimnieki, nabagi u.c.). Bērni var izvēlēties, kurus 
attēlus līmēs uz sava apļa.

Darba lapa*: „Jēzus lūdz par Sevi un citiem”
Palīdziet bērniem uzlīmēt uz Bībeles krustiņa 
uzlīmi vai dzīvnieka uzlīmi uz gultas.

Veidojamā masa: „Kur Jēzus lūdza” 
Palīdziet bērniem izveidot dažādas vietas, 
kur Jēzus lūdza (piemēram, kalni, dārzi, ezeri, 
Templis u.c.).

Papildu aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Liela bieza papīra loksne 
(piemēram, brūna ietinamā 
papīra rullis)

 ◆ Līmlenta, uzpirksteņi vai 
plāksteri

 ◆ Krītiņi vai krīts

Aktivitāte: „Lūgšanu siena”
Papīru piestiprina pie sienas. Lai bērni uzzīmē 
situācijas, kurās viņiem būtu jālūdz par sevi 
un citiem. Kad „siena” ir pabeigta, katrs bērns 
pārējiem paskaidro, ko uzzīmējis. Var pievienot 
arī attēlus no sagaidīšanas aktivitātes.

Aktivitāte: „Laiks lūgt”
Miniet piemērus, kad un kur bērni var lūgt par 
savu ģimeni un draugiem (piemēram, pirms 
ēdienreizes, gulētiešanas, dzimšanas dienas 
svinībās, rotaļājoties pagalmā, braucot ar mašīnu 
u.c.). Ja iespējams, palīdziet bērniem izspēlēt 
kādas situācijas. Noslēgumā visi kopā lūdziet, 
lai ģimenes locekļi un draugi iepazītu Dievu un 
izvēlētos Viņam paklausīt. 



Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu

44

Bībeles panta mācīšana
„Vakaros, rītos un dienvidū es nopūtīšos un žēlošos, un Viņš 
uzklausīs manu balsi.”  (Psalms 55:18)

Ievads
Visi kopā nodziediet dziesmu “Atrodi laiku lūgt”.

Prezentācija
Vai atceraties, kāda adrese bija Bībeles pantam, kurā teikts, ka var lūgt 
jebkurā dienas laikā?   (Psalms 55:18) Pateiksim tagad šī Bībeles panta 
adresi miegainā balsī.
Atkārtojiet vidējā balsī, kā pamostoties, un skaļi, kā spēlējoties ārā. 
Palūdziet kādam bērnam atvērt jūsu Bībelē Psalmu 55:18, kur ielikta grāmatzīme. 
Izlasiet pantu un pēc tam parādiet PPRA-g, PPRA-h, PPRA-i, PPRA-j, PPRA-k, 
PPRA-l, PPRA-m un PPRA-n vai PPRA-R5, PPRA-R6, PPRA-R7, PPRA-R8, 
PPRA-R9, PPRA-R10, PPRA-R11 un PPRA-R12.

Izskaidrojums
Vakaros, rītos un dienvidū es .. žēlošos – Dievs vēlas, lai Viņa bērni lūdz 
Viņu jebkurā dienas un nakts laikā. Mēs katrā laikā varam runāt ar 
Dievu un lūgt Viņam palīdzību. 
Es nopūtīšos – Mēs varam lūgt Dievu, izrunājot vārdus, un domās.
Viņš uzklausīs manu balsi – Dievs dzirdēs, kad tu Viņu lūgsi. Vienalga, 
vai tu būsi priecīgs vai bēdīgs, vai lūgsi klusām vai skaļi, vai izrunāsi 
vārdus vai lūgsi domās, Dievs uzklausīs (pielieciet roku pie auss, kā 
gribot labāk saklausīt kaut ko) tavas lūgšanas. Dievs nekad nav tik 
aizņemts vai tik tālu, lai nevarētu uzklausīt tavas lūgšanas. Dievs var 
uzklausīt vienā un tai pašā laikā visu cilvēku lūgšanas un saprast viņus. 
Viņam interesē viss, ko tu saki. 

Pielietojums
Neatpestītam: Ja tu vēl neesi Dieva bērns, tad zini, ka Dievs vēlas, lai tu 

pieņem Jēzu kā savu Glābēju. Tu vari teikt Dievam, ka zini, ka 
esi grēkojis, un lūgt Viņam piedošanu. Tu vari pateikt Dievam, 
ka tici, ka Jēzus nomira par mūsu grēkiem un atkal atdzīvojās. 
Tu vari lūgt, lai Dievs pieņem tevi par Savu bērnu. Dievs dzirdēs, 
kad tu lūgsi. Es ar prieku vēlāk tev palīdzēšu to izdarīt.

Atpestītam: Ja tu jau esi Dieva bērns, tad Dievs vēlas, lai tu lūdz 
par sevi un citiem. Tu vari pastastīt Dievam, kā jūties un ko 
domā. Tu vari lūgt Dievu jebkurā vietā un jebkurā laikā. Dievs 
uzklausīs tevi, kad lūgsi.

Atkārtošana
„Stāt un ej”
Atkārtojiet pantu frāzi pa frāzei ar kustībām.
Tad noskaitiet pantu, lietojot simbolus. Lietojiet „luksoforu” ar 
sarkano gaismu vienā un zaļo otrā pusē. Sakiet pantu visi kopā, 
apklustiet, kad parāda sarkano gaismu, turpiniet, kad parādās zaļā 
gaisma. Tā atkārtojiet trīs reizes, ievērojot loģiskās pauzes un ieturot 
pauzes starp frāzēm. Tad atkārtojiet vēl trīs reizes, uzticot rādīt gaismas 
kādiem bērniem.
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Uzsvars uz lūgšanu
Mateja 6:9-12
Dziediet „Atrodi laiku lūgt”.
Lomu spēle: Skolotājs un palīgs tēlo, ka strīdas, kuram pienākas pēdējā konfekte no 
saldumu paciņas, rauj katrs uz savu pusi lācīti. 

Kas mums jādara, kad mēs esam ar kādu sastrīdējušies vai sakāvušies? 
Mums jāsaka: „Lūdzu, piedod.” 
Jēzus mācīja Saviem mācekļiem vienmēr lūgt piedošanu, kad viņi lūdz 
Dievu.
Izlasiet no Bībeles Mateja 6:12 pirmo daļu.

„Un piedod mums mūsu parādus” (Mateja 6:12).
Paskaidrojiet, ka „parādi”, citādi sakot, ir grēks – viss sliktais, ko mēs domājam, sakām 
vai darām.

Mēs visi grēkojam. 
Parādiet attēlus PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c un PPRA-d un pārrunājiet tos ar bērniem. 

Kad mēs lūdzam Dievu, tad mums ir jālūdz Viņam piedošana par 
slikto, ko esam domājuši, teikuši un darījuši. 
Lūdziet kopā ar bērniem, dodot viņiem iespēju atkārtot aiz jums katru frāzi.

„Mūsu Tēvs debesīs, tu esi tik liels! Lūdzu, piedod mums visu slikto, 
ko esam domājuši, teikuši un darījuši. Āmen.”
Jēzus arī teica Saviem mācekļiem, ka viņiem jāpiedod tiem, kas bijuši 
nelaipni pret viņiem.
Lomu spēle: Skolotājs un palīgs beidz strīdēties par konfekti vai rotaļlietu un lūdz viens 
otram piedošanu.
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Stunda – 1. daļa
Attēls 4-1
Mēs jau esam daudz iemācījušies, kā runāt ar Dievu. Saruna ar Dievu 
ir lūgšana. Bībelē ir teikts, kā lūdza Elija, kā lūdza Jona un kā lūdza 
Nehemija. Katru reizi Dievs dzirdēja un uzklausīja viņu lūgšanas. Arī 
mēs šodien varam lūgt. Mēs varam runāt ar Dievu. Dievs ir apsolījis, ka 
tad, ja tu tici Jēzum kā savam Glābējam, Viņš uzklausīs tavas lūgšanas. 
Bet kāpēc tev ir jātic Jēzum? Mēs neesam ievērojuši Dieva likumus. 
Kad tu neklausi mammai, tad tu neievēro Dieva likumus, jo Dievs ir 
teicis, ka mums ir jāklausa savai mammai un tētim.
Parādiet  attēlus PPRA-c un PPRA-d un pārrunājiet, kas tajos redzams.

Bībelē teikts, ka neievērot Dieva likumus ir grēks. Bībelē arī teikts, ka 
visi grēki ir jāsoda (Romiešiem 6:23). Bet Dievs sūtīja Jēzu uzņemties 
sodu, ko esam pelnījuši mēs. Tāpēc Jēzus nomira pie krusta. Trešajā 
dienā Viņš atdzīvojās un tagad ir Debesīs. Gan man, gan tev ir jānožēlo 
savi grēki un jālūdz Dievam piedošana. Mums jātic Jēzum kā savam 
Glābējam. Bībelē, Apustuļu darbos 16:31 ir teikts: „Tici uz Kungu 
Jēzu, un tu tiksi izglābts.” 
Izlasiet no Bībeles.

Jēzus nonāca no Debesīm uz zemi, lai būtu Glābējs. Viņš vienīgais var 
glābt cilvēkus no soda, ko viņi ir pelnījuši. Viņš piedzima kā bērniņš 
un pēc tam izauga par vīrieti. Jēzus nekad negrēkoja. Viņam nekad 
nevajadzēja lūgt Dievam piedošanu. 
Lai gan Jēzus bija ļoti aizņemts, jo Viņam sekoja ļoti, ļoti, ļoti daudz 
cilvēku, Viņš tomēr atrada laiku, lai lūgtu Dievu. Kad tev ir ļoti daudz, 
ko darīt, rotaļlietas un draugi, ar ko spēlēties, neaizmirsti runāt ar 
Dievu. Varbūt tu vari lūgt pirms gulētiešanas vai uzreiz, kad no rīta 
pamodies. 

Dziediet dziesmu “Slavēts lai ir Jēzus Kristus” (nr. 43 no dziesmu krājuma  
“Mēs esam bērni, kas slavē To Kungu”).

2. daļa (Lūkas 11:1-13)
Attēls 4-2
Kādu dienu mācekļi bija kopā ar Jēzu, kad Viņš lūdza Dievu.
Viņi teica: „Kungs, lūdzu, māci mums Dievu lūgt.” (Lūkas 11:1)
Tā nu Jēzus pamācīja viņiem, kā jālūdz.
Izlasiet lūgšanu no Bībeles – Lūkas 11:2-4.

Jēzus viņiem teica, lai vienmēr lūdz Dievu. Viņš paskaidroja, ka Dievs 
var dzirdēt viņu lūgšanas.
Arī mums vienmēr jālūdz Dievs. Ir labi darīt to katru dienu. Mēs 
varam pateikties Dievam par visu, ko Viņš mums ir devis. Mēs varam 
palūgt Dievam piedošanu. Mēs varam lūgt, lai Dievs mums palīdz, un 
varam lūgt par citiem cilvēkiem. Dievs vēlas, lai tu runā ar Viņu.

Dziediet dziesmu “Pateicos” (nr. 35 no dziesmu krājuma  “Mēs esam bērni, kas 
slavē To Kungu”).
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Varbūt kādreiz, kad tu runā ar Dievu, tu lūdz Viņam jaunu rotaļlietu, 
bet nedabū. Varbūt tu lūdz par draugu, kurš ir saslimis, bet viņam 
nepaliek labāk. Dievs uzklausa lūgšanas un atbild uz tām trīs dažādos 
veidos – jā, nē vai gaidi. Kaut ko gaidīt var būt grūti. Reizēm ir grūti 
saprast, kāpēc Dievs saka: „Nē”, bet tu vari uzticēties Dievam. Viņš mīl 
mūs un vienmēr rīkojas pareizi. 

Dziediet vēlreiz dziesmu “Pateicos” (nr. 35 no dziesmu krājuma  “Mēs esam 
bērni, kas slavē To Kungu”).

3. daļa (Lūkas 22:39-43 un Jāņa 17:1-26)
Attēls 4-3
„Mākonīšus” attēlā aizklājiet ar papīru. (Izmantojiet lipekli. Ar zīmuli varat 
sanumurēt papīra lapiņas; krusts – 1, mācekļi – 2.)

Naktī, pirms Jēzus nomira, Viņš lūdza Dievu. Jēzus zināja, ka drīz 
mirs pie krusta. Jēzus lūdza, lai visā, kam jānotiek, tiktu pagodināts 
Dievs. Viņš gribēja, lai Dievam būtu dota visa slava. Jēzus bija sūtīts kā 
Glābējs.
Noņem lapiņu 1.

Drīz Viņš būs pabeidzis darbu, ko paveikt bija sūtīts. Viņš lūdza 
Dievam palīdzību. Kā tu domā – vai Dievs Viņu uzklausīja? Jā! Dievs 
sūtīja no Debesīm eņģeli stiprināt Jēzu.
Noņem lapiņu 2.

Jēzus arī lūdza par Saviem mācekļiem. Jēzus zināja, ka Viņš drīz 
atgriezīsies Debesīs. Tāpēc Viņš lūdza par Saviem mācekļiem, lai Dievs 
ir ar viņiem un palīdz viņiem. Viņš lūdza, lai viņi spētu pastāstīt citiem 
cilvēkiem par Dievu, kurš vēlas rūpēties par viņiem. 

Attēls 4-4
Abus „mākonīšus” aizklājiet ar papīra lapiņām (lietojiet lipekli).

Jēzus lūdza arī par citiem cilvēkiem. Viņš runāja ar Dievu par tiem, 
kuri vēlāk ticēs Viņam kā savam Glābējam.
Noņem „mākonīšus”.

Ja tu tici Jēzum kā savam Glābējam, arī par tevi Jēzus runāja ar Dievu! 
Jēzus lūdza, lai visi, kas Viņam ticēs, zinātu,  cik ļoti Dievs viņus mīl.
Pēc tam kad Jēzus nomira, Viņš vēlāk atkal atdzīvojās. Tagad Viņš 
ir Debesīs. Jēzus visu laiku lūdz. Viņš runā ar Dievu par visiem 
cilvēkiem – par vīriešiem, sievietēm, zēniem un meitenēm, kas tic 
Viņam kā savam Glābējam. 
Lūgsim Dievu un pateiksim Viņam paldies, ka Jēzus mums ir parādījis 
priekšzīmi, ka visu laiku jālūdz Dievs.  
Noslēdziet ar īsu lūgšanu: „Paldies, Dievs, ka Jēzus mūs pamācīja, kā 
lūgt. Paldies, ka Viņš lūdz Tevi. Āmen.”
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Atkārtošanas jautājumi

Bībeles pants
1.  Kad Dievs tevi dzird? (Vienmēr – no rīta, vakarā, dienvidū – katrā 

situācijā.)
2.  Kas ir lūgšana? (Saruna ar Dievu, vārdus izsakot balsī vai domās.)
3.  Par ko Dievs grib, lai tu runā ar Viņu? (Par visu – slavē Dievu, 

nožēlo savu grēku, lūdz Dieva palīdzību tev pašam, tavai ģimenei, 
draugiem u.c.) 

Stunda (1.–3. daļai)
1.  Kāpēc mums jātic Jēzum? (Jo mēs esam pārkāpuši Dieva likumus.)
2.  Ko Jēzus nekad nedara? (Negrēko)
3.  Kam Jēzus vienmēr atrod laiku? (Lūgšanai)
4.  Ko mācekļi lūdza Jēzum? (Lai Viņš iemāca lūgt.)
5.  Kādos trīs veidos Dievs atbild uz lūgšanām? (Jā, nē, pagaidi.)
6.  Ko Jēzus darīja naktī, pirms Viņš nomira? (Viņš lūdza Dievu.)
7.  Ko Dievs sūtīja stiprināt Jēzu? (Eņģeli)
8.  Kur tagad ir Jēzus? (Debesīs)
9.  Ko Jēzus dara Debesīs? (Lūdz par tiem, kas ir uzticējušies Viņam.)

Uzsvars uz lūgšanu
1.  Kas mums jādara, kad esam ar kādu sastrīdējušies vai sakāvušies? 

(Jālūdz piedošana.)
2.  Kas mums jāsaka, kad lūdzam Dievu? (Jālūdz piedošana par slikto, 

ko esam domājuši, teikuši vai darījuši.) 
3.  Kas mums jādara, kad kāds mums lūdz piedošanu? (Jāpiedod)
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5. stunda
Dievs uzklausa Pētera lūgšanu

Rakstu vieta 
skolotājam               

Apustuļu darbi 12:1-17.

Centrālā patiesība     Dievs uzklausa Savu bērnu lūgšanas.

Pielietojums Neatpestītam un atpestītam: Pateicies Dievam, ka Viņš uzklausa Savu 
bērnu lūgšanas.

Bībeles pants                „Piesauc mani, tad Es tevi uzklausīšu.” ( Jeremijas 33:3)

Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs

 ◆ Katram bērnam pa vārdu 
zīmītei (69. lpp.)

 ◆ 2.5 x 15 cm dažādu krāsu 
aplikāciju papīra sloksnes

 ◆ Līmes zīmuļi vai līmlenta

Sagaidīšana: Uzlieciet mierīgu mūziku. Sasveicinieties ar 
bērniem, uzrunājot viņus vārdā, un izdaliet vārdu 
zīmītes.

Aktivitāte: „Papīra ķēde”
Lai bērni no papīra strēmelēm pagatavo ķēdi. Visas 
ķēdes savienojiet kopā.

Dziesma un lūgšana

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs; dziesmas vārdi 
(13. lpp.)

 ◆ Dziesmas „Bībelei es ticu” 
uzskate

 ◆ Ziedojumu grozs vai 
krājkasīte

Dziesma: „Bībelei es ticu”
Lūgšana: Vadiet bērnus lūgšanā vai aiciniet, lai viņi atkārto 

lūgšanu aiz jums frāzi pa frāzei: „Mīļais Dievs, 
paldies tev, ka varam runāt ar Tevi lūgšanā. Mēs 
mīlam Tevi un slavējam Tevi. Mēs lūdzam piedošanu 
par saviem grēkiem. Paldies, ka Tu palīdzi mūsu 
ģimenēm, draugiem un mums pašiem. Jēzus Vārdā. 
Āmen.”

Ziedojums: (Pēc izvēles.) Palaiž apkārt grozu vai krājkasīti, 
lai bērni var ielikt savu ziedojumu. (Iepriekš noteikti 
informējiet vecākus, kādam mērķim šī nauda tiks 
izmantota.)  

Bībeles pants

 ◆ PPRA-R13, PPRA-R14, 
PPRA-R15 (68. lpp.)

 ◆ Norādījumi (52. lpp.)
 ◆ Kustības (12. lpp.)
 ◆ Telefons (pēc izvēles)
 ◆ Mūzikas disks un 

atskaņotājs; dziesmas vārdi 
(13. lpp.)

Bībeles pants: Jeremijas 33:3
Atkārtošana: Pants ar kustībām

Izkustēšanās

 ◆ Zīme „Stāt/ej” (77. lpp.) Aktivitāte: „Stāt un ej”
Lai bērni soļo uz vietas, kad rādāt zīmi „Ej”, un 
apstājas, kad parādāt „Stāt”. Atkārtojiet to pašu, 
lēkājot, skrienot un griežoties apkārt uz vietas.
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Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Bībeles stunda

 ◆ Stundas teksts (54. lpp.)
 ◆ PPRA5-2, PPRA5-3, 

PPRA5-4, PPRA5-5, 
PPRA5-6

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs; dziesmas vārdi 
(14. lpp.)

 ◆ Papīra lapa un marķieris
 ◆ Luksofora attēls (73. lpp.)
 ◆ „Pētera” kostīms palīgam 

(pēc izvēles) 

Stunda: „Dievs uzklausa Pētera lūgšanu”
Māciet visu stundu uzreiz vai pa daļai katrā 
nodarbībā. Novietojot uzskati uz molberta bērnu 
acu augstumā, jums būs brīvas rokas aktivitātēm. 

?
Atkārtošana

 ◆ Papīra ķēde no 15 posmiem 
(no 2.5 x 15 cm papīra 
strēmelēm) vai papīra ķēde 
no sagaidīšanas aktivitātes

 ◆ Jautājumi (56. lpp.)

Spēle: „Pārrauj ķēdi”
Kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš var pieiet pie 
ķēdes un pārraut kādu tās posmu.

Uzsvars uz lūgšanu

 ◆ Norādījumi (53. lpp.)
 ◆ PPRA1-5, PPRA3-3, 

PPRA2-5, PPRA4-6
 ◆ Dziesmu grāmata „Mēs 

esam bērni, kas slavē To 
Kungu” vai vārdi dziesmai  
nr. 88 „Pie Tevis esam 
drošībā” 

Uzsvars: „Mateja 6:9-13”

Uzkodas

 ◆ Pēc jūsu izvēles (tikai 
paturiet prātā, ka bērniem 
var būt alerģija pret kādu no 
produktiem)

Pārtraukums: Tualetes apmeklējumam un lai nomazgātu 
rokas. 

Lūgšana: Vadiet pateicības lūgšanā par ēdienu.
Uzkodas: To laikā pārunājiet stundā mācīto. (Piezīme: 

nelielas uzkodas varat piedāvāt arī stundas laikā, lai 
veicinātu mācīšanos, bet porcijām jābūt ļoti mazām, 
un tās nedrīkst aizstāt regulārās uzkodas.)
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* Pieejams mājas lapā: www.cefonline.com

Nodarbības 
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Radošās aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Evaņģēlija sirsniņas 
ņemšanai uz mājām (78. 
lpp.); katram bērnam pa 
vienai

 ◆ Katram bērnam pa 
dzeltenam, melnam, 
sarkanam un zaļam 
krītiņam

 ◆ Šķēres
 ◆ Caurumspiedis
 ◆ Katram bērnam pa vienai 

papīra saspraudei
 ◆ Katram bērnam pa darba 

lapai
 ◆ Katram bērnam pa auduma 

gabalam
 ◆ Līme
 ◆ Veidojamā masa (8. lpp.)

Aktivitāte: „Evaņģēlija sirsniņas ņemšanai uz mājām”
Lai bērni izkrāso sirsniņas, kā parādīts paraugā, tad 
sirsniņām spicajā galā izspiež caurumu un sastiprina 
visas kopā ar saspraudi. Vecākiem bērniem patiks 
pašiem izgriezt sirsniņas no krāsainām kartītēm. 
Visi kopā praktizējieties pastāstīt Evaņģēliju. 
Paskaidrojiet, ka dzeltenā sirds mums atgādina par 
Debesīm, kur ir Dieva mājas un kur nevar būt grēka; 
tumšā sirds atgādina, ka grēks dara netīru; sarkanā 
sirds atgādina, ka Jēzus nomira mūsu dēļ; tīrā sirds 
ir par to, ka mēs varam saņemt piedošanu un kļūt 
tīri no grēka; zaļā sirds atgādina, ka Dieva bērniem 
ir jāaug (arvien labāk jāiepazīst Dievs un jāmācās 
Viņam paklausīt).

Aktivitāšu lapa*: „Dievs uzklausa Pētera lūgšanu”
Palīdziet bērniem uzklāt līmi uz Rodas galvas, kur 
jābūt šallei, un pielīmēt auduma gabaliņu. 

Veidojamā masa: „Izveido un pārrauj ķēdi”
Kamēr bērni veido un pārrauj ķēdes, atkārtojiet 
stundas notikumus.

 Papildu aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Maza kastīte, kurai uz 
sāniem ir cipari: 1, 2, 3, 4, 
50 un 100

 ◆ Zīmes Stāt/Ej/Gaidi (77. 
lpp.)

Aktivitāte: „Jā, gaidi vai nē”
Lai bērni sastājas rindā pie sienas tā, ka priekšā uz 
grīdas paliek brīvs laukums, un pa kārtai met kastīti.
 Paskatieties, kādu skaitli bērns uzmetis, un sakiet: 
„Vai varat paiet ... (skaitlis) soļus uz priekšu?” Ja 
uzkritis skaitlis 50 vai 100, palīgs paceļ „Stāt” zīmi 
un paskaidro bērniem, ka 50 vai 100 soļi būtu pārāk 
daudz, tāpēc pareizā atbildē ir „Nē”. Ja uzmests cits 
skaitlis, palīgs paceļ zīmi „Ej” un palīdz bērniem 
noiet atbilstošo skaitu soļu. Kad bērni tuvojas 
pretējai sienai, palīgs paceļ zīmi „Gaidi” un liek 
bērniem uz brīdi apstāties, pēc tam atļauj turpināt 
soļot. 

Uzvedums: „Pēteris brīvībā”
Lai bērni pa kārtai iejūtas dažādās lomās: Pēteris, 
kareivji, eņģelis, ticīgie lūdz. Vispirms eņģelis 
pamodina Pēteri un izved viņu no cietuma. Tad 
Pēteris dodas pie ticīgajiem, kuri lūdz. Visbeidzot 
ticīgie pieceļas un saka: „Slava Dievam! Pēteris ir 
brīvībā!” Izspēlējiet bez dekorācijām un atkārtojiet 
vairākas reizes, lai bērni var izmēģināt visas lomas.
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Bībeles panta mācīšana
„Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu...”  ( Jeremijas 33:3).

Ievads
Tēlojiet, ka zvanāt kādam. Ieslēdziet telefona skaļruni, lai var dzirdēt signālu 
„Aizņemts”. Visbeidzot, ka zvans tiek atslēgts.

Reizēm ir grūti sazvanīt kādu cilvēku. Bet es zinu Kādu, kuru vienmēr 
varam sasaukt un Kurš atbildēs. Un nav pat vajadzīgs telefons! Vai 
zināt, par Kuru es runāju? (Par Dievu.)

Prezentācija
Dievs atbildēs vienmēr, kad tu Viņu sauksi. To Viņš ir pateicis Bībelē, 
Jeremijas 33:3. Tagad iztēlosimies, ka paņemam savus telefonus, 
pazvanīsim (nosauciet trīs palīgus) un pateiksim viņiem šī Bībeles 
panta adresi. Pateiksim (nosauciet palīga vārdu) panta adresi. 
Atkārtojiet to pašu ar citiem palīgiem. 
Lai kāds bērns atver jūsu Bībeli, kur pie Jeremijas 33:3 ielikta grāmatzīme. 
Izlasiet pantu un pēc tam parādiet PPRA-R13, PPRA-R14 un PPRA-R15.

Izskaidrojums
Piesauc Mani – Šajā pantā runā Dievs. Viņš saka, lai tu piesauc Viņu. 
Bet mums nav vajadzīgs telefons! Mēs varam piesaukt Dievu, sakot 
vārdus lūgšanā. Mēs varam tos teikt skaļi vai domās savās galvās. Mums 
nav jālūdz kādā īpašā valodā un nav jāizfantazē kādi īpaši vārdi.  Mēs 
ar Dievu varam runāt, sakot parastus vārdus, tādus pašus, kādus sakām 
cits citam. Kad mēs varam piesaukt Dievu? (Vienmēr un no jebkuras 
vietas.)
Tad Es tevi uzklausīšu – Dievs saka, ka Viņš tevi uzklausīs, kad tu Viņu 
sauksi. Dievs nekad nav tik aizņemts, ka nevarētu tev atbildēt. Viņš var 
uzklausīt tavu lūgšanu un atbildēt. Dievs nerunā ar tevi balsī, kā atbild 
pa telefonu.  Bet Viņš atbildēs uz tavu lūgšanu.

Pielietojums 

Neatpestītam: Ja tu vēl neesi Dieva bērns, tu vari piesaukt Viņu 
lūgšanā un pastāstīt, ka tici Jēzum kā savam Glābējam. 
Dievs atbildēs uz tavu lūgšanu un pieņems tevi par Savu 
bērnu.

Atpestītam: Ja tu jau esi Dieva bērns, tu vari būt drošs, ka vari 
piesaukt Dievu jebkurā laikā, jebkurā vietā un stāstīt Viņam 
visu. Viņš uzklausīs un atbildēs uz tavām lūgšanām.

Atkārtošana
Atkārtojiet pantu pa frāzēm un ar kustībām (skat. 12. lpp.).
Pēc tam skaitiet pantu, lietojot simbolus. 
Nodziediet dziesmu “Telefona numurs”.
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Uzsvars uz lūgšanu

Mateja 6:9-13
Dziediet „Pie Tevis esam drošībā”.
.Sāciet ar lūgšanu un aiciniet, lai bērni frāzi pa frāzei atkārto.

„Tēvs Debesīs, Tu esi tik liels.
Lūdzu, dari tā, lai viss uz zemes un Debesīs notiek tā, kā Tu gribi.
Lūdzu, dod visu, kas mums vajadzīgs. Tu zini, ko mums vajag.
Lūdzu, piedod visu slikto, ko esam darījuši, runājuši un domājuši.
Āmen!”
Mēs vienmēr runājam ar Dievu Labās Vēsts pulciņā (Svētdienskolā u.c. 
ielieciet tās kalpošanas nosaukumu, kur iesaistīti jūsu bērni.) Bet vai jūs 
zināt, ka varat runāt ar Dievu vienalga, kur atrodaties? 
Elija lūdza kalnā (parādiet PPRA1-5), Nehemija lūdza pilī (parādiet 
PPRA3-3), un Jona lūdza lielas zivs vēderā (parādiet PPRA2-5).
Jums nevajag noteikti atrasties baznīcā, lai runātu ar Dievu. Jūs varat 
būt vienalga, kur.
Parādiet PPRA4-6 un pārrunājiet, kur atrodas bērni, kad lūdz.

Jūs varat lūgt Dievu savās mājās, drauga mājās, pie vecmāmiņas, 
bērnudārzā. Jūs varat lūgt laukā un brīvdienās. Tam nav nozīmes, kur 
jūs esat!
Dziediet „Pie Tevis esam drošībā”.  
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Stunda – 1. daļa
Pēteris ātri aizmiga. Viņš negulēja mājās, silta, mīkstā gultiņā, bet 
aukstā cietumā. Ko viņš tur darīja? Kas bija noticis?

Attēls 5-2
Pēteris bija viens no Jēzus mācekļiem. Viņš mīlēja Jēzu un zināja, ka 
Jēzus ir aizgājis atpakaļ uz Debesīm. Pēteris visiem stāstīja par Jēzu. 
Daudzi cilvēki klausījās un sāka ticēt Jēzum, bet daži cilvēki ienīda to, 
ko darīja Pēteris un pārējie mācekļi. Viņi gribēja, lai pārtrauc stāstīt par 
Jēzu. Vienu no šiem cilvēkiem sauca Hērods. Viņš bija ļoti nelaipns 
cilvēks. Viņš dažus Jēzus sekotājus apcietināja.

Attēls 5-3
Kādu dienu arī Pēteri apcietināja, lai gan viņš neko sliktu nebija 
izdarījis. Hērods domāja, ka tagad Pēteris pārtrauks runāt par Jēzu. 
Hērods gribēja iztapt Jēzus ienaidniekiem. Viņš zināja, ka, apcietinot 
Pēteri, kļūs populārs Jēzus ienaidnieku vidū. 
Hērods izdeva pavēli: „Norīkojiet, lai viņu apsargā 16 kareivji!” 

Uzzīmējiet uz papīra lapas 16 figūras (var arī pielipināt cilvēku figūras), lai 
bērniem radītu priekšstatu par minēto skaitli.  

Tik daudz kareivju, lai apsargātu tikai vienu cilvēku, turklāt viņš nebija 
bīstams! Pēterim katrā pusē nostājās pa kareivim, pārējie apsargāja 
telpu.

Attēls 5-4
Bija nakts, un Pēteris gulēja.
Visi izliekas, ka ir aizmiguši.
Pilsētā kādā mājā bija sapulcējušies cilvēki. Tie bija Pētera draugi. 
Arī viņi mīlēja Jēzu. Viņi zināja, ka nepēj atbrīvot Pēteri vai uzveikt 
kareivjus. Taču viņi zināja, ka var piesaukt Dievu un lūgt, lai Viņš 
palīdz viņu draugam. Tā nu viņi tovakar bija sapulcējušies, lai kopīgi 
lūgtu Dievu. Tas bija ļoti labi darīts. Viņi būtu varējuši palikt katrs savā 
mājā un uztraukties par Pēteri, bet tā vietā viņi runāja ar Dievu. Ja tu 
zini, kādu, kam ir vajadzīga Dieva palīdzība, tu vari runāt ar Dievu par 
viņu. Runāt ar Dievu ir labs darbs.

2. daļa
Tā nu Pēteris gulēja un katrā pusē viņam bija pa kareivim. Esmu 
pārliecināts, ka tā bija brismīga vieta, bet Pēteris uzticējās Dievam un 
gulēja. Viņš nepalika nomodā tādēļ, ka viņam bija daudz nepatikšanu. 
Viņš bija ieslēgts ķēdēs, un kareivji apsargāja durvis.
Piepeši istabā parādījās vēl kāds! Tas nebija cits kareivis – tas bija 
eņģelis. Visa istaba pielija ar spožu gaismu. Eņģelis pieskārās Pēterim 
pie pleca. 
„Ātri celies augšā!” (No Apustuļu darbi 12:7.)
Ķēdes nokrita no Pētera rokām. 
„Uzvelc drēbes un apauj sandales,” eņģelis teica.  „Ietinies savā apmetnī 
un seko man.” (No Apustuļu darbi 12:8.)
Pēteris darīja, kā viņš teica. Viņš gāja pakaļ eņģelim ārā no cietuma! 
Viņi pagāja garām sargiem, un tie viņus neaizturēja. Pēteris domāja, 
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ka redz parādību (sapni nomodā). Viņi piegāja pie lielajiem cietuma 
vārtiem. Tie bija cieši aizslēgti. Bet brīnumainā kārtā vārti viņu priekšā 
atvērās paši no sevis.
Bērniem var būt pieredze ar automātiskajām durvīm, tāpēc paskaidrojiet, cik tas bija 
neparasti. 
Pēteris un eņģelis nu bija ārā no cietuma. Pēteris bija izglābts. Viņi 
devās prom pa ielu, tad eņģelis aizgāja. Tā nu Pēteris tur stāvēja. 
Nu viņš saprata, ka tā ir īstenība. Dievs bija uzklausījis Savu bērnu 
lūgšanas!
„Tagad es tiešām zinu, ka Dievs sūtīja Savu eņģeli izglābt mani no 
Hēroda,” Pēteris teica. (No Apustuļu darbi 12:11.)
Tagad Pēteris zināja, kur viņam jāiet. Viņš devās uz to māju, kur bija 
sapulcējušies Jēzus sekotāji. Dievs bija dzirdējis viņu lūgšanas. Mēs 
nezinām, ko tieši viņi teica, bet mēs zinām, ka viņi lūdza Dievu par 
savu draugu Pēteri, un Dievs sūtīja Savu eņģeli, lai tas izglābj Pēteri. 
Dievs bija atbildējis uz viņu lūgšanām. 
Mēs varam pateikties Dievam, ka Viņš vienmēr atbild uz Savu ļaužu 
lūgšanām – uz to cilvēku lūgšanām, kuri ir uzticējušies Jēzum kā savam 
Glābējam un ir daļa no Dieva ģimenes. Kad Dievs atbild, Viņš vienmēr  
nesaka „jā”. Kad tu kaut ko prasi, Viņš var atbildēt „gaidi” vai arī „nē”. 
Bet Viņš vienmēr ir labs un vienmēr rīkojas pareizi. 

Nokopējiet un izkrāsojiet luksofora attēlu (73. lpp.). Tas palīdzēs jums 
paskaidrot trīs veidus, kā Dievs atbild.

Nodziediet dziesmas „Atrodi laiku lūgt”.

Pēteris pienāca pie mājas. Viņš droši vien bija sajūsmā un jutās 
atvieglots, ka ir ārā no cietuma. Viņš pieklauvēja pie durvīm.

3. daļa
Paklauvējiet pa galdu.

Attēls 5-5
Kalpone pienāca pie durvīm. Viņa uzreiz neatvēra. Tā kā bija jau 
tumšs, viņa varbūt pavaicāja: „Kas tur ir?”
Kad Pēteris atbildēja, viņa tik ļoti nopriecājās, ka uzreiz aizskrēja 
visiem pastāstīt: „Pēteris stāv pie durvīm!”
Viņa tā steidzās, ka aizmirsa atvērt durvis! Cilvēki istabā nespēja 
noticēt un teica kalponei: „Tas nevar būt! Tu esi traka!”
„Tas ir viņš!” viņa palika pie sava.
Pēteris joprojām klauvēja pie durvīm.

Attēls 5-6
Tad viņi atvēra durvis un ieraudzīja, ka tas tiešām ir Pēteris. Visi bija 
tik satraukti!  Pēteris pamāja ar roku, lai visi apklust. Kad visi bija 
apsēdušies un nomierinājušies, viņš izstāstīja, kas bija noticis. 
Lai palīgs pārģērbjas par Pēteri un bērni tēlo, ka ir pārējie, kas sapulcējušies mājā. 
Pēteris īsumā paskaidro, kas naktī noticis.

„Es biju saslēgts ķēdēs un gulēju. Apkārt bija kareivji. Piepeši uzradās 
eņģelis. Viņš lika man apģērbties, ietīties apmetnī un apaut sandales. 
Mēs pagājām garām kareivjiem un pienācām pie vārtiem. Jūs zināt, cik 
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lieli un smagi tie ir, bet tie vienkārši paši atvērās. Un es biju ārā uz ielas. 
Tad eņģelis pazuda un es aptvēru, kas ir noticis. Dievs bija atsūtījis 
Savu eņģeli mani izglābt.”
Dievs bija uzklausījis Pētera draugu lūgšanas. Dievs izglāba Pēteri.
Otrā dienā cietumā bija liels satraukums. Kur Pēteris? Vai viņš ir 
izbēdzis? Kā viņš varēja aizbēgt? Pētera draugi zināja – Dievs ir 
uzklausījis viņu lūgšanas un izglābis Pēteri.

Nodziediet dziesmu „Atrodi laiku lūgt”.

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1. Kas to saka: „Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu”? (Dievs)
2. Kā tu piesauc Dievu? (Lūdzot – runājot ar Dievu balsī vai domās.)
3. Ko Dievs apsolījis darīt, kad tu piesauksi Viņu? (Viņš tev atbildēs.)

Stunda (1.–3. daļa)
1. Ko Pēteris darīja stāsta sākumā? (Gulēja)
2. Kur Pēteris atradās? (Cietumā)
3. Par kuru Pēteris visiem stāstīja? (Par Jēzu.)
4. Ko darīja Pētera draugi, kamēr viņš bija cietumā? (Viņi sapulcējās un 

lūdza.)
5. Ko tu vari darīt, kad esi noraizējies? (Lūgt Dievu.)
6. Kā Dievs atbildēja uz viņu lūgšanām? (Eņģelis izveda Pēteri ārā no 

cietuma.)
7. Kurp Pēteris devās, kad bija izglābies no cietuma? (Uz māju, kur lūdzās 

viņa draugi.)
8. Kas izdzirdēja Pēteri klaudzinām pie durvīm, bet aizmirsa atvērt durvis? 

(Kalpone)
9. Kādos trīs veidos Dievs var atbildēt uz tavām lūgšanām? (Jā, nē, gaidi.)

Uzsvars uz lūgšanu
1. Ar ko mēs runājam, kad lūdzam? (Ar Dievu.)
2. Kas mums noteikti jāpasaka, kad lūdzam? (Lūdzu, piedod; pateikt 

Dievam, cik Viņš ir liels; pateikties Dievam par visu, ko Viņš mums dod; 
lūgt to, kas mums vajadzīgs.)

3. Kur ir jāatrodas, lai lūgtu Dievu? (Var atrasties jebkurā vietā.)
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6. stunda
Dievs uzklausa Pāvila un Sīlas lūgšanu

Rakstu vieta 
skolotājiem          

Apustuļu darbi 16:11-35.

Centrālā patiesība   Dievs vēlas, lai tu lūdz Viņu.

Pielietojums Neatpestītam un atpestītam: Lūdz, kad esi priecīgs un kad esi bēdīgs.

Bībeles pants          „Piesauc Mani, un Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas 
lietas.” ( Jeremijas 33:3)

Nodarbības  
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana

 ◆ Mūzikas CD un 
atskaņotājs

 ◆ Vārdu zīmītes (katram 
bērnam(69. lpp.)

 ◆ Katram bērnam 
luksofors (73. lpp.)

 ◆ Katram bērnam pa 
sarkanam, zaļam un 
dzeltenam krītiņam

Sagaidīšana: Uzlieciet mierīgu mūziku. Sasveicinieties ar 
bērniem, uzrunājot viņus vārdā, un izdaliet vārdu 
zīmītes.

Aktivitāte: „Luksofors”
Katram bērnam iedodiet trīs krītiņus un luksoforu.  
Pamāciet, kā izkrāsot: augšējo apli sarkanu, vidējo 
dzeltenu, apakšējo – zaļu. Pārrunājiet katras krāsas 
nozīmi satiksmes regulēšanā. 

Dziesma un lūgšana

 ◆ Dziesmas vārdi un 
kustības  dziesmu 
krājumā „Mēs esam 
bērni, kas Dievu slavē” 
nr. 79

 ◆ Ziedojumu grozs vai 
krājkasīte

Lūgšana: Vadiet bērnus lūgšanā vai aiciniet, lai viņi atkārto 
lūgšanu aiz jums frāzi pa frāzei: „Mīļais Dievs, paldies 
Tev, ka varu pazīt Tevi un mīlēt Tevi. Paldies, ka Tu 
mani mīli. Tu uzklausi manas lūgšanas un atbildi, kā ir 
vislabāk.  Jēzus Vārdā. Āmen.”

Dziesma:  „Dieva mīlestība”
Ziedojums: (Pēc izvēles.) Palaiž apkārt grozu vai krājkasīti, 

lai bērni var ielikt savu ziedojumu. (Iepriekš noteikti 
informējiet vecākus, kādam mērķim šī nauda tiks 
izmantota.)  

Bībeles pants

 ◆ PPRA-R13, 
PPRA-R14, PPRA-R15 
un PPRA-R16 (68. 
lpp.)

 ◆ Norādījumi (60. lpp.)
 ◆ Kustības (12. lpp.)

Bībeles pants: Jeremijas 33:3
Atkārtošana: Pants ar kustībām

Izkustēšanās

Aktivitāte: „Seko vadītājam”
Izdariet kaut ko un lieciet, lai bērni atkārto: skrien uz 
vietas, lēkā, izstiepjas uz augšu utt. Dodiet iespēju būt 
par vadītāju vairākiem bērniem.
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Nodarbības  
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Bībeles stunda

 ◆ Stundas teksts (62. lpp.)
 ◆ PPRA6-1, PPRA6-2, 

PPRA6-3, PPRA6-4, 
PPRA6-5, PPRA6-6

 ◆ PPRA-a, PPRA-b, 
PPRA-c un PPRA-d

 ◆ Mūzikas disks un 
atskaņotājs; dziesmas 
vārdi 

 ◆ Bļoda ar siltu ūdeni un 
dažas vates bumbiņas 

Stunda: „Dievs uzklausa Pāvila un Sīlas lūgšanu”
Māciet visu stundu uzreiz vai pa daļai katrā nodarbībā. 
Novietojot uzskati uz molberta bērnu acu augstumā, 
jums būs brīvas rokas aktivitātēm. 

?
Atkārtošana

 ◆ Flīsa apļi, 15 ar Bībeles 
attēlu (uzlīmi) vidū un 
15 ar lūgšanā saliktu 
roku attēlu (uzlīmi) 
vidū.

 ◆ Flaneļa tāfele
 ◆ Jautājumi (64. lpp.)

Spēle: „Koncentrēšanās lūgšanai”
Novietojiet apļus uz tāfeles tā, lai attēls nebūtu redzams. 
Kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš var noņemt 
jebkurus divus apļus. Ja tas ir pāris, tad bērns var paturēt 
apļus līdz spēles beigām. Mazākiem bērniem apļi 
jānovieto tā, lai attēlus var redzēt. Kad bērns atbildējis 
uz jautājumu, viņš var noņemt divus saderīgus apļus.

Uzsvars uz lūgšanu

 ◆ Norādījumi (61. lpp.)
 ◆ Mūzikas CD un 

atskaņotājs, dziesmas 
vārdi (14. lpp.)

 ◆ Izkrāsots luksofors (73. 
lpp.)

Uzsvars: „Mateja 6:9-13”

Uzkodas

 ◆ Pēc jūsu izvēles 
(tikai paturiet prātā, 
ka bērniem var būt 
alerģija pret kādu no 
produktiem)

Pārtraukums: Tualetes apmeklējumam un lai nomazgātu 
rokas. 

Lūgšana: Vadiet pateicības lūgšanā par ēdienu.
Uzkodas: To laikā pārunājiet stundā mācīto. (Piezīme: nelielas 

uzkodas varat piedāvāt arī stundas laikā, lai veicinātu 
mācīšanos, bet porcijām jābūt ļoti mazām, un tās 
nedrīkst aizstāt regulārās uzkodas.)

Radošās aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Katram bērnam 
uz durvju roktura 
uzkarināms 
atgādinājums lūgt (74.
lpp.) 

 ◆ Krītiņi vai marķieri 
 ◆ Šķēres
 ◆ Katram bērnam pa 

darba lapai
 ◆ Katram bērnam pa 

auduma gabalam
 ◆ Pārtikas smaržviela 

(piemēram, apelsīnu, 
mandeļu, piparmētru 
ekstrakts)

 ◆ Veidojamā masa vai 
līme (8. lpp.)

Rokdarbs: „Atgādinājums lūgt”
Katram bērnam iedodiet izkrāsot pa vienai durvju 
roktura zīmei.  Pēc tam lai viņi tās izdekorē ar uzlīmēm 
un izgriež. Palīdziet viņiem izgriezt pa punktētajām 
līnijām.  (Mazākiem bērniem paredzētās zīmes varat 
izgriezt jau iepriekš.) Mudiniet bērnus mājās uzkarināt 
šo atgādinājumu lūgt uz durvju roktura. 

Aktivitāšu lapa*: „Dievs uzklausīja Pāvila un Sīlas lūgšanu”
Uzpiliniet pārtikas smaržvielu katram bērnam uz 
pirkstiņa un lieciet, lai viņi ar šo pirkstiņu pieskaras 
atbilstošam produktam attēlā. 

Veidojamā masa: „Maltīte Pāvilam un Sīlam”
Palīdziet bērniem izdomāt dažādus ēdienus, ko 
cietumsargs varēja pasniegt Pāvilam un Sīlam.
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Nodarbības  
plāns Kas nepieciešams Kas jādara

Papildu aktivitātes 
(izvēlas vienu)

 ◆ Katram bērnam 
lūgšanu lācītis (76. 
lpp.) vai lācīšu formas 
piezīmju papīra lapiņas 
(ielaminē)

Aktivitāte: „Lūgšanu lācīši”
Ieplānojiet nodarbībā laiku, kad bērni var pastāstīt savas 
lūgšanu vajadzības un kad lūgsiet. Parādiet bērniem 
lūgšanu lācīti un paskaidrojiet, ka tas palīdzēs viņiem 
domāt un lūgt par citiem. Bērns, kurš vēlas līdzdalīt 
savu lūgšanu vajadzību vai slavēt Dievu, izvēlas lācīti, 
atgriežas savā vietā un tur lācīti, kamēr pienāk viņa 
kārta. Tas bērniem palīdzēs sagaidīt savu kārtu.

Uzvedums: „Pāvils, Sīla un cietumsargs”
Lai bērni pa kārtai izspēlē, ka ir Pāvils, Sīla, cietumsargs 
un citi ieslodzītie. Visi drebinās tā, it kā būtu 
zemestrīce. Tad cietumsargs nometas ceļos Pāvila 
un Sīlas priekšā, sakot: „Kas man jādara, lai būtu 
glābts?” Pāvils un Sīla atbild: „Tici Kungam Jēzum.” 
Neizmantojiet nekādus rekvizītus un dodiet bērniem 
iespēju iejusties dažādās lomās.

Pieejams mājas lapā: www.cefonline.com



Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu

60

Bībeles panta mācīšana
„Piesauc Mani, tad Es tevi uzklausīšu un atklāšu lielas un brīnišķas 
lietas.”  Jeremijas 33:3

Ievads
Neatlaidīgi zvaniet palīgam (iepriekš brīdiniet, lai viņš neatbild). 

Vai jūs esat kādam zvanījuši un zvanījuši, bet viņš nav atbildējis? 
(Ļaujiet atbildēt.)

Kurš vienmēr atbild, kad mēs Viņu saucam? (Dievs)

Prezentācija
Bībelē Dievs mums saka, ka Viņš vienmēr mums atbildēs. Adrese ir 
Jeremijas 33:3. Pateiksim tagad adresi, pastiepjoties, cik vien augstu 
varam. 
Atkārtojiet adresi, plaši izplešot rokas, tad noliecoties un pieskaroties purngaliem. 
Lai kāds bērns atver jūsu Bībeli, kur pie Jeremijas 33:3 ielikta grāmatzīme. 
Izlasiet pantu un pēc tam parādiet PPRA-R13, PPRA-R14, PPRA-R15 un 
PPRA-R16.

Izskaidrojums
Piesauc Mani, un Es tevi uzklausīšu/un Es tev atbildēšu – Dievs šajā 
pantā runā ar tevi no Sava Vārda, Bībeles. Dievs saka, ka uzklausīs tevi, 
kad tu viņu piesauksi. Tu vari piesaukt Dievu jebkurā laikā un runāt ar 
Viņu par visu.  Tu vari būt drošs, ka Dievs tev atbildēs. Reizēm Dievs 
atbild: „Jā”, reizēm: „Gaidi”, reizēm: „Nē”.  
un atklāšu tev lielas un brīnišķas lietas – Dievs, atbildot uz tavām 
lūgšanām, atklās lielas un brīnišķas lietas.  Dievs ir liels un spēcīgs. 
Dievs par visu zina visu!  Viņš vienmēr zina pareizo atbildi uz katru 
lūgšanu. Dievs tev var atklāt lielas un brīnišķas lietas, jo ir liels un 
varens!  

Pielietojums 
Neatpestītam: Ja tu vēl neesi Dieva bērns, tu vari piesaukt Viņu 

lūgšanā un pastāstīt, ka tici Jēzum kā savam Glābējam, un lūgt, 
lai Viņš tev piedod tavus grēkus. Dievs brīnišķā veidā atbildēs uz 
tavu lūgšanu un izdarīs kaut ko patiešām lielu – padarīs tevi par 
Savu bērnu!

Atpestītam: Ja tu jau esi Dieva bērns, tu vari būt drošs, ka Dievs 
vienmēr vislabākajā veidā atbildēs uz tavām lūgšanām. Reizēm 
Dievs atbild „jā”, reizēm „gaidi” un reizēm „nē”. Taču Dievs 
atbildēs gudri. Dievs atklās tev lielas un brīnišķas lietas, atbildot 
uz tavām lūgšanām vislabākajā veidā.  

Atkārtošana
„Pants ar kustībām”
Atkārtojiet pantu pa frāzēm un ar kustībām  (12. lpp.). Pēc tam skaitiet 
pantu, lietojot simbolus. 
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Uzsvars uz lūgšanu

Mateja 6:9-13
Dziediet „Atrodi laiku lūgt”.
Parādiet izkrāsoto luksoforu (73. lpp.).

Luksofora gaismas mums palīdzēs saprast, kā Dievs atbild uz mūsu 
lūgšanām, kad lūdzam, lai Viņš mums dod to, kas mums ir vajadzīgs 
vai ko mēs gribam. 
Sarkanā gaisma nozīmē, ka mašīnām jāapstājas. Tas palīdz mums 
atcerēties, ka reizēm Dievs atbild uz mūsu lūgšanu „nē”. Varbūt mēs 
esam lūguši ko tādu, kas nenāktu mums par labu. Dievs vienmēr zina, 
kas ir vislabākais, tāpēc reizēm Viņš saka „nē”.
Dzeltenā gaisma nozīmē, ka satiksmes dalībnieki gaida, kad varēs sākt 
kustēties. Tas palīdz mums atcerēties, ka reizēm Dievs mums saka 
„gaidi”. Mums jābūt pacietīgiem!
Zaļā gaisma nozīmē, ka var iet. Tas mums atgādina, ka reizēm Dievs 
atbild, sakot „jā”.
Dievs mums tā atbild, kad mēs Viņu lūdzam. Viņa atbilde vienmēr būs 
vislabākā, jo Viņš zina, kas ir labs. 
Pateiksimies Viņam, ka Viņš atbild uz lūgšanām.
„Mūsu Tēvs Debesīs, Tu esi tik liels! Paldies tev, ka Tu atbildi uz mūsu 
lūgšanām, sakot „jā”, „nē” vai „gaidi”. Āmen.”
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Stunda – 1. daļa
Attēls 6-1
Pie upes sēdēja sievietes un klausījās, kā Pāvils un Sīla stāsta par Jēzu. 
Pāvils un Sīla teica viņām, ka Jēzus ir Dieva Dēls un vienīgais Glābējs. 
Viņš nomira pie krusta un atkal atgriezās dzīvē. Bībelē teikts, ka viena 
no sievietēm – Lidija noticēja tam, ko Pāvils un Sīla stāstīja par Jēzu. 
Viņa bija zinājusi par Dievu, bet tagad saprata patiesību par Jēzu un 
uzticējās Viņam kā savam Glābējam.

Attēls 6-2
Bet ne visiem Lidijas pilsētā patika tas, ko teica Pāvils un Sīla. 
Daži cilvēki ļoti sadusmojās, kad to dzirdēja. Viņi neticēja Jēzum. 
Viņi aizvilka Pāvilu un Sīlu uz pilsētu un apmeloja, lai sagādātu 
nepatikšanas. 
Pāvilu un Sīlu piekāva un aizveda uz cietumu. Viņi nebija to pelnījuši, 
jo nebija izdarījuši neko sliktu. Viņi noteikti bija neapmierināti. 
Cietumsargam pavēlēja iemest viņus cietumā un saslēgt viņu kājas 
siekstā. Lai gan viņi nebija bīstami, tomēr tika novietoti pašā cietuma 
dziļumā, lai nevarētu aizbēgt. 

Attēls 6-3
Parādiet attēlā siekstu.

Nakts vidū, kad ārā bija pavisam tumšs, Pāvils un Sīla dziedāja Dievam 
slavas dziesmas un lūdza Dievu. Viņi atradās briesmīgā cietumā. 
Viņu kājas bija saslēgtas siekstā, un viņiem sāpēja sasistās vietas, bet 
viņi dziedāja! Citi cietumnieki klausījās. Ko gan viņi domāja? Ir ļoti 
neparasti dzirdēt cilvēkus dziedam cietumā. Pāvils un Sīla zināja, ka 
var runāt ar Dievu lūgšanā. Mēs nezinām, ko tieši viņi teica, bet mēs 
zinām, ka viņi runāja ar Dievu un Viņš palīdzēja viņiem. Lai gan Pāvils 
un Sīla atradās cietumā, viņi tomēr piesauca Dievu. Mums jāpiesauc 
Dievs ne tikai, kad mums ir jautri un mēs esam priecīgi, bet arī kad 
esam bēdīgi vai dusmīgi.

Iztēlojieties, ka sēžat uz grīdas ar siekstā saslēgtām kājām un dziedat “Slavēts 
lai ir Jēzus Kristus”. (Nr. 43 no krājuma “Mēs esam bērni, kas slavē To 

Kungu”.)

2. daļa
Pēkšņi zeme bīstami salīgojās – zemestrīce!
Visi savās vietās nodrebinās.

Sienas drebēja, un važas nokrita. Durvis atsprāga vaļā. Cietumsargs 
pamodās.
„Ak, nē!”viņš domāja. „Visi tagad varēs izbēgt, un mani par to sodīs. 
Dzīvei vairs nav jēgas. Labāk nonāvēšos.” (No Apustuļu darbi 16:27.)
Bet Pāvils viņam uzsauca: „Nedari sev ļaunu, mēs joprojām esam šeit.”  
(No Apustuļu darbi 16:28.)
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Attēls 6-4 
Cietumsargs pasauca kādu iedegt gaismu. Viņš iesteidzās istabā, kur 
bija Pāvils un Sīla, un drebēdams nometās viņu priekšā uz ceļiem. 
„Kungi, kas man jādara, lai es tiktu glābts?” viņš vaicāja. (Apustuļu 
darbi 16:30)
Kāds labs jautājums! Cietumsargs zināja, ka viņam ir vajadzīga 
glābšana vai atbrīvošana. Viņš lūdz palīdzību Pāvilam un Sīlam. 
Viņi teica viņam: „Tici uz Kungu Jēzu, tad tu tiksi izglābts.” (Apustuļu 
darbi 16:31)
Tāpat ir ar tevi un ar mani. Vienīgis veids, kā var tikt izglābts, ir ticēt 
Jēzum. Mums vajag, lai izglābj no soda, ko esam pelnījuši, un lai mēs 
uz visiem laikiem nebūtu tālu prom no Dieva. Mums jālūdz piedošana 
Dievam par visu slikto, ko esam donmājuši, teikuši vai darījuši. 
Parādiet attēlus PPRA-a, PPRA-b, PPRA-c un PPRA-d un pārrunājiet tajos redzamo 
ar bērniem.

Mums ir jātic, ka Jēzus nomira pie krusta un atgriezās atkal dzīvē, lai 
mūs glābtu no soda uz visiem laikiem būt tālu prom no Dieva. Šodien 
tu vari piesaukt Dievu lūgšanā un lūgt Viņam piedošanu par saviem 
grēkiem. Tu vari Dievam izstāstīt, ka tici Jēzum kā savam Glābējam. 
Bībelē, Romiešiem 10:13 ir teikts: „Ikviens, kas piesauc Tā Kunga 
Vārdu, tiks izglābts.”
Izlasiet šo rakstu vietu no Bībeles.

Piesaukt Dieva Vārdu nozīmē lūgt Dievu. Dievs ir apsolījis, ka Viņš 
izglābs tos, kuri Viņam to lūdz. Viņš vienmēr uzklausa šo lūgšanu un 
atbild „jā”. 
Cietumsargs zināja, ka viņam ir vajadzīga glābšana. Viņš ticēja Jēzum 
un tika glābts.

3. daļa
Attēls 6-5
Tonakt cietumsargs klausījās, ko Pāvils un Sīla viņam stāsta par Jēzu. 
Viņš nomazgāja viņu brūces.

Nolieciet bļodu ar siltu ūdeni un kādas vates bumbiņas. Ļaujiet bērniem tās 
samitrināt un notīrīt plaukstas.

Pāvils un Sīla nu jutās labāk.

Attēls 6-6
Cietumsargs aizveda Pāvilu un Sīlu pie sevis uz mājām. Viņi kopā 
ar cietumsarga ģimeni apsēdās pie galda un paēda. Bībelē teikts, ka 
cietumsarga ģimene arī uzticējās Jēzum kā savam Glābējam. Tajā naktī 
viņi visi kļuva par Dieva ģimenes locekļiem. Pāvils un Sīla ļoti priecājās 
par to! Tā tik bija aizraujoša nakts!
Nākamajā dienā Pāvilam un Sīlam atļāva atstāt cietumu. Viņiem vairs 
nevajadzēja tur atgriezties. Viņi devās pie Lidijas, lai satiktu viņu un 
citus, kas ticēja Jēzum.  
Pāvils un Sīla cietumā bija lūguši Dievu un dziedājuši Viņam slavas 
dziesmas. Dievs uzklausīja viņu lūgšanas un palīdzēja viņiem. Viņi 
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varēja turpināt stāstīt cilvēkiem par Jēzu. Viņi zināja, ka, pat atrodoties 
cietumā, var lūgt Dievu. Pateiksimies Dievam, ka varam lūgt Viņu 
vienalga, kurā vietā mēs atrastos un kā mēs justos. 
Sakiet lūgšanu pa daļām un ļaujiet bērniem atkārtot aiz jums. 

„Mīļais Dievs, paldies tev, ka varam Tevi lūgt, lai kur mēs atrastos. 
Paldies Tev, ka varam Tevi lūgt, kad esam bēdīgi un kad esam priecīgi. 
Āmen.”

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1.  Kurš tev atklās lielas un brīnišķas lietas, kad tu Viņu piesauksi? 

(Dievs)
2.  Kāpēc Dievs var darīt lielas un brīnišķas lietas? (Dievs ir liels un 

varens!)
3.  Kādā veidā Dievs atbild uz lūgšanām? (Jā, nē, gaidi – vislabākajā 

veidā.)

Stunda (1.–3. daļa)
1. Kur Pāvils un Sīla stāstīja cilvēkiem par Jēzu? (Pie upes.)
2. Ko izdarīja cilvēki, kuri ļoti sadusmojās uz Pāvilu un Sīlu? (Viņi 

piekāva viņus un iemeta cietumā.)
3. Ko Pāvils un Sīla naktī darīja cietumā? (Viņi lūdza un dziedāja.)
4. Kas naktī pēkšņi notika? (Zemestrīce sadrebināja cietumu, durvis 

atvērās, un važas nokrita.)
5. Ko domāja cietumsargs, kad atgadījās zemestrīce? (Ka visi aizbēgs 

un viņam būs nepatikšanas.)
6. Ko cietumsargs jautāja Pāvilam un Sīlam? („Kas man jādara, lai es 

tiktu glābts?”)
7. No kā tev un man ir jātiek izglābtam? (No soda, ko esam pelnījuši 

par saviem grēkiem.)
8. Ko Pāvils un Sīla teica cietumsargam, kas viņam jādara, lai tiktu 

glābts? („Tici uz Kungu Jēzu.”)
9.  Kā cietumsargs parūpējās par Pāvilu un Sīlu? (Nomazgāja viņu 

brūces un pabaroja.)

Uzsvars uz lūgšanu
Uzdodot jautājumus, lietojiet luksofora simbolus (73. lpp.). 
1.  Ko mums atgādina luksofora sarkanā gaisma? (Dievs reizēm atbild 

„nē”.)
2.  Ko mums atgādina dzeltenā gaisma? (Reizēm Dievs atbild „gaidi” 

un mums jābūt pacietīgiem.)
3.  Ko mums atgādina zaļā gaisma? (Reizēm Dievs atbild „jā”.)
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

PPRA-R1 PPRA-R2

PPRA-R3 PPRA-R4

Bībeles panta simboli
1. un 2. stundai
Panta simbolus nokopējiet, izkrāsojiet un izgrieziet. Paskaidrojumus, kā tos izmantot, skat. 18 lpp.

Psalms 4:4 …Tas Kungs.. Dievs 

uzklausa visas manas lūgšanas

Psalms  
4:4
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

PPRA-R5 PPRA-R6

PPRA-R7 PPRA-R8

Bībeles panta simboli
3. un 4. stundai
Panta simbolus nokopējiet, izkrāsojiet un izgrieziet. Paskaidrojumus, kā tos izmantot, skat. 36. lpp.

Psalms 55:18  Vakaros

rītos un dienvidū

Psalms 
55:18
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Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

PPRA-R9

”
PPRA-R10

PPRA-R11 PPRA-R12

Bībeles panta simboli
3. un 4. stundai (turpinājums)

es nopūtīšos un žēlošos

un Viņš uzklausīs manu balsi
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Bībeles panta simboli
5. un 6. stundai
Panta simbolus nokopējiet, izkrāsojiet un izgrieziet. Paskaidrojumus, kā tos izmantot, skat.52 lpp.

PPRA-R13 PPRA-R14

PPRA-R15 PPRA-R16

Jeremijas 33:3  Piesauc

Mani, tad Es tevi uzklausīšu un tev atklāšu lielas un brīnišķas lietas

Jeremijas  
33:3
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Vārdu zīmju paraugi
1.–6. stundai
Pagatavojiet tik daudz vārdu zīmju, lai pietiktu katram bērnam un paliktu vēl kādas rezervē. Varat tās 
izgatavot no krāsaina papīra vai rokdarbu gumijas sloksnes un piestiprināt pie apģērba ar klipšiem vai 
līmpapīru.

Lūgšanā saliktas rokas (5. un 6. 
stundai) 
1. stundas atkārtošanas spēlei sakopējiet, lai pietiek 
katram bērnam. Izgrieziet un otrā pusē pielīmējiet vai 
nu flīsu, vai samta papīru.

Valis (1. un 2. stundai) 

Ķieģelis (3. un 4. stundai)
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Lūdzošo roku attēls
1. stunda
Sakopē uz stingrāka papīra pa vienam katram bērnam. Izgriež.
Es varu lietot savas rokas, lai lūgtu.

Es varu lietot

savas rokas lūgšanā.
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Zivs un Jona
(2. stunda)
Uz biezāka papīra sakopē 5 apļus ar zivi un 5 apļus ar Jonu. Apļiem otrā pusē pielīmē flīsu vai samta papīru.

Burti
(4. stunda)
Burtu paraugus sakopē, izgriež un sakomplektē  divus burtu komplektus. Otrā pusē burtiem pielīmē flīsu 
vai samta papīru.
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Uzskate „Dievs mani iepriecina” 
(2. stundai)
Sakopē uz biezāka papīra un katram bērnam izdala pa komplektam.

Kad mani apbēdina kāds, Vai ļoti sadusmo,

Es nepārstāju lūgt, Lai Dievs iepriecina mani.
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Luksofors
3., 4., 5. un 6. stundai
3. un 4. stundai (Bībeles pantam) nokopējiet uz biezāka krāsaina papīra 2 eksemplārus un salīmējiet ar mugurām 
kopā. Priekšpusē izkrāsojiet sarkano gaismu, otrā pusē – zaļo.
5. stundai (Bībeles stundai) un 6. stundai (uzsvaram uz lūgšanu) nokopē uz krāsaina papīra un luksofora 
gaismas izkrāso: augšā sarkans, vidū dzeltens, apakšā zaļš. 
6. stundai (sagaidīšanas aktivitātei) sakopējiet katram bērnam pa vienai lapai. Katru izgriež pa kastes kontūru.
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Durvju roktura 
atgādinājums 
lūgt
6. stunda 
Sakopē uz stingrāka papīra pa vienai katram 
bērnam.

Lūgšanu 
grāmatzīme
3. stunda
Sakopē uz biezāka papīra pa vienai katram 
bērnam.

Es varu iepazīt
Dievu
lūgšanā.

Psalmi 4:4

L
ū
d
z
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Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Lūgšanu aplis
(4. stunda)
Sakopē katram bērnam pa diviem apļiem. Katram komplektam vienā no apļiem izgriež ķīli, kā parādīts 
paraugā. 

Papīra kniede
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Lūgšanu kartītes
4. stunda
Sakopē, ielaminē un izgriež; katram bērnam pa vienam komplektam.

Lūgšanu lācītis
6. stunda
Nokopē, ielaminē un izgriež; katram bērnam pa lācītim.
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur lūgšanu © 2001, 2011 CEF. Visas tiesības aizsargātas. 
Atļauts kopēt tikai lietošanai nodarbībām ar bērniem.

Stāt, ej un gaidi
5. stunda
Bībeles panta atkārtošanai un izkustēšanās 
aktivitātei 5. stundā.  Izkrāsojiet “Stāt” zīmi 
sarkanu, zīmi “Ej” – zaļu. Abas zīmes izgrieziet 
un salīmējiet ar mugurām kopā.
5. stundas radošajai aktivitātei izkrāsojiet 
zīmi “Gaidi” dzeltenā krāsā un pielīmējiet pie 
rokdarbu kociņa, lai zīmi pēc vajadzības var 
pacelt un nolaist.  Lietojiet kopā ar zīmēm 
“Stāt” un “Ej”. 

Stāt

Gaidi

Ej
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Evaņģēlija sirds ņemšanai uz 
mājām 5. stunda
Nokopē, lai katram bērnam būtu pa komplektam. Pamāciet bērniem, kā izkrāsot sirsniņas: vienu dzeltenu, 
vienu melnu, vienu sarkanu un vienu zaļu. Pārējās sirsniņas atstāj baltas. 

Papīra kniede 

(shēma)
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Kā vest bērnu pie Kristus
Dotie simboli prezentē galvenās Evaņģēlija vēsts sastāvdaļas, kā arī patiesības un Bībeles pantus, ko varat 
izmantot. Izkopējiet padomdošanas atslēgas jautājumus, izgrieziet un ielīmējiet savā Bībelē. Lietojiet tos, 
sniedzot bērnam padomu par glābšanu.

Padomdošanas atslēgas jautājumi
Vajadzība

•   Domāju, ka es zinu, kādēļ tu esi atnācis, bet 
varbūt tu pats pateiksi?

•  Kāpēc tev vajadzīgs Kungs Jēzus?
•  Kas ir grēks? Kas ir grēkojuši? (Romiešiem 

3:23)
•  Vai tu vari iedomāties, ko tādu esi izdarījis, ko 

Dievs sauc par grēku?

Risinājums
•  Kāpēc Dievs sūtīja Kungu Jēzu uz zemi?
•  Kas ir Kungs Jēzus?
•  Ko Jēzus izdarīja par taviem grēkiem? 

(1. Korintiešiem 15:3-4)
•  Kas notika trīs dienas pēc tam, kad Jēzus 

nomira un tika apglabāts?

Ceļš
w (Parādiet, izlasiet un ļaujiet bērniem atkārtot 

jums pakaļ vienu nosacījuma/apsolījuma 
pantu, piemēram, Jāņa 3:16, Jāņa 1:12 vai 
Apustuļu darbi 16:31.) Ko Dievs apsola tev 
izdarīt? 

w Ko Dievs vēlas darīt tev tūlīt pat? (Ja bērnam 
ir skaidra viņa vajadzība, ļaujiet viņam lūgt. 
Palīdzība, vadot lūgšanā: pastāsti Dievam par 
grēka problēmu, kas ir starp tevi un Dievu; 
ka tu tici tam, ko Jēzus izdarīja par taviem 
grēkiem; ka tu vēlies, lai Viņš to izdara tev 
šodien.)

Apstiprinājums un augšana
•  Ko Dievs tikko tev izdarīja? Kā tu to zini? 

(Parādiet to pašu nosacījuma/apsolījuma 
Bībeles pantu.) Pateicies Dievam, ka Viņš tevi 
izglāba.

•  Vai Dievs tevi kādreiz atstās? (Ebrejiem 13:5)
•  Dievs tev palīdzēs teikt „nē” grēkam. Kas tev 

jādara, kad sagrēko? (1. Jāņa 1:9)
•  Ļaujiet bērnam pateikt Dievam lūgšanā 

paldies.

Kas ir Dievs, Viņš mīl bērnus
•  Dievs ir Radītājs; Viņš ir radījis tevi.
•  Dievs ir svēts (bez grēka, nevainojams).
•  Dievs mīl tevi.
•  Bībelē teikts: „Dievs tik ļoti pasauli mīlējis”. 

( Jāņa 3:16)

Bērna grēka problēma, Dieva acīs 
grēcinieks
•  Grēks ir tas viss, ko tu domā, saki vai dari, kas 

nepatīk Dievam.
•  Tu esi piedzimis ar vēlmi darīt visu pēc sava 

prāta.
•  Tu grēko, kad.................... (miniet 

pirmsskolniekiem atbilstošus piemērus).
•  Bībelē teikts: „Visi ir grēkojuši”. (Romiešiem 

3:23)
•  Dieva sods par grēku ir nāve – atšķirtība no 

Dieva uz visiem laikiem.

Dieva risinājums: grēku piedošana 
caur Jēzu Kristu
•  Jēzus ir Dieva Dēls.
•  Jēzus nekad negrēkoja.
•  Jēzus brīvprātīgi noasiņoja un nomira pie krusta, 

uzņemoties Dieva sodu par grēku.
•  Bībelē teikts: „Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs 

no visiem grēkiem. (1. Jāņa 1:7)
•  Jēzus nomira un pēc trim dienām atgriezās dzīvē. 

(1. Korintiešiem 15:3-4)
•  Jēzus tagad ir Debesīs.

Kā uzticēties Kristum kā 
Glābējam
• Esi gatavs pateikt grēkam „nē”.
• Pateicies Kungam Jēzum par to, ka Viņš tevis dēļ 

nomira pie krusta.
• Lūdz Viņam piedošanu par saviem grēkiem un dot 

tev mūžīgo dzīvību.
• Bībelē teikts: „Tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, 

ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai 
neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu 
mūžīgo dzīvību.” ( Jāņa 3:16).

 (Citējiet šo vai citu nosacījuma/apsolījuma pantu, 
piemēram, Apustuļu darbi 16:31 vai Jāņa 1:12. 
Nosacījuma/apsolījuma pantos doti nosacījumi, 
pie kuriem Dievs izpildīs noteiktu apsolījumu. 
Jāņa 3:16 nosacījums ir ticība Jēzum un 
apsolījums – mūžīgā dzīvība. Pasakiet bērniem, 
kad un kur viņi nākamās aktivitātes laikā varēs ar 
jums aprunāties, ja vēlas uzticēties Kristum.) 
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