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IEVADS

Bībeles patiesību mācīšana
Mēs,	skolotāji,	rīkojamies	bezatbildīgi,	ja	mācām	bērniem	tikai	Bībeles	stāstus.	Ir	svarīgi,	lai	bērni	iemācītos	
patiesības,	kuru	dēļ	šie	stāsti	mums	ir	uzrakstīti,	un	tad	ietu	soli	tālāk	un	saskatītu,	kā	šī	patiesība	attiecas	uz	
viņu	ikdienas	dzīvi.	Protams,	vienā	stundā	mēs	nevaram	ietvert	visu	mācību,	kas	iekļauta	konkrētā	stāstā,	
tādēļ	katrai	stundai	tiek	izraudzīta	viena	centrālā	patiesība.	Centrālās	patiesības	mācīšana	caurvij	stāstu,	
bet,	lai	palīdzētu	jums	sagatavoties,	konkrētās	vietas	ir	apzīmētas	ar	burtiem	CP.	Tāpat	tās	ir	apzīmētas	arī	
stundu	plānā.	Apzīmējumam	pievienots	arī	burts	N vai	A,	lai	parādītu,	uz	kuriem	bērniem,	neatpestītajiem	
vai	atpestītajiem,	patiesība	 ir	vērsta.	Tekstā	to	paskaidro	frāzes:	“Ja	tu	neesi	uzticējies,	ka	Kungs	Jēzus	
piedod	tavus	grēkus”,	vai:	“Kristieši,	 jūs…”.	Patiesības	pielietojums	ir	atzīmēts	ar	 līniju	pie	teksta.	Jūs	
varat	pielietojumu	pielāgot	tā,	lai	tas	labāk	derētu	jūsu	mācāmajiem	bērniem.	Piemēram,	pielietojumā	var	
būt	minēts	zēna	vārds,	bet	jūsu	grupā	ir	tikai	meitenes.	Var	gadīties,	ka	dotais	pielietojums	ir	piemērotāks	
vecākiem	bērniem,	bet	jūsējie	ir	pavisam	mazi.	Izdariet	nepieciešamās	izmaiņas.	Svarīgi	ir	tas,	ka	Dieva	
Vārds	tiek	attiecināts	uz	bērnu	dzīvi.

Esiet gatavs dot padomu
Iepazīstināti	ar	evaņģēliju,	daži	bērni	tam	atsauksies	patstāvīgi.	Var	gadīties,	ka	viņi	jums	pastāsta	vai	arī	
neatklāj,	ka	ir	uzticējušies	Kungam	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam.	Tomēr	būs	arī	tādi,	kuriem	nāksies	
palīdzēt.	Tiem	var	rasties	jautājumi,	viņiem	var	būt	nepieciešama	palīdzība	vai	iedrošinājums,	lai	saprastu,	
ko	lūgt.	Mācot	atpestītos	bērnus,	var	nākties	tiem	dot	padomu	grūtās	situācijās,	var	rasties	nepieciešamība	
izskaidrot,	kā	atsevišķas	stundas	patiesību	pielietot	ikdienas	dzīvē,	viņi	var	nonākt	situācijā,	kad	nezina,	
ko,	saskaņā	ar	Bībeli,	tiem	vajadzētu	darīt,	viņi	var	gribēt	pastāstīt	par	grūtībām,	lai	jūs	par	viņiem	aizlūgtu,	
īpaši	tajā	gadījumā,	ja	esat	vienīgais	kristietis,	kurš	tos	atbalstāt.	Šo	iemeslu	dēļ	ir	svarīgi,	lai	bērni	zinātu,	
ka	var	ar	jums	runāt.	Svarīgi	ir	arī	tas,	lai	viņi	būtu	skaidrībā,	kad	un	kur	iet,	ja	vēlas	ar	jums	runāt.	Tāpat,	
lai	neatpestītie	bērni	nesajauktu	nākšanu	pie	Kunga	Jēzus	ar	nākšanu	pie	jums.

Jebkurā	gadījumā	nevajag	vienlaicīgi	aicināt	nodoties	Kristum	un	nākt	pie	jums,	lai	bērniem	nerastos	iespaids,	
ka	nav	iespējams	nākt	pie	Kristus,	ja	nenāk	pie	jums,	vai	arī	ka	viņi	ir	glābti	tādēļ	vien,	ka	ir	gaidījuši	uz	
sarunu	ar	jums.

Piemērs, kā vērsties pie neatpestīta bērna

“Vai	tu	pa	īstam	vēlies	dzīvot	Kungam	Jēzum,	bet	nesaproti	kā	nākt	pie	Viņa?	Es	labprāt	to	paskaidrošu	
saskaņā	ar	Bībeles	mācību,	tādēļ	nāc	ar	mani	parunāties.	Nodarbības	beigās	es	stāvēšu...	(norāda	vietu).	
Atceries,	ka	es	nevaru	paņemt	prom	tavus	grēkus	–	to	spēj	tikai	Kungs	Jēzus	–	bet	es	labprāt	tev	paskaidrošu	
no	Bībeles,	kā	nākt	pie	Viņa.	Nāc...	(atkārtoti	norādiet	vietu).”

Piemērs, kā vērsties pie atpestīta bērna

“Ja	esi	uzticējies	Kungam	Jēzum	kā	savam	Glābējam,	bet	man	nekad	par	to	neesi	pastāstījis,	lūdzu,	dari	
man	to	zināmu.	Pēc	nodarbības	es	stāvēšu...	(norādiet	vietu).	Es	labprāt	uzzinātu,	ja	tu	arī	esi	uzticējies	
Jēzum	Kristum	kā	savam	Kungam	un	Glābējam,	lai	varu	par	tevi	aizlūgt	un,	varbūt,	palīdzēt.”
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Bībeles panti
Katrai	nodarbībai	 ir	piedāvāts	mācāmais	Bībeles	pants.	 Ja	māciet	 šīs	 tēmas	kā	piecu	nodarbību	sēriju,	
vēlams	izvēlēties	divus	vai	trīs	pantus,	ko	pamatīgi	iemācīt,	lai	bērni	tos	atcerētos.	Ja	centīsieties	iemācīt	
visus	piecus,	bērni	visdrīzāk	kārtīgi	nemācēs	nevienu.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai	stundai	ir	doti	kādi	atkārtošanas	jautājumi.	Ja	atkārtošanas	laiks	tiek	pienācīgi	izmantots,	tās	var	būt	
ideāla	iespēja	bērniem	patīkamā	veidā	nostiprināt	mācīto.	Tā	ir	laba	iespēja	noskaidrot,	cik	daudz	bērnu	ir	
sapratuši	un	atceras,	un	labot	nepareizi	saprasto.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

2.	Mozus	2:10	–	4:18;	
Ap.d.	7:22-35;	
Ebrejiem11:24-27

Dieva	aicinājums	
Mozum

2.	Mozus	4:18	–	6:9
Mozus	nodod	Dieva	
vēstījumu

2.	Mozus	7:1-12:51

Mozus	piedzīvo	Dieva	
spēku

2.	Mozus	13:17	–	
2.	Mozus	15:21
Uzvaras	gājiens

2.	Mozus	15:22	–	
17:7
Cilvēki	sūdzas,	Dievs	

gādā

Dieva ceļš ir pilnīgs Neatpestītajiem:	Dievs	 ir	 sagatavojis	 ceļu	
tev,	lai	tu	nāktu	pie	Viņa	caur	
Kungu	Jēzu,	kurš	ir	„Ceļš”

Atpestītajiem:	Tu	 vari	 iet	Dieva	 ceļu	 savā	

dzīvē	Viņa	spēkā

“Patiešām	Dieva	ceļš	ir	pilnīgs.”	
2. Samuēla 22:31 

Dievs vēlas, lai tu 
Viņam uzticies

Neatpestītajiem:	Uzticies	Kungam	 Jēzum	
Kristum		glābt	tevi	no	grēka

Atpestītajiem:	Dievs	vēlas,	 lai	 tu	uzticētos	

Viņam	katru	dienu

“...nav	palicis	nepiepildīts	neviens	no	
labajiem	apsolījumiem,	ko	Tas	Kungs	jums	
ir	teicis.”	Jozua 23:14

Dievs var darīt tevi 
brīvu

Neatpestītajiem:	Lūdz	Kungu	Jēzu	tevi	glābt	
no	Dieva	soda	un	atbrīvot	no	
grēka

“Ja	nu	Dēls	jūs	darīs	brīvus,	jūs	patiesi	
būsiet	brīvi.”	Jāņa 8:36

Dievs nekad 
neatstāj savus 
bērnus

Atpestītajiem:	 Uzticies	 tam,	 ka	 Viņš	 ir	

vienmēr	ar	tevi

Dievs apsola dot 
Saviem bērniem 
visu, kas viņiem 
nepieciešams

Neatpestītajiem:	Uzticies,	lai	Dievs	apmierina	
tavu	 vislielāko	 vajadzību	 –	
grēku	piedošanu!

Atpestītajiem:	Uzticies,	 lai	Dievs	apmierina	

tavas	vajadzības!

“Es	tevi	neatstāšu	un	nepametīšu.”
Ebrejiem 13:5b

“Viņš	jau	Savu	paša	Dēlu	nav	saudzējis,	bet	
To	par	mums	visiem	nodevis	nāvē.	Kā	tad	
Viņš	līdz	ar	To	mums	nedāvinās	visas	šīs	
lietas.”	Romiešiem 8:32

1.	Mozus	1:11-2:10
Mozus	piedzimšana

Grēks ir ļauns  
vadītājs

Neatpestītajiem:	Uzticies	Kungam	 Jēzum	
šodien!	Vienīgi	Viņam	ir	spēks	

tevi	atbrīvot	no	grēka

“Jo	visi	ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	
dievišķās	godības.”	Romiešiem 3:23
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1. stunda
Mozus dzimšana

Ieteikumi skolotājam
1.	 Māciet	Bībeles	stāstu	nodarbības	sākumā.
2.	 Nodarbības	beigās	iepazīstiniet	bērnus	ar	notikumu	

izpēti.	Ja	jūsu	grupa	ir	liela	un	jums	ir	palīgi,	jūs	varat	
sadalīt	klasi	pa	grupām	un	tad	pārrunāt	jautājumus.

Raktu vieta
2.	Mozus	1:11–	2:10

Centrālā patiesība
Grēks	ir	ļauns	vadītājs.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Uzticies	Kungam	 Jēzum	 šodien!	

Vienīgi	Viņam	ir	spēks	tevi	atbrīvot	no	
grēka

Bībeles pants
“Jo	visi	ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	dievišķās	godības.”	
Romiešiem	3:23

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

vai

 figūras	flaneļa	tāfelei:	MC-1,	MC-2,	MC-3,	MC-4,	
MC5,	MC-6,	MC-7,	MC-9,	MC-10,	MC-11,	MC-12,	
MC-13,	MC-16	un	MC-17.

 Foni	flaneļa	tāfelei	–	iekšskats,	ārskats	un	skats	pie	
upes

 Piemērots	mazas	meitenītes	attēls

 Vārdu	zīmīte	–	GRĒKS

Stundas vadlīnijas
Ievads

Bērna	piedzimšana

Notikumu attīstība
1.	 Amrams	un	Johebeda	gaida	bērna	piedzimšanu	

                                                              CPN
2.	 Ēģiptieši	baidās	no	izraēliešiem
3.	 Izraēlieši	kļūst	vergi	 	 																						CPN
4.	 Nogalināt	visus	jaunpiedzimušos	zēnus	 	

                          CPN
5.	 Amrāmam	un	Johebedai	ir	piedzimis	bērns	 	

                           CPN
6.	 Bērna	slēpšana	3	mēnešus
7.	 Johebeda	bērnam	pagatavo	grozu	 										CPN
8.	 Mirjama	vēro	upi	 	 																								CPN
9.	 Princese	atrod	mazuli
10.	 Mirjama	piedāvājas	atrast	barotāju	 											CPN

Kulminācija 

Princese	atdod	bērnu	Johebedai

Noslēgums 

Amrāms	un	Johebeda	ved	savu	dēlu	pili	 										CPN
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Stunda
“Jaunpiedzimusi	meitene!	Viņa	nav	tas,	kas	mums	vajadzīgs	–	vajag	
atbrīvoties	no	viņas!”

(Parādiet jaunpiedzimušas meitenes attēlu.)

Varbūt	tev	ir	maza	māsiņa	un	viņa	daudz	raud.	Vai	viņa	ir	salauzusi	
kādu	 tavu	 rotaļlietu?	 Par	 spīti	 visam,	 tu	 viņu	 ļoti	mīli.	 Vai	 vari	
iedomāties	 kādu	 sakām:	 “Vajag	 no	 viņas	 atbrīvoties!”	 Šodien	 ir	
dažas	valstis,	kur	tā	notiek.	Jaunpiedzimušie	zēni	ir	gaidīti,	bet	mazās	
meitenītes	ģimenēs	lieka	nasta.	Daudzas	tiek	ievietotas	bērnu	namos,	
citas	tiek	nogalinātas	vai	vienkārši	pamestas,	lai	nomirtu.

1. aina
(Telpas iekšpuse, novietojiet fig. Amrāmu MC 2, Johebedu MC 1, Mirjamu MC 3  un Āronu 
MC 4.)

Bībele	mums	stāsta	par	diviem	 izraēliešiem	Ēģiptē	–	Amrāmu	un	
Johebedu.	Tas	notika	pirms	vairākiem	tūkstošiem	gadu.	Viņi	gaidīja	
mazuli.	Neskatoties	uz	to,	ka	viņiem	jau	bija	dēls	un	meita,	viņi	bija	
satraukti,	ka	vēl	viens	bērns	ienāks	viņu	ģimenē.	Bet	ko	darīt,	ja	tas	
būs	zēns?	Tajā	laikā	Ēģiptē	izraēliešu	ģimenēs	mazu	meiteņu	dzīvībām	
nedraudēja	briesmas,	bet	zīdaiņiem	zēniem		draudēja	nāve.	Tajā	zemē	
bija	likums,	ka	jaunpiedzimušos	izraēliešu	zēnus	jāmet	Nīlā.

Kāpēc	tur	bija	tik	nežēlīgs	likums?	Kāpēc	ir	tik	daudz	nežēlības	pasaulē	
šodien?	Kāpēc	ir	tik	daudz	ļaunuma?	Dievs	mums	dod	uz	to	atbildi	
Bībelē	–	GRĒKS.

(Novietojiet  izcelto vārdu GRĒKS.)

Vai	tu	zini,	kas	ir	grēks?	Grēks	ir	darīt	to,	ko	Dievs	ir	aizliedzis	darīt,	
un	nedarīt	to,	ko	Viņš	ir	pavēlējis	darīt.	Bībele,	Dieva	Vārds,	mums	
stāsta,	ka	grēks	ienāca	pasaulē	tad,	kad	pirmie	cilvēki	Ādams	un	Ieva	
nepaklausīja	Dievam.	Kopš	 tā	 laika	 ikviens,	 izņemot	Kungu	 Jēzu,	
piedzimst	ar	grēcīgu	dabu	un	tāpēc	visi	ir	grēcīgi.	Ko	Bībele	saka?

(Izlasiet Rom. 3:23.)

“Jo	visi	ir	grēkojuši,	un	visiem	trūkst	dievišķās	godības.”

Tagad	klausies,	ko	Kungs	Jēzus	sacīja.

(Izlasiet Jāņa 8:34.)

“…ikviens,	kas	grēku	dara,	ir	grēka	vergs.”

Vai	jūs	esat	grēka	vergi?	Grēks	ir	ļoti	spēcīgs	un	ļauns	vadītājs.

Izraēlieši,	Dieva	īpaši	izredzētie	ļaudis,	ļoti	cieta	no	Ēģiptes	faraona,	
cietsirdīga	 un	 ļauna	 vadītāja.	Tā	 vienmēr	nebija	 bijis.	 Senāk	dzīve	
Ēģiptē	 izraēliešiem	bija	 laba.	Viens	 no	 viņu	 senčiem	bija	 Jāzeps,	
kuru	Dievs	 lietoja,	 lai	 palīdzētu	Ēģiptē	 bada	 laikos.	Visi	 Jāzepa	
radinieki	 pārcēlās	 uz	 dzīvi	Ēģiptē,	Gošenes	 zemē.	Tajā	 laikā	 viņi	

CPN

Attēls1-1

Amrāms un Jodebeda. 
Lai bērni izrunā skaļi šos 
vārdus.
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bija	apmēram	70.	Pagāja	vairāki	gadi.	Dievs	svētīja	Savus	ļaudis	ar	
bērniem.	Apmēram	pēc	400	gadiem	Ēģiptē	dzīvoja	2	miljoni	izraēliešu.	
Ēģiptieši	sāka	baidīties	no	viņiem.	Tronī	nāca	jauns	valdnieks,	kurš	
neko	nezināja	par	Jāzepu.	Viņam	šķita,	ka	svešinieki	apdraud	Ēģiptes	
drošību.	Kas	notiktu	tad,	 ja	 izceltos	karš?	Viņi	varētu	pievienoties	
ienaidnieku	pusei.	Skaidrs,	ka	kaut	kas	bija	jāuzsāk.
(Noņemiet visas figūras.)

2. aina
(Ārskats. Novietojiet fig. ēģiptieti MC 16 un izraēlieti MC 17.)

Pēkšņi	izraēliešu	dzīve	izmainījās,	viņi	kļuva	par	ēģiptiešu	vergiem.	
Faraons	nozīmēja	ļaunus	uzraugus,	kas	uzraudzīja,	kā	izraēlieši	strādāja.	
No	agra	rīta	līdz	vēlam	vakaram	viņi	atradās	ķieģeļu	izgatavošanas	
laukumos.	Kāds	ļauns	vadītājs	bija	faraons!	

Kurš	vēl	 ir	 ļauns	vadītājs,	par	kuru	 jūs	esat	dzirdējuš?	–	GRĒKS.	
Varbūt	jūs	domājat,	ka	tas	nevada	jūs,	ka	jūs	esat	brīvi.	Padomājiet,	
kā	jūs	šodien	izturējāties.	Varbūt	tu	kliedzi	uz	savu	mammu	brokastu	
laikā,	kad	viņa	tev	atgādināja	nākt	tūlīt	mājās	pēc	skolas…	“Izbeidz	
mani	mācīt,	neesmu	zīdainis.”	Tad	tu	izskrēji	ārā	un	aizcirti	durvis.	
Bībelē	pavēlēts	bērniem	godāt	savus	vecākus	un	paklausīt	viņiem.		
Darīt	pretējo,	tas	ir	grēks.	Ko	Kungs	Jēzus	sacīja?	“…	ikviens,	kas	
grēku	dara,	ir	grēka	vergs.”	Vai	tas	attiecas	uz	tevi?

Vai	ir	kāds	jūsu	klasē,	kurš	vienmēr	ir	ticis	ķircināts?	Vai	tu	esi	kādreiz	
pievienojies	 viņiem?	Varbūt	 tu	 esi	 kliedzis:	 “Tu	 esi	 tik	 stulbs,	 tu	
vienmēr	esi	pēdējais	mūsu	klasē.”

Vai	tu	esi	sapratis,	cik	ļoti	tas	sāp?	Kungs	Jēzus	sacīja:	ja	tu	ķircini	
citus,	tad	arī	citi	tā	izturēsies	pret	tevi.		Nedari	to,	tas	ir	grēks!

Vai	tu	esi	brīvs	vai	arī	piederi	vadītājam,	kura	vārds	ir	grēks?	Grēks	
ir	ļauns	vadītājs.

Uzšķirsim,	ko	Dieva	Vārds	par	to	saka:	
(Izlasiet Rom.6:23a.) 

“Jo	grēka	alga	ir	nāve…”

Tas	nozīmē:	ja	tu	turpini	dzīvot	ar	grēku	kā	ar	savu	vadītāju,	tu	būsi	
šķirts	no	Dieva	uz	mūžīgiem	laikiem	soda	vietā,	ko	sauc	par	elli.	Jā,	
grēks	ir	ļoti	ļauns	vadītājs.

Faraons,	Ēģiptes	valdnieks,	bija	ļoti	ļauns	vadītājs,	un	tādi	cilvēki,	kā	
Amrāms	un	Johebeda,	 jutās	bezpalīdzīgi.	 Johebedai	bija	piedzimis	
bērns.	Vai	tas	bija	zēns	vai	meitene?
(Izlasiet 2. Mozus 2:2a.)

(Noņemiet visas figūras. Novietojiet  fig. Amrāmu  MC 2 un Johebedu MC 1, Āronu MC 4 
un Mirjamu  MC 3 un mazulīti Mozu MC 5.)

CPN

Lai mazākie bērni vārdu “faraons” 
atkārto kopā ar jums. 

Lai bērni kartē atrod Ēģipti un 
Gošenes apgabalu.

Ķieģelus gatavoja ar 
rokām no māliem un 
salmiem. Pirmsskolnieki 
var iztēloties, ka gatavo 
ķieģeļus, vai arī no spēļu 
klucīšiem celt ēku.
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Tas	 bija	 zēns!	Tam	vajadzēja	 būt	 patiešām	prieka	 pilnam	 laikam,	
bet	viņi	 jutās	apdraudēti,	 jo	viņu	 jaunpiedzimušais	dēls	varētu	tikt	
nogalināts	 faraona	 cietsirdības	 dēļ.	Viņi	 bija	 bezspēcīgi	 iepretim	
tādam	vadītājam.

Vai	kāds	bija	pietiekoši	stiprs,	lai	izglābtu	izraēliešus?	Vai	varēja	kāds	
uzveikt	 ļauno	un	spēcīgo	faraonu?	Jā	–	Tas	Kungs.	Viņš	 ir	daudz	
spēcīgāks	par	jebkuru	ķēniņu	vai	valdnieku.	Bībelē	teikts,	ka	Dievs	ir	
visspēcīgs.	Vienīgi	Viņš	var	tevi	atbrīvot	no	ļaunā	vadītāja.	Tu	nekad	
nevarēsi	pats	tikt	brīvs.	

Tas	 ir	 apbrīnojami,	 ka	Dievs	 savā	 plānā,	 lai	 atbrīvotu	 izraēliešus,	
iesaistīja	sīku,	bezpalīdzīgu	zīdaini.	Dievs	varēja	 lietot	Amrāma	un	
Johebedas	bērniņu.	Vai	viņi	bija	spiesti	iemest	mazuli	Nīlā?		Jā,	bet,	
klausies,	kas	notika.
(Izlasiet Ebr. 11:23.)

Amrāms	un	Johebeda	uzticējās	Kādam,	kurš	bija	daudz	 lielāks	un	
spēcīgāks	nekā	faraons.	

Tas	nevarēja	būt	viegli	–	slēpt	bērnu	3	mēnešus,	jo	mazuļi	taisa	lielu	
troksni.	Iespējams,	ka	Mirjama,	viņa	māsa,	palīdzēja	klusināt	viņu.	
Zēna	raudas	tika	apklusinātas.	Būtu	lielas	nepatikšana,	ja	ēģiptieši	viņu	
atrastu.	Pēc	trim	mēnešiem	noslēpt	bērnu	vairs	nebija	iespējams	un	
Dievs	deva	Johebedai	citu	plānu.
(Izlasiet 2. Mozus 2:3.)

(Novietojiet grozu ar vāku MC 6 un pārvietojiet mazuli no Johebedas rokām MC 7.)

Darva		un	piķis	neļāva	ūdenim	iekļūt	pinumā.	Johebeda	maigi	ieguldīja	
savu	 dēliņu	 grozā.	Kā	 tu	 domā,	 vai	 katrs	 no	 ģimenes	 locekļiem	
noskūpstīja	mazuli,	 pirms	 viņš	 tika	 ielaists	Nīlā	 un	paslēpts	 starp	
garajām	niedrēm	upes	malā?

Mirjama	stāvēja	netālu	un	uzmanīja	grozu.
(Noņemiet visas figūras.)

3. aina
(Skats pie upes. Novietojiet  fig. Johebedu MC 1, Mirjamu MC 3 un mazulīti grozā MC  
6-7, un niedres MC-8-9.)

Johebeda	uzticējās	Tam	Kungam,	ka	Viņš	izglābs	bērnu.	Taču	viņas	
sirds	 sāpēja,	ka	 jāatstāj	 savs	mazulis.	Brīnišķīgākais	 ir	 tā,	ka	Dievs	
rūpējas.	Tas	Kungs,	kurš	ir	tik	spēcīgs	un	varens,	ir	arī	gādīgs	un	mīlošs.	
Dievs	rūpējas	par	Johebedu	un	Viņš	rūpējas	par	tevi.	Cik	atšķirīgi	no	
šī	ļaunā	vadītāja	–	grēka,	kurš	nes	vien	sirdēstus,	sāpes	un	nāvi.	Dievs	
rūpējas	par tevi	tik	ļoti,	Viņš	vēlas	tevi	izglābt	no	šī	ļaunā	vadītāja	–	
grēka.	Ja	tu	vēlies	ar	mani	parunāt,	kā	kļūt	brīvam	no	grēka,	tu	vari	
uzkavēties	pēc	nodarbības.	Apsēdies	pirmajā	rindā,	tad	es	zināšu,	ka	
vēlies	ar	mani	parunāt.	Mēs	kopīgi	izlasīsim,	ko	saka	Bībele.

CPN

CPN

Pirmsskolnieki var „ieaijāt” 
mazulīti miegā.  Lai bērni 
labāk izprastu, cik ilgs 
laiks ir trīs mēneši, jūs 
varat viņiem demonstrēt 
kalendāru un skaitīt 
dienas vai nedēļas.

Attēls 1-2

Attēls 1-3

Attēls 1-4



Mozus –  izredzētais atbrīvotājs

11

Apmēram	pirms	2000	gadiem	piedzima	cits	mazs	zēns.	Viņa	gultiņa	
bija	tikpat	dīvaina	kā	groziņš.	Šis	bērniņš	tika	ievietots	silītē,	no	kuras	
tika	baroti	dzīvnieki.	Tas	bija	mūžīgā	Dieva	Dēls.	Kāpēc	vajadzēja	
Kādam,	 kurš	 ir	 bijis	 kopā	 ar	 Tēvu	mūžīgi	mūžos,	 piedzimt	 kā	
bezpalīdzīgam	bērnam	kūtī	Bētlemē.	Bībelē	teikts,	ka	tas	bija	tāpēc,	
ka	Dievs	mīlēja	pasauli.	Viņa	vienpiedzimušajam	Dēlam	vajadzēja	
piedzimt,	mirt	 un	 augšāmcelties	manis	 un	 tevis	 dēļ,	 lai	 uzvarētu	
ļauno	vadītāju	–	grēku.	Jā,	Dievs	rūpējas	par	tevi	vairāk	nekā	tu	to	
spēj	saprast.	Un	Viņš	rūpējās	par	Johebedu	un	viņas	mazo	dēliņu.	
Dievs	gatavojās	lietot	šo	mazo,	starp	niedrēm	paslēpto,	bērniņu,	lai	
atbrīvotu	savus	ļaudis	no	faraona.	Kā	tas	varēja	notikt?
(Noņemiet fig. Johebedu MC1. Novietojiet fig. princesi un meitenes kalpones MC10-12.)

Tad	Mirjama	pēkšņi	izdzirdēja	kādu	troksni.	Kas	tas	varēja	būt?
(Izlasiet 2. Mozus 2:5a.)

Kāpēc	princese	nāca	pie	Nīlas?	Vai	viņa	atradīs	bērnu?
(Izlasiet 2. Mozus 2:5b.)

Mirjama	droši	vien	aizturēja	elpu.	Kas	tagad	notiks?
(Pārvietojiet fig. MC10 ar MC13. Noņemiet vāku no groza.)

Grozu	atvēra,	un	tajā	bija	mazulis,	kurš	raudāja.
(Izlasiet 2. Mozus 2:6b.)

Mirjama	drosmīgi	iznāca	no	savas	paslēptuves	un	tuvojās	princesei.	
Viņas	sirds	pukstēja	ļoti	ātri.	Dievs	viņai	deva	drosmi.
(Izlasiet vārdus, ko saka Mirjama 2. Mozus 2:7)

“Vai	man	iet	un	ataicināt	tev	kādu	zīdītāju	no	ebreju	sievām,	kas	tev	
bērnu	var	zīdīt?”

“Ej!”	princese	sacīja.

Vai	tas	nav	apbrīnojami,	ka	ēģiptiešu	princese	bija	gatava	pieņemt	
izraēliešu	 zēnu,	 kuru	 viņas	 tēvs	 bija	 pavēlējis	 nogalināt?	Dievs	
darbojās.	Dievam,	 kurš	 ir	 varenāks	 par	 faraonu	 vai	 jebkuru	 citu	
valdītāju,	bija	plāns,	kā	atbrīvot	Savus	ļaudis	no	verdzības	Ēģiptē,	un	
šis	bērniņš	bija	daļa	no	plāna.

Dievs	 ir	 sagatavojis	 ceļu,	 kā	 tevi	 darīt	 brīvu	 no	 grēka	 verdzības.	
Viņa	Dēls,	Kungs	Jēzus	Kristus,	kuram	nebija	grēka,	samaksāja	par	
taviem	grēkiem,	kad	Viņš	mira	pie	krusta.	Viņš	ir	sakāvis	šo	nežēlīgo	
vadītāju	–	grēku.	Mēs	zinām,	ka	Kungs	Jēzus	augšāmcēlās	no	nāves	
un	ir	dzīvs	mūžīgi,	mūžos.

Kas	tev	ir	jādara?	Ja	tu	gribi	no	visas	savas	sirds	kļūt	brīvs	no	grēka,	
tad	atzīsti,	ka	tu	nekad	pats	nespēsi	kļūt	brīvs,	un	tuvojies	Kungam	
Jēzum!	Uzticies	vienīgi	Viņam!	Tikai	Viņš	var	tevi	glābt.

Jāņa	8:36	Jēzus	sacīja:	“Ja	nu	Dēls	jūs	darīs	brīvus,	jūs	patiesi	būsiet	
brīvi.”

CPN

Niedres auga gar upes 
krastu un tajās viegli 
varēja paslēpties. 
Pirmsskolnieki var 
izspēlēt slēpšanos 
niedrēs.

Attēls 1-5
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4. aina
(Noņemiet  fig. Mirjamu MC 3.)

Mirjama	steidzās	mājās.	Nedrīkstēja	zaudēt	ne	mirkli!	Varbūt	viņa	
sauca:	“Māt,	māt,	tev	tūlīt	jānāk	uz	upi.	Mazulis	ir	glābts!	Princese	
ņem	viņu	pie	sevis.	Viņa	vēlas	kādu,	kas	bērnu	barotu.	Steidzies!”	
Johabeda	skrēja	kopā	ar	Mirjamu.	Viņas	sirds	droši	vien	bija	pateicības	
pilna	pret	To	Kungu.	Viņas	mazulis	bija	glābts.

(Novietojiet fig. Johebedu MC 1 un Mirjamu MC 3.)

Tas	droši	vien	likās	kā	brīnišķīgs	sapnis.	Vai	Johabeda	sev	ieknieba,	lai	
pārliecinātos,	ka	tā	ir	īstenība?	Tas	nebija	sapnis,	tas	bija	Dieva	darbs.	
Pat	tad,	kad	princese	saprata,	kas	bija	Johabeda,	viņa	sacīja:	“Ņem	šo	
bērnu	un	baro	priekš	manis,	un	es	tev	samaksāšu.”

Amrāma	un	Johabedas	dēls	bija	glābts.	Kādu	laiku	viņš	varēja	būt	
vecāku	uzraudzībā.	Viņi	varēja	mācīt	zēnam	visu	par	vienīgo	patieso	
Dievu.

Pārāk	ātri	pienāca	laiks	atdot	zēnu	princesei.	Viņš	kļuva	par	princeses	
dēlu.	Viņa	nosauca	zēnu	par	Mozu,	tāpēc	ka	viņa	bija	izvilkusi	to	no	
ūdens.

Kas	notiks	ar	Mozu?	Kā	Dievs	viņu	lietos,	lai	atbrīvotu	Savus	ļaudis?

Kurš	ir	jūsu	vadītājs?	Atcerieties	vārdus,	ko	Kungs	Jēzus	sacīja:	“…
ikviens,	kas	grēku	dara,	ir	grēka	vergs”	(Jāņa	8:34).

Vai	tu	ilgojies	būt	brīvs?	Tu	tāds	vari	būt.	Šodien	pat	tu	vari	uzticēties	
Kungam	Jēzum	ar	visu	savu	sirdi,	lauzt	grēka	saites	un	būt	brīvs	no	
grēka	soda,	kuru	tu	esi	pelnījis.	Tu	būsi	brīvs,	lai	kalpotu	Kungam	
Jēzum	Kristum,	kurš	atdeva	savu	dzīvību	par	tevi.	Kungs	Jēzus	sacīja:	
“Ja	nu	Dēls	jūs	darīs	brīvus,	jūs	patiesi	būsiet	brīvi”	(Jāņa	8:36).

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Citēt	Romiešiem	3:23.	(Jo visi ir grēkojuši un visiem trūkst dievišķās 

godības.)

2.	 Kas	ir	grēks?	(Grēks ir nepaklausība Dievam. Mēs grēkojam, darot to, 
ko Viņš ir aizliedzis darīt, un nedarot to, kas mums būtu jādara.)

3.	 Kurš	ir	iztrūkstošais	vārds?	Kungs	Jēzus	sacīja:	“ikviens,	kas	grēku	
dara,	ir	grēka….”	(Vergs)

4.	 Kā	sauca	ļaužu	grupu,	kuri	bija	vergi	Ēģiptē?	(Izraēlieši)

5.	 Kāpēc	Ēģiptes	valdnieks	gribēja	 izraēliešu	zēnu	nāvi?	 (Faraons 
baidījās, jo izraēliešu bija pārāka daudz, un, ja izceltos karš, viņi varētu 
cīnīties ienaidnieka pusē pret ēģiptiešiem.)

6.	 Kurš	vienīgais	bija	pietiekoši	stiprs	izglābt	izraēliešus	no	faraona	
nežēlības	un	darīt	tos	brīvus?	(Dievs)

CPN

Attēls 1-6
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7.	 Kurš	vienīgais	 ir	pietiekoši	stiprs	mūs	glābt	no	grēka	un	darīt	
mūs	brīvus?	(Dievs)

8.	 Ko	Tas	Kungs	darīja,	lai	sakautu	grēku	un	atbrīvotu	grēciniekiem	
ceļu	uz	grēku	piedošanu	un	darītu	 tos	brīvus?	 (Dievs deva savu 
vienpiedzimušo Dēlu Kungu Jēzu Kristu, lai Viņš mirtu grēcinieku vietā 
un viņu grēku sodu uzņemtos uz sevis.)

9.	 Kā	mēs	varam	zināt,	ka	Kungs	Jēzus	ir	sakāvis	grēku	un	sātanu,	
kad	Viņš	mira	pie	krusta? (Viņš uzcēlās no mirušiem un ir dzīvs mūžīgi.)

10.	 Amrāms	un	Johebeda	uzticējās	Dievam,	ka	Viņš	pasargās	zēnu.	
Kā	tas	Kungs	to	pasargāja?	(Viņa māte paslēpa zēnu grozā Nīlā, un 
princese viņu atrada.)

11.	 Ko	darīja	Mirjama,	 redzot,	ka	princese	 ir	atraduši	viņas	brāli?	
(Piedāvāja atrast barotāju, kas uzņemsies aprūpēt  mazuli  princeses vietā.)

12.	 Kad	Mirjama	pasauca	savu	māti	pie	princeses,	ko	princese	sacīja	
Johebedai?	(Viņa maksās viņai par bērna aprūpi.)

Notikumu izpēte
Luīze	bija	maza	meitene.	Viņai	bija	8	gadi.	Katru	dienu	viņa	domāja:	
“Es	 kļūšu	 citādāka.	Es	 esmu	 izlēmusi	 būt	 laba.	Vairāk	 nemelošu,	
nelietošu	nejaukus	vārdus,	nebūšu	ērcīga.”		Luīze	patiešam	domāja	
mainīties,	bet,	lai	cik	ļoti	viņa	centās,	viņai	tas	neizdevās.	Kāpēc?	Luīze	
turpināja	grēkot,	tāpēc	ka	viņa	nebija	brīva.	Grēks	bija	viņas	vadītājs.	
Viņai	bija	nepieciešams	Kāds,	kurš	ir	stiprāks	par	grēku,	lai	varētu	
viņu	darīt	brīvu.	Tāpat	tas	ir	ar	tevi.
1.	 Vai	Luīze	bija	apmierināta	ar	savu	raksturu?
2.	 Ko	viņa	mēģināja	darīt?
3.	 Vai	viņai	tas	izdevās?
4.	 Kāpēc	ne?
5.	 Vai	viņa	zināja,	ka	viņa	nav	brīva?
6.	 Ko	Luīzei	vajadzēja	dzirdēt?

Atkārtošanas spēle
Groziņi
Kad atbildēts uz  jautājumu, 
bērns paņem vienu groziņu, 
atver vāciņu. Iekšpusē rakstīts, 
cik punktu iegūst viņa komanda.
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2. stunda
Dieva aicinājums Mozum

Ieteikums skolotājiem
Izvēlieties	 dziesmas,	 kuras	māca	 par	 glābšanas	 ceļu.	
Pārrunājot	 dziesmu	 vārdus,	 padariet	 sevi	 pieejamu	
padomdošanai.

Māciet	Bībeles	stundu	Labās	Vēsts	pulciņa	programmas	
sākumā	un	atkārtošanas	spēli	(Ēģiptes	radio)	programmas	
beigās.

Rakstu vietas
2.	Mozus	2:10	–	4:18	

Apustuļu	darbi	7:22-35

Ebrejiem11:24-27

Centrālā patiesība
Dieva	ceļš	ir	pilnīgs.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Dievs	 ir	 sagatavojis	 	 ceļu	 	 tev,	 lai	 tu	

nāktu	pie	Viņa	caur	Kungu	Jēzu	Kristu,	kurš	
ir	“Ceļš”.

Atpestītajiem:	Tu	vari	iet	Dieva	nevainojamo	ceļu	savā	
dzīvē	Viņa	spēkā.

Bībeles pants
“…tiešām,	Dieva	ceļš	ir	pilnīgs…”		2.	Samuēla	22:31

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

vai

 figūras	flaneļa	tāfelei:		MC1,	MC10,	MC12,	MC14,	
MC15,	MC16,	MC	17,	MC18,	MC19,	MC	20,	MC	
21,	MC	22,	MC	23,	MC	24,	MC	25,	MC	26,	MC	27	
un	MC	28.	

 Vēlamie	foni	flaneļa	tāfelei:	Pils	aina	un	ārskats

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai	Dievs	bija	aizmirsis	Savus	ļaudis?

Notikumu attīstība
1.	 Mozus	aiziet	dzīvot	pilī	 	 										CPN
2.	 Dievs	viņu	gatavo	kalpošanai																								CPN
3.	 Mozus	nogalina	ēģiptieti
4.	 Izraēlietis	jautā:	“Vai	tu	nogalinātu	arī	mani?”	 	

                                      CPN
5.	 Mozus	bēg	no	faraona
6.	 Paliek	kopā	ar	Jetru	un	viņa	ģimeni
7.	 Aprec	Jetrus	meitu	un	strādā	pie	viņa	40	gadus	

                           CPN
8.	 Degošais	ērkšķu	krūms	 	 							CPAN
9.	 Dievs	saka	Mozum,	ka	viņam	jāizved	Viņa	ļaudis	no	

Ēģiptes	 	 	 																				CPAN
10.	 Mozus	aizbildināšanās
11.	 Dievs	dod	Mozum	zīmes	–	zizlis,	spitālība,	ūdens	

pārvēršanās	par	asinīm                        CPN
Kulminācija

Dievs	sadusmojas	uz	Mozu

Noslēgums

Dievs	ir	atbildējis	uz	visiem	Mozus	jautājumiem.	Tagad	
viņam	jādodas	uz	Ēģipti																																				CPAN
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Stunda
“Dievs	mūs	ir	aizmirsis!”

Vai	 tā	 izraēlieši	 domāja?	 Vai	 Dievs	 nekad	 tos	 neatbrīvos	 no	
Ēģiptes	verdzības	un	faraona	nežēlības?	Vai	Dievs	bija	aizmirsis	
Savus	 ļaudis?	Nemūžam!	Dievs	 atbrīvos	 Savus	 ļaudis,	 bet	 īstā	
laikā	un	Savā	veidā.	Viņa	Vārds	mums	saka:	“Tiešām,	Dieva	ceļš	
ir	pilnīgs…”	(2.	Samuēla	22:31)

Kurš	var	pastāstīt,	kas	notika	ar	mazuli	niedrēs	Nīlas	krastā?

Kas	maksāja	par	bērna	barošanu?

1. aina 
(Fonā pils. Novietojiet fig. Johebedu MC 1, Mozu MC 14, princesi MC 10 un kalponi MC 12.) 

Pienāca	laiks,	kad	bērnam	bija	jāiet	dzīvot	uz	pili	pie	princeses.	Ģimene	
droši	vien	jutās	bēdīga	un	tajā	pašā	laikā	pateicīga	Dievam	par	ceļu,	
kādā	Viņš	lietoja	princesi,	lai	izglābtu	bērna	dzīvību.	Atcerieties,	ka	
2.	Samuēla	22:31	teikts:	“Tiešām,	Dieva	ceļš	ir	pilnīgs…”

Sen,	 sen	 pirms	Mozus	 dzimšanas	Dievs	 bija	 apsolījis	 sūtīt	Kādu	
atbrīvot	ļaudis	no	grēka	verdzības.

Vai	jūs	variet	pastāstīt,	kas	ir	grēks?

Cik	cilvēku	ir	grēkojuši	pret	Dievu?

Kas	notiek	ar	tiem,	kuri	nekļūst	brīvi	no	grēka?

Vai	jūs	to	saprotat,	cik		ļoti	svarīgi	bija	tas,	ka	Dievs	sūtīja	Glābēju?	
Jautājums	bija	–	kad?	Pagāja	simtiem	gadu	–	nekas	nenotika!	Pagāja	
tūkstošiem	 gadu	 –	 vēl	 nekas	 nenotika!	Vai	Dievs	 bija	 aizmirsis?	
Nekādā	ziņā!	Vai	Dievs	bija	mainījis	savu	nodomu?	Nē!	Bībelē	teikts,	
kad	 laiks	 bija	 piepildījies,	 tad	Dievs	 sūtīja	 Savu	Dēlu	 kā	Glābēju	
(Gal.4:4).	Šis	Dieva	ceļš	bija	pilnīgs,	un	Dievs	varēja	atbrīvot	savus	
ļaudis	no	Ēģiptes	verdzības	tieši	īstā	laikā.

Izraēliešiem	nepazīstams	vīrs,	ko	Dievs	bija	izredzējis,	lai	viņus	izvestu	
ārā	no	Ēģiptes,	tika	gatavots	šim	ļoti	svarīgajam	darbam.	Vai	jūs	spējat	
noticēt,	ka	viņa	gatavošana	notika	faraona	pilī?	Dievs	bija	izredzējis	
Mozu,	 lai	 viņš	 izvestu	 izraēliešus	 no	Ēģiptes.	Mozus	bija	 faraona	
meitas	pieņemtais	dēls!	Vai	jūs	varējāt	iedomāties	tādu	plānu?	Dievs	
saka,	ka	Viņa	ceļi	nav	mūs	ceļi.	Viņa	ceļi	ir	daudz	labāki,	tie	ir	pilnīgi.	

Zēni	un	meitenes,	Dieva	ceļš	jūsu	dzīvē	ir	pilnīgs!

(Noņemiet visas figūras.)

2. aina
(Ārpusē, aizmugurē. Novietojiet fig. Mozu MC 15.)

Cik	 atšķirīga	 bija	Mozus	 dzīve,	 salīdzinot	 ar	 viņa	 vienaudžiem,	
izraēliešiem!	Viņš	 bija	 apģērbts	 kā	 princis.	Viņš	 saņēma	 ļoti	 labu	
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izglītību.	Vai	 viņš	 kādreiz	 domāja	par	 saviem	 tautiešiem,	 kuri	 bija	
vergi?	Kad	viņš	redzēja	ēģiptiešus	pielūdzam	elkus,	vai	viņš	domāja	
par	to,	ko	vecāki	viņam	bija	mācījuši,	–	par	patieso	Dievu?

Mozus	zināja,	ka	Dievam	ir	plāns,	kas	ir	daudz	svarīgāks,	nekā	būt	
Ēģiptes	princim.

Vai	tu	zini,	kāds	ir	Dieva	plāns	tev?	Bībelē	teikts,	ka	Dievs	grib,	lai	
tu	iepazīsti	un	mīli	Viņu,	bet	Tā	arī	saka,	ka	grēks	tavā	dzīvē	šķir	tevi	
no	Dieva.	Apbrīnojami,	ka	Dievs	ir	sagatavojis	ceļu,	lai	grēks	var	tikt	
piedots	un	tu	varētu	nākt	un	iepazīt	Viņu.	Jāņa	14:6	parāda	tev	Dieva	
ceļu.	Jēzus	sacīja:	“ES	ESMU	ceļš,..	neviens	nenāk	pie	Tēva	kā	vien	
caur	Mani.”	Kungs	Jēzus	Kristus	ir	Tas,	kuru	Dievs	ir	apsolījis	sūtīt	
kā	Glābēju.	Vienīgi	Viņš	var	tevi	atbrīvot	no	grēka,	kas	valda	tavā	
dzīvē,	tā	ka	tu	vari	iepazīt	un	mīlēt	Dievu	un	kalpot	Viņam.

Vai	tu	gribi	iet	Dieva	ceļu?	

Atceries	–	Dieva	ceļš	ir	pilnīgs!

Mozus	gribēja	iet	Dieva	ceļu.	Bībelē	teikts,	ka	viņš	izvēlējās	paklausīt	
Dievam.	Viņš	atsacījās	saukties	par	ķēniņa	meitas	dēlu.

(Novietojiet fig. ēģiptieti MC 16  un izraēlieti MC 17.)

Mozus	gribēja	palīdzēt	saviem	ļaudīm.	Bībele	mums	stāsta,	ka	viņš	
kādu	dienu	pastaigājās	gar	ķieģeļu	laukumu.	Viņš	ieraudzīja	ēģiptieti	
sitam	 izraēlieti.	Mozus	 tik	 ļoti	 pārskaitās,	 ka	 nogalināja	 ēģiptieti,	
domādams,	ka	neviens	neredz.	Viņš	nogalināto	paslēpa	smiltīs.

(Nomainiet fig. ēģiptieti MC 16  ar fig. izraēlieti MC 18.)

Nākošajā	 dienā	Mozus	 redzēja	 divus	 no	 viņa	 ļaudīm	 savā	 starpā	
kaujamies.	Viņš	lūdza,	lai	viņi	pārstāj,	bet	viens	no	tiem	jautāja:	“Kurš	
ir	iecēlis	tevi	mums	par	vadītāju	un	tiesnesi?	Vai	tu	gribi	nogalināt	
mani	tāpat,	kā	tu	nogalināji	ēģiptieti?”

Mozus	gribēja	palīdzēt	šiem	vīriem,	bet	tie	viņu	noraidīja.	Viņš	bija	
arī	ļoti	izbijies.	Kas	notiks,	ja	faraons	izdzirdēs,	ka	viņš	ir	nogalinājis	
ēģiptieti?

Bībele	mums	stāsta	par	vēl	kādu,	kurš	tika	noraidīts,	kad	Viņš	nāca	pie	
Saviem	ļaudīm,	lai	palīdzētu.	Visnoraidošākie	bija	jūdu	vadītāji,	viņi	
atteicās	pieņemt	Kungu	Jēzu	kā	Glābēju,	kurš	ir	Dieva	sūtīts.	Sākumā	
daudz	cilvēku	sekoja	Jēzum,	bet,	kad	viņi	dzirdēja	Viņa	mācību,	viņi	
atzina,	ka	Viņa	ceļš	nav	viegls	un	tie	aizgāja	no	Viņa.	Kādā	šausmīgā	
dienā	Kungs	 Jēzus	 stāvēja	 ļaužu	priekšā	 Jeruzālemē.	Romieši	 bija	
iecēluši	Pilātu	par	jūdu	zemes	pārvaldnieku.	Pilāts	sacīja	ļaudīm:	“Šeit	
ir	jūsu	ķēniņš!”	Ko	ļaužu	pūlis	sacīja?

(Izlasiet Jāņa 19:15a.)

“Nost	ar	Viņu,	nost	ar	Viņu!	Sit	Viņu	krustā!”	

Tas	bija	Jēzus,	Dieva	vienpiedzimušais	Dēls,	kurš	bija	gatavs	uzņemties	
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krusta	nāvi,	lai	glābtu	grēciniekus,	tādus	kā	tevi	un	mani.	Viņš	zināja,	
ka	tas	ir	Dieva	Ceļš.	Viņam	vajadzēja	ciest	un	mirt	un	trešajā	dienā	
augšāmcelties.

Dieva	ceļš	ir	tas,	ka	tev	nav	jācieš	sods	par	saviem	pārkāpumiem,	ko	tu	
esi	pelnījis.	Viņa	ceļš	ir,	ka	tu	uzticies	Tam,	kurš	ir	cietis	un	miris	tavā	
vietā.	Viņa	ceļš	tev	šodien	ir,	ka	tu	novērsies	no	visa	tā	savā	dzīvē,	kas	
Viņam	nepatīk	un	pievērsies	Kungam	Jēzum	Kristum,	paļaudamies	
vienīgi	uz	Viņu	kā	savu	Kungu	un	Glābēju.

Dievs	nesaka,	ka	Viņa	ceļš	ir	viegls,	bet	tas	ir	īstais	ceļš.	Dieva	ceļš	
Mozum	nebija	viegls.	Kad	faraons	dzirdēja,	ka	Mozus	ir	nogalinājis	
ēģiptieti,	viņš	pavēlēja	Mozu	nogalināt.	Mozum	nekas	cits	neatlika	
kā	bēgt.

(Noņemiet visas figūras.)

3. aina
(Fonā ārskats. Novietojiet fig. Mozus pie akas Midiānā MC 19, Jetrus meitas MC 22, ganus 
MC 23 un aitas MC 20-21.)

Pēc	 tuksneša	 un	 kalna	 šķērsošanas	Mozus	 sasniedza	 drošu	 vietu.	
Noguris	 un	 izslāpis	 viņš	 nonāca	 pie	 akas	Midiānas	 zemē.	Viņš	
pamanīja	 dažas	meitenes,	 kuras	mēģināja	 padzirdīt	 aitas,	 bet	 gani	
rupji	dzina	viņas	projām	no	akas.	Mozus	palīdzēja	meitenēm	padzirdīt	
viņu	ganāmpulku.

Kad	jaunās	sievietes	ieradās	mājās,	tēvs	jautāja:	“Kāpēc	jūs	šodien	
tik	ļoti	ātri?”

Noklausījies	 to,	kas	noticis,	Jetrus	sūtīja	pēc	Mozus.	Mozus	palika	
kopā	 ar	 Jetrus	ģimeni.	Viņš	 apprecēja	vienu	no	 Jetrus	meitām	un	
strādāja	pie	sava	sievastēva.

(Noņemiet visas figūras.)

Pagāja	40	gadi.	Savas	dzīves	iepriekšējos	40	gadus	viņš	bija	bijis	princis.

Nākošos	40	gadus	viņš	strādāja	par	ganu.	Vai	viņš	domās	dažkārt	
atgriezās	Ēģiptē	pie	saviem	ļaudīm,	kuri	vēl	joprojām	bija	verdzībā?	
Protams,	tas,	kas	notika	ar	viņiem,	tagad	neskāra	Mozu.

Tas	Kungs	 redz	 notikumus	 citādi.	 40	 pavadītie	 gadi	 pilī	 bija	 daļa	
no	Dieva	plāna	Mozum	–	tāpat	40,	gadi	ganot	aitas	tuksnesī.	Dievs	
gatavoja	Mozu	uzdevumam	–	izvest		izraēliešus	no	Ēģiptes.	

Ja	tu	esi	sācis	iepazīt	Dievu	caur	Viņa	Dēlu	Kungu	Jēzu,	tad	vari	tu	
būt	pārliecināts,	ka	Dieva	plāns	ir	pilnīgs	tavā	dzīvē.	Viņš	lietos	gan	
labus,	gan	grūtus	laikus	tieši	tāpat,	kā	Viņš	darīja	Mozus	dzīvē.

(Novietojiet fig. Mozu MC 24, zizli MC 25 un aitas MC 21.)

Kādu	dienu	Mozus	veda	aitas	uz	zāļainu	laukumu	Sinaja	kalnā.	Pēkšņi	
uguns	liesmas	izšāvās	no	ērkšķu	krūma.

Palīdziet bērniem kartē 
atrast Midiānu.

Pirmsskolnieki var tēlot 
izslāpušas aitas.

Jetrus bija prieteris 
Midiānā.
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(Novietojiet  fig. degošu krūmu MC 26.)

Liesmas	bija	 īstas,	bet	krūms	nesadega.	Mozus	cieši	 to	pētīja.	Kas	
notika?	Viņš	 nezināja,	 ka	 uguns	bija	Dieva	 klātbūtnes	 zīme!	Viņš	
nodomāja:	“Es	pieiešu	mazliet	tuvāk,	apskatīšos	labāk.”

“Mozu,	Mozu!”	–	Kas	runāja?

(Izlasiet sarunu tieši no Bībeles. Vai arī izvēlieties bērnu, kurš lasa.)

2.	Mozus	3:5	“Un	Tas	Kungs	 sacīja:	 “Nenāc	 tuvāk!	Novelc	 savas	
kurpes	no	savām	kājām,	jo	tā	vieta,	kur	tu	stāvi,	ir	svēta	zeme.”

2.	Mozus	3:6a	“Un	Viņš	sacīja:	Es	esmu	tava	tēva	Dievs,	Ābrahāma	
Dievs,	Īzaka	Dievs,	Jēkaba	Dievs.”

Kā	Mozus	jutās?	Klausies!

(Izlasiet 2. Mozus 3:6b un atkal iedrošiniet bērnus atbildēt uz jautājumu.)

“…Un	Mozus	aizklāja	savu	vaigu,	jo	viņš	bijās	Dievu	uzskatīt.”

Mozus	pareizi	darīja,	bīstoties	Dievu,	jo	Viņš	ir	tik	liels	un	varens.
(Nomainiet fig. Mozu MC 24 ar MC 27. Atzīmējiet ar punktētu līniju labajā pusē to vietu, 
kur ieliekt un izņemt zizli MC 25.)

Dažkārt	meitenes	un	zēni	šodien	smejas	par	Dievu.	Viņi	smejas	par	to,	
ko	Bībele	saka.	Viņi	izsmej	tos,	kuri	mīl	Dievu.	“Kam	gan	vajadzīgs	
Dievs?	Mēs	varam	dzīvot	savu	dzīvi,	kā	mums	pašiem	patīk.”	Bībele	
saka,	ka	tie	ir	neprātīgi	un	kādu	dienu	viņiem	būs	jāatbild	Dievam	
par	savu	nodzīvoto	dzīvi.

Bībelē	teikts,	ka	tie,	kuri	bīstas	Dievu,	ir	gudri.	Mozus	bija	gudrs.	Viņš	
bijās	Dievu	un	paklausīja	Dieva	balsij.

Tas	Kungs	sacīja:	“Izraēlieši	cieš	Ēģiptē.	Es	tos	izglābšu	no	ēģiptiešiem	
un	izvedīšu	ārā	no	šīs	zemes.	Es	esmu	izredzējis	tevi,	lai	tu	ietu	un	
izvestu	viņus	ārā.”

Kā	jūs	domājat,	ko	Mozus	atbildēja?

(Izlasiet 2. Mozus 3:11.)

“Kas	es	esmu,	ka	man	jāiet	pie	faraona	un	kā	man	jāizved	izraēlieši	
no	Ēģiptes?”

Vai	 jūs	 atceraties,	 kad	Mozus	bija	princis	Ēģiptē,	 viņš	domāja,	 ka	
ir	pietiekoši	 stiprs	palīdzēt	 saviem	 ļaudīm.	Nu	Mozus	 atzina	 savu		
nespēku,	bet	viņš	guva	vēl	kādu	mācību,	klausoties	Dieva	vārdus:

(Izlasiet 2. Mozus 3:12a.)

Dievs	sacīja:	“Es	būšu	ar	tevi…”

Mozus	 pats	 nemūžam	nevarēja	 izglābt	 izraēliešus,	 bet	 viņam	bija	
nepieciešams	saprast,	ka	viņš	tos	varēs	izvest	no	Ēģiptes	Dieva	spēkā.	
Tāds	bija	Dieva	ceļš.
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Kā	ir	ar	tevi?	Vai	tu	to	esi	sapratis,	ka	tu	nemūžam	nekļūsi	brīvs	no	
grēka	ar	saviem	spēkiem?	Tas	ir	labi,	bet	tagad	tev	jāsaprot,	cik	liels	
ir	Dievs.	Dieva	ceļš	ir,	lai	tu	nepaļautos	uz	sevi,	bet	uz	Kungu	Jēzu	
Kristu.	Vienīgi	Viņš	spēj	uzveikt	grēku	tavā	dzīvē.	Vienīgi	Viņam	ir	
spēks	tevi	darīt	brīvu.	Tev	vienīgi	Viņš	jāpieņem	kā	Kungs	un	Pestītājs	
savā	dzīvē,	lai	tu	varētu	sekot	pa	ceļu,	ko	Dievs	tev	rāda	Savā	Vārdā	
Bībelē.

Par	spīti	Dieva	teiktajam,	Mozus	nejutās	pietiekoši	drošs	sekot	Dieva	
ceļā.

Mozus	 jautāja:	 “Kad	 es	 aiziešu	 pie	 izraēliešiem,	 ko	 es	 teikšu,	 kas	
mani	sūtīja?”

Dievs	sacīja:	“ES	ESMU,	kas	ES	ESMU.	Saki	ļaudīm	ES	ESMU	tevi	
sūtīja.	Saki	viņiem,	ka	ES	ESMU	viņu	tēvu	–	Ābrahama,	Īzaka	un	
Jēkaba	Dievs.”

Kā	jūs	domājat,	kā	Mozus	tagad	jutās?

(Izlasiet 2. Mozus 4:1.)

“Viņi	man	neticēs	un	neklausīs	mani,	bet	sacīs:	Tas	Kungs	tev	nemaz	
nav	parādījies.”

Izklausījās	tā,	it	kā	Mozus	negribētu	iet!	Tas	Kungs	bija	ļoti	pacietīgs	
ar	 viņu	 un	 deva	 viņam	dažas	 zīmes,	 kuras	 viņš	 varētu	 lietot,	 lai	
pārliecinātu	 izraēliešus,	 ka	 Tas	Kungs	 ir	 viņu	 sūtījis.	 Ieklausies	
uzmanīgi	un	atrodi	šīs	3	zīmes.

(Izlasiet 2. Mozus 4:3,4,6,7 un 9.)

Kas	bija	šīs	3	zīmes?

(Noņemiet fig. zizli MC 25. Novietojiet fig. čūsku MC 28.)

Mozus	zizlis	kļuva	par	čūsku.

Mozus	roka	pārklājās	ar	spitālību	–	briesmīgu	ādas	slimību.

Ūdens	no	Nīlas	upes	kļuva	par	asinīm.

Mozus	bija	redzējis	 lielu	Dieva	spēku.	Bez	šaubām	tagad	viņš	bija	
gatavs	uzticēties	Tam	Kungam	un	iet	Viņa	ceļu.	Vai	tu	esi	gatavs?	
Tas	Kungs	nosauca	Sevi	“ES	ESMU”.	Tas	nozīmē,	ka	Viņš	vienmēr	
ir	tas	pats	–	nemainīgs.

Varbūt	tu	līdzinies	Ainaram?	Ainars	patiesi	gribēja	kļūt	par	kristieti,	iet	
Dieva	ceļu,	bet	viņš	baidījās.	Ko	darīt,	ja	draugi	smiesies	par	viņu?	Ko	
tad,	ja	viņi	vairs	nevēlēsies	draudzēties?	Ko	tad,	ja	Dievs	liks	viņam	
darīt	kaut	ko	grūtu?	Tad	Ainars	saprata,	ka	viņam	nav	jābaidās.	Viņš	
nekļūdījās,	tiešām,	viņš	nekad	nebūs	pietiekami	stiprs	dzīvot	Dievam	
par	godu.	Tas	nebija	Dieva	ceļš.	Ainars	saprata,	ka	Dieva	ceļš	viņam	
nebija	paļauties	uz	sevi.	Ja	viņš	to	darītu	,viņš	noteikti	ciestu	neveiksmi.	
Dieva	ceļš	Ainara	dzīvē	bija	paļauties	vienīgi	uz	Kungu	Jēzu,	kurš	
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glābj	no	grēka	un	dod	spēku	dzīvot	Dievam	par	godu	katru	dienu.

Vai	tu	zini,	ko	Mozus	sacīja	pēc	visa	tā,	ko	viņš	bija	redzējis?	“Es	
neprotu	labi	runāt.	Es	nedomāju,	ka	es	būtu	tas,	kurš	varētu	runāt	
ar	ķēniņu.”

“Kurš	ir	radījis	cilvēka	muti?	Un	kurš	dara	cilvēku	mēmu	vai	spējīgu	
runāt?	Kurš	dod	cilvēkam	redzi	vai	dara	viņu	aklu?	ES	to	daru!	Bet	
tagad	ej!	Es	tev	palīdzēšu	un	mācīšu,	kas	tev	sakāms.”

Bet	Mozus	lūdza:	“Lūdzu,	Kungs,	sūti	vēl	kādu!”

Dievs	sadusmojās	uz	Mozu.	“Tavs	brālis	Ārons	runā	labi.	Es	likšu	
viņam	runāt,	bet	tu	darīsi	zīmes	ar	savu	zizli.”

Dievs	bija	atbildējis	uz	visiem	Mozus	jautājumiem,	jo	Dieva	viņam		
paredzētais	ceļš	bija,	lai	viņš	ietu	un	izvestu	izraēliešus	no	Ēģiptes.	
Tas	nebija	viegli,	bet	Mozum	bija	Dieva	apsolījums,	ka	Viņš	būs	ar	
viņu	katrā	solī	šajā	ceļā.

Vai	tu	iesi	Dieva	ceļu?	Vai	tu	esi	nācis	pie	Kunga	Jēzus	Kristus,	kurš	
ir	sacījis,	“ES	ESMU	ceļš.”	Vai	tu	esi	uzticējis	Viņam	uzveikt	grēku	
tavā	dzīvē,	kas	tevi	šķir	no	Dieva?	Vai	tu	esi	paļāvies	uz	Viņu,	ka	Viņš	
tevi	darīs	brīvu?	Ja	tas	ir	tā,	tad	dienu	no	dienas	tev	vajag	tiekties	pēc	
Viņa	spēka	iet	Viņa	ceļu	savā	dzīvē.	Atceries,	ka	Tas	Kungs	savā	Vārdā	
Bībelē	saka:	“Tiešām,	Dieva	ceļš	ir	pilnīgs…”

Atkārtošanas jautājumi
Raida Ēģiptes Radio 
Ja jums nav mikrofona, izgatavojiet to pats.
Skolotājs tēlo Ēģiptes Radio reportieri, kurš mēģina intervijās uzzināt vairāk 
par Mozu.

1.			Kurš	var	pateikt	no	kādas	ģimenes	nāca	Mozus?	Vai	viņam	bija	
brāļi	un	māsas?	Kas	bija	viņa	vecāki?	(Vecāki – izraēlieši, brālis – 
Ārons, māsa – Mirjama. Viņa vecāki mīlēja Dievu.)

Jūs varat ierakstīt bērnu atbildes, nākošajā nedēļā “ieslēgt” Ēģiptes Radio un 
atskaņot bērnu atbildes.

2.	 	Es	 ticu,	 ka	Mozus	pavadīja	 daudzus	 gadus,	 dzīvodams	pilī	 un	
būdams	 princis.	Kurš	 var	 izskaidrot,	 kā	 kāds	 no	 nabadzīgas	
izraēliešu	ģimenes	varēja	nokļūt	faraona	pilī?	(Viņš tika paslēpts 
grozā Nīlas upē, tur viņu atrada princese, un viņa izlēma pieņemt šo bērnu.)

3.				Mēs	zinām,	ka	Mozum	pēkšņi	vajadzēja	atstāt	Ēģipti.	Vai	kāds	
var	 pateikt,	 kas	 tieši	 notika?	 (Viņš nogalināja ēģiptieti, kurš sita 
izraēliešu vergu.)

4.	 	 	Mums	 ir	 informācija,	 ka	Mozum	bija	 ģimene	Midiānā.	Kurš	
var	pateikt	kā	viņi	satikās	un	ko	viņš	apprecēja?	(Apprecēja vienu 
no priestera meitām Midiānā. Viņi satikās pie akas. Mozus palīdzēja 
meitenēm padzirdināt aitas. Kad viņu tēvs to uzzināja, viņš ielūdza Mozu 
savā mājā.)

Jāņa 14:6

CPNA

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem

Punkti
Uz lapas ar markeru 
uzzīmējiet 9 punktus 
(katrā rindā un ailē 3). 
Katrs bērns, kurš pareizi 
atbild uz jautājumu, 
savieno divus punktus 
ar līniju. Kad līnijas ir 
savienotas, iezīmējiet 
smaidošu sejiņu. Turpiniet 
atkārtošanu, ja bērniem ir 
interese un laiks.

Attēls 2-6
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5.			Kā	Mozus	apgādāja	savu	ģimeni	Midiānā?	(Viņš ganīja sievastēva 
aitas.)

6.			Mēs	esam	dzirdējuši	par	Mozu	un	degošo	ērkšķu	krūmu.	Vai	jūs	
varat	par	 to	pastāstīt	 sīkāk?	 (Mozus redzēja degošu ērkšķu krūmu 
blakus Sinaja kalnam. Krūms dega un nesadega. Tas Kungs runāja uz 
Mozu no krūma.)

7.		Tu	apgalvo,	ka	Dievs	patiešām	runāja	ar	Mozu.	Bet	vai	tu	zini,	
ko	Viņš	sacīja?	(Tas Kungs sacīja Mozum, ka viņam jāizved izraēlieši 
no Ēģiptes.)

8.				Mozum	vajadzēja	pierādījumus,	ka	Dievs	ar	viņu	ir	runājis.	Vai	
bija	kāds	pierādījums?	(Zīmes: zižļa pārvēršanās par čūsku, Mozus 
roka pārklājās ar spitālību, Nīlas ūdens pārvēršanās par asinīm.)

Šī	bija	intervija	Ēģiptes	Radio.	Ieslēdziet	savus	radio	nākošajā	nedēļā	
un	jūs	dzirdēsiet	pārsteidzošu	stāstu!

Mājās ņemamā aktivitāte
Sadaliet	papīra	lapu	četrās	daļās.

Skolotāj,	iesakiet	bērniem	izmantot	dažas	figūras,	lai	uzzīmētu	savu	
trīs	ainu	stāstu,	ka	viņi	iet	Dieva	ceļu	savā	dzīvē.	Parādiet	piemēru	no	
jūsu	“dzīves	stāsta”	uz	lielas	papīra	lapas.
1.	 1	figūra	–	 lūgšanā	saliktas	rokas	–	kas	rāda	uzticēšanos	Jēzum	

Kristum	kā	Glābējam.
2.	 1	figūra	–	atvērta	Bībele	–	Bībeles	studijas.
3.	 2	figūras	–	divi	cilvēki	sarunājas	–	liecināšana.

Izvēlieties	piemērotu	Bībeles	pantu,	kurš	paskaidro,	kas	notiek	katrā	
jūsu	“dzīves	ainā”.	Pārrunājiet	 situācijas,	kuras	bērni	varētu	zīmēt	
savās	“dzīves	ainās”.

 

           2. Samuēla 22:31
												“…tiešām,	

									Dieva	ceļš	ir	pilnīgs…”  

1.ainaVārds	_______________	

2.aina 3.aina
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3. stunda
Mozus nodod Dieva vēstījumu

Ieteikumi skolotājam
Šajā	 nodarbībā	 ir	 pielietojums	 neatpestītam	 bērnam,	
tomēr	 uzsvars	 ir	 uz	 kristīga	 bērna	mācīšanu.	 Tādēļ	
programmā	 būtu	 vēlams	 iekļaut	 dziesmas	 ar	 skaidri	
izteiktu	 evaņģēlija	 vēsti	 un,	mācot	 dziesmas,	 jūs	 varat	
darīt	sevi	pieejamu	padomdošanai.

Bībeles	stundu	māciet	nodarbības	sākumā	un	notikumu	
izpēti	 nodarbības	 beigās.	Notikumu	 izpētes	 nolūks	 ir	
padziļināt	 bērnu	 izpratni	 par	 pielietojumu	 atpestītam	
bērnam.

Rakstu vieta
2.	Mozus18:6-9

Centrālā patiesība
Dievs	vēlas,	lai	tu	Viņam	uzticies.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Uzticies	Kungam	Jēzum	Kristum		glābt	

tevi	no	grēka!

Atpestītajiem:	Dievs	vēlas,	lai	tu	uzticētos	Viņam	katru	
dienu.

Bībeles pants
“...	 nav	 palicis	 nepiepildīts	 neviens	 no	 labajiem	
apsolījumiem,	ko	Tas	Kungs	jums	ir	teicis.”	Jozua	23:14

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

vai

  figūras	flaneļa	tāfelei:	MC20,	MC21,	MC	24,	MC	25,	
MC	29,	MC30,	MC31,	MC32,	MC33,	MC34,	MC35.

 Ieteicamie	foni	flaneļa	tāfelei:	Kalnu	aina,	ārskats	
un	pils	

Stundas vadlīnijas
Ievads

					Problēma	ar	solījumiem	 	 										CPA

Notikumu attīstība
1.	 Dievs	sūta	Mozu	uz	Ēģipti	 											CPA
2.	 Dievs	sūta		Āronu	pie	Mozus																		CPA
3.	 Mozus	un	Ārons	ceļo	uz	Ēģipti	 							CPAN
4.	 Viņi	dalās	Dieva	plānā	ar	cilvēkiem									CPN
5.	 Mozus	faraona	priekšā	 																								CPA
6.	 Cilvēku	darbs	kļūst	smagāks																			CPN
7.	 Faraons	saka	“nē”	viņu	lūgumam	palīdzēt	
8.	 Savās	grūtībās	izraēlieši	vaino	Mozu									CPA
9.	 Mozus	lūdz	palīdzību	no	Dieva	 											CPA

Kulminācija

Dieva	 vārdi	Mozum	un	 izraēliešiem.	Viņš	 ir	Tas	
Kungs,	Viņš	darīs	viņus	brīvus

Noslēgums
Mozum	vajadzēja	uzticēties	Tam	Kungam.	
Izraēliešiem	vajadzēja	uzticēties	Tam	Kungam								
                                                                 CPAN
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Stunda
“Bet	tu	apsolīji!	Tu	teici,	ka	mēs	brauksim	atvaļinājumā.	Tas	tagad	nav	
gadīgi!	Es	esmu	stāstījis	visiem	maniem	draugiem,	ka	mēs	brauksim	
uz	Disnejlendu.	Viņi	sacīs,	ka	es	to	visu	izdomāju.	Tas	nav	godīgi!	
Tu	apsolīji!”

Mika	vecāki	mēģināja	paskaidrot,	ka	viņu	plāni	ir	mainījušies.	Pagājušā	
gadā,	kad	viņi	plānoja	brīvdienas,	viņi	nezināja,	ka	firma,	kurā	strādāja	
Mika	tētis,	tiks	slēgta	un	viņš	paliks	bez	darba.
(Izvēlieties  jūsu grupas bērniem piemērotu vietu.)

Dažkārt	pat	vecāki,	vai	labākie	draugi	dod	solījumus,	kurus	viņi	nav	
spējīgi	 izpildīt.	Tas	nav	 tāpēc,	ka	viņi	 to	nevēlētos,	bet	notiek	kas	
tāds,	ko	viņi	nav	spējīgi	kontrolēt,	līdzīgi	kā	notika	ar	Mika	tēti,	kurš	
zaudēja	darbu.
(Izlasiet Jozua 23:14.)

“Nav	palicis	nepiepildīts	neviens	no	labajiem	apsolījumiem,	ko	Tas	
Kungs	jums	ir	teicis...”

Vai	tas	nav	brīnišķīgi	–	zināt,	ka	Dievs	vienmēr	tur	Savus	apsolījumus?	
Nekādi	 notikumi	 tos	 nespēj	mainīt.	Viņš	 visu	 kontrolē,	 jo	Dievs	
ir	 visspēcīgs	un	visvarens.	Dievs	mīl	 Savus	 ļaudis.	Viņš	 tur	 Savus	
apsolījumus.

Dievs	mīlēja	Savus	ļaudis,	kuri	bija	vergi	Ēģiptē.	Varbūt	daudzi	domāja,	
ka	Dievs	ir	aizmirsis	par	viņiem.	Nē!	Dievs	turēja	Savu	apsolījumu.	
Viņš	varēja	tos	darīt	brīvus.	Viņiem	vajadzēja	uzticēties	Viņam.

1. aina
(Fons ar kalniem. Novietojiet fig. aitas MC 20-21, Mozu MC 24 un zizli MC 25.)

Dievs	bija	devis	Mozum	uzdevumu	izvest	ļaudis	no	Ēģiptes.	Dievs	
bija	apsolījis	būt	ar	Mozu,	izvedot	ļaudis	no	Ēģiptes.	Dievs	gribēja,	
lai	Mozus	Viņam	uzticas.

Dievs	grib,	lai	tu	Viņam	uzticies.	Atceries	mūsu	pirmo	nodarbību.	Mēs	
mācījāmies,	ka	Dievs	ir	apsolījis,	ka	tie,	kuri	uzticas	Kungam	Jēzum,	
kļūs	brīvi	no	ļaunā	vadītāja	–	grēka.	Vai	tu	uzticies	Kungam	Jēzum	
Kristum?	Viņš	pilda	Savus	apsolījumus.	Tu	vari	būt	pārliecināts,	ka	
kādu	dienu	tu	būsi	Debesīs	kopā	ar	Viņu,	ja	tu	tagad	uzticēsies	Viņam.

Vai	atceries	Mozus	izbailes,	kad	Dievs	lika	iet	pie	faraona?

“Es	nevaru	labi	runāt,”	Mozus	teica.

Viņš	mācījās,	ka	viņš	var	uzticēties	Dievam	šajā	problēmā.	Kāda	bija	
Tā	Kunga	atbilde?
(Uzlieciet fig, Āronu MC 29.)

CPA

CPA

Iedrošiniet bērnus atbildēt.
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“Tavs	brālis	Ārons	runā	labi.	Es	ļaušu	viņam	runāt	un	tu	darīsi	zīmes	
ar	savu	zizli.”

Bet	kā	Mozus	varēja	sameklēt	Āronu?	Viņš	ļoti,	ļoti	sen	nebija	redzējis	
nevienu	no	savas	ģimenes.	Tajos	laikos	nebija	telefonu,	interneta,	kuri	
palīdz	cilvēkiem	sazināties.

Vēlreiz	Dievs	 parādīja	Mozum,	 ka	 viņam	 jāuzticas	Dievam.	Tas	
Kungs	runāja	uz	Āronu	un	pateica	viņam,	kur	viņam	jāiet,	lai	satiktos	
ar	Mozu.	Tas	bija	garš	ceļojums	Āronam	–	no	Ēģiptes	uz	Midiānu.	
Viņam	nevajadzēja	kartes	–	Āronu	vadīja		Dievs.	

Ja	jūs	uzticaties	Kungam	Jēzum,	kā	savam	Pestītājam,	kas	jūs	atbrīvo	
no	grēka,	jūs	esat	Dieva	bērni	un	Viņš	ir	apsolījis	jūs	vadīt.
(Izlasiet Psalmi 119:105.)

Kā	Dievs	vada	Savus	ļaudis	mūsdienās?	Dievs	lieto	Savu	Vārdu	–	
Bībeli.	Bībele	nerādīs	nepareizu	ceļu.	Tu	vari	uzticēties	Tam	Kungam.	
Viņš	tev	rādīs,	kā	dzīvot,	 lai	patiktu	Viņam,	pretēji	tavam	vecajam	
vadītājam	–	grēkam.
(Noņemiet visas figūras.)

2. aina
(Novietojiet fig. Mozu un Āronu MC 30.)

Dievs	vadīja	Āronu	uz	Sinaja	kalnu,	kur	Viņš	bija	runājis	ar	Mozu	
no	degošā	ērkšķu	krūma.	Tā	bija	ļoti	īpaša	satikšanās	brāļiem	pēc	tik	
daudziem	gadiem.	Esmu	pārliecināts,	ka	Mozum	bija	daudz	jautājumu	
par	savu	ģimeni.	Bet	vairāk	par	visu	Mozus	vēlējās	izstāstīt	Āronam,	
kādā	brīnišķīgā	veidā	Dievs	bija	 runājis	 ar	viņu.	Varbūt	viņš	 teica	
apmēram	tā:	“Ai,	Āron,	patiesais	mūsu	senču	Dievs	runāja	ar	mani	
no	degoša	ērkšķu	krūma	pie	šī	kalna.	Tev	būs	jārunā	manā	vietā.	Es	
lietošu	gana	zizli,	lai	darītu	zīmes	tā,	lai	cilvēki	mums	ticētu!”

Zēni	un	meitenes,	vai	 jūs	vēlētos	tikt	uzrunāti	tādā	veidā?	Tad	jūs	
zinātu	 tieši,	kas	 jums	 ir	 jādara.	Dievs	 runāja	uz	Mozu	šajā	 īpašajā	
veidā,	bet	pārējiem	ļaudīm	bija	jāklausa	Mozus.	Viņiem	bija	jāpaļaujas	
uz	Mozu,	lai	uzzinātu	Dieva	ceļu.

Tagad	katram	zēnam	un	meitenei,	kurš	pazīst	Kungu	Jēzu,	kā	savu	
Pestītāju,	ir	Dieva	Vārds.	Viss,	kas	uzrakstīts	Bībelē	ir	no	Dieva	un	
domats	tev.	Tas	nozīmē:	ja	tu	gribi	zināt,	ko	Dievs	saka,	tev	jālasa	
Bībele	 regulāri	 katru	 dienu.	Domā	par	 to	 un	 ar	Dieva	 palīdzību	
praktizē	to	savā	dzīvē.	Atceries,	tas	ir	Dieva	Vārds,	tev	jāuzticas	Tam	
Kungam,	ka	Viņš	tevi	vadīs.

3. aina
(Ārskats. Noņemiet fig. MC 30. Novietojiet fig. Āronu MC 29 un Mozu ar zizli  MC 31.)

Droši	vien,	kad	brāļi	uzsāka	garo	ceļojumu	atpakaļ	uz	Ēģipti,	Āronam	

CPA

CPA

Jūs varat parādīt Ēģipti un 
Midiānu kartē, runājot par 
Ārona ceļojumu.

Attēls 3-1
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vajadzēja	izstāstīt	Mozum	visus	ģimenes	jaunumus.	Arī	Ārons	gribēja	
dzirdēt	par	Mozus	dzīvi	Midiānā	40	gadu	laikā.	Drošī	vien	ļoti	daudz	
laika	viņi	veltīja,	sarunājoties	un	domājot	par	svarīgo	Dieva	darbu,	
ko	Viņš	tiem	bija	uzdevis.

Mozum	bija	jāpārliecina	izraēlieši,	ka	Dievs	viņus	bija	sūtījis	izvest	
Savus	ļaudis	no	Ēģiptes.	Viņam	bija	jāiet	pie	faraona	un	jāsaka	viņam,	
lai	 atļauj	Dieva	 ļaudīm	 iet.	Kā	 faraons	 uz	 to	 reaģēs?	Tad	 viņiem	
vajadzēs	vadīt	visus	izraēliešus	no	Ēģiptes	uz	jauno,	apsolīto	zemi.

Mozus	un	Ārons	zināja,	ka	viņiem	jāuzticas	Tam	Kungam	no	visas	
sirds,	 jo	vienīgi	Viņš	var	darīt	 tā,	ka	faraons	atļauj	 izraēliešiem	iet.	
Vienīgi	Tas	Kungs	var	ievest	viņus	apsolītajā	zemē.

Arī	tev	jāuzticas	Tam	Kungam	no	visas	sirds.	Vienīgi	Viņš	var	darīt	
tevi	brīvu	no	grēka	verdzības.	Ir	labi	to	atcerēties,	ka	Kungs	Jēzus	ir	
uzvarējis	grēku,	mirdams	grēcinieku	dēļ.	Uzticoties	Viņam,	tu	vari	
dzīvot	katru	dienu	saskaņā	ar	Viņa	Vārdu.	Vai	nav	brīnišķīgi	zināt,	ka	
Tas	Kungs	nekad	tevi	neatstās,	ka	Viņš	tur	visus	apsolījumus.

4. aina
(Ārskats. Novietojiet fig. izraēliešus MC 32.)

Droši	vien	uztraukums	pārņēma	ļaudis,	kad	divi	vīri	ieradās	Ēģiptē.

“Vai	tas	svešinieks,	kas	ir	kopā	ar	Āronu	nav	tas	pats,	kurš	dzīvoja	
pilī	kā	princis?”

“Vai	viņš	mēģināja	palīdzēt	mums,	nogalinādams	ēģiptieti?”

“Kāpēc	viņš	tagad	ir	šeit?”

“Vai	viņš	ir	mūsu	atbrīvotājs?”

Mozus	un	Ārons	sapulcināja	kopā	izraēliešu	vadoņus.

“Vai	tā	ir	patiesība?”	ļaudis	brīnījās.	“Pēc	visiem	šiem	gadiem	vai	mēs	
patiešām	atstāsim	šo	briesmīgo	vietu?”	Vadītājam	bija	tam	grūti	ticēt.

Atceries	zīmes,	ko	Dievs	bija	devis	Mozum?	Mozus	nometa	savu	zizli	
zemē.	Tas	pārvērtās	par	čūsku!	Viņš	satvēra	čūskas	asti	un	tā	atkal	
pārvērtās	par	zizli!	Mozus	lika	savu	roku	kabatā	un	izvilka	ārā	–	tā	
bija	spitālības	slimības	saēsta.	Kad	viņš	iebāza	roku	otru	reizi	kabatā	
un	atkal	to	izvilka,	spitālība	bija	pazudusi.

Vai,	jūsuprāt,	šie	vadītāji	ticēja,	ka	Dievs	ir	runājis	ar	Mozu,	kad	viņi	
redzēja	šos	brīnumus?	Jā,	viņi	ticēja.

“Es	 ticētu,	 ja	 redzētu	 tādus	brīnumus!”	Vai	 tā	 jūs	nedomājat?	 Jūs	
esat	dzirdējuši,	ka	Kungs	Jēzus	var	glābt	un	izmanīt	jūsu	dzīves,	bet	
jums	ir	šaubas.

“Kā	lai	zinu,	ka	es	varu	uzticēties	Viņam?	Kaut	man	būtu	tādas	zīmes	
kā	toreiz	izraēliešiem!”

CPN

Iedrošiniet bērnus 
pārrunāt, kā faraons 
varētu rīkoties.

Attēls 3-2

CPN
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Palūkojies	sev	apkārt	–	uz	debesīm,	uz	kalniem,	uz	jūru!	Padomā	par	
dažāda	veida	dzīvniekiem	un	augiem	pasaulē!	Vai	vari	uzticēties	Tam	
Vienīgajam,	kurš	tik	lieliski	visu	to	ir	radījis?”
(Izlasiet Jāņa 3:16.)

Domā	par	Kungu	Jēzu	–	Dieva	viepiedzimušo	Dēlu,	kurš	mira	pie	
krusta,	lai	glābtu	grēciniekus,	tādus,	kā	tu.	Cik	ļoti	Dievs	mīlēja	Savu	
Dēlu	un	tomēr	Viņš	deva	Viņu,	lai	tu	taptu	glābts.

Tu	neredzēsi	tādas	zīmes	vai	brīnumus,	kādus	Dievs	deva	Mozum	
izraēliešu	pārliecināšanai,	bet	kā	tu	vari	šaubīties	par	Kādu,	kurš	ir	tik	
daudz	darījis	tavā	labā?	Tev	ir	jātic!

Izraēlieši	ticēja	Mozum	un	Āronam,	bet	kā	bija	ar	faraonu?
(Noņemiet visas figūras.)

5. aina
(Fonā pils. Novietojiet fig. Āronu MC 29, Mozu ar zizli MC 31, MC 25 un faraonu MC 33 .)

Mozus	un	Ārons	droši	runāja	ar	ķēniņu.	Ko	viņi	teica?
(Izlasiet 2. Mozus 5:1.)

“...Tā	saka	Tas	Kungs	Israēla	Dievs:	Atļauj	Maniem	ļaudīm	iet...”

Kā	faraons	uz	to	reaģēja?
(Izlasiet 2. Mozus 5:2.)

“Kas	ir	Tas	Kungs,	ka	man	būtu	Viņam	jāklausa	un	jāatlaiž	Israēls;	
es	nepazīstu	To	Kungu,	un	arī	Israēlu	es	neatlaidīšu.”

Faraons	bija	dusmīgs.	Šie	vīri	attur	cilvēkus	no	viņu	darbiem	ķieģeļu	
gatavošanā.	Ko	lai	viņš	dara?
(Izlasiet 2. Mozus 5:6-7.)

“Un	 tai	 pašā	 dienā	 faraons	 pavēlēja	 ļaužu	 uzraugiem	 un	 viņu	
pārraugiem:	“Turpmāk	nedodiet	vairs	salmus	ļaudīm	ķieģeļu	taisīšanai,	
kā	tas	bija	līdz	šim!	Lai	viņi	paši	iet	un	sagādā	sev	salmus.”

Ko	Dievs	lika	Mozum	darīt?
(Atļaujiet bērniem minēt.)

Mozus	bija	paklausījis	Dievam,	kurš	ticēja,	ka	Dievs	viņu	vada	un	
izglābs	 ļaudis.	Viņš	 gāja	 pie	 ķēniņa,	 bet	 izraēliešu	 dzīve	 kļuva	 vēl	
grūtāka	nekā	 agrāk.	Tagad	viņu	darbs	bija	daudz	grūtāks;	 jo	 tiem	
vajadzēja	ne	tikai	gatavot	ķieģeļus,	bet	arī	savākt	salmus.

Vai	Dievs	bija	kļūdījies?	Nē!	Dievs	nebija	kļūdījies.	Vai	Dievam	bija	
pa	spēkam	izglābt	Savus	ļaudis	no	Ēģiptes	verdzības?

Jā,	Viņš	ir	visspēcīgs	tos	darīt	brīvus.

Vai	 atceraties	 pagājušās	 nedēļas	 nodarbību?	Kurš	 var	 pabeigt	 šo	
teikumu?

Pirmsskolnieki var tēlot, 
ka gatavo ķieģeļus.

Attēls 3-3
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“Dieva	ceļi	ir	_	_	_	_	_	_	_	.(pilnīgi)

Kaut	arī	mēs	redzam,	ka	Dieva	ceļi	ir	atšķirīgi	no	mūsu	ceļiem.

Daudzus,	daudzus	gadus	pēc	Mozus	nāves.	Kungs	Jēzus	nāca	uz	šo	
zemi.	Viņa	sekotāji	uzticējās	Viņam.	Tie	bija	pārliecināti,	ka	Viņš	bija	
Dieva	sūtītais	Mesija.	

Cik	apmulsuši	un	izbijušies	viņi	bija,	kad	Kungs	Jēzus	tika	sagūstīts	
un	sists	krustā.	Kā	tas	varēja	notikt?	Varēja	likties,	ka	Tas	Kungs	ir	
kļūdījies.	Vēlāk	viņi	saprata,	ka	Kungs	Jēzus	Kristus	cieta	un	mira	
grēcinieku	vietā,	lai	ikviens,	kurš	Viņam	tic,	kļūtu	brīvs.	Dieva	ceļš	
bija	pilnīgs.	Kungs	Jēzus	Kristus	augšāmcēlās	no	nāves,	mācekļi	par	
to	pārliecinājās	un	viņi	saprata,	bet	tajā	pašā	laikā	tas	bija	ļoti	grūti	
un	mulsinoši.

Dieva	ļaudis	Ēģiptē	bija	ļoti	apmulsuši.	Viņiem	bija	ļoti	grūti	uzticēties.
(Novietojiet fig. faraonu MC 33 un vadītājus MC 34.)

Daži	no	viņiem	gāja	pie	faraona.
(Izlasiet 2. Mozus 5:15b –16a.)

“Kāpēc	tu	tā	dari	saviem	kalpiem?	Taviem	kalpiem	vairs	netiek	doti	
salmi,	bet	ķieģeļus	–	tā	mums	saka	–	jums	būs	taisīt.	Un	tagad	tavi	
kalpi	tiek	pat	sisti.”

Vai	faraons	bija	līdzjūtīgs?	Nē!
(Izlasiet 2. Mozus 5:17-18.)

“Bet	tas	sacīja:	Sliņķi	jūs	esat,	sliņķi!	Tāpēc	jūs	sakāt:	iesim	un	upurēsim		
Tam	Kungam.	Bet	tagad	ejiet	un	strādājiet!	Salmus	jums	nedos,	bet	
ķieģeļu	skaits	jums	jātaisa.”
(Noņemiet visas figūras.)

6. aina
(Ārskats. Novietojiet fig. Mozu ar zizli MC 31, MC 25, Āronu MC 29 un vadītājus  MC 34.)

Tiklīdz	Mozus	un	Ārons	atstāja	pili,	ebreju	vadītāji	uz	viņiem	kliedza.	
“Tā	ir	jūsu	vaina!	Lai	Dievs	jūs	soda	par	visām	mūsu	nelaimēm!”

“Kāpēc	vainot	mani?”	Mozum	varētu	brīnīties.	Tas	taču	nav	godīgi.	
Vai	tad	cilvēki	nevarēja	uzticēties	Dieva	apsolījumiem,	ka	Viņš	tos	
izglābs?

Kā	jūs	domājat,	kā	Mozus	jutās?

Viņš	zināja,	ka	viņš	ir	paklausīgs	Dievam,	bet	šķita,	ka	kļūst	arvien	
ļaunāk.

Vai	jūs	neesat	jutuši	kaut	ko	līdzīgu?	Jūs	uzticaties	Kungam	Jēzum,	
kā	savam	Pestītājam	un	dzīvojiet	Viņam	katru	dienu,	bet	tas	ir	ļoti	
grūti.	Vai	 jums	ir	problēmas	mājās?	Varbūt	 jūsu	tētis	 ir	pazaudējis	
darbu	un	nav	pietiekoši	daudz	naudas,	lai	samaksātu	rēķinus.	Varbūt	

Attēls 3-4

Attēls 3-5
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mamma	un	tētis	jūs	kaunina	par	kaut	ko,	ko	jūs	neesat	izdarījuši.	Tad	
jūs	brīnāties,	kāpēc	Dievs	ir	atļāvis	tā	notikt,	ja	jau	Viņš	ir	tik	varens?

Vai	skolā	ir	problēmas?	Vai	tev	ir	grūti	būt	atšķirīgam?	Vai	pārējie	
bērni	smejas	par	tevi,	ka	tu	nejūsmo	par	pēdējo	popdziesmu?

Ko	Mozus	darīja?	Viņš	darīja	to,	kas	tev	ir	jādara.	Mozus	sarunājās	
ar	Dievu.
(Noņemiet visas figūras.)

7. aina
(Iekštelpas fons. Novietojiet fig. Mozus lūdz MC35.)

(Izlasiet 2. Mozus 5:22-23.)

“...	Kungs	kāpēc	Tu	esi	sūtījis	 tādu	 ļaunumu	šai	 tautai?	Kāpēc	Tu	
mani	esi	izredzējis	par	savu	sūtni?	Kopš	es	gāju	pie	faraona,	lai	runātu	
tavā	vārdā,	viņš	vairojis	šis	tautas	ļaunumu,	bet	Tu	to	neesi	glābis.”

Ko	Dievs	atbildēja?
(Izlasiet 2. Mozus 6:2b, 6.)

“Es	esmu	Tas	Kungs.	Tāpēc	saki	Israēla	bērniem:	Es	esmu	Tas	Kungs	
un	izvedīšu	jūs	no	Ēģiptes	jūga,	un	izglābšu	jūs	no	vergošanas,	un	
atpestīšu	jūs	ar	izstieptu	roku	un	ar	lielām	tiesām...”

Mozum	vajadzēja	uzticēties	Tam	Kungam.	Israēla	ļaudīm	vajadzēja	
uzticēties	 Tam	Kungam.	Viņa	 apsolījums	 –	 tos	 darīt	 brīvus	 –	
piepildīsies.	Jums	vajag	uzticēties	Tam	Kungam.

Ja	tu	neesi	vēl	glābts,	šodien,	tieši	tagad,	tu	vari	uzticēties	Kungam	
Jēzum	 ar	 visu	 sirdi,	 ka	Viņš	 tevi	 darīs	 brīvu	 no	 grēka	 verdzības.	
Atceries	Viņa	apsolījumu:	“Ja	Dēls	jūs	darīs	brīvus,	jūs	patiesi	būsiet	
brīvi”	(Jāņa	8:36).

Ja	tu	pazīsti	Kungu	Jēzu,	kā	savu	Glābēju,	tad	katru	dienu	paļaujies	uz	
Viņu,	ka	Viņš	tev	palīdzēs	mājās	un	skolā.	Viņa	apsolījums	piepildīsies:	
“..	nav	palicis	neizpildīts	neviens	pats	no	visiem	tiem	labajiem	vārdiem,	
kādus	Tas	Kungs	jums	devis”	(Jozua	23:14).

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kurš	vienmēr	tur	Savus	solījumus?	(Dievs)

2.	 Kāpēc	Dieva	apsolījumi	vienmēr	piepildās?	(Dievs nevar melot. Viņš 
visu kontrolē.)

3.	 Kā	Ārons	zināja,	kur	satikt	savu	brāli	Mozu?	(Dievs viņu vadīja.)

4.	 Kā	Dievs	parāda	Savu	ceļu	mūsu	dzīvē?	(Caur Savu Vārdu – Bībeli.)

5.	 Kādas	 zīmes	Dievs	 bija	 devis	Mozum	 Israēla	 iedrošināšanai?	
(Mozus zizlis pārvērtās par čūsku, viņa roka pārklājās ar spitālību, 
izlietais ūdens pārvērtās par asinīm.)

CPAN
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6.	 Ko	izraēlieši	domāja	pēc	tam,	kad	Mozus	un	Ārons	runāja	uz	
viņiem	un	parādīja	šis	zīmes?	(Viņi ticēja, ka Dievs tos ir sūtījis.)

7.	 Ko	faraons	sacīja,	kad	Mozus	un	Ārons	teica,	lai	atļauj	izraēliešiem	
iet?	(Es tiem neļaušu iet.)

8.	 Ko	faraons	darīja,	lai	padarītu	izraēliešiem	dzīvi	vēl	grūtāku?	(Viņš 
pavēlēja pašiem iet vākt salmus ķieģeļu izgatavošanai.)

9.	 Ko	izraēlieši	vainoja	savās	nepatikšanās?	(Mozu un Āronu.)

10.	 Ko	Dievs	 vēlas,	 lai	Viņa	 bērni	 dara,	 kad	 viņu	 dzīvē	 ir	 kādas	
grūtības?	(Lai uzticas Dievam.)

11.	 Ko	Mozus	darīja,	kad	ļaudis	vainoja	viņu,	ka	viņu	dzīve	kļuvusi	
vēl	grūtāka?	(Viņš runāja par to ar Dievu.)

12.	 Kādu	atbildi	Tas	Kungs	deva	Mozum?	 (Es esmu Tas Kungs. Es 
izvedīšu Israēla bērnus ārā no Ēģiptes.)

Notikumu izpēte
(Izvēlieties palīgu vai kādu vacāku bērnu sekojošam uzdevumam.)

(Roberts runā pie sevis.)

“Kāpēc	tas	ir	tik	grūti?	Es	mīlu	Kungu	Jēzu,	Viņš	ir	mans	Pestītājs,	
bet	tas	ir	tik	grūti.	Skolā	pārējie	zēni	krāpjas	un	noraksta	mājas	darbus	
un	es	sajūtu	kārdinājumu	darīt	tāpat.	Mājās	man	neklājas	labāk.	Māsa	
mani	vienmēr	ķircina	par	“labiņo”.	Ir	tik	daudz	problēmu!	Dažkārt	
es	jūtos	tā,	it	kā	Dievs	mani	būtu	atstājis.”
(Roberts lasa no savas Bībeles. Viņš lasa skaļi: Salamana pamācības 3:5-6 un tad nogroza 
galvu un klusi lūdz.)

(Skolotāj, pārrunājiet ar bērniem šo situāciju.)

1.	 Kāpēc	Roberts	bija	apmulsis?
2.	 Viņš	rīkojās	gudri,	kad...	Nosauc	šīs	divas	lietas?
3.	 Ko	Dievs	viņam	teica?

Ja	tu	jūties	līdzīgi	kā	Roberts,	tad	paliec	pēc	nodarbības	uzkavējies,	
lai	varam	aprunāties.	Mēs	kopīgi	paskatīsimies,	ko	Bībele	par	to	saka	
un	mēs	varēsim	kopīgi	lūgt	par	tavu	problēmu.

Varbūt	tu	neesi	kā	Roberts,	jo	nekad	neesi	uzticējies	Jēzum	kā	savam	
Glābējam.	Vislielākā	problēma	tavā	dzīvē	ir	grēks.	Ja	tu	vēlies	uzzināt	
kā	kļūt	par	kristieti,	lūdzu,	paliec	pēc	nodarbības.

Ideja atkārtošanas 
spēlei
Kad bērns atbild pareizi 
uz jautājumu, viņš var 
minēt kādu burtu no 
dotajiem vārdiem. 

A _ _ _ _ _ _ _ _; 

P _ _ _ _ _ _ _; 

U _ _ _ _ _ _ _ 

(Apsolījums, problēma, 
uzticies). 

Ja minētais burts ir 
vārdos, tad ierakstiet to 
attiecīgajā vietā. Bērns 
var mēģināt arī minēt visu 
vārdu, tad viņš iegūst 10 
punktus, par katru burtu 
iegūst 3 punktus. 

Ja vārdi ir uzminēti, 
pirms jūs esat paspējuši 
uzdot visus atkārtošanas 
jautājumus, tad turpina un 
par katru pareizu atbildi 
saņem punktus.

Ja jautājumi ir atbildēti, 
bet vārdi nav uzminēti, 
tad aizpildiet iztrūkstošos 
burtus.
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4. stunda
Mozus piedzīvo Dieva spēku
Ieteikumi skolotājiem
Bībeles	pantu	Jāņa	8:36	māciet	stundas	sākuma	daļā	un	
mācot	atsaucieties	uz	1.	stundā	mācīto.	Kopīgi	pārrunājiet	
šādus	jautājumus:

Kas	ir	grēks?

Nosauciet	piemērus,	kas	ir	grēks.

Visi	grēki,	kas	tiek	izdarīti,	ir	pret	Dievu.

Kādu	sodu	saņem	par	grēku?

Lietojiet	 Bībeles	 pantu	 un	 dziesmas,	 lai	 atgādinātu	
bērniem,	 kas	mācīts	 par	 grēku,	 un	 ieliktu	 pamatu	 4.	
Bībeles	stundai.

Pirmās	deviņas	mocības	ir	apskatītas	īsumā.	Ja	vēlaties	pie	
tām	pakavēties	ilgāk,	sadaliet	šo	nodarbību	divās	stundās.

Rakstu vieta
2.	Mozus	7:1-12:51

Centrālā patiesība
Dievs	var	darīt	tevi	brīvu.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:	Lūdz	Kungu	Jēzu	tevi	glābt	no	Dieva	

soda	un	atbrīvot	no	grēka!

Bībeles pants
“Ja	 nu	Dēls	 jūs	 darīs	 brīvus,	 jūs	 patiesi	 būsiet	 brīvi.”	
Jāņa	8:36

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

vai	

  figūras	flaneļa	tāfelei:	MC25,	MC	28,	MC29,	MC31,	
MC33,	MC36,	MC37,	MC38,	MC39,	MC40,	MC41,	
MC42,	MC43,	MC44,	MC45,	MC46,	MC47,	MC48,	
MC49,	MC50,	MC51,	MC-52	un	MC53.	

 Pils	fons	un	ārskats

 Krusts

 Tukšs	kaps

Stundas vadlīnijas
Ievads

					“Es	tiem	neļaušu	iet!”

Notikumu attīstība
1.	 Asins	mocība	 	 																					CP
2.	 Mocības	ar	vardēm,	odiem	un	kukaiņiem
3.	 Mocība	mājlopiem;	mēris
4.	 Mocības	ar	augoņiem	un	krusu
5.	 Mocība	ar	siseņiem	 																			CPN
6.	 Pēdējais	brīdinājums	faraonam
7.	 Lieldienas	jēra	sagatavošana	 							CPN
8.	 Ēģiptiešu	pirmdzimtie	mirst	 							CPN

Kulminācija 

Tiek	dota	pavēle	izraēliešiem	atstāt	Ēģipti		CPN

Noslēgums

Bēgšana	 	 																																	CPN
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Stunda
1. aina
“Es	neļaušu	izraēliešiem	iet!”	Tā	atkal	un	atkal	bija	faraona	atbilde.
(Pils fons. Novietojiet čūskas MC 28 un MC 39,  Āronu MC 29 ar zizli MC 36 un Mozu 
ar zizli MC 31, MC 25, faraonu MC 33 un ēģiptiešus MC 37 un MC 38.)

Mozus	bija	rādījis	zīmes	ķēniņam,	ko	Viņš	bija	saņēmis	no	Dieva.

Vai	faraons	redzēja,	cik	spēcīgs	bija	Dievs?	Viņš	un	viņa	ļaudis	stipri	
cieta,	 kad	Tas	Kungs	Nīlas	upes	ūdeni	pārvērta	par	 asinīm.	Zivis	
nobeidzās.	Nebija	ūdens,	ko	dzert.	Jo	pat	ūdens	mājas	podos	pārvērtās	
par	asinīm.	Ko	faraons	sacīja?	“Es	neļaušu	ļaudīm	iet!”
(Noņem visas figūras.)

2. aina
(Bez fona. Novietojiet fig. pakāpeniski, mācot  stundu MC 40-48.)

Varbūt	 izraēlieši	domāja,	ka	nekas	nevarēs	 izmainīt	 faraona	prātu.	
Viņi	nekad	nekļūs	brīvi!	Taču	viņi	maldījās.	Tas	Kungs	varēja	tos	darīt	
brīvus,	bet	Viņš	piekodināja	Mozum,	ka	tas	nenotiks	ātrāk,	kamēr	
faraons	nebūs	redzējis,	cik	liels	un	varens	ir	Izraēla	Dievs.	Ko	Tas	
Kungs	sacīja?
(Izlasiet 2. Mozus 8:5)

Vardes!	Miljoniem	varžu!	Tās	bija	visur.	Pēc	vardēm	nāca	odi	un	tad	
kukaiņi.	Viss	it	visur	bija	pārklāts		ar	tiem.

“Es	atļaušu	ļaudīm	iet,”	sacīja	faraons,	kad	Dievs	bija	sūtījis	mocību	
ar	kukaiņiem,	bet,	tiklīdz	Tas	Kungs	bija	paņēmis	prom	šīs	mocības,	
tad	faraons	atteicās	no	saviem	vārdiem.

Faraons	drīz	atkal	redzēja	Dieva	spēku,	kad	Tas	Kungs	uzsūtīja	slimību	
dzīvniekiem,	kuri	piederēja	ēģiptiešiem.

Ķēniņš	turpināja	liegt	brīvību	izraēliešiem	un	Dievs	sūtīja	šausmīgus	
augoņus	cilvēkiem	un	viņu	lopiem.

Tad	nāca	siseņu	mākoņi,	pēc	tam	vairākkārt	krusa.	Ko	faraons	darīja?	
Viņš	atteicās	dot	atļauju	cilvēkiem	iet.

Dievs	sūtīja	devīto	brīdinājumu.	Šoreiz	tumsa	pārklāja	zemi.

Kādas	 šausmīgas	ciešanas	 faraons	uzņēmās	Ēģiptei,	 tāpēc	ka	viņš	
neņēma	vērā	Dievu	To	Kungu,	bet	ļaunākais	vēl	tikai	nāca.

Vai	jūs	atceraties	pirmo	stundu,	ko	mēs	mācījāmies	par	Mozu?	Kurš	
var	pateikt	ļaunā	vadītāja	vārdu,	kas	valda	pār	cilvēku	sirdīm?	(Grēks.)

Grēks	ir	atnesis	briesmīgas	ciešanas	mūsu	pasaulei.	Kas	ir	dažas	no	
šīm	šausmīgām	lietām,	kas	notiek	grēka	dēļ?	(Karš,	slimības,	nāve.)

Vai	jūs	atceraties,	ka	sliktākais	ir	tas,	ka	grēks	izposta	mūsu	dzīves	un	
novērš	mūs	no	zināšanām	un	mīlestības	uz	Dievu.	Kādu	dienu	grēks	

Pirmsskolnieki var 
atdarināt varžu 
kurkstēšanu un odu 
sīkšanu.

Vardes Ēģiptē tika 
uzskatītas par svētām un 
tās nedrīkstēja nogalināt. 
Faraona burvji to sauca 
par “Dieva pirkstu”, kad 
kā mocība tika uzsūtīti odi 
(vai moskīti). Šie insekti 
nāk no pīšļiem un to bija 
ļoti daudz. Iespējams, ka 
tā bija īpaša suga, kas 
mocīja tikai ēģiptiešus.

Infekcija skāra tos 
dzīvniekus, kas bija 
ganībās un neskarā 
tos, kas bija kūtīs. 
Augoņi bija ļoti sāpīgi. 
Ēģiptieši pielūdza dievus, 
kuriem  bija jāpasargā 
no slimībām, bet tie tos 
neglāba.

Attēls 4-1

Attēls 4-3

Attēls 4-2

Attēls 4-4

Krusa iznīcināja visus 
sējumus un tai sekojošie 
siseņu bari noēda visu, 
kas vēl bija palicis pāri. 

CPN



Mozus –  izredzētais atbrīvotājs

33

būs	par	iemeslu	tev,	lai	tu	būtu	šķirts	no	Dieva	uz	mūžīgiem	laikiem	
soda	vietā,	ko	sauc	par	elli.

Vai	jūs	nedomājat	–	vai	var	mani	kāds	atbrīvot	no	šī	šausmīgā	vadītāja	
un	 izglābt	 no	briesmīgā	 soda,	 ko	 atnes	 grēks?	Klausieties	Kunga	
Jēzus	Vārdos.
(Izlasiet Jāņa 8:36.)

“Ja	Dēls	jūs	darīs	brīvus,	jūs	patiesi	būsiet	brīvi.”

Vai	jūs	nedomājat,	ka	jūs	gribat	kļūt	brīvi,	bet	jūs	neesat	pārliecināti,	
kas	jums	jādara.	Varbūt	jūs	lūdzat	Kungu	Jēzu,	lai	Viņš	dara	brīvus,	
bet	jūs	neesat	pārliecināti,	vai	Viņš	to	darīs.	Jebkurā	gadījumā	nāciet		
un	parunājiet	ar	mani	pēc	nodarbības	beigām.	Kad	pārējie	bērni	aizies,	
mēs	kopīgi	paskatīsimies,	ko	Dieva	Vārds	par	to	saka.

Tas	 ļaunais	meistars	–	grēks	–	negrib,	 lai	 tu	kļūtu	brīvs.	Tu	nekad	
nekļūsi	brīvs	pats	ar	saviem	spēkiem.	Vai	tas	nav	brīnišķīgi	-	zināt,	
ka	Tas	Kungs	var	darīt	tevi	brīvu!

Faraons	negribēja,	lai	izraēlieši	kļūtu	brīvi.	Izraēliešiem	nebija	spēka	
pašiem	atbrīvoties.	Viņu	Dievs	apsolīja	tos	darīt	brīvus,	un	Viņš	to	
darīja	tieši	tagad.
(Noņemiet visas figūras.)

3. aina
(Pils fons. Novietojiet fig, Mozus MC 31 ar zizli MC25, Āronu MC29 ar zizli MC 36 un 
faraonu MC 33.)

Mozus	gāja	pie	faraona	ar	pēdējo	brīdinājumu	no	Tā	Kunga.
(Izlasiet 2. Mozus 11:4-6.)

“Tā	 ir	 sacījis	 Tas	Kungs:	 “Nakts	 vidū	Es	 apstaigāšu	Ēģipti,	 un	
mirs	ikviens	pirmdzimtais	Ēģiptes	zemē	–	no	faraona,	kas	sēž	uz	
sava	troņa,	pirmdzimušā	līdz	kalpones	pirmdzimušajam,	kas	ir	aiz	
maltuves	–	un	visu	liellopu	pirmajiem.	Un	būs	liela	brēkšana	Ēģiptes	
zemē,	kāda	līdz	šim	nav	vēl	bijusi	un	turpmāk	nebūs.”

Bet	kas	notiks	 ar	 izraēliešiem?	Dievs	 sacīja,	 ka	 tie	 tiks	pasargāti.	
Protams,	ka	faraons	negribēja,	lai	tas	notiktu.	Protams,	tagad	viņam	
vajadzēja	atļaut	Israēlam	iet.	Nē	–	viņa	sirds	bija	nocietināta,	ka	viņš	
nevarēja	tos	darīt	brīvus.	Bet	Tas	Kungs	darīja	Savus	ļaudis	brīvus	
no	verdzības.	Faraons	redzēja	lielo	Dieva	spēku	šausmīgā	veidā.

Dieva	 ļaudis	 gatavojās	 atstāt	Ēģipti.	Mozus	 un	Ārons	 tiem	 bija	
devuši	Dieva	norādījumus,	kuriem	vajadzēja	paklausīt,	ja	viņi	gribēja	
izbēgt	no	soda,	kas	nāca	pār	Ēģipti	un	palikt	neskarti.	Kas	viņiem	
bija	jādara?
(Noņemiet visas figūras.)

Šīs mocības parāda 
Dieva spēku pār ēģiptiešu 
auglības dieviem.

Tumsa krita tikai uz 
ēģiptiešiem. Šī mocība 
bija izaicinājums 
faraonam, kurš pielūdza 
saules dievu Ra.



Mozus –  izredzētais atbrīvotājs

34

4. aina
(Bez fona. Novietojiet izraēliešus MC 50, durvju aili MC 49 un bļodu MC 51.)

(Lai kāds bērns vai palīgs izlasa 2. Mozus 12:3b, 4a, 5a, 6,7 un 13.)

“Šī	mēneša	desmitajā	dienā,	lai	ikviens	nama	tēvs	paņem	pa	jēram,	
uz	katru	namu	vienu	jēru.

Un	ja	kādam	nama	rocība	būtu	par	mazu,	lai	tiktu	pie	jēra,	tad	lai	viņš	
ņem	kopā	ar	savu	kaimiņu,	kas	viņa	nama	tuvākais.

Nevainojamu	jēru,	gadu	vecu	aunēnu.	Un	tos	jums	būs	glābāt	līdz	
mēneša	četrpadsmitajai	dienai.	Tad	ar	vakara	 laiku	visai	 sapulcētai	
Israēla	draudzei	tie	ir	jānokauj.

Tad	no	 šīm	 asinīm	paņemiet	 un	 apziediet	 abus	 stabus	 un	palodu	
namiem,	kuros	jūs	to	ēdīsiet.

Un	asinis	lai	ir	jūsu	zīme	tanīs	mājās,	kurās	jūs	mītat,	kur	Es	redzēšu	
asinis,	Es	gribu	jums	iet	saudzēdams	garām,	un	pār	jums	nenāks	tas	
sods,	kas	nomaitā,	kad	Es	sitīšu	Ēģiptes	zemi.”

Jēriem	vajadzēja	mirt,	lai	izraēlieši	tiktu	glābti	no	nāves	un	kļūtu	brīvi	
no	verdzības.	Tā	bija	brīnišķīga		Dieva	glezna.	Dieva	plāns	–	izglābt	
grēciniekus	kā	tevi	un	mani	no	soda,	ko	grēka	dēļ	mēs	esam	pelnījuši,	
un	darīt	mūs	brīvus	no	grēka	verdzības.	Kas	bija	Jērs,	kas	tika	nokauts?	
Pie	Viņa	nebija	nekādas	netaisnības	vai	vainas.	Bībele	nosauc	Kungu	
Jēzu	par	Dieva	 Jēru.	Viņa	 dzīvē	 nebija	 nekādas	 netaisnības.	Viņš	
nekad	negrēkoja	ne	domās,	ne	vārdos,	ne	ar	Savu	rīcību.	Neviens	
mūs	nespēj	izglābt	no	grēka,	jo	ikviens	ir	bijis	nepaklausīgs	Dievam.	
Vienīgi	patiesais	bezgrēcīgais	Dieva	Dēls,	varēja	būt	Jērs,	kurš	mira,	
lai	mūs	glābtu	un	darītu	brīvus.
(Noņemiet visas figūras.)

5. aina
(Uzlieciet krustu.)

Kungs	Jēzus	Kristus,	kurš	nebija	pārkāpis	likumu,	tika	nodots	tiesai	
un	apmelots.	Ļauni	cilvēki	Viņu	apsmēja	un	sita.	Beidzot	Viņš	tika	
pienaglots	pie	krusta	kā	noziedznieks.	Tur	uz	Golgātas	Viņš	izcieta	
daudz	vairāk,	nekā	mēs	to	spējam	saprast,	un	Viņa	asinis	tika	izlietas	
par	grēciniekiem.

Vai	jūs	pagājušajā	nedēļā	dzirdējāt,	ka	neviens	nav	tik	spēcīgs	kā	Dievs?

Vai	 jūs	neizbrīnīja	tas,	kāpēc	Tas	Kungs	neapstādināja	visu	to,	kas	
notika	ar	Viņa	vienīgo	Dēlu,	kuru	Viņš	tik	ļoti	mīlēja?

Kungs	Jēzus	tika	pienaglots,	ne	tāpēc,	ka	Dievs	nevarētu	to	apturēt,	
bet	tāpēc,	ka	Viņš	tik	ļoti	mīlēja	pasauli.

Grēks	 tika	 sodīts	 un	 grēka	 spēks	 iznīcināts.	 Un	 tā	Dievs	 savā	
apbrīnojamā	mīlestībā	sodīja	savu	Dēlu	grēcinieku	vietā.	Kungs	Jēzus	
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labprātīgi	atdeva	Savu	dzīvību,	lai	glābtu	tevi	un	darītu	brīvu	no	ļaunā	
vadītāja	–	grēka.	Atcerieties,	lai	būtu	glābti	no	nāves	un	izietu	brīvībā	
no	Ēģiptes,	izraēliešiem	vajadzēja	iet	Dieva	ceļu.	Ikviens,	kurš	atteiktos	
to	darīt,	saņemtu	tādu	pašu	briesmīgu	sodu	kā	ēģiptieši.
(Noņemiet krustu.)

6. aina
(Novietojiet fig. izraēliešus MC 50, durvju aili MC 49 un bļodu MC 51.)

Tuvojās	 noliktais	 laiks	 un	 izraēlieši	 bija	 gatavi.	 Viņu	Dievs	 bija	
apsolījis	tos	izglābt	un	darīt	brīvus.	Viņi	gaidīja	savās	mājās.	Mijkrēslī	
jēri	tika	nokauti.	Ģimenes	galva	paņēma	asinis	un	notriepa	ar	tām	
durvju	stenderes.	Jērs	tika	pagatavots	ar	rūgtām	saknēm	un	maize	
tika	cepta	no	mīklas	bez	rauga.	Galds	netika	klāts	maltītei.	Izraēlieši	
bija	ģērbušies	apmetņos,	gatavi	ceļojumam.	Šis	mielasts	bija	jāēd	ātri	
un	neko	nedrīkstēja	atstāt	līdz	rītam.

Ap	pusnakti	Tā	Kunga	eņģelis	 ies	garām	Ēģiptes	zemei.	Viņš	 ies,	
lai	nogalinātu	pirmdzimtos	katrā	namā.	Tas	bija	Dieva	sods	Ēģiptes	
iedzīvotājiem.	Tomēr	 tur,	 kur	 durvju	 stenderes	 bija	 notrieptas	 ar	
asinīm,	pirmdzimtais	tika	glābts.	

Dievs	Savā	Vārdā	mums	saka,	ka	visi	ir	pelnījuši	Viņa	sodu,	jo	visi	ir	
bijuši	nepaklausīgi	Viņam	–	tu	un	es.	Grēks,	kas	kontrolē	tavu	dzīvi,	
atnesīs	tev	Dieva	sodu.	

Dievs	Savā	Vārdā	arī	runā	par	brīnišķīgu	ceļu,	kuru	Viņš	ir	sagatavojis,	
lai	tu	un	es	varētu	tikt	glābti	no	soda	un	kļūtu	brīvi	no	grēka	kontroles.

Kurš	ir	Dieva	Jērs?

Kas	notika	ar	Viņa	asinīm?

Kad	Kungs	Jēzus	Kristus	nomira	pie	krusta,	Viņa	dārgās	asinis	izpirka	
mūs	no	sātana	kontroles	un	grēka.	Tu	vari	būt	drošs	par	to,	tāpēc	ka	
Dievs	uzmodināja	Kungu	Jēzu	no	nāves.
(Noņemiet visas figūras. Novietojiet tukšo kapu.)

Tas	Kungs	Jēzus	ir	dzīvs	mūžīgi!

Kas	tev	jādara?	Ja	tu	atzīsti,	ka	tu	esi	briesmās,	tāpēc	ka	grēks	ir	tavā	
dzīvē,	Tev	jānāk	pie	Kristus.	Nav	laika	vilcināties.	Dievs	grib,	lai	tu	
nāc	tagad.	Tieši	tagad,	kur	tu	atrodies,	tu	vari	teikt	Dievam,	cik	ļoti	
tev	ir	žēl,	ka	tu	esi	grēkojis.	Tad	pateicies	Kungam	Jēzum,	ka	Viņš	
tavā	vietā	ir	miris	un	lūdz,	lai	Viņš	glābj	un	dara	tevi	brīvu	no	grēka.

Jāņa	8	:36	saka:	“	Ja	nu	Dēls	jūs	darīs	brīvus,	jūs	patiesi	būsiet	brīvi.”

Kas	 notika	 ar	 ēģiptiešiem?	Kliedzieni	 atskanēja	 no	 viņu	mājām.	
Bagātnieku	un	nabagu	mitekļos	–	visur	bija	bēdas,	 jo	pirmdzimtie	
mira	–	tieši	tā,	kā	Mozus	bija	brīdinājis.	Cik	tas	ir	neprātīgi	–	ignorēt	
Dieva	brīdinājumu!
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Vēl	bija	nakts,	kad	faraons	sauca	Mozu	un	Āronu.	Ko	Viņš	gribēja?
(Izlasiet 2. Mozus 12:3.)

Faraons	sacīja:	“Celieties	un	ejiet	prom	no	manas	tautas	vidus,	gan	jūs,	
gan	Izraēla	bērni,	ejiet	un	kalpojiet	Tam	Kungam,	kā	jūs	to	gribējāt!”

(Noņemiet visas figūras.)

7. aina
(Fonā kalnains apvidus. Novietojiet fig. MC 52 un MC 53 – izraēliešus.)

Izraēliešiem	tika	dots	sudrabs,	zelts	un	drēbes.	Ēģiptieši	deva	visu,	ko	
viņi	prasīja,	un	vēl	vairāk	–	it	visu	tie	paņēma,	visu,	kas	tiem	noderēja.	
Ēģiptieši	neiebilda,	jo	baidījās,	ka	citādi	nomirs.

Izraēlieši	atstāja	šo	zemi	tik	ātri,	ka	tiem	nebija	laika	pat	pabeigt	maizes	
cepšanu,	ko	viņi	bija	iemīcījuši.	Viņi	paņēma	mīklu	līdzi.

Viņi	atstāja	Ēģipti.	Viņi	atstāja	verdzību.	Viņi	bija	glābti,	viņi	bija	brīvi.	

Zēni	un	meitenes,	esiet	uzmanīgi!	Dievs,	kurš	tik	ļoti	mīlēja	pasauli,	
ka	deva	Savu	vienpiedzimušo	Dēlu,	lai	Viņš	mirtu	par	grēciniekiem,	
nespēj	uzlūkot	grēku.	Grēks,	kurš	kontrolē	tavu	dzīvi,	nes	Dieva	sodu	
tev	līdz	tam	brīdim,	līdz	tu	atgriezies	no	grēkiem	un	nāc	pie	Kunga	
Jēzus	Kristus.	Dari	tā	kā	izraēlieši.	Nav	laika	vilcināties!	Nāc	šodien!	
Nāc	tagad!	Pie	Tā	Vienīgā,	kurš	var	glābt	tevi	un	darīt	brīvu.

“Viņā	mums	dota	pestīšana	Viņa	asinīs,	grēku	piedošana	pēc	Viņa	
bagātās	žēlastības.”	(Efeziešiem	1:7.)

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Ko	Dievs	lika	Mozum	un	Āronam	teikt	ķēniņam?	(“Atļauj maniem 

ļaudīm iet.”)

2.	 Ko	faraons	atbildēja?	(Kas ir Tas Kungs? Es neļaušu Izraēlam iet!”)

3.	 Kas	tās	bija	par	briesmīgām	mocībām,	ko	Dievs	uzsūtīja	Ēģiptei?	
(Deviņas mocības – ūdens pārvērtās par asinīm, vardes, odi, kukaiņi, siseņi, 
augoņi dzīvniekiem un cilvēkiem, krusa un tumsa.)

4.	 Kāds	 bija	 pēdējais	 brīdinājums	 ķēniņam?	 (Katrs pirmdzimtais 
ēģiptieša dēls un lops mirs.)

5.	 Kā	izraēlieši	tika	pasargāti	no	Dieva	soda,	kas	nāca	pār	ēģiptiešiem?	
(Jēra asinis tika uztrieptas uz durvju stenderēm.)

6.	 Kāds	jērs	bija	jānokauj?	(Tāds, kurš bija bez vainas.)

7.	 Ko	šie	jēri	atgādina	mums	par	Jēzu	Kristu?	(Bezgrēcīgais Dieva Jērs, 
kurš mira, lai glābtu grēciniekus.)

8.	 Kas	 tev	 jādara,	 lai	 tu	 kļūtu	 glābts	 no	Dieva	 soda	par	 saviem	
grēkiem? (Jānožēlo grēki un jātic Kungam Jēzum Kristum, kurš vienīgais 
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var glābt no soda par grēku. Viņa asinis tika izlietas, lai samaksātu par 
taviem grēkiem.)

9.	 Kas	šīsdienas	stāstā	notika	ap	pusnakti?	(Dievs darīja, ko Viņš bija 
sacījis un ikviens pirmdzimtais ēģiptiešu dēls un lops nomira.)

10.	 Faraons	sūtīja	pēc	Mozus	un	Ārona.	Ko	viņš	sacīja?	(Ejiet! Atstājiet 
manus ļaudis. Ņemiet savus bērnus, sīklopus un ganāmpulkus.)

11.	 Ko	ēģiptieši	deva	izraēliešiem?	(Sudrabu, zeltu un drēbes.)

12.	 Ko	saka	Jāņa	8:36?	(Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsiet brīvi.) 
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5. stunda
Uzvaras pārgājiens

Ieteikumi skolotājiem
Lielākā	daļa	mācību	vielas	šinī	stundā	būs		atpestītiem	
bērniem.	Tāpēc	ir	svarīgi	 izmantot	citas	stundas	daļas,	
lai	mācītu	 neatpestītus	 bērnus	 un	 darīt	 sevi	 pieejamu	
padomdošanai.	Varat	 atsaukties	 uz	 iepriekšējo	 nedēļu	
stundām	 un	 pārrunāt	 dziesmu	 “Kas	 var	 grēkus	
nomazgāt?”
Šī	stunda	māca,	kāda	loma	ir	Svētajam	Garam,	lai	gūtu	
pārliecību	par	glābšanu.	Atgādiniet	par	Svēto	Garu	kā	
Personu	un	par	Svētā	Gara	darbiem.
Šajā	stundā	ir	stāsts	par	zēnu	Stefanu.	Tālāk	seko	daži	
jautājumi.	Dodiet	bērniem	laiku,	lai	viņi	apdomā	atbildes	
uz	šiem	jautājumiem	un	tad	kopīgi	tos	apspriediet.
Pēc	 pārrunām	 ieteicams	 uzdot	 pāris	 jautājumu,	 lai	
atgrieztos	pie	tēmas	kā,	piemēram:
a)	 Kāpēc	Israēla	tauta	bija	tik	ļoti	nobijusies?
b)	 Vai	izraēliešiem	būtu	bijis	labāk,	ja	tie	būtu	palikuši	

Ēģiptē?
c)	 Kas	izraēliešiem	bija	jāatceras?

Rakstu vietas
2.	Mozus	13:17	–	15:21

Centrālā patiesība 

Dievs	nekad	neatstāj	savus	bērnus.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Uzticies	tam,	ka	Viņš	ir	vienmēr	ar	tevi.

Bībeles pants
		“Es	tevi		neatstāšu	un	tevi	nepametīšu.”	Ebrejiem	13:5	b

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

vai

 figūras	flaneļa	tāfelei:	MC33,	MC37,	MC52,	MC53,	
MC54,	MC55	un	MC56.

 Foni:	vēlams	kalnaina	apvidus	skats

 Papildus		A–mākoņi,	B–Sarkanā	jūra,	C–sarkanā	jūra	
no	flaneļa	auduma	(skat.	zīm.	52.–53.lpp)

Stundas vadlīnijas
Ievads

					Beidzot	brīvi!

Notikumu attīstība
1.			Dievs	sūta	uz	apsolīto	zemi	 																						CPA
2.			Mākoņu	un	uguns	stabs	 																						CPA
3.			Faraons		gatavojas	kaujai
4.	 Izraēls	ir	nobijies	un	visā	vaino	Mozu										CPA
5.	 Mākonis	atnes	ēģiptiešiem	tumsu
6.	 Ūdens	tiek	pāršķirts	un	tauta	dodas	pāri						CPAN
7.	 Ēģiptieši	ir	nesaprašanā

Kulminācija

					Jūra	gāžas	pār	ēģiptiešiem

Noslēgums

					Tauta	ir	drošībā	 																																			CPA



Mozus –  izredzētais atbrīvotājs

40

Stunda
1. aina
 (Kalnains apvidus, figūras izraēlieši MC 52 un MC 53.)

Beidzot	brīvi!	Dievs	Savu	tautu	beidzot	ir	izvedis	no	Ēģiptes.	Vairāk	
nekā	divi	miljoni	izraēliešu	–	vīri	sievas	un	bērni	pameta	zemi	naktī.	
Ko	tagad?	Dievs	viņus	ir	atbrīvojis,	bet	kur	lai		iet?		Dievs	bija	parādījis	
savu	vareno	spēku	viņiem	Ēģiptē.		Viņi	bija	redzējuši	nežēlīgo	sodu	
ēģiptiešiem,	kamēr	paši	izjuta	Dieva	mīlestību.	Tagad	tie	bija	gatavi	
uzzināt	daudz	vairāk	par	Savu	Dievu.	Viņš	viņus	izveda	no	Ēģiptes	
un	apsolīja	vest	uz	jaunu	zemi	un	tagad	tie	iemācīsies	to,	ka	Dievs	
viņus	nekad	neatstās	vienus	un	ka	vienmēr	būs	ar	tiem.

Vai	tu	esi	kādreiz	lūdzis,	lai	Kungs	Jēzus	Kristus	ir	tavs	Glābējs	un	
Kungs?	Ja	tu	to	esi	darījis,	tad	tu	esi	brīvs,	grēks	vairs	nav	tavs	vadītājs,	
tad	tu	esi	brīvs	no	soda	par	grēku.	Vai	tu	arī	zini	Dieva	lielo	apsolījumu	
tev:	“Es	tevi	neatstāšu	un	nepametīšu”	(Ebrejiem	13:5b)?

Pats	sevi	glābt	tu	nevarētu,	tevi	var	glābt	tikai	Dievs.	Tu	nevari	dzīvot	
kristīgu	dzīvi	savā	spēkā,	tev	nepieciešams	Dievs.	Tāpat	kā	Viņš	bija	
ar	Saviem	ļaudīm	izraēliešiem,	tāpat	Viņš	tevi	nekad	neatstās	un	ies	
tev	līdzi	pa	tavas	dzīves	ceļu.		Viņa	apsolījums	tev	ir	“Es	tevi	neatstāšu	
un	nepametīšu.”

Tu	varētu	jautāt,	kā	lai	es	zinu,	ka	Viņš	vienmēr	ir	ar	mani?	Kā	tad	
izraēlieši	zināja,	ka	Dievs	ir	ar	viņiem?
(Uzlieciet A – fonu ar mākoni.)

Kad	pienāca	rīts,	tauta	pamanīja	lielu	mākoni	pār	tiem.	Bībelē	teikts,	
ka	tanī	bija	Dievs.	Kad	pienāca	nakts,	mākonis	pārvērtās	par	uguns	
stabu,	lai	tos	tumsā	vadītu.	Klausies,	ko	saka	Dieva	Vārds:
(Izlasiet 2. Mozus 13:22.)

“Un	mākoņu	 stabs	 dienā	 un	 uguns	 stabs	 naktī	 nenozuda	 tautas	
priekšā.”

Tauta	redzēja,	ka	Dievs	ir	ar	viņiem	un	ka	tos	neatstāj	ne	dienu,	ne	
nakti.

Mūsdienās	Dievs	neparādās	kā	mākonis	vai	kā	uguns	stabs,	bet,	ja	tu	
esi	Dieva	bērns,	tu	vari	būt	pārliecināts,	ka	Viņš	ir	ar	tevi.	Kā?	Kad	tu	
pieņēmi	Jēzu	Kristu	kā	savu	Glābēju,	tavā	dzīvē	ienāca	mājot	Svētais	
Gars.	Viņš	 ir	Tas,	 kas	 tev	palīdzēs	 just	Dieva	 tuvumu	 tavā	dzīvē.	
Viņš	tev	sirdī	dod	mieru	un	pārliecību	par	to,	ka	Dievs	ir	ar	tevi,	un	
pārliecību,	ka	esi	Dieva	bērns.	Bet	atceries	to,	ka	grēks	negrib	tevi	
laist	vaļā	un	ka	sātans	tevī	var	radīt	šaubas	par	to,	vai	tiešām	Dievs	
ir	ar	tevi	visu	laiku.	Dievs	tev	ir	devis	Svēto	Garu	un	Savu	Vārdu.	
Viņa	Vārdā	ir	apsolījumi,	kas	nekad	nav	bijuši	nepareizi.	Viņš	saka:	
“Es	tevi	nekad	neatstāšu.”	Dažkārt	tu	nejūti,	ka	Dievs	ir	ar	tevi,	tev	
pieder	Viņa	apsolījums.	Uzticies	tam!

CPA
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Mākonis	 un	 uguns	 rādīja	 izraēliešiem,	 ka	Dievs	 ir	 ar	 viņiem	 un	
vadīja	viņus	pa	Savu	ceļu.	Lai	gan	līdz	apsolītai	zemei	bija	kādi	simts	
kilometri,	Dievs	viņus	vadīja	pa	citu	ceļu,	lai	tiem	nebūtu	jāiet	caur	
ienaidnieku	teritorijām.

2. aina
(Iestarpiniet ķēniņu un viņa sekotājus MC33 un MC37.)

Tagad	atgriezīsimies	uz	brīdi	Ēģiptē.	Vai	ķēniņš	joprojām	bija	bēdīgs	
par	sava	dēla	un	citu	ēģiptiešu	bērnu	nāvi?	Iespējams.	Bet	par	to,	ka	
viņš	ir	zaudējis	savus	vergus	izraēliešus,	viņš	noteikti	bija	bēdīgs.
(Noņemiet MC 33 un 37.)

Faraons	aši	sapulcināja	savu	armiju	un	sešus	simtus	labāko	kaujas	ratu.	
Katros	kaujas	ratos	bija	iejūgti	pieci	zirgi	un	tos	vadīja	divi	kaujinieki.	
Viens	vadīja	zirgus,	otrs	bija	apbruņojies	ar	zobenu	un	šķēpu.	Ķēniņš	
pats	vadīja	savu	armiju	un	dzinās	pakaļ	izraēliešiem. 

Tanī	 pat	 laikā	Dieva	 ļaudis	 bija	 izveidojuši	 apmetni	 netālu	 no	
jūras.	Šī	bija	vieta,	uz	kuru	Dievs	vadīja	viņus.	Viņi	noteikti	jutās	
ļoti	labi	–	brīvi	–	jo	zināja,	ka	iet	uz	zemi,	kuru	Dievs	ir	apsolījis	
tieši	viņiem.

Pēkšņi	 viss	mainījās!	Vai	 viņi	 dzirdēja	 dunoņu,	 ko	 varēja	 izraisīt	
simtiem	zirgu	pajūgu,	vai	viņi	redzēja	putekļus,	ko	bija	sacēluši	kaujas	
rati?	Varbūt	 tuksneša	 klusumā	 viņi	 pat	 dzirdēja	 ēģiptiešu	 kareivju	
klaigas!

Izraēlieši	bija	pārsteigti.	Viņi	bija	ielenkti!	Vienā	pusē	no	viņiem	bija	
kalni,	priekšā	 jūra,	un	 izlauzties	 cauri	 faraona	armijai	neiespējami.	
Tad	 tie	 panikā	 uzrunāja	Mozu:	 “Kāpēc	 tu	mūs	 uz	 šejieni	 atvedi?	
Mēs	varējām	palikt	Ēģiptē	un	tur	arī	mirt.	Kāpēc	mums	jāmirst	šeit	
tuksnesī?”	

Vai	viņi	domāja,	ka	izejot	no	Ēģiptes	vairs	nebūs	nekādu	pārbaudījumu	
un	šķēršļu?	Vai	arī	tev	liekas,	ka	tad,	ja	tu	Jēzum	uzticējies	kā	savam	
Glābējam,	 tev	 vairs	 nebūs	 nekādu	 problēmu?	Nē!	Dievs	 to	 nav	
apsolījis.	Tik	ilgi,	kamēr	tu	esi	šeit	uz	zemes,	tev	būs	problēmas.	Vai	
tu	domā,	ka	tavs	vecais	kungs	grēks	tev	neradīs	pārbaudījumus	un	
problēmas?	Esi	 drošs,	 ja	 tu	 centīsies	dzīvot	Dievam	un	negrēkot,	
tev	būs	pārbaudījumi,	šaubas	un	problēmas.	Varbūt	tu	daudzreiz	pat	
gribēsi	teikt	kā	izraēlieši:	“Agrāk	bija	labāk	un	tagad	ir	daudz	sliktāk	
nekā	bija	pirms	tam!”	

Arī	Stefans	 tā	 jutās.	Viņš	bija	uzticējies	Kungam	Jēzum	kā	 savam	
Glābējam.	Pirms	tam	viņš	bija	viens	no	bandas	locekļiem,	darīja	pāri	
jaunākiem	bērniem	un	darīja	dzīvi	arī	grūtu	daudziem	skolotājiem.	
Sākumā	Stefans		jutās	labi,	bet	tad	Dievs	sāka	strādāt	viņa	dzīvē	un	
viņš	saprata,	cik	grēcīgs	viņš	bija.	Tad	Stefans	lūdza	Kungam	Jēzum	
piedošanu	un	uzticējās	Viņam.		Stefana	dzīve	izmainījās.	Viņš	vairs	
nebija	 šīs	 bandas	 loceklis	 un	mēģināja	 izlīgt	 ar	 tiem,	 kuriem	viņš	
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CPA

bija	darījis	pāri.	Sākumā	citi	bandas	locekļi	viņu	apsmēja.	“Stefans	ir	
kļuvis	labais	onkulis!”	Viņi	domāja,	ka	Stefans	drīz	atgriezīsies,	bet,	
kad	tā	nenotika,	viņu	attieksme	pret	Stefanu	mainījās.	Viņš	juta,	ka	
viņu	pieviļ	un	apsmej!

Kā	tev	liekas,	kā	Stefans	jutās	tagad?	Vai	Dievs	viņu	bija	pametis?	
Kā	tu	zini?	Vai	viņš	justos	labāk,	ja	nebūtu	uzticējies	Jēzum?	Kādu	
padomu	tu	tagad	viņam	dotu?
(Rosiniet bērnus atbildēt.)

Vai	izraēlieši	tik	ātri	bija	aizmirsuši,	ko	Dievs	viņu	labā	jau	bija	darījis,	
kā	bija	izvedis	viņus	no	Ēģiptes	un	apsolījis	zemi,	un	arī	vadījis	pa	
tuksnesi.	Viņš	visu	laiku	bija	kopā	ar	tiem!

Mozus	teica:	“Nebaidieties	un	stāviet	mierā	un	uzticībā,	šodien	Dievs	
pierādīs	jums	Savu	uzticību	jums.	Jums	tikai	jāpaliek	mierīgiem!”

Bet	kā	lai	izraēlieši		tiek	vaļā	no	ēģiptiešu	armijas?	Jūra	tiem	bija	priekšā	
un	kalni	visapkārt!	Ko	gan	viņi	varēja	iesākt?	Viņi	nevarēja	darīt	neko,	
kā	vienīgi	uzticēties	Dievam,	kurš	bija	ar	viņiem.	Atceries:	Dievam	
nekad	nekas	nav	par	grūtu.	Lūk,	ko	Mozus	teica	tautai.
(Izlasiet  2. Mozus 14:13a  un 14a.)

“Nebīstieties,	pastāviet	un	vērojiet,	kā	Tas	Kungs	jūs	šodien	izglābs...
Tas	Kungs		karos	par	jums.”

3. aina
(Pārbīdiet mākoni.)

Mākonis,	kas	bija	visu	laiku	izraēliešiem	priekšā,	tagad	bija	aizgājis	
tiem	 aizmugurē	 un	 atdalīja	 viņus	 no	 ēģiptiešu	 armijas.	Tanī	 naktī	
ēģiptieši	neko	nevarēja	redzēt,	bet	izraēliešiem	bija	gaišs	visu	nakti.	
Dievs	bija	ar	savu	tautu.
(Nolieciet figūras Mozu MC 54 un B fonu ar Sarkano jūru.)

Dievs	teica	Mozum,	lai	viņi	dodas	ceļā	cauri	jūrai.	Pūta	stiprs	vējš,	un	
jūra	pašķīrās.	Ūdens,	kā	varenas	sienas,	bija	abās	pusēs.	Dieva	ļaudis	
vairs	 nebija	 sprostā.	Brīnumainā	 veidā	Dievs	 deva	 viņiem	 iespēju	
izglābties	no	ēģiptiešu	armijas.	
(Nomainiet fonu B ar C.)

Cik	gan	varens	ir	Dievs!	Ko	Dievs	saviem	bērniem	apsola	–	“Es	tevi	
nekad	neatstāšu!”	Tas	ir	labi,	ja	mums	ir	vecāki	un	draugi,	kas	mūs	
mīl	un	ir	ar	mums,	bet	tie	nevar	būt	ar	mums	katru	minūti,	dienu	un	
nakti,	bet	Bībele	saka,	ka	Dievs	ir	ar	mums	nepārtraukti.
(Izlasiet  Psalmi 121:3,4.)

“Viņš	neļaus	tavai	kājai	slīdēt;	kas	tevi	sargā,	tas	nesnauž!	Redzi,	Israēla	
sargs	nesnauž	un	neguļ!”

Jūs varat iedrošināt kādu 
bērnu izlasīt vārdus, kurus 
Mozus teica. Šos vārdus 
var uzrakstīt uz lapas un 
palūgt kādam bērnam tos 
izteiksmīgi nolasīt.

Attēls 5-4
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Mūsu	vecāki	un	draugi	mūs	cenšas	pasargāt,	bet	dažkārt	notiek	kas	
tāds,	 ka	 viņi	 ir	 bezspēcīgi.	Atceries,	Dievam	nekas	nav	par	 grūtu,	
Viņš	var	palīdzēt	jebkurā	lietā!		Viņš	vienmēr	ir	ar	Saviem	bērniem!
(Uzlieciet fig. izraēliešus MC 55 .)

Izraēliešiem	tas	droši	vien	likās	kā	sapnis,	ka	viņi	šķērso		Sarkano	jūru	
pa	sauszemi.	Viņu	Dievs	to	izdarīja.	Cik	varens	Viņš	bija.

Kristieti,	arī	tagad	tavs	Dievs	ir	tikpat	uzticams	un	spēcīgs,	un	Viņš	
ir	kopā	ar	tevi!

Vai	tu	zini,	cik	daudz	Kungam	Jēzum	bija	jāmaksā,	lai	tu	varētu	būt	
pārliecināts,	ka	Dievs	visu	laiku	ir	ar	tevi	un	tevi	sargā?	

Bībelē	teikts,	ka	grēks	mūs	atšķir	no	Dieva.	Grēks	slēpj	Dieva	seju	
no	mums.	Kad		Kungs	Jēzus	karājās	pie	krusta,	visi	mūsu	grēki	bija	
uz	Viņa.	Viņš	sauca:	“Mans	Dievs,	kāpēc	Tu	mani	esi	atstājis?”	Dievs	
nevarēja	uzlūkot	Savu	mīļoto	Dēlu,	jo	visi	mūsu	grēki	bija	uz	Viņa	
pleciem.	Jēzus	izcieta	visbargāko	sodu	–	atšķirtību	no	Dieva,	lai	tie,	
kas	savu	ticību	liek	uz	Viņu,	varētu	vienmēr	būt	kopā	ar	Dievu!

Vai	nav	brīnišķīgi,	ka	mēs	zinām,	ka	Kristus	ir	samaksājis	par	mums	
un	ir	dzīvs	mūžīgi?
(Noņemiet visas figūras.)

4. aina
(Nekādu figūru.)

Kas	notika	ar	ēģiptiešu	armiju?	Viņi	dzinās	pakaļ	 izraēliešiem,	bet	
Dievs	nebija	ar	viņiem,	Viņš	bija	pret	viņiem!	Dievs	radīja	apjukumu	
viņu	armijā.	Kara	ratu	riteņi	iestiga	dubļos.	

“Griežamies	atpakaļ	un	neskrienam	vairs	pakaļ	izraēliešiem!	Dievs	ir	
viņu	pusē	un	cīnās	viņu	vietā!”

Mozus	turēja	savu	zizli	pār	Sarkano	jūru.	Ūdens	sienas,	ko	Dievs	bija	
izveidojis	priekš	izraēliešiem,	sabruka	pār	ēģiptiešiem	un	viņu	kara	
ratiem.	Neviens	no	ēģiptiešu	armijas	neizdzīvoja!
(Uzlieciet izraēlieši un Mozus MC 56.)

Bet	visi	izraēlieši	jau	bija	otrā	Sarkanās	jūras	krastā.	Dievs	bija	izcīnījis	
cīņu	viņu	vietā.	Viņi	redzēja,	cik	ļoti	liels	un	spēcīgs	ir	viņu	Dievs	un	
Viņš	vienmēr	ir	kopā	ar	viņiem.	

Vai	tu	vari	teikt:	“Es	esmu	Dieva	bērns?”	Tu	tā	vari	teikt,	ja	tici,	ka	
Jēzus	tevi	izglāba	no	grēka	un	darīja	tevi	brīvu.	

Vai	tu	vari	teikt:	“Man	nav	jābaidās”?	Tu	to	vari,	ja	esi	Viņa	bērns,	jo	
Viņš	ir	apsolījis:	“Es	tevi	nekad	neatstāšu	un	nepametīšu”	(Ebrejiem	
13:5b).

CPA
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Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kā	Dievs	 izraēliešiem	parādīja	 to,	 ka	 ir	 ar	 viņiem?	 (Uguns un 

mākoņstabs.)

2.	 Ko	Dievs	mums	 apsola	 Ebrejiem	 13:5	 (Es tevi neatstāšu un 
nepametīšu.)

3.	 Uz	kurieni	Dievs	vadīja	Israēlu,	lai	ierīkotu	apmetni?	(Pie jūras.)

4.	 Ko	 faraons	 izdomāja	 pēc	 tam,	 kad	 izraēlieši	 pameta	Ēģipti?	
(Savākt savu armiju un dzīties pakaļ.)

5.	 Kā	izraēlieši	parādīja	savu	neuzticību	Dievam?	(Viņi kurnēja pret 
Mozu.)

6.	 Ko	vajadzēja	Dieva	tautai	darīt	grūtībās?	(Uzticēties Dievam.)

7.	 Kā	 sākumā	 izraēlieši	 tika	 nošķirti	 no	 ēģiptiešu	 kareivjiem?	
(Mākonis bija starp viņiem.)

8.	 Kādas	instrukcijas	Dievs	deva	Mozum?	(Vest izraēliešus pāri jūrai.)

9.	 Kas	notika,	kad	Mozus	paklausīja	Dievam?	(Jūra pašķīrās, veidojot 
ceļu cauri jūrai.)

10.	 Kā	Dievs	to	spēja?	(Viss spēks pieder Dievam.)

11.	 Kas	notika	ar	ēģiptiešiem,	kad	arī	tie	mēģināja	sekot	izraēliešiem?	
(Ūdens sienas sabruka pār viņiem.)

12.	 Kāpēc	Dieva	bērniem	nav	jābaidās?	(Dievs apsola vienmēr būt  kopā 
ar viņiem un nekad nepievilt.)

Aktivitātes
Uzaiciniet	palīgu	vai	mājas	māti	pastāstīt,	kā	viņi	ir	piedzīvojuši,	ka		
Dievs	viņus	nav	atstājis	grūtā	situācijā.

Mājās ņemamā aktivitāte
Iedrošiniet	 tos	 bērnus,	 kuri	 ir	 atklāti	 apliecinājuši	 savu	 ticību	
Kristum,	 izgatavot	 Bībeles	 panta	 kopijas	 (Ebrejiem13:5b)	 un	
izvietot	tās	visdažādākās	vietās	mājās:		guļamistabā,	skolas	somā,	
dienasgrāmatā	utt.

	Katru	reizi,	kad	ir		problēmas	vai	grūtības	un	tu	tiec	kārdināts	baidīties,	
paskaties	uz	šo	pantu,	izlasi	un	pateicies	Dievam,	ka	Viņš	ir	ar	tevi.	

Atkārtošanas spēle

Smaidošās sejas

Izmanto kartītes ar 
smaidošām sejiņām 
vienā pusē un drūmu 
sejas izteiksmi otrā pusē. 
Katrai komandai ir piecas 
kartītes ar drūmām 
sejas izteiksmēm. Kad 
bērns atbild pareizi 
uz jautājumu, viņš var 
pagriezt sejiņu uz otru 
pusi un redzama ir 
smaidošā sejiņa. Ja 
visi jautājumi ir pareizi 
atbildēti, tad visas 
sejiņas ir smaidošas.
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6. stunda
Cilvēki sūdzas, Dievs gādā

Ieteikumi skolotājiem
Māciet	Bībeles	stāstu	Labās	Vēsts	pulciņa	pirmajā	
daļā.

Nodarbības	beigās	atliciniet	laiku	Notikumu	izpētei.	
Lielās	grupās,	kur	jums	ir	palīgi,	jūs	varat	sadalīties	
grupās	un	apspriest	šīs	situācijas.

Rakstu vietas
2.	Mozus	15:22	–	17:7

Centrālā patiesība
Dievs	apsola	dot	saviem	bērniem	visu,	ko	viņiem	
vajag.

Pielietojums
Neatpestītajiem:	Uzticies,	lai	Dievs	apmierina	tavu	

vislielāko	vajadzību	–	grēku	piedošanu!

Atpestītajiem:	Uzticies,	 lai	Dievs	 apmierina	 tavas	
vajadzības!

Bībeles pants
“Viņš	jau	Savu	paša	Dēlu	nav	saudzējis,	bet	To	par	
mums	visiem	nodevis	nāvē.	Kā	tad	Viņš	līdz	ar	To	
mums	nedāvinās	visas	lietas?”	Romiešiem	8:32

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

vai

 figūras	 flaneļa	 tāfelei:	MC31,	MC29,	MC52,	
MC53,	MC57,	MC58,	MC59,	MC60,	MC61,	
MC62,	MC63,	MC64,	MC65,	MC66	un	MC67.

 Ieteicamais	fons:	kalnains	apvidus

  Zils	auduma	gabals,	lai	izgatavotu	ūdens	klajumu

Stundas vadlīnijas
Ievads

			“Kāpēc	tu	esi	mūs	uz	šejieni	atvedis?”	 CP
Notikumu attīstība
1.	 Izraēla	tautai	slāpst
2.	 Ūdens	ir	rūgts	un	tauta	sūdzas
3.	 Mozus	lūdz	Dievu.	Ūdens	ir	kļuvis	dzerams	

                                     CPA
4.	 Atpūtas	laiks	Elimā	 	 										CPA
5.	 Cilvēkiem	tuksnesī	nav	ko	ēst	 										CPA
6.	 Dievs	runā	uz	cilvēkiem	caur	Mozu	un	apsola	

gan	maizi	gan	gaļu																																CPAN
Kulminācija 
						Irbes	un	manna
Noslēgums
				Dieva	ļaudis	var	Viņam	uzticēties,	ka	Viņš	tiem	

dos	visu,	ko	viņiem	vajag																							CPAN
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Stunda
“Kāpēc	 tu	mūs	 esi	 šeit	 atvedis?	Man	 tas	nepatīk!	Es	 šeit	 nevienu	
nepazīstu.	Bija	daudz	labāk,	kā	mēs	dzīvojām	agrāk,”	Ričards	sūdzējās	
saviem	vecākiem.	Viņš	jutās	ļoti	nomākts	un	vientuļš	jaunajā	skolā.	
Viņam	vajadzēja	kādu	draugu.

Atceries	 apsolījumu,	 par	 kuru	mēs	mācījāmies	 pagājušajā	 nedēļā?		
“Dievs	 nekad	 neatstās	 Savus	 bērnus.”	 Šonedēļ	mēs	 redzēsim,	 kā	
Dievs	pilda	vēl	kādu	no	Saviem	apsolījumiem.	Viņš	ir	apsolījis	Saviem	
bērniem	dot	visu,	kas	viņiem	ir	nepieciešams.

1. aina
(Kalnains apvidus. Figūras izraēlieši MC 52 un MC 53.)

Izraēliešiem	 ļoti	 vajadzēja	 dzeramo	ūdeni.	Bija	 pagājušas	 jau	 	 trīs	
dienas,	 kopš	 viņi	 bija	 šķērsojuši	 Sarkano	 jūru.	Bērni	 raudāja,	 bet	
pieaugušajiem	bija	karsti,	viņi	bija	izslāpuši.

Visapkārt	slējās	kalni.	Daži	bija	pat	3	000	m	augsti.	Tā	bija	ļoti	nomaļa	
vieta.

Ziemas	laikā	šeit	bija	ūdens,	tagad	tikai	smiltis	un	ceļš	starp	klintīm.
(Noņemiet visas figūras.)

2. aina
(Izmantojiet zilu audumu ūdenim. Nolieciet figūras Mozu MC 31 un izraēliešus MC 57 – 61.)

“Urrā,	dzeramais	ūdens!”	viņi	iesaucās,	bet	diemžēl	ūdens	bija	rūgts.

Dievs	grib,	lai	Viņa	bērni	Viņam	uzticas	it	visā.	Ko	viņi	darīja?	Viņi	
sūdzējās	Mozum:	ko	lai	mēs	tagad	darām?

Mozus	lūdza	Dievu.		Tas	Kungs	viņam	teica,	ko	darīt.
(Apmainiet MC 31 ar Mozu MC 62. )

(Izlasiet 2. Mozus 15:25.)

Dievs	Mozum	parādīja	 kādu	koku	un	 lika	 to	 iemest	ūdenī.	Tūdaļ	
ūdens	kļuva	dzerams.	Dievs	mīlēja	Savus	ļaudis	un	Viņš	zināja,	ko	
tanī	brīdī	viņiem	vajadzēja.

Ticīgais	jaunieti,	vai	nav	brīnišķīgi,	ka	mēs	varam	uzticēties	Dievam	
visās	mūsu	vajadzībās?	Ir	nepieciešams,	lai	tu	būtu	izlīdzis	mieru	ar	
Dievu	un	lai	tavi	grēki	ir	piedoti.	Tas	ir	svarīgāk	pat	par	to,	ka	tev	
nepieciešams	dzert!	Dievs	tik	ļoti	tevi	mīl,	ka	deva	Savu	Dēlu,	lai	Viņš	
mirtu	par	taviem	grēkiem	un	tu	varētu	būt	brīvs	no	grēka,	uzticoties	
Viņam.

Romiešiem	8:32	mums	māca,	ka	mūsu	dēļ	Dievam	nebija	žēl	pat	Paša	
Dēla.	Vai	tad	Viņam	būs	žēl,	kā	cita,	kas	mums	vajadzīgs?

Ja	Jēzus	ir	tavs	Glābējs,	tu	vari	būt	drošs,	ka	tev	būs	viss	no	Dieva,	
kas	tev	nepieciešamas.

CP

CPA

Attēls 6-1

Attēls 6-2
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(Šī būtu laba vieta, kur runāt par “vajadzēt” un “gribēt”, jo Dievs vienmēr dos lietas, kuras 
vajag, ne vienmēr to, kuras mēs gribam.)

No	Māras	Dievs	Israēlu	veda	un	Elimu,	kur	bija	ūdens!	Tur	bija	arī	
ēna,	kur	patverties	no	saules	 svelmes.	Cik	 ļoti	Dievs	viņus	mīlēja!	
Elimā	viņi	atpūtās	gandrīz	mēnesi.	Bija	ļoti	viegli	uzticēties	Dievam	
tagad,	kad	viss	bija	kārtībā.

Atceries	Ričardu,	zēnu,	kurš	kāroja	pēc	jauna	drauga?	Ričards	bija	
uzticējies	Dievam	kā	Glābējam.	Vecajā	skolā	bija	daudz	citu	kristiešu,	
un	katru	nedēļu	tie	tikās	ar	kristīgās	mācības	skolotāju	un	pārrunāja	
Bībeles	patiesības.	Kad	citi	bērni	Ričardu	apsmēja	par	to,	ka	viņš	ir	
kristietis,	Ričards	par	to	neuztraucās,	jo	bija	arī	daudz	kristiešu,	kas	
viņu	uzmundrināja.	Bija	viegli	šajā	vietā	uzticēties	Dievam.	Bet	tagad	
tas	bija	savādāk.	Viņa	ģimenei	bija	 jābrauc	dzīvot	citur	 tēva	darba	
dēļ.	Un	Ričards	bija	nobijies	un	vientuļš.	Viņam	būs	jāiet	jaunā	skolā	
un	viņš	nevienu	nepazīs.	Tā	vietā,	lai	uzticētos	Dievam,	viņš	kurnēja	
tāpat	kā	izraēlieši.	Viņa	vecāki	to	saprata,	un	tēvs	viņam	atgādināja	
par	to,	ko	Dievs	jau	bija	darījis	viņa	labā.	“Ričard,	tu	tiešām	domā:	ja	
Dievs	tev	deva	Savu	Dēlu,	Viņš	tev	nedos	arī	jaunu	draugu?	Lūgsim	
Dievu,	lai	viņš	tev	palīdz	atrast	jaunu	draugu.”

Kristīgais	jaunieti,	vai	ir	kaut	kas,	ko	tev	tagad	tiešām	vajag?	Ko	tu	
dari,	lai	to	iegūtu?	Dievs	grib,	lai	tu	uzticies	šajā	lietā	Viņam,	un	Viņš	
tev	to	dos!
(Noņemiet visas figūras.)

3. aina
(Kalnains fons. Novietojiet figūras Āronu MC 29, Mozu MC 31 un tautu, kura žēlojas MC 
60, MC 61, MC 63 un MC 64.)

Diemžēl	nebija	ilgi	jāgaida,	līdz	izraēlieši	atkal	sāka	sūdzēties.	Viņi	bija	
nokļuvuši	tuksnesī	un	tur,	protams,	nebija	iespējams	atrast	pietiekami	
daudz	barības.

“Būtu	bijis	labāk,	ja	mēs	būtu	palikuši	Ēģiptē.	Mums	tur	bija	gan	ko	
dzert,	gan	ko	ēst,	bet	tu	mūs	esi	atvedis,	lai	mēs	nomirstam	badā,”	
viņi	visi	sūdzējās	Mozum!	Vai	tiešām	viņi	nesaprata,	ka	Dievam,	kas	
viņus	atbrīvoja	no	verdzības,	kas	pašķīra	jūru,	ir	arī	pa	spēkam	dot	
viņiem	barību?

Kā	tu	domā	–	kā	Dievs	jūtas,	kad	mēs	par	visu	kurnam	un	neuzticamies,	
ka	Viņš	dos	to,	kas	mums	ir	vajadzīgas?
(Iedrošiniet bērnus izteikties.)

Cik	ļoti	Dievs	ir	pacietīgs!		Lai	arī	izraēlieši	bez	mitas	sūdzējās,	Viņš	
teica	Mozum,	ko	viņam	atbildēt	tautai.
(Palūdziet kādam vecākam bērnam izlasīt 2. Mozus 16:6,7,11 – 16, 19, 22a daļu.) 

“ Šonakt	jūs	uzzināsiet,	ka	Dievs	ir	Tas,	kas	jūs	ir	glābis	no	verdzības,	

CPA

Bērni var iezīmēt kartē 
ceļu no Māras līdz Elimai.

Attēls 6-3

CPA
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jūs	pabaros.	No	šī	brīža,	lai	arī	jūs	sūdzaties	un	raudat,	jums	būs	maize	
un	gaļa	tik	daudz,	cik	jūs	varēsiet	apēst.	Tāpēc	jums	tā	nav	jāiekrāj	
citām	dienām,	jo	katru	rītu	atkal	būs	jauna	maize	un	gaļa,	izņemot	
sabata	dienu.	Pirms	sabata	gan	savāciet	ēdamo	divām	dienām,”	tā	
teica	Mozus.
(Atgādiniet, ka no laika gala un tagad septītā diena ir jāsvētī un jābūt kopā ar Dievu.)

Dievs	zināja,	ko	vajag	Viņa	ļaudīm	un	Viņš	tiem	to	deva		brīnumainos	
veidos.

Vai	tu	šaubies	par	to,	ka	tā	var	arī	notikt	šodien?	Protams,	ka	var,	
jo	Dievs	ir	nemainīgs	un	arī	šodien	Viņš	saviem	ļaudīm	dod	to,	ko	
viņiem	vajag!

Un	kā	ar	Ričarda	vēlēšanos	pēc	drauga?	Ričards	pirmajā	dienā	aizgāja	
uz	skolu,	kā	bija	domāts,	viņš	redzēja,	ka	katram	jau	ir	savs	draugs	un	
jutās	ļoti	vientuļš.	Viņa	ģimene	joprojām	lūdza	par	šo	vajadzību,	bet	
kā	un	kad	Dievs	atbildēs	neviens	nezināja,	un	Ričards	turpināja	domāt	
par	to,	kas	ir	rakstīts	Romiešiem	8:32.	Viņš	zināja,	ka	Dievs	viņu	tik	
ļoti	mīl,	ka	bija	devis	Savu	Dēlu,	lai	Ričards	varētu	būt	atpestīts,	ka	
Dievs	viņam	dos	arī	jaunu	draugu!

Kā	 ir	ar	 tevi?	Vai	 tu	domā,	ka	nevari	būt	 tik	uzticīgs	kā	Ričards,	
jo	nepazīsti	Jēzu	kā	savu	Glābēju?	Lielākā	vajadzība,	kas	tagad	tev	
ir,	 	–		lai	tavi	grēki	tev	būtu	piedoti.	Tas	var	notikt	arī	šodien.	Ja	
tu	tiešām	negribi	vairs	būt	kopā	ar	grēku,	tad	tagad	lūdz	Dievu,	lai	
Viņš	tev	tos	piedod!

Varbūt	tu	nevari	tagad	izšķirties	par	to,	ko	darīt,	tāpēc	nāc	un	apsēdies	
priekšā,	tad	es	zināšu,	ka	vajag	ar	tevi	pēc	stundas	parunāt	par	to,	kā	
kļūt	par	kristieti.

Bija	pagājušas	pāris	nedēļas.	Kādu	dienu	Ričards	skrēja	mājup.	Viņš	
dega	nepacietībā	saviem	vecākiem	pastāstīt	jaunumus.	Vēl	kāds	zēns	
bija	 sācis	mācības	 šajā	 skolā,	 un	viņš	bija	Ričarda	klasē.	 Skolotāja	
palūdza	Ričardam	iepazīstināt	Filipu	ar	skolu,	jo	Ričards	jau	zināja,	
kur	kas	atrodas.

“Vai	tas	nav	burvīgi,	tēt,”	stāstīja	Ričards,	“Filips	arī	ir	kristietis	tāpat	
kā	es	un	arī	viņam	patīk	futbols.	Vai	es	varu	viņu	uzaicināt	pie	mums	
ciemos?	Es	domāju,	ka	kopā	mēs	skolā	citiem	varētu	arī	stāstīt	par	
Dievu.”

Vai	 tad	Dievs	Ričardam	nebija	 devis	 tieši	 to,	 ko	 viņam	visvairāk	
vajadzēja?	Ja	tu	esi	Dieva	bērns,	tu	vari	tam	uzticēties,	ka	Dievs	dos	
tev	visu,	ko	tev	vajag!

Atceries,	ko	Dievs	apsolīja	izraēliešiem?

4. aina
Skaties,	es	noķēru	vēl	vienu	un,	re,	kur	ir	vēl,”	tā	noteikti	izraēlieši	teica	
cits	citam	no	rīta,	kad	virs	viņu	apmetnes	lidoja	irbju	bars.	Viņiem	

CPA

Attēls 6-4

Attēls 6-5

CPN
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bija	tieši	tik	daudz	gaļas,	cik	vajadzīgs.
(Noņemiet visas figūras, izņemot Mozu  MC 31. Novietojiet izraēliešus, kuri vāc mannu MC 
57, MC 58, MC 65, MC 66 un MC 67.)

Nākošajā	rītā	viņi	pamanīja,	ka	visa	zeme	ir	klāta	ar	kaut	ko	baltu.	Tā	
bija	maize,	ko	Dievs	bija	sūtījis.

Tā	izskatījās	kā	tādi	mazi	balti	vafeļu	gabaliņi	un	tie	bija	saldi.	Tā	bija	
debesu	barība,	ko	tiem	sūtīja	Dievs,	un	viņi	to	nosauca	par	mannu.

Dievs	viņiem	bija	solījis,	ka	ēdamais	būs	katru	dienu	un	ka	to	nevajag	
vākt,	bet	daži	no	izraēliešiem	tomēr	tam	neticēja	un	bija	savākuši	vairāk	
nekā	varēja	apēst.	Otrā	rītā	viss	smirdēja	un	bija	pilns	ar	tārpiem.

Pēdējā	nedēļas	dienā	ļaudis	savāca	arī	sabatam.	Tā	lai	pietiktu	divām	
dienām.	Kā	jūs	domājat,	vai	tā	sabojājās?	Nē,	 jo	Dievs	lika	savākt	
barību	sabatam.	Daži	gribēja,	lai	viņiem	būtu	vēl	un	izgāja	ārā	sabata	
dienā,	bet	nekā	neatrada,	jo	Dievs	tā	bija	noteicis.	Dievs	atkal	un	atkal	
Savai	tautai	parādīja	to,	ka	vajag	Viņam	uzticēties	un	tad	Viņš	dos	
visu,	ko	vajag.	Vai	tu	zini,	ka	visus	tos	daudzos	gadus,	ko	viņi	pavadīja	
tuksnesī,	nekad	viņi	nebija	izbadējušies	vai	izslāpuši!

Dievs	nemainās.	Tu	viņam	vari	 ticēt	arī	 šodien,	uzticies	 Jēzum	kā	
savam	Glābējam	un	viņš	 tevi	darīs	par	Dieva	bērnu.	Un	 ja	 tu	 esi	
Dieva	ģimenē,	tad	atceries,	ko	Viņš	sola	saviem	bērniem	–	dot	visu,	
ko	tiem	vajag!	Atceries,	Romiešiem	8:32!

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Par	ko	cilvēki	sūdzējās,	kad	bija	Mārā?	(Ūdens bija rūgts.)

2.	 Ko	 izraēliešiem	 vajadzēja	 darīt	 sūdzēšanās	 vietā?	 (Uzticēties 
Dievam.)

3.	 Ko	darīja	Mozus,	kad	ļaudis	sūkstījās?	(Lūdza Dievu.)

4.	 Ko	Dievs	atbildēja	Mozum,	kad	viņš	bija	lūdzis	par	rūgto	ūdeni?		
(Iemest koku ūdenī.)

5.	 Kas	ir	teikts	Romiešiem	8:32?

6.	 Kas	ir	mūsu	vislielākā	vajadzība?	(Grēku piedošana.)

7.	 Kā	Dievs	ir	piepildījis	arī	šo	vajadzību?	(Sūtīja savu Dēlu Jēzu.)

8.	 Ko	darīja	 izraēlieši,	kad	bija	 tuksnesī	bez	dzeramā	un	ēdamā?	
(Sūdzējās Mozum.)

9.	 Kā	Dievs	par	to	parūpējās? (Sūtīja irbes un mannu.)

10.	 Ja	 jau	Dievs	mums	 sūtīja	 Savu	Dēlu,	 lai	mūs	 glābtu,	 ko	 saka	
Romiešiem	8:32,	ko	viņš	mums	dos?	(Visu, ko vajag.)

11.	 Kāda	ir	starpība	starp	to,	ko	mums	vajag,	un	to,	ko	mēs	gribam?

Attēls 6-6

Pirmsskolnieki var 
tēlot, ka ķer irbes.

Runājot par mannu, 
jūs varat bērniem 
piedāvāt krekerus.

Atkārtošanas spēle

Dievs nodrošina
Izgrieziet no papīra 
12 gabaliņus ar 
zīmējumiem, kas 
ilustrētu kādas 
ikdienas vajadzības, 
kuras Dievs dod. Ja 
bērns atbild uz kādu 
jautājumu, tad viņš 
paņem sev vienu 
vajadzību:
· Ēdamais
· Ūdens
· Apģērbs
· Mājas
· Draugi
· Vecāki
· Bībele
· Baznīca
· Slimnīca
· Ārsts
· Lietus
· Saule

CPA
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12.	 Ja	tu	esi	Dieva	bērns,	ko	Dievs	grib	lai	tu	dari,	kad	tev	ir	kāda	
vajadzība?	(Uzticies Dievam, ka viņš to kārtos un dos.)

Mājās ņemamās aktivitātes
Iepriekš	sagatavo	lapas,	kuras	būtu	sekojoši	sagrafētas:

Svētdiena

Pirmdiena

Otrdiena

Trešdiena

Ceturdiena

Piektdiena

Sestdiena

Sakiet	bērniem,	lai,	lasot	Bībeli,	viņi	meklē	Dieva	apsolījumus.	Tas	
arī	viņus	mudinās	ikdienā	lasīt	Bībeli.	Katru	dienu	lai	viņi	pieraksta	
apsolījumus,	ko	ir	atraduši,	piemēram,	Mateja	ev.	6:30	Dievs	apsola	
mūs	apģērbt.

Un	nākošajā	Bībeles	stundā	pārrunājiet	šos	apsolījumus!

 

1. notikumu izpēte
Reičela	dzīvo	mazā	ciemā	Etiopijā.	Viņai	vajag	to	pašu,	ko	tev,	–	ēst,	
drēbes,	ūdens	utt.	Reičelai	ir	ticīgi	vecāki	un	viņi	ir	mācījuši	viņai	par	
Dievu	un	Jēzu,	viņas	Glābēju.	Reičelai	ir	daudz	māsu	un	brāļu.	Kā	
tu	domā,	vai	Dievs	viņiem	dos	to,	kas	viņiem	ir	vajadzīgs,	jo	viņi	ir	
diezgan	nabadzīga	ģimene?
1.	 Kādus	cilvēkus	Dievs	varētu	lietot,	lai	palīdzētu	Reičelas	ģimenei?	

(Misionārus)
2.	 Kā	misionāri	varētu	palīdzēt?	(Iemācīt kopt zemi, mācīt bērnus, palīdzēt 

rūpēties par higiēnu un veselību.)
3.	 Kā	Dievs	var	izmantot	tevi,	lai	tu	palīdzētu	misionāriem	palīdzēt	

Reičelai?	(Lūgt un ziedot.)

2. notikumu izpēte
Jānis	dzīvo	kopā	tikai	ar	savu	mammu.	Viņa	tēvs	ir	miris.	Mammai	ir	
ļoti	smagi	jāstrādā,	lai	pabarotu	Jāni	un	viņa	brāli.	Jāņa	mamma		tic	
Dievam	un	ir	mācījusi,	ka	Jānim	jāpateicas	Dievam,	par	to,	ka	viņai	
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ir	 darbs.	 Pavisam	nesen	 arī	 Jānis	 uzņēma	 Jēzu	 savā	 sirdī	 kā	 savu	
Glābēju.	Pēc	kāda	laika	Jāņa	skolas	biedri	organizēja	braucienu	uz	
kalniem	slēpot.	Tad	Jānis	jautāja	mammai:	“Vai	arī	es	varu	braukt?”	
Taču	mamma	vienīgā	pelnīja	naudu	iztikai,	viņiem	brauciens	bija	par	
dārgu.	Kopš	tā	laika	Jānis	ir	dusmīgs	uz	mammu.
1.	 Vai	Dievs	ir	solījis	dot	mums	visu,	ko	mēs	gribam?
2.	 Kā	tev	liekas,	vai	šis	brauciens	bija	iegriba	vai	vajadzība?
3.	 Kas	Jāņa	attieksmē	ir	nepareizi?
4.	 Kas	tagad	Jānim	ir	jādara,	lai	izlīgtu	ar	Dievu	un	mammu?
5.	 Ko	 Jānim	 vajadzētu	 darīt,	 lai	 nākošgad	 viņš	 varētu	 aizbraukt	

slēpot?	(Krāt naudu no Ziemsvētkiem, dzimšanas dienām utt.).
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Paraugi foniem

Sarkanā jūra (B) – 5. stunda
Izmantojiet	šo	paraugu	kalnu	ainavas	un	ūdens	pagatavošanai.

Mākonis (A) – 5. stunda 
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Paraugi foniem

Sarkanā jūra (C) – 5. stunda

Kreisā	puse

Labā	puse



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

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

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

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

Izskaidrojiet, kā tikt pestītam
Paskaidrojiet, ko tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs 
Viņš.

Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; 
Ap. d. 16:31; Rom. 6:23 vai 10:13).
Ko tas Kungs grib, lai darītu tu?
Ko darīs tas Kungs?

Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).

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

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

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē 
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