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Kāpēc jāmāca mazi bērni?
Vienalga, vai esi iesācējs vai skolotājs ar pieredzi, tu esi izvēlējies ieguldīt savu laiku vienā no visauglīgākajām
kalpošanām: mācīt mazus bērnus! Kāpēc jāmāca mazi bērni? Lietpratēji saka, ka pirmie pieci seši bērna dzīves gadi
ir izšķirošie viņa attīstībā. Šajā laikā attīstās vēlme mācīties, spējas radoši izpausties un izteikties, kas ietekmē spēju
mācīties arī turpmāk. Intelekta attīstība, bērnam sasniedzot piecu gadu vecumu, ir jau pusē, tādēļ, mācot Bībeli
maziem bērniem, viņos tiek ielikts ļoti svarīgs garīgs un intelektuāls pamats.

Egocentrisks

Mentāli: jautā, novēro un visu laiku mācās. Viņiem patīk to darīt, lietojot visas piecas maņas.
Ir svarīgi izmantot dažādas metodes un materiālus, lai, iesaistot visas maņas, mācīšanos
padarītu pēc iespējas efektīvāku. Mazi bērni sacīto uztver burtiski, un viņiem nepieciešama
vienkārša un skaidra terminoloģija – vārdi viņiem nozīmē to, ko tie izsaka. Tas gan nenozīmē,
ka nekad nevajadzētu izmantot sarežģītākus vārdus. Ir svarīgi mācīt vārdus, kuri lietoti Bībelē
un kurus viņi citur neiemācītos, piemēram, „grēks”, „Glābējs” un „pielūgsme”. Šajā materiālā
rūpīgi izmeklēti vārdi un to skaidrojums, kā arī dotas dažādas sensorās (sajūtu)aktivitātes.

Sociāli: mazo bērnu pasaule griežas ap viņiem un viņu vajadzībām. Viņi spēj skatīties
tikai no sava skatu punkta. Izvairies no sacensībām un uzslavē par katru individuālo
sasniegumu. Labs palīgs būs šajā materiālā piedāvātās idejas atkārtošanas spēlēm, radošās
un papildu aktivitātes.

Emocionāli: mazi bērni ir ļoti jūtīgi un viņus viegli sāpināt. Radiet nodarbībā tādu atmosfēru,
lai viņi varētu justies droši, pieņemti un mīlēti. Centieties celt viņu pašapziņu, izsakot pozitīvus
komentārus par viņu raksturu, par to, kā viņi aug un mācās darīt darbu. Mazi bērni uzticas,
tādēļ svarīgi būt uzmanīgam un patiesam. Turiet dotos solījumus un esiet pastāvīgs, lai viņi jūt,
ka var jums uzticēties. Šī materiāla galvenie mērķi, tēmas, patiesības un to pielietojums norāda
bērniem uz patieso drošības un mīlestības avotu – personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu.

Lētticīgs

Zinātkārs

Fiziski: sāk attīstīties lielie muskuļi. Tāpēc maziem bērniem ir grūti pārāk ilgi nosēdēt. Viņiem
ir nepieciešams laiks rotaļām, pietiekami daudz vietas kustībām un dažādas aktivitātes. Ļaujiet
viņiem lomās izspēlēt Bībeles stāstu, ko mācāt. Bērni varēs izkustēties, un tas palīdzēs nostiprināt
mācīto. Šajā materiālā atradīsiet aktivitātes skečiem, skaitāmpantus ar kustībām un bērniem
piemērotas kustības, kas sasaistītas ar Bībeles stundu, dziesmu un Bībeles panta mācīšanu.

Viegli ievainojams

Spēlējas

Kādi ir mazi bērni

Garīgi: mazi bērni labprāt uzņem Bībeles patiesības un ir gatavi mācīties vispārīgi, vienkārši
formulētas pamatdoktrīnas. Daži var būt gatavi pieņemt Jēzu kā Glābēju. Māci, atkārtojot
un dodot iespēju bērniem atbildēt. Vienmēr paturi prātā, ka attiecības ar tevi kā skolotāju
ietekmēs viņu attiecības ar Dievu. Lūdz par savu kalpošanu un uztici to Tam Kungam. Ļauj
Viņa mīlestībai plūst caur tevi uz bērniem. Šajā materiālā caur aktivitātēm un dziesmām
saprotami izskaidrotas Evaņģēlija pamatpatiesības, piemēram, par grēku.
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Kā lietot šo materiālu
Šis stundu cikls ir daļa no Bērnu evaņģelizācijas apvienības
mazu bērnu mācīšanai domātajiem materiāliem. Mēs
esam pārliecināti, ka mazi bērni var iepazīt Dievu!
Šī grāmata satur jums nepieciešamo informāciju, mācot
bērnus.
Tajā ir iekļauts viss nodarbības teksts. Centieties nelasīt
no grāmatas un uzturēt acu kontaktu ar bērniem.
Mācīta, nevis priekšā nolasīta nodarbība labāk aizsniegs
bērnus un būs interesantāka. Skolotāji, kuriem ir vairāk
pieredzes, iespējams, vēlēsies izmantot kādu uzskati, ko
novietos uz tāfeles, kas novietota bērnu acu augstumā
(tad skolotājs var brīvi vadīt dažādas aktivitātes), un
mācot atvērs Bībeli.
Katrā nodarbībā ir vairākas iespējas aktīvi iesaistīties
lomu spēlē, skaitīt skaitāmpantus ar kustībām un dziedāt.
Pārliecinieties, ka esat apzinājis savas grupas vajadzības,
un izvēlieties idejas, kas vislabāk atbilst jūsu nodarbībai.

Rakstu vietas ir citāti no Bībeles. Pantu izskaidrojumi un
Bībeles pantu simboli jāpielāgo tulkojumam.
Šajā materiālā atrodami šādi simboli. Tie norāda uz
aktivitāti.

Aktivitāšu simboli.

Dziesma

Skečs

Skaitāmpants
ar kustībām

Kā mācīt mazus bērnus
Esi sagatavojies un organizēts
w Rūpīgi izpēti nodarbības saturu un secību.
w Rūpīgi izplāno laiku.
w Uzraksti plānu un ievēro to.
w Sakārto materiālus noteiktā secībā.
w Esi elastīgs, piemērojies savas grupas bērnu vajadzībām.
w Esi gatavs, ka tevi pārtrauks un sagādās pārsteigumus!
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Izplāno laiku pirms nodarbības
Tas nozīmē pirmajam ierasties nodarbību telpā, lai būtu
visu sakārtojis, kad atnāks bērni. Tas ne tikai palīdzēs
labāk sagatavoties mācīšanai, bet arī radīs bērniem
drošības sajūtu. Sagatavojiet vārdu kartītes. Tās var
izgatavot no krāsaina kartona vai cita materiāla, kam
piestiprināta divpusējā līmlente. Sagatavojiet krāsojamos
attēlus, bilžu grāmatas, stāstu un mūzikas ierakstus. Šīs
aktivitātes var organizēt kā interešu centrus. Izvēlieties
aktivitātes, kas palīdz nostiprināt nodarbībai izvirzīto
mērķi un atkārtot iepriekšējā stundā mācīto. Ieteikumi
„sagaidīšanas” segmentā domāti laikam pirms nodarbības.
Materiālā tam sniegtas vienkāršas, bet efektīvas idejas,
kas neprasa daudz laika, lai sagatavotos. Ir labi, ja pirms
nodarbības paredzēta kāda aktivitāte, bet varbūt labāk
vienkārši aprunāties ar bērniem, kad viņi ierodas.

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Nodrošiniet ierastu kārtību
Svarīgi, lai bērni zinātu, ko sagaidīt no katras aktivitātes
un katra mācību posma. Tad viņi jutīsies droši. Katras
nodarbības sākumā dots ieteicamais plāns, ko var lietot
kā vadlīnijas. Centieties to ievērot, bet atkarībā no bērnu
reakcijas pielāgojiet to atbilstoši situācijai. Ierastu gaisotni
palīdzēs nodrošināt regulāras sākuma un nobeiguma
dziesmas, spilveni sēdēšanai, noteiktām aktivitātēm
ierādītas telpas daļas (piemēram, stāstu stūris, dziesmu
stūris, rokdarbu stūris), dzejoļi ar vai bez kustībām, kas
norāda uz konkrētām aktivitātēm.

saistīti ar nodarbību (piemēram, ēdienu, garšvielas,
smaržas). Ļaujiet bērniem iztēloties, ka viņi sajūt
aromātu, kāds tur varētu būt bijis (piemēram, ēdiena
gatavošana, ziedi, dzīvnieki).

w Sagaršot – ļaujiet bērniem nogaršot ēdienus, par

kuriem esat runājis nodarbībā, un citu tautu ēdienus.

w Taustīt – nodrošiniet ar nodarbību saistītus objektus,

kuriem bērni var pieskarties. Iekļaujiet dažādas formas
un faktūras, kā arī dabas materiālus. Ļauj bērniem turēt
uzskati, dziesmu vārdus, Bībeles panta simbolus utt.

Iesaistiet bērnus

Lietojiet dažādus uzskates līdzekļus

w Palīdzība – ļaujiet bērniem turēt dziesmu vārdus vai

Lietojiet attēlus un dažādas formas, izmēra un krāsas
objektus. Pantu un dziesmu uzskati var parādīt dažādos
veidos:

uzskati vai arī izdalīt materiālus.

• Lomu spēles – bērniem patīk izspēlēt notikumus,
par kuriem tiek runāts nodarbībā.

w Uzspraust uz kociņiem.

• Lūgšana – ļaujiet bērniem skaļi lūgt par konkrētām
vajadzībām.

w Pielīmēt otrā pusē magnētus un par tāfeli izmantot

• Dziesmas ar kustībām un skaitāmpanti – dziediet
dziesmas ar kustībām, iekļaujiet skaitāmpantus ar
kustībām.

w Piestiprināt pie auklas ar veļas knaģiem.

• Jautājumi – gan mācot, gan atkārtojot, uzdodiet
jautājumus. Ļaujiet arī bērniem kaut ko pajautāt.

w Izkārtot uz flaneļa tāfeles.

cepešpannu.

w Salikt aploksnē.

Māciet ar mūziku

Iekļaujiet sajūtas
Maziem bērniem patīk mācīties caur sajūtām, tādēļ
efektīvā nodarbībā būs darbs visām piecām maņām –
redzei, dzirdei, ožai, garšai un taustei. Plānojot nodarbību,
iedomājieties pats sevi attiecīgajā stāstā. Kas būtu skāris
jūsu sajūtas, ja jūs būtu viens no varoņiem? Ko jūs būtu
redzējis vai dzirdējis? Ko jūs būtu saodis vai sagaršojis?
Kādiem priekšmetiem jūs būtu pieskāries, ko jūs būtu
sataustījis? Tas jums palīdzēs domāt radoši par to, ko jūs
varētu atnest uz nodarbību un ļaut bērniem piedzīvot.
Daži piemēri:

w Redzēt – runājiet par uzskati, ko lietojat, un uzdodiet
bērniem jautājumus par to, ko viņi redz.

w Dzirdēt – radoši lietojiet savu balsi, lai attēlotu

nodarbības varoņus. Ļaujiet bērniem izmantot
savas balsis, lai imitētu skaņas vai atkārtotu dialogu.
Iekļaujiet dziesmas, lai nostiprinātu nodarbības
saturu.

w Pasmaržot – lietojiet aromātiskus priekšmetus, kas
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Mūzika dod iespēju izkustēties un palīdz tiem bērniem,
kuriem ir grūti noturēt uzmanību. Nav nepieciešams
bērniem mācīt dziesmas vārdu pa vārdam, jo viņi tās
iegaumē klausoties. Vienkārši dziediet. Pat ja neesat
muzikāli apdāvināts, centieties iekļaut vairākas dziesmas.
Mazi bērni bieži vien tās iemācās daudz ātrāk nekā
jebko citu.

Bieži atkārtojiet
Nostipriniet nodarbībā mācīto dažādos veidos.
Atkārtošanai lietojiet spēles, dziesmas, lomu spēles,
rokdarbus un „priekšmetu stundas”. Lai bērni atstāsta
mācīto, rādot uzskates līdzekļus.

Esiet draudzīgs
Bieži smaidiet. Runājiet ar bērniem, atrodoties viņu acu
augstumā. Esiet personīgs un centieties pēc iespējas vairāk
lietot bērnu vārdus. Izrādiet interesi par katru bērnu kā
indivīdu. Esiet pacietīgs, iedrošiniet un uzslavējiet.

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Nemainīga disciplīna
Esiet mīlošs, tomēr stingrs, kad runa ir par disciplīnu,
sagaidiet no bērniem to, ko viņi var izpildīt. Atcerieties,
ka maziem bērniem ir nepieciešams daudz kustēties,
un nodrošiniet viņiem iespējas izteikties. Kad rodas
disciplīnas problēma, uzmanieties, lai disciplinētu
uzvedību, nevis bērnu (jo problēma ir nevis bērns, bet
nepiemērota uzvedība). Paturiet prātā – disciplīnas
problēmas mazināsies, ja būsiet labi sagatavojies un dosiet
iespēju iesaistīties un izteikties.

w Izstrādājiet skaidri definētus noteikumus un
konsekventi tos ievērojiet. Katras nodarbības sākumā
atkārtojiet noteikumus, ja iespējams, parūpējieties
par vizuālu atgādinājumu. Nosakiet, cik bērnu var
darboties katrā aktivitātē vai aktivitāšu centrā.

w Vadiet pozitīvi, sakot bērniem, kas viņiem jādara.
Nesakiet tikai, ko nedrīkst darīt. Sakiet „dari tā”, tā
vietā, lai sacītu „nedari tā”.

w Ja kāds bērns slikti uzvedas, pajautājiet, vai viņam

ir nepieciešams laiks, lai padomātu, kāda būtu
pieņemama uzvedība. Ja apdomāšanās laiks ir
nepieciešams, ļaujiet viņam pasēdēt dažas minūtes
(tik minūtes, cik bērnam gadu) vienatnē. Pēc tam
pajautājiet, vai viņš ir gatavs uzvesties, kā nākas.
Ja atbilde ir apstiprinoša, tad ļaujiet viņam atkal
piedalīties.

w Ieplānojiet, ka bērnam, kurš parasti traucē nodarbības,
blakus sēž palīgs. Bieži vien pieskāriens pie rokas var
palīdzēt bērnam no jauna koncentrēt uzmanību.
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Mācot divgadīgos un trīsgadīgos
Divgadīgiem un trīsgadīgiem bērniem piemīt
spēja ļoti daudz ko iemācīties. Daži šo vecumu
sauc par „atklājumu gadiem”. Šajā vecumā bērni
nobriest ļoti atšķirīgi, tādēļ mācot jābūt iejūtīgam
un jāņem vērā katra bērna attīstības līmenis.

Nodarbības grafiks
Ik pēc katrām divām vai trīs mācīšanas minūtēm
jāiekļauj kāda aktivitāte.

Bībeles stāsts
Daudz atkārtojiet. Vienu stāstu atkārtojiet divas
četras reizes un tikai tad ķerieties pie nākamā.

Dziesmas
Izvēlieties divas vai trīs dziesmas. Nodarbībā katru
dziesmu dziediet vairākas reizes. Ja dziesmas laikā
izmantojat uzskati, tad dodiet iespēju to paturēt
katram bērnam, kurš izsaka vēlmi to darīt.
Ikreiz, kad dziedat šo dziesmu, aiciniet citus, līdz
iesaistījušies visi bērni.

Bībeles pants
Mācot mazajiem Bībeles pantus, atslēga ir
atkārtošana. Sakiet īsu frāzi un lieciet, lai bērni
to atkārto. Ja grupa ir maza, lai Bībeles pantu
atkārto katrs bērns. Balviņām varat lietot uzlīmes.
Atkārtojiet vienu un to pašu pantu vairākās
nodarbībās, līdz bērni to ir iegaumējuši.
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Kādēļ mazi bērni jāved pie Kristus?
Vai mazi bērni var tikt glābti? Kungs Jēzus sacīja: „Ja jūs
netopat kā bērni, jūs nenāksit Debesu valstībā” (Mateja
18:3). Jēzus deva glābšanas apsolījumu „ikvienam, kurš
tic” (Jāņa 3:16) bez jebkādiem ierobežojumiem. Viņš
runāja par mazajiem, kuri Viņam tic, un ka viņiem
nedrīkst darīt pāri (Mateja 18:6).
Širleja Visnere, kura vairākus gadus kalpoja kā skolotāja
un rakstīja žurnālam „Evaņģelizējot mūsdienu bērnus”
(„Evangelizing Today’s Child”), bērnu atbildību
pamatoja ar citātu Jēkaba vēstules 4:17: „Tad nu, kas
zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.” Viņa
uzsvēra: „Ikviens normāls bērns, vēl nesasniedzis piecu
gadu vecumu, prot atšķirt labu no slikta. Viņš jau agri
iemācās, ka ir konkrēta rīcība, kurai seko sods. Bērnam
var viegli iemācīt, ka Dievs šādu nepaklausību sauc par
grēku un ka ir līdzeklis pret grēku.”
Statistika liecina, ka 85 % no tiem, kas izvēlas Kristu
par Glābēju, to izdara 4–14 gadu vecumā. Džošs
Makdauvels (McDowell) par to izteicies šādi: „Iespējams,
ka turpmāko piecu gadu laikā tie būs jau 95 %.” Viņš arī
paredz, ka šis laika sprīdis visticamāk samazināsies līdz
4–8 gadiem. Ir skaidrs, ka mums jāaizsniedz bērni agri
un ka tam ir priekšrocības. Daudzi kristiešu vadītāji tika
glābti pirmsskolas vecumā. Piemēram, Korija Ten Būma

tika glābta piecu, misionāre Emija Kārmaikla – trīs gadu
vecumā. Doktoram Džeimsam Dobsonam bija trīs gadi,
kad viņš kļuva par Dieva bērnu.
Vairumam bērnu, kuri pieņem Kristu ļoti agri (pirmsskolas
vecumā), ir bijusi privilēģija ģimenē piedzīvot kristīgu
audzināšanu.
Mūsu primārais mērķis ir evaņģelizēt bērnus. Kā uzsver
doktors Hovards Hendriks: „Sagaidīt, ka bērns dzīvos
kristieša dzīvi, kamēr vēl tāds nav, nozīmē viņu izsmiet.
Līdz tam brīdim, kad Svētais Gars neiemājo cilvēka sirdī,
viņš nespēj dzīvot Dievam patīkamu dzīvi.”
Marka 16:15 Jēzus pavēl sludināt evaņģēliju visai radībai.
Tas iekļauj arī bērnus. Dāvids Livingstons, slavens
skotu misionārs un pētnieks, sacīja: „Mūsu uzdevums
ir mācīt bērniem par grēku un par Glābēju, nerunājot
par konkrētu vecumu, kurā var pieņemt Jēzu. Savā laikā
Svētais Gars pārliecinās par grēku.” Dievs ir spējīgs vilkt
bērnu pie Sevis. Varbūt tevi māc šaubas, vai bērns spēj
komunicēt ar Dievu, bet par to gan vari būt pavisam
drošs – Dievs spēj komunicēt ar bērnu!

Mazi bērni un glābšana
Strādājot ar pirmsskolas vecuma bērniem, mēs Bībeles
patiesību liekam viņu prātā „ķieģelīti pa ķieģelītim”.
Katras nodarbības mērķis ir, lai bērni saprastu mācīto
un padziļinātu iepriekš apgūto. Tādā veidā bērniem
tiek mācīti evaņģēlija pamati un vēl daudz kas vairāk.
Mācot paļaujieties uz Svēto Garu, ka Viņš bērniem dos
garīgu izpratni un vedīs viņus pie Kristus. Taču nedrīkst
aizmirst, ka pirmsskolas vecuma bērni vēlas izpatikt
skolotājam, tādēļ izvairies no metodēm, kas to varētu
izprovocēt.
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Ja bērnam ir jautājums, atbildiet tā, lai viņš var saprast,
citādi viņš pārjautās vai viņam radīsies cits jautājums.
Ļaujiet bērnam noteikt tempu un neuzspiediet viņam
apliecināt ticību. Ja bērns ir sapratis evaņģēliju un vēlas
uzticēties Jēzum, apskatiet „galvenos padomdošanas
jautājumus” (uz vāka ).

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Veidošanas masa, māls, instrumenti un kostīmi
Radošām aktivitātēm bērni var lietot veidošanas masu vai mālu un gatavot priekšmetus, kas saistīti ar nodarbību.
Tā tiks atkārtots tikko mācītais. Ritma instrumenti ļaus bērniem aktīvi iesaistīties ritma grupā vai slavēšanas parādē.
Savukārt pārģērbšanās kostīmos mazajiem ļaus iejusties dažādu varoņu lomās.

Veidošanas masa

w Cepumu kārbas vai kartona kastītes var lietot kā

1 glāze miltu
½ glāzes sāls
2 ēdamkarotes krējuma
2 ēdamkarotes augu eļļas
1 glāze ūdens, kam pievienota pārtikas krāsviela
Papildus: pārtikas krāsviela, vaniļa, kanēlis vai cits
aromāts, spīdumi.
Salieciet visas sastāvdaļas lielā mērces pannā un maisiet
vidējā karstumā, līdz mīkla izveidojas kā bumba. Ļaujiet
tai atdzist, tad mīciet tik ilgi, līdz tā ir gluda.
Uzglabājiet plastikāta maisiņā, no kura ir izspiests gaiss.

Rokdarbu māls
200 g kukurūzas miltu
2 ¼ litri ūdens
400 g sodas
Samaisiet visas sastāvdaļas vidējā mērces pannā. Sildiet
un maisiet vidējā karstumā, līdz veidojas mīklai līdzīga
masa. Uzlieciet to uz iepriekš ar kukurūzas miltiem
nokaisītas virsmas un samīciet. Pārklājiet ar mitru
audumu un uzglabājiet plastikāta maisiņā. Mālu var lietot
rokdarbiem, kad tas nožuvis, var krāsot.

bungas.

w Divus kociņus var izmantot kā ritma kociņus.
w Lentās iekārti zvaniņi.
w Plastikāta trauciņus ar sānos izdurtiem caurumiņiem,
kuros ar diegu vai lentu iestiprināti zvaniņi, var lietot
kā tamburīnus.

w Koka klucīšus, kam vienā malā pielīmēts smilšpapīrs,
var izmantot kā ritma instrumentu.

Bībeles kostīmi
Šo togu var lietot abu dzimumu Bībeles tēli. Derēs jebkurš
materiāls, bet atšujiet neapvīlētās malas. Nodrošiniet
bērniem trīs izmērus: mazu (60x120 cm), vidēju (70x152
cm) un lielu (75x160cm). (Pieaugušajiem un jauniešiem
vajadzīgo izmēru atrodiet eksperimentējot.) Katrai togai
vajadzēs auklu vai auduma jostu apsiešanai. Vienkāršākus
kostīmus varat pagatavot no papīra iepirkuma maisiņiem.
Izgrieziet caurumus, kur izbāzt rokas un galvu.

Ritma instrumenti
Locījums

120 cm

w Ar pupiņām vai rīsiem pildītus plastikāta trauciņus

Locījums

Iegriezums

No mājsaimniecības priekšmetiem pagatavojiet vienkāršus
ritma instrumentus un izdekorējiet ar uzlīmēm, krāsainu
līmlenti, spīdumiem, flomāsteriem, krītiņiem vai
citiem materiāliem. (Dariet to pirms nodarbības vai arī
lietojiet kā radošo aktivitāti bērniem.) Pārliecinieties, ka
traukiem/instrumentiem, kuros iepildīti rīsi vai pupiņas,
ir kārtīgi aizgriezti vāciņi.

60 cm

ir nostiepta gumija, var izmantot kā arfu.
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t

w Tūtiņas var izmantot kā pūšamos instrumentus.

sašū

w Nelielu kastīti, kurai viens sāns ir atvērts un pāri tam

t
sašū

var lietot kā šeikerus.

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Plānojiet nodarbību laiku
Tālāk dots grafiks, kas noderēs, lai saplānotu 30 minūšu, vienu vai divas stundas garu nodarbību reizi nedēļā vai
katru dienu. Ja vadāt nodarbības vienreiz nedēļā, jums būs izvēle, jo nepietiks laika izmantot visas dotās aktivitātes.
Tās varat ieteikt skolotājiem, kuri māca katru dienu, lai nostiprinātu to, ko esat mācījis savā nodarbībā. Draudzē šīs
idejas labi derēs nedēļas vidus dievkalpojumos vai kādās citās tikšanās reizēs.
Ja mācāt bērnus piecas dienas nedēļā, izvēlieties vienu no trīs plāniem atkarībā no tā, cik daudz laika ir jūsu rīcībā. Ja
nodarbībai atvēlētas tikai 30 minūtes, sadaliet Bībeles pantus un Bībeles nodarbības no pirmdienas līdz ceturtdienai
pēc tālāk dotā parauga. Atkārtošanu tad ieplānojiet katru dienu vai arī nedēļas beigās.
1. diena
Bībeles pants

2. diena
Bībeles nodarbības
1. daļa

3. diena
Bībeles nodarbības
2. daļa

4. diena
Bībeles nodarbības
3. daļa

5. diena
Atkārtošana

Grafiks

(Minūtēs, ja nav norādīts citādi.)

?

Nodarbības sadalījums

30 minūtes

1 stunda

2 stundas

Sagaidīšana

Laiks pirms
nodarbības

Laiks pirms
nodarbības

Laiks pirms
nodarbības

Lūgšana

-

5

5

Bībeles pants

5

5

10

Izkustēšanās*

5

5

5

Bībeles nodarbība**

15

15

20

Atkārtošana

5

5

10

Stāsts lasīšanai priekšā

-

5

5

Uzkodas

-

-

10

Radošas aktivitātes

-

15

20

Papildu aktivitātes

-

-

25

Došanās mājās – atvadīšanās***

-

5

10

*
Izmantojiet ieteiktās izkustēšanās aktivitātes vai dziediet dziesmas ar kustībām.
** Iekļaujiet vai izlaidiet teatrālas aktivitātes, lai iekļautos laikā.
*** Gaidot vecākus, uzaiciniet bērnus sakārtot telpu, atkārtot Bībeles pantus un dziedāt dziesmas.
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Centrālā
patiesība

10

Jāņa 18:3,12

Lūkas
22:8,40-44
Jāņa
13:26-30

Marka
14:10-50

Mateja
26:14-15

Jēzu nodod

Pupu
maisiņš

Sagaidīšana

Pupu
Tāds ir
Dieva plāns, maisiņš
ka Jēzum
jāmirst mūsu
grēku dēļ

Jēzu pielūdza Ir daudz
iemeslu,
Mateja
kāpēc
21:8-16
ikvienam
Lūkas
būtu
19:29-47
jāpielūdz
Kungs Jēzus

Bībeles
stunda

Ziedojums

„Es varu
iepazīt
Dievu”

Lūgšana

„Jēzus mani
mīl”

Ziedojums

„Es varu
iepazīt
Dievu”

Lūgšana

„Jēzus mani
mīl”

Lūgšana

Padod tālāk
globusu

(1. Jāņa 4:14)

„… Tēvs ir
sūtījis Savu
Dēlu par
pasaules
Glābēju.”

(Psalms
69:31)
Dziediet
pantu

„Es slavēšu
Tā Kunga
Vārdu ar
dziesmu…”

Mana galva,
pleci, ceļi un
kājas

Mana galva,
pleci, ceļi un
kājas

Lieldienu
maltīte

Palmu
zariem
noklāts ceļš

Bībeles pants Izkustēšanās Atkārtošana

Stāsts
lasīšanai
priekšā
(izlasi to
bērniem
priekšā,
pirms sāc
Bībeles
nodarbību)

Stāsts
lasīšanai
priekšā

Veidošanas
masa

Darba lapas
„Jēzus mani
mīl”
“Dari mani,
mīļais Jēzu”

1. Jāņa 4:14
spēle

Veidošanas
masa

Darba lapas

„Bībelei es
ticu”

„Jēzus mani
mīl”

“Slavēts ir
Tā Kunga
vārds”

„Bībelei es
ticu”

Jēzu nodod
Izvēlies
uzticēties

Ejiet parādē,
slavējot To
Kungu

(Izvēlieties
vienu)

(Skaitāmpanti
doti kursīvā)

(Izvēlieties
vienu)

Papildu
aktivitātes

Citas
Dziesmas un
Radošās
aktivitātes skaitāmpanti
aktivitātes
ar kustībām

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Pārskats
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Jāņa
19:30,38-42

Lūkas
23:43-46

Marka
15:15-32

Mateja
27:26-30,
51,54,62-66

Mateja
26:53

Jēzu sist
krustā

Jāņa 18:16

Lūkas 23:4

22:60-62

Lūkas

Marka
14:50-15:15

Jēzu noliedz

Bībeles
stunda

Sagaidīšana

Kungs Jēzus
nomira par
tevi un mani

Ko Jēzus
izdarīja?

Jēzus ir
Jā vai nē
nevainojams,
bet mēs tādi
neesam

Centrālā
patiesība

Ziedojums

„Bībelei es
ticu”

To teicis
Dievs

Lūgšana

„Es varu
iepazīt
Dievu”

Ziedojums

To teicis
Dievs

„Bībelei es
ticu”

Lūgšana

„Es varu
pazīt Dievu”

Lūgšana

Skaitāmpants
ar kustībām

(1. Kor. 15:3)

“… Kristus
miris par
mūsu
grēkiem…”

Dziediet
pantu

1. Jāņa 4:14

Atkārtojiet

Dievs mani
mīl

Dievs mani
mīl

Atmiņas
trenēšanas
spēle –
krusts un
kaps

Kikerigū

Bībeles pants Izkustēšanās Atkārtošana

Stāsts
lasīšanai
priekšā
(izlasiet to
bērniem
priekšā,
pirms sākat
Bībeles
nodarbību)

Stāsts
lasīšanai
priekšā

Darba lapas

„Bībelei es
ticu”

Veidošanas
masa

Krusts kalna
galā

Veidošanas
masa

Darba lapas

Kreppapīra
gaiļi

„Jēzus mani
mīl”

„Jēzus mani
mīl”

„Bībelei es
ticu”

„Slavēts ir
Tā Kunga
vārds”

Dzīvot tīru
dzīvi

Krusta puzle

Iestāšanās
par Jēzu

Radoši
zīmējumi

(Izvēlieties
vienu)

(Skaitāmpanti
doti kursīvā)

(Izvēlieties
vienu)

Papildu
aktivitātes

Citas
Dziesmas un
Radošās
aktivitātes skaitāmpanti
aktivitātes
ar kustībām

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Pārskats (turpinājums)
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Jāņa
14:2-3
Apustuļu
darbi
1:3-11

Jēzus
atgriežas
Debesīs

Jāņa
20:1-20

Lūkas
24:1-11,
36-47

Mateja
28:1-4,11

Mateja
27:65-66

Jēzus ir
augšāmcēlies

Bībeles
stunda

Sagaidīšana

Lūgšana

Jēzus
tagad ir
Debesīs

Seko
vadītājam

„… Kristus
miris par
mūsu
grēkiem…

„Es varu
iepazīt
Dievu”

To teicis
Dievs

Lūgšana

„Es varu
iepazīt
Dievu”

Skaitāmpants
ar kustībām

(1.Kor. 15:3-5

un Viņš
aprakts… un
augšāmcēlies
un ir
parādījies…”

„…Kristus
miris par
mūsu
grēkiem…
Kad esmu
priecīgs/
priecīga

Ej un
pastāsti
kādam

Priecīgs vai
bēdīgs

Lieldienu
grozs
atkārtošana

Bībeles pants Izkustēšanās Atkārtošana

un Viņš
aprakts… un
„Mans Dievs augšāmcēlies”
ir tik liels!”
(1. Kor. 15:3-4)
Ziedojums
Skaitāmpants
ar kustībām

To teicis
Dievs

Lūgšana

Jēzus, Dieva Atkārtošanas „Es varu
Dēls, ir dzīvs puzle
pazīt Dievu”

Centrālā
patiesība

Stāsts
lasīšanai
priekšā

Stāsts
lasīšanai
priekšā

Darba lapas

„Slavēts ir
Tā Kunga
vārds”

Veidošanas
masa

Priecīgas un
bēdīgas sejas
„Bībelei es
ticu”

„Slavēts ir
Tā Kunga
vārds”

„Mans Dievs Tukšais kaps
ir tik liels!”
Darba lapas
„Bībelei es
Veidošanas
ticu”
masa

Uzbūvē
pantu

Debesu ceļa
soma

Atgādinājums
par
Lieldienām

Atkārtošana
“Olu kastīte”

(Izvēlieties
vienu)

(Skaitāmpanti
doti kursīvā)

(Izvēlieties
vienu)

Papildu
aktivitātes

Citas
Dziesmas un
Radošās
aktivitātes skaitāmpanti
aktivitātes
ar kustībām

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Pārskats (nobeigums)

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Bībeles pants ar kustībām un mūziku
1. stunda
Dziediet pantu

Psalms 69:31
“Es slavēšu Dieva vārdu ar dziesmu …”

Kustības: (1) Rāda uz sevi. (2) Skatās uz augstu paceltām rokām. (3) Rāda ar rādītāja
pirkstu uz augšu. (4) Pieliek rokas pie mutes.

Psalmi 69:31

Es 2sla -

1

vē - šu

vē-

šu

Die - va

3

vārdu ar

Die-va vārdu ar 4dziesmu.
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Es

1

Psalms sešdesmit trīsdesmit

3

sešdesmit trīsdesmit viens. 1Es 2sla - vē - šu

dzies - mu

4

Die - va

3

vārdu

ar

dzies-mu.

4

sla-

2

viens,

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Bībeles pants ar kustībām un mūziku (turpinājums)
2. stunda
Padod tālāk globusu

3. stunda
Dziediet pantu

1. Jāņa 4:14
“… Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.”

Instrukcijas aktivitātei “Padod tālāk globusu” ir dotas stundas aprakstā.
1. Jāņa 4:14
“… Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.”

Kustības: (1) Ar rādītājpirkstu norāda uz augšu. (2) Šūpo rokas, it kā turot mazu bērnu.
(3) Ar pirkstiem izveido krustu. (4) Ar roku veido apli virs galvas.

1. Jāņa 4:14

Tēvs

sūtī -

1

sau - les

3

sau - les

3

sau - les

3

jis

Glā- bē-

Sa-

2

ju.

Glā- bē-

ju.

Glā- bē-

ju.
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Tēvs

1

Tēvs

1

vu

Dē-

sūtī - jis

sūtī - jis

Sa -

2

Sa -

2

lu

vu Dē -

vu Dē -

Pirmā Jāņa viens četrpadsmit.

par

lu

lu

pa-

4

par

par

pa-

3

pa-

3

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Bībeles pants ar kustībām un mūziku (turpinājums)
4.-6. stunda

1. Korintiešiem 15:3-5

Pants ar kustībām

„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem…un Viņš aprakts, un … augšāmcēlies… ”

“Kristus”

“grēkiem”

“aprakts”

Ar pirkstiem veido krustu.

Pavicina dūres.

Rokas nolaiž ar plaukstām
uz leju.

“augšāmcēlies”
Rokas paceļ ar plaukstām uz
augšu.

Dziesmu vārdi un kustības
Bībelei es ticu

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 rakstīts Bībelē.

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 rokas kā atvēru grāmatu. (2) Norādiet
uz augšu. (3) No rādītājpirkstiem izveidojiet
krustu. (4) Paceliet rokas ar plaukstām uz augšu.
(5) Norādiet no augšas uz leju.
By Hubert Mitchell. © 2001 Child Evangelism Fellowship Inc. Visas tiesības
aizsargātas.

15

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
roku muskuļus.

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Dziesmas ar kustībām (turpinājums)
Mans Dievs ir tik liels

Slavēts ir Tā Kunga vārds

(1) Mans (2) Dievs (3) ir tik liels (4), tik spēcīgs un
varens, (5) it viss (2) Viņam iespējams ir. (Atkārto
2 reizes.)

Vārdi un mūzika dziesmu krājumā “Mēs esam bērni,
kas slavē To Kungu” 43. lpp.

(6) Gan kalni (2) Tam pieder, (7) gan upes un (8)
jūras, (9) zvaigznes par godu Tam mirdz.
(1) Mans (2) Dievs (3) ir tik liels (3), tik spēcīgs un
varens, (4) it viss (2) Viņam (5) iespējams ir.

Dari mani, mīļais Jēzu
Vārdi un mūzika dziesmu krājumā “Mēs esam bērni,
kas slavē To Kungu” 29. lpp.

Kustības: (1) Norādi uz sevi. (2) Ar plaukstu
norādi uz augšu.(3) Pastiepies pirksgalos un rokas
pacel uz augšu. (4) Demonstrē roku muskuļus.
(5) Ar abām rokām zīmē lielus lokus. (6) Pirkstu
galus saliec kopā virs galvas. (7) Ar elkonī saliektu
roku rādi viļņotu līniju. (8) Abas rokas plaši izplet.
(9) Pamīšus plaukstas savelc dūrēs un pēc tam
plaši izplet pirkstus.

Skaitāmpants
Dievs to sacījis
(1) Dievs runā caur Bībeli,
(2) ka Jēzus nomira par grēku,
(3) tika apglabāts
(4) un augšāmcēlās.
(5) Lieliskas, lieliskas ziņas (6) tās nāk no Dieva, kurš mājo augšā.
(2) Jēzus nomira (4) un augšāmcēlās mūsu dēļ;
(7) Pateicos Viņam par Viņa mīlestību!
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Kustības: (1) Rokas tur kā atvērtu grāmatu. (2) Ar pirkstiem
veido krustu. (3) Rokas nolaiž ar plaukstām uz
leju. (4) Rokas paceļ ar plaukstām uz augšu.
(5) Klap. (6) Norāda uz augšu. (7) Saliek rokas
lūgšanā.

1. stunda
Jēzu pielūdz
Rakstu vietas
skolotājam

Mateja 21:8-16
Lūkas 19:29-47

Centrālā patiesība

Ir daudz iemeslu, kāpēc vajadzētu slavēt Kungu Jēzu.

Pielietojums

Atpestītam un neatpestītam: Arī tev Viņš jāslavē.

Bībeles pants

„Es slavēšu Dieva Vārdu ar dziesmu…” (69. psalma 31. pants)

Grafiks

Sagaidīšana

Lūgšana

Bībeles pants

Kas nepieciešams

Kas jādara

Atskaņo maigu mūziku. Sasveicinies ar bērniem,
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu
zīmītes.
“Iepazīšanās” Aicini bērnus ķert maisiņu, kuru tu
met, un nosaukt savu vārdu. Tad visi kopā saka
“Jēzus mīl --- (bērna vārds)”. Tad bērniņš met
priekšmetu tev, un tev jāmet to citam bērnam,
kamēr iesaistīti visi.

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs
w Vārdu zīmītes katram
bērnam (81. lpp.)
w Maisiņš ar pupām
vai kāds cits mīksts
priekšmets

Sagaidīšana

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)
w Ziedojumu trauks vai
groziņš

Dziesma
Lūgšana

w PSAV-R1, PSAV-R2,
PSAV-R3 and PSAV-R4
(77. lpp.)
w Norādījumi (20. lpp.)
w Mūzika un kustības (13.
lpp.)

Pants
Atkārtošana

Psalms 69:30
“Dziediet pantu”

Aktivitāte

“Galva un pleci, ceļi un kājas”. Var dziedāt pēc
melodijas “Londonas tilts”, pieskaroties šīm
ķermeņa daļām: Mana galva, pleci, ceļi, kājas;
ceļi, kājas, ceļi, kājas. Mana galva, pleci, ceļi,
kājas. Sasitot plaukstas, slavē Dievu.

Aktivitāte

Dziesma
Ziedojums

Izkustēšanās
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“Jēzus mani mīl”
Vadi bērnus lūgšanā: “Mīļais Dievs, mēs Tev
pateicamies, ka Tu mūs mīli. Pateicamies par
to, ka Jēzus nācis uz zemi, lai mūs glābtu. Jēzus
vārdā. Āmen.”
“Es varu iepazīt Dievu”
(pēc izvēles) Aicini bērnus ziedot, ieliekot naudu
ziedojumu traukā vai grozā, kuru padod no rokas
rokā. (Noteikti informē vecākus par to, kā nauda
tiks izlietota.)
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Grafiks

?

Kas nepieciešams

Kas jādara

Bībeles
nodarbība

w Nodarbības teksts (21. lpp.) Nodarbība
w PSAV1-1, PSAV1-2,
PSAV1-3, PSAV1-4,
PSAV1-5 un PSAV1-6
w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15. lpp.)
w “Bībelei es ticu” dziesma, kuru attēlo
w Papīra ēzelīši (82. lpp.)
w Ritma instrumenti, “palmu
zari” (palmu lapas - 82.
lpp.) un drēbes (mēteļi).

Atkārtošana

w Palmu lapas (82. lpp.),
viena katram bērnam
w Jautājumi (24. lpp.)

Spēle

“Palmu zaru ceļš”
Pēc tam kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš
var nolikt savu palmu zaru uz grīdas, veidojot
palmu zariem klātu ceļu.

w Teksts stāstam, kuru
jālasa priekšā (24. lpp.)
w Paklājiņš

Aktivitāte

Stāstu lasīšanas laiks, kad bērni sasēžas uz “stāstu
paklājiņa” un klausās tavu stāstu.

Uzkodas

w Pašu izvēlēts ēdiens
(paturi prātā, ka kādam
no bērniem varētu būt
alerģija

Pārtraukums Starpbrīdis, lai bērni varētu aiziet uz tualeti un
nomazgātu rokas.
Lūgšana
Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par
ēdienu.
Uzkodas
Maltītes laikā atkārtojiet stundā mācīto. (Piezīme:
stundas laikā var pagaršot īpaši izvēlēto pārtiku,
lai veicinātu mācīšanos ar piemēru, bet porcijām
jābūt ļoti mazām, lai bērni labprāt ēstu arī
uzkodām paredzētajā laikā.)

Radošas
aktivitātes
(izvēlies vienu)

w 25 x 25 cm liela zaļa
salvetīte, viena katram
bērnam
w Kartona caurulīte (ne
no tualetes papīra, bet
apmēram tāda lieluma)
arī viena katram bērnam
w Līme
w Šķēres
w Skolēnu darba lapas,
viena katram bērnam
w Palmu zari (82. lpp.), trīs
katram bērnam
w Veidošanas masa vai māls
(8. lpp.)

Rokdarbi

Stāsts lasīšanai priekšā
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“Jēzu pielūdz”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās. Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā,
novieto uzskates materiālus uz molberta bērnu
acu augstumā.

“Palmu zari”
Parādi bērniem, kā kartona caurulītei aplīmēt
salveti tā, lai vienā tās galā salvete būtu pāri rullīša
malām. Tad tā jāsagriež 1,5 cm platās strēmelēs.
Bērni var vēcināt šos “palmu zarus”, attēlojot, kā
ļaudis sagaidīja Jēzu, un dziedāt: “Slavējiet Viņu,
slavējiet Viņu!”
Darba lapa* “Jēzu pielūdza”
Palīdzi bērniem pielīmēt palmu lapas uz ceļa.
Veidošanas masa
“Īpašais ēzelītis”
Bērni veido ēzelīti, kas būtu līdzīgs tam, ar kuru
Jēzus iejāja Jeruzālemē. Izmanto šo laiku, lai
atkārtotu Bībeles stundā mācīto.
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Grafiks

Papildu
aktivitātes
(izvēlies vienu)

Kas nepieciešams

w Astoņi pēdu nospiedumi
(82. lpp.)

Kas jādara

Aktivitāte

“Procesija Dieva godam”
Palīdzi bērniem izveidot vienkāršus ritma
instrumentus (skat. 8. lpp.), tad izmantojiet tos
procesijā Dievam par godu.

Aktivitāte

“Staigā, lai slavētu Dievu”
Pielīmē pie grīdas pēdu nospiedumus. Pārrunā ar
bērniem vietas, kur viņi var iet un slavēt Dievu
(piemēram, pie pusdienu galda, baznīcā, parkā).
Kad bērns nosauc kādu vietu, viņš var staigāt pa
uzlīmētajām pēdām.

*Angļu valodā pieejamas darba lapas www.cefonline.com
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Kā mācīt Bībeles pantu
Bībeles pants
„Es slavēšu Dieva Vārdu ar dziesmu…” (69. psalma 31. pants)
Ievads
Vai tev patīk, kad cilvēki par tevi saka kaut ko labu? To sauc par
komplimentu teikšanu.
Ļaujiet atbildēt un tad izsakiet komplimentus dažiem bērniem par
viņu rakstura iezīmēm, piem., draudzīgs, jautrs, izpalīdzīgs, laipns,
labs klausītājs, ar labām manierēm.
Arī Dievam patīk komplimenti! Bībelē teikts, ka mums jāsaka
Dievam komplimenti.
Prezentācija
Bībelē rakstītie vārdi tiek saukti par pantiem. Katram pantam ir
sava adrese, lai mēs to vieglāk varētu atrast. Šodien lasīsim Bībeles
pantu, kura adrese ir 69. psalma 31. pants.
Atkārtojiet šo rakstu vietu (adresi) trīs reizes – vispirms, izstiepjot uz
priekšu rokas un kustinot pirkstus, tad uz leju, tad pastiepjoties uz
augšu.
Palūdziet kādam bērnam palīdzēt atrast šo pantu jūsu Bībelē, atverot
lappusi, kurā ielikta grāmatzīme. Izlasi 69. psalma 30. pantu un tad
parādiet attēlus PSAV-R1, PSAV-R2, PSAV-R3 un PSAV-R4.
Izskaidrojums
Es slavēšu Tā Kunga Vārdu – slavēt – tas nozīmē izteikt komplimentu
vai teikt kaut ko labu par kādu. Šis pants liek mums slavēt Dievu.
Es slavēšu Tā Kunga Vārdu tāpēc, ka Viņš ir brīnišķīgais Radītājs
(kas izveidojis visas lietas).
Es slavēšu Tā Kunga Vārdu tāpēc, ka Viņš ir stiprs un varens. Es
slavēšu tā Kunga Vārdu tāpēc, ka Viņš ir nevainojams. Es slavēšu Tā
Kunga Vārdu tāpēc, ka Viņš ir mīlestība un Viņš mīl tevi un mani!
Es slavēšu Tā Kunga Vārdu tāpēc, ka Viņš ir piedevis manus grēkus.
Es slavēšu Tā Kunga Vārdu ar dziesmu – mēs varam izdziedāt savus
slavēšanas vārdus dziesmā.
Pielietojums
Neatpestītiem: Ikvienam visā pasaulē jāslavē Dievs. Arī tev Viņš
jāslavē.
Atpestītiem: Tu vari slavēt Dievu par to, ka esi Viņa bērns.
Atkārtošana
„Nodziediet vienu pantu”
20
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Pēc kārtas norādiet uz simboliem, visi kopā dziedot.
Pēc tam slavējiet Dievu, sakot: „Viņš ir liels”, „Viņš ir varens”, „Viņš
ir spēcīgs” un pie katra vārda, sasitot plaukstas.
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1. stundas 1. daļa
Vai jums patīk parādes vai gājieni?
Īsi pārrunājiet.

Jēzus bija gājienā. Par to ir pastāstīts Bībelē.
Attēls PSAV1-1
Jēzus un Viņa mācekļi apstājās pie kāda ciematiņa (nelielas pilsētiņas)
netālu no Jeruzālemes. Viņš lika tiem aiziet uz ciemu. Kad viņi tajā ieies,
tad redzēs jaunu ēzelīti, ar kuru neviens vēl nav jājis. Jēzus lika viņiem
atsiet to un atvest pie Viņa. Ja kāds jautātu: „Kāpēc jūs atsienat šo
kumeļu?”, viņiem vajadzēja atbildēt: „Tāpēc, ka to vajag Tam Kungam.”
Kā Kungs Jēzus to visu varēja zināt, kad tas vēl nebija noticis?
Ļaujiet atbildēt.

Jēzus zināja visu, kas notiks tāpēc, ka Viņš ir Dievs Dēls. Viņš zina
tavu vārdu un cik tev ir gadu. Viņš zina, kur tu dzīvo, un pat to, ko
tu šorīt ēdi brokastīs.
Viņš zina, kas notiks rīt un kas notiks tad, kad būsi pieaudzis. Jēzum
zināmi visi noslēpumi. Vai Viņš nav apbrīnojams? Slavēsim Viņu, visi
kopā sakot: „Kungs Jēzu, Tu esi brīnišķīgs, Tu zini visu.”
Visi kopā atkārto.

Mēs zinām, ka Jēzus ir Dieva Dēls, jo tā ir rakstīts Bībelē.
„Bībelei es ticu” 1., 2. pants. Dziediet, stāvot kājās.

Attēls PSAV1-2
Viss notika tieši tā, kā Jēzus bija teicis. Divi mācekļi aizgāja uz
pilsētiņu. Viņi ieraudzīja piesietu jaunu ēzelīti un sāka to atsiet. Ēzelīša
īpašnieki, to pamanījuši, vaicāja: „Kāpēc jūs atsienat šo kumeļu?”
Mācekļi atbildēja: „Tam Kungam to vajag.” Un viņiem atļāva to
paņemt un vest sev līdzi.
Attēls PSAV1-3
Mācekļi aizveda ēzelīti pie Jēzus. Mēģināsim iztēloties, kā varētu
izturēties jauns ēzelītis, ar kuru neviens vēl nav jājis.
Lūdziet savam palīgam nodemonstrēt, kā kumeļš nomet zemē visu, kas viņam tiek
uzkrauts mugurā.
Uzlieciet mēteli kā sedlus un savu roku kā jātnieka smagumu.
Lai bērni sameklē papīra ēzelīšus un tad izliekas vai nu par jātniekiem, vai
ēzelīšiem.

Mācekļi uzklāja savus mēteļus sedlu vietā, un Jēzus sēdās ēzeļa mugurā
un sāka jāt. Ēzelītis klausīja Jēzum un pat nemēģināja izmest svešinieku
no sedliem. Kāpēc?
Ļaujiet atbildēt.
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Kungs Jēzus ir Dieva vienīgais Dēls. Viņš ir bijis jau no pasaules
iesākuma. Viņš radīja visu, arī ēzeļus, tāpēc Viņš ir noteicējs pār tiem.
Arī pār šo kumeliņu. Viņš ir radījis visu un valda pār visu. Tas ir vēl
viens iemesls, kāpēc mums Viņš jāslavē.
„Slavēts ir Tā Kunga vārds.”

2. daļa
Daudz, daudz ļaužu devās uz Jeruzālemi. Viņi skatījās uz Jēzu. Viņš
mierīgi jāja uz ēzelīša. Ieraudzījuši Jēzu, ļaudis kaut ko atcerējās. Dievs
bija apsolījis sūtīt kādu īpašu ķēniņu. Sensenos laikos Dievs bija sacījis,
ka šis īpašais Ķēniņš iejās Jeruzālemē uz ēzeļa.
„Šis ir apsolītais Ķēniņš!” ļaudis, priecīgi satraukti, savā starpā sarunājās.
Attēls PSAV1-4
Viņi bija tik laimīgi! Lai apliecinātu savu cieņu un dotu godu Kungam
Jēzum, viņi izklāja savas drēbes uz ceļa un nocirta palmu zarus, lai ar
tiem noklātu ceļu, pa kuru nāca ēzelītis. Viņi sagaidīja Jēzu skaļiem
saucieniem, vēcinot sveicienam palmu zarus. Nolasīšu jums šo rakstu
vietu no Bībeles.
Nolasiet no Bībeles Mateja 21:9.

„Ozianna (Hosanna).” Ļaudis godbijīgi lūdza Kungu Jēzu, jo zināja, ka
Viņu atsūtījis Dievs. Pat tad, kad vēl nebija radīta pasaule, Dievs bija
ieplānojis sūtīt Savu vienīgo Dēlu. Cilvēki rīkojās pareizi, pielūgdami
Jēzu. Arī mēs varam Viņu slavēt.
Ejiet parādē, slavējot To Kungu. Dziediet 69. psalma 31. pantu, izmantojot
ritma instrumentus vai vēcinot „palmu zarus”. Ceļā salieciet zarus vai mēteļus.

Kurš var pateikt, kāpēc mums godbijīgi jālūdz un jāslavē Jēzus Kristus?
Ļaujiet atbildēt.

Viņam zināms viss. Viņš ir Dieva vienīgais Dēls. Viņš ir noteicējs pār
visu, arī par dzīvniekiem. Viņš ir tas īpašais Ķēniņš, kuru Dievs bija
apsolījis sūtīt pasaulē.
Tomēr ne visiem patika šis svētku gājiens. Daži no farizejiem (garīgajiem
vadītājiem) negribēja, ka ļaudis sveic Jēzu. Viņi neticēja, ka Jēzus ir
Dieva Dēls. Viņi bija lasījuši Bībeli, taču neticēja, ka Jēzus ir tas īpašais
Ķēniņš, kuru Dievs bija apsolījis sūtīt. Tāpēc viņi sadusmojās.
„Apklusini ļaudis! Pārtrauc šo slavēšanu!” viņi pavēlēja Jēzum.
Bet Jēzus atbildēja, ka ļaudis pareizi dara, ka slavē Viņu. Protams, tas ir
pareizi. Mēs nemaz nevaram tik daudz slavēt Kungu Jēzu, kā vajadzētu.
Viņš ir tik brīnišķīgs!
Kungs Jēzus zināja, ka cilvēki Viņam neticēja. Viņš vienmēr zina, vai
mēs patiešām Viņu mīlam. Skatīdamies uz Jeruzālemi, Viņš raudāja.
Viņš zināja, ka daudzi cilvēki šajā pilsētā negrib Viņu, jo netic Jēzum.
Tādēļ viņi nekad nebūs Dieva ģimenē un nekad nedosies uz Dieva
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mājām, Debesīm. Jēzus raudāja tāpēc, ka Viņš mīlēja šos cilvēkus.
“Jēzus mani mīl.”

3. daļa
Attēls PSAV1-5
Beidzot Jēzus bija pilsētā. Kurp Viņš dosies? Viņam patika iet uz vietu,
kur ļaudis nāca pielūgt Dievu. Šo māju Jeruzālemē sauca par Templi.
Pateiksim šo vārdu kopā – Templis!
Viņš tur daudz ko ieraudzīja. Taču ne viss, ko Jēzus redzēja, Viņam
patika. Ļaudīm, kuri nāca uz Templi, bija vajadzīgas dažādas lietas:
jēri, baloži, garšvielas, smaržas un īpaša nauda. Jēzus redzēja, ka ļaudis
tirgojas pašā Templī – pērk un pārdod visdažādākās lietas. Un pārdevēji
pat krāpjas! Tas bija grēks. Tas neiet kopā – rīkoties nepareizi un slavēt
Dievu.
Kungs Jēzus sadusmojās par šo blēdīšanos. Un tas notika pašā Templī.
Viņš lika cilvēkiem, kuri tur tirgojās, iet prom. Viņš apgāza viņu galdus
un teica: „Manam namam jābūt lūgšanas namam; bet jūs to padarāt
par slepkavu bedri.” (Mateja 21:13)
Ir labi paturēt prātā, ka darīt sliktu un slavēt Jēzu – tas neiet kopā. Kad
mēs dziedam Viņam, tev nevajadzētu bakstīt to, kas tev stāv blakus.
Kad lūdzam Dievu, tev nevajadzētu sākt kādu mēdīt.
Cilvēki, kurus Jēzus izdzina no Tempļa, bija dusmīgi. Viņš bija sabojājis
viņu tirgošanos. Drīz vien Templī sanāca citi ļaudis. Daži gandrīz
nevarēja paiet, daži bija neredzīgi. Viņi bija dzirdējuši, ka Jēzus ir šeit,
domāja: „Varbūt Viņš mums palīdzēs.”
Jēzus parūpējās par šiem cilvēkiem un izdziedināja viņus!
Attēls PSAV1-6
Templī bija arī bērni. Viņi redzēja visu, kas tur notika, un sāka Jēzu
slavēt.
Viņi sauca: „Ozianna Dāvida dēlam!” Tempļa priekšnieki bija dusmīgi
par to, ka Jēzus izdziedina slimos, ka bērni Viņu slavē un sauc par
Dieva izredzēto Ķēniņu.
„Vai tu nedzirdi, ko šie saka?” viņi purpināja.
„Dzirdu gan,” atbildēja Jēzus, “bet vai tad jūs nezināt, ka Dievs grib,
lai bērniņi Mani slavē?”
Kungam Jēzum patika, ka bērni Viņu slavēja. Viņam patīk arī tava
slavēšana. Kad mēs varam slavēt Jēzu?
Iesaistiet bērnus diskusijā, palīdzot saprast, ka viņi Dievu var slavēt ne tikai
kādā klubā, pulciņā, baznīcā vai svētdienskolā, bet arī mājās, rotaļājoties,
brīvdienās utt. Redzot skaistus ziedus, tu vari slavēt Dievu par to, ka Viņš tos
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radījis. Slavē Dievu katru dienu par to, ka Viņš dod mums dienu un nakti.
„Slavēts ir Tā Kunga vārds.”

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1. Kas ir slavēšana? (Teikt komplimentus, sacīt kaut ko labu par kādu.)
2. Kas visvairāk pelnījis mūsu slavēšanu? (Dievs; Jēzus.)
3. Ko tu vari teikt, kad slavē Dievu? (Dievs ir varenais Radītājs; Viņš
ir spēcīgs, visvarens, nevainojams, mīlošs, piedod utt.)
Bībeles stunda (1.–3. daļa)
1. Ko Jēzus lika mācekļiem atvest, lai Viņš varētu uz tā jāt? (Jaunu
ēzelīti; kumeliņu.)
2. Kā Jēzus varēja zināt par ēzelīti un tā saimniekiem? (Jēzus, Dieva
Dēls, zina visu.)
3. Ko ļaudis klāja uz ceļa, lai pagodinātu Jēzu? (Savas drēbes/mēteļus
un palmu zarus.)
4. Ko cilvēki teica par Jēzu? (Ka Viņš ir apsolītais Glābējs – Ķēniņš.)
5. Kāpēc ēzelītis tā uzvedās, ka Jēzum nebija grūti ar to jāt? (Jēzus
radījis arī ēzelīti, Viņš bija noteicējs pār to.)
6. Ko Jēzus darīja, kad redzēja Templī tirgotājus, kuri apkrāpa pircējus?
(Viņš izdzina tos no Tempļa.)
7. Ko Jēzus teica – kas cilvēkiem jādara Templī? (Jālūdz un jāslavē
Dievs.)
8. Ko Kungs Jēzus izdarīja slimajiem cilvēkiem Templī? (Viņš
izdziedināja viņus.)
9. Kas neiet kopā ar Jēzus slavēšanu? (Darīt kaut ko sliktu.)
10. Kas Templī slavēja Jēzu? (Bērni)
11. Kad tu vari slavēt Kungu Jēzu? (Atbildes var būt dažādas. Stundā
minētie piemēri: klubā, pulciņā, baznīcā vai svētdienskolā, mājās,
rotaļājoties, brīvdienās, redzot skaistus ziedus, katru jaunu dienu.)
Stāsts lasīšanai priekšā

Mani sauc Zaks. Es neesmu pārāk vecs, bet tev varu pastāstīt varenu
stāstu. Mēs bijām īpašā izbraukumā uz Jeruzālemi, kur gatavojāmies
slavēt Dievu. Manas māsīcas un brālēni ceļā jautri pavadīja laiku, un es
spēlēju dažādas spēles. Te visi pamanīja kādu vīru jājam ēzeļa mugurā.
„Kas Viņš ir?” es jautāju savam tēvam. „Viņa vārds ir Jēzus,” atbildēja
tēvs. „Domāju, ka Viņš ir īpašs.” Cilvēki mums apkārt sāka saukt viņu
par „Dāvida dēlu”. Tā sauc Ķēniņu, ko Dievs apsolījis sūtīt pasaulē. Visi
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bija priecīgi satraukti un skaļi sauca: „Lai slavēts Dāvida dēls!” Kāds
man rokās ielika palmu zaru, un es māju ar to un dejoju. Es saucu no
visa spēka: „Lai slavēts Dāvida dēls! Ozianna Dāvida dēlam!” Es tiešām
vēlējos, lai Jēzus mani sadzirdētu.
Kad nonācām Jeruzālemē, mēs devāmies uz lielu Templi, tā sienas un
kolonnas bija vienā zeltā. Kad gājām iekšā, mums pretī nāca cilvēki.
Viņi izskatījās dusmīgi. Kāds mums pastāstīja, ka Jēzus bija viņus
izdzinis tādēļ, ka viņi tur bija darījuši sliktas lietas. Kad bijām iekšā,
mēs ar brālēnu tomēr nostājāmies Jēzum pavisam tuvu. Redzēju, kā pie
Viņa pieveda kādu neredzīgu vīru. Jēzus izskatījās tik laipns! Vai zini,
ko Viņš izdarīja? Viņš izstiepa roku un pieskārās aklā vīra acīm. Tad
vīrs iesaucās: „Es varu redzēt! Es varu redzēt!” Un viņš patiešām varēja!
Vēl citi slimi cilvēki nāca pie Jēzus, un Viņš tos izdziedināja. Redzēju
kādu vīru aizmetam prom savus kruķus, kuri vairs viņam nebija
vajadzīgi. Mani brālēni un māsīcas sāka dziedāt, un es viņiem
pievienojos. Izskatījās, ka Viņam tas ļoti patīk, bet dažiem citiem
vīriem gan ne. Viņi lika Jēzum mūs apklusināt, bet Jēzus atbildēja,
ka Viņš patīk mūsu slavēšana. Man prieks par to, un man gribas visu
laikuViņu slavēt!
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2. stunda
Jēzu nodod

Rakstu vietas
skolotājam

Mateja 26:14-15
Marka 14:10-50
Lūkas 22:8,40-44
Jāņa 13:26-30
Jāņa 18:3,12

Centrālā patiesība

Tāds bija Dieva plāns, ka Jēzum jāmirst mūsu grēku dēļ.

Pielietojums

Neatpestītajiem: Uzticies Jēzum Kristum kā savam Glābējam.
Atpestītajiem: Pateicies Dievam par Viņa brīnišķīgo plānu.

Bībeles pants
Grafiks

Sagaidīšana

Lūgšana

“… Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.” (1. Jāņa 4:14)
Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs
w Vārdu zīmīte katram
bērnam (81. lpp.)
w Maisiņš ar pupām
vai kāds cits mīksts
priekšmets

Sagaidīšana

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)

Dziesma
Lūgšana

Aktivitāte

w Ziedojumu trauks vai
groziņš

Bībeles pants

Stāsts lasīšanai priekšā

Dziesma
Ziedojums

Atskaņo maigu mūziku. Sasveicinies ar bērniem,
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu
zīmītes.
“Iepazīšanās” Aicini bērnus ķert maisiņu, kuru tu
met, un nosaukt savu vārdu. Tad visi kopā saka
“Jēzus mīl --- (bērna vārds)”. Tad bērniņš met
priekšmetu tev, un tev jāmet to citam bērnam,
kamēr iesaistīti visi.
“Jēzus mani mīl”
Vadi bērnus lūgšanā: “Mīļais Dievs, paldies,
ka Tu mīli _____ (nosauc katra bērna vārdu),
un paldies, ka Tu mīli mani. Paldies, Dievs,
ka Tu domāji par mums, pat pirms vēl bijām
piedzimuši. Jēzus vārdā. Āmen.”
“Es varu iepazīt Dievu”
(pēc izvēles) Aicini bērnus ziedot, ieliekot naudu
ziedojumu traukā vai grozā, kuru padod no rokas
rokā. (Noteikti informē vecākus par to, kā nauda
tiks izlietota.)

w PSAV-R5, PSAV-R6,
PSAV-R7 and PSAV-R8
(78. lpp.)
w Norādījumi (30.lpp.)
w Piepūšams globuss vai
pludmales bumba

Pants
Atkārtošana

1. Jāņa 4:14
“Padod tālāk globusu”

w Teksts stāstam, kuru
jālasa priekšā (32. lpp.)
w Paklājiņš

Aktivitāte

Stāstu lasīšanas laiks, kad bērni sasēžas uz “stāstu
paklājiņa” un klausās tavu stāstu.
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Grafiks

Kas ir nepieciešams

Izkustēšanās

?

Kas ir jādara

Aktivitāte

“Galva un pleci, ceļi un kājas”. Var dziedāt pēc
melodijas “Londonas tilts”, pieskaroties šīm
ķermeņa daļām: Mana galva, pleci, ceļi, kājas;
ceļi, kājas, ceļi, kājas. Mana galva, pleci, ceļi,
kājas. Sasit plaukstas un slavē Dievu.

Bībeles
nodarbība

w Nodarbības teksts (33.
lpp.)
w PSAV2-1, PSAV2-2,
PSAV2-3, PSAV2-5 un
PSAV2-6
w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)
w “Bībelei es ticu” un “Es
varu iepazīt Dievu” dziesmas, kuras attēlo
w Maisiņš ar 30 sudraba
monētām
w 13 papīra šķīvīši un
krūzītes
w Lieldienu maltīte (piem.,
augļi, siers, krekeri u.tml.)

Nodarbība

“Jēzu nodod”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās. Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā,
novieto uzskates materiālus uz molberta bērnu
acu augstumā.

Atkārtošana

w Mazi cepumiņi (krekeri)
w Jautājumi (36. lpp.)

Spēle

“Lieldienu maltīte”
Kad bērniņš atbild uz jautājumu, viņš var apēst
mazu cepumiņu, pārdomājot, kā Jēzus ieturēja
maltīti kopā ar saviem mācekļiem pēdējo reizi
Lieldienās. Iesaisti visus bērnus, lai katrs no
viņiem dabūtu cepumu.

Uzkodas

w Pašu izvēlēts ēdiens
(paturi prātā, ka kādam
no bērniem varētu būt
alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai aizietu uz tualeti un nomazgātu
rokas.
Lūgšana
Pateicoties Dievam par ēdienu.
Uzkodas
Maltītes laikā atkārtojiet stundā mācīto. (Piezīme:
stundas laikā var pagaršot īpaši izvēlēto pārtiku,
lai veicinātu mācīšanos ar piemēru, bet porcijām
jābūt ļoti mazām, lai bērni labprāt ēstu arī
uzkodām paredzētajā laikā.)
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Grafiks

Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

Radošas
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w PSAV-R5, PSAV-R6,
PSAV-R7 un PSAV-R8
(78. lpp.), viens
komplekts katram
bērnam
w Katram bērnam viena
aploksne
w Vaska krītiņi vai marķieri
w Šķēres
w Darba lapas katram
bērnam
w Neliels auduma gabaliņš
katram bērnam
w Veidošanas masa vai māls
(8. lpp.)

Rokdarbs

Papildu
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w Kostīmi (8. lpp. - pēc
izvēles)
w Dekorācijas (pēc izvēles)

Drāma

“Jēzu nodod”
Izvēlies atsevišķas stāsta daļas, kuras bērni var
attēlot kā lomu spēli. Piemēram, bērni var
saskaitīt monētas, kuras Jūda saņēma par to, ka
nodeva Jēzu. Līdzīgi varētu attēlot, kas notika
dārzā, ko darīja kareivji.

Drāma

“Izvēlies uzticēties Jēzum”
Attēlojot šos notikumus, izmantojot lomu spēli,
bērni varētu justies apbēdināti vai pat nobijušies.
Tādēļ ieplāno lūgšanu, kopā pasakiet Bībeles
pantu, nodziediet dziesmu vai arī iedomājieties,
ka ejat meklēt palīdzību. Šīs darbības atgādinās
bērniem par to, cik svarīgi uzticēties Dievam.

“Spēle, izmantojot 1. Jāņa 4:14”
Sagatavo katram bērnam nelielus Bībeles panta
simbolus, kuri bērniem pašiem jāizkrāso un
jāizgriež. Tad tos ieliek atsevišķā aploksnē, uz
kuras uzraksta katra bērna vārdu. Sagatavoto
materiālu var izmantot, lai atkārtotu Bībeles
pantu – vispirms saliekot pareizā secībā attēlus,
tad “izlasot” pantu. (Lielākā daļa pirmsskolas
vecuma bērnu nevar izlasīt vārdus, bet var
“izlasīt” attēlus.)
Darba lapa* “Jūda nodeva Jēzu”
Bērni pielīmē nelielu auduma maisiņu, kurā būtu
nauda, reliģisko vadītāju rokās.
Veidošanas masa
“Sudraba monētas”
Palīdzi bērniem izveidot monētas. Pārrunājiet,
kā Jūda nodeva Jēzu par 30 sudraba grašiem.

*Darba lapas angļu valodā pieejamas www.cefonline.com
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Kā mācīt Bībeles pantu
Bībeles pants
„… Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.” (1. Jāņa 4:14)
Ievads
Kaķenīte sēdēja pašā zara galā un vairs netika atpakaļ. Viņa bija
aizlīdusi par tālu un baidījās kāpt lejā. Mārtiņš, kurš dzīvoja
kaimiņos, viņu pamanīja. Puika bija 15 gadus vecs, un viņam
patika rāpties kokos. Drīz vien kaķis jau bija viņam rokās. Mārtiņš
izglāba minci no briesmām.

Ja vari atrast patiesu
stāstu (piem., rakstu
avīzē) par kādu, kurš
ticis izglābts, to varētu
izmantot kā alternatīvu
stāstam par kaķenīti.

Vai tu zināji, ka Dievs sūtīja Savu Dēlu, lai glābtu mūs no grēka?
Prezentācija
Adrese Bībelē, kur varam izlasīt par Glābēju, kuru Dievs sūtīja
pasaulē, ir 1. Jāņa 4:14.
Palūdz kādam bērnam palīdzēt atrast šo pantu tavā Bībelē, atverot
lappusi, kurā ielikta grāmatzīme. Izlasi 1. Jāņa 4:14. pantu.
Atkārtojiet ar bērniem šo pantu 3 reizes – vispirms „smalkā bērnu
balstiņā”, tad „māmiņas balsī” un tad ”rupjā tēva balsī”.
Pēc tam parādi kartītes PSAV-R5, PSAV-R6, PSAV-R7 un PSAV-R8.
Izskaidrojums
Tēvs – Dievs Tēvs, kurš ir Debesīs, radījis Tevi un mīl tevi.
Tēvs sūtījis Savu Dēlu – Dievs ir viens Dievs trīs personās: Dievs
Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars. Dievs Tēvs sūtīja Dievu
Dēlu pasaulē, kur Viņš ienāca kā mazs bērniņš un pieauga par vīru.
Dievs Dēls kā Glābējs – Jēzus dzīvoja nevainojamu dzīvi un tad
nomira pie krusta. Viņu sodīja par grēku – manu un tavu. Tad Viņš
augšāmcēlās. Tāpēc Jēzu sauc par Glābēju. Viņš ir Vienīgais, kurš
var izglābt cilvēkus no mūžīgā soda par viņu grēkiem.
Pielietojums
Tiem, kas nav glābti: Dievs grib, lai tu tici (uzticies) Jēzum kā savam
Glābējam. Kad Jēzus nomira pie krusta, Viņš paņēma sodu, kuru
Dievs Viņam uzlika par tavu grēku. Tad viņš augšāmcēlās. Dievs
piedos tev grēkus, ja tu ticēsi Jēzum.
Tiem, kas glābti: Ja esi jau Dievam teicis, ka tu tici Jēzum kā savam
Glābējam, tu esi glābts no visļaunākā – no soda par grēku. Tu esi
Dieva bērns.
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Atkārtošana
„Padod tālāk globusu”
Kopā atkārtojiet rakstu vietu, sākot un beidzot ar adresi, kur pants
atrodams, un padodot apkārt vai nu piepūšamu globusu, vai arī
pludmales bumbu. Bērns, kura rokās ir globuss, tad, kad adrese tiek
nosaukta 2. reizi, atkārto, skolotājam palīdzot, šo pantu. Atkārtojiet
to vairākas reizes.
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Stāsts lasīšanai priekšā
Izlasi stāstu bērniem, pirms sāc mācīt stundu.

Sveiki! Te atkal Zaks. Man ir tik daudz, ko tev pastāstīt! Es zinu, ka
tavās dzimšanas dienas svinībās tev ir īpašs cienasts, arī citās svētku
reizēs. Arī mums ir īpaši ēdieni cienastam. Mani mīļākie svētki ir ebreju
Lieldienas. Senos laikos mana tauta dzīvoja citā zemē, kur pret to slikti
izturējās. Dievs izglāba Savu tautu un izveda no tās zemes; par to varētu
ilgi stāstīt, bet man tagad tam nav laika.
Kopš tā laika mana tauta rīko svētkus par godu šim notikumam, un
mēs ēdam to pašu ēdienu, ko toreiz, kad Dievs mūs izglāba. Tas ir jēra
cepetis, kuram pievienotas rūgtas garšvielas – tās gan man negaršo.
Mans tētis saka, ka nevienam jau tās negaršo, tāpat kā manai tautai
nepatika grūtā dzīve tālajā zemē. Mēs ēdam arī maizi, kas gan nav tāda
kā jūsējā. Tajā naktī, kad mana tauta tika izglābta, sievietēm nebija laika
pagatavot maizīti, lai tā būtu mīksta un izcepta skaistos kukulīšos. Tā
vietā maize bija plakana un cieta. Tāda tā mums arī jāēd. Mana mamma
pagatavo arī citus garšīgus ēdienus.
Mūsu galdi ir daudz zemāki par jūsējiem, un pieaugušie sasēžas ap galdu
uz īpašiem spilveniem. Kad svinam Lieldienas, es uzdodu tētim daudz
jautājumu, un tad viņš lasa priekšā no Dieva grāmatas – Bībeles. Viņš
lasa stāstu par to, kā Dievs izglāba manu tautu.
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Stunda - 1. daļa
Senos laikos nebija ne cilvēku, ne koku, ne dzīvnieku – pasaules vēl
nebija. Bet Dievs jau bija, un Viņam bija apbrīnojams plāns. Bībele
mums nestāsta, ko Dievs Tēvs teica Savam Dēlam. Varbūt tas bija kaut
kas līdzīgs šīm rindām:
„Mēs radīsim zemi un cilvēkus, bet cilvēki neklausīs Maniem
norādījumiem. Viņi rīkosies nepareizi. Tad Tev būs jāiet uz zemi. Tu
piedzimsi kā mazs bērniņš. Tad tu izaugsi par zēnu, lielāku zēnu un
pieaugsi par vīru. Tu mācīsi cilvēkiem par Mani. Tu parādīsi cilvēkiem,
kāds esmu. Es gribu, lai Tu savā miesā paņemtu visus cilvēku grēkus
un nomirtu ar tiem.”
Dēls atbildēja, ka Viņš to darīs, un tā radās šis plāns.
Vai tu zini, kā vēl var saukt Dieva Dēlu?
Jā, Jēzus.
Šīs dziesmas rindas palīdz mums to atcerēties – „Es ticu Jēzum, Viņš
ir Dieva Dēls.”
“Bībelei es ticu” 1.-2.pants.

Vai vari atcerēties, cik mācekļu Jēzum bija? (12) Viņi uzklausīja Viņa
mācību. Viņi redzēja Jēzu darām brīnuma darbus. Viņš pat pateica
viņiem, kāpēc Tēvs bija sūtījis Viņu uz zemi.
Attēls PSAV2-1
Viens no Jēzus mācekļiem, Jūda, pieņēma nepareizu lēmumu. Viņš
aizgāja pie Tempļa vadītājiem – augstajiem priesteriem, kuri ienīda Jēzu.
“Es palīdzēšu jums viņu atrast, ja jūs man samaksāsiet,” viņš sacīja (no
Mateja 26:14-15). Jēzus ienaidnieki bija apmierināti, ka Jūda viņiem
palīdz. Viņi iedeva tam trīsdesmit sudraba gabalus. Tā bija liela nauda!
Aiciniet bērnus palīdzēt saskaitīt naudu, iemetot trīsdesmit sudraba monētas
maisiņā.

Jūda nopelnīja visu šo naudu, palīdzot apcietināt Jēzu. Kungs Jēzus
bija tik labs – viņš nebija to pelnījis. Vai tad Dievs nevarēja to apturēt?
Protams, ka varēja. Dievs zina visu. Viņš būtu varējis apturēt Jūdu, bet
Viņš to nedarīja. Viņš bija sūtījis Savu Dēlu, lai Viņš paņemtu mūsu
grēkus un nomirtu par tiem.
Bija pienācis laiks Jēzum izdarīt to, ko bija ieplānojis Viņa Tēvs.
Atkārtojiet Bībeles pantu.

Attēls PSAV2-2
Kungs Jēzus lika Pēterim un Jānim sagatavot Lieldienu maltīti. Tie
bija īpaši svētki, kurus svinēja katru gadu, gatavojot īpašu ēdienu. Vai
atceries, par kādu ēdienu stāstīja Kārlis?
Atvēli laiku bērnu atbildēm.
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“Kad ieiesiet pilsētā, jūs redzēsiet kādu vīru nesam ūdens krūzi. Sekojiet
viņam. Kad viņš ieies kādā mājā, lūdziet tās saimniekam brīvu istabu,”
sacīja Jēzus (no Marka 14:14-15).
Pēteris un Jānis devās meklēt istabu. Kad mācekļi ieradās pilsētā, viņi
meklēja aprakstīto vīru. Kā lai atrod īsto? Viņi meklēja vīru, kuram
rokās būtu ūdens krūze. Lielākā daļa vīriešu nenesa ūdens krūzes, tāpēc
bija viegli pamanīt vīru nesam ūdeni. Viņi sekoja viņam un lūdza mājas
saimniekam brīvu istabu. Tur viņi sagatavoja īpašo maltīti. Viss notika
tā, kā Jēzus bija sacījis, jo viņš zināja, kam jānotiek. Viņš darīja visu
tā, kā Tēvs bija licis.
Bērni kopā varētu sagatavoties mielastam, uzklājot galdu ar trīspadsmit papīra
šķīvīšiem un krūzītēm.

2. daļa
Attēls PSAV2-3
Jēzus un divpadsmit mācekļi ēda Lieldienu maltīti – jēra cepeti un
maizi. Iespējams, ka viņi ēda sīpolus, vīnogas, rozīnes, ābolu šķēlītes,
sieru un olīvas. Baudot šo garšīgo maltīti, viņi pārrunāja daudzas lietas.
Jēzus sacīja: “Viens no jums Mani nodos. Viņš nodos Mani ienaidnieku
rokās.” (No Marka 14:18-20.)
Mācekļi saskatījās. “Par ko gan Viņš runā?” viņi domāja. Cits pēc cita
tie sacīja: ”Taču ne es?”
“Tas ir tas, kam Es, kumosu iemērcis, to došu,” atbildēja Kungs Jēzus.
(No Jāņa 13:26.)
Tad Viņš iedeva maizi Jūdam, jo Jēzus, Dieva Dēls zināja, kurš Viņu
nodos. Saņēmis kumosu, Jūda steigšus izgāja ārā. Bija jau nakts. Pārējie
mācekļi nesaprata, kas notiek. Kungs Jēzus viņiem paskaidroja, ka drīz
Viņam jāmirst. Jēzus gribēja, lai mācekļi saprot, ka Viņš mirs viņu dēļ,
lai atbrīvotu no grēkiem.
Tāds bija Dieva apbrīnojamais plāns. Pat pirms Viņš radīja pasauli, Dievs
zināja visu par tevi un mani. Viņš zināja, ka mēs nerīkosimies pareizi
un ka mūsu grēki šķirs mūs no Dieva. Dievs tik ļoti mīl tevi un mani,
ka lika Savam Dēlam izciest sodu par mūsu grēkiem. Bībelē rakstīts:
“Kristus ir miris par mūsu grēkiem.” (1. Korintiešiem 15:3)
Tāpēc Jēzus ir vienīgais, kurš var atbrīvot tevi no grēkiem. Viņš to darīs,
ja tu Viņam uzticēsies. Vai Dieva plāns nav lielisks?
Kopā ar bērniem attēlojiet Lieldienu mielastu, ēdot augļus, sieru, cepumus utt.
To darot, pārrunājiet ar bērniem, kā varēja justies mācekļi, ko Jēzus domāja
par Jūdu, ko bērni domā par Dieva plānu glābt cilvēkus. Maltītes nobeigumā
piecelieties un, lēni ejot, klusi nodziediet “Jēzus mani mīl” 2. pantu.
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3. daļa
Attēls PSAV2-5
Pēc maltītes Kungs Jēzus ar Saviem draugiem mācekļiem aizgāja uz
dārzu. Jēzum patika lūgt Dievu šajā dārzā. “Gaidiet šeit, kamēr Es
Dievu lūgšu,” Viņš teica Saviem mācekļiem. Jēzus gāja tālāk dārzā
ar trim vistuvākajiem draugiem – Pēteri, Jēkabu un Jāni. Tad Viņš
apstājās un tiem sacīja: “Palieciet šeit, esiet nomodā un lūdziet Dievu!”
Jēzus pagāja uz priekšu, nometās ceļos un lūdza Dievu. Viņš zināja, cik
grūti būs nomirt pie krusta, jo Viņš bija gatavs paņemt mūsu grēkus
un saņemt Dieva sodu par tiem. “Tēvs, ja tas iespējams, neļauj tam
notikt ar Mani,” lūdzās Jēzus, “bet Es darīšu to, ko Tu gribi” (no Lūkas
22:42 – “Tēvs, ja Tu gribi, ņem šo kausu no Manis, tomēr ne Mans,
bet Tavs prāts lai notiek!”)
Jēzum lūdzoties, Dievs sūtīja eņģeli no debesīm, lai tas Viņu stiprinātu.
Dievs nemainīja Savu plānu. Nebija cita veida, kā atbrīvot tevi un
mani no mūsu grēkiem. Nebija cita veida, kā kļūt par Dieva Valstības
mantiniekiem – Dieva bērniem. Dievs mūs tik ļoti mīlēja, ka Viņš
sūtīja Savu vienīgo Dēlu, lai tas mirtu par mums.
Ko darīja mācekļi, kamēr Jēzus lūdza Dievu? Viņi aizmiga. Trīs reizes
Jēzus pārtrauca Savu lūgšanu un gāja pie viņiem. Ikreiz, kad Viņš
atrada tos aizmigušus, Jēzus viņus modināja sacīdams: “Lūdziet Dievu!”
Pamodinājis tos trešo reizi, Jēzus teica: “Celieties! Iesim! Lūk, nāk tas,
kurš Mani nodos. Vīrs, kas nodos Mani ienaidniekiem, ir klāt.” (No
Marka 14:32-42.)
Attēls PSAV2-6
Tas bija Jūda! Viņš nāca ar Jēzus ienaidniekiem un kareivjiem. Viņš jau
tiem bija devis zīmi, sacīdams: “Ko es skūpstīšu, tas viņš ir, to sagūstiet.”
Jūda piegāja pie Jēzus un skūpstīja Viņu uz vaiga. Tad kareivji Viņu
sagrāba.
Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš būtu varējis izmantot Savu varu, lai kareivjus
apturētu, bet Viņš ļāva tiem Sevi apcietināt. Viņš gribēja piepildīt Sava
Tēva gribu. Tāpēc Viņš sacīja: “Lai raksti taptu piepildīti” – lai notiek
tā, kā rakstīts Bībelē (no Marka 14:49).
Dievs nepaturēja Savu apbrīnojamo plānu noslēpumā. Viņš to jau bija
ierakstījis Savā Grāmatā, Bībelē, pirms tas bija noticis.
Kungs Jēzus zināja šo Dieva plānu. Tāpēc Viņš ļāva kareivjiem sevi
sagūstīt kā cietumnieku.
Dieva plāns ļaut Savam Dēlam ciest mūsu dēļ tika realizēts tāpēc, ka
Viņš mūs mīl. Kungs Jēzus padevās Saviem ienaidniekiem, jo Viņš mīl
tevi un mani. Dievs vēlas, lai tu nožēlotu savu nepareizo rīcību. Viņš
grib, lai tu lūgtu Kungu Jēzu atbrīvot tevi no grēka.
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Tad tu vari ierakstīt savu vārdu mūsu Bībeles pantā (1. Jāņa 4:14), kurā
teikts, ka „… Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par... Glābēju.”
“Dari mani, mīļais Jēzu.”
Vadiet bērnus lūgšanā pateicībā par Dieva brīnišķīgo plānu, atkārtojot kopā
rindu pēc rindas: “Paldies Tev, Dievs, par nodomu sūtīt Savu Dēlu! Paldies, ka
Tu domāji par mums pat vēl pirms pasaules radīšanas! Paldies, ka Tu mūs mīli!”

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1. Kā sauc Dieva Dēlu, kuru Dievs Tēvs sūtīja pasaulē? (Jēzus.)
2. Kāpēc Tēvs sūtīja Jēzu – kas Viņam bija jādara? (Jābūt pasaules
Glābējam.)
3. No kā Jēzus, Glābējs, ir tevi atbrīvojis? (No mūžīgā soda par maniem
grēkiem.)
Bībeles stunda (1.-3. daļa)
1. Kas nolēma Jēzu nodot? (Jūda)
2. Cik daudz naudas Jēzus ienaidnieki samaksāja Jūdam? (Trīsdesmit
sudraba gabalus.)
3. Kāpēc Dievs pieļāva, ka Jēzum tā jācieš? (Viņa glābšanas plāns bija,
ka Jēzum jāmirst.)
4. Kāpēc Jēzum bija jāmirst? (Lai saņemtu sodu par mūsu grēkiem
un mēs tad dabūtu grēku piedošanu.)
5. Kad radās Dieva plāns sūtīt Savu Dēlu? (Pirms vēl pasaule tika
radīta.)
6. Kur ierakstīts Dieva īpašais plāns? (Bībelē)
7. Kāpēc Jēzus un Viņa mācekļi aizgāja uz dārzu? (Lai lūgtu Dievu.)
8. Ko Jēzus lūdza Savam Tēvam, sarunājoties ar Dievu dārzā? (“Tēvs,
ja Tu gribi, ņem šo kausu no Manis, tomēr ne Mans, bet Tavs
prāts lai notiek!” (Lūkas 22:42) / “Tomēr ne ko Es gribu, bet ko
Tu gribi.” (Marka 14:36)
9. Kā Dievs palīdzēja Savam Dēlam dārzā? (Viņš sūtīja eņģeli.)
10. Ko darīja mācekļi, kamēr Jēzus lūdza Dievu? (Viņi gulēja.)
11. Ko kareivji izdarīja ar Jēzu? (Viņi Viņu sagūstīja un aizveda prom.)
12. Kāpēc Jēzus ļāva viņiem to darīt? (Viņš gribēja īstenot Dieva plānu.)
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3. stunda
Jēzu noliedz
Rakstu vietas
skolotājam

Marka 14:50 - 15:15
Lūkas 22:60-62
Lūkas 23:4
Jāņa 18:16

Centrālā patiesība

Jēzus ir nevainojams, bet mēs tādi neesam.

Pielietojums

Neatpestītiem: Uzticies Jēzum Kristum kā savam Glābējam.
Atpestītiem: Pateicies Dievam par to, ka esi nevainojams.

Bībeles pants
Grafiks

Sagaidīšana

Atkārto 1. Jāņa 4:14.
Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs
w Vārdu zīmīte katram
bērnam (81. lpp.)

Sagaidīšana

Lūgšana

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.).
w “Bībelei es ticu” dziesma, kuru attēlo
w Ziedojumu trauks vai
groziņš

Dziesma
Lūgšana

Bībeles pants

w PSAV-R5, PSAV-R6,
PSAV-R7 and PSAV-R8
(78. lpp.)
w Norādījumi (39. lpp.)
w Mūzika (14. lpp.)
w Glābšanas vestes attēls

Pants
Atkārtošana

Aktivitāte

Atskaņo maigu mūziku. Sasveicinies ar bērniem,
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu
zīmītes.
“Jā vai nē”
Bērniem jāvēro tevi un jāsaka “jā”, ja tu runā un
rīkojies, kā to būtu darījis Jēzus, bet, ja Viņš to
nedarītu, bērniem jāsaka “nē”.

“Es varu iepazīt Dievu”
Vadi bērnus lūgšanā: “Mīļais Dievs, paldies, ka
Tu mūs mīli. Paldies, ka Tu mūs mīli arī tad,
kad darām kaut ko sliktu. Paldies Tev par to, ka
Tavs Dēls, Jēzus, nekad negrēkoja. Jēzus vārdā.
Āmen.”
Dziesma
“Bībelei es ticu”
Skaitāmpants “Dievs to sacījis”
Ziedojums
(pēc izvēles) Aicini bērnus ziedot, ieliekot naudu
ziedojumu traukā vai grozā, kuru padod no rokas
rokā. (Noteikti informē vecākus par to, kā nauda
tiks izlietota.)

Izkustēšanās

1. Jāņa 4:14
“Dziediet pantu”

Aktivitāte
“Dievs mani mīl”
Aicini bērnus atkārtot pēc tevis šos vārdus un darbības:
Kad es stāvu, Dievs mani mīl.
Kad es staigāju, Dievs mani mīl.
Kad es lēkāju, Dievs mani mīl.
Kad es lēni skrienu, Dievs mani mīl.
Kad es skrienu, Dievs mani mīl.
Kad es sēžu, Dievs mani mīl.
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Grafiks

?

Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

Bībeles
nodarbība

w Nodarbības teksts (41. lpp.) Nodarbība
w PSAV3-1, PSAV3-2,
PSAV3-3, PSAV3-4,
PSAV3-5 un PSAV3-6
w “Bībelei es ticu” –
dziesma, kuru attēlo
w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)
w Divi auduma gabaliņi –
viens balts un tīrs, bet otrs
netīrs
w Sula vai ūdens dzeršanai
un maizes gabaliņi

Atkārtošana

w Gaiļa attēls
w Jautājumi (44. lpp.)

Spēle

“Kikerigū”
Lai bērni izlemj, vai apgalvojums ir patiess vai
ne. Ja tā ir taisnība, bērni norāda uz gaiļa attēlu.

w Teksts stāstam, kuru
jālasa priekšā (44. lpp.)
w Paklājiņš

Aktivitāte

Stāstu lasīšanas laiks, kad bērni sasēžas uz “stāstu
paklājiņa” un klausās tavu stāstu.

Uzkodas

w Pašu izvēlēts ēdiens
(paturi prātā, ka kādam
no bērniem varētu būt
alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai aizietu uz tualeti un nomazgātu
rokas.
Lūgšana
Pateicieties Dievam par ēdienu.
Uzkodas
Maltītes laikā atkārtojiet stundā mācīto. (Piezīme:
stundas laikā var pagaršot īpaši izvēlēto pārtiku,
lai veicinātu mācīšanos ar piemēru, bet porcijām
jābūt ļoti mazām, lai bērni labprāt ēstu arī
uzkodām paredzētajā laikā.)

Radošas
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w Gailis, katram bērnam
viens (81. lpp.)
w Vaska krītiņi vai marķieri
w Šķēres
w Līme
w Kreppapīrs
w Darba lapas katram
bērnam
w Katram bērnam viena
spalva
w Veidošanas masa (8. lpp.)

Rokdarbi

Papildu
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w Lielas papīra lapas
w Vaska krītiņi vai krāsu
zīmuļi
w Blu-Tack®

Aktivitāte

Stāsts lasīšanai priekšā

“Kreppapīra gaiļi”
Aicini bērnus izkrāsot gaiļa attēlu/zīmējumu.
Tad jāsagriež strēmelītēs kreppapīrs un jāpielīmē
astes vietā.
Darba lapa* “Pēteris noliedz Jēzu”
Bērni pielīmē spalvu katrs sava gaiļa astei.
Veidošanas masa
“Pirms gailis nodziedās”
Bērniem jāizveido gaiļa figūriņa. Kamēr viņi to
dara, atkārtojiet, kā Pēteris noliedza, ka pazīst
Jēzu. Pārrunājiet, ka tas notika trīs reizes, pirms
vēl gailis bija dziedājis.

Drāma

*Darba lapas angļu valodā www.cefonline.com
38

“Jēzu noliedz”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās. Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā,
novieto uzskates materiālus uz molberta bērnu
acu augstumā.

“Radošs zīmējums”
Katrs bērns uzzīmē pēc brīvas izvēles ilustrāciju
dzirdētajam Bībeles stāstam. Tad bērnu darbi
tiek izlikti izstādē un katrs autors pastāsta par
darbā attēloto.
“Liecināt par Jēzu”
Pēteris baidījās un neiestājās par Jēzu. Aicini
bērnus attēlot, kā būtu rīkojies drosmīgāks Jēzus
māceklis, liecinot par Jēzus mācību un brīnuma
darbiem.
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Kā mācīt Bībeles pantu
Bībeles pants
“… Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.” (1. Jāņa 4:14)
Ievads
Vai esi kādreiz bijis pludmalē vai peldbaseinā, kur ir glābšanas
dienests?
Lai bērni atbild.
Glābēja darba pienākums ir glābt cilvēkus, ja viņiem ūdenī atgadās
kas nelāgs.
Dievs sūtīja Savu Dēlu Jēzu, lai Viņš glābtu cilvēkus, atbrīvojot
viņus no grēka varas. Grēks sabojā mūsu dzīves, tādēļ mūs no tā
jāglābj.
Prezentācija
Vai atceries, kur Dievs runā par to, ka sūtīs Savu Dēlu, Glābēju?
Lai bērni atbild.
Palūdziet kādam bērnam palīdzēt atrast 1. Jāņa 4:14. pantu jūsu
Bībelē, atverot vietā, kurā ielikta grāmatzīme. Izlasiet šo pantu.
Atkārtojiet ar bērniem rakstu vietas adresi trīs reizes – vispirms paceļot
vienu roku, tad otru, tad abas kopā. Pēc tam parādiet attēlus PSAV-R5,
PSAV-R6, PSAV-R7 un PSAV-R8.
Izskaidrojums
Tēvs sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju – Dievs Tēvs Debesīs
sūtīja Jēzu, Dieva Dēlu uz zemi. Jēzus bija bez grēka. Viņš noasiņoja
un nomira pie krusta, izciezdams sodu par visu cilvēku grēkiem.
Tad Viņš augšāmcēlās. Jēzus ir Glābējs tāpēc, ka Viņš ir Vienīgais,
kas var glābt cilvēkus no viņu grēkiem, kas sabojā viņu dzīves.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Vai tu tici, ka Dievs sūtījis Savu Dēlu kā tavu
Glābēju? Ticēt nozīmē būt pārliecinātam, ka tā ir
taisnība, un kaut ko sākt darīt. Iedomāsimies, ka tev
kaut kas atgadās, peldoties baseinā.
Parādi attēlu, kurā redzams glābšanas riņķis.
Es pametu tev šo glābšanas riņķi un saku – ja tu to
pieņemsi (to satversi), es tevi izvilkšu drošībā. Ja tu man
tici, ko tu darīsi?
Satver glābšanas riņķi.
Jēzus grib glābt tevi – atbrīvot no grēka varas.
Tu nevari Viņam pieskarties ar rokām, bet vari pieņemt
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Viņu ticībā un būt izglābts no saviem grēkiem. Vai tu
pieņemsi Jēzu kā savu Glābēju?
Atpestītajiem: Ja tu jau esi pieņēmis Jēzu kā savu Glābēju, Dievs
palīdzēs tev pateikt „nē” grēkam. Viņš palīdzēs tev
dzīvot pareizi.
Atkārtošana
„Dziediet pantu”
Dziediet pantu pēc melodijas „Gudrais vīrs un nelga”, atkārtojot
kustības.
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Stunda - 1. daļa
Paskatieties uz šiem auduma gabaliņiem!
Parādiet tīru baltu auduma gabaliņu un otru netīru. Pārrunājiet, ar ko tie atšķiras.

Stāstā, kuru šodien lasīsim, ir kāds, kurš līdzīgs tīrajai drāniņai, un
kāds, kurš ir kā šī netīrā drāniņa.
Attēls PSAV3-1
Kareivji atnāca sagūstīt Jēzu, un Pēteris nobijās. Viņš bija apsolījis
nepamest Jēzu un Viņu aizsargāt. Kad kareivji aizveda Jēzu, Pēteris
aizbēga. Viņš neturēja savu solījumu, vai ne? Arī mēs tā reizēm darām –
kaut ko apsolām, bet ne vienmēr turam savus solījumus.
Ja vajadzīgs, miniet piemērus – piemēram, tu teici, ka sakārtosi savas mantas, bet to
neizdarīji; tu apsolīji paspēlēties ar savu jaunāko brālīti, bet tā vietā sāki viņu ķircināt.

Neturēt savus solījumus ir nepareizi, un tas padara mūsu dzīves
„netīras”. Darot sliktu, mūsu dzīves ir kā šī netīrā drāniņa.
Parādiet drāniņu.

Šī drāniņa liek mums domāt par Pēteri un arī pašiem par sevi. Pēteris
neaizskrēja pārāk tālu. Viņš sekoja Jēzum, kuru veda uz augstā priestera
namu. Viņš droši vien centās paslēpties no citu acīm, slēpdamies aiz
kokiem. Pie pils viņš apsēdās pie ugunskura un gaidīja kopā ar pārējiem.
Bērni izliekas par Pēteri un attēlo, kā viņš slepus gāja, pārvietojoties, cik vien
nemanāmi var, no vienas istabas puses uz otru.

Attēls PSAV3-2
Pilī Jēzu aizveda pie cilvēkiem, kuriem Viņš nemaz nepatika. Tie
gribēja noskaidrot, ko Viņš darījis nepareizi. Bet, tā kā Jēzus nekad
nebija grēkojis, viņi tā arī nevarēja neko nepareizu saskatīt. Viņi pat
bija pierunājuši kādus cilvēkus apmelot Jēzu, bet visiem bija skaidrs,
ka tas, ko viņi saka, nav patiesība.
Kuram auduma gabalam līdzinājās Kungs Jēzus? Jā, tīrajam. Viņš bija
nevainojams, bez grēka. Viņš vienmēr rīkojās tā, kā to gribēja Viņa Tēvs.
Tāpēc vienīgi Viņš var mūs glābt un atbrīvot no grēka.
Vai tu esi kādreiz no sirds pateicies Jēzum par to, ka Viņš ir tik labs?
Tu vari Viņam pateikties katru vakaru pirms gulētiešanas.
Tu varētu teikt: „Paldies Tev, Jēzu, ka Tu esi tik labs un nekad nedari
neko nepareizu.” Ja Viņš ir atbrīvojis tevi no grēka, arī par to tev
vajadzētu pateikties.
„Slavēts ir Tā Kunga vārds.”

Kaut arī Jēzus bija tik labs, neviens Viņu neaizstāvēja. Augstais priesteris
jautāja Viņam: „Vai tu esi Kristus, Dieva Dēls?” Jēzus tam atbildēja:
„Tas Es esmu.” Visi, kas to dzirdēja, sadusmojās. „Ar to mums pietiek,”
sacīja augstais priesteris. „Viņš apgalvo, ka esot Dieva Dēls. Viņam
jāmirst.” (Pēc Marka 14:62-64.)
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Vai Jēzum nevajadzēja teikt, ka Viņš ir Dieva Dēls?
Bībelē rakstīts, ka Viņš ir Dieva Dēls.
Piecelieties kājās un nodziediet „Bībelei es ticu”1.,2. pantu.

Viņi nolēma slikti izturēties pret Jēzu. Viņi apspļaudīja un sita Viņu.
Viņi apsmēja Jēzu un centās Viņam nodarīt pāri, bet Jēzus neturējās
pretī. Kur bija Pēteris, kad tas notika? Vai tad viņš nebija apsolījis
aizstāvēt Jēzu?
2. daļa
Attēls PSAV3-3
Pēteris bija pils pagalmā. Es nezinu, cik daudz Pēteris varēja redzēt vai
dzirdēt, bet viņš nedarīja neko, lai palīdzētu Jēzum. Trīs reizes kāds
viņam jautāja: „Vai tu neesi viens no Jēzus draugiem?” Pētera atbilde
bija „Nē!” Viņš pat lietoja sliktus vārdus, kad dzirdēja šo jautājumu
trešo reizi. Varbūt viņš baidījās, ka viņam būs jācieš tāpat kā Jēzum, ja
viņš pateiks taisnību.
Bērni var sasēsties aplī it kā ap ugunskuru. Daži no viņiem var tēlot „kalpus”, kas
piedāvā ēdienu vai dzērienu (kādu cepumiņu/maizīti vai sulu/ūdeni). Sadaliet
lomas un izspēlējiet situāciju, kad Pēteris trīsreiz noliedz Jēzu.
Daži no bērniem norāda uz Pēteri un saka: „Vai tu esi Jēzus draugs?” Bērns,
kurš tēlo Pēteri, atbild: „Nē!” Tēlošanā var iesaistīt arī pārējos bērnus, atkārtojot
skeču vairākas reizes.

Pēteris bija līdzīgs netīrajam auduma gabalam, vai ne? Viņš zināja gan,
ko vajadzētu darīt, bet rīkojās nepareizi. Dievs Bībelē skaidri norāda,
ka „Tad nu kas zina labu darīt un to nedara, tam tas ir par grēku.”
(Jēkaba 4:17) Ja tu zini, ka vari kādam palīdzēt, bet to nedari, tas ir
grēks. Ja tu zini patiesību, bet izvēlies melot, tas ir grēks. Tieši to tad
arī izdarīja Pēteris.
Attēls PSAV3-4
Tieši tajā brīdī, kad Pēteris trešo reizi apgalvoja, ka nepazīst Jēzu, gailis
atkal iedziedājās. Iedomāsimies, ka esam gaiļi.
Vai tu vari redzēt Pēteri?
Vai tu vari redzēt Kungu Jēzu?
Kad gailis iedziedājās, Jēzus paskatījās uz Pēteri. Tajā brīdī Pēteris kaut
ko atcerējās. Viņš atcerējās Jēzus teikto, ka viņš pateiks, ka nepazīst
Jēzu trīs reizes, pirms vēl gailis būs nodziedājis. Pēteris aizgāja prom
un raudāja, jo viņš nožēloja to, ko bija izdarījis.
Kad tu jūties slikti, jo esi rīkojies nepareizi, atceries, ka Kungs Jēzus
Kristus var paņemt šo smagumu. Dievs sūtīja viņu, lai izglābtu tevi
un mani no grēka.
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Atkārtojiet Bībeles pantu visi kopā.

3. daļa
Attēls PSAV3-5
Visu nakti Jēzus bija pie Saviem ienaidniekiem. Pret viņu izturējās kā
pret ļoti sliktu cilvēku. Jēzus ienaidnieki gribēja viņu nogalināt, bet
paši to nevarēja darīt. Tādēļ no rīta viņi aizveda Jēzu pie valdnieka,
kuru sauca Poncijs Pilāts. Viņš varēja likt kareivjiem nogalināt Jēzu.
Augstais priesteris un citi Jēzus ienaidnieki apmeloja Jēzu.
Kungs Jēzus neko nedarīja, bet ļāva viņiem runāt. Sākumā Pilāts
neticēja šiem meliem. Viņš domāja, ka Jēzus ienaidniekiem skauž, ka
cilvēki mīl Jēzu. Vai tu domā, ka Pilātam izdevās noskaidrot, ka Jēzus
bija izdarījis kaut ko sliktu?
Lai bērni atbild.

Kungs Jēzus nekad nedomāja, neteica un arī nedarīja neko nepareizu
vai sliktu. Viņam neviens nevar līdzināties. Jēzus bija bez grēka. Tāpēc
viņš varēja būt „pasaules Glābējs”.
Attēls PSAV3-6
Kad Pilāts saprata, ka Jēzus nebija neko sliktu darījis, viņš pagriezās
pret pūli un sacīja: „Ko tad lai daru ar Viņu?” Ļaudis bija sveikuši Jēzu
iejājam pilsētā uz ēzelīša. Ko viņi atbildēja Pilātam?
Lai bērni atbild.

Es jums izlasīšu viņu atbildi no Bībeles: „Sit Viņu krustā!” tie brēca
(Marka 15:13).
Viņi gribēja, lai Jēzu nogalina, piesitot krustā. „Ko tad Viņš ļaunu
izdarījis?” vaicāja Pilāts. Pūlim nebija atbildes. Viņi turpināja kliegt:
„Sit Viņu krustā!”
Tad nu Pilāts nodeva Kungu Jēzu, lai Viņu sistu krustā. Jēzus būtu
varējis izglābties, bet Viņš to nedarīja. Kaut arī esam bijuši ļauni un
darījuši sliktas lietas, Kungs Jēzus mūs mīl. Viņš mīl mūs tik ļoti, ka
bija gatavs mirt par mūsu grēkiem. Tāpēc Viņš var atbrīvot tevi no
grēka, ja tu lūdz Viņu ienākt tavā dzīvē.
„Jēzus mani mīl.”

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1. Dievs Tēvs mūs mīlēja un sūtīja Glābēju, lai glābtu mūs no grēka
varas. (Patiess)
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2. Jēzus grib mūs atbrīvot no grēka, kas sabojā mūsu dzīvi. (Patiess)
3. Ir vairāki veidi, kā tikt glābtam no mūžīgā soda par grēku. (Nepatiess)
Bībeles stunda (1.–3. daļa)
1. Pēteris apsolīja palikt kopā ar Jēzu, bet tad viņš aizbēga. (Patiess)
2. Pēteris slēpās mežā, kamēr Jēzus tika notiesāts Augstā priestera
namā. (Nepatiess – Pēteris gaidīja pie ugunskura kopā ar kalpiem
pils pagalmā.)
3. Augstais priesteris jautāja Jēzum, vai Viņš ir Kristus, Dieva Dēls,
un Jēzus sacīja: „Jā.” (Patiess)
4. Jēzus ienaidnieki pret Viņu izturējās ļoti labi (Nepatiess – viņi
apmeloja Jēzu, apspļaudīja un sita Viņam.)
5. Pēteris grēkoja, melojot, ka viņš nepazīst Jēzu. (Patiess)
6. Pilāts noskaidroja, ka Jēzus bija darījis kaut ko nepareizu. (Nepatiess)
7. Pēteris nožēloja, ka bija teicis, ka nepazīst Jēzu. (Patiess)
8. Ļaudis, kuri bija pielūguši Jēzu, nākamajā dienā gribēja Viņu
nogalināt. (Patiess)
9. Jēzus tika sodīts par mūsu visu – Pētera, taviem un maniem grēkiem.
(Patiess)
10. Neturēt solījumu ir grēks. (Patiess)
11. Jēzus grēkoja tāpat kā mēs visi. (Nepatiess – Jēzus ir Dievs. Viņš
nekad nav grēkojis, tādēļ Viņš varēja uzņemties sodu par mūsu
grēkiem.)
12. Jēzus ir vienīgais, kurš nekad nav grēkojis. (Patiess)
Stāsts lasīšanai priekšā
Te atkal Zaks! Esmu atpakaļ. Pilsēta ir ļaužu pilna. Man nepatīk iejukt
pūlī, jo tā var viegli apmaldīties. Šodien es pat sajutu bailes, vērodams
ļaudis. Viņi kaut ko sauca un izskatījās dusmīgi. Jautāju tētim, ko viņi
saka. Viņš atbildēja: „Viņi saka, ka kādam jāmirst.” Tad es pajautāju:
„Kam?” Tētis neko neteica, bet es jautāju atkal. Tētis izskatījās ļoti
noskumis. „Jēzum,” viņš atbildēja.
Es tam nespēju noticēt.
„Bet viņi visi taču Jēzu sveica un gribēja, lai Viņš kļūst par viņu ķēniņu!
Vai tad Viņš nebija to pelnījis?” es nesapratu.
„Nē. Tā nav,” noteica tētis, „bet ir ietekmīgi ļaudis, kuri Viņu ienīst.
Tie arī Viņu apmelo.”
„Pieiesim pie Jēzus!” es aicināju tēti, vilkdams viņu aiz rokas. „Varbūt
mēs varam Viņam palīdzēt!
Tētis bēdīgi pašūpoja galvu. „Mēs nevarēsim Viņam palīdzēt. Kareivji
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Viņu ielenkuši un nelaiž nevienu klāt.”
„Bet tas ir tik netaisnīgi!” es kliedzu. Tētis piekrita. Tad viņš klusi
noteica: „Iesim atpakaļ uz tēvoča Bena māju, dēliņ! Te nu bērniem
nav, ko darīt.”
Visu vakaru mani māca nelāga priekšnojauta. Dzirdēju pieaugušos
sarunājamies. „Kāpēc, kāpēc tik labam cilvēkam jāmirst?” mans tēvocis
atkārtoja vairākas reizes. Tētis bija iegrimis domās. Tad viņš aizgāja un
atgriezās ar Bībeli rokās. Es to saucu par Dieva Grāmatu, bet viņš saka,
ka tie ir Svētie Raksti.
„Es domāju,” viņš mierīgi teica: „ka te ir rakstīts, ka Dieva sūtītajam
būs jāmirst.”
Viņš lasīja kādu brīdi, tad iesaucās: „Te tas ir! Pravietis Jesaja raksta,
ka „Viņš, Tā Kunga kalps, bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un
mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts Viņam mums par
atpestīšanu.”
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4. stunda
Jēzu sit krustā
Rakstu vietas
skolotājam

Mateja 26:53
Mateja 27:26-30,51,54,62-66
Marka 15:15-32
Lūkas 23:43-46
Jāņa 19:30,38-42

Centrālā patiesība

Kungs Jēzus miris par tevi un mani.

Pielietojums

Neatpestītiem: Tici, ka Jēzus Kristus var atbrīvot tevi no grēka.
Atpestītiem: Pateicies Dievam par to, ka Viņš tevi tik ļoti mīl.

Bībeles pants
Grafiks

Sagaidīšana

Lūgšana

Stāsts lasīšanai priekšā

„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem…” (1. Korintiešiem 15:3)
Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

Atskaņo maigu mūziku. Sasveicinies ar bērniem,
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu
zīmītes.
“Ko darīja Jēzus”
Pārrunājiet ar bērniem, ko darīja Jēzus, kad Viņš
dzīvoja uz zemes (piemēram, staigāja pa ūdens
virsmu, runāja un apturēja vētru, ēda kopā ar
draugiem, dziedināja aklo, lūdza Dievu). Tad
attēlojiet šīs darbības. Nobeigumā atgādiniet:
“Mūsu stāsts šodien ir par pašu svarīgāko, ko
izdarīja Jēzus.”

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs
w Vārdu zīmīte katram
bērnam (81. lpp.)

Sagaidīšana

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)
w “Bībelei es ticu” dziesma,
kuru attēlo
w Ziedojumu trauks vai
groziņš

Vadi bērnus lūgšanā vai arī liec viņiem atkārtot
kopā ar tevi vārdu pa vārdam: “Mīļais Dievs,
paldies, ka Tu sūtīji Jēzu, lai Viņš nomirtu
pie krusta par mums. Paldies, ka Viņš nekad
negrēkoja un tāpēc varēja uzņemties sodu par
mūsu grēkiem. Paldies Tev par to, ka Tavs Dēls
augšāmcēlās. Jēzus vārdā. Amen.”
Skaitāmpants “Dievs to sacījis”
Dziesma
“Bībelei es ticu”
Ziedojums
(pēc izvēles) Aicini bērnus ziedot, ieliekot naudu
ziedojumu traukā vai grozā, kuru padod no rokas
rokā. (Noteikti informē vecākus par to, kā nauda
tiks izlietota.)

w Teksts stāstam, kuru
jālasa priekšā (52. lpp.)
w Paklājiņš

Aktivitāte

Aktivitāte

Lūgšana
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Grafiks

Bībeles pants

Kas ir nepieciešams

w Vai nu PSAV-k,
PSAV-l un PSAV-m vai
PSAV-R9, PSAV-R10 un
PSAV-R11 (79. lpp.)
w Norādījumi (50. lpp.)
w Darbības (15. lpp.)

Izkustēšanās

?

Kas ir jādara

Pants		 1. Korintiešiem 15:3
Atkārtošana		 “Skaitāmpants ar kustībām”

Aktivitāte
“Dievs mani mīl”
Aicini bērnus atkārtot pēc tevis šos vārdus un darbības:
Kad es stāvu, Dievs mani mīl.
Kad es staigāju, Dievs mani mīl.
Kad es lēkāju, Dievs mani mīl.
Kad es lēni skrienu, Dievs mani mīl.
Kad es skrienu, Dievs mani mīl.
Kad es sēžu, Dievs mani mīl.

Bībeles
nodarbība

w Nodarbības teksts (53. lpp.) Stunda
w PSAV4-1, PSAV4-2,
PSAV4-3, PSAV4-4,
PSAV4-5 un PSAV4-6
w “Bībelei es ticu” –
dziesma, kuru attēlo
w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15. lpp.)
w Krusta attēls vai koka
krusts
w Papīrs un vaska krītiņi
w Tumšs ābolu etiķis
w Rotaļu pulkstenis
w Baltā tāfele, marķieri
un auduma gabaliņš,
lai notīrītu/nodzēstu
uzrakstu (vai arī tāfele un
krīts)
w Balta auduma salvete
w Smaržvielu maisījums

“Jēzus tiek piesists krustā”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās. Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā,
novieto uzskates materiālus uz molberta bērnu
acu augstumā.

Atkārtošana

w Kartītes ar krusta un kapa Spēle
attēliem (83.-84. lpp.)
w Jautājumi (56.lpp.)

“Krusts un kaps”
Spēlē kā parasti, kad jāatrod divas vienādas
kartītes. Salieciet kartītes uz galda vai uz grīdas
ar simboliem uz leju (maziem bērniem attēlu
atstāj redzamu). Pēc tam kad bērns atbildējis uz
jautājumu, viņš var apgriezt divas kartītes. Ja tās
sakrīt, viņš atstāj tās ar simbolu uz augšu. Ja tās
nesakrīt, kartītes atkal apgriež un spēle turpinās.
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Grafiks

Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

Uzkodas

w Pašu izvēlēts ēdiens
(paturi prātā, ka kādam
no bērniem varētu būt
alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai aizietu uz tualeti un nomazgātu
rokas.
Lūgšana
Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par
ēdienu.
Uzkodas
Maltītes laikā atkārtojiet stundā mācīto. (Piezīme:
stundas laikā var pagaršot īpaši izvēlēto pārtiku,
lai veicinātu mācīšanos ar piemēru, bet porcijām
jābūt ļoti mazām, lai bērni labprāt ēstu uzkodām
paredzētajā laikā.)

Radošas
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w Paraugs (85. lpp.)
w Katram bērnam viens
papīra šķīvis 23 cm
diametrā
w Katram bērnam viens
krusts (85. lpp.)
w Vaska krītiņi vai marķieri
w Līme
w Skavotājs un skavas
w Darba lapa katram
bērnam
w Balts audums un smaržas
w Veidošanas masa vai māls
(8. lpp.)

Rokdarbs

Papildu
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w 5 cm lieli kartona
kvadrātiņi – seši katram
bērnam
w Katram bērnam viena
aploksne vai papīra
maisiņš
w Īpaša tāfelīte un
plastmasas zīmulis vai
tumšs marķieris un īpašās
tāfeles tīrītājs

Puzle

“Krusts kalna galā”
Bērni var izkrāsot krustu sarkanā krāsā un papīra
pamatni zaļā, lai pieminētu to, kā un kur Jēzus
nomira par mūsu grēkiem. Pielīmējiet krustu
uz viena kalna, tad ar stiepli sastipriniet kopā
divus kalnus.
Darba lapa* “Jēzu aiznesa uz kapu”
Palīdzi katram bērnam pielīmēt pie viņa Jēzus
attēla baltu auduma gabaliņu, kuram uzpilināta
smarža.
Veidošanas masa
“Kur Jēzus nomira”
Iedrošini bērnus izveidot krustu. Kamēr viņi
tos veido, kopā atkārtojiet, kā Jēzus nomira, lai
izpirktu mūsu grēkus.

Aktivitāte

“Krusta puzle”
Aicini bērnus izveidot dažādas figūras no sešiem
5 cm lieliem kvadrātiņiem. Parādi viņiem krusta
formu, kas katram jāizveido. Kamēr viņi tos
veido, kopā atkārtojiet, kāpēc Jēzus nomira pie
krusta. Pēc tam bērni saliek kvadrātus aploksnē
vai papīra maisiņā, lai nestu tos mājās.
“Kā dzīvot nevainojamu un bezgrēcīgu dzīvi”
Uz tāfelītes uzzīmē sirdi un izkrāso to tad, kad
tiek pieminēts vārds grēks. Liec, lai grupa
atkārto: “Jēzus nomira par šo grēku.” Tad aicini
bērnu, kurš minēja grēka piemēru, nodzēst šo
tumšo sirdi.

*Darba lapas angļu valodā www.cefonline.com
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Kā mācīt Bībeles pantu
Bībeles pants
„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem…” (1. Korintiešiem 15:3)
Ievads
Vai vari nosaukt dažas no tām brīnumainajām lietām, kuras Jēzus
darīja uz zemes? Mēs saucam tās par brīnumiem. (Ja vajadzīgs, var
teikt priekšā.) Vai tu zini, kas bija pats labākais, ko Jēzus izdarīja?
(Lai bērni atbild.) Jēzus nomira pie krusta, izciezdams sodu par
taviem grēkiem, un tad augšāmcēlās.
Prezentācija
Bībelē tas aprakstīts 1. Korintiešiem 15:3. Atkārtosim šīs rakstu
vietas adresi trīs reizes – stāvot uz vienas kājas, tad uz otras, tad
palecoties, cik vien augstu var.
Palūdziet kādam bērnam palīdzēt atrast 1. Korintiešiem 15:3
pantu jūsu Bībelē, vietā, kur ielikta grāmatzīme. Izlasiet šo pantu,
tad parādiet attēlus PSAV-k, PSAV-l un PSAV-m vai PSAV-R9,
PSAV-R10 un PSAV-R11.
Katru reizi, kad kopā atkārtosim rakstu vietas adresi, saliksim rokas
tā, lai izskatās kā Bībele.
Bībelē rakstīts: „Jo visi ir grēkojuši…” (Romiešiem 3:23). Mēs, tu
un es, grēkojam, kad domājam, sakām vai darām kaut ko sliktu.
Grēka dēļ esam pelnījuši atšķirtību no Dieva, kas nozīmētu, ka
nekad nenonāksim Debesīs. Tomēr Dievs tevi tik ļoti mīl, ka Viņš
sūtīja Jēzu, kurš bija bez grēka, lai Viņš izciestu sodu tavā vietā.
Pēc tam Viņš augšāmcēlās. Mēs zinām, ka tā ir patiesība, jo par to
rakstīts Bībelē.
Paskaidrojums
Kristus miris par mūsu grēkiem – Kristus Jēzus, Dieva Dēls, mira
pie krusta, uzņemoties Dieva sodu par maniem un taviem grēkiem.
Bībelē teikts: “Visi ir grēkojuši” (Romiešiem 3:23). Tu un es
grēkojam domājot, runājot vai rīkojoties slikti. Tava grēka dēļ tu esi
pelnījis atšķirtību no Dieva un nevarēsi dzīvot Debesīs. Taču Dievs
tik ļoti tevi mīl, ka Viņš sūtīja bezgrēcīgo Jēzu, lai Viņu sodītu
par taviem grēkiem. Pēc soda saņemšanas Jēzus augāšcēlās. Dieva
Vārds Bībele mums to atklāj, tāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka
tā ir patiesība.
Pielietojums
Neatpestītiem: Ja tu tici Jēzum (uzticies Viņam), kurš nomira pie
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krusta, uzņemoties sodu par taviem grēkiem, un tad
augšāmcēlās, tavi grēki būs piedoti. Tu nebūsi šķirts no
Dieva uz mūžīgiem laikiem, bet kļūsi par Dieva bērnu
un varēsi nonākt Debesīs, lai dzīvotu kopā ar Dievu
mūžīgi.
Atpestītajiem: Ja tu jau esi uzticējis savu dzīvi Jēzum, pateicies par
to, ka Viņš izcietis sodu par taviem grēkiem.

Atkārtošana
„Skaitāmpants ar kustībām”
Atkārtojiet šo pantu vārdu pa vārdam, izmēģinot kustības. Tad
izmantojiet simbolus, lai noskaitītu šo pantu.
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Stāsts lasīšanai priekšā
Šo stāstu izlasiet bērniem pirms Bībeles stundas.

Mani sauc Zaks. Tu jau mani pazīsti, bet tu visu par mani vēl nezini.
Ir kas tāds, ko gribu tev pastāstīt.
Mēs gatavojāmies Lieldienu svinībām Jeruzālemē. Katram, arī man,
bija kāds pienākums. Mans draugs, Joels, apciemoja mani un lūdza,
lai aizeju pie viņa apskatīt ēzeļa kumeliņu. Es devos viņam līdzi, bet
nepaprasīju savai mammai, vai drīkstu iet.
Mums bija jautri, un mazais ēzelītis bija tik jauks.
Bija jau vēls, kad pārnācu mājās. Tētis bija ļoti dusmīgs. „Zak!” viņš
sacīja. „Tu mums nepaklausīji. Turklāt tu neizdarīji to, kas tev bija
jādara. Tu taču zini, ka Dievs bērniem liek „godāt savu tēvu un māti”,
bet tu aizgāji, neprasot atļauju. Mamma ļoti uztraucās par tevi. Tu
zini, ka mūsu mājās par nepareizu rīcību jāsaņem sods. Rīt tu nevarēsi
piedalīties svinībās, bet tev būs jāpaliek mājās kopā ar vecmāmiņu un
jāpaveic tas, ko tu šodien neizdarīji.”
Par to gan es noskumu. Tā būtu bijusi pirmā reize, kad es svinētu
Lieldienas Jeruzālemē. Bet es neiebildu, jo sapratu, ka biju pelnījis
sodu. Tajā naktī es klusi šņukstēju, pabāzis galvu zem segas. Nākamajā
rītā mans lielais brālis, Mozus, pamodināja mani.
„Zak, pasteidzies, mums jāiet!” viņš sacīja.
„Bet es jau neiešu!” es atteicu.
„Nē, tu iesi gan. Es parunāju ar tēti un apsolīju viņam izdarīt tavu
darbu. Es palikšu mājās ar vecmāmiņu, ” viņš paskaidroja.
Es izlēcu no gultas un apskāvu viņu.
„Tu esi vislabākais brālis pasaulē!” es iesaucos.
Tētis pabāza galvu istabā. „Tā ir! Nav daudz cilvēku, kas mīl tevi tik
ļoti, lai uzņemtos sodu tavā vietā.”
Tikai pateicoties savam brālim, es nonācu Jeruzālemē, lai piedalītos
svinēšanā.
Pastāstiet bērniem, ka mēs šodien mācāmies par Jēzus neizmērojamo mīlestību, kas lika
Viņam uzņemties sodu mūsu vietā. Viņš to darīja labprātīgi.
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Stunda - 1. daļa
Ko ļaunu pastrādāja Jēzus ienaidnieki?
Ko izdarīja Jūda? Ko Pēteris izdarīja nepareizi? (Lai bērni atbild, tikai
pēc tam uzdodiet nākamo jautājumu.) Mēs, tu un es, arī izdarām ko
nepareizu, kādam iesitot vai sadusmojoties uz kādu. Kādreiz neklausām
mammu vai tēti. Vai vari nosaukt vēl kādu sliktas rīcības piemēru? (Lai
bērni atbild.) Visas šīs sliktās lietas ir grēks.
Ja tu esi grēkojis kaut vienu reizi, tu esi pelnījis Dieva sodu, kas nozīmē
to, ka būsi nošķirts no Dieva un nevarēsi nonākt Debesīs. Tā ir liela
nelaime. Kungs Jēzus uzņēmās sodu tavā vietā, tāpēc Viņš pieļāva, ka
kareivji pret Viņu tik slikti izturējās.
Attēls PSAV4-1
Kareivji sita Jēzu. Viņi uzvilka Viņam karaļa drēbes, uzlika galvā ērkšķu
vainagu un izsmēja Viņu. Viņi nometās ceļos Viņa priekšā un sauca:
„Bravo! Jūdu ķēniņš!”
Kungs Jēzus neturējās pretī. Viņš to visu pacieta, jo Viņš mīl tevi un
mani. Tā bija daļa no soda par mūsu grēkiem. Kareivji aizveda Jēzu,
lai sistu Viņu krustā.
Parādi krusta attēlu vai īstu koka krustu.

Viņi lika Jēzum nest krustu. Tas bija ļoti smags. Jēzus bija zaudējis
spēkus un tā nomocījies, ka nevarēja panest krustu tālāk.
Attēls PSAV4-2
Kareivji izraudzījās kādu vīru no pūļa, kuru sauca Sīmanis, un lika
viņam nest krustu. Tas bija ļoti skumjš gājiens, kurā devās Jēzus, Viņa
ienaidnieki un kareivji. Gājiens virzījās pa Jeruzālemes ielām uz vietu,
kur bija paredzēts Jēzu nonāvēt.
Jēzum bija viss spēks un vara, lai izglābtos. Kareivji nebūtu varējuši
piespiest Viņu tur palikt, ja Viņš to nebūtu gribējis. Tomēr Viņš palika.
Kāpēc?
Ļaujiet bērniem atbildēt un palīdziet nonākt pie secinājuma, ka Viņš to
darīja tādēļ, ka mīlēja mūs. Lai bērni katrs uzzīmē cilvēku, kurš viņus mīl.
Paskaidrojiet, ka Kungs Jēzus mīl mūs daudz vairāk nekā jebkurš cits.

Vai atceries, kā Zaka brālis uzņēmās sodu Zaka vietā? Viņš to darīja
tāpēc, ka mīlēja savu brāli. Jēzus, Dieva Dēls, nekad nebija grēkojis.
Viņš bija vienīgais, kurš varēja izciest sodu mūsu visu vietā.
Viņš to darīja tāpēc, ka mūs tik ļoti mīlēja.
“Jēzus mani mīl.”
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2. daļa
Ko tu dari no rīta?
Lai bērni atbild.

Bija rīts, kad kareivji pienagloja Jēzus rokas un kājas pie koka krusta.
Attēls PSAV4-3
Krusts bija ierakts zemē pakalna galā. Garāmgājēji to varēja labi redzēt.
Kad Jēzus karājās pie krusta, Viņš lūdza pat par cilvēkiem, kuri Viņam
to bija nodarījuši.
Viņš lūdza Dievu, Savu Tēvu: „Tēvs, piedod tiem, jo tie nezina, ko tie
dara.” (Pēc Lūkas 23:34.)
Attēls PSAV4-4
Līdzās Jēzum krustā tika sisti divi ļaundari, kuri saņēma sodu par
saviem noziegumiem. Viņi abi izsmēja Jēzu. Bet vēlāk viens no viņiem
sāka ticēt Jēzum un lūdza piedošanu. Tad Jēzus apsolīja glābt viņu,
sacīdams: „Patiesi, Es tev saku: Šodien tu būsi ar mani Debesīs.” (Pēc
Lūkas 23:43.)
Kad Jēzus bija piesists krustā, Viņš saņēma sodu par visu, ko mēs bijām
nepareizi darījuši, – par mūsu grēkiem. Viņš nekad nebija melojis, bet
saņēma Dieva sodu par melošanu – par tiem meliem, kurus teikuši
tik daudzi, arī es un tu. Viņš nekad nebija ļauns vai savtīgs, bet tika
sodīts it kā tāds būtu bijis. Viņu sodīja par visām sliktajām lietām,
kādas jebkad izdarītas.
„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem…” (1. Korintiešiem 15:3)
Atkārtojiet šo Bībeles pantu visi kopā.

Iedomājies, ka tu spēlējies dārzā ar savu draugu.
Daži lielāki zēni spēlē futbolu kaimiņu pagalmā. Viens no viņiem iesper
pa bumbu tik stipri, ka tā lido tavā virzienā. Tavs draugs pamana, ka
tā tev trāpīs, un pastumj tevi malā, bet bumba trāpa viņam.
Kungs Jēzus mīl tevi tik stipri, ka Viņš nomira pie krusta, lai izciestu
sodu tavā vietā.
„Bībelei es ticu” (1.–4. pants).

3. daļa
Attēls PSAV 4-5
Jēzus māte, Marija, un Viņa draugi noskatījās, kā Jēzu piesit krustā.
Viņi bija ļoti nobēdājušies. Kareivji piedāvāja Jēzum padzerties, lai kaut
nedaudz mazinātu sāpes. Smaka bija līdzīga šai.
Bērni pasmaržo burkā ielietu ābolu etiķi.

Jēzus nepadzērās. Nekas nebūtu atvieglojis Viņa ciešanas mūsu grēku
dēļ. Bija jau pusdienlaiks. Saule spoži spīdēja, bet te pēkšņi debesis
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apmācās.
Ja iespējams, parādiet, kāda ir atšķirība, ja istabā iespīd dienas gaisma un ja tajā ir tumšs.

Ilgu laiku debesis bija apmākušās.
Parādiet, kā paiet laiks no plkst. 12.00 līdz 3.00 pēcpusdienā, izmantojot rotaļu pulksteni.

Tajā laikā Jēzus izcieta sodu pie krusta par mūsu grēkiem. Tad Viņš
sacīja: „Viss piepildīts” (Jāņa 19:30) un nomira. Cilvēki, kuri bija
sapulcējušies krusta tuvumā, varēja sajust, kā drebēja zeme. Sākās
zemestrīce.
Viens no kareivjiem teica: „Patiesi, šis bija Dieva Dēls.” (Pēc Mateja
27:54.)
„Jēzus mani mīl.”

Vai tu saproti, ka Jēzus, Dieva Dēls, nomira par tevi? Iedomājies, ka
visi šie punktiņi uz baltās tāfeles ir sliktās lietas, kuras tu dari. Kungs
Jēzus saņēma sodu tavā vietā, lai Viņš varētu tos visus nodzēst.
Parādiet uz tāfeles uzzīmētos punktiņus un tad tos visus nodzēsiet.

Ja tu nožēlo to, ka esi bijis slikts, un tici tam, ka Jēzus miris, lai glābtu
tevi, tu vari lūgt, lai Viņš attīra tevi no visiem grēkiem.
Viņš būs tavs Glābējs.
Tu vari ar Jēzu sarunāties jebkurā laikā – pirms gulētiešanas vai pa
ceļam uz bērnudārzu, vai arī spēlējoties.
Attēls PSAV4-6
Pēc tam kad Jēzus bija nomiris, zemestrīce norima un uzspīdēja saule.
Divi no Jēzus draugiem lūdza atļauju Viņu apglabāt. Viņi ietina Kungu
Jēzu tīrā audeklā.
Ļaujiet bērniem pieskarties baltai drāniņai un pasmaržot sausās smaržas –
ziedlapiņas un garšvielas.

Tad draugi aiznesa Jēzus miesas uz klintī izcirstu kapu, kura priekšā
aizvēla lielu akmeni. Bēdu sagrauzti, viņi aizgāja mājās. Jēzus ienaidnieki
nebija aizmirsuši Jēzus teikto, ka Viņš būs atkal dzīvs, jo celsies augšām.
Viņi gan tam neticēja. Tomēr viņi iedomājās, ka Jēzus mācekļi varētu
nozagt Jēzus miesas, liekot noticēt, ka Viņš ir augšāmcēlies. „Mums
kaps jāapsargā,” viņi nolēma. Tā nu sargkareivji palika kapu apsargāt.
Vai kareivji varēja apturēt Jēzus augšāmcelšanos?
Lai bērni atbild.

Protams, nē! Viņš ir Dieva Dēls un daudz varenāks par visu un visiem!
Ja Jēzus Kristus ir atbrīvojis tevi no visiem taviem grēkiem, tu gribēsi
par to Viņam pateikties atkal un atkal.
Es vēlos Viņam pateikties tieši tagad par to, ka Viņš nomiris par mani.
Ja arī tu gribi Viņam pateikties, tad atkārto šos vārdus kopā ar mani:
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„Mīļais Kungs Jēzu, paldies, ka Tu nomiri pie krusta par maniem
grēkiem. Āmen.”
Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1. Kas ir Kristus? (Jēzus, Dieva Dēls.)
2. Kas ir grēks? (Nepareizas lietas, kuras tu domā, saki vai dari.)
3. Kāpēc Dievs sūtīja Jēzu uz zemi? (Lai Viņš izciestu sodu par mūsu
grēkiem.)
Bībeles stunda (1.–3. daļa)
1. Kāpēc Dievs ļāva sodīt Jēzu par taviem un maniem grēkiem? (Viņš
mūs mīlēja.)
2. Kā kareivji izturējās pret Jēzu? Ko viņi nodarīja Viņam? (Viņi Viņu
izsmēja un sita. Viņi uzlika Viņam ķēniņa apmetni un kroni,
izliekoties, ka pielūdz Viņu.)
3. Kāpēc Jēzus neko nedarīja? (Jēzus mūs mīlēja un gribēja mūs glābt.)
4. Kā kareivji sita Jēzu krustā? (Viņi pienagloja Viņa rokas un kājas
pie krusta.)
5. Kāpēc Jēzus tika sists krustā? (Viņš saņēma sodu par taviem un
maniem grēkiem.)
6. Vai vari nosaukt dažus no saviem grēkiem, par kuriem sodīja Jēzu?
(Atbildes būs atšķirīgas, piemēram, būt ļaunam, nepaklausīgam,
niķīgam, melot, nedalīties ne ar vienu, nepalīdzēt nevienam utt.)
7. Kas notika, kamēr Jēzus karājās pie krusta? Kā pārmainījās debesis
un zeme? (Debesis apmācās, un zeme drebēja.)
8. Kas notika ar Jēzu, kad Viņš nomira? (Draugi ietina Viņa miesu
un ielika to kapā; trešajā dienā Viņš augšāmcēlās.)

56

5. stunda

Jēzus ir augšāmcēlies
Rakstu vietas
skolotājam

Mateja 27:65-66
Mateja 28:1-4,11
Lūkas 24:1-11,36-47
Jāņa20:1-20

Centrālā patiesība

Jēzus, Dieva Dēls, ir dzīvs

Pielikums

Neatpestītiem: Tu vari Viņu iepazīt.
Atpestītiem: Pastāsti citiem šo labo vēsti.

Bībeles pants

Grafiks

Sagaidīšana

„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem…un Viņš aprakts, un…
augšāmcēlies… ” (1. Korintiešiem 15:3-4)
Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

Atskaņo maigu mūziku. Sasveicinies ar bērniem,
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu
zīmītes.
“Puzles likšana, lai atkārtotu”
Laikā, kad bērni mēģina salikt puzli, palīdzi
viņiem atkārtot Evaņģēlija vēsti.

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs
w Vārdu zīmīte katram
bērnam (81. lpp.)
w Krusta un kapa attēli (83.
lpp.), kas sagriezti, lai
izveidotu puzli

Sagaidīšana

Lūgšana

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)
w Ziedojumu trauks vai
groziņš

Vadi bērnus lūgšanā vai arī liec viņiem lūgt kopā
ar tevi vārdu pa vārdam: “Mīļais Dievs, paldies,
ka Tu sūtīji Jēzu nomirt pie krusta par maniem
grēkiem un par to, ka Viņš augšāmcēlās. Paldies,
ka varu citiem pastāstīt par Viņu. Jēzus vārdā.
Āmen.”
Skaitāmpants “Dievs to sacījis”
“Mans Dievs ir tik liels”
Dziesma
(pēc izvēles) Aicini bērnus ziedot, ieliekot naudu
Ziedojums
ziedojumu traukā vai grozā, kuru padod no rokas
rokā. (Noteikti informē vecākus par to, kā nauda
tiks izlietota.)

Bībeles pants

w Vai nu PSAV-k, PSAV-l,
PSAV-m, PSAV-o un
PSAV-p, vai
PSAV-R9, PSAV-R10,
PSAV-R11, PSAV-R13
un PSAV-R14 (79.-80.
lpp.)
w Norādījumi (60. lpp.)
w Darbības (15. lpp.)

Pants
Atkārtošana

Aktivitāte

Lūgšana
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“Skaitāmpants ar kustībām”
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Grafiks

Kas ir nepieciešams

Izkustēšanās

?

Kas ir jādara

Aktivitāte

“Ej, pastāsti kādam!”
Ej kopā ar bērniem apkārt pa istabu un visi
atkārtojiet darbības, kas varētu viņus aizvest
pie kāda, kuram jāpastāsta par Jēzu – par to, kā
Viņš nomira pie krusta un kā atkal augšāmcēlās
(piemēram, staigāšana, skriešana, lēkāšana,
lekšana).

Bībeles
nodarbība

w Nodarbības teksts (62.
lpp.)
w PSAV5-1, PSAV5-2,
PSAV5-3, PSAV5-4,
PSAV5-5 un PSAV5-6
w “Bībelei es ticu” –
dziesma, kuru attēlo
w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)
w Kareivja attēls
w Smaržvielu maisījums
w Maizes šķēlītes un medus

Stunda

“Jēzus ir augšāmcēlies”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās. Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā,
novieto uzskates materiālus uz molberta bērnu
acu augstumā.

Atkārtošana

w Lieldienu grozs
w Katram bērnam viena
plastmasas ola ar
saldumiem
w Jautājumi (65. lpp.)

Spēle

“Lieldienu grozs”
Kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš var
izvēlēties no groza vienu olu un apēst tajā
paslēpto gardumu. Olas var arī paslēpt. Tad
katrs, kurš atbildējis uz kādu jautājumu, dodas
meklēt olu.

w Teksts stāstam, kas jālasa
priekšā (66. lpp.)
w Paklājiņš

Aktivitāte

Stāstu lasīšanas laiks, kad bērni sasēžas uz “stāstu
paklājiņa” un klausās tavu stāstu.

w Pašu izvēlēts ēdiens
(paturi prātā, ka kādam
no bērniem varētu būt
alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai aizietu uz tualeti un nomazgātu
rokas.
Lūgšana
Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par
ēdienu.
Uzkodas
Maltītes laikā atkārtojiet stundā mācīto. (Piezīme:
stundas laikā var pagaršot īpaši izvēlēto pārtiku,
lai veicinātu mācīšanos ar piemēru, bet porcijām
jābūt ļoti mazām, lai bērni labprāt ēstu uzkodām
paredzētajā laikā.)

Stāsts lasīšanai priekšā

Uzkodas
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Grafiks

Kas ir nepieciešams

Kas ir jādara

Radošas
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w Paraugs (86. lpp.)
w Katram bērnam viens
papīra šķīvis 23 cm
diametrā
w Vaska krītiņi vai marķieri
w Skavotājs un skavas
w Rokdarbu nazis
w Katram bērnam viens
auduma gabaliņš vai
salvete
w Darba lapa katram
bērnam
w No bieza papīra izgriezts
akmens, katram bērnam
viens
w Caurspīdīga līmlente
w Veidošanas masa vai māls
(8. lpp.)

“Tukšais kaps”
Bērni var izkrāsot papīra šķīvja ārpusi. Uzlociet
tā malas un sastipriniet, kā parādīts 86. lpp.
instrukcijā. Bērni var atlocīt akmeni, lai redzētu
tukšo kapu. Tad iekšpusē pielīmējiet auduma
gabaliņu vai salveti, kas liecinātu par kapā atrasto
līķautu.
Darba lapa* “Kaps bija tukšs”
Pie attēla piestiprini pelēku akmeni. Parādi, kā
to var atlocīt atpakaļ.
Veidošanas masa
“Viņa šeit nav”
Liec bērniem izveidot klintī izcirsto kapu. Uzdod
jautājumus, lai palīdzētu atkārtot, kas notika.

Papildu
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

Aktivitāte
w Kārba olām
w 12 plastmasas olas
w Tālāk sarakstā uzskaitītās
lietas vai to attēli 87. lpp.:
1. Papīra palmu lapa
2. Maizes gabaliņš
(Lieldienu)
3. Sudraba monēta
4. Plastmasas ziediņš
Aktivitāte
(Ģetzemanes dārzs)
5. Virves gals (arests)
6. Ērkšķi
7. Krusts vai nagla
8. Balts audums
9. Garšvielas vai
smaržvielu maisījums
10. Akmens
11. Eņģeļa attēls
12. Nekas (tukšais kaps)

Aktivitāte

“Olu iepakojums atkārtošanai”
Katrā plastmasas olā ieliec vienu lietu vai
attēlu un sanumurē olas tādā secībā, kādā bija
notikumi, kurus simbolizē šīs lietas. Sakārto
olas kastītē pirms bērnu ierašanās. Izdali katram
bērnam vienu vai vairākas olas. Tad atveriet tās
pareizā secībā un aicini bērnus pastāstīt, kā šī lieta
saistīta ar Lieldienu stāstu. (Dažas lietas attiecas
uz 1.–4. stundu).
“Lieldienu atcere”
Uz paplātes saliec četras vai vairāk lietas vai to
attēlus. Ļauj bērniem uzmanīgi apskatīt to dažas
sekundes. Tad, bērniem neredzot, paslēp vienu
no lietām. Liec bērniem minēt, kura no lietām
pazudusi, un tad pastāstīt par to. Aktivitāti var
atkārtot vairākas reizes, izvēloties citas lietas vai
attēlus.

*Darba lapas angļu valodā www.cefonline.com
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Kā mācīt Bībeles pantu
Bībeles pants
„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem… un Viņš aprakts, un …
augšāmcēlies…” (1. Korintiešiem 15:3-4)
Ievads
Iedomājies, ka tev liek iet uz savu istabu, bet tavs brālis vai māsa
saka: „Es iešu tavā vietā.” Kā tu justos?
Lai bērni atbild.
Es zinu, ka ir Kāds, kurš uzņēmās vēl nopietnāku sodu tavā vietā.
Viņa vārds ir Jēzus Kristus.
Prezentācija
Bībelē, 1. Korintiešiem 15:3-4 ir pastāstīts, ko Jēzus darīja.
Atkārtojiet rakstu vietas adresi trīs reizes: sasitot plaukstas priekšā, aiz
muguras un virs galvas.
Palūdziet kādam bērnam atšķirt 1. Korintiešiem 15:3-4 jūsu Bībelē,
kur ielikta grāmatzīme. Izlasiet šo rakstu vietu, pēc tam parādiet
attēlus PSAV-k, PSAV-l, PSAV-m, PSAV-o un PSAV-p vai PSAV-R9,
PSAV-R10, PSAV-R11, PSAV-R13 un PSAV-R14.
Skaidrojums
Kristus miris par mūsu grēkiem – Jēzus Kristus, Dievs Dēls, mira pie
krusta, lai uzņemtos sodu, kuru Dievs uzlika Viņam par taviem un
maniem grēkiem. Tāpēc, ka Viņš tika sodīts, tu vari saņemt grēku
piedošanu.
Un… aprakts… un augšāmcēlies – Jēzu apglabāja klintī izcirstā alā,
ko sauc par kapu. Tam priekšā bija aizvelts liels akmens. Tomēr
trešās dienas rītā Jēzus augšāmcēlās no mirušajiem! Akmens bija
novelts, lai parādītu, ka kaps ir tukšs un Jēzus tur vairs nav. Viņš bija
dzīvs! Viņš gāja, sarunājās un ēda. Četrdesmit dienās Viņu redzēja
daudz ļaužu un Viņam pat pieskārās. Tad Viņš atgriezās Debesīs.
Mēs zinām, ka tā ir patiesība, jo par to stāstīts Dieva Vārdā, Bībelē.
Pielietojums
Neatpestītiem: Ja tu zini, ka esi grēkojis, un tici, ka Jēzus tika
sodīts par taviem grēkiem, tu vari pieņemt Jēzu kā savu
Glābēju. Dievs piedos tavus grēkus, un tu kļūsi par
Dieva bērnu uz mūžīgiem laikiem.
Atpestītiem: Ja tu esi pieņēmis Jēzu kā savu Glābēju, pastāsti arī
citiem Evaņģēlija vēsti, ka Jēzus ir dzīvs. Tāpēc, ka Jēzus
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augšāmcēlās, mēs zinām, ka Viņš īstenoja Dieva plānu,
uzņemdamies sodu par mūsu grēkiem.
Atkārtojums
„Skaitāmpants ar kustībām”
Atkārtojiet pantu vārdu pa vārdam, izpildot norādītās darbības.
Tad noskaitiet visu pantu, izmantojot simbolus.
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Stunda - 1. daļa
Pa ceļam uz kapu sievietes domāja: „Kā mēs izkustināsim akmeni? Tas
ir pārāk smags!”
Ko tu viņām gribētu pateikt?
Lai bērni pastāsta, kas notika ar akmeni.

Pienākušas tuvāk, sievietes redzēja, ka akmens ir novelts nost. Marija
skrēja pa priekšu un ieskatījās kapā. Jēzus ķermeņa tur nebija. Viņa
bija pārsteigta un noraizējusies. Kas gan ir noticis? Tad Marija izskrēja
pie Pētera un Jāņa, lai pastāstītu abiem Jēzus tuvākajiem draugiem par
notikušo.
Bērni attēlo, ka ir pārsteigti un skrien sameklēt Jēzus mācekļus.

Attēls PSAV5-1
Trešās dienas rītā (tā bija svētdiena) pēkšņi sākās zemestrīce.
Sapurinieties.

Nodrebēja zeme, un parādījās eņģelis. Viņš nostūma akmeni no ieejas
kapā. Tad eņģelis apsēdās uz akmens! Kareivji nobijās un pamiruši
nokrita zemē. Kad viņi “atjēdzās”, viņi ieraudzīja, ka kaps ir tukšs.
Pārbijušies viņi steidzās par notikušos pastāstīt Jēzus ienaidniekiem.
Bērni tēlo karavīrus, vispirms nokrīt zemē un tad aizskrien.

Redzot Dieva spēku, karavīri pārbijās. Dievs ir stiprs, Viņš var
aizvelt prom ikvienu akmeni. Dievs ir spēcīgāks par karavīriem. Viņš
radīja akmeņus, eņģeļus, karavīrus un visus cilvēkus pasaulē. Jēzus
augšāmcelšana bija visvarenākais darbs.
“Mans Dievs ir tik liels.”

Eņģelis novēla akmeni, lai cilvēki redzētu, ka Jēzus nebija kapā. Viņš
ir dzīvs. Jēzum nebija vajadzības novelt akmeni, lai tiktu ārā no kapa.
Viņa tur nebija! Taču neviens to nezināja.
Jēzus draugi bija ļoti noskumuši. Viņi domāja, ka nekad neredzēs Jēzu.
Viņi nekad vairs nevarēs sarunāties ar Jēzu. Viņiem ļoti trūka Jēzus
klātbūtnes.
Mirusi persona neko nevar darīt tavā labā. Tā nevar tev palīdzēt. Tā
nedzird tevi. Tā nevar būt kopā tevi. Taču Jēzus augšāmcēlās. Viņš
nav miris. Viņš var tev palīdzēt. Viņš dzird tevi, Viņš var būt kopā ar
tevi vienmēr. Pateicies Viņam un stāsti visiem saviem draugiem, ka
Jēzus ir dzīvs.
Attēls PSAV5-2
Tajā svētdienā agri, agri Marija Magdalēna un vēl dažas sievietes,
paņēmušas smaržvielas, devās uz Jēzus kapavietu, lai apliecinātu savu
mīlestību pret Jēzu.
Ļaujiet bērniem pasmaržot smaržvielas.

Ejot pa ceļiņu uz kapavietu, iespējams, ka sievietes domāja: “Kā gan
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mēs novelsim akmeni? Mēs to nespēsim.”
Ko tu viņām teiktu?
Ļaujiet bērniem pastāstīt, kas noticis ar akmeni.

Piegājušas tuvāk, viņas ieraudzīja, ka akmens ir novelts. Marija ieskrēja
alā, kas bija kapavieta. Viņa redzēja, ka Jēzus ķermeņa tur vairs nav.
Viņa nobijās. Marija nezināja, kas bija noticis. Viņa steidzās pie Pētera
un Jāņa, Jēzus tuvākajiem draugiem, lai pastāstītu par notikušo.
Bērni tēlo izbrīnu un dodas meklēt mācekļus.

2. daļa
Attēls PSAV5-3
Marija aizskrēja pie Pētera un Jāņa, bet pārējās sievietes palika pie kapa.
Viņām pienāca klāt divi eņģeļi un sacīja: „Jūs meklējat Jēzu, vai ne?
Viņa te nav. Viņš ir dzīvs.” (Pēc Mateja 28:5-6 un Lūkas 24:5-7.)
Sievietes ieskatījās kapā un redzēja, ka Jēzus tur nav. Tur bija tikai
audums, kurā bija ietīts Jēzus ķermenis. Tad sievietes atcerējās, ka Jēzus
viņām bija teicis, ka nāks atpakaļ dzīvē – augšāmcelsies.
Jēzus bija turējis Savu solījumu, un Viņš joprojām ir dzīvs! Kad tu
saproti, ka Viņš nomira par tevi, un lūdz, lai Jēzus atbrīvo tevi no grēka,
Viņš to darīs, jo ir augšāmcēlies. Jēzus būs tavs labākais draugs. Tu vari
runāt ar Viņu jebkurā brīdī. Viņš ir dzīvs un ir vienmēr ar tevi. Viņš
tev palīdzēs un rūpēsies par tevi. Katru vakaru pirms gulētiešanas tu
vari pateikties Viņam par to, ka Viņš visu dienu bijis kopā ar tevi. Ir
tik brīnišķīgi iepazīt Jēzu!
„Bībelei es ticu” (1.–5. pants)

Sievietes bija tik priecīgas, dzirdot labo vēsti, ka tūlīt steidzās
to pastāstīt Jēzus draugiem.
Attēls PSAV5-4
Vai atceries, kā sauca sievieti, kura bija aizgājusi sameklēt Pēteri un Jāni?
Jā, tā bija Marija Magdalēna. Viņa pastāstīja Jēzus mācekļiem par tukšo
kapu, un viņi trijatā steidzās turp. Ko viņi redzēja, kad ieskatījās kapā?
Lai bērni atbild.

Arī Pēteris un Jānis brīnījās, bet viņi nedomāja, ka mirušo kāds ir
nozadzis. Viņi ticēja, ka Kungs Jēzus ir dzīvs.
Lai bērni attēlo, kā Pēteris, Jānis un Marija gāja uz Jēzus kapu. Pirms tam
Marija varētu teikt: „Pēteri, Jāni! Esmu tik priecīga, ka jūs atradu! No rīta mēs
gājām uz kapu ar smaržīgām zālēm Jēzus ķermenim, bet akmens bija novelts,
un Jēzus kapā vairs nebija!”

Divi eņģeļi uzrunāja Mariju: “Kāpēc tu raudi?”
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“Viņi paņēmuši no kapa Kungu, un mēs nezinām, kur viņi to likuši,”
Marija bēdīgi paskaidroja.
Ko tu teiktu Marijai, ja tu viņu satiktu dārzā?
Ļaujiet bērniem atbildēt.

Ja tu pazīsi Jēzu kā savu Glābēju un Draugu, tu gribēsi pastāstīt citiem,
ka Jēzus ir dzīvs. Pastāsti savai ģimenei un draugiem par Jēzu, īpaši
uzsverot, ka Jēzus ir dzīvs.
Palūdziet bērniem nosaukt to cilvēku vārdus, par kuriem jūs esat lasījuši Bībelē.
Jautājiet: “Ar ko Jēzus atšķiras no šiem cilvēkiem?” Palīdziet bērniem saskatīt,
ka vienīgi Jēzus ir Dieva Dēls un Viņš ir vienīgais, ar kuru viņi var iepazīties
personīgi.

3. daļa
Attēls PSAV5-5
Pēc sarunas ar eņģeļiem Marija Magdalēna pamanīja vēl kādu. Viņa
nodomāja, ka tas ir dārznieks. Iespējams, ka saraudāto acu dēļ viņa
nespēja skaidri saskatīt, kas tas ir.
Vīrietis uzrunāja Mariju: “Sieviete, kāpēc tu raudi? Ko tu meklē?”
“Kungs,” Marija atbildēja, “ja tu viņu esi aiznesis, saki man, kur tu
viņu esi licis.”
Vīrietis teica: “Marija.”
Marija pazina Viņa balsi! Tas bija Jēzus, kas stāvēja viņas priekšā. Viņš
bija dzīvs! Miruši cilvēki nerunā, un Jēzus sarunājās ar viņu. Marija
vēlējas pieskarties Jēzum, bet Viņš lika, lai Marijas iet un pastāsta
citiem, kas noticis.
Marija bija ļoti priecīga. Viņa bija pārliecināta, ka Kungs Jēzus ir dzīvs.
Tās bija labākās vēstis Jēzus mācekļiem. Marija priecīgi devās pie
viņiem. Ja Jēzus ir tavs Glābējs un Draugs, pastāsti citiem labās ziņas
par to, ka Viņš ir dzīvs.
Lai bērni pastāsta labās ziņas cits citam. Katrs lai pasaka: “Vai esi dzirdējis
vislabāko ziņu? Jēzus ir dzīvs! Pastāsti to arī citiem!”

Marijai nebija telefona, lai pazvanītu, tādēļ viņa steidzās pie mācekļiem
kājām. Viņa bija priecīgi satraukta. Iespējams, ka viņa mācekļiem teica
apmēram tā:
“Skolotājs ir dzīvs! Es Viņu redzēju. Jēzus mani pazina un uzrunāja
vārdā. Viņš teica, ka vēlas satikties arī ar jums.”
Taču mācekļi nespēja noticēt ne Marijai, ne citām sievietēm. Viņi
domāja, ka tas, ko viņas teica, nevar notikt.
Attēls PSAV5-6
Tajā vakarā mācekļi atradās istabā un bija aizslēguši durvis. Viņi sprieda
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par to, ko sievietes tiem bija stāstījušas un ko bija redzējuši Pēteris un
Jānis. Tad divi no mācekļiem pastāstīja, kā pa ceļam bija satikuši Jēzu.
Piepeši parādījās Jēzus. Viņš stāvēja istabas vidū. Viņam pat nevajadzēja
atvērt durvis, lai tiktu iekšā!
„Miers ar jums!” Jēzus sacīja. (Lūkas 24:36)
Mācekļi pārbijās. Vai tiešām tas ir Jēzus? Varbūt tas ir spoks?
Bet Jēzus viņiem noprasīja: „Kāpēc jūs esat tā izbijušies? Kāpēc jūs
neticat?” (Pēc Lūkas 24:38.)
Viņš parādīja Savas rokas un kājas, lai mācekļi varētu redzēt naglu
atstātās pēdas, kad kareivji sita Jēzu krustā. Jā, tas bija Jēzus, bet vai
Viņš bija īsts?
Tad Jēzus sacīja: „Vai jums te ir kas ēdams?” (Pēc Lūkas 24:41.)
Mācekļi pasniedza Viņam gabalu ceptas zivs un tīru medu, un Jēzus
ēda to! Jēzus gribēja, lai Viņa draugi saprastu, ka Viņš tiešām ir dzīvs.
Nu gan viņi bija par to pārliecināti! Viņi visi ticēja Jēzum.
Apēdiet maizes šķēlītes ar medu.

Kungs Jēzus vēlas, lai arī tu ticētu. Viņš grib, lai tu būtu pārliecināts
par to, ka Viņš miris par taviem grēkiem un ir dzīvs arī šodien. Kad tu
ticēsi un uzticēsies Jēzum, Viņš piedos tev visus tavus grēkus – visu,
ko sliktu tu būtu darījis. Viņš palīdzēs tev dzīvot tā, kā Viņš to vēlas.
Viņš vienmēr būs ar tevi. Viņš var to visu izdarīt tāpēc, ka ir dzīvs!
„Slavēts ir Tā Kunga vārds.”

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1. Kas miris, lai izciestu sodu par mūsu grēkiem un augšāmcēlies?
(Jēzus Kristus)
2. Kā var grēkot bērns tavā vecumā? Ko darīt? (Atbildes būs atšķirīgas.
Piemēram, būt nepaklausīgs, ļauns, negribēt dalīties ar citiem
u.tml.)
3. Ko darīja Jēzus trīs dienas pēc Savas nāves? (Viņš atkal kļuva
dzīvs – augšāmcēlās.)
Bībeles stunda (1.–3. daļa)
1. Kas ir kaps? (Vieta, kur apglabā cilvēkus.)
2. Kas atvēra Jēzus kapu? (Eņģelis novēla akmeni.)
3. Kas ir daudzkārt stiprāks un varenāks par jebkuru milzīgu akmeni,
kareivjiem vai ko citu? (Dievs)
4. Ko sievietes nesa uz Jēzus kapu? (Smaržīgas zāles, ar ko apkopt
Jēzus ķermeni.)
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5. Kas pateica sievietēm, kāpēc kaps ir tukšs? (Eņģeļi)
6. Kāpēc Jēzus nomira pie krusta? (Lai izciestu sodu par mūsu grēkiem
un tad augšāmceltos.)
7. Kas atnāca uz tukšo kapu, bet neredzēja ne eņģeļus, ne Jēzu Kristu?
(Pēteris un Jānis.)
8. Ko kapā redzēja Pēteris un Jānis? (Audumu, kurā bija ietīts Jēzus
ķermenis.)
9. Kas sarunājās ar Mariju Magdalēnu pie tukšā kapa? (Eņģeļi un
Jēzus.)
10. Ko Jēzus lika Marijai darīt? (Iet un pastāstīt, ka Jēzus ir dzīvs.)
11. Ko Jēzus darīja, lai palīdzētu mācekļiem saprast, ka ir dzīvs? (Viņš
parādījās viņiem; parādīja naglu atstātās pēdas Savās rokās un kājās;
ēda īstu ēdienu.)
12. Kā Jēzus iekļuva istabā? Vai bija kas neparasts? (Viņš ienāca,
neatslēdzis durvis.)
Stāsts lasīšanai priekšā
Vai kādam no jums ir vārds, kas ir saīsināts no garāka vārda? Mans
īstais vārds ir Cakarija, bet visi mani sauc par Zaku, un man tas pat
patīk labāk.
Man ļoti patīk spēlēties ar draugiem. Viena no spēlēm ir „Es vēlos”.
Mēs sasēžamies aplī, un katrs pasaka kādu vēlēšanos. Reizēm tas ir
jocīgi. Piemēram, viens gribētu jāt ar kamieli pa tuksnesi, kāds cits
gribētu būt milzis.
Es gan gribētu aprunāties ar Mozu. Viņš sensenos laikos, kad pirmo
reizi bija Lieldienas, vadīja mūsu tautu. Kad stāstu draugiem par savu
vēlēšanos, viņi saka: “Tas nav iespējams! Mozus ir miris. Tu nevari
sarunāties ar cilvēkiem, kuri ir miruši.” Es zinu, ka viņiem ir taisnība –
mēs nevaram iepazīties ar cilvēkiem, kuri vairs nav dzīvi.
Tomēr esmu dzirdējis savādas lietas. Dažreiz man patīk ieklausīties
pieaugušo sarunās, un vakar vakarā es dzirdēju viņus runājam par Jēzu,
par Skolotāju, kurš tika nonāvēts pie krusta. Ir cilvēki, kuri apgalvo,
ka Viņš ir dzīvs. Mans tēvocis aizgāja pie Bartolomeja, Jēzus drauga,
lai noskaidrotu, vai tam var ticēt. Bartolomejs sacīja, ka tā ir patiesība
un ka Jēzus ir augšāmcēlies. Viņš pat bija sarunājies ar Jēzu un redzējis
Viņu ēdam zivi. Jēzus nomira, bet ir atkal dzīvs.
Tagad man ir jauna vēlēšanās. Es gribu satikt Jēzu. Es labprāt ar Viņu
parunātos.
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6. stunda

Jēzus atgriežas Debesīs
Rakstu vietas
skolotājam

Jāņa 14:2-3
Apustuļu darbi1:3-11

Centrālā patiesība

Kungs Jēzus tagad ir Debesīs.

Pielietojums

Neatpestītiem: Kādu dienu tu varēsi satikt Jēzu Kristu, ja vien tu
uzticēsies Viņam kā savam Glābējam.
Atpestītiem: Tu vari gaidīt dienu, kad arī būsi Debesīs.

Bībeles pants

Grafiks

Sagaidīšana

„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem… un Viņš aprakts, un…
augšāmcēlies… un… Viņš ir parādījies…” (1. Korintiešiem 15:3-5)
Kas ir nepieciešams

Kas jādara

Atskaņo maigu mūziku. Sasveicinies ar bērniem,
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu
zīmītes.
“Seko vadītājam”
Liec bērniem tev sekot, staigājot apkārt pa istabu,
tad atgriezieties vietā, no kuras sākāt gājienu. Tad
izstāsti viņiem, kā Jēzus nāca no Debesīm uz zemi
un tad atkal atgriezās Debesīs.

w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs
w Vārdu zīmīte katram
bērnam (81. lpp.)

Sagaidīšana

Lūgšana

w Ziedojumu trauks vai
groziņš

Vadi bērnus lūgšanā vai aicini atkārtot vārdu pa
vārdam: “Mīļais Dievs, paldies, ka Tu sūtīji Jēzu
Kristu nomirt pie krusta par maniem grēkiem
un par to, ka Viņš ir augšāmcēlies. Palīdzi man
dzīvot kā Tavam bērnam. Jēzus vārdā. Āmen. ”
Skaitāmpants “Dievs to sacījis”
Ziedojums
(pēc izvēles) Aicini bērnus ziedot, ieliekot naudu
ziedojumu traukā vai grozā, kuru padod no rokas
rokā. (Noteikti informē vecākus par to, kā nauda
tiks izlietota.)

Bībeles pants

Pants		 1. Korintiešiem 15:3-5
w Vai nu PSAV-k, PSAV-l,
Atkārtošana		 “Skaitāmpants ar kustībām”
PSAV-m, PSAV-o,
PSAV-p un PSAV-r,
vai PSAV-R9, PSAV-R10,
PSAV-R11, PSAV-R13,
PSAV-R14 un PSAV-R16
(79.-80. lpp.)
w Norādījumi (70. lpp.)
w Darbības (15. lpp.)

Aktivitāte

Lūgšana
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Grafiks

Kas ir nepieciešams

Izkustēšanās

?

Kas jādara

Aktivitāte
“Kad es esmu laimīga”
Bērniem jāseko tavam paraugam, attēlojot izteiktās darbības.
Kad esmu laimīga, es smaidu.
Kad esmu laimīga, es griežos.
Kad esmu laimīga, es lēkāju.
Kad esmu laimīga, es māju ar rokām.
Kad esmu laimīga, es lecu uz augšu.
Kad esmu laimīga, es smejos.
Es esmu laimīga tāpēc, ka Jēzus ir dzīvs!

Bībeles
nodarbība

w Nodarbības teksts (72.
lpp.)
w PSAV6-1, PSAV6-2,
PSAV6-3, PSAV6-4,
PSAV6-5 un PSAV6-6
w “Bībelei es ticu” –
dziesma, kuru attēlo
w Mūzikas CD un CD
atskaņotājs; dziesmu
grāmata vai dziesmu
teksti (15.-16. lpp.)
w Uzskates materiāls ar 500
punktiņiem
w Salokāma Bībele –
Evaņģēlija vēsts (90. lpp.)

Stunda

“Jēzus atgriežas Debesīs”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās. Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā,
bērnu acu augstumā novieto uzskates materiālus
uz molberta.

Atkārtošana

w Sejiņas no radošās
aktivitātes (pēc izvēles)
w Jautājumi (75. lpp.)

Spēle

“Laimīgs vai bēdīgs”
Sākumā visi bērni rāda bēdīgas sejas. Kad kāds
bērns atbild uz jautājumu, bērniem jārāda
priecīgas sejas.

w Teksts stāstam, kas jālasa
priekšā (75. lpp.)
w Paklājiņš

Aktivitāte

Stāstu lasīšanas laiks, kad bērni sasēžas uz “stāstu
paklājiņa” un klausās tavu stāstu.

w Pašu izvēlēts ēdiens
(paturi prātā, ka kādam
no bērniem varētu būt
alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai aizietu uz tualeti un nomazgātu
rokas.
Lūgšana
Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par
ēdienu.
Uzkodas
Maltītes laikā atkārtojiet stundā mācīto. (Piezīme:
stundas laikā var pagaršot īpaši izvēlēto pārtiku,
lai veicinātu mācīšanos ar piemēru, bet porcijām
jābūt ļoti mazām, lai bērni labprāt ēstu uzkodām
paredzētajā laikā.)

Stāsts lasīšanai priekšā

Cienasts
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Grafiks

Kas ir nepieciešams

Kas jādara

Radošas
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w Katram bērnam1 kociņš
w Katram bērnam divi
papīra vai kartona aplīši,
10 cm diametrā
w Vaska krītiņi vai
marķieri
w Līme
w Darba lapas, katram
bērnam sava
w Pildspalva ar
spīdumiņiem vai
spīdumiņi un līme
w Veidošanas masa un māls
(8. lpp.)

Aktivitāte

Papildu
aktivitātes
(izvēlies
vienu)

w Ceļasoma ar lietām vai
attēliem (88.-89. lpp.),
kuri atgādina par to, ko
redzēsim Debesīs (eņģeļi,
mājokļi, Jēzus, Dzīvības
koks, ielas un pilsēta no
tīra zelta), un lietām,
kuru nebūs Paradīzē
(skumjas, slimības,
baznīca, saule, lampas,
nakts, grēks).
w Vai nu PSAV-k, PSAV-l,
PSAV-m, PSAV-o,
PSAV-p un PSAV-r,
vai PSAV-R9, vai
PSAV-R10, PSAV-R11,
PSAV-R13, PSAV-R14
un PSAV-R16
(79.-80. lpp.)

Aktivitāte

“Laimīgas/bēdīgas sejiņas”
Iedod katram bērnam divus apļus un kociņu.
Uz viena apļa jāuzzīmē laimīga sejiņa, bet uz
otra – bēdīga. Tad abus apļus var salīmēt kopā ar
kociņu pa vidu un izmantot atkārtošanas spēlei.
Tās var izmantot, lai atkārtotu, cik laimīga vieta
ir Paradīze, nosaucot labās un laimīgās lietas,
kas Paradīzē ir, un pārrunājot, kādu bēdīgu
lietu tur nav.
Darba lapa* “Dieva bērni kādu dienu nonāks Paradīzē”
Aiciniet bērnus izdekorēt “Debesis”, izmantojot
spīdumiņus, pildspalvas ar spīdumiem un līmi.
Veidošanas masa “Viņš atgriezīsies”
Lieciet bērniem izveidot mākoņus un pārrunājiet,
ka kādu dienu Jēzus atgriezīsies, parādoties
mākoņos.

Aktivitāte

“Ceļasoma Paradīzei”
Iesaisti savu palīgu, kuram jāienāk istabā ar
ceļasomu rokā. Kad tu jautā, kas atrodas somā,
viņam jāatbild, ka viņš sakravājis ceļasomu, lai
dotos uz Debesīm. Izkravājiet somu, izņemot
tajā ieliktās lietas, un pārrunājiet, vai tās ir lietas,
kuras būs vai nebūs Paradīzē. Izmetiet ārā lietas,
kuru tur nebūs, un salieciet atpakaļ somā lietas,
kuras būs Paradīzē.
“Izveido pantu”
Ieliec somā vai maisiņā simbolus, kas attēlo
kādu pantu. Lūdz kādam bērnam izvilkt vienu
simbolu un pastāstīt par to. Kad visi simboli
izvilkti, salieciet tos pareizā secībā un noskaitiet
visu Bībeles pantu. Tu varētu sagatavot nelielus
līdzīgus komplektus, kurus bērni varētu ņemt
līdzi uz mājām.

*Darba lapas angļu valodā www.cefonline.com
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Kā mācīt Bībeles pantu
Bībeles pants
„… Kristus ir miris par mūsu grēkiem… un Viņš aprakts, un…
augšāmcēlies… un ir parādījies.” (1. Korintiešiem 15:3-5)
Ievads
Parādi kartītes PSAV-k, PSAV-l, PSAV-m, PSAV-o, PSAV-p
un PSAV-r vai PSAV-R9, PSAV-R10, PSAV-R11, PSAV-R13,
PSAV-R14 un PSAV-R16.
Es redzu vēl vienu attēlu mūsu Bībeles pantā, kuru šodien lasām.
Vai jūs to redzat?
Atvēli laiku atbildēm.
Gan jūs, gan es varam saskatīt acis.
Prezentācija
1. Korintiešiem 15:3-4. un 5. pants.
Atkārtojiet rakstu vietas adresi trīs reizes: vispirms lēni, tad nedaudz
ātrāk un tad ātri.
Palūdz kādam bērnam palīdzēt atrast 1. Korintiešiem 15:3, 4 un 5
tavā Bībelē, atverot lappusi, kurā ielikta grāmatzīme. Izlasi šo rakstu
vietu.
Skaidrojums
Kristus miris par mūsu grēkiem – Dieva Vārdā, Bībelē, rakstīts, ka
Jēzus Kristus mira pie krusta, lai uzņemtos sodu, kuru Dievs uzlika
Viņam par taviem un maniem grēkiem.
Un… aprakts…un augšāmcēlies – Jēzu apglabāja klintī izcirstā alā,
ko sauc par kapu. Tam priekšā bija aizvelts liels akmens. Tomēr
trešās dienas rītā Jēzus augšāmcēlās no mirušiem. Viņš bija dzīvs!
… un… ir parādījies – Jēzu redzēja Marija Magdalēna, kura
atnāca pie Viņa kapa, kā arī Viņa mācekļi. Daudz ļaužu redzēja
Jēzu, un Viņš ir parādījies vairāk nekā pieci simti brāļiem vienā
reizē (1. Korintiešiem 15:6)! Pēc četrdesmit dienām Jēzus atgriezās
Debesīs.
Pielietojums
Neatpestītajiem: Tu un es – mēs esam grēkojuši. Ja tu nesaņemsi
grēku piedošanu, tu būsi šķirts no Dieva uz mūžīgiem
laikiem un nekad nenonāksi Debesīs. Bet Jēzus, kurš
nekad nav grēkojis, tika sodīts par taviem grēkiem,
kad nomira pie krusta. Ja tu pieņemsi Jēzu kā savu
Glābēju, tavi grēki tiks tev piedoti. Tad tu kādu dienu
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nonāksi Paradīzē kā Dieva bērns un dzīvosi kopā ar
Dievu mūžīgi.
Atpestītiem: Pastāsti arī citiem Evaņģēlija vēsti.
Atkārtošana
“Pants ar kustībām”
Pantu atkārto frāzi pa frāzei, mācoties kustības. Pēc tam atkārtošanai
izmanto simbolu kartītes.
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Stunda - 1. daļa

Spēlējiet “Uzmini kas?” Stāsti par atgadījumu no savas dzīves, it kā tu būtu
kāds no Bībelē aprakstītajiem ļaudīm. Pēc katra apgalvojuma jautā: “Uzmini
kas?” un atvēli laiku bērnu atbildēm.

w

Mēs redzējām, ka eņģelis novēla akmeni no Jēzus kapa, un mūs
pārņēma tādas bailes, ka mēs kritām gar zemi. (Karavīri)

w

Mēs atnācām uz kapu agri no rīta un atnesām smaržvielas.
(Sievietes)

w

Kad es ieraudzīju, ka kaps ir tukšs, es steidzos sameklēt Pēteri un
Jāni. (Marija Magdalēna)

w

Eņģeļi mums pateica, ka Jēzus ir dzīvs. (Sievietes)

w

Mēs redzējām tukšo kapu un autus, bet eņģeļu tur nebija. (Jānis
un Pēteris.)

w

Es domāju, ka tas bija dārznieks, bet tas bija Jēzus. (Marija
Magdalēna)

w

Mēs redzējām Jēzu, kad Viņš ienāca istabā, kaut arī durvis bija
aizslēgtas. (Mācekļi)

Attēls PSAV6-1
Daudz ļaužu redzēja Jēzu pēc tam, kad Viņš bija augšāmcēlies. Visu
laiku Viņš nepalika kopā ar Saviem mācekļiem. Viņš gribēja, lai daudzi
cilvēki skaidri zinātu, ka Viņš ir dzīvs. Bībelē rakstīts, ka tajās dienās
Viņu redzēja daudz ļaužu, daudz vairāk nekā attēlots šajā zīmējumā.
Tik daudz ļaužu redzēja Jēzu.
Parādi uzskates materiālu ar 500 apļiem, kuri simbolizē 500 cilvēkus,
kuriem Jēzus parādījās.
“Bībelei es ticu” (1.-4. pants).

Kādu dienu Jēzus atkal atnāca pie Saviem mācekļiem un parādījās
viņiem. Viņi kopā uzkāpa Eļļas kalnā. Tur viņi apspriedās, un Jēzus
lika viņiem pildīt īpašu pienākumu, sacīdams: “Ejiet pa visu pasauli
un lieciniet par Mani!” (No Apustuļu darbiem 1:8.)
Tad Jēzus izteica brīnišķīgu apsolījumu: “Es vienmēr būšu pie jums.”
Esmu pārliecināta, ka mācekļi, to dzirdot, jutās laimīgi. Jēzus nesēdēja,
kā Viņš to mēdza darīt, bet runāja, kājās stāvot. Tad Viņš pacēla rokas,
lai viņus svētītu.
Attēls PSAV6-2
Mācekļi bija ļoti pārsteigti, kad viņi redzēja Jēzu paceļamies Debesīs.
Viņi tur stāvēja un skatījās uz debesīm, nespēdami noticēt tam, ko
redzēja. Drīz vien Jēzu aizsedza mākonis, bet mācekļi turpināja skatīties
uz debesīm.
Bērni stāv un skatās uz debesīm, kā to būtu darījuši mācekļi.
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Tad pienāca divi eņģeļi. Es izlasīšu jums no Bībeles, ko viņi sacīja.
Izlasi Apustuļu darbu 1:11.

Kur aizgāja Jēzus?
Atvēli laiku bērnu atbildēm.

Vai Viņš kādreiz atgriezīsies?
Jēzus vēl ir Paradīzē, un Viņš vēlas, lai arī tu kādu dienu tur būtu. Dieva
mājoklī nekad nebūs ne grēka, ne pārkāpumu.Tāpēc tev vajadzīgs Jēzus,
lai atbrīvotu tevi no visiem taviem grēkiem. Tad tu varēsi atgriezties pie
Viņa Debesīs un dzīvot tur mūžīgi. Tagad mēs nevaram redzēt Jēzu,
bet Viņš ir reāla persona. Viņš ir gan Debesīs, gan uz zemes vienlaicīgi.
Jēzus teica, ka ikviens, kurš tic Viņam, kaut arī neredz Viņu, ir laimīgs.
(Jāņa 20:29)
Debesis ir laimes vieta,
laimes vieta,
laimes pārpilna vieta.
Debesis ir laimes pārpilna vieta. Aleluja!
Jēzus ir vienīgais ceļš,
vienīgais ceļš,
vienīgais ceļš.
Jēzus ir vienīgais ceļš uz Debesīm.
(Melodija: “Londonas tilts”.)

2. daļa
Kas tev vislabāk patīk tavās mājās?
Atvēli laiku pastāstīt par mājām.

Attēls PSAV6-3
Bībelē rakstīts, ka Jēzus atgriezās Savās mājās, Debesīs. Es esmu
pārliecināta, ka tur bija lielas svinības. Tagad Jēzus valda Debesīs kopā
ar Dievu Tēvu. Eņģeļi Viņam paklausa un pielūdz Viņu. Tie, kuri
nomiruši, ir Debesīs, ja viņi mīlējuši Jēzu Kristu. Viņi ir laimīgi, jo
var slavēt Jēzu. Būt kopā ar Jēzu ir daudzkārt labāk nekā pavadīt pašas
jaukākās dienas šeit, uz zemes. Varbūt tu pazini kādu, kurš nomiris
un ir apglabāts kapsētā. Vai tu domā, kā viņi var būt Paradīzē, ja jau
tika apglabāti? Patiesībā tā cilvēka daļa, kas domā, jūt un mīl, netiek
apglabāta. Tā ir cilvēka dvēsele. Kad nomirst cilvēks, kurš pieder Jēzum,
Viņa dvēsele nonāk Paradīzē.
Paradīze ir vieta, kas ir gaismas pārpilna. Dievs Tēvs un Jēzus, Dievs
Dēls, piepilda Paradīzi ar Savu godību. Debesīs nav tumsas. Tur nav
arī grēka, tāpēc nekad nenotiks nekas slikts. Padomāsim, kādas sliktas
lietas nekad nenotiks Paradīzē.
Atvēli laiku to pārrunāt.

Attēls PSAV6-4
Paradīze būs skaista un laimīga vieta, kur pavadīt mūžību. Neviena
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glezna nevar attēlot, cik skaista tā ir. Vienīgi Bībelē varam atrast aprakstu
par Debesīm. Es jums izlasīšu dažus vārdus no Bībeles: “…Viņš mājos
viņu vidū, un tie būs Viņa ļaudis, un Dievs pats būs ar viņiem. Viņš
nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz
vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bijis, ir pagājis.” (Jāņa Atklāsmes
grāmata 21: 3-4)
Dievs saka, ka ir lietas, kuru nebūs Debesīs. Kādas tās ir? Kas liek tev
raudāt?
Iedrošini bērnus iesaistīties sarunā.

Paradīzē nebūs bēdu.
Vai kāds būs bēdīgs? (Bērni atbild: “Nē! Nē!”)
Vai kāds būs slikts? (Bērni atbild: “Nē! Nē!”)
Vai kāds būs priecīgs? (Bērni atbild: “Jā! Jā!”)
Vai visi būs priecīgi? (Bērni atbild: “Jā! Jā!”)
Paradīze ir vieta, kur valda laime un prieks.
3. daļa
Attēls PSAV6-5
Šajā attēlā redzam, ka cilvēki no dažādām zemēm nonāks Paradīzē.
Jēzus skatās grāmatā, kuru sauc par “Jēra Dzīvības grāmatu” (Atklāsmes
grāmata 21:27). Jēzus atbrīvojis no grēkiem visus tos cilvēkus, kuru
vārdi ierakstīti šajā grāmatā. Viņi ir tie, kuri nonāks Paradīzē, jo Kungs
Jēzus nomira pie krusta, lai viņi visi varētu dzīvot ar Viņu mūžīgi.
Kungs Jēzus vēlas, lai arī tu kādu dienu nonāktu Paradīzē. Varbūt tu
domā: “Bet es vēl negribu turp doties.” Brīdī, kad tu lūdz Jēzu kļūt
par tavu Glābēju, tu nenonāc Debesīs, bet turpini dzīvot uz zemes.
Tu apmeklē skolu, spēlējies ar saviem draugiem, paliec kopā ar savu
ģimeni. Jēzus ir kopā ar tevi šajā laikā. Viņš palīdz tev dzīvot Viņam.
Tavas dzīves beigās uz šīs zemes Viņš aizvedīs tevi uz Debesīm.
Jēzus ir vienīgais, kas var palīdzēt tev sagatavoties dzīvot kopā ar Dievu
uz mūžīgiem laikiem. Viņš sacīja: “ES ESMU ceļš… Neviens nenāk
pie Tēva kā vien caur Mani” (Jāņa 14:6).
Attēls PSAV6-6
Paradīze ir brīnišķīga vieta. Kungs Jēzus ir vienīgais, kurš var palīdzēt
mums sagatavoties dzīvei Paradīzē kopā ar Dievu. Vai nedomā, ka
mums vajadzētu pastāstīt arī pārējiem par to, ko šodien iemācījāmies?
Izdali katram bērnam salokāmo Bībeli (90. lpp.). Pārrunājiet katru attēlu.
Vingrinieties pastāstīt, kā nonākt Paradīzē, izmantojot šos attēlus.
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Attēls PSAV6-2
Kad Kungs Jēzus atgriezās Debesīs, eņģeļi pastāstīja mācekļiem, ka
Viņš nāks atkal. Tas gan vēl nav noticis, bet tas tiešām notiks. Viņš
negaidīti parādīsies Debesīs. Tad visi redzēs, ka Viņš ir varenais Ķēniņš.
Visi cilvēki, kuri Viņu mīl un ir iepazinuši Viņu kā savu Pestītāju –
Glābēju, būs kopā ar Viņu mūžīgi.
Slavēsim Viņu tieši tagad.
„Slavēts ir Tā Kunga vārds.”

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants
1. Kāpēc Jēzus nomira? (Lai uzņemtos sodu, kuru Dievs uzlika Viņam
par mūsu grēkiem.)
2. Kas notika pēc tam, kad Jēzus nomira? (Viņš tika apglabāts, trešajā
dienā augšāmcēlās, parādījās mācekļiem un citiem cilvēkiem
četrdesmit dienas un tad atgriezās Paradīzē.)
3.

Kā varam zināt, kas notika ar Jēzu? (Dievs par to mums stāsta
Savā Vārdā – Bībelē.)

Bībeles stunda (1.–3. daļa)
1. Kā Jēzus darīja zināmu cilvēkiem, ka Viņš atkal ir dzīvs? (Viņš
staigāja, sarunājās, ēda kopā ar viņiem, cilvēki varēja Viņu redzēt
un pat pieskarties Viņam.)
2.

Kā Jēzus atgriezās Paradīzē? (Viņš pacēlās Debesīs, un mākoņi
Viņu aizsedza.)

3. Kur tagad ir Jēzus? (Paradīzē, kopā ar Dievu Tēvu.)
4. Pastāsti man vienu lietu, ko tu zini par Dievu. (Vietu, kur mājo
Dievs, sauc par Paradīzi. Dievs ir labs, Viņš mani mīl.)
5. Pastāsti man vienu lietu, ko tu zini par Paradīzi. (Tur ir Dievs, Jēzus
un eņģeļi; tā ir laimīga vieta.)
6. Kas dzīvos kopā ar Dievu Debesīs? (Visi, kas pieņem Jēzu kā
Glābēju.)
7. Kā jutīsies cilvēki, kuri nonāks Debesīs? (Viņi būs laimīgi; nekad
nebūs slimi vai bēdīgi.)
8. Ko Dievs vēlas, lai Viņa bērni darītu pirms doties uz Debesīm?
(Pastāstīt citiem Labo Vēsti par Jēzu; dzīvot kā Viņa bērniem;
turpināt mācīties par to, ko Dievs vēlas, lai viņi darītu, un tad to
arī darīt – klausīt saviem vecākiem, būt laipniem un mīlošiem,
pielūgt un slavēt Dievu.)
9. Kā cilvēks var nonākt Debesīs, ja viņš ir apglabāts kapsētā? (Viņa
gars nonāk Debesīs.)
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10. Kā Jēzus nāks atkal? (Viņš parādīsies Debesīs.)
11. Kas to pastāstīja Jēzus mācekļiem? (Divi eņģeļi.)
Stāsts lasīšanai priekšā
Tagad esmu gadu vecāks. Mans tētis saka: “Zak, izskatās, ka tu būsi
garāks par mani!” Es tiešām ceru, ka tā būs! Es gribētu būt ļoti liels.
Pa šo laiku mūsu ģimenē ir bijis daudz notikumu. Es jums pastāstīšu
par visaizraujošāko. Mans tētis ļoti interesējās par Jēzu. Viņš sacīja, ka
gribētu satikt šo vīru, kurš bija miris, bet pēc tam augšāmcēlās. Taču
pēc kāda laika Jēzus vairs nebija atrodams. Viņa draugi teica, ka Viņš
atgriezies Paradīzē.
Kādu dienu pusdienlaikā mans tētis lūdza Dievu: “Kungs Dievs, lūdzu,
parādi mums, vai Jēzus ir tas, kuru Tu solīji sūtīt!”
Dievs atbildēja uz šo lūgšanu, kad kādu dienu mans tēvs satika savu
draugu, kurš bija tuvs Jēzus draugs. Viņi ilgu laiku sarunājās. Pārnācis
mājās, tēvs smaidīja. Viņš izskatījās tik laimīgs! Viņš mums visiem
teica, ka tagad viņš tic Jēzum Kristum. “Ko tas nozīmē?” es jautāju.
Tad viņš paskaidroja: “Tagad es skaidri zinu, ka Jēzus Kristus ir Dieva
Dēls. Viņš nomira pie krusta par visiem maniem grēkiem. Tad Viņš
augšāmcēlās un atgriezās Debesīs.” “Bet kas mainās tavā dzīvē, tēt?”
es gribēju zināt. “Es esmu atpestīts no saviem grēkiem – to vairs nav!
Kopš sāku ticēt Jēzum, es zinu, ka Kristus ir ar mani visu laiku!”
Daži no mana tēta draugiem vairs nenāca ciemos, jo viņi nedomāja
tā, kā mans tēvs. Mani vecāki par to noskuma, bet tas neatturēja viņus
turpināt ticēt Jēzum. Viņi mīl Jēzu un vēlas Viņu iepriecināt. Pie mums
sāka ciemoties daži no Jēzus draugiem. Man patika klausīties, kā viņi
dziedāja un sarunājās ar Dievu. Jēzus viņiem ir tik īsts. Bija redzams,
ka viņu dzīvēs Jēzum ir īpaša loma.
Kādu dienu es jautāju savam tētim: “Vai arī bērni var ticēt Jēzum?”
Viņš brīdi padomāja un teica: “Jā. Vai tu tici, ka Viņš ir Dieva Dēls un
ka Viņš nomiris par taviem grēkiem?” “Jā, esmu par to pārliecināts,”
atbildēju.
“Vai tu gribi, lai Viņš piedod tavus grēkus un ir vissvarīgākais tavā
dzīvē?”
“Protams!” es izsaucos.
“Tad pasaki to Viņam tieši tagad!” tētis mudināja. Un es to izdarīju!
Es stāstu saviem draugiem par Jēzu, bet daži pat nedomā klausīties.
Man ir kāds labs draugs, Nātans, kurš arī tic Jēzum. Uzmini, ko gribu
tev pateikt par viņu! Viņš ir vēl garāks par mani!
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Bībeles panta simboli
1. stunda

Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus Bībeles pantam. Ieteikumus to lietošanai skatīt 5. lpp.

“Psalms 69:31”

“Es slavēšu”

“Dieva Vārdu”

“ar dziesmu”

Little kids can know God through the Saviour. © 2002, 2010 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts izgatavot kopijas izmantošanai nodarbībā.
Visas tiesības aizsargātas
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Bībeles panta simboli
2. un 3. stunda

Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus Bībeles pantam. Ieteikumus to lietošanai skatīt 5. lpp.

“1. Jāņa 4:14”

“Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu”

“Glābēju”

“par pasaules”
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Bībeles panta simboli
4.-6. stunda

Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus Bībeles pantam. Ieteikumus to lietošanai skatīt 5. lpp.

“1. Korintiešiem 15:3, 4 un 5”

“… Kristus ir miris”

“par mūsu grēkiem”
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Bībeles panta simboli (turpinājums)
4.-6. stunda

“un Viņš aprakts,”

“ un… augšāmcēlies”

“un parādījās...”
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Vārdu zīmīšu paraugi
1.-6. stunda

Nokopējiet paraugus, kas atrodas zemāk, un izgrieziet tā, lai katram bērnam būtu pa vienai, kā arī vairākas
rezervei. Vārdu zīmītes var uzlīmēt uz krāsaina papīra un piestiprināt ar drošības adatu vai abpuslīmējošo
līmlenti.
Palmu zars
(1.-2. stunda)

(Gatava darba paraugs)

Gailis (3.-4. stunda)
Sagatavo, kā iepriekš minēts.
3. stundai sagatavo pa vienam papīra gailim
katram bērnam.

Tukšs kaps
(5.-6. stunda)
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Uzskate
1. stunda

Ēzelis
Nokopējiet un izgrieziet tik daudz
ēzelīšu, cik bērniem būs jāsameklē.

Palmu zari
Palmu lapas nokopējiet uz zaļa papīra un izgrieziet.
Katram iedodiet pa vienai. Bībeles stundas laikā
bērni ar palmu zariem vēcina. Zarus izmanto arī
atkārtošanas spēles laikā.
Radošajam darbiņam katram bērnam būs
nepieciešami 3 palmu zari.

Kāju pēdas
Nokopējiet pēdu nospiedumu un izgrieziet.
Izmantojiet to kā šablonu astoņu kartona pēdu
nospiedumu izgatavošanai. Ja vēlaties, ielaminējiet
tos. Ar līmlenti piestipriniet pie grīdas.
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Krusta un kapa kartītes
4. un 5. stunda

Izgatavo divus kartīšu komplektus 4. stundas “Krusts un kaps” atmiņas spēlei (83.-84. lpp. kopē abpusēji.
5. stundas “Krusta puzlei” nokopē tikai šīs lapas simbolus. Ja vēlas, lapu ielaminē un izgriež kartītes.
Katru kartīti sagriež 2 vai 3 puzles gabalos.
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Krusta un kapa kartītes (turpinājums)
4. un 5. stunda
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Krusts uz kalna
4. stunda

Nokopējiet un izgrieziet dotos paraugus. No kartona izgrieziet krustu. Apļa paraugu novietojiet uz papīra
šķīvja. Tas palīdzēs salocīt šķīvi divos “kalnos” ar atstarpi starp tiem. Krustu pielīmējiet pie viena no kalniem
un tad saskavojiet abus kalnus kopā, ka redzams paraugā.

Šo daļu pielīmējiet
pie papīra šķīvja.
(Paraugs)
Staple
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Tukšais kaps no papīra šķīvja
5. stunda

Pirms nodarbības 23 cm diametra papīra šķīvi salociet divos 10 cm augstos pusapļos ar 3 cm platu atstarpi
pamatam. Ar rokdarbu nazi iegrieziet šķīvī “ieeju”. Ielociet pa raustīto līniju, lai “noveltu akmeni no ieejas”.

Skava
(Paraugs)
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Olu iepakojums atkārtošanai
5. stunda

Nokopējiet, izgrieziet un ievietojiet attēlus plastmasas olu kastītes nodalījumos. Sekojiet līdzi attēlu
numerācijai.

Garšvielas
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Debesu attēli
6. stunda

Nokopējiet un izgrieziet attēlus 88.-89. lpp. (Ja vēlaties, varat tos palielināt.) Ielieciet attēlus ceļa somā.

Debesīs ir

Debesu mājokļi
(Jāņa 14:2-3)

Enģeļi

(Atklāsmes gr. 5:11)

Dzīvības koks

(Atklāsmes gr. 22:2)

Jēzus

(Atklāsmes gr. 22:3-4)

Zelta pilsēta un ielas

(Atklāsmes gr. 21:18,21)
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Debesu attēli (turpinājums)
6. stunda

Debesīs nav

Slimības

Bēdas

(Atklāsmes gr. 22:2-3)

(Atklāsmes gr. 21:4)

Saule, lampa un nakts
(Atklāsmes gr. 22:5)

Baznīca

(Atklāsmes gr. 21:22)

Grēks

(Atklāsmes gr. 21:27)
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Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Glābēju

Evaņģēlija sloksnīte
6. stunda

Vai tu uzņemsi Viņu?
par taviem grēkiem.
Kristus nomira …

Viņš augšāmcēlās.

par taviem grēkiem.
Kristus nomira …

Viņš augšāmcēlās.

Vai tu uzņemsi Viņu?

Katram bērnam nokopējiet vienu sloksnīti. Izgrieziet pa nepārtrauktajām līnijām un ielociet pa raustītajām
līnijām kā vēleklīti.
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Kā vest bērnu pie Kristus
Simboli apzīmē galvenās Evaņģēlija vēsts daļas. Dotas arī patiesības un atbilstoši panti. Ja vēlies, vari šo
lapu nokopēt, izgriezt un turēt savā Bībelē. Lieto to, kad dod padomu bērnam par glābšanu.

Dieva Persona, Dievs mīl bērnus
w Dievs ir Radītājs; Viņš tevi radīja.
w Dievs ir svēts (bez grēka, nevainojams).
w Dievs tevi mīl.
w Bībele māca: „Dievs tik ļoti pasauli mīlējis”
(Jāņa 3:16).
Bērna problēma, Dieva priekšā
grēcinieks
w Grēks ir viss, ko tu domā, runā vai dari, kas
nepatīk Dievam.
w Tu piedzimi tāds, kas grib visu darīt pa savam.
w Tu grēko... (mini pirmsskolas vecumam piemērotu
grēku piemērus).
w Bībele māca: „Visi ir grēkojuši...” (Romiešiem
3:23)
w Sods, ko Dievs uzliek par grēku, ir nāve –
atšķirtība no Dieva uz visiem laikiem.
Dievam ir līdzeklis: grēku
piedošana Jēzū Kristū
w Jēzus ir Dieva Dēls.
w Jēzus nekad nav grēkojis.
w Jēzus brīvprātīgi izlēja asinis un nomira pie
krusta, lai uzņemtos sodu, ko Dievs Viņam
uzlika par taviem un maniem grēkiem.
w Bībele māca: „Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs
no visiem grēkiem. ” (1. Jāņa 1:7)
w Jēzus nomira un pēc trim dienām augšāmcēlās
(1. Korintiešiem 15:3-4).
w Jēzus tagad ir Debesīs.
Kā uzticēties Kristum kā Glābējam
w Esi gatavs teikt „nē” grēkam.
w Pateicies Kungam Jēzum par to, ka Viņš
nomira pie krusta tevis dēļ.
w Lūdz Viņam grēku piedošanu un mūžīgu
dzīvību.
w Bībele māca: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis,
ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu,
lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet
dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16). (Citē šo
nosacījuma/apsolījuma pantu vai citu, piemēram,
Ap.d. 16:31 vai Jāņa 1:12. Nosacījuma/
apsolījuma pants pasaka, kas jādara cilvēkam un
ko tad darīs Dievs. Jāņa 3:16 nosacījums ir ticēt
Jēzum un apsolījums ir mūžīgā dzīvība. Paskaidro
bēniem, kad un kur nākošās aktivitātes laikā iet,
ja viņi vēlas jums pavaicāt, kā uzticēties Jēzum.)

Padomdošanas atslēgas jautājumi
Vajadzība
Es domāju, ka zinu, kāpēc tu vēlies
ar mani runāt, taču vai pastāstīsi
pats?
w Kāpēc tev vajadzīgs Kungs Jēzus?
w Kas ir grēks? Kas ir grēkojis?
(Romiešiem 3:23)
w Kā tu domā, vai esi darījis kaut ko
tādu, ko Dievs sauc par grēku?
w

Līdzeklis

Kāpēc Dievs sūtīja Kungu Jēzu
pasaulē?
w Kas ir Kungs Jēzus?
w Ko Jēzus dara ar tavu grēku?
(1. Korintiešiem 15:3-4)
w Kas notika trešajā dienā pēc Jēzus
nāves?
w

Ceļš

(Parādi, izlasi un aicini bērnu
atkārtot tev pakaļ nosacījuma/
apsolījuma Bībeles pantu, piem.,
Jāņa 3:16, Jāņa 1:12 vai Ap.d.
16:31.) Ko Dievs apsola darīt tavā
labā?
• Ko tu vēlies, lai Dievs dara tevis
labā? (Ja bērnam ir skaidra viņa
nepieciešamība, vadi viņu lūgšanā.
Paskaidro, kā lūgt: pastāsti Dievam
par grēku, kas tevi šķir no Viņa,
apliecini, ka tici tam, ko Jēzus ir
izdarījis ar taviem grēkiem, lūdz,
ko tu šodien vēlies no Dieva.)

w

Pārliecība un augšana

Ko Dievs darīja tavā labā? Kā
tu to zini? (Parādi nosacījuma/
apsolījuma pantu.) Pateicies
Dievam par glābšanu.
w Vai Dievs tevi kādreiz pametīs?
(Ebrejiem 13:5)
w Dievs palīdzēs tev teikt „nē”
grēkam. Kas tev jādara, ja sagrēko?
(1. Jāņa 1:9)
w Aicini bērnu pateikt pateicības
lūgšanu.
w

