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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, radošās spējas un prasme izteikties, kas atstāj ietekmi uz visu
mūžu. Intelekta attīstība, bērnam sasniedzot piecu gadu vecumu, ir jau pusē, tādēļ, mācot Bībeli maziem bērniem,
viņos tiek ielikts ļoti svarīgs garīgs un intelektuāls pamats.

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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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. Ļauj viņiem
lomās izspēlēt Bībeles stāstu, ko māci! Bērni varēs izkustēties, un tas palīdzēs nostiprināt mācīto.
Šajā materiālā atradīsi aktivitātes skečiem, skaitāmpantus ar kustībām un bērniem piemērotas
kustības, kas sasaistītas ar Bībeles stundu, dziesmu un Bībeles panta mācīšanu.
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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 maksimāli efektīvu. Mazi bērni sacīto uztver burtiski, un viņiem nepieciešama
vienkārša un skaidra terminoloģija – vārdi viņiem nozīmē to, ko tie izsaka. Tas gan nenozīmē,
ka nekad nedrīkst lietot sarežģītākus vārdus. Ir svarīgi mācīt vārdus, kas ir Bībelē un ko
viņi citur neiemācīsies, piemēram, „grēks”, „Glābējs” un „pielūgsme”. Šajā materiālā rūpīgi
izmeklēti vārdi un to skaidrojums, kā arī dotas dažādas sensorās (sajūtu) aktivitātes.
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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.Eg
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Emocionāli: mazi bērni ir ļoti jūtīgi un viņus var viegli sāpināt. Radi nodarbībā tādu atmosfēru, 
lai viņi varētu justies droši, pieņemti un mīlēti! Centies celt viņu pašapziņu, izsakot pozitīvus 
komentārus par viņu raksturu, par to, kā viņi aug un mācās strādāt! Mazi bērni uzticas, tādēļ 
svarīgi būt uzmanīgam un patiesam. Turi dotos solījumus un esi pastāvīgs, lai viņi jūt, ka var 
uzticēties! Šī materiāla galvenās tēmas, patiesības un pielietojums norāda bērniem uz patieso 
drošības un mīlestības avotu – personīgām attiecībām ar Jēzu Kristu.
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Kādi ir mazi bērni
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Kā lietot šo materiālu

Šis stundu cikls ir daļa no Bērnu evaņģelizācijas 
apvienības materiāliem mazu bērnu mācīšanai. Mēs esam 
pārliecināti, ka mazi bērni var iepazīt Dievu!

Šī grāmata satur informāciju, kas tev nepieciešama, 
mācot bērnus.

Tajā ir iekļauts viss nodarbības teksts. Centies 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, uz tāfeles bērnu acu augstumā 
uzliks kādus attēlus un mācot atvērs Bībeli. Ja uzskates 
līdzekļi izvietoti uz tāfeles, tad skolotājs var brīvi vadīt 
dažādas aktivitātes.

Katrā nodarbībā ir vairākas iespējas aktīvi iesaistīties 
lomu spēlē, skaitīt skaitāmpantus ar kustībām un dziedāt.

Pārliecinies, ka esi apzinājis savas grupas vajadzības, un 
izvēlies idejas, kas vislabāk atbilst tavai nodarbībai!

Rakstu vietas ir citāti no Bībeles. Pantu izskaidrojumi un 
Bībeles pantu simboli jāpielāgo tulkojumam.

Šajā materiālā doti simboli, kas norāda uz aktivitāti.

Aktivitāšu simboli

Dziesma Skečs Skaitāmpants
ar kustībām

Kā mācīt mazus bērnus

Esi sagatavojies un organizēts

w Rūpīgi izpēti nodarbības saturu un grafiku!

w Rūpīgi plāno laiku!

w Uzraksti plānu un ievēro to!

w Sakārto materiālus secībā!

w Esi elastīgs, piemērojies savas grupas bērnu vajadzībām!

w Esi gatavs traucējumiem un pārsteigumiem!

Izplāno laiku pirms nodarbības
Plānot laiku pirms nodarbības nozīmē, ka tu pirmais 
ierodies nodarbību telpā, lai, kad atnāk bērni, būtu jau 
sagatavojies. Tas ne tikai nāks par labu mācīšanai, bet arī 
ļaus parūpēties par bērnu drošību. Sagatavo vārdu zīmes. 
Tās var izgatavot no krāsaina kartona vai cita materiāla, 
kam piestiprināts klipsis vai divpusējā līmlenta. Sagatavo 
krāsojamos attēlus, bilžu grāmatas, stāstu un mūzikas 
ierakstus!Šīs aktivitātes var organizēt kā interešu centrus. 
Izvēlas 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. Tam vajadzēs nedaudz sagatavoties. Ir 
labi, ja pirms nodarbības paredzēta kāda aktivitāte, bet, 
iespējams, vislabāk ir vienkārši ar viņiem aprunāties.



5

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Viņa Dēlu

Izveido rutīnu
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. Centies to ievērot, bet atkarībā no bērnu 
reakcijas pielāgo 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 vai bez kustībām, 
kas norāda uz konkrētām aktivitātēm.

Iesaisti bērnus
w Palīdzība – ļauj bērniem turēt dziesmu vārdus vai 

uzskati, izdalīt materiālus.

w Lomu spēles – bērniem patīk izspēlēt notikumus, par 
ko tiek runāts nodarbībā.

w Lūgšana – ļauj bērniem skaļi lūgt par konkrētām 
vajadzībām.

w Dziesmas ar kustībām un skaitāmpanti – dzied 
dziesmas ar kustībām, iekļauj skaitāmpantus ar 
kustībām.

w  Jautājumi – gan mācot, gan atkārtojot, uzdod 
jautājumus. Ļauj arī bērniem kaut ko pajautāt.

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

w Redzēt – runā par uzskates materiāliem, ko tu lieto, 
un uzdod bērniem jautājumus par to, ko viņi redz.

w Dzirdēt – radoši lieto savu balsi, lai atainotu 
nodarbības varoņus! Ļauj bērniem izmantot viņu 
balsis, lai imitētu skaņas vai atkārtotu dialogu! Iekļauj 
dziesmas, lai nostiprinātu nodarbības saturu!

w Pasmaržot – lieto aromātiskus priekšmetus, kas 
saistīti ar nodarbību (piemēram, ēdienu, garšvielas, 
smaržas)! Ļauj bērniem iztēloties, ka viņi sajūt 
aromātu, kāds tur varētu būt bijis (piemēram, ēdiena 
gatavošana, ziedi, dzīvnieki)!

w Sagaršot – ļauj bērniem nogaršot ēdienus, par kuriem 
tu esi runājis nodarbībā, un citu tautu ēdienus!

w Taustīt – nodrošini ar nodarbību saistītus objektus, 
kuriem bērni var pieskarties! Iekļauj dažādas formas 
un tekstūras, kā arī dabas materiālus! Ļauj bērniem 
turēt uzskates materiālus, Bībeles panta simbolus utt.

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

w Uzspraud tos uz kociņiem!

w  Pielīmē tiem magnētus un par tāfeli izmanto 
cepešpannu!

w Piestiprini pie auklas ar veļas knaģiem!

w Saliec aploksnē!

w Izkārto uz flaneļa tāfeles!

Māci ar dziesmu
Dziesmas dod iespēju izkustēties un palīdz tiem, kuriem 
ir grūti noturēt uzmanību. Nav svarīgi bērniem mācīt 
dziesmu vārdu pa vārdam. Vienkārši dziediet! Bērni 
iemācās dziesmas klausoties. Pat ja neesi muzikāli 
apdāvināts, centies iekļaut vairākas dziesmas! Mazi bērni 
bieži iemācās dziesmas daudz ātrāk nekā jebko citu.

Bieži atkārto
Nostiprini nodarbībā mācīto dažādos veidos! Atkārtošanai 
lieto spēles, dziesmas, lomu spēles, rokdarbus un 
„priekšmetu stundas”. Vari arī ļaut bērniem atstāstīt 
mācīto, rādot uzskati.

Esi draudzīgs
Bieži smaidi! Runā ar bērniem, atrodoties viņu acu 
augstumā! Esi personīgs un centies pēc iespējas lietot 
bērnu vārdus! Izrādi interesi par katru bērnu kā indivīdu! 
Esi pacietīgs, iedrošini un uzslavē!
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Mācot divgadīgus un trīsgadīgus bērnus
Divgadīgiem un trīsgadīgiem bērniem ļoti daudz 
kas jāmāca. 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 aktivitāte.

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

Dziesmas
Izvēlies divas vai trīs dziesmas! Nodarbībā katru 
dziesmu dziediet vairākas reizes! Ja dziesmas laikā 
tiek turēta uzskate, tad dod iespēju to paturēt 
katram bērnam. Tādēļ var nākties dziedāt ilgāk.

Bībeles pants
Mācot mazajiem Bībeles pantus, atslēga ir 
atkārtošana. Saki īsu frāzi un liec, lai bērni to 
atkārto! Ja grupa ir maza, lai Bībeles pantu 
atkārto katrs bērns! Balviņām vari lietot uzlīmes. 
Atkārtojiet vienu un to pašu pantu vairākās 
nodarbībās, līdz bērni to ir iegaumējuši.

Evaņģēlija gaismā
Visās nodarbībās lieto vienu un to pašu 
evaņģelizācijas rīku. Paskaidro katru simbolu 
(vienalga, vai tā būtu krāsa, attēls vai figūra) 
vienkāršos vārdos un liec, lai bērni līdz ar tevi 
atkārto. Katras nodarbības sākumā atkārto 
Evaņģēliju, kā arī to atkārto ikreiz, kad 
vien nodzied dziesmu vai atkārtojot Bībeles 
pantu!Katru nodarbību papildina ar Evaņģēlija 
prezentāciju.

Nemainīga disciplīna
Esi mīlošs, tomēr stingrs, kad runa ir par disciplīnu, 
sagaidi no bērniem to, ko viņi var izpildīt! Atceries, 
ka maziem bērniem ir nepieciešams daudz kustību 
un iespējas izteikties! Kad rodas disciplīnas problēma, 
pielūko, ka tu disciplinē uzvedību, nevis bērnu (jo 
problēma ir nevis bērns, bet nepiemērota uzvedība)! 
Paturi prātā – disciplīnas problēmas mazināsies, ja būsi 
labi sagatavojies un dosi bērniem iespēju izteikties!

w Skaidri definē noteikumus un konsekventi tos ievēro! 
Katras nodarbības sākumā atkārto noteikumus, ja 
iespējams, parūpējies par vizuālu atgādinājumu.
Nosaki, cik bērnu var darboties katrā aktivitātē vai 
aktivitāšu centrā.

w Vadi pozitīvi, sakot bērniem, kas viņiem jādara. Nesaki 
tikai, ko nedrīkst darīt! Saki „dari tā”, nevis „nedari 
tā”.

w  Ja kāds bērns slikti uzvedas, pajautā, vai viņam 
ir nepieciešams laiks, lai padomātu, kāda būtu 
pieņemama uzvedība! Ja apdomāšanās laiks ir 
nepieciešams, ļauj viņam pasēdēt dažas minūtes (tik 
minūšu, cik bērnam gadu) vienatnē! Pēc tam pajautā, 
vai viņš ir gatavs uzvesties, kā nākas, ja atbilde ir 
apstiprinoša, tad ļauj viņam atkal piedalīties!

w  Ieplāno, ka blakus bērnam, kurš parasti traucē 
nodarbības, sēž palīgs! Bieži vien pietiek pieskarties 
bērna rociņai, lai viņš atkal koncentrētos.
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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 paļaujies 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.

Ja bērnam ir jautājums, atbildi tā, lai viņš var saprast, 
citādi viņš pārjautās vai viņam radīsies cits jautājums. 
Ļauj bērnam noteikt tempu un uzmanies, ka neuzspied 
viņam apliecināt ticību! Ja bērns ir sapratis Evaņģēliju 
un vēlas uzticēties Jēzum, apskati „padomdošanas 
atslēgjautājumus” (pēdējais vāks)!

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 
nevajag darīt pāri (Mateja 18:6).

Širleja Visnere, kura vairākus gadus kalpoja kā skolotāja 
un rakstīja žurnālam „Evangelizing Today’s Child”, bērnu 
atbildību pamatoja ar citātu no 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 nekas nespēj grēku izpirkt.”

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 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!
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Veidošanas masa, māls, instrumenti un kostīmi
Radošās aktivitātēs bērni no veidošanas masas vai māla var gatavot priekšmetus, kas saistīti ar nodarbību. Tas 
palīdzēs atkārtot nupat mācīto. Ritma instrumenti ļaus bērniem aktīvi iesaistīties ritma grupā vai slavēšanā. Savukārt 
pārģērbšanās kostīmos mazajiem palīdzēs iejusties dažādu varoņu lomās.

Veidošanas masa
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

Saliek visas sastāvdaļas lielā mērces pannā un maisa 
vidējā karstumā, līdz mīkla izveidojas kā bumba. Ļauj 
tai atdzist, tad mīca tik ilgi, līdz tā ir gluda. Uzglabā 
plastikāta maisiņā, no kura ir izspiests gaiss.

Rokdarbu māls
200 g kukurūzas miltu

2 ¼ litri ūdens

400 g sodas

Samaisa visas sastāvdaļas vidējā mērces pannā. Silda un 
maisa vidējā karstumā, līdz veidojas mīklai līdzīga masa.  
Uzliek to uz iepriekš ar kukurūzas miltiem nokaisītas 
virsmas un samīca. Pārklāj ar mitru audumu un glabā 
plastikāta maisiņā. Mālu var lietot rokdarbiem, kad tas 
nožuvis, var krāsot.

Ritma instrumenti
No mājsaimniecības priekšmetiem izveido vienkāršus 
ritma instrumentus un izdekorē ar uzlīmēm, krāsainu 
līmlentu, spīdumiem, flomāsteriem, krītiņiem vai citiem 
materiāliem. (Dari to pirms nodarbības vai arī lieto kā 
radošo aktivitāti bērniem!) Pārliecinies, ka traukiem/ 
instrumentiem, kuros iepildīti rīsi vai pupiņas, ir kārtīgi 
aizgriezti vāciņi!

w Ar pupiņām vai rīsiem pildītus plastikāta trauciņus 
var lietoti kā šeikerus.

w Nelielu kastīti, kurai viens sāns ir atvērts un pāri tam 
nostiepta gumija, var izmantot kā arfu.

w  Tūtiņas var izmantot kā pūšamos instrumentus.

w  Auzu pārslu kastītes var lietot kā bungas.

w  Divus kociņus var izmantot kā bungu vālītes.

w  Lentās iekārti zvaniņi.

w  Plastikāta trauciņus ar sānos izdurtiem caurumiņiem, 
kuros ar diegu vai lentu iestiprināti zvaniņi/zvārgulīši, 
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, tikai nolīdzini asās malas! Bērniem paredz trīs 
izmērus: mazu (60x120 cm), vidēju (70x152 cm), lielu 
(75x160 cm). (Pieaugušajiem un jauniešiem vajadzīgo 
izmēru atrod eksperimentējot.) Katrai togai vajadzēs 
auklu vai auduma jostu apsiešanai. Vienkāršākus 
kostīmus var pagatavot no papīra iepirkuma maisiņiem. 
Izgriež caurumus, kur izbāzt rokas un galvu.



9

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Viņa Dēlu

Nodarbības plānošana

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 stundas
1. daļa

3. diena
Bībeles stundas

2. daļa

4. diena
Bībeles stundas

3. daļa

5. diena
Evaņģēlija/Bībeles 

gaismā

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 stunda** 15 15 20

? Atkārtošana 5 5 10

Evaņģēlija/Bībeles gaismā - 5 5

Cienasts - - 10

Radošās aktivitātes - 15 20

Papildaktivitātes - - 25

Došanās mājās*** - 5 10

* Lieto ieteiktās izkustēšanās aktivitātes vai dzied dziesmas ar kustībām.
** Iekļauj vai izlaiž teatrālas aktivitātes, lai iekļautos laikā.
*** Gaidot vecākus, palīdz bērniem sakārtot telpu, atkārtot Bībeles pantus un dziedāt dziesmas.
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Bībeles pants ar kustībām un mūziku

1.–3. stunda      Jāņa 3:16 
Bībeles pants ar kustībām „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas  
 Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību.” 

„Dievs” „mīlēja” „pasauli”
Norāda uz augšu, tad 

plaukstu tur sev priekšā.
Sakrusto rokas uz krūtīm. Ar labās rokas rādītājpirkstu 

velk apļus no labā pleca uz 
kreiso.

„deva” „Dēlu” „neviens”
Ar plaukstu norāda uz sevi.  * Ar labās rokas vidējo 

pirkstu pieskaras kreisās 
rokas plaukstai un otrādi.

Norāda uz grupas 
dalībniekiem.

„tic” „Viņam” „nepazustu” 

Pieskaras pie pieres, tad 
saliek abas rokas.

* Ar labās rokas vidējo 
pirkstu pieskaras kreisās 

rokas plaukstai un otrādi.

Pieliek dūrītes krūšu 
augstumā un atvelk vienu 

no otras.

„mūžīgo” „dzīvību” 
Sev priekšā uzzīmē apli. Kustinot pirkstus, paceļ 

rokas, bet neaizklāj seju. 

* Paskaidro bērniem, ka tas mums atgādina par to, kā Jēzus nomiris pie krusta par mums. 
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Bībeles pants ar kustībām un mūziku (turpinājums)

4. stunda 1. Jāņa 4:14 
Dziediet pantu „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 rokām veido apli virs galvas. (4) Ar pirkstiem izveido krustu. 

5. un 6. stunda
 Jāņa 11:27 
Soļojiet, skandējot Bībeles pantu
 “Es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls.”
 (Instrukcijas šai aktivitātei dotas abās stundās.)

1. Jāņa 4:14

   Pir       -           mā            Jā   -  ņa      čet - ri            četrpadsmit,         četr - pad   -   smit,           

           Tēvs              ir        sū   -  tī   -    jis                Sa   -  vu       Dē    -  lu       par            pa  -                

    sau  -  les    Glābēju.      Pir     mā          Jā      -     ņa            čet - ri     četr- pad- smit.               

1 2 3

4
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Eņģeļu vēsts
1 (1) Prieks pasaulei! (atkārto) 

Tas Kungs ir nācis pasaulē. 
Prieks pasaulei!

2 (2) Prieks pasaulei! (atkārto) 
Ir dzimis Kristus Bētlemē.  
Prieks pasaulei!

3 (3) Gani pielūgt steidz! (atkārto) 
Dus mūsu Glābējs silītē. 
Gani pielūgt steidz! 

4 (4) No Austrumiem tie jāj! (atkārto) 
Un zvaigzne gudriem ceļu rād’. 
No Austrumiem tie jāj! 

Kustības:  (1) Ar plaukstām sit ritmu. (2) Plaukstas taurītē 
pie mutes. (3) Plaukstas saliek lūgšanā. (4) 
Atdarina jāšanu uz kamieļa.

Dieva Vārds
1 (1) Klausies Vārdu (un), (2) lūdz katru dien’, 

(2) Lūdz katru dien’, lūdz katru dien’.
 (1) Klausies Vārdu (un),( 2) lūdz katru dien’,
      (2) Lūdz katru dien’, lūdz katru dien’.
      (3) un tu audz, audz, audz. (atkārto) 

(1) Klausies Vārdu (un), (2) lūdz katru dien’, 
(3) un tu audz, audz, audz.

2 (4) Runā Vārdu (un), …

Kustības: (1) Plauksta pie auss. (2) Plaukstas saliek lūgšanā. 
(3) Ieliecas ceļos, iztaisnojas un paceļ rokas virs 
galvas. (4) Plauksta pie mutes.

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

(4) Tā ir rakstīts Bībelē.

(5) Viņam pieder mazākie.

(6) Stiprs Viņš, bet vāji tie.

(2) Jēzus (3) mīl mani.

(2) Jēzus (3) mīl mani.

(2) Jēzus (3) mīl mani.

(4) Tā ir rakstīts Bībelē.

Kustības: (1) Parāda rādītājpirkstu. (2) Ar labās rokas 
vidējo pirkstu pieskaras kreisās plaukstas viducim 
un otrādi. (3) Cieši sevi apskauj. (4) Plaukstas 

saliek kopā kā atvērtu grāmatu. (5) Ar plaukstām 
norāda uz leju. (6) Demonstrē savus muskuļus.

Bībelei es ticu
1 (1) Bībelei es ticu. (atkārto)

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

2 (2) Jēzum es ticu. (atkārto)

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

3 (3) Mira Viņš pie krusta. (atkārto)

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

4 (4) Augšām Viņš cēlās. (atkārto)

   (4) Augšām Viņš cēlās. Lai mēs dzīvotu.

5 (5) Drīz Jēzus atkal nāks. (atkārto)

   (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.  

Es pazīstu Dievu
1 (1) Es neesmu liels, (2) kā pakalni šie. 

(3) Bet pazīstu To, (4) kas radīja tos. 
(5) Es neesmu stiprs,(6) kā straumes un vējš, 
(3) Bet pazīstu To, (7) kas pavēl tiem skriet.

Piedziedājums 
(3) Jā, pazīstu To. (3) Dievs (5) liels un stiprs. 
(3) Jā,  pazīstu To, (8) un dziedu Tam. 
(9) Dievs mani tā mīl (10) un vēlējis mums 
(11) Par savējiem būt, (11) par savējiem būt.

2 (12) Es nebiju klāt, (13) kad nomira Viņš, 
(14) Bet ticu es tam,  jautājumu nav. 
(5) Es neesmu stiprs (15) vai gudrinieks liels, 
(14) Bet ticu es tam, (16) nu Jēzus ir dzīvs.

Kustības: (1) Izslejas taisni. (2) Pirkstu galus saliek kopā 
virs galvas. (3) Ar roku norāda uz augšu. (4) žests, 
kur rokas izpleš uz sāniem. (5) Parāda muskuļos. 
(6) Ar roku rāda vilnīšus. (7) Ar rādītājpirkstu 
parāda virzienu. (8) Pieliek plaukstas pie mutes. 
(9) Apskauj sevi. (10) Plašs žests, norādot uz 
apkārtējiem, (11) žests, aicinot visus kopā. (12) 
Pagroza galvu. (13) Saliek rokas krustā. (14) 
Pieliek roku pie sirds. (15)Parausta plecus. (16) 
Pamāj ar rokām.

Dziesmu vārdi un kustības
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Dziesmu vārdi un kustības (turpinājums)

Trīsvienīgs
1 (1) Dievs ir Tēvs, (atkārto) 

(2) Dievs ir Dēls, (atkārto) 
(3) Dievs ir Svētais Gars (atkārto) 
(4) Trīsvienīgs. (atkārto)

2 (1) Gods ir Tēvam, (atkārto)
 (2) Dēlam gods, (atkārto)
 (3) Gods ir Svētam Garam, (atkārto)
 (4) Trīsvienīgam. (atkārto)

Kustības:  (1) Ar rādītājpirkstu rāda uz augšu. (2) *Ar labās 
rokas vidējo pirkstu pieskaras kreisās plaukstas 
viducim. (3) Paceļ plaukstas uz augšu. (4) Parāda 
trīs pirkstus.

 * Paskaidrojiet, ka tā norādām uz rētām Jēzus 
rokās.

Cik labs ir Dievs
1.  (1) Cik labs ir Dievs. Cik labs ir Dievs. Cik labs ir 

Dievs – (2) stāstiet visiem to.

2. (3) Viņš mani mīl. (4) Viņš tevi mīl. (5) Viņš visus 
mīl – (2) stāstiet visiem to.

3. (6) Viņš vadījis. Viņš vadījis. Viņš vadījis un Viņš 
vadīs mūs.

Kustības:  (1) Ar rādītājpirkstu rāda uz augšu. (2) Ar roku 
rāda plašu žestu.  (3) Norāda uz sevi. (4) Norāda 
uz blakus stāvošo. (5) Norāda uz visiem. (6) Ar 
roku norāda virzienu.
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Vieta bērniņam
(1) Te Marija jaukā un Jāzeps, tās vīrs
(2)  No garā ceļa noguruši stājas.
(3)  Tuk, tuk, – pie durvīm klauvē viņi,
(4)  Bet atbilde skan: „Vietas nav šais mājās.
(5)  Varat dusēt iet, kur aitiņas un jēriņi.”
(1)  Turp devās Marija jaukā un Jāzeps, tās vīrs,
(6)  Un Dieva sūtītam bērniņam vieta tur ar’ bija drīz.
 

Kustības: (1) Vipirms paceļ labās rokas un pēc tam kreisās 
rokas rādītājpirkstu. (2) Nolaiž plecus un nokar 
galvu. (3) Rāda, ka klauvē pie durvīm. (4) Ar 
galvu rāda „nē”. (5) Ar rokām rāda aitas ausis. (6) 
Rāda, ka šūpo mazulīti.

Gods Dievam augstībā
(Lūkas 2:14)

 Gods Dievam augstībā, (atbalss) 
un miers (atbalss) 
virs zemes, (atbalss) 
un cilvēkiem (atbalss)

 labs prāts. (atbalss)

Kustības: Skolotājs pie katras frāzes pieceļas un apsēžas.  
Bērni atkārto aiz skolotāja, arī pieceļoties un 
apsēžoties. 

Skaitāmpanti ar kustībām 
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1. stunda
Piedzimst Jēzus – apsolītais Glābējs

Rakstu vietas 
skolotājiem

Galatiešiem 4:4-5
Lūkas 1:26-38
Mateja 1:16,18-25
Lūkas 2:1-7

Centrālā patiesība Dievs turēja Savu solījumu sūtīt Glābēju – Pestītāju!

Pielietojums Neatpestītam: Tici, ka Dievs sūtīja Jēzu kā tavu Glābēju.
Atpestītam:  Pateicies Dievam par to, ka Viņš sūtījis Jēzu, lai glābtu tevi!

Bībeles pants „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu …” (Jāņa 3:16)

Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Vārdu zīmītes katram 
bērnam (82. lpp.)

w Bumba vai kāda cita 
mīksta rotaļlieta

Sagaidīšana Atskaņo maigu mūziku! Sasveicinies ar bērniem, 
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu 
zīmītes.

Aktivitāte „Pamet bumbu”
                     Pamet bumbu vai kādu citu mīkstu rotaļlietu 

pēc kārtas katram bērnam, uzdodot dažādus 
jautājumus. (Piemēram, „Kā tevi sauc?” „Kāds 
ir tavs mīļākais ēdiens?” „Kāda ir tava mīļākā 
krāsa?” „Kur tev patīk pavadīt brīvdienas?” „Kāds 
ir tavs mīļākais dzīvnieks?”)

Pielūgsme w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Dziesmas „Es pazīstu 
Dievu” uzskate

w Ziedojumu trauks

Dziesma „Jēzus mani mīl”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, mēs Tev 

pateicamies, ka Tu mūs mīli. Paldies par to, ka 
Tu vienmēr turi Savus solījumus. Jēzus vārdā. 
Āmen.

Dziesma „Es pazīstu Dievu” piedziedājums.
Ziedojums 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 w PSON-n, PSON-o, 
PSON-p, PSON-q un 
PSON-r (resursu mapē)

	Vai PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4 un PSON-R5 
(78.-79. lpp.)

w Norādījumi (22. lpp.)
w Kustības (13. lpp.)

Pants Jāņa 3:16
Atkārtojums “Skaitāmpants ar kustībām” 
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Izkustēšanās Aktivitāte „Izkustēšanās un lēkāšana”
Lai bērni pieceļas un pastiepj rokas uz augšu, tad 
pieskaras kāju pirkstgaliem, pēc tam ceļiem. Tad 
jālēkā uz vienas kājas, pēc tam uz otras. Beigās 
var apsēsties.

Bībeles stunda w Stundas teksts (25. lpp.)
w Attēli 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 

un 1-6
w Kostīmi Marijai un 

romiešu karavīram (pēc 
izvēles)

w Rullis
w Salmi vai siens

Stunda „Piedzimst Jēzus – apsolītais Glābējs”
                         Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās 

daļās! Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā, 
novieto uzskati uz molberta bērnu acu augstumā!

? Atkārtošana w Kristus dzimšanas ainas 
figūras (83.-84. lpp.)

w Atkārtošanas jautājumi 
(28. lpp.)

Spēle „Pievieno kādu tēlu Kristus dzimšanas ainiņai”
               Pēc tam kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš 

var pievienot kādu tēlu Kristus dzimšanas ainiņai. 

Evaņģēlija 

gaismā

w Norādījumi (24. lpp.)
w Četru krāsaino zvanu 

attēli (resursu mapē)
w Attēli par grēku (Sin 

visual1.,2.,3. un 4.)

Evaņģēlija gaismā „Evaņģēlija zvani”

Cienasts w Pašu izvēlēts ēdiens 
(paturi prātā, ka kādam 
var būt alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai bērni varētu aiziet uz tualeti un 
nomazgāt rokas.

Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par
                         ēdienu!
Cienasts 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 
cienastam paredzētajā laikā.)

Radošās 

aktivitātes  

(izvēlies 

vienu)

w PSON-R1, PSON-R2, 
PSON-R3, PSON-R4, 
PSON-R5, PSON-R6, 
PSON-R7 un PSON-R8 
(78.-79. lpp.), viens 
komplekts katram 
bērnam

w Krītiņi vai marķieri
w Šķēres
w Katram bērnam viena 

aploksne
w Darba lapa katram 

bērnam
w Siens
w Līme
w Veidošanas masa vai māls  

(8. lpp.)

Rokdarbs „Spēle, izmantojot Jāņa 3:16”
Sagatavo katram bērnam Bībeles panta simbolus, 
bērniem pašiem tie 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.) Papildiniet 
ar 2. un 3. stundas simboliem, lai iemācītos visu 
pantu. Ja iespējams, pirms došanās mājās ar šo 
spēli bērni vingrinās, atkārtojot Bībeles pantu 
viens otram 3. stundas noslēgumā.

Darba lapa „Jēzus piedzima kūtī”
 Palīdzi bērniem pielīmēt salmus pie silītes!
Veidošana „Kūtī”

Iedrošini bērnus attēlot Kristus piedzimšanas 
ainiņu! Bērniem jāizveido, ko viņi būtu redzējuši 
kūtī tajā naktī, kad piedzima Jēzus: mājlopus, 
Jēzus bērniņu silītē utt. Izmanto šo laiku, lai 
atkārtotu Bībeles stundā mācīto!
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Papildu 

aktivitātes  

(Izvēlies 

vienu)

w Kostīmi (piemēram, 
oreols eņģelim, Marijas 
galvassega – šalle, toga 
Jāzepam – skat. idejas 
8.lpp.)

w Kristus piedzimšanas 
ainiņas figūras (visas 
figūras, izņemot ganus – 
83.–84.lpp.)

Drāma „Jēzus ir piedzimis”
Kamēr tu lēni stāsti Bībeles stāstu, bērni šo 
notikumu attēlo. Sadaliet lomas un izmantojiet 
vienkāršus kostīmus, jo pirmsskolas vecuma 
bērniem patīk pārģērbšanās.

Atkārtošana „Bībeles tēli”
Lai atkārtotu, katrs bērns iejūtas kāda Bībeles 
varoņa lomā. Iedod katram bērnam vienu Kristus 
dzimšanas ainiņas tēlu un uzdod jautājumu, uz 
kuru šis tēls varētu atbildēt. 
(Piemēram, jautā Marijai, kas viņai pateica, 
ka viņa būs Jēzus māte; jautā Jāzepam, kas 
lika viņam ņemt Mariju par savu sievu; jautā 
mazajam Jēzum, kur Viņš piedzima).
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu…” (Jāņa 3:16)

Ievads

Vai tev patīk saņemt kādu ziņu? Varbūt tev patīk runāt pa telefonu 
vai saņemt vēstules pa pastu? Ir taču jauki saņemt kādu ziņu no 
cilvēkiem, kuri tevi pazīst un mīl? 

(Lai bērni atbild!)

Dievs, kurš pazīst tevi vislabāk un mīl tevi visvairāk, sūta tev šodien 
īpašu vēsti!

Iepazīstināšana

Pastniekam zināma tava adrese, tāpēc viņš zina, uz kurieni nest 
tev adresētās vēstules. Mūsu Bībeles pantam arī ir sava adrese 
Bībelē – Jāņa 3:16.

Atkārtojiet šo adresi trīs reizes, ar rokām rādot, kā tiek atvērta un 
aizvērta Bībele! 

Palūdziet kādam bērnam palīdzēt atrast šo pantu jūsu Bībelē, atverot 
vietā, kurā ielikta grāmatzīme!

Izlasiet Jāņa 3:16 un tad parādiet attēlus PSON-n, PSON-o, 
PSON-p, PSON-q un PSON-r vai PSON-R1, PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4 un PSON-R5!

Izskaidrojums

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis – Dievs ir Radītājs. Dievs radīja 
visu no nekā: sauli (parādiet uz augšu), zemi (parādiet uz leju), jūs 
(parādiet uz bērniem) un mani (parādiet uz sevi).

Dievs mūs ļoti mīl (apskaujiet sevi). Kaut arī mēs – tu un es – 
grēkojam un apbēdinām Dievu, Viņš mūs mīl. 

ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu… – Dievs deva mums 
dāvanu – Savu vienīgo Dēlu, kurš nāca pasaulē, lai būtu tavs Glābējs 
(Tas, kurš glābtu tevi no taviem grēkiem). Jēzus bija ar Dievu Tēvu 
Debesīs. Viņš nāca uz zemi, lai nomirtu pie krusta, izciešot sodu 
par taviem un maniem grēkiem. Trešajā dienā Viņš augšāmcēlās.

Pielietojums

Neatpestītam:  Tādēļ, ka Dievs deva Savu nevainojamo Dēlu, 
tavi grēki tev piedoti. Dievs vēlas, lai tu pieņemtu šo 
piedošanas dāvanu, ticot (uzticoties) Jēzum kā savam 
Glābējam.
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Atpestītam: Ja tu jau esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, 
tev vajadzētu pateikties Dievam, ka Viņš turējis Savu 
solījumu sūtīt Glābēju. Tāpēc, ka Jēzus nomiris par 
taviem grēkiem, tu vari dzīvot kā Dieva bērns un kādu 
dienu nonāksi Debesīs.

Atkārtojums

„Skaitāmpants ar kustībām”

Atkārtojiet šo pantu vārdu pa vārdam ar kustībām! (13. lpp.) Pēc 
tam skaitiet pantu, izmantojot simbolus!
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Evaņģēlija gaismā
Evaņģēlija zvani
Parādiet zvanu zelta krāsā!

Man ir četri zvani dažādās krāsās, kas palīdzēs tev saprast uzticēšanos 
Jēzum kā tavam Glābējam no grēka. Zvans zelta krāsā atgādina mums 
par Dievu un Viņa mājām Debesīm, kur ielas ir no tīra zelta. Dievs 
vienmēr zina, ko darīt, un rīkojas pareizi, Viņš ir nevainojams. Arī 
Debesis ir nevainojamas, jo tāds ir Dievs! Dievs ir Radītājs, kurš radījis 
pasauli. Bībelē rakstīts: „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis” (Jāņa 3:16). 
Dievs mīl pasauli, kuru Viņš ir radījis, – zivis, puķes, bet it īpaši cilvēkus! 
Dievs mīl tevi un vēlas, lai tu kādu dienu nonāktu Debesīs. Taču gan 
tev, gan man ir kāda problēma – tas ir grēks.
Parādiet zvanu tumšā krāsā!

Šī zvana krāsa atgādina man par grēku, jo grēcinieka dzīve, kurā valda 
grēks, ir līdzīga dzīvei tumsā vai netīrībā. Viss, ko domājam, sakām 
vai darām tādu, kas nav patīkams Dievam, ir grēks. Mēs piedzimām 
ar vēlmi rīkoties pēc sava prāta, nevis klausīt Dievam. Tādēļ tu dari 
daudz ko tādu, ko Dievs sauc par grēku.     
Pārrunājiet grēka piemērus vai izmantojiet attēlus (Sin visual 1., 2., 3. un 4.)

Dievs saka: „Visi ir grēkojuši” (Romiešiem 3:23), un Dievam grēks 
jāsoda. Sava grēka dēļ tu esi pelnījis būt šķirts no Dieva uz visiem 
laikiem un nekad netikt Debesīs. 
Parādiet sarkano zvanu!

Šis sarkanais zvans atgādina man, ka Dievs tevi tik ļoti mīl, ka Viņš 
sūtīja Jēzu, Savu nevainojamo Dēlu, lai Viņš nomirtu pie krusta, izciešot 
sodu par taviem grēkiem. Vai tavs draugs jebkad ir uzņēmies sodu tavā 
vietā, lai tu netiktu sodīts?  
Lai bērni atbild!

Diez vai. Tas, ko izdarīja Jēzus, mirstot pie krusta, ir kaut kas līdzīgs, 
tikai daudz lielākā mērā. Viņš uzņēmās sodu par taviem grēkiem. 
Bībelē rakstīts: „Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visas netaisnības” 
(1. Jāņa 1:7). Kad Jēzus nomira, Viņš tika apglabāts. Pēc trim dienām 
Viņš augšāmcēlās. Tagad Viņš ir dzīvs Debesīs.
Parādiet balto zvanu!

Jēzus Kristus nopelna dēļ tavi grēki tev piedoti. Bībelē rakstīts: „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) Vai tu saproti, ka esi grēkojis? 
Vai tici tam, ka Jēzus nomira, lai glābtu tevi no soda par taviem grēkiem, 
un atkal augšāmcēlās? Tad tu vari lūgt, lai Jēzus ir tavs Glābējs un piedod 
tavus grēkus. Tu kļūsi par Dieva bērnu uz mūžīgiem laikiem, un Jēzus 
tev palīdzēs paklausīt Viņam. Kādu dienu tu nonāksi Paradīzē – Dieva 
mājās Debesīs – un dzīvosi tur ar Viņu mūžīgi. Ja tu gribi uzticēties 
Jēzum kā savam Glābējam, es labprāt tev paskaidrošu, kā to izdarīt  
(pasakiet, kad un kur gaidīsiet bērnu).

Izgriež attēlus ar četriem 
dažādu krāsu zvaniem.
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Stunda – 1. daļa
Vai tev kāds ir kaut ko apsolījis? Varbūt tev apsolīja, ka nedēļas nogalē 
jūs kaut kur aizbrauksiet. Ir lieliski, ja solījumi tiek pildīti, vai ne? Taču 
reizēm cilvēki nevar pildīt savus solījumus. Viņi to grib, bet notiek kaut 
kas neparedzēts, ko nav iespējams mainīt, un tā solītais nepiepildās. Ir 
pat gadījumi, kad cilvēki tīšām lauž savus solījumus. 

Bībelē, Dieva īpašajā grāmatā, doti daudzi apsolījumi.  
Parādiet bērniem savu Bībeli!

Šos apsolījumus devis Dievs. Dievs nav tāds kā mēs. Viņš ir tik 
varens, ka var piepildīt pilnīgi visus apsolījumus. Dieva radītā pasaule 
bija nevainojama un ļoti laba, bet pirmie cilvēki, Ādams un Ieva, 
nepaklausīja Dievam, tāpēc viss tika sabojāts. Dievs apsolīja sūtīt Kādu, 
kurš glābs cilvēkus no pelnītā soda. Šo īpašo Personu sauc par Glābēju, 
jo Viņš nācis, lai glābtu cilvēkus. Īstajā laikā Dievs turēja šo solījumu. 
Bībelē varam uzzināt par Dieva apsolīto Glābēju. 

Marija bija parasta jauna sieviete un dzīvoja Nācaretes pilsētā. Viņa 
gatavojās kāzām ar vīrieti, kuru sauca Jāzeps. Bija parasta diena. Varbūt 
viņa slaucīja grīdu vai cepa maizi.
Aiciniet bērnus attēlot šīs darbības – kā slauka grīdu un mīca maizi!    

Attēls 1-2
Te pēkšņi parādījās eņģelis! Tas bija kas neredzēts! Eņģeļi ir Dieva 
vēstneši. Kā, tavuprāt, jutās Marija?
Lai bērni atbild!

Eņģelim bija īpaša vēsts, kas jānodod Marijai. 

„Esi sveicināta, tu apžēlotā,Tas Kungs ar tevi!” (Lūkas 1:28) Tas nozīmē, 
ka Dievs bija apmierināts ar Mariju. 

Taču Mariju dzirdētais satrauca. Kas tā par vēsti? 

Eņģelis viņai sacīja: „Nebīsties, Marija” (pēc Lūkas 1:30). 

Droši vien pēc šiem vārdiem Marija jutās mazliet labāk. Tad eņģelis 
pateica viņai ko tādu, kas pārsteidza viņu: „Tev būs bērns, Dieva Dēls. 
Dievs ir izvēlējies tevi par māti apsolītajam Glābējam. Nosauc Viņu par 
Jēzu, jo Viņš būs varens. Viņš būs Dieva Dēls.” (Pēc Lūkas 1:31-32.)

Marija noticēja un teica: „Es esmu Tā Kunga kalpone” (Lūkas 1:38). 
Viņa sacīja, ka darīs to, ko Dievs vēlas. 

2. daļa
Kāda brīnišķīga, neparasta vēsts! Vai vari iztēloties, kā Marija jutās, to 
pārdomājot?

Attēlojiet šo notikumu! Varbūt jūsu palīgs var pārģērbties par Mariju un attēlot, 
kā viņa, priecīgi satraukta, domā par eņģeļa teikto.
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„Pie manis atnāca eņģelis! Viņš man atnesa vēsti no Dieva. 

Viņš sacīja: „Tas Kungs ar tevi. Nebīsties, Marija, jo tu žēlastību esi 
atradusi pie Dieva. Un redzi, tu tapsi grūta savās miesās un dzemdēsi 
Dēlu, un sauksi Viņa vārdu: Jēzus. Tas būs liels, un Viņu sauks par 
Visuaugstākā Dēlu, un Dievs Tas Kungs Tam dos Viņa tēva Dāvida 
troni, un Viņš valdīs pār Jēkaba namu mūžīgi, un Viņa valstībai nebūs 
gala.” „Šī ir vislabākā vēsts, ko jebkad esmu saņēmusi. Bet ko par to 
domās Jāzeps? ” domāja Marija.

Jāzeps nezināja, ko darīt vai ko par to domāt.

Attēls 1-3
Tajā naktī Dievs sūtīja pie Jāzepa eņģeli. 

Dievs zināja, ka Jāzeps ir nesaprašanā, ko iesākt. 

Dievs mīlēja Jāzepu un rūpējās par viņu un Mariju. 

Sapnī eņģelis sacīja Jāzepam: „Nebīsties Mariju, savu sievu, ņemt pie 
sevis, jo, kas viņā iedzimis, ir no Svētā Gara. Viņa dzemdēs Dēlu, un 
Tā vārdu tev būs saukt JĒZUS, jo Viņš atpestīs Savu tautu no viņas 
grēkiem.” (Mateja 1:20-21)

Ja tu jau esi lūdzis, lai Jēzus atpestī  (tas nozīmē – glābj) tevi no 
taviem grēkiem, tev katru dienu vajadzētu pateikties Dievam par Viņa 
apsolījumu un par to, ka Jēzus tevi ir izglābis.

Pamodies Jāzeps zināja, kas jādara. Viņš paklausīja Dievam un apprecēja 
Mariju.

Attēls 1-4
Jāzeps bija galdnieks un darināja dažādas lietas no koka. 

Iztēlosimies, kā Jāzeps strādā: ņem zāģi un sazāģē koku, paņem āmuru 
un iedzen naglas. 
Lai bērni izliekas par galdniekiem un attēlo šo darbu!

3. daļa
Dievs bija apsolījis sūtīt Glābēju. Viņš arī bija norādījis, kur šis Glābējs 
piedzims (Mihas 5:1). Viņam bija jāpiedzimst Bētlemē. Bet Marija 
un Jāzeps taču dzīvoja Nacaretē.  Vai Dievs turēs Savu solījumu? Jā, 
protams!

Dievs pat izmantoja romiešu valdnieku, ķeizaru Augustu, lai piepildītu 
vienu no Saviem apsolījumiem. Kādu dienu Nacaretē ieradās 
imperatora sūtnis. 

Izlasiet šo pavēli no rakstu rituļa! To varētu lasīt jūsu palīgs, tērpies kā romiešu 
karavīrs. 

„Jūsu imperators, ķeizars Augusts, pavēlējis visiem iet 
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pierakstīties katram savā dzimtajā pilsētā, lai no visiem iedzīvotājiem 
varētu iekasēt nodokļus (savākt naudu).”

Jāzepa ģimene bija no Bētlemes, tāpēc viņam ar Mariju bija jādodas no 
Nacaretes uz Bētlemi. Ceļš bija tāls. Tolaik nebija ne automašīnu, ne 
vilcienu, ne lidmašīnu. Nācās iet kājām. Marijai tuvojās laiks dzemdēt 
bērniņu – viņa droši vien varēja jāt uz ēzeļa. 

Attēls 1-5
Jāzeps un Marija ceļā uz Bētlemi pavadīja vairākas dienas. 

Attēlojiet šo notikumu! Sagatavojiet ceļamaizi un pa ceļam uz Bētlemi 
apstājieties, lai paēstu vai nosnaustos. Ja bērnu grupiņa ir paliela, tā vietā, lai 
staigātu apkārt pa nodarbību telpu, var soļot uz vietas un apstāties atpūsties.

Kad Jāzeps un Marija sasniedza Bētlemi, radās kāda problēma. Viņi 
nevarēja atrast vietu, kur apmesties. Pilsētiņa bija maza, turklāt bija 
ieradušies daudz ļaužu.  Vieta, kur parasti apmetās ceļinieki, bija 
pārpildīta. Tā kā tuvojās laiks dzemdēt bērniņu, vecākiem bija jāsameklē 
vieta, kur palikt. Kur lai iet? Ko lai dara?

Attēls 1-6
Jāzeps un Marija palika kūtī – vietā, kur parasti tur lopus. Tur arī 
piedzima mazulis. Marija ietina To autiņos un ielika silē. 

No siles parasti ēda dzīvnieki. Jāzeps droši vien bija kūti pirms tam 
iztīrījis. 

Attēlosim, kā Jāzeps toreiz varēja izslaucīt kūti!
Ļaujiet bērniem aptaustīt un pasmaržot sienu vai salmus!

Dievs bija turējis Savu solījumu sūtīt Pestītāju. Dievs vienmēr 
piepilda Savus apsolījumus. Dievs sūtīja Jēzu, lai glābtu tevi. 

Kungs Jēzus nomira pie krusta, tika apglabāts un atkal augšāmcēlās. 
Kad Jēzus nomira, Viņš saņēma sodu par mūsu grēkiem. Kad nepilda 
Dieva likumus, tas ir grēks. Ja tu neklausi mammu vai tēti, tu pārkāp 
Dieva likumu. Mēs grēkojam arī tad, ja nedarām labu, to, kas Dievam 
ir patīkamas. (Jēkaba 4:17) Bībelē teikts, ka visi ir grēkojuši (Romiešiem 
3:23). Ja tu uzticies Jēzum kā savam Glābējam, tavi grēki tev piedoti un 
kādu dienu tu būsi kopā ar Jēzu Debesīs. Dievs turēja Savu solījumu, 
sūtot Savu Dēlu, lai izglābtu mūs – tevi un mani. Neviens cits nebūtu 
varējis būt mūsu Glābējs. Ja tu jau esi lūdzis Jēzum būt par tavu Glābēju, 
pateicies Dievam par Jēzu!  

Noskaitiet „Vieta bērniņam” (17. lpp.)!
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Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants

1. Ko mīl Dievs? (Visus cilvēkus pasaulē – tevi un mani.)

2. Ko Dievs sūtīja mums kā dāvanu? (Savu vienpiedzimušo Dēlu, Jēzu.)

3. Kur bija Jēzus, pirms Viņš piedzima uz zemes? (Kopā ar Dievu Tēvu 
Debesīs.)

Stunda (1.–3. daļa)

1. Kas vienmēr dara, ko solījis? (Dievs)

2. Kur varam izlasīt Dieva apsolījumu sūtīt Glābēju? (Bībelē)

3. Kas atnāca pie Marijas? (Eņģelis)

4. Kāda bija eņģeļa vēsts no Dieva? (Ka Marijai piedzims bērniņš.)

5. Kā Dievs pateica Jāzepam, ko darīt? (To Jāzepam sapnī pateica 
eņģelis.)

6. Kā Jāzepam un Marijai vajadzēja nosaukt bērniņu? (Par Jēzu.)

7. Kur bija jāpiedzimst Jēzum, apsolītajam Glābējam? (Bētlemē)

8. Kādēļ Marijai un Jāzepam vajadzēja doties uz Bētlemi? (Lai viņi 
tiktu pierakstīti.) 

9. Kas notika, kad viņi bija Bētlemē? (Piedzima Jēzus Bērns.)

Evaņģēlija gaismā

1.  Kur ir Dieva mājas? (Debesīs)

2.  Kas notika ar Jēzu pēc tam, kad Viņš bija nomiris pie krusta un 
apglabāts? (Viņš augšāmcēlās.)

3.  Ko tev vajadzētu darīt, lai kļūtu par Dieva bērnu Viņa ģimenē 
mūžīgi? (Uzticēties Jēzum kā savam Glābējam. Izmantojiet šo 
jautājumu, lai atkārtotu – saki Dievam: „Es zinu, ka esmu grēkojis, 
un es to nožēloju. Es ticu, ka Jēzus nomiris par maniem grēkiem un 
ir augšāmcēlies. Lūdzu, piedod man manus grēkus un pieņem mani 
par Savu bērnu!”)
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2. stunda
Gani redz Jēzu

Rakstu vietas 
skolotājiem

Mateja 1:21-23; Lūkas 2:8-20

Centrālā patiesība Dievs vienmēr saka patiesību.

Pielietojums Neatpestītam un atpestītam:  Tici tam, ko Dievs teicis Bībelē par Jēzu!

Bībeles pants „Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu...” (Jāņa 3:16)

Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Vārdu zīmītes katram 
bērnam (82. lpp.)

w Bumba vai cita mīksta 
rotaļlieta

Sagaidīšana Atskaņo maigu mūziku! Sasveicinies ar bērniem, 
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu 
zīmītes!

Aktivitāte „Pamet bumbu”
                   Pamet bumbu vai kādu citu mīkstu rotaļlietu 

pēc kārtas katram bērnam, uzdodot dažādus 
jautājumus. (Piemēram, „Kā tevi sauc?” „Kāds 
ir tavs mīļākais ēdiens?” „Ko tev patīk skatīties 
televīzijā?” „No kā tu baidies?”)

Pielūgsme w CD atskaņotājs, dziesmu 
teksti (15. lpp.)

w Uzskate dziesmai „Es 
pazīstu Dievu” 

w Ziedojumu trauks

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

Tu mīli (nosauc katra bērna vārdu) un paldies, 
ka Tu mīli mani.  Mēs pateicamies par to, ka Tu 
vienmēr saki patiesību. Jēzus Vārdā. Āmen.”

Dziesma „Es pazīstu Dievu” 
Ziedojums 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 w PSON-n, PSON-o, 
PSON-p, PSON-q, 
PSON-r, PSON-s un 
PSON-t

	Vai  PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4, PSON-R5, 
PSON-R6 un PSON-R7 
(78.-79. lpp.)

w Instrukcija (32. lpp.)
w Kustības (13. lpp.)

Pants Jāņa 3:16
Atkārtojums „Skaitāmpants ar kustībām”
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Izkustēšanās Aktivitāte „Mana 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 stunda w Stundas teksts (35. lpp.)
w Attēli 2-3, 2-4, 2-5 un 

2-6
w Attēli par grēku (Sin 

visual 1., 2., 3. un 4.)
w Mūzikas CD un dziesmu 

vārdi (15. lpp)
w Mīksta rotaļlieta – aitiņa 

vai tās attēls (85. lpp.)
w Kostīmi dažādiem Bībeles 

varoņiem un autiņos 
ietīta lelle

Stunda „Gani redz Jēzu”
                         Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās 

daļās. Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā, 
novieto uzskati uz molberta bērnu acu augstumā.

? Atkārtošana w Kristus piedzimšanas 
ainiņas figūras (83.–84. 
lpp.) vai attēls 2-2

w Atkārtošanas jautājumi 
(37.–38. lpp.)

Spēle „Gani atnāk pie silītes”
                           Bērniem jāsastājas vienā rindā telpas vienā pusē 

ar skatu uz izveidoto Kristus dzimšanas ainiņu vai 
attēlu PSON2-2 otrā pusē. Viņi tēlo ganus, kuri 
atnākuši apskatīt Jēzus bērniņu. Katru reizi, kad 
bērns atbild uz jautājumu, visa grupa var spert 
vienu soli uz priekšu tuvāk silītei. 

Evaņģēlija 

gaismā

w Norādījumi (34. lpp.)
w Mūzikas CD un 

atskaņotājs; dziesmas 
teksts (15. lpp.)

w Attēli par grēku (Sin 
visual 1., 2., 3. un 4.) 
(pēc izvēles)

 „Eņģeļu vēsts” (dziesma)

Cienasts w Pašu izvēlēts ēdiens 
(paturi prātā, ka var būt 
alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai bērni varētu aiziet uz tualeti un 
nomazgāt rokas.

Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par 
ēdienu.

Cienasts 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 
cienastam paredzētajā laikā.)
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Radošās        

aktivitātes 

(izvēlies 

vienu)

w Katram bērnam viens 
papīra šķīvis 23 cm 
diametrā, izgriezts pēc 
parauga (86. lpp.)

w Vaska krītiņi vai marķieri
w Spīguļi un līme
w Darba lapa katram 

bērnam
w Vate
w Veidošanas masa vai māls 

(8. lpp.)

Rokdarbs „Papīra šķīvja eņģeļi”
Bērni var izgreznot papīra šķīvjus, izmantojot  
vaska krītiņus vai marķierus un pielīmējot 
spīguļus. Spārnus veido, savienojot griezuma 
līnijas A un B. Papīra šķīvjus var sagatavot pirms 
nodarbības, izgriežot tos pēc parauga, jo ne visi 
pirmsskolas vecuma bērni māk tik labi rīkoties 
ar šķērēm, lai tiktu galā ar sarežģītāku rokdarbu.   

Darba lapa  „Gani ganīja savas aitas”
 Lai bērni pielīmē vati vai vilnas dziju pie aitiņas 

attēla.
Veidošana       „Kopā ar ganiem” 
                         Parādi bērniem,  kā veidot gana nūju vai aitiņu! 

Izmanto šo laiku, lai atkārtotu Bībeles stundā 
mācīto!

Papildu 

aktivitātes  

(izvēlies 

vienu)

w Kristus piedzimšanas ainiņas 
figūras (izmantojiet tikai 
Jēzu silītē, Mariju, Jāzepu un 
vienu aitiņu –  83.–84. lpp.), 
vienu komplektu katram 
bērnam

w Papildus Kristus 
piedzimšanas ainiņas 
figūras (pēc izvēles – 
83.–84.lpp.)

w Vaska krītiņi vai marķieri
w Šķēres
w Rokdarbu kociņi
w Līme
w Bieza papīra lapa katram 

bērnam (pēc izvēles)
w Attēli 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 

un 2-6 (izvēlies četrus)

Skečs „Attēlo Kristus piedzimšanas ainiņu”
Iedod katram bērnam figūru komplektu, kas 
jāizkrāso un jāizgriež. Tad katru figūru var 
piestiprināt ar līmlentu vai pielīmēt pie kociņa, 
izveidojot papīra lelles.
Bērniem noteikti patiktu uzvest savu „Ziemsvētku 
leļļu teātra izrādi”. Ja to darīsiet, jau iepriekš 
sagatavojiet papildu figūras, kuras piestiprinātas 
pie kociņiem!
Bērni var attēlot Kristus dzimšanas ainiņu, 
uzlīmējot izkrāsotās figūras uz bieza papīra lapas.

Atkārtošana „Sameklē attēlu”
Piestiprini pie sienām attēlus bērnu acu 
augstumā! Aicini viņus atrast attēlus, kurus tu 
apraksti! (Piemēram, „Sameklē attēlu, kurā ir 
nakts, kad piedzima Jēzus”, „Sameklē attēlu, kurā 
daži cilvēki gana aitas”.) 
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis Savu vienpiedzimušo 
Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu...” (Jāņa 3:16)

Ievads

Vai tev kāds ir melojis, lai uzzinātu, vai tu tam noticēsi vai nē? 

Lai bērni atbild!

Varbūt kāds tev apsolīja lielu dāvanu, bet to neuzdāvināja. Man 
nepatīk, ja mani tā piemāna. Un tev? Dievs, kurš tevi pazīst un 
mīl, vienmēr saka taisnību. 

Iepazīstināšana

Bībelē Dievs pastāsta par īpašu tev domātu dāvanu. Par to varam 
izlasīt Jāņa evaņģēlija 3. nodaļas 16. pantā. 

Atkārtosim šo Bībeles adresi Jāņa 3:16 „Jāzepa” balsī, „Marijas” 
balsī un tad „maza bērniņa” balsī!

Palūdziet kādam bērnam atrast šo pantu jūsu Bībelē, atverot vietā, 
kurā ielikta grāmatzīme! Izlasiet Jāņa 3:16. pantu, pēc tam parādiet 
attēlus PSON-n, PSON-o, PSON-p, PSON-q, PSON-r, PSON-s 
un PSON-t; vai PSON-R1, PSON-R2, PSON-R3, PSON-R4, 
PSON-R5, PSON-R6 un PSON-R7!

Izskaidrojums

Vispirms atkārtosim to daļu, kuru iemācījāmies pagājušajā reizē. 

Mācot norādiet uz simboliem! 

Dievs mīl tevi un mani, visus cilvēkus, kurus Viņš radījis. Dievs 
devis mums īpašu dāvanu. Šī dāvana ir Viņa vienpiedzimušais Dēls, 
mūsu Glābējs. (Tas, kurš miris par mūsu grēkiem.)

Turpināsim lasīt šo rakstu vietu: 

„lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu...” – „neviens, kas Viņam tic” 
ir domāti visi cilvēki, kuri tic Jēzum. „Ticēt” nozīmē būt drošam, 
ka tas tā patiešām ir, un ņemt to vērā. Tev jātic (jāuzticas) Jēzum, 
savam Glābējam, kurš miris pie krusta, uzņemoties sodu par taviem 
grēkiem, un augšāmcēlies. 

„Būt pazudušam” nozīmē būt šķirtam no Dieva uz visiem laikiem. 
Šajā pantā teikts, ka tie, kuri tic Jēzum, nepazudīs un nebūs šķirti 
no Dieva.    
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Pielietojums

Neatpestītam:  Dievs vēlas, lai tu ticētu Jēzum kā savam Glābējam, 
lai tu nepazustu, bet kādu dienu nonāktu Debesīs un 
būtu kopā ar Dievu.

Atpestītam:  Ja esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, tu zini, ka 
Dieva apsolījums ir patiess. Dievs vēlas, lai tu pastāstītu 
citiem, ka Jēzus ir apsolītais Pestītājs.

Atkārtojums

„Skaitāmpants ar kustībām”

Atkārtojiet šo pantu vārdu pa vārdam ar kustībām! (13. lpp.) Tad 
skaitiet pantu, izmantojot simbolus!



Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Viņa Dēlu

34

Evaņģēlija gaismā
„Eņģeļu vēsts” 
Sastājieties aplī, sadevušies rokās, lai kopā nodziedātu dziesmu! Dziesmas laikā ejiet 
apkārt pa apli! 

Pēc katra panta īsi paskaidrojiet vārdu nozīmi vai lietojumu, tad nodziediet visu dziesmu 
no sākuma līdz beigām! (Vēl nedziediet dziesmas 4. pantu šajā stundā – izmantojiet to 
tikai 3. stundā!) 

1. pants  Prieks ir patiesa un ilgstoša laime. „Tas Kungs” ir vārds, 
kurā sauc Jēzu. Jēzus atnākšana uz zemi kā mazam 
bērniņam darīja patiesi laimīgus visus, kuri Viņam tic.

2. pants  Šajā pantā stāstīts par to, ka Jēzus ir Dieva Apsolītais. Jēzus 
Kristus nekad nav grēkojis.   

3. pants  Jēzus nācis, lai glābtu cilvēkus. Gan gani, gan mēs esam 
grēcīgi cilvēki. Mēs esam pārkāpuši Dieva likumus.  

 Miniet grēka piemēru (piem., nepaklausība mammai vai 
tētim) vai arī pārrunājiet attēlus par grēku (Sin visual 1., 
2., 3. un 4.).

 Kad Jēzus pieauga, Viņš nomira pie krusta, lai izciestu 
sodu, kuru bijām pelnījuši mēs – tu un es.

 Ja tu lūgsi, lai Viņš tev piedod un glābj tevi, Viņš to darīs. 
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Stunda – 1. daļa
Vai tu kādreiz esi bijis nobijies? Varbūt tev bail no tumsas vai no 
zirnekļiem. Reizēm pat pieaugušajiem ir bail. Arī Bībelē stāstīts par 
cilvēkiem, kuri bija nobijušies. Notika kas tāds, ko viņi negaidīja un 
ko viņi nekad agrāk nebija redzējuši.

Attēls 2-3
Tie bija gani, kas ganīja aitas netālu no Bētlemes pilsētiņas. Viņi dienām 
un naktīm rūpējās par savu ganāmpulku, vedot to pie tīra ūdens un 
zaļās ganībās. Viņiem bija jāaizsargā aitas no meža zvēru uzbrukumiem. 
Ja kāda aita noklīda no ganāmpulka vai iekrita bedrē, tad ganiem 
vajadzēja viņu izglābt. 

Iedomājieties, ka esat gani, kuri ved aitas pie tīra ūdens vai meklē pazudušu 
jēru, un attēlojiet to! Ja iespējams, pirms tam paslēpiet nodarbību telpā rotaļu 
aitiņu, lai „ganiņi” to atrod! Tās vietā var izmantot arī aitas attēlu (85. lpp.).

Bija jau nakts, un debesīs mirdzēja zvaigznes. Gani raudzījās, lai aitas 
būtu drošībā. Varbūt viņi bija sasēdušies ap ugunskuru. Tā varēja 
sasildīties un arī aizbiedēt meža zvērus. 

Te pēkšņi viss pārmainījās! 

Attēls 2-4
Parādījās eņģelis, Dieva sūtnis, un viņu apņēma Debesu godības 
atspīdums, kas visus apžilbināja.
Aizsedziet ar roku acis un aiciniet bērnus darīt tāpat!

Ganus pārņēma bailes, jo neko tādu viņi agrāk nebija redzējuši, bet 
eņģelis, kuram bija vēsts no Dieva, sacīja: „Nebīstieties, jo redzi, es 
jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks” (Lūkas 2:10).

Kas gan tā par vēsti, kas domāta visiem, arī tev un man? Tūlīt uzzināsim! 

Eņģelis turpināja: „Jo jums šodien Pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, 
kas ir Kristus,Tas Kungs. Un to ņemieties par zīmi: jūs atradīsit bērnu 
autos ietītu un silē gulošu.” (Lūkas 2:11-12)
Izlasiet šo rakstu vietu no Bībeles! Paskaidrojiet, ka Jēzu uzrunā „Kungs” un „Kristus” 
ir vēl viens Viņa vārds.

Dievs bija sūtījis eņģeli pie ganiem pasludināt šo vēsti par Pestītāja 
dzimšanu. 

Piepeši debesis piepildīja eņģeļu pulki, un tie slavēja Dievu, sacīdami: 
„Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts.” 
(Lūkas 2:14)

Tad eņģeļi aizgāja. Gani skatījās naksnīgajās debesīs – bija atkal tumšs.
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2. daļa
Attēls 2-3
Kad eņģeļi bija prom, gani saskatījās un nolēma: „Ejam tad nu uz 
Bētlemi raudzīt, kas noticis, ko Tas Kungs mums licis paziņot. ” (Lūkas 
2:15)

Bērniņš, par kuru bija stāstījuši eņģeļi, bija Dieva apsolītais Pestītājs, 
sūtīts no Debesīm. Šis apsolījums ierakstīts Dieva Vārdā, Bībelē. Tu 
vari ticēt tam, kas rakstīts Bībelē, jo Dievs vienmēr saka patiesību. 

Šis bērns bija Dieva Dēls. Viņš ienāca pasaulē, lai uzņemtos sodu, ko 
bijām pelnījuši mēs par saviem grēkiem – visu slikto, ko bijām darījuši. 
Bībelē teikts, ka visi ir grēkojuši – tu, es, arī gani, kurus uzrunāja eņģeļi. 
Mēs grēkojam, ja darām lietas pēc sava, nevis pēc Dieva prāta.    
Miniet dažus piemērus (piem., nepaklausot vecākiem vai sāpinot brāli vai māsu) vai arī 
pārrunājiet attēlus  par grēku (Sin visual 1.,2 , 3  un 4 )!

Tomēr Dievs tevi mīl un ir sūtījis Jēzu, Glābēju, lai atbrīvotu tevi no 
soda, kuru esi pelnījis. 

Šo Glābēju tad arī gani gāja apraudzīt.
Iedomājieties, ka esat gani, kuri gatavojas doties uz Bētlemi un steidzas, kāpjot 
lejā pa kalna nogāzi! 

To attēlojot, dziediet „Eņģeļu vēsts”(1.–3. pantu)!

3. daļa
Gani sasniedza Bētlemi. Vai atceries, kas viņiem bija jāmeklē?
Lai bērni atbild! Svarīgi, lai viņi visi dzirdētu pareizo atbildi – bērniņu, ietītu autiņos 
un silē gulošu. 

Attēls 2-5
Viņi gāja no mājas uz māju, līdz atrada Viņu. Apsolītais Glābējs bija 
tur silītē, kā eņģeļi to bija teikuši.

Dievs vienmēr saka patiesību. Viņš sūtīja Savus ziņnešus pastāstīt 
ganiem par Pestītāju. Viss, ko viņi bija dzirdējuši, bija taisnība. 

Kā jūs domājat, kā jutās gani, raugoties uz mazo bērniņu silītē? 
Lai bērni atbild!

Gani ilgi tur nepalika. 

Attēls 2-6
Viņi aizgāja un stāstīja visiem par to, ko bija redzējuši. Visi, kas to 
dzirdēja, bija pārsteigti. 

Gani atgriezās kalnos. Viņi slavēja Dievu par to, ka eņģeļu vēsts bija 
patiesa. Viņi stāstīja visiem, kurus satika ceļā, ko bija redzējuši.   
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Attēlojiet, kā gani stāsta Labo vēsti! 

Sakiet...                                            Lai bērni saka...

„Vai esat dzirdējuši Labo vēsti?”         „Jums dzimis Pestītājs.”

„Eņģeļi to pavēstīja.”                         „Jums dzimis Pestītājs.”

„Mēs redzējām – tā ir patiesība.”        „Jums dzimis Pestītājs.”

            „Dieva apsolījums ir piepildījies.”       „Jums dzimis Pestītājs.”

Mēs varam būt pārliecināti, ka stāsts par Jēzu kā mazu bērniņu, kurš 
ienāca pasaulē, ir patiess. Cilvēki, kuri tur bija, redzēja Jēzu. Šo stāstu 
varam izlasīt Dieva Vārdā, Bībelē, un mēs varam ticēt tam, kas rakstīts 
Bībelē. Kāpēc? Tāpēc, ka tas ir Dieva Vārds, un Dievs vienmēr saka 
patiesību.  
Parādiet bērniem savu Bībeli!

Tu vari citiem pastāstīt, ko tu mācies par Jēzu, tāpat kā gani pastāstīja 
citiem, ko bija redzējuši tajā naktī.

Nobeigumā bērni var iesaistīties šī stāsta uzvedumā. Katrai lomai sameklējiet 
vienkāršus kostīmus! Stāstiet stāstu (vai lūdziet palīgam to stāstīt) un izlasiet 
dialogus no Bībeles! Ļaujiet bērniem mainīt lomas, attēlojot ainiņu vairākas 
reizes! Marijas un Jāzepa lomas varētu tēlot pieaugušie, silītē varētu ielikt autiņos 
ietītu lelli. Bērni tēlo vai nu ganus, vai eņģeļus, tad samainās lomām. 

Kad uzvedums vai lomu spēle galā, nodziediet „Eņģeļu vēsts”(1.–3. pantu)!

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants

1.  Kas vienmēr saka patiesību? (Dievs)

2.  Ko nozīmē „būt pazudušam”? (Būt šķirtam no Dieva uz mūžīgiem 
laikiem.)

3.  Kas neies bojā – nebūs pazuduši? (Tie, kuri tic, ka Jēzus atbrīvo 
viņus no grēkiem – ir viņu Glābējs.)

Stunda (1.–3. daļa)

1. Kas bija ganībās netālu no Bētlemes? (Gani)

2. Kas ganus pārsteidza ar vēsti no Dieva? (Eņģelis)

3. Ko eņģelis viņiem pateica? (To, ka dzimis Pestītājs.)

4. Kur gani atrastu Glābēju? (Silītē)

5. Ko gani darīja? (Viņi gāja apraudzīt bērniņu.)

6. Kāpēc Jēzus, Glābējs, nāca pasaulē? (Lai uzņemtos sodu, kuru bijām 
pelnījuši mēs.)

7.  Kāpēc esam pelnījuši Dieva sodu? (Tāpēc, ka visi esam grēkojuši – 
rīkojoties pēc sava prāta, nepaklausot Dievam.)  
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8.  Ko darīja gani pēc tam, kad bija redzējuši Glābēju? (Viņi visiem to 
pastāstīja.) 

9.  Kā varam zināt, ka šis stāsts ir patiess (ka tas tiešām noticis)? (Gani 
redzēja Jēzu; viņi tur bija un visiem pastāstīja, ko bija redzējuši; mēs 
varam ticēt tam, kas rakstīts Bībelē.) 

Evaņģēlija gaismā

1.  Kas ir prieks? (Patiesa un ilgstoša laime.)

2.  Kā atrast prieku? (Ticot Jēzum.)

3.  Kāpēc vajadzīgs Jēzus, lai mūs glābtu? (Mēs esam pelnījuši Dieva 
sodu tāpēc, ka esam pārkāpuši Dieva likumus. Izmantojiet šo 
jautājumu, lai atkārtotu – saki Dievam: „Es zinu, ka esmu grēkojis, 
un es to nožēloju. Es ticu, ka Jēzus nomiris par maniem grēkiem un 
ir augšāmcēlies. Lūdzu, piedod man manus grēkus un pieņem mani 
par Savu bērnu!”)
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3. stunda
Gudrie vīri pielūdz Ķēniņu – Glābēju

Rakstu vietas 
skolotājiem

Mateja 2:1-12; 4. Mozus 24:17

Centrālā patiesība Jēzus ir Ķēniņš.

Pielietojums Neatpestītam un atpestītam: Tev jāpielūdz Jēzus – Ķēniņu Ķēniņš!

Bībeles pants „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)

Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidišana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Vārdu zīmītes katram 
bērnam (82. lpp.)

w Ceļu karte
w Sakravāta ceļasoma

Sagaidīšana Atskaņo maigu mūziku! Sasveicinies ar bērniem, 
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu 
zīmītes!

Aktivitāte „Dodamies ceļojumā”
Lai bērni attēlo lietas, kuras viņi ņemtu līdzi 
ceļojumā. Var arī pārrunāt ceļojumu, kurā viņi 
bijuši. Vēl bērniem var parādīt ceļa zīmes un 
ceļasomu ar vajadzīgajām lietām.

Pielūgsme w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs, dziesmas  un 
skaitāmpantu vārdi (15. 
un 17. lpp.)

w Uzskate dziesmai „Es 
pazīstu Dievu” 

w Ziedojumu trauks

Dziesma           „Es pazīstu Dievu”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā: „Mīļais Dievs, mēs Tev 

pateicamies par Tavu mīlestību! Mēs pateicamies 
par to, ka varam Tevi slavēt dziesmās un lūgšanās, 
ka varam klausīties stāstos! Jēzus Vārdā. Āmen.

Skaitāmpanti ar kustībām  „Vieta bērniņam” un „Gods Dievam 
augstībā”

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 w PSON-n, PSON-o, 
PSON-p, PSON-q, 
PSON-r, PSON-s, 
PSON-t un PSON-u

	Vai PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4, PSON-R5, 
PSON-R6, PSON-R7 un 
PSON-R8, (81.-82. lpp.)

w Norādījumi (42. lpp.)
w Kustības (13. lpp.)

Pants Jāņa 3:16
Atkārtojums „Skaitāmpants ar kustībām”
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Izkustēšanās Aktivitāte „Mana galva un pleci, ceļi un kājas”. Var dziedāt 
pēc melodijas „Londonas tilts” (London’s 
bridge), pieskaroties šīm ķermeņa daļām: Mana 
galva, pleci, ceļi, kājas;
ceļi, kājas, ceļi, kājas. Mana galva, pleci, ceļi,
kājas. Sasit plaukstas un slavē Dievu.

Bībeles stunda w Stundas teksts (45. lpp.)
w Attēli 3-1, 3-2, 3-4, 3-5 

un 3-6
w Dziesmas „Bībelei es ticu” 

uzskate
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs, dziesmas 
vārdi (15. lpp.)

w Kāda lieta no zelta, vīraks 
(vai smaržas) un mirres 
(vai kas tamlīdzīgs)

Stunda „Gudrie vīri pielūdz Ķēniņu – Glābēju”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās! Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā, 
novieto uzskati uz molberta bērnu acu augstumā!

? Atkārtošana w „Zvaigžņu lietus” (87. lpp.) 
divi komplekti – piecas 
zvaigznes katrā

w Atkārtošanas jautājumi 
(47.–48. lpp.)

Spēle „Zvaigžņu lietus”
Spēlē, kā parasti, kad jāatrod divas vienādas
kartītes. Saliec zvaigznītes 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 
sakrīt, tās atstāj ar attēlu uz augšu. Ja tās
nesakrīt, kartītes atkal apgriež un spēle turpinās.
Spēlējiet, līdz tikuši iesaistīti visi bērni!

Evaņģēlija 

gaismā

w Norādījumi (44. lpp.)
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs, dziesmas 
vārdi (15. lpp.)

w PSON-a, PSON-b, 
PSON-c un PSON-d 
(pēc izvēles)

 „Eņģeļu vēsts” (dziesma)

Cienasts w Pašu izvēlēts ēdiens 
(paturi prātā, ka bērniem 
var būt alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai bērni varētu aiziet uz tualeti un 
nomazgāt rokas.

Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par 
ēdienu.

Cienasts Maltītes laikā atkārtojiet stundā mācīto. (Piezīme: 
stundas laikā var pagaršot īpašu izvēlēto pārtiku, 
lai veicinātu mācīšanos ar piemēru, bet porcijām 
jābūt ļoti mazām, lai bērni labprāt ēstu arī 
cienastam paredzētajā laikā.)
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Radošās 

aktivitātes         

(izvēlieties 

vienu)

w Kamieļi (ķermenis 88. lpp.), 
katram bērnam viens

w Vaska krītiņi vai marķieri
w Šķēres
w Katram bērnam divi veļas 

knaģi
w Darba lapa katram 

bērnam
w Katram bērnam viena 

liela zelta vai sudraba 
zvaigzne, kuru var 
pielīmēt 

w Mazas zelta vai sudraba 
zvaigznītes, kuras var 
pielīmēt (pēc izvēles)

w Veidošanas masa vai māls 
(8. lpp.)

Rokdarbs „Kamieļi no veļas knaģiem”
Parāda bērniem, kā izkrāsot un izgriezt kamieļus. 
Kāju vietā piestiprina divus veļas knaģus.

Darba lapa „Gudrie vīri mēro tālu ceļu, lai redzētu Jēzu”
 Liec, lai bērni piestiprina lielu zelta vai sudraba 

zvaigzni virs zvaigznes, kurai sekoja gudrie vīri. 
Bērni var debesīs pielīmēt arī mazās zvaigznītes. 

Veidošana        „Zvaigznes un kamieļi”
 Bērni veido zvaigznes vai kamieļus. Izmanto šo 

laiku, lai atkārtotu to, kas tika runāts Bībeles 
stundā!

Papildu 

aktivitātes

(Izvēlieties 

vienu)

w Zvaigzne (88. lpp.) Aktivitāte „Atrod zvaigzni”
 Paslēj zvaigzni redzamā vietā nodarbību telpā tā, 

lai pirmsskolniekiem nerastos grūtības to atrast. 
Pasaki, lai visi ir ļoti klusi, meklējot zvaigzni. Kad 
tā atrasta, jāapsēžas vietā, nevienam neko nesakot 
un neko nedarot. Kad visi bērni zvaigzni atraduši, 
tas, kurš apsēdās pirmais, atnes tev zvaigzni. 

Atkārtošana „Seko zvaigznei”
 Turi zvaigzni, augstu paceltu, un aicini bērnus 

sekot tev, staigājot apkārt pa nodarbību telpu, 
izliekoties par gudrajiem vīriem!
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„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)

Ievads

Vai tev patīk saņemt dāvanas? Kāda, tavuprāt, ir vissvarīgākā dāvana, 
kuru jebkad esi saņēmis? 

Lai bērni atbild!

Parādiet dāvanu kasti, kurā salikti attēli PSON-n, PSON-o, PSON-p, 
PSON-q, PSON-r, PSON-s, PSON-t un PSON-u vai PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, PSON-R4, PSON-R5, PSON-R6, PSON-R7 
un PSON-R8.

Dievam tev ir brīnišķīga dāvana. Tā ir pati svarīgākā dāvana, kādu 
tu jebkad varētu saņemt.

Iepazīstināšana

Dievs par šo dāvanu stāsta Savā grāmatā, Bībelē. Tās adrese Bībelē 
ir Jāņa 3:16. Vispirms atkārtosim šī panta adresi, lecot uz vienas 
kājas, tad uz otras un visbeidzot lēkājot uz abām kājām.

Palūdziet kādam bērnam palīdzēt atrast Jāņa 3:16 jūsu Bībelē, vietā, 
kur ielikta grāmatzīme!

Ieklausieties, kas teikts par šo svarīgo dāvanu! 

Izlasiet šo pantu no savas Bībeles, tad pa vienam izņemiet attēlus no 
dāvanu kastes!

Vai dzirdējāt? Kādu dāvanu mēs saņemsim? (Mūžīgo dzīvību.)

Izskaidrojums

Atkārtosim šo pantu un pārdomāsim, ko nozīmē katra tā daļa! 

To mācot, norādiet uz simboliem! 

Dievs radījis visus cilvēkus un mīl visus cilvēkus, arī tevi. 
Bet mēs – tu un es – esam grēkojuši. Lai gan tu esi grēkojis 
(darījis Dievam nepieņemamas lietas), Viņš tevi mīl. Jēzus, 
Dieva nevainojamais Dēls, nomira pie krusta, izciešot sodu 
par taviem grēkiem, un tad augšāmcēlās. Ja tu tici (uzticies) 
Jēzum kā savam Glābējam, tu nebūsi uz visiem laikiem šķirts 
no Dieva,...

 bet dabūsi mūžīgo dzīvību – tā ir jauna dzīve, kas sākas brīdī, kad 
tu sāc ticēt Jēzum kā savam Glābējam un saņem grēku piedošanu. 
Dieva Gars ienāk tevī, lai tev palīdzētu. Tad kādu dienu tu dzīvosi 
kopā ar Dievu Viņa mājās Debesīs. 
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Pielietojums

Neatpestītam: Dievs vēlas, lai tu ticētu Jēzum kā savam Glābējam un 
saņemtu mūžīgo dzīvību. Tad tu kļūsi par Dieva bērnu 
un būsi pieņemts Viņa ģimenē uz mūžīgiem laikiem.

Atpestītam: Ja tu esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, tev Viņš 
jāpielūdz kā Glābējs Ķēniņš, arī dziedot dziesmas Viņa 
godam.

Atkārtojums

„Skaitāmpants ar kustībām”

Atkārtojiet šo pantu vārdu pa vārdam ar kustībām! (13. lpp.) Tad 
skaitiet pantu, izmantojot simbolus!
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Evaņģēlija gaismā
„Eņģeļu vēsts”

Sastājieties aplī, sadodieties rokās un kopā nodziediet dziesmu! 

Dziesmas laikā ejiet apkārt pa apli! Pēc katra panta īsi paskaidrojiet vārdu nozīmi vai 
lietojumu, tad nodziediet visu dziesmu no sākuma līdz beigām!

1. pants  Prieks ir patiesa un ilgstoša laime. „Tas Kungs” ir vārds, 
kurā sauc Jēzu. Jēzus atnākšana uz zemi kā mazam 
bērniņam darīja patiesi laimīgus visus, kuri Viņam tic.

2. pants  Šajā pantā stāstīts par to, ka Jēzus ir Dieva Apsolītais. Jēzus 
Kristus nekad nav grēkojis.   

3. pants  Jēzus nācis, lai glābtu cilvēkus. Gan gani, gan mēs esam 
grēcīgi cilvēki. Mēs esam pārkāpuši Dieva likumus. 

 Miniet grēka piemērus (piem., nepaklausība mammai un 
tētim) vai arī pārrunājiet attēlus Sin visual 1., 2., 3. un 4.).

 Kad Jēzus pieauga, Viņš nomira pie krusta, lai izciestu 
sodu, kuru bijām pelnījuši mēs – tu un es.

 Ja tu lūgsi, lai Viņš tev piedod un glābj tevi, Viņš to darīs. 
4. pants  Bībelē minētie „gudrie” bija cilvēki no tālām zemēm 

austrumos, kuri bija ieraušies pielūgt Jēzu, jo Viņš ir 
Ķēniņš pār visiem. 
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Stunda – 1. daļa
Kas spīd un mirdz pie debesīm naktī? Vai reizēm paskaties uz zvaigznēm 
naksnīgajās debesīs?

Attēls 3-2
Vai esi kādreiz mēģinājis tās saskaitīt vai pētījis caur teleskopu, lai 
varētu tās labāk saskatīt?

Salieciet rokas tā, it kā turētu teleskopu! 

Lai bērni atbild!

Cilvēkus, kuri pēta zvaigznes, sauc par astronomiem.
Lai bērni atkārto šo vārdu!

Astronomi veido zvaigžņu kartes. Viņi naktīs vēro debesis un atzīmē 
zvaigžņu novietojumu. Zvaigznes pārvietojas un mainās, un astronomi 
rūpīgi seko šīm izmaiņām. Zvaigznes iegūst savus nosaukumus. 
Astronomi pētījuši zvaigznes ilgu laiku. 

Arī Jēzus laikā cilvēki skatījās debesīs, cenšoties izsekot zvaigžņu 
kustībai. Tālu, tālu austrumos dzīvoja vīri, kuriem patika vērot 
zvaigznes. Bībelē tie nosaukti par gudrajiem vīriem. Viņus interesēja, 
kas notiek debesīs.

Attēls 3-1
Kādu vakaru tie ieraudzīja ko neparastu – īpašu zvaigzni. Viņi saprata, 
ka Israēla zemē piedzimis jauns ķēniņš.

Kā jums šķiet, kur vajadzētu piedzimt ķēniņam?

Gudrie vīri domāja, ka jaunais Israēla ķēniņš dzims Jeruzālemē, tādēļ 
viņi gatavojās iet uz šo svarīgo pilsētu, lai viņu tur pielūgtu. Dodoties tik 
garā ceļojumā, bija vajadzīga pārtika, ūdens un apģērbs, kā arī dāvanas 
jaunajam ķēniņam. Nav skaidri zināms, cik vīru devās ceļā vai kā viņi 
pārvietojās, bet visticamāk viņi ceļoja ar kamieļiem. 

Lai bērni iejūtas gudro vīru lomā un gatavojas ceļojumam, sakravājot tam visu 
nepieciešamo – apģērbu, pārtiku un ūdeni! Attēlojiet, kā nastas tiek uzkrautas 
kamieļiem! 

2. daļa
Līdz Jeruzālemei gudrajiem vīriem bija jāmēro tāls ceļš.

Attēls 3-4
Vai tu esi kadreiz devies garākā ceļojumā? Varbūt tu nevarēji sagaidīt 
brīdi, kad sasniegsi galamērķi? 

Tā kā gudrie vīri patiešām gribēja atrast un pielūgt jauno ķēniņu,viņi 
bija gatavi doties tālā ceļā. Beidzot viņi sasniedza Jeruzālemi. Bet kā 
lai atrod jauno ķēniņu? 
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Tā nu viņi jautāja: „Kur ir jaunpiedzimušais Jūdu ķēniņš? Jo mēs Viņa 
zvaigzni redzējām austrumu zemē un atnācām Viņu pielūgt.” (Mateja 2:2)

Varbūt gudrie vīri apjautājās Jeruzālemes ielās sastaptajiem ļaudīm vai 
arī tirgus laukumā: „Kur ir jaunpiedzimušais Ķēniņš?” 
Aiciniet bērnus atkārtot šo jautājumu! 

Ziņa par gudro vīru ierašanos sasniedza ķēniņa Hēroda pili. Ķēniņš 
Hērods bija ļoti slikts cilvēks un pastrādāja daudz ļauna. Vai domājat, 
ka viņš priecājās par jaunā Ķēniņa piedzimšanu? Nebūt ne! Bībelē 
rakstīts, ka, to dzirdot, viņu pārņēma izbailes. (Pēc Mateja 2:3.) Viņš 
gribēja noskaidrot, kas notiek. 

Galu galā viņš taču bija ķēniņš un, ja tiešām piedzimis jauns ķēniņš, 
viņam tas bija jāzina! Tāpēc viņš sasauca augstos priesterus un rakstu 
mācītājus. Tie bija vīri, kuri vislabāk zināja, kas par nākotni rakstīts 
Vecajā Derībā (pirmajā Bībeles daļā). Viņi zināja arī to, ka Dievs bija 
solījis sūtīt Glābēju, kurš būs Ķēniņš. Hērods gribēja uzzināt vairāk.

„Kur dzims apsolītais Ķēniņš?” viņš izjautāja augstos priesterus un 
rakstu mācītājus. Kā jūs domājat, vai viņi to zināja? 

Jā, viņiem bija pareizā atbilde. Viņi atbildēja: „Bētlemē, Jūdas zemē; 
jo tā raksta pravietis.” (Pēc Mateja 2:5.)

Varat nolasīt Mihas 5:1 no savas Bībeles. 

Dievs bija solījis sūtīt Glābēju, kurš būs Ķēniņš, un Viņš bija turējis 
Savu solījumu. Ķēniņš nepiedzima Jeruzālemē, bet gan Bētlemē. Vai 
zināt, kā sauca jaunpiedzimušo Ķēniņu? Viņa vārds ir Jēzus.

3. daļa
Vai esi darījis kaut ko slepus, lai neviens to neuzzinātu? Ķēniņš 
Hērods slepus saaicināja gudros un sīki tos izjautāja, jo gribēja kaut 
ko noskaidrot.

Attēls 3-5
„Kad jūs pirmoreiz ieraudzījāt zvaigzni, kas pavēstīja par jaunā Ķēniņa 
piedzimšanu?” viņš tiem jautāja. Hērods nepriecājās par jaunpiedzimušo 
Ķēniņu, bet to gan gudrajiem vīriem neteica. 

Tā vietā viņš viltīgi meloja: „Eita un ievāciet rūpīgi ziņas par to bērnu, 
un, kad jūs Viņu atradīsit, tad paziņojiet to man, ka arī es aizeju un 
Viņu pielūdzu.” (Mateja 2:8)

Patiesībā ķēniņš Hērods pat nedomāja pielūgt jaunpiedzimušo Ķēniņu, 
jo Viņu bija pārņēmušas dusmas un skaudība. Viņš sūtīja gudros vīrus 
uz Bētlemi un gaidīja viņus atgriežamies.

Gudrie vīri zināja, kurp iet. Viņu garais ceļojums bija gandrīz galā. 
Bētleme ir pavisam tuvu Jeruzālemei, tad jau atlicis pavisam mazs 
ceļa gabaliņš. Sākuši iet, viņi pamanīja debesīs zvaigzni. Tas tik bija 
prieks! Nu viņi skaidri zināja, ka ir uz pareizā ceļa! Zvaigzne gāja tiem 
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pa priekšu un nostājās virs nama, kurā bija jaunpiedzimušais Ķēniņš.

Gudrie vīri iegāja iekšā un ieraudzīja Jēzu, jaunpiedzimušo Ķēniņu, 
ar Savu māti Mariju.

Attēls 3-6
Kad gudrie vīri ieradās, bija pagājis laiks un Jēzus vairs nebija zīdainītis, 
Viņš bija jau paaudzies zēns. 

Gudrie vīri nometās ceļos un Viņu pielūdza.

Vai atceries, kas gudrajiem vīriem bija līdzi? Viss ceļojumam 
nepieciešamais un arī dāvanas Jēzum. Tās gan bija neparastas, tomēr 
vispiemērotākās Jēzum. Gudrie vīri pielūdza Jēzu un apdāvināja Viņu.

Tās bija dāvanas, kas bija piemērotas Ķēniņam, kuram bija jāmirst, lai 
glābtu Savu tautu. Tie dāvāja Viņam zeltu, vīraku un mirres.

Sagatavojiet līdzīgas lietas Bībeles stāstā aprakstītajām, ko parādīt 
bērniem: kādu lietu no zelta, vīraku (vai smaržas) un mirres (vai ko 
līdzīgu)! 

Mēs nevaram dāvāt Jēzum zeltu, vīraku vai mirres, kā to darīja gudrie 
vīri. Bet, ja tu tici Jēzum kā savam Glābējam, tu vari Viņu pielūgt kā 
savu Ķēniņu. Tu vari Viņu pielūgt, dziedot dziesmas.

Dziediet 1. un 2. pantu no dziesmas „Bībelei es ticu” !

Kad gudrie vīri bija pielūguši Jēzu, bija pienācis laiks atgriezties 
mājās. Dievam bija zināmi Ķēniņa Hēroda ļaunie nodomi, tādēļ Viņš 
sapnī brīdināja gudros vīrus neatgriezties Jeruzālemē, tāpēc tie aizgāja 
pa citu ceļu uz savu zemi. Viņiem bija daudz, ko pārrunāt garajā 
mājupceļā. Viņi bija redzējuši Dieva sūtīto jaunpiedzimušo Ķēniņu! 

Vai tu tici, ka Jēzus ir Ķēniņš, kuru sūtījis Dievs?

Vai tici, ka Viņš nācis, lai atbrīvotu cilvēkus no viņu grēkiem? Pielūgsim 
Jēzu kā savu Ķēniņu, dziedot par Viņu!

Nobeigumā nodziediet „Eņģeļu vēsts”!

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants 

1.  Kas vēlas dot tev mūžīgo dzīvību? (Dievs)

2.  Kas ir mūžīgā dzīvība? (Dieva bērna dzīve Viņa ģimenē mūžīgi.)

3.  Kas var iegūt mūžīgo dzīvību? (Visi, kas tic Jēzum kā savam 
Glābējam.)

Stunda (1.–3. daļa)

1. Kas spīd debesīs naktī? (Zvaigznes)
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2. Kā sauca mūsu Bībeles stundā aprakstītos vīrus, kuri lūkojās 
zvaigznēs? (Gudrie vīri.)

3.  Ko nozīmēja jaunas zvaigznes parādīšanās? (To, ka piedzimis jauns 
Ķēniņš.)

4.  Uz kurieni devās gudrie vīri? (Uz Jeruzālemi.)

5.  Kas bija pildījis solījumu sūtīt Ķēniņu? (Dievs)

6.  Kā sauca jauno Ķēniņu? (Jēzus)

7.  Kā jutās Hērods, uzzinot par jaunā Ķēniņa piedzimšanu? (Viņu 
pārņēma dusmas un skaudība.)

8.  Kur bija jaunpiedzimušais Ķēniņš? (Bētlemē)

9.  Ko darīja gudrie vīri, atraduši jaunpiedzimušo  Ķēniņu – Jēzu? 
(Deva Viņam dāvanas un Viņu pielūdza.)

Evaņģēlija gaismā

1.  Kā Dēls ir Jēzus? (Viņš ir Dieva Dēls.)

2.  Kādēļ Jēzus nāca uz zemi? (Lai glābtu grēciniekus.)

3.  Kāpēc mēs dziedam, ka Jēzu pielūgt nāca gudrie no austrumiem? 
(Jo Jēzus ir Ķēniņš pār visiem.)
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4. stunda
Jēzus izaug

Rakstu vietas 
skolotājiem

Lūkas 1:35

Lūkas 2:39-47, 51-52

Jāņa 1:1-2

Centrālā patiesība Jēzus nācis, lai atbrīvotu ļaudis no viņu grēkiem.

Pielietojums Neatpestītam: Lūdz, lai Jēzus tevi glābj!

Atpestītam: Ja Jēzus ir tavs Glābējs, dzīvo tā, lai Viņu iepriecinātu!

Bībeles pants „Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.” (1. Jāņa 4:14)

Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Vārdu zīmītes katram 
bērnam (82. lpp.)

Sagaidīšana Atskaņo maigu mūziku! Sasveicinies ar bērniem, 
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu 
zīmītes!

Aktivitāte „Ko dara tēti un mammas”
 Lai bērni attēlo, ko dara tēti un mammas 

(piemēram, strādā galdnieka darbu, brauc ar 
mašīnu, gatavo ēst, izved suni, mazgā auto, runā 
pa telefonu)! Lai bērni papildina ar savām idejām!

Pielūgsme w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs; dziesmu vārdi  
(15. lpp.)

w Dziesmu „Es pazīstu 
Dievu” un „Bībelei es 
ticu” uzskate

w Ziedojumu trauks

Dziesma  „Es pazīstu Dievu”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā vai aicini lūgt, atkārtojot 

kopā rindu pēc rindas: „Mīļais Dievs, mēs 
pateicamies, ka tu sūtīji Savu Dēlu Jēzu uz zemes 
nomirt pie krusta par mums! Mēs pateicamies, 
ka Viņš ir augšāmcēlies. Paldies, ka Tu mūs mīli! 
Jēzus Vārdā. Āmen.”

Dziesma „Bībelei es ticu” (1.–5. pantam)
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 w PSON-R9, PSON-R10, 
PSON-R11 un 
PSON-R12 (80. lpp.)

w Norādījumi (52. lpp.)
w Notis un kustības (14. lpp.) 

Pants 1. Jāņa 4:14
Atkārtojums „Dziediet pantu”

Izkustēšanās Aktivitāte „Būsim tēti un mammas”
 Lai bērni izliekas par tētiem un mammām, 

kuri nodarbojas ar fiziskiem vingrinājumiem 
(piemēram, iet vai skrien uz vietas, izpilda 
palēcienus vai pietupienus un atliekšanos)!
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Bibeles stunda w Stundas teksts (55. lpp.)
w Attēls 4-1, 4-2, 4-3, 4-5 

un 4-6
w PSON-a, PSON-b, 

PSON-c un PSON-d
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs; notis un 
vārdi (16. lpp.)

w 1. Jāņa 4:14 notis un 
kustības (14. lpp.)

w Zīdainīša fotogrāfija 
(ja iespējams, kāda 
no jūsējām – tava vai 
tava palīga pirmajām 
fotogrāfijām)

Stunda „Jēzus izaug”
 Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās 

daļās! Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā, 
novieto uzskati uz molberta bērnu acu augstumā!

? Atkārtošana w Bulta ar zēnu un meiteni 
(89. lpp.) 

w Garuma mērīšanas 
diagramma (vai mērlenta)

w Atkārtošanas jautājumi 
(57. lpp.)

Spēle „Mēs izaugam lielāki”
Piestiprini garuma mērīšanas diagrammu pie 
sienas! Kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš 
pārvieto bultiņu par vienu iedaļu uz augšu.

Bībeles gaismā w Norādījumi (54. lpp.)
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs un vārdi (15. 
lpp.)

w Lietas, kuras palīdz 
bērniem izaugt stipriem 
un veseliem, vai to attēli 
(skat. ieteikumus 54. lpp.)

 „Kas vajadzīgs, lai palīdzētu mums augt?”

Cienasts w Pašu izvēlēts ēdiens 
(paturi prātā, ka bērniem 
var būt alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai bērni varētu aiziet uz tualeti un 
nomazgāt rokas.

Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par 
ēdienu!

Cienasts 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 
cienastam paredzētajā laikā.)
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Radošās 

aktivitātes  

(izvēlies 

vienu)

w Katram bērnam viena 
papīra loksne, kas ir viņa 
auguma lielumā

w Vaska krītiņi vai marķieri
w Auduma vai vilnas dzijas 

strēmeles (pēc izvēles)
w Līme
w Darba lapa katram 

bērnam
w Katram bērnam viena 

neliela papīra strēmelīte
w Veidošanas masa vai māls 

(8. lpp.)

Rokdarbs „Kāds es izskatos”
Liec, lai bērni pa vienam noguļas uz papīra, 
kamēr tu apvelc viņu ķermeņa kontūru. Pēc 
tam viņi var iezīmēt savu seju, matus, apģērbu 
utt. Drēbju vietā var pielīmēt auduma vai vilnas 
dzijas strēmeles. 

Darba lapa „Mazais Jēzus izauga”
 Palīdzi katram bērnam izveidot papīra strēmelītes 

rullīti un pielīmē to pie attēla!
Veidošana  „Galdnieka darbarīki”

Parādiet bērniem, kā izveidot galdnieka darba-
rīkus! Pārrunājiet, kā tos lieto, un pastāsti, kā 
Jēzus, iespējams, ar tiem strādāja, mācoties 
galdnieka arodu!

Papildu 

aktivitātes 
(izvēlies 

vienu)

Aktivitāte „Mēs izaugam lielāki”
Aicini bērnus attēlot, ko dara dažāda vecuma 
bērni, vispirms izliekoties par mazuli, tad par 
bērniņu, kurš tikko iemācījies staigāt, tad par 
pirmsskolas vecuma bērnu (piemēram, ēd guļus 
un dzer no pudelītes, sēž un ēd ar rokām, sēž un 
ēd ar karoti vai dakšiņu; pārvietojas – vispirms 
rāpo uz vēdera, tad rāpo, atspiežoties uz rokām 
un ceļiem, iet kājām; lūdz Dievu, sakot „āmen”, 
tad sakot „Lai Dievs svētī mammu” un „Lai Dievs 
svētī tēti”, pēc tam sakot: „Mīļais Dievs, lūdzu, 
svētī manu mammu un tēti! Jēzus Vārdā. Āmen.”    

Aktivitāte „Es varu”
Kopā ar bērniem pārrunājiet, ko viņi jau var 
izdarīt! Sāc teikumu ar vārdiem „Es varu” un 
aicini bērnus atkārtot šo darbību. (Piemēram, „Es 
varu stāvēt stalti”, „Es māku skaitīt līdz desmit”, 
„Es varu sasist plaukstas”, „Es varu kādu apskaut 
un samīļot”.)
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„Tēvs ir sūtījis Savu Dēlu par pasaules Glābēju.” (1. Jāņa 4:14)

Ievads

Vai tu reizēm palīdzi saviem vecākiem? Varbūt mamma palūdz 
atnest autiņus mazulim vai arī tētis lūdz sameklēt āmuru. Dievs 
Tēvs sūtīja Savu Dēlu, Jēzu, paveikt īpašu darbu.

Iepazīstināšana

Bībeles adrese rakstu vietai, kurā var izlasīt par Jēzus darbu, ir 
1. Jāņa 4:14.  

Palūdziet kādam bērnam palīdzēt atrast Jāņa 1. vēstuli 4:14 jūsu 
Bībelē, vietā, kur ielikta grāmatzīme! Izlasiet šo pantu! 

Atkārtosim šo Bībeles adresi 1. Jāņa vēstule 4:14 trīs reizes: vispirms 
čukstus, tad parastā balsī, pēc tam skaļi!

Parādiet PSON-R9, PSON-R10, PSON-R11 un PSON-R12!

Izskaidrojums

Tēvs – Dievs Tēvs, kas ir Debesīs, ir radījis tevi un mīl tevi.  

ir sūtījis Savu Dēlu – Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs Svētais Gars 
kopā ir Dievs. Viņš ir viens Dievs trīs Personās. Dievs Tēvs sūtīja 
Dievu Dēlu, Jēzu, strādāt Viņa darbu uz zemes. Jēzus nāca pasaulē 
kā mazs bērniņš un tad pieauga par vīru.

par pasaules Glābēju – Jēzus dzīvoja nevainojamu dzīvi, tad nomira 
pie krusta, izciešot sodu par taviem un maniem grēkiem, un 
augšāmcēlās. Viss, ko tu domā, saki vai dari, ar to apbēdinot Dievu, 
ir grēks. Visi ir grēkojuši, un visiem vajadzīgs Glābējs (Tas, kurš 
glābj mūs no soda par grēku). 

Pasaule nozīmē tu un es, un visi cilvēki.

Pielietojums

Neatpestītam: Dievs vēlas, lai tu ticētu Jēzum kā savam Glābējam. 
Kad Jēzus nomira pie krusta, Viņš uzņēmās Dieva sodu 
par taviem grēkiem. Tad Viņš augšāmcēlās. Jēzus var tev 
piedot tavus grēkus, ja tu tici Viņam.  

Atpestītam: Ja tu tici Jēzum kā savam Glābējam, Dievs vēlas, lai tu 
pieaugtu kā Dieva bērns.
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Atkārtojums

„Nodziediet pantu”

Nodziediet pantu vairākas reizes (notis 14. lpp.)! Tad noskaitiet 
pantu, izmantojot simbolus! 
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Bībeles gaismā
„Kas vajadzīgs, lai palīdzētu mums augt?”
 Atnesiet uz nodarbību lietas, kas palīdz bērniem izaugt stipriem un veseliem (vai arī šo 
lietu attēlus): pienu, maizi, augļus un dārzeņus, rīsus un makaronus, zobu suku, ziepes, 
grāmatas, rotaļlietas! Noteikti jāpiemin arī ģimene un mājas. 

Dievs devis daudz labu lietu, lai mums palīdzētu izaugt un mēs būtu 
veseli un stipri. 
Parādiet šīs lietas un īsi pārrunājiet to nozīmi!

Ja patiesi vēlamies pieaugt tā, lai tas iepriecinātu Dievu, ir jādara vēl 
kas. To mēs noskaidrosim dziesmas vārdos. 
Dziediet „Dieva Vārds” !

Dieva Vārds ir Bībele.
Parādiet savu Bībeli!

Tajā rakstīts viss, ko mums vajadzētu zināt par Dievu. Tā ir ļoti svarīga 
un īpaša grāmata, jo tas ir Dieva Vārds mums. Šai grāmatai nav nevienas 
līdzīgas. Kad būsi vecāks, tu pats varēsi lasīt šo grāmatu. Līdz tam 
laikam tu vari iepazīt kādu tās daļu ikreiz, kad atnāc uz nodarbību. 
Varbūt tu vari klausīties Bībeles stāstus mājās. Ieklausies Dieva Vārdā! 
Tu pat vari sarunāties ar Dievu. Mēs saucam to par lūgšanu. Dievu tu 
vari lūgt jebkurā vietā, un nav vajadzīgi kādi īpaši vārdi. 

Dievs vēlas, lai tu runātu ar Viņu. Tu vari Viņam pateikties par to, kas 
tev ir. Tu vari teikt, ka tu nožēlo visu slikto, ko esi darījis. Tu vari lūgt, 
lai Dievs tev palīdz.
Lūdziet Dievu kopā ar bērniem, pateicoties par lietām, kuras pieminējāt savā stāstījumā!

Atceries, ka tev vajadzīgs daudz kas, lai izaugtu stiprs un vesels! Tev 
jālasa Bībele un jālūdz Dievs. Cik bieži mums to darīt? Katru dienu, 
jo tas palīdzēs mums pieaugt.

Vēlreiz nodziediet „Dieva Vārds” !
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Stunda – 1. daļa
Parādiet fotogrāfiju, kurā redzams zīdainītis, ja iespējams kādu no savām vai jūsu palīga 
pirmajām fotogrāfijām! Aiciniet bērnus minēt, kas redzams fotogrāfijā!

Vai arī tu biji mazs zīdainītis? Kas palīdzēja tev izaugt tik lielam?
Īsi pārrunājiet!

Dievs radīja tevi ar ķermeni, kas aug. Dievs pārzina katru muskuli un 
kaulu tavā ķermenī. Viņš izvēlējās tavu matu, acu un ādas krāsu. Viņš 
izvēlējās arī to, kā skanēs tava balss vai smiekli. Viņš izvēlējās, cik garš 
un stiprs tu būsi. Dievs radīja tevi tieši tādu, kāds tu esi! Un Viņš tevi 
mīl tādu, kādu Viņš tevi ir radījis. 

Tev un man, mums visiem ir dzīves sākums, bet Dievs Dēls ir bijis 
vienmēr. Pirms Jēzus piedzima, Viņš dzīvoja Debesīs kopā ar Savu 
Tēvu, Dievu.

Attēls 4-1
Kad pienāca laiks, Dievs Tēvs sūtīja Savu Dēlu uz zemi kā mazu 
zīdainīti. Jēzus bija Dievs Dēls cilvēka veidolā. Viņš nāca, lai darītu 
Dieva darbu uz zemes. 

Vai tu zināji, ka Dievs ir Trīsvienība? Dievs Tēvs, Dievs Dēls un Dievs 
Svētais Gars visi kopā ir Dievs. Viņš ir viens Dievs trīs Personās. Lai 
labāk atcerētos Dieva trīs vārdus, varam izmantot pirkstiņus.
Atkārtojiet šos trīs vārdus, katru reizi atliecot vienu pirkstu! 

Tad nodziediet dziesmu „Trīsvienība” .

Dievs Tēvs sūtīja Savu Dēlu, lai Viņš darītu Dieva darbu uz zemes. Par 
to stāstīts arī Bībeles pantā.

Kopā nodziediet 1. Jāņa vēstuli 4:14 ar kustībām!

Jēzus piedzima kā mazs bērniņš, jo Dievs bija sūtījis Viņu uz zemi. 
Jēzum bija jāpaveic kāds darbs. Viņš bija sūtīts, lai kļūtu par pasaules 
Glābēju. Sākumā Viņš bija mazs zīdainītis. Noskaidrosim, kā mazais 
zēns izauga!

2. daļa
Attēls 4-2
Jēzus dzīvoja mazā pilsētiņā Nacaretē kopā ar Mariju un Jāzepu. 
Atkārtosim kopā, kā sauca šo pilsētu – „Nacarete”. Tieši tur Jēzus 
uzauga. Bībelē rakstīts, ka Viņš pieauga četros veidos (Lūkas 2:52). Viņš 
pieauga gudrībā (norādiet uz galvu), augumā (izvingriniet muskuļus), 
saskarsmē ar citiem cilvēkiem (pamājiet un uzsmaidiet bērniem) un ar 
Dievu (nolieciet galvu un salieciet rokas lūgšanā).

Jēzus pieņēmās gudrībā (norādiet uz galvu). Tas nozīmē, ka Viņš 
iemācījās domāt un izvēlēties. Arī tu mācies domāt un izvēlēties, bet 
reizēm tava izvēle ir slikta.
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Miniet dažus piemērus (piem., darot pāri brālim vai māsai, nedaloties ar savām 
rotaļlietām) vai arī izmantojiet attēlus Sin visual 1., 2., 3. un 4.)!

Jēzus bija nevainojams. Viņš nekad negrēkoja. Viņš vienmēr izvēlējās 
to, kas ir pareizi, pat būdams mazs zēns. Viņš vienmēr dzīvoja saskaņā 
ar Dieva, Sava Debesu Tēva, gribu, Viņu iepriecinot.    

Attēls 4-3
Jēzus pieauga augumā (norādiet uz muskuļiem). Tas nozīmē, ka Viņš 
izauga garāks, lielāks un stiprāks. Kad bērni izaug, viņi var izdarīt 
visu ko. Viņi iemācās palīdzēt un strādāt. Arī Jēzus to iemācījās. Viņš 
iemācījās palīdzēt Jāzepam, kurš bija galdnieks.  

Jēzus pieauga saskarsmē ar citiem cilvēkiem (pamājiet un uzsmaidiet 
bērniem). Jēzus labi sapratās ar citiem cilvēkiem un pieņēmās 
piemīlībā – cilvēkiem Viņš patika, un tie labprāt bija Viņa tuvumā. 
Jēzus pieņēmās piemīlībā pie Dieva. Viņš bija nevainojams, lai arī 
ko Viņš darītu. Viņš nekad negrēkoja. Mēs – tu un es – nevaram būt 
nevainojami. Mēs piedzimām ar vēlmi rīkoties pēc sava, nevis pēc 
Dieva prāta. 

Kad neklausām saviem vecākiem vai sakām nelaipnus vārdus, mēs 
pārkāpjam Dieva likumus un Dievs to sauc par grēku. Dievs vienmēr 
soda grēku. Tomēr Dievs tevi ļoti mīl un sūtīja Savu Dēlu, Jēzu, izciest 
sodu par taviem grēkiem tavā vietā. Tu vari lūgt Jēzu būt par tavu 
Glābēju, un tu vari nožēlot savus grēkus.

3. daļa
Kad Jēzus bija divpadsmit gadus vecs, Viņš devās aizraujošā ceļojumā  
kopā ar savu māti un Jāzepu. Katru gadu Marija un Jāzeps gāja no 
savām mājām Nacaretē uz Jeruzālemi, lai piedalītos īpašās svinībās šajā 
tik nozīmīgajā pilsētā. Turp devās daudz ļaužu, un Marija un Jāzeps 
gāja kopā ar viņiem. Kad Jēzus bija sasniedzis divpadsmit gadu vecumu, 
Viņš varēja iet viņiem līdzi.

Attēls 4-5
Kā tu domā, vai Viņš par to priecājās? Jēzus pat neatcerējās, ka bijis 
Jeruzālemē, jo toreiz Viņš bija mazs zīdainītis māmiņas rokās. Viņš 
bija izaudzis un varēja doties uz Jeruzālemi, lai apskatītu Templi, kurā 
ļaudis pielūdza Dievu. 

Ceļā pagāja vairākas dienas, jo tajā laikā nebija ne automašīnu, ne 
lidmašīnu. Viss ceļš bija jāiet kājām, nesot pārtiku un drēbes.

Attēlojiet šo notikumu! Sagatavojiet ceļamaizi un pa ceļam uz Jeruzālemi 
apstājieties, lai paēstu vai nosnaustos! 

Ceļinieki mēdza dziedāt dziesmas.
Nodziediet „Cik labs ir Dievs”  vai arī klausieties šo ierakstu, kamēr „ceļojat” 
uz Jeruzālemi! 

Templī (īpašā celtnē, kur ļaudis pielūdza Dievu) Jēzus sarunājās ar 
rakstu mācītājiem.
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Attēls 4-6
Viņus pārsteidza tas, cik daudz Jēzus zināja. Viņš uzdeva jautājumus, 
un visi, kas dzirdēja Viņa teikto, bija pārsteigti par Viņa izpratni. Jēzus 
bija pieņēmies gudrībā (norādiet uz galvu). Viņš zināja, ka Dievs ir 
Viņa Tēvs, un Viņš dzīvoja tā, lai iepriecinātu Dievu. Jēzus tik daudz 
zināja tādēļ, ka Viņš ir Dievs Dēls. Viņš bija nācis, lai darītu Dieva 
darbu uz zemes. 

Ja tu esi lūdzis Jēzu būt par tavu Glābēju, arī tu vari dzīvot tā, lai 
iepriecinātu Dievu. Tas nozīmē darīt to, ko Dievs grib, nevis rīkoties 
pēc sava prāta. Kad sarunājies ar Dievu lūgšanā, lūdz, lai Viņš palīdz 
tev paklausīt mammai un tētim! Lūdz, lai Viņš palīdz tev teikt „lūdzu” 
un „paldies”! Dievs uzklausīs tavu lūgšanu. 

Kad ceļojums uz Jeruzālemi bija galā, Jēzus atgriezās mājās kopā ar 
Mariju un Jāzepu. Viņš turpināja augt un dzīvoja, lai iepriecinātu 
Dievu.

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants

1.  Kas ir Tēvs, kurš sūtīja Dēlu? (Dievs Tēvs)

2.  Kas ir Dēls? (Jēzus, Dievs Dēls)

3.  Kāpēc Jēzu sauc par Glābēju? (Viņš nomira pie krusta, lai uzņemtos 
sodu par mūsu – taviem un maniem grēkiem.)

Stunda (1.–3. daļa)

1.  Kas liek tev (tavam ķermenim) augt? (Dievs)

2.  Kur bija Jēzus, pirms Viņš atnāca uz zemi kā mazs bērniņš? (Ar 
Dievu Debesīs.)

3.  Kāpēc Jēzus nāca uz zemi? (Lai darītu Dieva darbu uz zemes.)

4.  Kurā pilsētā Jēzus uzauga? (Nacaretē)

5.  Vai Jēzus grēkoja – rīkojās nepareizi? (Nē)

6.  Vai mēs esam kādreiz rīkojušies nepareizi? (Jā) 

7.  Kas notika, kad Jēzus bija sasniedzis divpadsmit gadu vecumu? 
(Viņš devās aizraujošā ceļojumā.)

8.  Ko rakstu mācītāji domāja par Jēzu? (Viņi bija pārsteigti par to, cik 
daudz Viņš zina.) 

9.  Ja tu esi lūdzis Jēzu būt par tavu Glābēju, kā tu vari dzīvot tā, lai 
iepriecinātu Dievu? (Rīkojoties pēc Dieva prāta.)
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 Bībeles gaismā

1.  Kādu īpašu Grāmatu Dievs mums devis, lai mēs to lasītu? (Bībeli)

2.  Kā varam sarunāties ar Dievu? (Lūgšanā)

3.  Cik bieži mums vajadzētu studēt Bībeli (mācīties no tās) un lūgt 
Dievu? (Katru dienu.)
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5. stunda
Jēzus uzsāk Savu darbu

Rakstu vietas 
skolotājiem

Lūkas 3:21-22

Lūkas 4:14-15

Lūkas 5:1-11

Centrālā patiesība Dievs vēlas, lai tu uzticētos Jēzum un sekotu Viņam.

Pielietojums Neatpestītam: Uzticies Jēzum kā savam Glābējam un seko Viņam!

Atpestītam: Seko Jēzum, paklausot Viņam!

Bībeles pants „Es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls. (Jāņa 11:27)

Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs

w Vārdu zīmītes katram 
bērnam (82. lpp.)

w Zivis (85. lpp.) un ar 
papīra saspraudēm tām 
piestiprinātas ziņas (89.lpp.)

w Makšķere (aukla, 
kuras galā magnēts, 
piestiprināta pie kāta)

Sagaidīšana Atskaņo maigu mūziku!  Sasveicinies ar bērniem, 
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu 
zīmītes!

Aktivitāte „Noķer zivi”
Lai bērni pēc kārtas ķer zivis ar makšķeri! 
Izlasiet, kas rakstīts uz katras zivs, kad tā noķerta! 
Turpiniet, līdz katrs bērns bijis makšķernieks! Ja 
vajadzīgs, metiet zivis atpakaļ!  

Pielūgsme w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs; dziesmu 
teksti (15. lpp.)

w Uzskate dziesmai „Es 
pazīstu Dievu”

w Ziedojumu trauks vai 
groziņš

Dziesma „Es pazīstu Dievu”
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā vai aicini lūgt, atkārtojot 

kopā rindu pēc rindas: „Mīļais Dievs, mēs Tev 
pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzu uz zemes. Paldies 
par to, ka Viņš izvēlējās palīgus, lai tie sekotu 
Viņam. Palīdzi arī mums kļūt par Jēzus palīgiem! 
Jēzus Vārdā. Āmen.”

Dziesma „Dieva Vārds” (1. pants)
Ziedojums 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 w PSON-R13, PSON-R14, 
PSON-R15 un 
PSON-R16 (81. lpp.)

w Norādījumi (62. lpp.)

Bībeles pants Jāņa 11:27 
Atkārtojums „Maršējiet, skaitot Bībeles pantu”

Izkustēšanās 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.
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Bībeles 

nodarbība

w Stundas teksts (66. lpp.)
w Attēls 5-3, 5-4, 5-5 un 

5-6
w Uzskate dziesmām 

„Bībelei es ticu”  un  „Es 
pazīstu Dievu”

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

w Ābols
w Baloža attēls (90. lpp.)

Stunda „Jēzus uzsāk Savu darbu”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās! Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā, 
novieto uzskati uz molberta bērnu acu augstumā!

? Atkārtošana w Zivs (82. lpp.), katram 
bērnam viena

w Zila dzija
w Atkārtošanas jautājumi 

(68. lpp.)

Spēle „Zivis jūrā”
Pāri flaneļa tāfelei novelc zilu dziju, lai attēlotu 
ūdeni. Pēc tam kad bērns atbildējis uz jautājumu, 
viņš var ielikt ūdenī vienu zivtiņu.
Turpiniet, kamēr iesaistīti visi bērni un atbildēti 
visi atkārtošanas jautājumi!

Evaņģēlija 

gaismā

w Norādījumi (64. lpp.)
w PSON-n, PSON-o, 

PSON-p, PSON-q, 
PSON-r, PSON-s, 
PSON-t un PSON-u

	Vai PSON-R1, 
PSON-R2, PSON-R3, 
PSON-R4, PSON-R5, 
PSON-R6, PSON-R7 un 
PSON-R8 ((81.–82. lpp.)

w Mikrofons (pēc izvēles)

 „Jāņa 3:16”

Cienasts w Pašu izvēlēts ēdiens 
(paturi prātā, ka bērniem 
var būt alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai bērni varētu aiziet uz tualeti un 
nomazgāt rokas.

Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par 
ēdienu.

Cienasts 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 
cienastam  paredzētajā laikā.)
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Radošās 

aktivitātes          

(izvēlieties 

vienu)

w Katram bērnam viens 
apaļo attēlu komplekts 
(91. lpp.)

w Katram bērnam viena 
aplikāciju papīra lapa

w Vaska krītiņi vai marķieri
w Līme
w Šķēres
w Darba lapa katram 

bērnam
w Krekeri zivs formā
w Veidošanas masa vai māls 

(8. lpp.)

Rokdarbs „Kur stāstīt citiem par Jēzu”
Izdali katram bērnam vienu aplikāciju papīra 
lapu, uz kuras vidū uzzīmē katra bērna kurpes 
nospiedumu! Tad bērni izkrāso un izgriež apaļos 
attēlus (ar vai bez vārdiem), kuri jāpielīmē apkārt 
savas pēdas nospiedumam.

Darba lapa „Jēzus izvēlējās mācekļus”
 Bērniem jāpielīmē zelta zivtiņas krekeri pie tīkla.
Veidošana       „Zivis zvejniekiem”

Kamēr atkārtojat Bībeles stundas notikumus, 
bērni veido zivtiņas.

Papildu 

aktivitātes 
(izvēlieties 

vienu)

w Saburzīts papīrs, dažādas 
rotaļlietas, trauki un citas 
lietas, ja vajadzīgs. 

Aktivitāte „Mīlestības darba šarādes”
Sadaliet bērnus komandās, kurām jāattēlo, kā 
izrādīt mīlestību. Pārējie mēģina uzminēt, ko 
viņi dara. Piemēram:

 w Apskauj draugu.
 w Savāc atkritumus un izmet atkritumu tvertnē.
 w Savāc rotaļlietas vai traukus.
 w Stāsta kādam par Jēzu.
 w Atver durvis un palaiž kādu pa priekšu.
 w Klāj galdu.
 w Dalās ar savu rotaļlietu.
 w Mierina raudošu bērnu.
Aktivitāte „Ko mēs varam darīt?”

Aiciniet bērnus pārrunāt, ko viņi var darīt 
dažādās situācijās (skat. iepriekš). Ikreiz aiciniet 
kādu bērnu palīdzēt jums attēlot situāciju, tad 
ļaujiet klasei atbildēt. (Piemēram, sakiet: „(Bērna 
vārds) ir bēdīgs; ko mēs varam darīt?” un ļaujiet 
atbildēt.)
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„Es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls.” (Jāņa 11:27)

Ievads

Man ir jautājums, un es ceru, ka tev ir atbilde. Kas ir Jēzus Kristus? 

Tēlojiet reportieri un uzdodiet šo jautājumu vairākiem bērniem, 
izmantojot spēļu mikrofonu. Pieņemiet katru atbildi, tikai piekrītoši 
pamājot!

Iepazīstināšana

Atbildi uz šo jautājumu varam atrast Bībelē – Jāņa 11:27. Pasakiet 
šo Bībeles adresi, aizsedzot vienu aci! 

Atkārtojiet to, aizsedzot otru aci, tad abas! 

Palūdziet kādam bērnam palīdzēt atrast šo pantu jūsu Bībelē, atverot 
vietā, kur ielikta grāmatzīme. Izlasiet Jāņa 11:27 un tad parādiet 
attēlus PSON-R13, PSON-R14, PSON-R15 un PSON-R16!

Izskaidrojums

Es ticu – „Ticēt” nozīmē būt pārliecinātam par kaut ko un ņemt 
to vērā.

Norādiet uz krēslu!

Ja saku, ka ticu tam, ka šis krēsls izturēs manu svaru, tomēr uz tā 
nesēdīšos, tad īstas ticības man nav. Ja tiešām ticu, ka krēsls izturēs 
manu svaru, es tūlīt apsēstos uz tā.

Demonstrējiet, kā tas notiek!

„Ticēt” nozīmē būt tik pārliecinātam par kādu lietu vai apgalvojumu, 
ka tas ietekmē tevi vai tavu rīcību. 

ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls – Dievs vēlas, lai tu ticētu, ka Jēzus 
Kristus, kurš nomira pie krusta, izciešot sodu par taviem grēkiem, 
ir Dieva Dēls.  

Pielietojums

Neatpestītam: Dievs vēlas, lai tu atzītu, ka esi grēkojis, darot lietas, 
kas apbēdina Dievu. Dievs grib, lai tu ticētu (uzticētos) 
Jēzum Kristum kā Dieva Dēlam, kurš nomira pie krusta, 
uzņemoties sodu, ko Dievs lika Viņam izciest par taviem 
grēkiem, un augšāmcēlās.

Atpestītam: Ja tu jau esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, Dievs 
grib, lai tu Viņam sekotu un darītu Viņa darbu. To var 
darīt, liecinot citiem par Jēzu. Varbūt tu kādam vari 
pastāstīt par Viņu jau šodien.
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Atkārtojums

„Maršējiet, skaitot Bībeles pantu”

Maršējiet uz vietas, „lasot” simbolus! Tad soļojiet apkārt pa klasi, 
atkārtojot šo pantu! Beigās sasitiet plaukstas! Mainiet vadītājus, kad 
esat atkārtojuši pantu divas reizes, un turpiniet soļot, skandējot šo 
pantu!  
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Evaņģēlija gaismā
Parādiet attēlus PSON-n un PSON-o (vai PSON-R1 un PSON-R2)!

Vai atceries, kāda Bībeles panta adrese un kādi vārdi atbilst šiem 
attēliem?

(Jāņa 3:16) Šis zelta aplis atgādina mums par Dievu, mūsu vareno 
Radītāju, un Viņa mājām Debesīs, ko sauc par Paradīzi. Bībelē rakstīts: 
„Dievs... radījis pasauli un visu, kas tanī” (Apustuļu darbi 17:24).

Vai varat nosaukt kaut ko, ko Dievs ir radījis?
Īsi pārrunājiet!

Parādiet attēlus PSON-p (vai PSON-R3)!

Dievs priecājās par visu, ko bija radījis, bet it īpaši Viņš mīlēja cilvēkus. 
Dievs mīl tevi un mani. Dievs radīja tevi tieši tādu, kāds tu esi. Viņš 
tevi mīl tādu, kādu Viņš tevi ir radījis. Bet ne viss, ko tu dari, ir Dievam 
pieņemams.  
Pārrunājiet grēka piemērus vai izmantojiet attēlus Sin visual 1., 2,, 3, un 4. 

Iespējams, ka tad, kad tev veikalā nenopērk kāroto rotaļlietu un tu par 
to sadusmojies, tu nodomā: „Mana mamma gan ir ļauna, jo nenopirka 
man šo rotaļlietu.” Varbūt tu pat saki viņai: „Tu esi nejauka! Es tevi 
nemīlu!” Varbūt ar to nepietiek, un tu sacel īstu traci, čīkstot un brēcot: 
„Mammu, es to gribu! Es to gribu!” Tāda izturēšanās apbēdina Dievu. 
Ja tu tā rīkojies, tu grēko. Dievam grēks jāsoda. Jāņa 3:16 šis sods 
nosaukts par „pazušanu” (kad cilvēks šķirts no Dieva uz mūžīgiem 
laikiem). Bet Dievs tevi tik ļoti mīl, ka Viņš grib piedot tavus grēkus, 
lai tev nebūtu jāsaņem šāds sods.
Parādiet attēlu PSON-q (vai PSON-R4)!

Kā tu vari saņemt grēku piedošanu? Klausies tālāk! Dievs deva Savu 
nevainojamo Dēlu, Jēzu Kristu. Jēzus piedzima kā mazs bērniņš, izauga 
par zēnu, tad par vīru. Tomēr Viņš atšķīrās no citiem bērniem vai 
pieaugušajiem. Jēzus vienmēr rīkojās pareizi. Viņš nekad negrēkoja. 
Viņš bija bez grēka, tomēr labprātīgi uzņēmās sodu par citu cilvēku 
grēkiem.
Parādiet attēlu PSON-r (vai PSON-R5)!

Bībelē rakstīts: „Kristus ir miris par mūsu grēkiem... Viņš aprakts... 
trešajā dienā augšāmcēlies... un... Viņš ir parādījies” (1. Korintiešiem 
15:3-5). Jēzus noasiņoja un nomira pie krusta, lai izciestu sodu par visu 
cilvēku grēkiem šajā pasaulē. Kad Jēzus nomira, Viņu apglabāja kapā, 
bet Viņš nepalika miris. Trešajā dienā Viņš augšāmcēlās! Viņš bija uz 
zemes un staigāja apkārt, sarunādamies ar cilvēkiem. Jēzus patiesi bija 
dzīvs! Tad Viņš atgriezās Debesīs.
Parādiet attēlu PSON-s (vai PSON-R6)!

Dievs saka – ja tu tici (uzticies) Jēzum kā savam Glābējam, tavi grēki 
tev ir piedoti, jo Viņš izcieta sodu par taviem grēkiem.
Parādiet attēlu PSON-t (vai PSON-R7)!
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Tev nebūs jāsaņem sods par saviem grēkiem, nonākot atšķirtībā no 
Dieva un Debesīm.
Parādiet attēlu PSON-u (vai PSON-R8)!

Tu saņemsi mūžīgo dzīvību (dzīvību, kas ilgs mūžīgi) kā Dieva bērns 
Dieva mūžīgajā ģimenē. Kādu dienu tu dzīvosi kopā ar Viņu Debesīs. 
Vai tu tici, ka Jēzus nomira par taviem grēkiem?

Ja vēlies uzticēties Jēzum, es tev labprāt paskaidrošu, kā to izdarīt.

(Norādiet vietu, kur bērni var nākt pēc padoma!)
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Stunda – 1. daļa
Vai tu jau zini, par ko vēlies kļūt, kad izaugsi liels? Varbūt tu gribi darīt 
to pašu darbu, ko tava mamma vai tētis?  
Lai bērni atbild. Jūs varētu pastāstīt, ko gribējāt darīt, kad bijāt viņu vecumā. 

Kad Jēzus pieauga, Viņam bija īpašs darbs darāms. To nevarēja paveikt 
neviens cits. Viņu no Debesīm bija sūtījis Dievs, lai Viņš izpildītu šo 
īpaši svarīgo uzdevumu. Reiz, kad Jēzus jau bija pieaudzis (Viņam 
bija 30 gadu) Viņš aizgāja līdz Jordānas upei.Tur bija kāds vīrs vārdā 
Jānis, kurš stāstīja ļaudīm par Dievu un kristīja viņus ar ūdeni. Viņš 
sludināja par grēku nožēlošanu. Tie, kuri nožēloja savus grēkus (slikto, 
ko bija darījuši), tika kristīti. Viņi iebrida upē, tika pagremdēti ūdenī 
un tad izcelti ārā. To viņi darīja, lai parādītu Dievam, ka patiesi nožēlo 
savus grēkus. Arī mums jāsaka Dievam, ka nožēlojam izdarīto, jo esam 
grēkojuši.       

Kad sakām Viņam, ka „nožēlojam”, šai nožēlai jābūt patiesai. 
Izspēlējiet situāciju, kad kāds izdara ko sliktu un to nožēlo. Iesaistiet 
savu palīgu! Viens no jums atņem otram ābolu, nevērīgi pasaka „piedod” 
un apēd to.   

Pajautājiet bērniem, vai, pēc viņu domām, tas, kurš apēda ābolu, izjuta 
nožēlu! Pārrunājiet, kas būtu noticis, ja tā būtu bijis (t.i., viņš būtu 
ābolu atdevis, nevis sācis to ēst)!

Dievs ir iepriecināts tikai tad, ja tu nožēlo savus grēkus pa īstam, ja tā 
ir patiesa nožēla.

2. daļa
Jēzus arī atnāca, lai tiktu kristīts. Kaut arī Viņš nekad nebija darījis 
neko nepareizu, Viņš gribēja visiem parādīt, ka dara to, kas iepriecina 
Dievu Tēvu. Kad Jēzus bija kristīts, Viņš lūdza Dievu. Bībelē aprakstīts, 
cik neparasts bija šis brīdis – Debesis piepeši atvērās un Svētais Gars 
redzamā veidā uz Viņu kā balodis nolaidās.   
Parādiet baloža attēlu!

Tad Dievs Tēvs sauca no Debesīm: „Tu esi Mans mīļais Dēls, uz Tevi 
Man labs prāts” (Lūkas 3:22). Jēzus bija cilvēks, un Viņš bija Dievs Dēls. 
Viņš bija bez grēka. Jēzus nekad nebija domājis, sacījis vai darījis kaut 
ko tādu, kas neatbilstu Dieva likumiem, tāpēc Dievs bija apmierināts 
ar Savu Dēlu. Jēzus varēja sākt strādāt Savu darbu. Vai atceraties, cik 
gadu bija Jēzum? Viņš bija trīsdesmit gadus vecs. Jēzus gāja no pilsētas 
uz pilsētu, mācot ļaudis par Dievu. Sestdienās Viņš gāja uz vietējo 
sinagogu (baznīcai līdzīgu vietu), kur tika lasīta un izskaidrota Bībele.  

Jēzus lasīja no Bībeles un tad izskaidroja sinagogā sanākušajiem ļaudīm, 
ko nozīmē izlasītā Bībeles rakstu vieta. Vēl joprojām ir svarīgi mācīties 

par Dievu no Bībeles, kur varam uzzināt patiesību par Dievu.  
Dziediet „Bībelei es ticu” .
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3. daļa
Jēzus slava pieauga. Kur vien Viņš gāja, Viņam sekoja ļaužu pūļi, kas 
klausījās, ko Viņš mācīja. 

Kādu dienu Viņš stāvēja pie Ģenacaretes ezera, kur daudz ļaužu bija 
sanākuši, lai klausītos par Dievu. Vai vari iedomāties, kā ļaudis spiedās 
pūlī, lai tikai tiktu pēc iespējas tuvāk Jēzum? Varbūt kāds bija pacēlies 
pirkstgalos.   

Aiciniet bērnus stāvēt uz pirkstgaliem, it kā viņi mēģinātu labāk saredzēt un 
sadzirdēt Jēzu!

Tad Jēzum radās lieliska ideja. Viņš ieraudzīja ezera malā stāvam divas 
laivas, jo zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Viņš iekāpa 
vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza to iestumt ezerā netālu 
no krasta.

Attēls 5-3
Tad Jēzus apsēdās un turpināja mācīt ļaudis no laivas. Beidzis runāt, 
Viņš pagriezās pret Sīmani (vīru, kuram piederēja laiva) un sacīja: 
„Dodies uz augšu un izmet savus tīklus.” (Lūkas 5:4)

Sīmanis atbildēja: „Meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka 
neesam dabūjuši; bet uz Tavu vārdu es gribu tīklu izmest.” (Lūkas 5:5)

Tā nu Sīmanis un viņa brālis Andrejs iebrauca tālāk ezerā.

Attēls 5-4
Viņi izmeta tīklu pār laivas malu un noķēra daudz zivju – tik daudz, 
ka tīkls plīsa pušu. 

Viņiem pat bija jāsauc palīgā draugi no otras laivas.
Aiciniet bērnus attēlot, kā zvejnieki māj, lai brauc pie viņiem!

Abas laivas bija tik pilnas ar zivīm, ka tik tikko negrima. Kad 
Sīmanis redzēja lielo lomu, viņš saprata, ka Jēzus nav parasts cilvēks. 
Viņš zināja, ka Sīmanis ir grēcinieks. Jēzus sacīja viņam: „Nebīsties, jo 
no šī laika tev būs cilvēkus zvejot.” (Lūkas 5:10)

Attēls 5-5
Sīmanis un viņa draugi (Andrejs, Jēkabs un Jānis) atstāja visu un gāja 
Viņam līdzi. 

Atkārtosim viņu vārdus!

Viņi negāja līdzi parastam cilvēkam – viņi sekoja Dieva Dēlam! Arī tu 
vari būt Jēzus sekotājs.

Dziediet „Es pazīstu Dievu”!

Lai kļūtu par Jēzus mācekli, tev kaut kas jāizdara. Tev tāpat kā Sīmanim 
Bībeles stāstā jāsaprot, ka esi grēkojis. Tev jānožēlo savi grēki un jāuzticas 



Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Viņa Dēlu

68

Jēzum kā savam Glābējam. Tad tu vari sekot Jēzum. „Sekot Jēzum” 
nozīmē dzīvot pēc Dieva prāta, Viņu iepriecinot.

Attēls 5-6
Tu vari citiem stāstīt par Jēzu. Lūdz, lai Dievs palīdz tev sekot Viņam.

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants 

1.  Kas ir Jēzus Kristus? (Dieva Dēls)

2.  Ko nozīmē „ticēt”? („Ticēt” nozīmē būt tik pārliecinātam par kādu 
lietu vai apgalvojumu, ka tas ietekmē tevi vai tavu rīcību.)

3.  Kam jāiepazīst Jēzus? (Ikvienam)

Stunda (1.–3. daļa)

1.  Cik gadu bija Jēzum mūsu Bībeles stundā? (Trīsdesmit)

2.  Kāpēc cilvēki tika kristīti? (Ar to viņi apliecināja, ka nožēlo savus 
grēkus.)

3.  Tu un es – mēs esam rīkojušies nepareizi. Kam mums jāsaka, ka 
to nožēlojam? (Dievam)

4.  Arī Jēzus tika kristīts. Ko nepareizu Viņš bija darījis? (Neko – Viņš 
nekad negrēkoja.)

5.  Ko Jēzus darīja, iedams no pilsētas uz pilsētu? (Viņš stāstīja cilvēkiem 
par Dievu.)

6.  Kā mēs varam iepazīt Dievu? (Atbildes būs dažādas – piem., Labās 
vēsts pulciņā, baznīcā. Noteikti pieminiet Bībeles lasīšanu!)

7.  Kur Jēzus sēdēja, kad mācīja ļaudis? (Laivā)

8.  Kā tu vari kļūt par Jēzus mācekli? (Nožēlojot savus grēkus un 
uzticoties Jēzum kā savam Glābējam.)

9.  Kā sauca Jēzus mācekļus, kuri bija pieminēti Bībeles stundā? 
(Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis. Pieņemiet atbildi jau ar diviem 
mācekļu vārdiem!) 

Evaņģēlija gaismā

1. Kas ir grēks? (Jebkas tāds, ko tu domā, saki vai dari, kas apbēdina 
Dievu.)

2.  Kas nomira pie krusta, lai uzņemtos sodu par taviem grēkiem? 
(Jēzus)

3.  Kas tev jādara, lai kļūtu par Dieva bērnu Viņa mūžīgajā ģimenē? 
(Jātic Jēzum kā savam Glābējam. Izmantojiet šo jautājumu, lai 
atkārtotu – saki Dievam: „Es zinu, ka esmu grēkojis, un es to nožēloju. 
Es ticu, ka Jēzus nomiris par maniem grēkiem un ir augšāmcēlies. 
Lūdzu, piedod man manus grēkus un pieņem mani par Savu bērnu!”)
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6. stunda
Matejs un viņa draugi satiek Jēzu

Rakstu vietas 
skolotājiem

Lūkas 5:1-11

Lūkas 5:27-32

Lūkas 6:12-16

Centrālā patiesība Dievs vēlas, lai tu sekotu Jēzum.

Pielietojums Neatpestītam: Lūdz, lai Jēzus glābj tevi un seko Viņam!

Atpestītam: Seko Jēzum, mācoties no Bībeles un lūdzot Dievu!

Bībeles pants Atkārtojiet Jāņa 11:27.

Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Sagaidīšana w Mūzikas atskaņotājs un 
CD

w Vārdu zīmītes katram 
bērnam (82. lpp.)

w Paklājiņi
w Papīra šķīvji, krūzītes, 

galda piederumi un 
salvetes

Sagaidīšana Atskaņo maigu mūziku! Sasveicinies ar bērniem, 
saucot viņus vārdā, un izdali viņiem vārdu 
zīmītes!

Aktivitāte „Klāsim galdu”
Māci bērniem pareizi klāt galdu un atvēli laiku 
pavingrināties!

Pielūgsme w Mūzikas CD un CD 
atskaņotājs; dziesmu 
teksti (15. lpp.)

w Dziesmas „Es pazīstu 
Dievu”  uzskate

w Ziedojumu trauks vai 
groziņš

Dziesma „Es pazīstu Dievu” 
Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā vai aicini lūgt, atkārtojot 

kopā rindu pēc rindas: „Mīļais Dievs, es Tev 
pateicos, ka Tu sūtīji Jēzu nomirt pie krusta par 
maniem grēkiem! Es pateicos, ka varu citiem 
liecināt par Jēzu! Jēzus Vārdā. Āmen.”

Dziesma „Dieva Vārds”
Ziedojums 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 w PSON-R13, PSON-R14, 
PSON-R15 un 
PSON-R16 (81. lpp.)

w Norādījumi (74. lpp.)

Pants Jāņa 11:27
Atkārtojums „Maršējiet, skaitot Bībeles pantu”

Izkustēšanās Aktivitāte „Ej un pastāsti”
Pārvietojoties apkārt pa klasi, liec bērniem 
izpildīt tādas darbības, kas varētu viņus aizvest 
pie tiem, kuriem vajadzētu uzzināt par to,  
kā Jēzus nomira pie krusta un augšāmcēlās 
(piemēram, staigāšana, skriešana, lēkāšana)!  
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Bībeles stunda w Stundas teksts (75. lpp.)
w Attēls 6-1, 6-2, 6-3, 6-4 

un 6-5
w Dziemas „Es pazīstu 

Dievu” uzskate
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs; dziesmas 
teksts (15. lpp.)

w Monētas (īstas vai 
plastmasas)

w Galdauts un īsta vai 
neīsta pārtika

Stunda „Matejs un viņa draugi satiek Jēzu”
Māci visu stundu vai arī sadali nodarbību divās
daļās! Lai tavas rokas būtu brīvas aktivitāšu laikā, 
novieto uzskati uz molberta bērnu acu augstumā!

? Atkārtošana w Ar aukliņu aizsienams 
auduma maisiņš

w Monētas (īstas vai 
plastmasas)

w Atkārtošanas jautājumi 
(77. lpp.)

Spēle „Piepildi „naudas lādīti” ar nodevām”
Pēc tam kad bērns atbildējis uz jautājumu, viņš 
var ielikt monētu maisiņā. Kad spēle beigusies, 
liec, lai bērni pakrata naudas maisiņu un 
ieklausās naudas šķindoņā!

Evaņģēlija 

gaismā

w Norādījumi (74. lpp.)
w Dziesmas „Bībelei es ticu” 

uzskate
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs
w Attēli par grēku (Sin 

visual 1., 2., 3. un 4.) 
(pēc izvēles)

 „Bībelei es ticu”

Cienasts w Pašu izvēlēts ēdiens 
(paturi prātā, ka bērniem 
var būt alerģija)

Pārtraukums Starpbrīdis, lai bērni varētu aiziet uz tualeti un 
nomazgāt rokas.

Lūgšana Vadi bērnus lūgšanā, pateicoties Dievam par 
ēdienu.

Cienasts 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 
cienastam paredzētajā laikā.)
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Grafiks Kas nepieciešams Kas jādara

Radošās 

aktivitātes  

(izvēlas vienu)

w „Bībelei es ticu”
Uzskate ņemšanai uz 
mājām (92.–93. lpp.), 
katram bērnam viens 
komplekts

w Vaska krītiņi vai marķieri
w Šķēres
w  Rokdarbu kociņi 
w Līme vai līmlenta
w Darba lapa katram 

bērnam
w Dažādu garšu ekstrakti 

(piem., apelsīnu, 
mandeļu, piparmētru)

w Veidošanas masa vai māls 
(8. lpp.)

w Apaļas formas mīklas 
izspiešanai 

Rokdarbs „Bībelei es ticu” – uzskate ņemšanai uz mājām 
Izdali katram bērnam vienu komplektu, kas 
jāizkrāso un jāpiestiprina pie kociņa! Iemāci, 
kā to lietot, dziedot dziesmu, kā arī lai liecinātu 
par Jēzu!

Darba lapa „Matejs un viņa draugi satiek Jēzu”
 Uzpilini kādu no garšu ekstraktiem uz pirkstiņa 

katram bērnam un ļauj viņiem ar to pieskarties 
attēlotajam ēdienam. 

Veidošana        „Monētas nodevām”
Lai izveidotu monētas, var izmantot apaļos 
mīklas griezējus. Izmanto šo laiku, lai atkārtotu 
Bībeles stundā mācīto. Aicini bērnus izlikties 
maksājam nodevas ar izveidotajām monētām, 
kamēr viņi visu sakārto!

Papildu 

aktivitātes  

(izvēlas vienu)

w Astoņi pēdu nospiedumi 
(94. lpp.)

w Līmlenta
w Mūzikas CD un CD 

atskaņotājs
w Dziesmas „Bībelei es ticu” 

uzskate

Aktivitāte „Ej un pastāsti!”
Pielīmējiet pēdu nospiedumus pie grīdas, lai 
atdarinātu soļus: četrus nospiedumus vienā 
virzienā, četrus otrā vienu pret otru. Lieciet 
bērniem sastāties rindā – daļai vienā pusē, daļai 
otrā. Tad aiciniet, lai bērni iet vienam otram 
pretī, lai  sasveicinās ar rokasspiedienu un pasaka 
Bībeles patiesības. Turpiniet, kamēr iesaistījušies 
visi bērni!
w    Dievs tevi mīl.
w	Jēzus nomiris par tevi.
w	Jēzus ir augšāmcēlies.

Aktivitāte „Es ticu”
Aiciniet sešus bērnus turēt uzskati   „Bībelei es 
ticu”. Dziediet dziesmu, pēc katra panta jautājot 
bērniem, kam viņi tic (piemēram, „Kam tu tici 
no tā, kas teikts Bībelē?”)
Iedrošini bērnus pastāstīt par savu ticību vēl 
kādam!
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

„Es ticu, ka Tu esi Kristus, Dieva Dēls.” (Jāņa 11:27)

Ievads

Kur strādā tavs tētis vai tava mamma? Vai tu gribi darīt tādu darbu, 
kad būsi pieaudzis? 

Īsi pārrunājiet!

Tajā laikā lielākā daļa dēlu pieauguši gāja sava tēva pēdās – strādāja 
to pašu darbu. Tā notika arī ar Jēzu! Kā Dēls ir Jēzus Kristus? (Dieva)

Iepazīstināšana

Atbildi atradīsim pēc Bībeles panta adreses – Jāņa 11:27. Izliecieties, 
ka ejat, un sastingstiet, kad saku „sastingt”!

Soļojiet uz vietas, tad iesaucieties „sastingt”!

Jautājiet, uz kādu Bībeles panta adresi jūs ejat, un aiciniet bērnus 
atkārtot „Jāņa 11:27”! Atkārtojiet to, skrienot lēni, pēc tam ātri! 
Palūdziet kādam bērnam atrast šo pantu jūsu Bībelē, atverot vietā, 
kur ielikta grāmatzīme. Izlasiet Jāņa 11:27un pēc tam parādiet attēlus 
PSON-R13, PSON-R14, PSON-R15 un PSON-R16!

Izskaidrojums

Es ticu – „Ticēt” nozīmē būt tik pārliecinātam par kaut ko, ka tas 
ietekmē tevi vai tavu rīcību. Man jums ir kaut kas garšīgs. Vai jūs 
man ticat?

Paslēpiet maisiņu ar konfektēm kaut kur tuvumā! 

Pierādiet, ka jūs man ticat, aizverot acis un pastiepjot uz priekšu 
roku! 

Ielieciet katram bērnam pastieptajā rokā konfekti!

Daži no jums noticēja. Ticēt nozīmē būt tik pārliecinātam, ka tā 
ir taisnība, ka tas ietekmē tavu rīcību. 

Dod arī pārējiem bērniem iespēju parādīt, ka viņi tev tic!

Dievs grib, lai tu ticētu Jēzum Kristum, kurš piedzima kā mazs 
bērniņš, tika ielikts silītē un kurš ir nevainojams Dieva Dēls. 
Viņš pieauga, lai nomirtu pie krusta, uzņemoties sodu par taviem 
grēkiem, un augšāmcēlās.

Pielietojums

Neatpestītam: Vai tu tici, ka Jēzus Kristus ir Dieva Dēls, kurš nomira 
pie krusta, uzņemoties sodu, ko Dievs lika Viņam 
izciest par taviem grēkiem, un ka Viņš augšāmcēlās? 
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Dievs vēlas, lai tu pieņemtu Jēzu, varētu saņemt grēku 
piedošanu un kļūtu par Dieva bērnu. 

Atpestītam: Ja tu jau esi pieņēmis Jēzu, dzīvo kā Dieva bērns, stāstot 
citiem par Jēzu un par to, ko Viņš darījis tavā labā!

Atkārtojums

„Maršējiet, skaitot Bībeles pantu”

Maršējiet uz vietas, „lasot” simbolus! Tad soļojiet apkārt pa klasi, 
atkārtojot šo pantu! Beigās sasitiet plaukstas! Mainiet vadītājus, kad 
esat atkārtojuši pantu divas reizes, un turpiniet soļot, skandējot šo 
pantu!  
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Evaņģēlija gaismā
„Bībelei es ticu” 
Dziediet kopā, parādot attēlus! Pēc katra panta paskaidrojiet tā nozīmi!

1. pants  Bībele ir Dieva Vārds tev. Dievs grib, lai tu zinātu, ka Viņš 
ir tevi radījis un mīl tevi (1. Jāņa 4:10). Viņš vēlas, lai tu 
būtu Viņa mūžīgajā ģimenē un kādu dienu dzīvotu ar 
Viņu Paradīzē.

2. pants  Jēzus ir Dieva Dēls, kurš nāca uz zemi. Viņš piedzima kā 
mazs bērniņš un pieauga par vīru. Viņš vienmēr darīja to, 
kas bija pareizi. Viņš bija nevainojams. Viņš nekad nav 
grēkojis – ne reizi.   

3. pants  Bet tu un es – mēs esam grēkojuši. Mēs domājam, sakām 
un darām to, ko Dievs sauc par grēku.  

 Pārrunājiet grēka piemērus vai izmantojiet attēlus par grēku (Sin 
visaul 1., 2., 3. un 4.)!

 Grēks jāsoda. Jēzus tevi tik ļoti mīlēja, ka Viņš nomira pie 
krusta, lai izciestu sodu par taviem grēkiem. Dievs saka, 
ka Jēzus asinis šķīstīs (attīrīs) tevi no grēka. Tev jātic, ka 
Viņš uzņēmās sodu tavā vietā, un jāpieņem Viņš kā savs 
Glābējs (1. Jāņa 1:7).

4. pants  Trešajā dienā Jēzus augšāmcēlās (1. Korintiešiem 5:3-5). 
Jēzus augšāmcelšanās pierādīja, ka Viņš bija piepildījis 
Dieva prātu, izciešot sodu par mūsu grēkiem. Viņš staigāja, 
sarunājās un ieturēja maltīti, un Viņu redzēja daudz ļaužu. 

5. pants  Kad tu pieņemsi Jēzu kā savu Glābēju, tev būs piedots. 
Tu saņemsi mūžīgo dzīvību, kļūdams par Dieva bērnu 
Viņa ģimenē uz mūžīgiem laikiem (Jāņa 1:12). Tu 
saņemsi Dievu Svēto Garu, kas mājos tevī, lai palīdzētu 
tev paklausīt Dievam. Tu nesaņemsi sodu par saviem 
grēkiem, jo tavā vietā to uzņēmās Jēzus. Tu gaidīsi uz Viņa 
otro atnākšanu. Vai vēlies pieņemt Jēzu kā savu Glābēju 
un kļūt par Dieva bērnu? Ja gribi, lai es tev paskaidroju, 
kā to izdarīt, pienāc pie manis (norādiet vietu, kur bērni var 
nākt pēc padoma).
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Stunda 1. daļa
Vai tu esi kādreiz spēlējis „Visi dara tā”? 
Kopā ar bērniem spēlējiet šo spēli! Parādiet kādu darbību un lieciet bērniem 
to atkārtot! Ja grupa ir maza, varat likt bērniem sastāties aiz jums un sekot, 
staigājot pa nodarbību telpu. Ja grupa lielāka, bērni paliek savās vietās. Kad 
spēle pabeigta un bērni gatavi atkal klausīties, varat turpināt stundu.

Jūs iemācījāties, kā būt labam sekotājam. Mācekļi ir cilvēki, kuri dara 
to, ko kāds cits ir darījis, vai arī seko viņa norādījumiem, tieši tā, kā 
jūs to darījāt. Jēzus izvēlējās cilvēkus, lai viņi Viņam sekotu un mācītos 
no Viņa. Četri no viņiem bija zvejnieki. Vai atceraties viņu vārdus? 
(Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis.) Jēzus bija izmantojis vienu no viņu 
laivām, lai mācītu ļaudīm par Dievu, sēdēdams laivā. Toreiz viņš lika 
Sīmanim iebraukt tālāk ezerā un izmest tīklu tur. Zvejnieku loms bija 
milzīgs. Vai atceraties, kas notika tālāk? 

Jēzus aicināja šos četrus vīrus sekot Viņam, un tie to darīja.

Attēls 6-1
Sīmanis, Andrejs, Jēkabs un Jānis varēja sekot Jēzum, staigājot kopā ar 
Viņu un sarunājoties ar Viņu. Mēs to nevaram. Tomēr arī mēs varam 
sekot Jēzum. Vai varat atbildēt, kāpēc mums vajadzētu sekot Jēzum? 
Mums jāseko Jēzum tāpēc, ka Viņš ir Dievs Dēls. Kā tu vari sākt sekot 
Jēzum? Uzticoties Viņam kā savam Glābējam. Tev Viņš vajadzīgs, lai 
glābtu tevi, jo tu esi pārkāpis Dieva likumus. Tu esi darījis lietas, kuras 
Dievs sauc par grēku.    
Pārrunājiet dažus piemērus!

Tev jālūdz, lai Jēzus ir tavs Glābējs. Tad tu vari sekot Viņam, darot 
to, kas iepriecina Dievu. Jēzu iepriecina, kad tu sarunājies ar Dievu 
lūgšanā, kad esi laipns un domā par citiem. Viņu iepriecina, kad stāsti 
citiem par Jēzu. Kaut arī nevaram redzēt Jēzu, mēs varam Viņam sekot.

2. daļa
Attēls 6-2
Kādu dienu Jēzus redzēja Mateju sēžam pie muitas un iekasējam 
nodevas. Matejs bija muitnieks, kura pienākums bija savākt no ļaudīm 
naudu un nodot to romiešu valdībai. Nodevas tika izmantotas ceļu 
būvei un lai maksātu algu kareivjiem. Muitnieks teica ļaudīm, cik 
daudz naudas jāmaksā.

Jūs varētu attēlot, kā Matejs sēž pie muitas un iekasē atnesto naudu. Izdaliet 
bērniem monētas, kuras viņiem jāatdod muitniekam! Lai atgādinātu bērniem 

šo stāstu, varat izmantot arī 5. stundas uzskati.

Kā jūs domājat, vai ļaudīm patika Matejs un pārējie muitnieki? Viņi 
nebija īpaši ieredzēti. Daudzi uzskatīja, ka Matejs un visi muitnieki 

Atkārtojot iepriekš mācīto, 
varat izmantot uzskati no 
5. stundas.
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ir ļoti slikti cilvēki, jo viņi strādāja romiešu labā. Turklāt reizēm viņi 
pieprasīja vairāk naudas nekā paredzēts un atlikumu paturēja sev. 

Jēzum gan Matejs nebija vienaldzīgs, un Viņš sacīja tam: „Nāc Man 
līdzi” (Lūkas 5:27).

Ko darīja Matejs? Bībelē teikts, ka viņš cēlās, visu atstāja un sekoja 
Jēzum.

Attēls 6-3
Matejs sarīkoja Jēzum lielu mielastu savā namā un uzaicināja savus 
draugus, kuru vidū bija arī daudz muitnieku.

Attēlojiet šo notikumu, paskaidrojot bērniem, kā tika sarīkots mielasts, kurā 
Mateja mājās viesojās Jēzus. Uz grīdas izklājiet galdautu, uz kura salikta īsta 
pārtika, vai arī izliecieties, ka ēdat, kopā ar bērniem piedaloties svinībās! 

3. daļa
Kā jums šķiet, vai Matejam sagādāja prieku Jēzus apciemojums, 
piedaloties mielastā? Tas droši vien bija īpašs notikums.

Attēls 6-5
Tomēr dažiem tas nepatika. Tos sauca par farizejiem.
Lai bērni atkārto šo vārdu!

Farizeji uzskatīja, ka tikai labi cilvēki Dievam ir svarīgi. Viņi ieradās, lai 
runātu ar Jēzus mācekļiem. „Kāpēc jūs ēdat un dzerat ar muitniekiem 
un grēciniekiem?” viņi kurnēja (Lūkas 5:30). 

Farizeji uzskatīja, ka Jēzum kā Dieva Dēlam nevar būt nekā kopīga ar 
tādu vīru kā Matejs. Taču Jēzus mīlēja Mateju, un viņš nebija Jēzum 
vienaldzīgs. Tāpēc Jēzus sacīja farizejiem: „Veseliem ārsta nevajag, bet 
slimiem. Nevis taisnus esmu nācis aicināt uz atgriešanos no grēkiem, 
bet grēciniekus” (Lūkas 5:31-32).

Matejs bija grēcinieks, kam bija jāseko Jēzum. Tu un es, mēs esam 
grēcinieki, un arī mums jāseko Jēzum. Sāc ar to, ka uzticies Viņam kā 
savam Glābējam! Jēzus nomira pie krusta, lai izciestu sodu, kuru biji 
pelnījis tu. Viņš nāca uz zemi, lai glābtu grēciniekus, kā tevi un mani. 
Vienīgi Viņš var glābt mūs no pelnītā soda. Tev jālūdz Dievs, nožēlojot 
savus grēkus un lūdzot, lai Jēzus tevi glābj.

Lai izskaidrotu šīs Evaņģēlija patiesības, var izmantot attēlu 6-4.

Esam uzzinājuši par pieciem Jēzus mācekļiem – Sīmani, Andreju, 
Jēkabu, Jāni un Mateju. Viņiem pievienojās arī citi. Kādu dienu Jēzus 
uzkāpa kalnā, lai lūgtu Dievu. Viņš pavadīja visu nakti lūgšanā. Viņš 
izvēlējās divpadsmit vīrus, kuriem bija jākļūst par Viņa mācekļiem. Viņi 
stāstīja citiem par Dievu, pat pierakstīja Jēzus teikto un aprakstīja, ko 
Viņš darīja, lai vēlāk mēs varētu izlasīt par Jēzu Bībelē. 

Izlasiet viņu vārdus Lūkas 6:14-16! 
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Šie divpadsmit vīri sekoja Jēzum. Līdzīgi viņiem arī tu vari sekot Viņam, 
ja tici Jēzum kā savam Glābējam.

Nobeigumā nodziediet „Es pazīstu Dievu” !

Atkārtošanas jautājumi
Bībeles pants

1.  Kas ir Dieva Dēls? (Jēzus Kristus)

2.  Ko nozīmē „ticēt”? („Ticēt” nozīmē būt pilnīgi drošam par to, kādēļ 
kaut ko darīt vai nedarīt.)

3.  Kāpēc Jēzus varēja uzņemties sodu par citu cilvēku grēkiem? (Viņš 
bija bez grēka; Viņš bija nevainojams.)

Stunda (1.–3. daļa)

1.  Kāpēc mums jāseko Jēzum? (Viņš ir Dievs Dēls.)

2.  Kā sākt sekot Jēzum? (Uzticoties Viņam kā savam Glābējam.)

3.  Kāpēc mums vajadzīgs Jēzus kā mūsu Glābējs? (Jo mēs visi esam 
pārkāpuši Dieva likumus un esam pelnījuši sodu.)

4.  Kā sauca muitnieku? (Matejs)

5.  Ko Jēzus domāja par Mateju? (Jēzus mīlēja Mateju.)

6.  Ko Matejs bija sarīkojis savās mājās? (Mielastu par godu Jēzum.) 

7.  Ko vienīgi Jēzus varēja izdarīt Mateja labā? (Piedot viņa grēkus.)

8.  Cik mācekļu sekoja Jēzum? (Divpadsmit)

9.  Kā mēs varam līdzināties Jēzus divpadsmit mācekļiem? (Paklausot 
Jēzum.) 

Evaņģēlija gaismā

1.  Kā grēko tava vecuma bērni? (Atbildes būs atšķirīgas. Piemēri varētu 
būt nepaklausība utt.)

2.  Kāpēc tevi var glābt no soda par taviem grēkiem? (Jēzus izcieta sodu 
par maniem grēkiem.)

3.  Kas jādara, lai kļūtu par Dieva bērnu Viņa mūžīgajā ģimenē? 
(Pieņem Jēzu kā savu Glābēju! Izmantojiet šo jautājumu, lai 
atkārtotu – saki Dievam: „Es zinu, ka esmu grēkojis, un es to 
nožēloju. Es ticu, ka Jēzus nomiris par maniem grēkiem un ir 
augšāmcēlies. Lūdzu, piedod man manus grēkus un pieņem mani 
par Savu bērnu!”)
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Bībeles panta simboli
1.–3. stundai
Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus Bībeles pantam! Ieteikumus to lietošanai skatīt 5. lpp. „Lieto dažādu 
uzskati”.

„Jāņa 3:16” „Jo tik ļoti Dievs”

„pasauli mīlējis,” „ka Viņš devis”

Jāņa  
3:16

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.
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Bībeles panta simboli  (turpinājums)
1.–3. stundai

„Savu vienpiedzimušo Dēlu” „lai neviens, kas Viņam tic”

„nepazustu” „bet dabūtu mūžīgo dzīvību”                                                                             

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                              
Visas tiesības aizsargātas.
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Bībeles panta simboli 
4. stunda
Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus Bībeles pantam! Ieteikumus to lietošanai skatīt 5. lpp. „Lieto dažādu 
uzskati”.

Jāņa 4:14 „Tēvs sūtījis Savu Dēlu”

                          „Glābēju”                                „par pasaules” 

1. Jāņa 
4:14

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                                
Visas tiesības aizsargātas.
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Bībeles panta simboli
5. un 6. stunda
Nokopē, izkrāso un izgriez simbolus Bībeles pantam! Ieteikumus to lietošanai skatīt 5. lpp. „Lieto dažādu 
uzskati”.

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                              
Visas tiesības aizsargātas.

Jāņa 11:27 „Es ticu”

„ka tu esi Kristus,” „Dieva Dēls…”

Jāņa 
11:27
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Silīte (1.–3. stundai)

Zivis (5. un 6. stundai)
Sagatavo tāpat kā vārdu zīmītes (kā norādīts 
iepriekš).

5. stundas aktivitātei „Noķer zivi” uz rasējamā 
papīra nokopē vismaz desmit zivis un izgriež.

5. stundas aktivitātei „Zivis jūrā” izgrieziet tās 
no kartona vai cita bieza papīra, kuram vienā 
pusē pielīmēts papīra dvielis.

Smaidīga seja (4. stunda)
Uzraksti bērna vārdu uz izliektās līnijas, 
kas attēlo smaidu!

Vārdu zīmīšu paraugi 
1.–6. stundai
Nokopējiet un izgrieziet dotos paraugus, lai katram bērnam būtu pa vienai, kā arī vairākas rezervei. Vārdu 
zīmītes var uzlīmēt uz krāsaina papīra un piestiprināt ar klipsi vai abpuslīmējošo līmlentu.

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.



83

Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Viņa Dēlu

Kristus piedzimšanas ainiņas figūras
1. un 2. stunda

1. stundai nokopē abas lapas ar šīm figūrām, kas jāizkrāso 
un jāizgriež. Lai tās varētu pielikt pie flaneļa tāfeles, 
aizmugurē pielīmē flīsa audumu vai samta papīru; vai 
arī izmanto lipīgu materiālu, lai piestiprinātu pie baltās 
tāfeles vai ziņojumu dēļa. Kūti var attēlot, izmantojot 
dziju flaneļa tāfelei, marķieri baltajai tāfelei vai papīra 
strēmelītes ziņojumu dēlim. (Skat. diagrammu.)

2. stundai nokopē 84. lpp., lai katram bērnam būtu 
viena lapa.

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                              
Visas tiesības aizsargātas.
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Kristus piedzimšanas ainiņas figūras
1. un 2. stunda

18 cm

25 cm 

Kūts diagramma

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.

(turpinājums)
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Aitiņa
2. stunda
Nokopējiet un izgrieziet aitiņu!

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                              
Visas tiesības aizsargātas.



Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Viņa Dēlu

86

Papīra šķīvja eņģeļi
2. stunda
Nokopējiet un izgrieziet paraugu! Uzlieciet to pa vidu 

uz papīra šķīvja un apvelciet tikai iekšpusē, pagarinot 
iegriezumus un spārnu līnijas, kā parādīts attēlā! 
(Nesamaziniet šķīvja lielumu, griežot pa parauga ārējo 
līniju!)

Iegriezums A

Šķīvis

Paraugs

Iegriezums B

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.
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„Zvaigžņu lietus”
3. stunda
Nokopējiet divas „Zvaigžņu lietus” lapas uz dzeltena 
vai zila papīra un izgrieziet tās!  

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                              
Visas tiesības aizsargātas.



Mazi bērni var iepazīt Dievu caur Viņa Dēlu

88

Zvaigzne
3. stunda
Nokopējiet zvaigzni uz zila vai dzeltena papīra 
un izgrieziet to! Ja vēlaties, piestipriniet to 
pie stieņa vai kociņa!

Kamieļi no veļas knaģiem
3. stunda
Nokopējiet figūras paraugu uz balta papīra, katram 
bērnam vienu!

Piestipriniet divus veļas knaģus, kā parādīts attēlā!

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                             
Visas tiesības aizsargātas.
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Bulta ar zēnu un meiteni
4. stunda
Nokopējiet bultu uz košas krāsas papīra 
un izgrieziet to! Piestipriniet bultu pie 
garuma mērīšanas diagrammas, kā parādīts 
zīmējumā!

Ziņas
5. stunda
Nokopējiet šīs ziņas, izgrieziet un uzlīmējiet katru no tām uz izgrieztās zivs! 

Dievs piepilda Savus 
apsolījumus. Dievs ir svēts (nevainojams).

Dievs vienmēr saka taisnību. Dievs tevi mīl.

Dievam pienākas mūsu 
pielūgsme un slavēšana. Tu esi grēkojis.

Jēzus nāca darīt Dieva darbu uz 
zemes.

Jēzus miris par taviem grēkiem 
un ir augšāmcēlies.

Dieva plāns ir, lai cilvēki Viņam 
sekotu un darītu Viņa darbu. 

Tu vari uzticēties Jēzum kā 
savam Glābējam.

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.
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Balodis
5. stunda
Nokopējiet un izgrieziet balodi!

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.                             
Visas tiesības aizsargātas.

Visual by Stephen Bates © 2009 Child Evangelism Fellowship Inc. Lietots ar atļauju.
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Attēlu aplīši
5. stunda
Nokopējiet katram bērnam vienu komplektu!

Es varu pastāstīt savai ģimenei par Jēzu. Es varu pastāstīt par Jēzu saviem 
draugiem spēļu laukumā.

Es varu pastāstīt par Jēzu saviem 
draugiem bērnudārzā.

Es varu pastāstīt saviem draugiem                   
par Jēzu, kad spēlējos ar viņiem.

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.
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Bībelei es ticu
Uzskate ņemšanai uz mājām – 6. stunda
Nokopējiet katram bērnam vienu komplektu!

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc.  Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.

3
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1. Bī     -         be         -          lei                        es                ti       -           cu,
2.           Jē          -               zum                         es               ti        -          cu,
3. Mi     -         ra                 Viņš                        pie              krus   -          ta, 
4. Aug   -       šām             Viņš                        cē       -       lās,
5. Drīz              Jē    -        zus                         at       -       kal               nāks,
                 

  Bī   -   be   -     lei          es          ti       -     cu,                      Bī   -       be   -     lei          es           
       Jē     -         zum       es          ti        -     cu,                             Jē     -           zum      es
  Mi -   ra           Viņš      pie         krus   -    ta,                       Mi     -   ra           Viņš      pie
   Augšām        Viņš        cē     -    lās,                                    Aug  -   šām        Viņš        cē -
  Drīz   Jē    -    zus        at       -    kal         nāks,                   Drīz       Jē    -     zus        at -
                 

   ti       -     cu.                 Tā            ir                    Die     -             va                     Vārds.         
   ti        -    cu.                  Viņš        ir                    Die     -            va                     Dēls.
  krus   -    ta.                   Jē    -     zus                  ma      -           nis                     dēļ.
   lās.                                 Lai          mēs                dzī      -           vo         -           tu.
  kal       nāks.                Ņem       mūs                 lī        -           dzi                      sev.
                 

Bībelei es ticu

4 5
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Pēdas nospiedums
6. stunda
Nokopējiet pēdas nospiedumu un izgrieziet to! Izmantojiet to, lai sakopētu četrus pēdu pārus uz cietāka 
papīra, un izgrieziet!  Ja vēlaties, pēdas var laminēt. Salieciet pēdu nospiedumus, kā parādīts zīmējumā, 
un piestipriniet tās pie zemes!

Bērni sastājas ar skatu 
uz centru.

Šeit bērni 
sarokojas

Little kids can know God through His Son. © 2001, 2011 Child Evangelism Fellowship Inc. Atļauts kopēt nodarbībai nepieciešamo kopiju skaitu.  
Visas tiesības aizsargātas.



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!

Padomdošanas atslēgas jautājumi 

Vajadzība
w 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?
Līdzeklis

w 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?
Ceļš

w (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.)

Pārliecība un augšana
w 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!

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 pirmskolas 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 šķīstī 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!)
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