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Ievads

“Patriarhi”	 ir	 1.	Mozus	 grāmatas	 otrais	 5	 stundu	 komplekts.	 Šīs	 sērijas	 stundas	 var	mācīt	 pēc	 tēmas	
“Iesākums”	vai	arī	neatkarīgi	no	tās.	Lūdziet,	lai	mācību	gaitā	bērni	caur	Kungu	Jēzu	Kristu	nodibinātu	
personīgas	attiecības	ar	Ābrahāma,	Īzāka	un	Jēkaba	Dievu!

Bībeles patiesību mācīšana
Mēs	kā	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
Iepazīstinot	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,	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.	Visbeidzot,	ir	svarīgi,	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	ies-
paids,	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.	Nodarbības	beigās	es	stāvēšu	(norādiet	vietu).	Atceries,	ka	es	nevaru	paņemt	
prom	tavus	grēkus,	–	to	spēj	tikai	Kungs	Jēzus,	bet	es	labprāt	tev	spalīdzēšu	saprast,	kā	nākt	pie	Viņa.	
Nāc	droši!”
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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!	Kad	nodarbība	beigsies,	es	stāvēšu	(norādiet	vietu).	Es	arī	labprāt	uzzinātu,	ja	tu	esi	uzticējies	
Jēzum	Kristum	kā	savam	Kungam	un	Glābējam,	lai	varu	par	tevi	aizlūgt	un	varbūt	palīdzēt.”

Bībeles panti
Katrai	 nodarbībai	 ir	 piedāvāts	Bībeles	pants	mācīšanai.	 Ja	mācāt	 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.

Praktizējieties flanelogrāfa figūru izvietošanā
Praktizējieties	lietot	uzskati	un	nomainīt	ainas	pirms	ejat	uz	nodarbību!	Pamatīgi	iepazīstieties	ar	visām	
figūrām,	lai	būtu	skaidrs,	kurā	stundas	daļā	tās	izmantot!	Mēs	dodam	ieteikumus	pirms	katras	ainas,	bet	
tie	nav	obligāti.	Visā	nodarbībā	var	izmantot	vienkrāsainu	flaneli.

Papildu uzskate
Uz	plakāta	uzrakstiet	katras	stundas	centrālās	patiesības,	pielīmējiet	tām	aizmugurē	flaneli	vai	samta	papīru!	
(Rakstiet	vienkāršiem	burtiem,	lai	arī	mazākie	spēj	tos	viegli	izlasīt!)	Nodarbības	sākumā	vai	tad,	kad	pirmo	
reizi	pieminat	centrālo	patiesību,	pielieciet	šo	plakātu	pie	tāfeles!

Papildu palīdzība
Labajā	vai	kreisajā	 lapas	malā	 ir	doti	papildu	norādījumi,	sniedzot	fona	 informāciju	vai	 idejas,	kā	darīt	
stundu	pievilcīgāku.
Šīs	ir	idejas,	kā	iesaistīt	bērnus,	izmantojot	dažādus	mācīšanās	stilus.	Lai	sekmīgāk	apgūtu	vielu,	dažiem	
bērniem	nepieciešams	redzēt	vai	 rakstīt,	citiem	vajadzīgs	dzirdēt	vai	 runāt,	citiem	vēlams	aptaustīt	vai	
pieskarties	un	vēl	citiem	–	aktīvi	piedalīties.
Ja	laiks	atļauj,	varat	piedāvātās	idejas	īstenot	savā	nodarbībā.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai	stundai	ir	doti	kādi	jautājumi	atkārtošanai.	Tos	var	izmantot	stundas	beigās	vai	nākamajā	nodarbībā	
pirms	jaunās	vielas	mācīšanas.
Ja	atkārtošanas	laiks	tiek	pienācīgi	izmantots,	tās	var	būt	ideāla	iespēja	bērniem	patīkamā	veidā	nostiprināt	
mācīto.	Jūs	varat	izmantot	šo	laiku,	lai...
1)	noskaidrotu,	cik	daudz	bērni	ir	sapratuši	un	atceras,
2)	sev	kā	skolotājam	noskaidrotu,	uz	ko	nepieciešams	likt	lielāku	uzsvaru,	lai	bērni	labāk	atcerētos,
3)	nodarbībā	sagādātu	jautrību.	Bērniem	patīk	sacensības,	un	viņi	gaida	šo	nodarbības	daļu.	Bet	tā	 ir	
vairāk	nekā	tikai	spēle,	tas	ir	mācīšanās	laiks.

Šajā	teksta	materiālā	ir	ietverti	jautājumi	vienīgi	par	nodarbības	tēmu.	Būtu	derīgi	uzdot	jautājumus	arī	par	
dziesmām,	Bībeles	pantu	un	par	citu,	ko	mācāt.	Tad	bērni	sapratīs,	ka	ikviena	nodarbības	daļa	ir	svarīga.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Ābrāma	aicināšana

1.Mozus	11:27-
12:20
1.Mozus	15:4-6
1.Mozus	16:1-4,15
1.Mozus	17:1-8, 
15-17

Dāvana	
Ābrahāmam	-	dēls

1.Mozus	21:1-8
1.Mozus		22:1-14

Ābrahāms	meklē	
savam	dēlam	līgavu

1.Mozus	24
1.Mozus	15:2

Pirmdzimtā	
tiesības	un	svētība

1.Mozus	25:21-34
1.Mozus	26:34 - 
28:5

Jēkabs	dodas	prom	
no	mājām
1.Moz.	28:10-29:30
1.Mozus	31:2-7,11, 
13-18
1.Mozus	32:6-31
1.Mozus	33:1-4
1.Mozus	35:1-15,27

Dievs	maina	to	
dzīves,	kuri	pieder	
Viņam

Neatpestītajiem:	 Pieņem	Jēzu	Kristu	
par	savu	Glābēju,	tad	tu	sāksi	
piedzīvot,	ka	Dievs	maina	
tavu	dzīvi!

Atpestītajiem:	 Pieņem	labprātīgi	
pārmaiņas,	ko	Dievs	ienes	
tavā	dzīvē!

Neesi	krāpnieks	kā	
Jēkabs

Neatpestītajiem:	 Uzticies,	ka	Dievs	
pārveido	tavu	pievilto	sirdi!

Atpestītajiem:	 Paļaujies	uz	Dieva	
spēku	dzīvot	kā	jaunam	
radījumam!

“Sirds	ir	ļaunprātīgi	lokana	pret	visu,	tā	
ir	viltīga.”	Jeremijas	17:9

Dievs	vada	Savus	
bērnus

Atpestītajiem:	 Lūdz,	lai	Dievs	
atklāj	Savu	gribu	katrā	tavā	
lēmumā!

“Es	tevi	mācīšu	un	rādīšu	ceļu,	pa	kuru	
tev	jāstaigā,	Es	pār	tevi	turēšu	nomodā	
Savu	aci.”	Psalmi	32:8

Dievs	pārbauda	
Savus	bērnus,	lai	
stiprinātu	viņu	
ticību

Atpestītajiem:	 Grūtībās	paļaujies	uz	
Dieva	palīdzību!

“Es	zinu,	mans	Dievs,	ka	Tu	pārbaudi	
sirdi	un	ka	Tev	labi	patīk	tie,	kas	ir	
atklāti...”	1.	Laiku	29:17a

Dievs	pilda	Savus	
solījumus

Neatpestītajiem:	 Tici	Dieva	
apsolījumam	par	pestīšanu	un	
nāc	pie	Kristus!

Atpestītajiem:	 Uzzini	Dieva	
apsolījumus	un	uzticies,	ka	
Viņš	tos	pilda!

“...	uzticams	ir	Tas,	kas	apsolījis.”	
Ebrejiem	10:23

“Tas,	kas	jūsu	sirdīs	labo	darbu	
iesācis,	to	pabeigs	līdz	Jēzus	Kristus	
dienai.”	Filipiešiem	1:6b
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1.stunda
Ābrāma aicināšana

Rakstu vietas skolotājiem
1.	Moz.	11:27-12:20;	15:4-6;	16:1-4,15;	17:1-8,15-
17
Šajā	stundā	ietverts	plašs	Rakstu	materiāls.	Stun-
das	teksts	palīdzēs	saprast,	kuras	detaļas	aplūkot.

Centrālā patiesība
Dievs	pilda	Savus	solījumus.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:		 Tici	Dieva	apsolījumam	par	

pestīšanu	un	nāc	pie	Kristus!
Atpestītajiem:		 Uzzini	Dieva	apsolījumus	un	

uzticies,	ka	Viņš	tos	pilda!

Bībeles pants
“…uzticams	ir	Tas,	kas	apsolījis”	Ebr.	10:23.

Uzskate
 ♦ Attēli	1-1,	1-2,	1-3,	1-4,	1-5	un	1-6	vai
 ♦ figūras:	P-1,	P-2,	P-3,	P-4,	P-5,	P-6,	P-7	

P-8,	P-9,	P-10,	P-11,	P-12,	P-13	un	P-14
 ♦ Foni	(vēlamie):	Āra	skats	un	balts	flanelis

un
 ♦ Pagatavojiet	uzrakstus:	“Zeme”,	“Liela	

tauta”,	“Svētīt”,	“Liels	vārds”,	“Būt	par	
svētību”	un	“Visas	ciltis”!

 ♦ Sagādājiet	varavīksnes	attēlu	(varat	izman-
tot	flanelogrāfa	figūru	B–42	no	sērijas	
“Iesākums”).

 ♦ Izvēlieties	piecus	bērnus,	kuri	lasīs	pa	
vienam	apsolījumam,	ko	Dievs	deva	
Ābrahāmam,	un	arī	pieliks	attiecīgo	uzrak-
stu	pie	flanelogrāfa	(sk.	1.	teksta	ainu	9.-10.	
lpp.)!

Pārskata aktivitāte
 ♦ Nokopējiet	55.	lpp.	doto	zvaigzni,	lai	

katram	bērnam	būtu	sava!	Parūpējieties,	
lai	būtu	zīmuļi,	flomāsteri	vai	krītiņi	un	lai	
katram	bērnam	zīmējot	būtu	stingrs	pa-
mats!

Stundas vadlīnijas

Ievads 

Aizmirstais	solījums.	 	 	 	 CP

Notikumu attīstība

1.	 Dievs	runā	uz	Ābrāmu	Ūrā.

2.	 Dievs	dod	Ābrāmam	daudz	solījumu.	   CP

3.	 Ābrāms	runā	ar	Sāru	un	citiem	radiem.		CP

4.	 Ābrāms	tur	Dievu	pie	vārda.         CPN

5.	 Ābrāms	atstāj	Ūru.

6.	 Viņš	ierodas	Kānaānā.	 	 								CPN

7.	 Ābrāms	dodas	uz	Ēģipti.

8.	 Viņš	piekrāpj	faraonu.

9.	 Faraons	liek	Ābrāmam	iet	atpakaļ	uz	
Kānaānu.	 	 	 	 								CPA

Kulminācija 

Dievs	apsola	Ābrāmam	dēlu.

Noslēgums 

Piedzimst	Ismaēls.

Dievs	atjauno	Savu	apsolījumu	dot	dēlu.					CPA,           
             CPN



Patriarhi

8

Evaņģēlija aktivitāte

Evaņģēlija globuss

Parādiet visu globusu!

Vai	esi	kādreiz	domājis,	cik	liela	ir	mūsu	zeme?	Iedomājies	visus	kalnus,	
laukus	un	upes!	Tad	padomā	par	visiem	cilvēkiem	un	dzīvniekiem!	
Vai	zini,	ka	Dievs	radīja	katru	no	tiem?	Viņš	radīja	arī	tevi!	Dievs	ir	
gudrs	un	varens.	Dievs	ir	arī	svēts	(nevainojams),	un	Viņš	tevi	ļoti	
mīl.	Bībelē	teikts:	“Jo	tik	ļoti	Dievs	pasauli	mīlējis…”	(Jāņa	3:16).

Parādiet tumšo sirdi!

Es	un	 tu,	mēs	 neesam	nevainojami.	Mēs	 grēkojam,	 darot	 to,	 kas	
pārkāpj	Dieva	 likumus.	Bībelē	 ir	 teikts:	 “Visi	 ir	 grēkojuši”	 (Rom.	
3:23).	Es	un	tu	esam	dzimuši	ar	grēcīgām	sirdīm,	kas	vēlas	iet	pašas	
savus,	nevis	Dieva	ceļus.	Kad	par	kādu	smejies,	nepaklausi	vecākiem	
vai	domā	ļaunas	domas,	tu	grēko.	Dievs	saka,	ka	sods	par	grēku	ir	
nāve	(mūžīga	atšķirtība	no	Dieva).

Parādiet krustu un kapu!

Tādēļ	Jēzus,	Dieva	Dēls,	izlēja	asinis	un	mira	pie	krusta.	Viņš	nāca	
uzņemties	 tavu	 sodu,	 lai	 tev	 nevajadzētu	 būt	 šķirtam	no	Dieva.	
Bībelē	teikts:	“Kristus	ir	miris	par	mūsu	grēkiem	pēc	rakstiem,	un	
Viņš	aprakts	un	 trešajā	dienā	augšāmcēlies	pēc	 rakstiem”	 (1.	Kor.	
15:3-4).	Kad	Jēzus	nomira,	Viņu	apglabāja,	bet	trīs	dienas	vēlāk	Viņš	
augšāmcēlās!	 Šodien	 Jēzus	 ir	 dzīvs	Debesīs	 un	 sagatavo	 tur	 vietu	
katram,	kura	grēki	ir	piedoti.

Parādiet tīro sirdi!

Vai	tavi	grēki	ir	piedoti?	Ir	tikai	viens	veids,	kā	tava	sirds	var	kļūt	tīra.	
Bībelē	 teikts:	 “Lai	 neviens,	 kas	Viņam	 tic,	 nepazustu,	 bet	 dabūtu	
mūžīgo	dzīvību”	(Jāņa	3:16).	Tev	jābūt	gatavam	atgriezties	no	grēkiem	
un	jātic	(pilnīgi	jāpaļaujas)	Kungam	Jēzum,	kurš	uzņēmās	tavu	sodu.	
Kad	tu	to	dari,	Dievs	piedod	tavus	grēkus	un	pārveido	tavu	būtību.

No divām kartes kopijām 
izgatavojiet vienkāršu zemes-
lodes attēlu! Ja ērtāk lietot 
ovālu attēlu, tad izgrieziet 
zemeslodes kontūru!

Kartes augšpusē izgrieziet 
sektoru!

Nokopējiet 53. lpp. dotos 
evaņģēlija simbolus un, kā 
zemāk parādīts, pielīmējiet 
aplim!

Apļa nostiprināšanai izmanto-
jiet metāla kniedi papīram!

Vienlaicīgi atvērumā redzams 
tikai viens simbols.
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Attēls 1-1

CP

Stunda 

Varat izvēlēties dažādus solījumu piemērus, lai tie labāk atbilstu jūsu grupas bērniem.

Jura	draugs	Freds	bija	viņam	apsolījis	iedot	pabraukāties	ar	savu	jauno	
sacīkšu	riteni.	Juris	steidzās	uz	drauga	māju	un	zvanīja	pie	durvīm.	
Tās	atvēra	Freda	mamma.
“Sakiet,	lūdzu,	vai	Freds	mājās?”	Juris	jautāja.
“Diemžēl	nē,”	mamma	teica,	“viņš	kopā	ar	tēti	aizbrauca	zvejot.	At-
vainojos,	ka	tā	sanācis.	Viņš	laikam	aizmirsa	savu	solījumu.”
Juris	bija	sarūgtināts.	Freds	nebija	turējis	solījumu.	Viņš	to	bija	aiz-
mirsis.
Tas	apbēdina,	 ja	kāds	netur	solījumu.	Ir	 tikai	Viens,	kurš	vienmēr	
tur	Savus	solījumus.	Tas	ir	Dievs.	Vai	vari	atcerēties,	kādu	solījumu	
mums	atgādina	varavīksne?
Parādiet varavīksnes attēlu un ļaujiet bērniem atbildēt!

Dievs	ir	turējis	šo	solījumu.	Kopš	Noa	laikiem	nekad	vairs	visa	zeme	
nav	 applūdusi.	Dievs	 nekad	neaizmirst	 dotos	 solījumus.	 Ja	Dievs	
kaut	ko	apsola,	tad	Viņš	to	domā	nopietni	un	to	izpildīs.	Visus	Dieva	
solījumus	atrodam	Bībelē.	Lasot	ir	derīgi	pievērst	tiem	uzmanību.	Ir	
brīnišķīgi,	ka	varam	uzticēties	Dieva	dotajam	vārdam.
Tomēr	pēc	plūdiem	daudz	cilvēku	joprojām	neuzticējās	Dievam.	Noa	
dēlu	ģimenēs	dzima	bērni,	mazbērni	un	tā	tālāk.	Pagāja	apmēram	440	
gadi.	Pasauli	atkal	apdzīvoja	tūkstošiem	cilvēku.	Bet	daudzi	no	tiem	
nepielūdza	Dievu.	Daži	pat	pielūdza	mēnesi.
Viena	no	 šādām	 apdzīvotām	vietām	bija	 skaistā	 un	bagātā	 pilsēta	
Ūra.	Arheologi	(cilvēki,	kura	pēta	ļaužu	dzīvi	sen	pagājušajos	laikos)	
dziļi	zemē	ir	atraduši	lietas,	kas	rāda,	ka	tā	bija	pilsēta	ar	lielām	10–12	
istabu	mājām,	kurās	bija	virtuves	un	vannasistabas.	Cilvēki	valkāja	
greznas	rotas	no	sudraba	un	zelta.	Pilsētā	bija	skolas	un	arī	tempļi,	
un	mēness	elkudievi.

1. aina
Vēlamais fons: vienkāršs flanelis. Uzlieciet Ābrāmu (P-1)!

Šajā	skaistajā	Ūras	pilsētā	dzīvoja	vīrs,	vārdā	Ābrāms.	Arī	viņš	bija	
bagāts.	Mēs	nezinām,	vai	viņš	kādreiz	pielūdza	mēnesi.	Bet	tas,	ko	
par	viņu	zinām,	ir	aizraujoši.
Kādu	dienu	Ābrāma	dzīvē	notika	kaut	kas	ļoti	sevišķs	–	ar	viņu	runāja	
Dievs,	vienīgais	patiesais	Dievs!
Uzlieciet Dieva simbolu (P-2)!

Dievs	teica:	“Ābrām,	atstāj	savu	zemi,	savu	tautu,	pat	savus	radus,	un	
ej	uz	zemi,	kuru	Es	tev	rādīšu”	(no	1.	Mozus	12:1).
Kas	par	savādu	vēsti!	Dievs	lika	Ābrāmam	atstāt	savu	pilsētu	un	māju	
un	pat	nenosauca	vārdā	vietu,	uz	kuru	tam	jādodas.	Dievs	Ābrāmam	
pavēlēja	iet	un	apsolīja	dot	zemi.	
Uzlieciet uzrakstu “Zeme”!

Pirmsskolniekiem parā-
diet apsolījuma simbola 
kopiju!
Stundas gaitā, runājot 
par Dieva apsolījumiem, 
pievērsiet tam uzmanību!

Ūra atradās starp Persijas 
līča augšdaļu un Bagdādi 
mūsdienu Irākā. Arheologi 
ir atraduši daudz pierā-
dījumu par šīs pilsētas ba-
gātību un attīstīto kultūru. 
Bērniem patiks atrast Ūru 
kartē.

Mācot jaunākos bērnus, 
stundas gaitā viscaur 
lietojiet vārdus Ābrāms un 
Sāraja.
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Attēls 1-2

CP

CP Dieva	apsolījumi	bieži	vien	ir	tādi.	Viņš	pasaka,	kas	mums	jādara.	Ja	to	
darām,	Dievs	mums	kaut	ko	apsola.	Piemēram,	Dievs	Saviem	bērniem	
saka:	“Tuvojieties	Dievam!”	Tas	jādara	mums.	Tad	nāk	apsolījums:	
“Tad	Viņš	tuvosies	jums”	(Jēk.	4:8).	Tas	ir	apsolījums.	
Dievs	Ābrāmam	deva	vēl	citus	brīnišķīgus	apsolījumus.
Ļaujiet izraudzītajiem bērniem tos nolasīt un pie tāfeles pielikt uzrakstus: “Liela tauta”, “Svētīt”, “Liels vārds”, 

“Būt par svētību” un “Visas ciltis”!

1.	 1.	Moz.	12:2a:	“Es	tevi	darīšu	par	lielu	tautu.”
2.	 1.	Moz.	12:2b:	“Es	tevi	svētīšu.”
3.	 1.	Moz.	12:2c:	“Darīšu	lielu	tavu	vārdu.”
4.	 1.	Moz.	12:2d:	“Tu	būsi	par	svētību.”
5.	 1.	Moz.	12:3c:	“Tevī	būs	svētītas	visas	zemes	ciltis.”

Dievam	bija	plāns	Ābrāma	dzīvē,	un	tādēļ	Viņš	tam	deva	šos	lielos	
apsolījumus.	Brīnišķīgākais	bija	tas,	ka	Dievs	spēja	turēt	ikvienu	šo	
solījumu.	Es	un	tu	reizēm	dodam	solījumu,	bet	vēlāk	atklājam,	ka	
nespējam	to	izpildīt.	Bet	Dievs	ir	tik	liels	un	varens,	ka	vienmēr	spēj	
turēt	Savus	solījumus.	Viņam	to	nav	grūti	 izdarīt.	Dievs	arī	nekad	
nelauž	Savus	solījumus.	
Lai	arī	daudzi	no	ģimenes	pielūdza	mēnesi,	Ābrāms	zināja,	ka	 tas	
Kungs	 ir	Dievs	 un	 uz	Viņu	 var	 paļauties.	Viņš	 ņēma	 vērā	Dieva	
pavēli	un	apsolījumus.	Viņš	vienkārši	neteica:	“Tas,	ko	Dievs	saka,	
ir	pareizi,”	tomēr	palika	Ūrā.	Nē,	viņš	noskaņojās	darīt	to,	ko	Dievs	
pavēlējis,	un	uzticējās,	ka	Dievs	turēs	Savus	solījumus.
Noņemiet visas figūras!

2. aina
Vēlamais fons: Tīrs flanelis. Uzlieciet Ābrāmu (P-1) un Sāraju (P-4)!

Vispirms	viņš	aprunājās	ar	savu	sievu	Sāraju:	“Mums	jādodas	ceļā.	
Mēs	atstāsim	šo	pilsētu.”
“Bet,	Ābrām,	kur	mēs	iesim?”
“Es	nezinu.	Dievs	teica,	ka	mums	jādodas	prom,	un	Viņš	parādīs,	
kur	jāiet,”	iespējams,	tā	skanēja	Ābrāma	atbilde.
Ābrāms	nešaubīgi	teica	savam	tēvam	Teram,	brālim	Nahoram	un	brāļa	
dēlam	Latam:	“Man	jāatstāj	Ūra,	mēs	dosimies	prom.”
Arī	viņi	droši	vien	jautāja:	“Kurp	jūs	dosieties?”
Ābrāms	būs	atbildējis	tāpat	kā	Sārajai:	“Dievs	apsolīja	parādīt	zemi,	
ko	Viņš	man	dos.	Es	nezinu,	kur	tā	ir.	Es	uzticos	Dievam.”
Redzi,	uzticēšanās	nav	vienīgi	zināšana,	ka	Dievs	ir	apsolījis	kaut	ko	
darīt.	Tā	ir	arī	paļāvība,	ka	Viņš	to	izdarīs.	Ābrāms	turēja	Dievu	pie	
vārda	un	ticēja,	ka	Dievs	piepildīs	visus	dotos	apsolījumus.
Noņemiet visas figūras!

Iedomājies,	kā	radi	grozīja	galvas.	“Cik	savādi!	Doties	prom,	nezinot,	
kur	 iet.	Mēs	to	nesaprotam!”	Tie	nespēja	saprast,	 jo	viņi	nepazina	
Dievu	tā	kā	Ābrāms.	Ābrāms	zināja,	ka	Tas	Kungs,	kurš	deva	šos	

Valda uzskats, ka 1. Mo-
zus 12:1 minētais Dieva 
aicinājums Ābrāmam 
ir pirms 1. Moz. 11:31 
aprakstītajiem noti-
kumiem. Iespējams, ka 
ģimene dzīvoja Hāranā, 
tad pārcēlās uz Ūru, kur 
piedzima un nomira Teras 
dēls Hārans. Kad Dievs 
aicināja Ābrāmu, viņi 
devās atpakaļ uz Hāranu 
(sk. Ap. d. 7:2-4).

Ābrāma tēvs bija Šema 
pēcnācējs un pielūdza 
elkus (Joz. 24:2).

CP

CPN
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solījumus,	tos	arī	pildīs.	Tādēļ	viņš	darīja	to,	ko	Dievs	bija	licis.
Dievs	grib,	lai	arī	tu	Viņu	turi	pie	vārda.	Bībelē	ir	daudz	apsolījumu.	
Daži	 domāti	 tiem,	 kuri	 nekad	nav	 uzticējušies	 Jēzum	Kristum	kā	
Glābējam,	daži	tiem,	kuri	to	jau	ir	izdarījuši.	Kam	domāts	šis	solī-
jums:	“Es	tevi	neatstāšu	un	tevi	nepametīšu”	(Ebr.	13:5)?	Tas	domāts	
kristiešiem,	tiem,	kuri	pazīst	Jēzu	Kristu	kā	savu	Glābēju.
Bet	tagad	mēs	padomāsim	par	apsolījumu,	kas	dots	tiem,	kuri	nekad	
nav	uzticējušies	Jēzum	Kristum.	Jēzus	ir	devis	apsolījumu,	un	Viņš	
ir	arī	Dievs,	tādēļ	varam	būt	droši,	ka	tas	tiks	izpildīts.	Jēzus	apsolīja:	
“Kas	nāk	pie	Manis,	to	Es	tiešām	neatstumšu”	(Jāņa	6:37b).
Kādēļ	tev	jānāk	pie	Jēzus	Kristus?	Tas	nepieciešams	tādēļ,	ka	sliktais,	
ko	esi	darījis,	tur	tevi	pa	gabalu	no	Dieva	un	vienīgi	Jēzus	Kristus	var	
paņemt	prom	tavus	grēkus.	Varbūt	esi	ieraudzījis	savu	vajadzību	pēc	
grēku	piedošanas,	bet	domā:	“Esmu	pārāk	slikts,	neviens	nezina,	ko	
esmu	nozadzis.”	Varbūt	kāds	tev	ir	teicis,	ka	esi	pārāk	jauns,	lai	nāktu	
pie	Jēzus	Kristus.	Ieklausies	vēlreiz	apsolījumā!
Atkārtojiet ar attiecīgu uzsvaru!

Lai	arī	cik	slikts	vai	jauns	tu	būtu,	vienalga,	kas	esi,	ja	tu	nāc	pie	Jēzus	
Kristus,	Viņš	tevi	neatstums.	Tā	Jēzus	ir	apsolījis.	Nākt	pie	Kunga	
Jēzus	nozīmē	lūgt	Viņam	grēku	piedošanu.	Vai	tu	tici	Jēzus	solījumam	
un	nāksi	pie	Viņa	šodien?	Ja	vēlies,	bet	īsti	nezini,	kā	to	izdarīt,	kad	
citi	dosies	prom,	paliec	savā	vietā.	Tad	es	sapratīšu,	ka	tu	par	šo	lietu	
vēlies	ar	mani	runāt,	un	labprāt	tev	no	Bībeles	to	vairāk	izskaidrošu.	
Ir	ļoti	svarīgi,	lai	tu	saprastu	un	patiesi	ticētu	šim	apsolījumam,	tāpat	
kā	Ābrāms	ticēja	tam,	ko	Dievs	viņam	bija	solījis.

3. aina
Vēlamais fons: Āra skats. Uzlieciet ratus (P-5), kamieļus (P-6) un aitas (P-7)!

Ābrāms	drīz	vien	devās	ceļā,	atstājot	Ūras	pilsētu.	Bet	kas	ir	tie	pārējie?	
Daži	no	radiem	izlēma	doties	kopā	ar	Ābrāmu	un	viņa	sievu.	Gāja	
Ābrāma	tēvs	un	brālēns	Lats.	Bija	arī	kalpi	un	dzīvnieki,	teltis	un	ceļā	
nepieciešamās	lietas.	Bībelē	nav	pateikts,	kā	Dievs	viņus	veda,	bet	tas	
notika	dienu	pēc	dienas,	nedēļu	pēc	nedēļas.	Lai	sasniegtu	Hāranas	
pilsētu,	kas	atradās	apmēram	1100	km	attālumā	no	Ūras,	bija	vajadzī-
gas	desmit	nedēļas	vai	vairāk.	Tur	tie	apstājās.	Iespējams,	ka	Ābrāma	
tēvs	bija	pārāk	vecs	un	noguris,	lai	dotos	tālāk.	Tā	tie	palika	Hāranā,	
līdz	viņš	nomira.	Viņi	tur	varēja	pavadīt	pat	kādus	piecpadsmit	gadus.	
Beidzot	tie	atkal	sāka	iet	uz	Dieva	apsolīto	zemi.	Kas	tas	būs	bijis	
par	skatu!	Šķita,	ka	pārvietojas	ciems.	Ābrāms	un	viņa	ģimene	jāja	ar	
kamieļiem	–	apmēram	600	kalpu	ar	saviem	bērniem,	nastām	apkrauti	
ēzeļi	un	ganāmpulki.
Pēc	gara	ceļa	tie	nonāca	apsolītajā	zemē,	ko	sauca	par	Kānaānu.	Cik	
Ābrāms	būs	bijis	saviļņots,	to	redzot	un	staigājot	pa	to!	Jā,	Dievs	bija	
turējis	Savu	vārdu!	Vai	atceries,	ko	vēl	Dievs	solīja	Ābrāmam?
Ļaujiet bērniem atbildēt!

Izlasiet pantu vai uz-
ticiet to kādam vecākam 
bērnam. 

Attēls 1-3

Pirmsskolniekiem pa-
tiks atdarināt dzīvnieku 
skaņas un maršēt kā 
gājienā.
Lai bērni atrod Hāranu 
un Ūru kartē, redzot lielo 
attālumu starp tām, kas, 
iespējams, prasīja 10 
nedēļas ilgu ceļojumu. 
Hāranā Ābrāms kļuva 
bagāts un iemantoja vēl 
vairāk kalpu (1. Moz. 
12:5).
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Padomāsim	par	pēdējo:	“Tevī	tiks	svētītas	visas	zemes	ciltis”	(1.	Moz.	
12:3)!	Dievs	 apsolīja,	 ka	Ābrāma	dēļ	 liela	 svētība	nāks	pār	 visiem	
pasaules	ļaudīm,	pat	pār	tevi	un	mani!	Kā	gan	Dievs	var	piepildīt	šo	
apsolījumu?
Caur	Ābrāma	ģimeni	nāca	Jēzus.	Jēzus	Kristus,	Dieva	Dēls,	bija	jūds.	
Viņš,	Jēzus	Kristus,	ir	bijis	liela	svētība	visiem	ļaudīm	pasaulē.	Viņš	
nāca	būt	mūsu	Glābējs.	
Flanelogrāfa vienā pusē nolieciet krustu (P-3)!

Tas	nozīmē,	ka	Jēzus	nāca	mirt,	lai	uzņemtos	sodu	par	mūsu	grēkiem.	
Viņš	 uzcēlās	 no	mirušajiem	un	 ir	 dzīvs	Debesīs.	Tādēļ	Viņš	 spēj	
paņemt	prom	visus	 tavus	grēkus.	Tādēļ	Viņš	spēj	dot	šo	brīnišķo	
apsolījumu:	 “Nevienu,	 kas	 pie	Manis	 nāk,	Es	 neatstumšu”	 (Jāņa	
6:37b).	Turi	Jēzu	pie	vārda	tieši	šobrīd!	Saki	Viņam:	“Kungs	Jēzu,	
es	nožēloju	visu	slikto,	ko	esmu	darījis.	Es	vēlos	no	tā	novērsties.	
Paldies,	ka	Tu	miri	manā	vietā.	Lūdzu,	piedod	visus	manus	grēkus!”	
Jēzus	tevi	neatstums.	Viņš	tevi	pieņems	un	piedos.	Vai	tu	šodien	pat	
esi	gatavs	atklāt,	ka	Jēzus	tur	Savus	solījumus	tāpat,	kā	Dievs	turēja	
visus	Ābrāmam	dotos	apsolījumus?	
Noņemiet visas figūras!

4. aina
Vēlamais fons: vienkāršs flanelis. Uzlieciet altāri (P-8), āzi (P-9), uguni (P-10) un Ābrāmu (P-1)!

Tādēļ,	ka	Dievs	bija	uzticīgs	Saviem	solījumiem,	Ābrāms	nu	staigāja	
pa	zemi,	kura	piederēs	viņam.	Pirmais,	ko	Ābrāms	darīja,	bija	Dieva	
pielūgšana.	Viņš	 uzcēla	 altāri.	Bībelē	 teikts:	 “Tas	Kungs	parādījās	
Ābrāmam”	 (1.	Moz.	 12:7).	Kas	 tas	 būs	 bijis	 par	 īpašu	 brīdi!	Cik	
Ābrāmam	bija	jājūtas	laimīgam,	ka	viņš	paļāvies	uz	Dieva	solījumu	
atvest	viņu	uz	šo	vietu!
Kādu	dienu	Ābrāms	bija	gaužām	noraizējies.	“Ar	ko	barošu	liellopus,	
aitas,	kamieļus	un	ēzeļus?	Un	no	kā	mēs	dzīvosim?”	viņš,	iespējams,	
domāja.	Viņš	 raudzījās	 apkārt.	 Patiešām,	 zāles	 vairs	 nebija	 palicis	
daudz!	Bija	bads!	Un	tas	nozīmē,	ka	ir	daudz	izsalkušu	cilvēku	un	
lopu,	bet	nav	barības.
Noņemiet visas figūras!

Ja	Ābrāms	būtu	šajā	bada	laikā	uzticējies	Dievam,	ko	viņš	darītu?
Ļaujiet bērniem pārspriest, ko viņš varētu darīt!

Paraudzīsimies,	ko	Ābrāms	darīja!	Viņš	izlēma	darīt	pēc	sava	prāta.	
Viņš	atstāja	Kānaānu	un	devās	uz	Ēģiptes	zemi.	Dievs	viņam	nebija	
licis	turp	doties.	Ēģipte	nebija	tā	zeme,	ko	Dievs	Ābrāmam	apsolīja.	
Tādēļ	Ābrāms	iekļuva	nepatikšanās.
Sāraja,	Ābrāma	sieva,	bija	ļoti	skaista.	Ābrāms	baidījās,	ka,	sievu	ie-
raugot,	ēģiptiešu	vīrieši	viņu	nogalinās	un	paņems	Sāraju	sev.	Tādēļ,	
nemaz	neuzticēdamies	Dievam,	Ābrāms	teica	Sārajai:	“Saki,	ka	tu	esi	
mana	māsa,	lai	viņi	mani	nenogalinātu	tevis	dēļ.”	Bet	Ābrāma	plāns	
veda	nelaimē.	Faraons	paņēma	Sāraju	uz	pili,	viņš	to	vēlējās	sev	par	

Lai bērni kartē atrod 
Kānaānu. Ābrāms 
apmetās Sihemā, bet 
pamazām ceļoja uz dien-
vidiem, kur bija labākas 
ganības.

Attēls 1-4
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sievu.	Bet	Dievs	pils	iemītniekiem	uzsūtīja	slimību.	Drīz	vien	faraons	
atklāja,	ka	Ābrāms	nebija	teicis	patiesību.	Viņš	bija	ļoti	dusmīgs	un	
lika	Ābrāmam	un	Sārajai	steigšus	iet	mājās.	
Tomēr	Dievs	neatmeta	Ābrāmam	ar	roku.	Viņš	neteica:	“Ābrām,	tu	
Mani	pievīli,	tādēļ	Es	par	tevi	vairs		nelikšos	ne	zinis!”	
Dievs	ir	ļoti	uzticams.	Viņš	nevar	lauzt	Savus	solījumus	pat	tad,	ja	
Viņa	bērns	ir	bijis	nepaklausīgs.
Varbūt	tu	esi	Dieva	bērns,	Jēzus	Kristus	ir	tavs	Glābējs,	bet,	līdzīgi	
Ābrāmam,	arī	tu	neesi	teicis	patiesību.	Tavs	vecākais	brālis	tavā	vietā	
izpildīja	kādu	mājasdarbu.	Kad	skolotāja	to	lasīja,	viņa	bija	ļoti	ap-
mierināta	un	jautāja:	“Vai	tu	pats	to	izdarīji?”	Un	tu	atbildēji:	“Jā.”	
Tu	meloji.	Tu	juties	nelāgi,	jo	zināji,	ka	tas	nebija	Dievam	patīkami.	
Vai	 tev,	kristietim,	kas	neesi	bijis	Dievam	patīkams,	 ir	 kāds	Dieva	
apsolījums?	Jā!	Ieklausies:	“Ja	atzīstamies	savos	grēkos,	tad	Viņš	ir	
uzticīgs	un	taisns,	ka	Viņš	mums	piedod	grēkus	un	šķīsta	mūs	no	
visas	netaisnības”	(1.	Jāņa	1:9).	Ja	tu	nožēlo	slikto,	ko	esi	darījis,	un	
izsūdzi	to	Dievam,	Viņš	tev	piedos.	To	Dievs	ir	apsolījis.	Protams,	
tev	jānokārto	lietas	ar	skolotāju.	Bet,	kristiešu	zēn	un	meitene,	ja	tu	
apgrēkojies,	atceries,	ka	Dievs	grib,	lai	tu	to	nožēlo.	Viņš	tev	apsola	
piedot.	Ja	reiz	esi	par	to	Dievam	izstāstījis,	tev	nav	vairs	jājūtas	vainī-
gam.	Dievs	ir	uzticams	pat	tad,	kad	mēs	Viņu	pieviļam.	Kā	Ābrāms	
varēja	par	to	priecāties!	
Uzlieciet Ābrāmu (P-1), Dieva simbolu (P-2) un zvaigznes (P-11)!

Kādu	nakti	Dievs	runāja	uz	Ābrāmu:	“Tev	būs	dēls.	Paskaties	debesīs	
un	skaiti	zvaigznes.	Tāda	būs	tava	ģimene	–	lielāka	nekā	var	saskaitīt.”	
Tas	bija	apsolījums	–	Ābrāmam	būs	dēls.	Bībelē	teikts,	ka	Ābrāms	
ticēja	Dievam	(no	1.	Moz.	15:6).
Noņemiet visas figūras!

5. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet Ābrāmu (P-1), Sāraju (P-13) un telti (P-14)!

Pagāja	gadi,	bet	dēla	joprojām	nebija!	Vai	Dievs	bija	aizmirsis?	Nē,	
Viņš	 nekad	neaizmirst	 solījumus!	Vai	Dievs	 bija	 pārdomājis?	Nē,	
Dievs	nekad	nepārdomā!	Vai	Dievs	būtu	atklājis,	ka	nespēj	izpildīt	
šo	solījumu?	Nē,	Dievam	nekas	nav	par	grūtu!	Viņš	izpildīs	solījumu	
Savā	laikā.	Bet	Ābrāms	un	Sāraja	nevarēja	saprast,	kādēļ	Dievs	tiem	
nebija	devis	apsolīto	bērnu.	Sāraja	bija	nogurusi	gaidīt.
Kādu	dienu	viņa	teica	savam	vīram:	“Esmu	pārāk	veca,	lai	man	būtu	
bērni.	Ņem	manu	kalponi	Hagari	par	otro	sievu,	un	viņa	tev	varēs	
dzemdēt	dēlu.”	
Tas	nebija	Dieva	plānā,	bet	Ābrāms	tā	izdarīja.	Arī	viņš	bija	noguris,	
gaidīdams	uz	Dieva	apsolījuma	piepildīšanos.	Viņš	aizmirsa	paļau-
ties	uz	Dievu.	Dievs	uzreiz	neizpilda	katru	apsolījumu,	bet	Viņš	to	
izpildīs	–	tas	ir	pilnīgi	droši.
Noņemiet visas figūras!

Attēls 1-5
Pirmsskolniekiem patiks 
iztēloties, ka viņi raugās 
debesīs un skaita zvaig-
znes.

Šī ir pirmā vieta, kur 
Rakstos minēta ticība 
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Attēls 1-6

Hagarei	piedzima	dēls	 Ismaēls.	Bet	 tas	nebija	 apsolītais	dēls.	Kad	
Ismaēlam	bija	13	gadu,	Dievs	vēlreiz	runāja	uz	Ābrāmu,	atkārtodams	
solījumu:	“Sārajai	būs	dēls”	(no	1.	Moz.	17:16).
Uzlieciet Ābrāmu (P-12) un Dieva simbolu (P-2).

Ābrāms	pasmējās	un	teica	Tam	Kungam:	“Vai	man,	kas	esmu	100	
gadus	 vecs,	 dzims	dēls?	Vai	 Sāraja,	 kurai	 ir	 90	 gadi,	 patiešām	var	
dzemdēt	dēlu?”	Tas	šķita	neiespējami.	Bet	Dievs	deva	apsolījumu,	
jo	Viņam	nekas	nav	neiespējams!	Dievs	pat	deva	Ābrāmam	citu	
vārdu		–	Ābrahāms,	kas	nozīmē	“daudzu	tautu	tēvs”.	Un	Sārajas	
vārds	tika	mainīts	uz	Sāra	(princese).	Šiem	jaunajiem	vārdiem	vaja-
dzēja	viņiem	palīdzēt	atcerēties	Dieva	brīnišķīgo	apsolījumu.
Vai	priecājies,	ka	Dievs	tur	katru	Savu	apsolījumu?	Ja	esi	kristietis,	tu	
vari	pasvītrot	apsolījumus,	ko	atrod	Bībelē.	Tas	palīdzēs	tos	atcerēties.	
Bet	svarīgāk	par	visu	ir,	lai	tu	ticētu,	ka	Dievs	tos	tur.
Romiešiem	8:28	ir	brīnišķīgs	apsolījums	katram	kristietim:	“Un	mēs	
zinām,	ka	tiem,	kas	Dievu	mīl,	visas	lietas	nāk	par	labu.”	Tas	nozīmē,	
lai	kas	arī	notiek	tavā	dzīvē,	bēdīgas	vai	priecīgas	lietas,	vai	vilšanās,	
Dievam	ir	plāns,	kādēļ	Viņš	to	pieļauj,	un	Viņš	to	visu	vērsīs	tev	par	
labu.	Dievs	bieži	izmanto	šo,	lai	darītu	mūs	līdzīgākus	Kungam	Jēzum.	
Uzticies	Dievam,	kad	piedzīvo	grūtības!	Ir	viegli	vainot	Dievu,	kad	
tava	mamma	vai	tētis	ir	slimi	vai	pat	nomirst.	Ja	tu	vaino	Dievu	un	
pārtrauc	ar	Viņu	sarunāties,	tā	nav	paļaušanās	uz	Viņa	apsolījumu.	
Ja	vaino	sevi	un	domā,	ka	tas	nebūtu	noticis,	ja	tu	būtu	bijis	laipnāks,	
arī	tad	neuzticies	Dieva	apsolījumam.	Kad	ir	grūtības	vai	bēdas,	saki	
Dievam,	ka	tici,	ka	Viņš	to	nokārtos!	Uzticies,	ka	Dievs	turēs	Savu	
solījumu!
Ja	neesi	kristietis,	ja	nekad	vēl	neesi	uzticējies	Jēzum	Kristum	kā	sa-
vam	Glābējam,	atceries	Viņa	īpašo	solījumu:	“Kas	nāk	pie	Manis,	to	
Es	tiešām	neatstumšu”	(Jāņa	6:37b).	Nāc	pie	Viņa	tagad,	lai	saņemtu	
visu	savu	grēku	piedošanu.	Viņš	apsola	tevi	neatraidīt.
 
 

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Ko	Dievs	lika	Ābrāmam	darīt,	kad	tas	dzīvoja	Ūrā?	(“Ābrām, atstāj 

savu zemi, savu tautu, pat savus radus un ej uz zemi, ko Es tev rādīšu.”)

2.	 Kādēļ	Ābrāms	paklausīja?	(Tādēļ, ka Dievs Ābrāmam apsolīja dot 
zemi, un Ābrāms uzticējās, ka Dievs turēs Savu solījumu.)

3.	 Ko	nozīmē	uzticēties	Dievam?	(Paļauties, ka Dievs darīs, ko solījis.)

4.	 Vai	vari	pateikt	vienu	no	Dieva	apsolījumiem?	 (Piem.: “Es tevi 
neatstāšu un tevi nepametīšu” Ebr. 13:5; “Kas pie Manis nāk, to Es 
tiešām neatstumšu” Jāņa 6:37b.)

5.	 Kas	gāja	kopā	ar	Ābrāmu	un	Sāraju?	(Ābrāma tēvs Tera, brāļa dēls 
Lats un kalpi.)

Dievam. Dievs pieskaitīja 
Ābrāma ticību par taisnī-
bu (Rom. 4:3; Gal. 3:6; 
Jēk. 2:23, Ebr. 11:8-12). 
Ābrāma ticība sākās, kad 
Dievs viņu Ūrā aicināja. 
Viņa paklausība bija 
ticības rezultāts. Raksti 
viscaur skaidri māca, ka 
pestīšana (kas taisno) 
iegūstama vienīgi ticībā.

Hagare bija ēģiptiešu kal-
pone, iespējams, dota līdz 
ar faraona bagātībām.
Dievs svētī Ismaēlu un 
apsola, ka arī viņam būs 
daudz pēcnācēju (1. Moz. 
17:20). 12 no Ismaēla cē-
lušies prinči veidoja arābu 
nāciju. Konflikts, kas 
cēlās starp Ismaēlu un 
Īzāku, bija priekšvēstnesis 
konfliktam, kas mūsdie-
nās risinās starp Izraēlu 
un arābu pasauli. 

CPA

CPN

Atkārtošanas 
spēle
Pēdiņu skrējiens
Izgrieziet divus pēdu 
nospiedumus (labo un 
kreiso) katrai komandai, 
skat. 56. lpp.
Nolieciet pēdiņas katrai 
komandai uz līdzenas 
virsmas vai pielīmējiet 
tām aizmugurē samta pa-
pīra strēmeles un novieto-
jiet uz flanelogrāfa. 
Sadaliet klasi divās 
komandās un pārmaiņus 
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6.	 Ko	nepareizu	Ābrāms	darīja	Ēģiptē?	(Viņš neuzticējās Dievam un 
teica, ka Sāraja ir viņa māsa.)

7.	 Pasaki	dažus	no	apsolījumiem,	kurus	Dievs	deva	Ābrāmam.	(“Es 
tevi darīšu par lielu tautu; Es tevi svētīšu; Es darīšu lielu tavu vārdu; tu 
būsi par svētību; tevī būs svētītas visas zemes ciltis; Es tev un Sārajai došu 
dēlu.”)

8.	 Kādēļ	šķita	neiespējami,	ka	Ābrāmam	un	Sārajai	varētu	būt	dēls?	
(Ābrāms un Sāraja bija pārāk veci, lai tiem varētu būt bērni.)

9.	 Kādēļ	tu	vari	būt	drošs,	ka	Dievs	tur	Savus	solījumus?	(Tādēļ, ka 
Viņš ir Dievs, kam nekas nav neiespējams.)

10.	 Kur	tu	atrod	Dieva	apsolījumus?	(Viņa Vārdā, Bībelē.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1.	 Kas	ir	apsolījums?	(Kaut kas, ko cilvēks apsola darīt.)

2.	 Kādus	divus	apsolījumus	Dievs	deva	Ābrāmam?	(Dievs viņu vadīs 
uz jaunu zemi; viņam būs daudz bērnu, mazbērnu un citu radu; viņš kļūs 
ievērojams; Dievs būs labs pret tiem, kuri izturēsies laipni pret viņa tautu, 
un sodīs tos, kuri izturēsies slikti; no Ābrāma pēcnācējiem nāks Glābējs.)

3.	 Kā	sauca	Ābrāma	dēlu?	(Ismaēls. Arī Īzāks, kaut gan tas nav minēts 
šajā stundā.)

4.	 Ko	Dievs	tev	apsola,	ja	tici	Jēzum	kā	savam	Glābējam	no	grēkiem?	
(“Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu” Jāņa 6:37b. Dievs apsola 
piedot tev grēkus, lai kādu dienu vari nokļūt Debesīs.)

Pārskata aktivitāte
Zvaigzne 
Iedodiet	katram	bērnam	59.	lpp.	parādīto	zvaigzni!
Katram	bērnam	jāizvēlas	kāds	no	Dieva	apsolījumiem	un	jāuzraksta	
uz	zvaigznes	kā	atgādinājums.
Mudiniet	bērnus,	lai	tie	pateicas	Dievam,	ka	Viņš	tur	Savus	solījumus,	
ikreiz,	kad	tie	redz	šo	zvaigzni!

vienai un otrai uzdodiet 
jautājumus!
Ja bērns atbild pareizi, 
viņš pavirza soli uz 
priekšu vienu no savas 
komandas pēdiņām. 
Komanda, kura tālāk 
aiziet, ir uzvarētāja.

Atkārtošanas 
spēle pirmsskol-
niekiem
Pēdiņu skrējiens

Rīkojieties, kā teikts 
iepriekš, bet izmantojiet 
tikai vienu pēdiņu pāri 
un nesadaliet bērnus 
komandās!
Turpiniet uzdot jautājumus 
(katru uzdodot vairāk 
nekā vienu reizi), kamēr 
abas pēdiņas sasniedz 
flanelogrāfa pretējo malu.
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2. stunda
Dāvana Ābrahāmam – dēls

Rakstu vietas
1.	Mozus	21:1-8;	22:1-14

Centrālā patiesība
Dievs	pārbauda	Savus	bērnus,	lai	stiprinātu	viņu	
ticību.

Pielietojums 
Atpestītajiem:				Grūtībās	paļaujies	uz	Dieva	

palīdzību!

Bībeles pants
“Es	zinu,	mans	Dievs,	ka	Tu	pārbaudi	sirdi	un	ka	
Tev	labi	patīk	tie,	kas	ir	atklāti…”	

1.	Laiku	29:17a

Uzskate
 ♦ Attēli	2-1,	2-2,	2-3,	2-4,	2-5	un	2-6	
vai
 ♦ figūras:	P-3,	P-8,	P-9,	P-10,	P-12,	P-13,	

P-14,	P-15,	P-16,	P-17,	P-18,	P-19,	P-20,	
P-21,	P-22	un	P-23.

 ♦ Vēlamais	fons:	Āra	un	kalnu	skati.
 ♦ Ja	šī	ir	īpaša	evaņģelizācijas	nodarbība	(skat.	

piez.	18.	lpp.),	varat	izmantot	arī	Kunga	
Jēzus	Kristus	figūras	un	zīdainīša	attēlu.

Pārskata aktivitāte
 ♦ Ja	iespējams	dabūt	magnetofonu	un	mikro-

fonu,	pēc	nodarbības	intervējiet	Ābrahāmu	
un	Īzāku.

Stundas vadlīnijas

Ievads 
Vai	nav	grūti	gaidīt	kaut	ko	īpašu?

Notikumu attīstība
1.	 Īzāka	piedzimšana.		 																				CPA

2.	 Īzāks	aug.

3.	 Ābrahāms	māca	Īzāku.

4.	 Dievs	prasa	Ābrahāmam	upurēt	Īzāku.	  CPA

5.	 Ābrahāms,	Īzāks	un	kalps	dodas	ceļā.		   CPA

6.	 Ābrahāms	un	Īzāks	atstāj	kalpu	un	iet	tālāk.	
              CPA

7.	 Īzāks	jautā:	“Kur	ir	jērs?”

8.	 Ābrahāms	atbild:	“Gan	Dievs	sagādās.”		CPA

9.	 Ābrahāms	liek	Īzāku	uz	altāra.	 									CPA

Kulminācija 
Ābrahāms	izvelk	nazi!

Noslēgums 
Eņģelis	saka:	“Neaiztiec	zēnu!”

Dievs	sagādā	jēru.

Ābrahāms	un	Īzāks	kopā	atgriežas	mājās.				CPA,
                   CPN
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Pielietojums neatpestītajiem bērniem
Šī var būt īpaša evaņģelizācijas stunda, lai parādītu, kā Dievs mūsu dēļ deva Savu Dēlu. Šajā gadījumā stundai nav 

īpaša pielietojuma neatpestītajiem bērniem. Tādēļ iesakām izmantot sekojošo, lai citā programmas daļā mācītu, kas 

ir Dieva bērni.

Parādiet zīdainīti!

Kad	ģimenē	ienāk	jauns	bērniņš,	tas	ir	aizraujošs	notikums.	Varbūt	
tev	ir	mazāks	brālītis	vai	māsiņa	un	tu	labi	atceries	dienu,	kad	viņš	
piedzima.
Vēl	svarīgāk	ir	piedzimt	Dieva	ģimenē	un	kļūt	par	Dieva	bērnu.	Kā	
tas	notiek?
♦ Tas	nenotiek	tad,	kad	tu	piedzimsti	kā	mazs	bērniņš.
♦	Tas	nenotiek,	ejot	baznīcā.
♦	Tas	nenotiek,	kad	nomirsti.
Bībelē	teikts,	kad	tas	notiek.	Paklausies!
Lasiet Jāņa 1:12!

Tie,	kuri	pieņem	Jēzu	Kristu	kā	Glābēju,	piedzimst	Dieva	ģimenē.	
Sliktais,	kas	ir	tavā	dzīvē,	tur	tevi	ārpus	Dieva	ģimenes,	bet	Jēzus	Kris-
tus	tās	visas	var	paņemt	prom.	Viņš	ir	dzīvs	un	var	ienākt	tavā	dzīvē.	
Ja	vēlies	novērsties	no	sliktajām	lietām	un	piederēt	Dieva	ģimenei,	
tad	tev	jāuzticas,	ka	Kungs	Jēzus	paņem	prom	visus	tavus	grēkus.	
Viņš	to	darīs,	kad	pēc	tā	lūgsi,	un	tu	piedzimsi	Dieva	ģimenē.	Dievs	
tevi	darīs	par	jaunu,	savādāku	cilvēku.	Viņš	būs	tavs	mīlošais	Debesu	
Tēvs.	Tā	tu	vari	kļūt	par	Dieva	bērnu.

Īpašā evaņģelizācijas stunda
Ja vēlaties šo izmantot kā īpašu evaņģelizācijas stundu, tad tālāk dotajā veidā varat vilkt paralēles ar Kunga Jēzus nāvi.

Īzāks	bija	mīļais	dēls.

Īzāks	darīja,	kā	tēvs	lika,	
un	gāja,	kur	tēvs	gāja.
Īzāks	nesa	malku.
Altāris	bija	kalnā.

Īzāka	nāve	bija	nepelnīta.

Īzāks	tika	izglābts	no	nāves.	

Necentieties	līdz	ar	tekstā	atklātajām	patiesībām	iemācīt	arī	visas	
iepriekšminētās.	Ir	vēlams	izvēlēties	vai	nu	vienu,	vai	otru	veidu.

Kungs	Jēzus	bija	Dieva	
mīļais	Dēls.
Kungs	Jēzus	paklausīja	
Tēvam.
Kungs	Jēzus	nesa	krustu.
Krusts	atradās	uz	Golgātas	
kalna.
Kungs	Jēzus	nebija	darījis	
neko	sliktu.	Viņš	mira	
grēcinieku	dēļ.
Kungs	Jēzus	augšāmcēlās	no	
nāves.
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Attēls 2-1

CPA

Stunda 
Vai	nav	grūti,	ja	jāgaida	uz	kaut	ko	sevišķu?	Tev	ir	apsolīts	dzimšanas	
dienā	uzdāvināt	datorspēli,	bet	ir	jāgaida.	Tu	kopā	ar	ģimeni	gatavojies	
aizraujoši	pavadīt	brīvdienas,	bet	līdz	tām	vēl	jāgaida	vairākas	nedēļas.	
Šķiet,	ka	tās	nekad	nepienāks.
Esmu	pārliecināts,	ka	Ābrāmam	un	Sārajai	bija	grūti	sagaidīt	Dieva	
apsolīto	dēlu.	Viņiem	bija	jāgaida	divdesmit	pieci	gadi!	Bet	pa	šo	laiku	
Dievs	bija	mainījis	Ābrāma	vārdu	uz	Ābrahāms	un	Sārajas	uz	Sāra.	
Tā	mēs	viņus	arī	turpmāk	sauksim.

1. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet telti (P-14) un Ābrahāmu (P-12)!

Beidzot	gaidīšana	bija	galā!	Kad	viņiem	piedzima	dēls,	Ābrahāmam	
bija	100	un	Sārai	90	gadu!
Uzlieciet Sāru (P-13) un mazo Īzāku (P-15)!

Viens	no	pirmajiem,	ko	mammas	un	tēti	dara,	ir	bērna	vārda	došana.	
Ābrahāms	un	Sāra	nosauca	bērniņu	par	Īzāku,	jo	tas	nozīmē	“smieša-
nās”.	Gan	Ābrahāms,	gan	Sāra	bija	smējušies,	dzirdot,	ka	tiem	vecumā	
piedzims	dēls.	Sāra	teica:	“Dievs	ir	licis	man	smieties,	un	ikviens,	kurš	
par	to	dzirdēs,	smiesies	ar	mani”	(1.	Moz.	21:6,	angļu	tulk.).
Skatoties	uz	 savu	mīļo	dēlu,	Abrahāms	un	Sāra	 juta,	ka	bija	vērts	
gaidīt.	Viņu	ticība	Dievam	bija	kļuvusi	stiprāka,	un	tie	gaidīja,	ka	Viņš	
turēs	Savus	solījumus.
Ne	vienmēr	ir	viegli	gaidīt.	Varbūt	tu	ģimenē	esi	vienīgais	kristietis.	
Tu	esi	lūdzis,	lai	Dievs	izglābj	mammu	un	tēti,	brāļus	un	māsas,	bet	tie	
joprojām	nav	kristieši.	Tu	turpini	lūgt	un	gaidīt.	Būtu	daudz	vieglāk,	
ja	Dievs	uzreiz	rīkotos.	Bet,	gaidot	uz	Dieva	atbildi,	tu	vari	mācīties	
Viņam	vairāk	uzticēties.	Katru	dienu	tev	jāpaļaujas	uz	Dieva	palīdzību,	
lai	kā	kristietis	dzīvotu	savas	ģimenes	vidū.	Tu	atklāj,	ka	Dievs	tev	
patiešām	palīdz.	Dievs	pieļauj	mums	šos	pārbaudījumus	vai	grūtības,	
lai	mēs	Viņam	vairāk	uzticētos.	
 
2. aina
Nomainiet Īzāku (P-15) ar figūru P-16!

Ābrahāmam	gaidīšana	beidzās,	pārbaude	bija	izturēta.	Bībelē	teikts,	
ka	viņš	uzaicināja	savus	draugus	uz	lielām	svinībām	Īzākam	par	godu,	
kad	tas	vēl	bija	mazs	zēns,	iespējams,	četrus	vai	piecus	gadus	vecs.	
Kā	Ābrahāms	lepojās	ar	savu	dēlu!
Īzākam	augot,	viņa	dzīve	droši	vien	bija	interesanta	un	aizraujoša. 
Viņa	ģimene	nedzīvoja	mājā,	bet	teltī,	bez	šaubām,	skaistā	teltī.	
Kad	Ābrahāmam	bija	jādodas	uz	citu	vietu,	lai	iegūtu	svaigu	zāli	un	
ūdeni	lopiem,	kamieļiem,	ēzeļiem,	aitām	un	kazām,	telti	vajadzēja	
nojaukt.	Īzākam	droši	vien	patika	šāds	dzīvesveids.

Izlasiet pats pantu no 

Bībeles vai  uzticiet to kādam 

vecākam  bērnam.

Pirmsskolniekiem patiks 

iztēloties, ka viņi palīdz 

Ābrahāmam barot lopus.
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3. aina
Uzlieciet altāri (P-8) un aunu (P-9)!

Īzāks	redzēja,	ka	Ābrahāms	pazīst	un	mīl	To	Kungu.	Esmu	pārlieci-
nāts,	ka	Ābrahāms	cītīgi	mācīja	Īzākam	par	Dievu.	Viņš	mācīja	pielūgt	
Dievu	un	pienest	upurus,	lai	saņemtu	grēku	piedošanu.	Īzāks	bieži	
redzēja,	kā	tēvs	vāca	akmeņus,	lai	celtu	altāri.	Zēns	redzēja,	ka	tēvs	
paņem	jēru,	sasien	tam	kājas	un	uzliek	uz	malkas.	Tad	ar	ātru	sava	
lielā	naža	dūrienu	viņš	jēru	nogalināja	un	asinis	plūda	pār	altāri.
“Dzīvnieks	mirst	mūsu	grēku	dēļ,”	Ābrahāms	izskaidroja.	“Dievs	ir	
teicis,	ka	jātop	izlietām	asinīm,	lai	varētu	piedot	grēkus.	(Sk.	3.	Moz.	
17:11	 un	Ebr.	 9:22)	Kad	bija	 izlietas	 dzīvnieka	 asinis,	 upuris	 tika	
sadedzināts.	To	sauca	par	“dedzināmo	upuri”.	
Uzlieciet uguni (P-10)!

4. aina
Noņemiet Ābrahāmu (P-12), Īzāku (P-16) un Sāru (P-13)! Virs altāra (P-8) uzlieciet krustu (P-3)!

Šodien	mums	Dievs	nav	jāpielūdz	šādā	veidā.	Jērs	uz	altāra	bija	vienīgi	
kā	simbols	Kungam	Jēzum	Kristum,	kuram	bija	jāmirst	pie	krusta	
mūsu	grēku	dēļ.	Jēzu	sauc	par	Dieva	Jēru,	kas	nes	pasaules	grēku	(Jāņa	
1:29).	Viņš	lēja	Savas	asinis,	lai	tiktu	piedoti	ne	tikai	mani	un	tavi,	bet	
arī	Ābrahāma	un	Īzāka	grēki.	Protams,	Jēzus	nāca	daudz	vēlāk	par	to	
laiku,	kad	Īzāks	mācījās	par	šiem	dzīvnieku	upuriem.
Noņemiet krustu (P-3), altāri (P-8), āzi (P-9) un uguni (P-10)!

Kādu	rītu,	ļoti	agri,	Abrahāms	modināja	savu	dēlu.	“Īzāk,	celies!	Laiks	
celties!”	Kādēļ	viņš	tik	agri	modināja	Īzāku?
Dievs	tajā	naktī	bija	saucis:	“Ābrahām!”
“Šeit	es	esmu!”	Ābrahāms	bija	atbildējis.
“Es	gribu,	lai	tu	ņem	savu	dēlu,	savu	vienīgo	dēlu	Īzāku,	kuru	tu	mīli.	
Ej	uz	Morija	zemi	un	upurē	tur	viņu	Man	kā	dedzināmo	upuri.	Kad	
tu	tur	ieradīsies,	Es	tev	pateikšu,	uz	kura	kalna	tev	upurēt	savu	dēlu.”
Bībelē	teikts:	“Dievs	pārbaudīja	Ābrahāmu”	(1.	Moz.	22:1).	Kas	par	
pārbaudi!	Kaut	kas	tik	ļoti	grūts,	kas	Ābrahāmam	jādara	–	jāupurē	paša	
mīļais	dēls!	Tas	droši	vien	bija	visgrūtākais	brīdis	Ābrahāma	dzīvē.	
Esmu	pārliecināts,	ka	viņš	bija	nobēdājies	un	neizpratnē.
Ja	tu	mīli	Kungu	Jēzu	Kristu,	dzīve	ne	vienmēr	būs	viegla.	Dievs	
nekad	nav	 apsolījis	 vieglas	 dienas.	Tā	 vietā	 Jēzus	 teica:	 “Pasaulē	
jums	 ir	bēdas”	(Jāņa	16:33).	Bēdas	 ir	pārbaudījumu	 laiks.	Varbūt	
tieši	tagad	tavā	dzīvē	ir	grūtības:	vecmāmiņa	ir	ļoti	slima,	skolā	ir	
uzdevumi,	kurus	nesaproti,	vecāki	daudz	strīdas.	Tu	nesaproti,	kādēļ,	
kad	gan	esi	Dieva	bērns,	Viņš	pieļauj	tam	visam	notikt	tavā	dzīvē.	
Bībelē	teikts,	ka	Dievs	bieži	sūta	šos	pārbaudījumus,	lai	stiprinātu	
mūsu	 ticību	Viņam.	Kad	 tev	 ir	 grūtības,	 lūdz	Dievam	palīdzību!	
Viņš	palīdzēs,	tu	pats	to	būsi	piedzīvojis	un	kļūsi	stiprāks	kristietis.	
Tāpēc	necīnies	pret	Dievu,	 nevaino	Viņu	par	 grūtām	 lietām.	Tā	
vietā	 paļaujies,	 ka	Viņš	 tev	 palīdzēs	 grūtībās!	 Tas	 bija	 jādara	 arī	
Ābrahāmam,	sastopoties	ar	šo	smago	pārbaudījumu.

Pirmsskolniekiem parādiet 

“gādības” simbolu!

Vēsturnieks Jozefs lēš, ka šo 

notikumu laikā Īzākam bija 

25 gadi.

Arī Ismaēls bija Ābrahāma 

dēls, bet vienīgi Īzāks bija 

apsolījuma dēls (Ebr. 11:17-

19).

Morija – kalnu grēda ārpus 

Jeruzālemes, apmēram trīs 

dienu gājumā no Bēršebas, 

kur dzīvoja Ābrahāms un 

Īzāks.

Tā ir tā pati vieta, kur vēlāk 

Salamans uzcēla Templi. Jūdi 

tic, ka dedzināmais altāris 

Templī atradās tajā pašā 

vietā, kur bija Ābrahāma 

altāris. Tagad šajā vietā 

atrodas musulmaņu Klints 

mošeja. (Nelson’s Illustrated 

Bible Dictionary, Thomas 

Nelson Publishers, Nashville, 

1986.)
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Attēls 2-3

CPA

“Dievs	teica,	lai	mēs	ejam	uz	Morija	kalnu	Viņu	pielūgt,”	tajā	agrajā	
rītā	Ābrahāms	droši	vien	skaidroja	Īzākam.	“Tas	ir	triju	dienu	gājums,	
tādēļ	mums	jādodas	ceļā	agri.”

5. aina
Uzlieciet Īzāku (P-17), Ābrahāmu (P-12), ēzeli (P-18), malku (P-19) ēzeļa mugurā telts (P-14) priekšā!

Sākās	gatavošanās	ceļam.	Ābrahāms	saskaldīja	nedaudz	malkas,	sa-
sēja	un	uzlika	ēzelim	mugurā.	Arī	divi	kalpi	gatavojās	iet	līdzi.	Tiem	
vajadzēja	matračus	gulēšanai	un	segas.	Iespējams,	ka	Sāra	gatavoja	
pārtiku	ceļam.	Viņa	paliks	mājās.
Drīz	vien	viņi	atvadījās	no	Sāras	un	devās	uz	Moriju.
Noņemiet telti (P-14) un nolieciet figūras ceļojuma pozīcijā!

Iespējams,	ka	Ābrahāms	bija	ļoti	kluss,	varbūt	viņam	acīs	sariesās	asa-
ras,	domājot	par	Īzāka	upurēšanu.	Vai	Dievs	nemīlēja	Ābrahāmu,	ka	
prasīja	darīt	ko	tādu?	Nē!	Ābrahāms	zināja,	ka	Dievs	viņu	mīl.	Tādēļ,	
ka	Ābrahāms	bija	par	to	pārliecināts,	viņš	spēja	uzticēties	Dievam	pat	
šajā	grūtajā	pārbaudījumā.	
Kad	Dievs	pieļauj	grūtības	 tavā	dzīvē,	 tas	nenozīmē,	ka	Viņš	 tevi	
nemīl.	Dievs	nekad	nepārstāj	tevi	mīlēt.	Reizēm	tieši	tādēļ,	ka	Dievs	
tevi	ļoti	mīl,	Viņš	pieļauj	grūtības.	Dievs	tev	dos	drosmi	izturēt	pār-
baudījumu.	Viņš	nekad	nepieļaus	to,	kas	tev	par	grūtu.	Varbūt	tavam	
tētim	nav	darba,	varbūt	tevi	nepieņēma	skolā,	kurā	gribēji	iet.	Uzticies	
Dievam,	ja	šādas	lietas	notiek!	Ja	tā	darīsi,	tava	ticība	kļūs	stiprāka.	
Caur	minēto	pārbaudījumu	Ābrahāma	ticība	stiprinājās.
Pirmā	diena.	Pirmā	nakts.	Otrā	diena.	Otrā	nakts.	Trešā	diena.	Trešajā	
dienā	viņi	ieraudzīja	Morijas	kalnu.	Varbūt	Ābrahāms	rādīja	to	savam	
dēlam:	“Tur	mēs	pielūgsim	Dievu,	Īzāk.”
Ābrahāms	 teica	 saviem	kalpiem:	 “Jūs	 ar	 ēzeli	 gaidiet	 šeit.	Mēs	 ar	
Īzāku	kāpsim	tajā	kalnā.	Mēs	pielūgsim	Dievu	un	tad	nāksim	atpakaļ	
pie	jums.”
Noņemiet visas figūras!

6. aina
Uzlieciet Ābrahāmu un Īzāku (P-20), un malku (P-19) Īzākam mugurā!

Ko	Ābrahāms	teica?	“Mēs	nāksim	pie	jums	atpakaļ.”	Ja	Dievs	gribēja,	
lai	Īzāks	ir	dedzināmais	upuris,	kā	viņš	varētu	nākt	atpakaļ?	Bībelē	
teikts,	ka	Ābrahāms	ticēja,	“ka	arī	no	miroņiem	Dievs	spēj	uzmodināt”	
(Ebr.	11:19).	Ja	Īzāks	tiktu	upurēts,	Dievs	viņu	varētu	uzmodināt	no	
mirušajiem.	Cik	Ābrahāmam	bija	stipra	ticība!
Grūtībās	Ābrahāms	bija	iemācījies	uzticēties	Dievam.	Vilšanās,	sāpi-
nājuma	vai	bēdu	brīžos	tava	ticība	Dievam	var	kļūt	stiprāka,	uzticoties,	
ka	Viņš	visu	vērsīs	par	labu.	Ja	vienmēr	viss	būtu	viegli,	tava	paļāvība	
uz	Dievu	būtu	vāja.	Tas	ir	līdzīgi	kā	ar	koku.	Sausuma	periodos,	kad	
nav	lietus,	koka	saknes	iet	dziļāk	un	dziļāk	augsnes	mitrajos	slāņos.	
Tas,	protams,	koku	dara	stiprāku.	Vētrām	nākot,	tas	var	palikt	stingri	
stāvam,	jo	tā	saknes	ir	laistas	dziļi	zemē.

Pirmsskolniekam grūts 

pārbaudījums var būt, ja 

mamma viņu aizved uz 

bērnudārzu vai pati aiziet 

pagulēt.

Lai pirmsskolnieki skaita die-

nas un iet kopā ar Ābrahāmu.

Varat sagatavot kādu bērnu, 

kurš nolasīs Ābrahāma 

vārdus.
Attēls 2-4

CPA



Patriarhi

22

Kristiešu	zēns	Miks	bija	līdzīgs	kokam.	Viņš	mīlēja	Kungu	Jēzu,	bet	tā	
brālis	nē,	un	Mikam	bija	grūtības.	Kad	Miks	lasīja	Bībeli,	brālis	ieslēdza	
radio,	apsaukāja	un	apmeloja	viņu.	Kādreiz	Miks	Tam	Kungam	teica:	
“Dievs,	kādēļ	ir	tik	grūti?	Esmu	gatavs	padoties.	Lūdzu,	palīdzi	man	
palikt	Tev	uzticīgam!”	Paļaušanās	uz	Dieva	palīdzību	bija	kā	sakņu	
laišana	dziļi	zemē.	Dievs	neatņēma	grūtības,	bet	palīdzēja	neatmaksāt	
ar	ļaunu.	Kādu	vakaru	Mikam	bija	izdevība	pastāstīt	brālim,	ko	nozīmē	
būt	patiesam	kristietim.	Tas	Mikam	nācās	grūti,	bet	viņš	vairāk	nekā	
jebkad	paļāvās	uz	Dievu.	Jā,	šādi	pārbaudījumi	ir	grūti,	bet	Dievam	ir	
labs	iemesls,	lai	tos	pieļautu.	Dievam	bija	iemesls,	kādēļ	Viņš	prasīja	
Ābrahāmam	upurēt	dēlu.
Viņi	abi	atstāja	kalpus	un	devās	tālāk.	Īzāks	nesa	malku.	Ābrahāms	
paņēma	 lielo	 nazi,	 ar	 kuru	 viņš	mēdza	 nogalināt	 upurdzīvniekus.	
Kādu	brīdi	neviens	neko	nerunāja.	Bet	arī	Īzāks	domāja	un	nespēja	
vairs	ilgāk	paturēt	to	pie	sevis.
“Tēvs,”	viņš	teica.
“Jā,	dēls,”	Ābrahāms	atbildēja.
“Skaties,”	teica	Īzāks,	“šeit	ir	uguns	un	malka,	bet	kur	tad	ir	jērs	de-
dzināmajam	upurim?”
Ābrahāmam	būs	vajadzējis	daudz	laika,	lai	spētu	atbildēt.	Viņam	bija	
cieši	 jāsakož	zobi,	 lai	nesāktu	raudāt.	Tad	Ābrahāms	teica:	“Dievs	
pats	sagādās	jēru	dedzināmajam	upurim,	mans	dēls.”	Un	tie	turpināja	
kopā	iet	tālāk.
Dievs	sagādās.	Šie	brīnišķīgie	vārdi	parādīja	Ābrahāma	ticību	Dievam	
visgrūtākajā	pārbaudījumā,	kāds	viņam	jebkad	bijis.	Ja	esi	kristietis,	arī	
tu	vari	paļauties	uz	Dieva	palīdzību,	lai	kāda	būtu	tava	problēma.	Ja	
tā	darīsi,	tad	piedzīvosi,	ka	Viņš	tev	dos	drosmi	un	palīdzēs	rīkoties	
pareizi.
Noņemiet visas figūras!

7. aina
Vēlamais fons: kalnu ainava. Uzlieciet Ābrahāmu (P-12) un Īzāku (P-17)!

Jo	tālāk	viņi	gāja,	jo	smagāks	kļuva	Ābrahāma	pārbaudījums.	Beidzot	
tie	bija	kalna	virsotnē.
Ābrahāms	sāka	vākt	akmeņus,	lai	uzceltu	altāri.	Īzāks	palīdzēja.	Bei-
dzot	altāris	bija	gatavs.
Uzlieciet altāri (P-8) un malku (P-19)!

Tad	Ābrahāms	paņēma	malkas	klēpi	un	uzlika	to	uz	altāra.	Bībelē	nav	
tieši	pateikts,	kas	notika	tālāk,	bet	varēja	būt	apmēram	tā.
Ābrahāms	izskaidroja,	ko	gatavojās	darīt	un	kāpēc.	“Dievs	man	prasīja	
šodien	darīt	ko	savādu.	Es	nesaprotu,	es	vienīgi	zinu,	ka	jāpaklausa.”	
Iespējams,	ka	pār	Ābrahāma	vaigiem	ritēja	asaras,	kad	viņš	skaidroja:	
“Dievs	man	ir	prasījis	vest	tevi	uz	šo	kalnu	un	upurēt	kā	dedzināmo	
upuri.	Es	nezinu,	ko	Dievs	gatavojas	darīt.	Bet	es	zinu,	ka	mēs	varam	
Viņam	uzticēties.	Esmu	pārliecināts,	ka	Viņš	par	mums	gādās.	Man	
jāpaklausa	Dievam.”

Varat sagatavot kartītes 

ar dialoga tekstu, lai divi 

bērni nospēlē sarunu starp 

Ābrahāmu un Īzāku.
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CPAReizēm	ir	ļoti	grūti	izšķirties	par	paklausību	Dievam.	Norai	tas	bija	
ļoti	grūti.	Viņa	vēlējās	kopā	ar	klasi	doties	ceļojumā,	bet	vecākiem	
nebija	naudas.	Kādu	dienu	pa	ceļam	uz	skolu	Nora	uz	ielas	atrada	tieši	
vajadzīgo	naudas	summu.	Kāds	no	klases	to	bija	pazaudējis.	Neviens	
nezināja,	ka	viņa	to	atradusi.	Viņa	to	varēja	izmantot	ceļojumam	vai	
arī	atdot	skolotājai,	lai	noskaidrotu,	kam	tas	pieder.	Ja	Nora	izšķiras	
paklausīt	Dievam,	tad	ko	viņa	darīs	un	kāpēc?
Ļaujiet bērniem atbildēt!

Norai	 tas	 bija	 grūts	 pārbaudījums,	 bet	Dievs	 palīdzēja	 paklausīt	
Viņam.	Šī	pārbaudījuma	dēļ	Nora	kļuva	 labāka	kristiete.	Ja	tu,	kas	
mīli	Kungu	Jēzu,	piedzīvo	līdzīgus	pārbaudījumus,	uzticies,	ka	Dievs	
palīdzēs	Viņam	paklausīt!	Tieši	to	darīja	Ābrahāms.	
 
8. aina
Uzlieciet Īzāku (P-17)! Uzlieciet Īzāku (P-21) uz altāra un malkas (P-8 un P-19)!

Kad	Ābrahāms	bija	izskaidrojis,	ko	darīs,	viņš	ar	virvi	sasēja	Īzākam	
rokas	uz	muguras.	Īzāks	necentās	viņu	aizkavēt.	Viņš	to	būtu	varējis.	
Viņš	bija	stiprāks	par	tēvu.	Viņš	viegli	būtu	varējis	aizskriet	prom.	
Īzākam	gan	droši	vien	bija	daudz	jautājumu,	bet	viņš,	guļot	uz	malkas,	
paklausīja	un	ļāva	Ābrahāmam	sasiet	savas	kājas.	Daudz	reižu	viņš	
bija	redzējis,	kā	uz	altāra	mirst	dzīvnieki.	Īzāks,	redzot	tēvu	izraujam	
lielo	nazi,	droši	vien	aizvēra	acis.
Nomainiet Ābrahāmu (P-12) ar figūru P-22!

Pēkšņi	balss	sauca:	“Ābrahām!”
Īzāks	atvēra	acis.	Viņš	dzirdēja	tēvu	atbildam:	“Šeit	es	esmu.”
Viņu	sauca	eņģelis	no	Debesīm.	
Tas	teica:	“Neaizskar	zēnu,	nedari	viņam	nekā	ļauna!	Nu	es	zinu,	ka	
tu	bīsties	Dievu,	jo	tu	Manis	dēļ	neesi	saudzējis	savu	vienīgo	dēlu.”
Cik	Īzāks	bija	laimīgs,	dzirdot	šo	balsi!

9. aina
Ielieciet ērkšķu krūmā aunu (P-23)! Nomainiet Ābrahāmu (P-22) ar figūru P-12!

Ābrahāms	pagriezās.	“Īzāk,	paskaties!	Ērkšķu	krūmā	ar	ragiem	bija	
ieķēries	auns!”
Tas	 bija	 upuris!	Dievs	 bija	 sagādājis	 dedzināmo	upuri!	Ābrahāms	
paņēma	aunu	un	uzlika	uz	altāra	Īzāka	vietā.
Noņemiet ērkšķu krūmā ieķērušos aunu (P-23)! Nomainiet Īzāku (P-21) ar figūru P-17! Uzlieciet aunu (P-9) uz 

altāra un malkas (P-8 un P-19)!

Ābrahāms	pielaida	malkai	uguni.
Uzlieciet uguni (P-10)!

Tika	pienests	upuris	–	dedzināmais	upuris.	Stāvēdams	pie	altāra,	Īzāks,	
iespējams,	no	visas	sirds	pateicās	Dievam.	Auns	bija	miris	viņa	vietā.	

Attēls 2-5

Attēls 2-6

Jahve-jire (1. Moz. 22:14). 

Vārds jire burtiski nozīmē 

“redzēt”. Tas sevī ietver 

paredzēšanas ideju. Šo 

Dieva vārdu varētu tulkot 

“Dievs to redzēs”. Dievs jau 
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CPA

Tev	arī	vajag	atcerēties	pateikties	Dievam,	kad	Viņš	tev	palīdz	grūtībās.
Tēvs	un	dēls	kopā	atgriezās	mājās.	Neviens	no	viņiem	neaizmirsa	
šo	dienu,	šo	grūto	pārbaudījumu.	Ābrahāms	izturēja	pārbaudījumu.	
Viņš	parādīja,	ka	viņa	 ticība	Dievam	ir	 īsta.	Dievs	dod	šos	grūtos	
laikus,	lai	mēs	sev	un	citiem	parādītu,	ka	patiesi	paļaujamies	uz	Viņu	
(1.	Pēt.	1:7).	Kad	viss	iet	labi,	ir	viegli	runāt	par	uzticēšanos	Dievam,	
bet	vienīgi	patiesi	kristieši	spēj	uzticēties	Viņam	grūtos	laikos.	Ja	tu	
mīli	Kungu	Jēzu,	tad	atceries,	ka	Dievam	ir	brīnišķīgs	un	īpašs	iemesls	
pieļaut	problēmas	un	grūtības.	Viņš	tās	izmantos,	lai	darītu	tevi	par	
stiprāku	kristieti.	Pateiksimies	tagad	Dievam,	ka	Viņš	zina,	kādēļ	ir	
problēmas.	Lūgsim,	lai	Viņš	mums,	tām	cauri	ejot,	palīdz	kļūt	līdzī-
gākiem	Kungam	Jēzum.	
Noslēdziet ar lūgšanu!

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Man	bija	 90	 gadu,	 kad	 ar	mani	 notika	 kaut	 kas	 tāds,	 kas	 lika	

smieties.	Kas	es	esmu?	(Sāra)

2.	 Es	 esmu	 Ābrahāma	 un	 Sāras	 dēls.	 Mans	 vārds	 nozīmē	
“smiešanās”.	Kas	es	esmu?	(Īzāks)

3.	 Kādēļ	mēs	vairs	Dievam	nepienesam	dzīvnieku	upurus?	(Tādēļ, 
ka Kungs Jēzus, Dieva Jērs, mira pie krusta par pasaules grēkiem.)

4.	 Kādēļ	Dievs	Savu	bērnu	dzīvē	pieļauj	grūtības?	(Lai mūs pārbaudītu 
un stiprinātu mūsu ticību.)

5.	 Ko	Īzāks	jautāja	Ābrahāmam,	kad	tie	gāja	pienest	Dievam	upuri?	
(Kur ir jērs dedzināmajam upurim?)

6.	 Ko	 Ābrahāms	 atbildēja	 Īzākam?	 (“Dievs pats sagādās jēru 
dedzināmajam upurim, mans dēls.”)

7.	 Kādēļ	Ābrahāms	kalpiem	teica:	“Mēs	nāksim	atpakaļ”?	(Ābrahāms 
ticēja, ka Dievs spēj Īzāku uzmodināt pat no mirušajiem.)

8.	 Kas	nomira	Īzāka	vietā?	(Aita vai auns.)

9.	 Raksturo,	kā	kristietis	nepareizā	veidā	var	reaģēt	uz	grūtībām	savā	
dzīvē!	(Piem., vainot Dievu savās grūtībās.)

10.	 Raksturo,	kā	pareizā	veidā	kristietis	var	reaģēt	uz	dzīves	grūtībām.	
(Piem., lūgt Dievam palīdzību un uzticēties, ka Viņš visu vērsīs par labu.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1.	 Kas	aizkavēja	Ābrahāmu	upurēt	Īzāku	uz	altāra?	(Tā Kunga eņģelis.)

2.	 Ko	Dievs	Ābrahāmam	sagādāja	likšanai	uz	altāra	dēla	vietā?	(Aitu 
vai aunu.)

iepriekš zina vajadzību un jau par 

to gādā. (Names of God, Moody 

Press, Chicago, 1944.)

Atkārtošanas spēle
Attēlu kolekcija

Izgrieziet 12 attēlus, kas 
paredzēti 2.-4. stundai!
Nokopējiet un izgrieziet 
divus 57. lpp. dotos 
simbolus un tad uzlīmē-
jiet katru uz attēliem, lai 
iznāktu seši atbilstoši 
pāri! (Punktu vērtības tiks 
izmantotas 3. stundā.)
Apgrieziet attēlus un no-
lieciet uz līdzenas virsmas 
vai arī pie flanelogrāfa, ie-
priekš pielīmējot attēliem 
samta papīru vai flaneļa 
audumu!
Kad bērns atbild pareizi 
uz jautājumu, viņš var 
apgriezt divus attēlus. 
Ja simboli saskan, viņš 
var paturēt attēlus līdz 
spēles beigām. Ja simboli 
neatbilst, attēlus atliek 
atpakaļ un uzdod nākamo 
jautājumu.
Spēle turpinās, līdz atbil-
dēti visi jautājumi.
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3.	 Ko	Dievs	deva,	lai	tas	mirtu	tavu	grēku	dēļ?	(Savu Dēlu, Kungu 
Jēzu Kristu.)

4.	 Ko	Dievs	dod,	kad	tu	tici	Jēzum? (Pestīšanu, grēku piedošanu.)

Pārskata aktivitāte
Ja iespējams, sagādājiet magnetafonu un mikrofonu, lai pēc stundas intervētu Ābrahāmu un Īzāku. Puse no bērniem 

var tēlot Ābrahāmu, puse – Īzāku. Jūs vai palīgs varat uzdot jautājumus. Piemēram:

1.	Īzāk,	kas	tev	bija	jautājams	tēvam,	kad	jūs	kopā	kāpāt	kalnā?
2.	Ābrahām,	ja	tu	mīlēji	savu	dēlu,	kā	varēji	viņu	upurēt?
3.	Īzāk,	kurš	brīdis	tev	bija	visšausmīgākais?
4.	Īzāk,	kā	tu	tad	juties?
5.	Ābrahām,	kādēļ	tu	biji	pārliecināts,	ka	jūs	abi	atgriezīsieties	mājās?
6.	Īzāk,	ko	no	tās	dienas	tu	vienmēr	atcerēsies?
7.	Ābrahām,	 kāpēc,	 kļūstot	 vecākam,	 tu	Dievam	uzticies	 arvien	
vairāk?

Pārskata aktivitāte
Izvēle paklausīt
Pārrunājiet	grūtības,	ar	kādām	bērni	var	saskarties	(sk.	tālāk).	Lai	bērni	
padomā,	kādos	veidos	katrā	gadījumā	viņi	varētu	paklausīt	Dievam	un	
kādas	būtu	iespējamās	pozitīvās	un	negatīvās	sekas.	Tad	pārrunājiet,	
kādēļ	Dievs	varētu	pieļaut	pārbaudījumus	(piem.,	lai	stiprinātu	ticību,	
palīdzētu	citiem	saskatīt	bērnos	Jēzu,	darītu	viņus	spējīgus	palīdzēt	
citiem	u.c.).	Uzsveriet,	 ka	 bieži	 vien	mēs	 nezināsim,	 kādēļ	 notiek	
tādas	lietas,	bet	mums	vienmēr	jāpaklausa	Dievam	un	jāļauj	Viņam	
pat	grūtības	izmantot	labiem	mērķiem!
·	 Tavi	futbola	treniņi	tiek	pārcelti	uz	svētdienu	rītiem.
·	 Tavs	labākais	draugs	pievienojas	bērniem,	kuri	smēķē.
·	 Klasesbiedrs	lūdz,	lai	tu	viņam	kontroldarbā	palīdzi	nošpikot.
·	 Tavi	vecāki	vairs	neiet	baznīcā.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Attēlu kolekcija
Sekojiet iepriekš dotajiem 
norādījumiem! Uzdodiet 
pirmsskolniekiem jautāju-
mus no 1. un 2. stundas.
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3. stunda
Ābrahāms meklē savam dēlam līgavu

Rakstu vieta
1.	Mozus	24;	15:2

Centrālā patiesība
Dievs	vada	Savus	bērnus.

Pielietojums 
Atpestītajiem:	Lūdz,	lai	Dievs	atklāj	Savu	gribu	

katrā	tavā	lēmumā!

Bībeles pants
“Es	tevi	mācīšu	un	rādīšu	ceļu,	pa	kuru	tev	jāstai-
gā,	Es	pār	tevi	turēšu	nomodā	Savu	aci.”

	Psalmi	32:8

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

vai

 ♦ figūras:	P-6,	P-14,	P-24,	P-25,	P-26,	P-27,	
P-28	un	P-29.

 ♦ Vēlamais	fons:	Āra	skats.	1.	ainai	varat	
izmantot	telts	fonu	un	nelietot	telts	attēlu	
(P-14).

 ♦ Sagatavojiet	uzrakstus:	“Dievs	vada	caur	
lūgšanu”,	“Bībele”	un	“Citi	kristieši”!

 ♦ Elektroierīces	instrukcija.

Stundas vadlīnijas

Ievads 

Iepazīstināšana	ar	vadības	principu.

Notikumu attīstība

1.	 Ābrahāms	dod	norādījumus	kalpam,	kādu	
sievu	Īzākam	meklēt.	 	 								CPA

2.	 Eliēzers	atstāj	Ābrahāma	namu.

3.	 Eliēzers	nonāk	pie	akas	netālu	no	Nahoras	
pilsētas. 

4.	 Viņš	lūdz	Dieva	vadību.	 	 									CPA

5.	 Eliēzers	lūdz	Rebekai	padzerties,	un	viņa	
atsaucas.	 	 	           CPA

6.	 Eliēzers	pateicas	Dievam.	 	          CPA

7.	 Eliēzers	dodas	uz	Rebekas	māju.

8.	 Viņš	izstāsta	visu,	kas	noticis.

9.	 Rebekas	tēvs	un	brālis	saka:	“Tas	ir	no	Dieva!”	
                      CPA

10.	Nākamajā	rītā	Rebekas	ģimene	grib	aizkavēt	
došanos	prom.

11.	Rebeka	saka:	“Es	iešu.”

Kulminācija 

Īzāks	un	Rebeka	satiekas.

Noslēgums 

Rebeka	kļūst	Īzāka	sieva.	 	 								 CPA
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Pielietojums neatpestītajiem bērniem
Šajā stundā nav dots pielietojums neatpestītajiem bērniem. Tādēļ ieteicams, ka jūs citā stundas daļā 
izmantotu sekojošos ieteikumus, vēršoties pie neatpestītajiem bērniem.

Šeit	man	ir	lietošanas	instrukcija	(nosauciet elektroierīci, kuras instrukciju 
jūs rādāt).	Kad	es	nopirku	savu	__________,	es	rūpīgi	izlasīju	ražotāja	
instrukciju.	Cilvēki,	kuri	to	uztaisīja,	vislabāk	zina,	kā	tas	darbojas.	
Ja	es	nelasītu	un	neievērotu	ražotāja	norādījumus,	rastos	problēmas.

Šeit	man	ir	cita,	daudz	svarīgāka	instrukcija!

Paceliet Bībeli!

Tie	ir	norādījumi	man	un	tev,	un	tie	nāk	no	mūsu	Radītāja	–	Dieva.	
Protams,	ka	Viņš	vislabāk	zina,	kā	mums	dzīvot.

Šajos	norādījumos	pateiktas	ļoti	svarīgas	lietas.	Tajos	teikts,	ka	mēs	
visi	esam	aizgājuši	no	Dieva,	nepaklausot	Viņam.

Mēs	lasām,	ka	Jēzus	Kristus,	Dieva	vienīgais	Dēls,	tika	sodīts	mūsu	
nepaklausības	dēļ	un	mira	pie	krusta.

Parādiet krusta attēlu!

Bet	 tagad	Viņš	nav	miris.	Viņš	 atkal	 kļuva	dzīvs	un	dzīvo	mūžīgi	
mūžam.

Parādiet kapa attēlu!

Viņš	var	nokārtot	 tavas	un	Dieva	attiecības.	Viņš	var	piedot	visus	
tavus	 grēkus	un	palīdzēt	pildīt	Bībeles	norādījumus.	Bībelē	 teikts:	
“Nožēlojiet	savus	grēkus	un	atgriezieties,	lai	jūsu	grēki	tiek	izdeldēti”	
(Ap.	3:19).

Parādiet apgriešanās bultu!

Atgriezies	no	ļaunajiem	ceļiem!	Uzticies,	ka	Jēzus	Kristus	dara	tevi	
taisnu	Dieva	priekšā!	Tad	visi	tavi	grēki	tiks	izdeldēti.	Ir	ļoti	svarīgi,	
ka	tu	paklausi	Radītāja	norādījumiem.

Jūs pats varat pagatavot 
šos vienkāršos attēlus un 
izņemt tos no Bībeles, lai 
mācīšanas gaitā parādītu.
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Attēls 3-1

CPA

Stunda 
Kad	tu	taisi	lidojošo	pūķi,	kā	zini,	kuru	detaļu,	kur	pielīmēt?	Vai	kā	
adot	zini,	kuru	valdziņu,	kā	izadīt,	vai	cik	valdziņi	vispār	jāuzņem	uz	
adatas?
Lai bērni atbild uz jautājumu!

Tu	seko	norādījumiem.	Ja	tava	ģimene	dodas	uz	vietu,	kur	nekad	nav	
bijuši,	 arī	 tad	vajadzīgi	norādījumi.	 Ir	 vajadzīgs	kāds,	 kurš	 izstāsta	
vai	uzraksta,	pa	kuru	ceļu	braukt.	Cits	vārds,	kurš	izsaka	to	pašu,	ko	
“norādījumu	došana”,	ir	“vadība”.	Abi	atklāj,	“ko	darīt”	vai	“kur	iet”.	
Ābrahāma	galvenajam	kalpam,	šķiet,	vārdā	Eliēzeram,	bija	dots	ļoti	
svarīgs	uzdevums.	Viņam	noteikti	bija	vajadzīga	vadība.

1. aina
Vēlamais fons: āra skats ar telti (P-14) vai telts fons. Uzlieciet Ābrahāmu (P-24) un Eliēzeru (P-25)!

Sāra	bija	mirusi	un	Ābrahāms	kļuvis	vecs.	Ābrahāms	domāja	par	savu	
dēlu	Īzāku.	“Īzākam	vajadzīga	sieva,”	viņš	sprieda	pie	sevis.	
Tādēļ	viņš	pasauca	savu	galveno	kalpu	Eliēzeru.	“Dod	man	svinīgu	
solījumu,”	Ābrahāms	teica	kalpam,	“ka	tu	neņemsi	Īzākam	par	sievu	
kādu	no	kānaānietēm,	kas	pielūdz	elkus	un	dara	citas	sliktas	lietas.	
Es	gribu,	 lai	 tu	ej	uz	manu	tēvzemi,	pie	maniem	radiem	un	atved	
Īzākam	sievu.”
Tolaik	tas	nebija	nekas	savāds,	ka	vecāki	izlēma,	ar	ko	un	kad	dēls	
vai	meita	precēsies.	Eliēzers	nebija	pārsteigts,	ka	Ābrahāms	gatavojās	
kaut	ko	darīt,	lai	dabūtu	Īzākam	sievu.	Viņš	arī	saprata,	ka	varētu	būt	
problēmas.
“Bet	ja	nu	neviena	man	nenāk	līdz	uz	šejieni?”	viņš	jautāja.	“Vai	
tad	man	nākt	atpakaļ	un	vest	Īzāku	uz	turieni?”
“Nē,	nekādā	gadījumā,”	Ābrahāms	atbildēja.	“Dievs	mani	izveda	no	
tās	zemes.	Nekad	neved	Īzāku	uz	turieni	atpakaļ!	Dievs	tavā	priekšā	
sūtīs	Savu	eņģeli,	lai	tevi	vadītu,	ka	tu	vari	tur	dabūt	manam	dēlam	
sievu.	Ja	tā	sieviete	atteiksies	nākt	kopā	ar	tevi,	tad	tu	būsi	brīvs	no	
sava	solījuma.”
Ābrahāms	zināja,	ka	Dievs	Eliēzeram	parādīs	īsto	sievu	viņa	dēlam.	
Dievs	dos	skaidrību,	ko	darīt	un	kur	iet.	Dievs	vada	Savus	bērnus.	
Ja	esi	pieņēmis	Jēzu	Kristu	kā	savu	Glābēju,	tu	esi	Dieva	bērns.	Dievs	
grib	tev	palīdzēt	pieņemt	pareizos	lēmumus	un	izdarīt	pareizās	izvē-
les.	Dievs	Bībelē	apsola:	“Es	tevi	mācīšu	un	rādīšu	ceļu,	pa	kuru	tev	
jāstaigā,	Es	pār	tevi	turēšu	nomodā	Savu	aci”	(Ps.	32:8).	Varbūt	tev	
jāizlemj:	“Vai	man	labāk	iet	uz	treniņu	vai	uz	svētdienskolu?”,	“Vai	
man	skatīties	to	šausmu	filmu,	ko	skatās	pārējie	ģimenes	 locekļi?”	
Dievs	zina	pareizo	ceļu.	Viņš	to	vēlas	tev	parādīt.	Dievs	vada	Savus	
bērnus.	Ābrahāms	par	to	bija	pārliecināts	un	teica	to	arī	Eliēzeram.	
Noņemiet visas figūras!

Vairums Bībeles 
komentētāju domā, ka 
šis kalps bija Eliēzers no 
Damaskas (1. Moz. 15:2). 
Viņš bija Ābrahāma gal-
venais kalps, tik tuvs, ka 
gadījumā, ja Ābrahāmam 
nekad nebūtu bijis dēla, 
Eliēzers būtu mantinieks.

Noslēdzot laulību, līgava 
kļuva par daļu no vīra 
klana, pakļauta līgavaiņa 
tēvam. Tādēļ līgavas 
izvēle bija ļoti svarīga.
Varat izraudzīt divus 
bērnus, kuri nospēlē 
dialogu starp Ābrahāmu 
un Eliēzeru.

Pirmsskolniekiem 
parādiet vadības simbolu 
un atsaucieties uz to visā 
stundas gaitā!
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Attēls 3-2

Attēls 3-3

CPA

2. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet kamieļus (P-6).

Eliēzers	 sagatavojās	 ceļam.	Desmit	 kamieļi	 bija	 apkrauti	 ar	man-
tām	750	km	garajam	ceļam	uz	Hāranu,	kas	prasīs	vairākas	nedēļas.	
Ceļojumā	būs	 vajadzīga	 pārtika,	 segas,	 teltis.	Eliēzers	 paņēma	no	
Ābrahāma	 visādas	 labas	 lietas,	 iespējams,	 dārgas	 rotaslietas,	 zeltu,	
sudrabu,	skaistas	drēbes,	lai	parādītu,	ka	Ābrahāms	ir	varen	bagāts	
vīrs.	Eliēzers	arī	paņēma	kalpus,	 jo	ceļojums	caur	karsto,	vientuļo	
zemi	varēja	būt	bīstams.
Varbūt	Eliēzers	ceļojuma	laikā	domāja:	“Kā	es	zināšu,	kad	esmu	saticis	
to,	kurai	jākļūst	par	Īzāka	sievu?	Ko	lai	es	viņai	saku?”	Viņš	saprata,	
ka	te	vajadzīga	Dieva	vadība.	Eliēzeram	bija	Ābrahāma	norādījumi.	
Bet	vajadzēja	vairāk.	Viņam	bija	nepieciešams,	lai	Dievs	parāda	īsto	
cilvēku.
Noņemiet visas figūras!

3. aina
Vēlamais fons:āra skats. Uzlieciet Eliēzeru (P-25), kamieļus (P-27) un aku (P-26)!

Bija	vakars,	kad	ceļotāji	ieradās	netālu	no	Nahora	pilsētas,	kur	Ābra-
hāms	 tos	bija	 sūtījis.	Tie	apstājās	pie	akas	atpūsties	un,	 iespējams,	
pārsprieda,	 ko	 darīt	 tālāk.	 Lūkojoties	 uz	 pilsētu,	Eliēzers	 redzēja	
sievietes	nākam	uz	aku,	nesot	ūdenstraukus.	Iespējams,	viņš	atcerējās	
Ābrahāma	vārdus:	“Dievs	ies	tavā	priekšā.”	Vai	viņš	redzēs	eņģeli?	
Reizēm	Dievs	 ļāva	 Saviem	 ļaudīm	 ieraudzīt	 eņģeļus,	 bet	 bieži	 tie	
nebija	redzami,	 lai	arī	bija	klāt.	Eliēzers	zināja,	ka	viņam	vajadzīga	
Dieva	vadība.
Tādēļ	viņš	lūdza:	“Ak	Kungs,	mana	kunga	Ābrahāma	Dievs,	lūdzu	
parādi	žēlastību	manam	kungam	un	liec	manam	ceļam	izdoties.	Es	
esmu	šeit,	pie	akas,	un	meitenes	no	pilsētas	nāk	pēc	ūdens.	Es	vienai	
no	 tām	 lūgšu	padzerties.	 Ja	viņa	man	dos	dzert	un	 tad	 teiks:	 “Es	
padzirdināšu	arī	tavus	kamieļus,”	tad	es	zināšu,	ka	viņa	ir	tā,	kuru	Tu	
esi	devis	Īzākam.”	(No	1.	Moz.	24:12-14.)
Ir	gudri	vienmēr	lūgt	Dieva	vadību.	Viens	no	veidiem,	kā	Dievs	vada	
Savus	bērnus,	ir	lūgšana.
Pielieciet pie tāfeles uzrakstu: ”Dievs vada caur lūgšanu.”

Ja	mīli	Kungu	Jēzu,	kad	jāizdara	izvēle	vai	jāpieņem	lēmums,	atceries	
lūgt,	lai	Dievs	parāda	tev	Savu	ceļu.	Tātad,	ejot	uz	veikalu	pirkt	mam-
mai	dāvanu,	lūdz,	lai	Dievs	palīdz	atrast	īsto.	Tad,	aplūkojot	dažādas	
lietas,	tu	kaut	ko	ieraudzīsi	un	sapratīsi,	ka	tā	ir	īstā	dāvana.	Vai	lūdz	par	
to	šausmu	videofilmu.	Tev	galvā	ir	juceklis.	Tu	nevēlies	tikt	apsmiets	
tādēļ,	ka	to	neskaties.	Tomēr	skatoties	tu	jūties	slikti.	Runājot	ar	Dievu,	
tavā	prātā	var	ienākt	doma:	“Kungs	Jēzus	to	neskatītos.”	Tad	tu	zini,	
kas	jādara.	Dievs	tevi	būs	vadījis,	kad	par	to	būsi	lūdzis.	Eliēzeram	
pietika	gudrības	lūgt	un	darīt	tā,	kā	tas	aprakstīts	Bībelē.		
Tas,	ko	Eliēzers	lūdza	Dievam,	nebija	nekas	viegls,	jo	tajā	valstī	bija	
ļoti	neparasti	vīrietim	runāt	ar	nepazīstamu	sievieti.	Tādēļ	vairums	
sieviešu	 viņam	vienkārši	 nepievērstu	 uzmanību.	 Ja	 kāda,	 ko	 viņš	
uzrunātu,	iedotu	ne	tikai	dzert,	bet	arī	padzirdītu	kamieļus,	tas	būtu	

Rakstos runāts par Na-
hora pilsētu. Nav skaidrs, 

kur tā atradās: vai tā 
bija Hārana (kur Nahors 

palika, kad Ābrahāms un 
Lats devās uz Kānaānu), 
vai kāda pilsēta netālu no 

Hāranas.
Bērniem patiks apskatīt 
un aptaustīt zelta dārg-

lietas.
Lai pirmsskolnieki iztē-

lojas, ka ceļo kopā ar 
Eliēzeru cauri karstam 

tuksnesim, apstājas, lai 
paēstu un atpūstos, ka jāj 

ar kamieli u. c.
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Attēls 3-4

CPA

ļoti	neparasti.	Tas,	protams,	arī	parādītu,	ka	viņa	ir	laipna	un	iejūtīga,		
nebaidās	no	darba.	Izvilkt	no	akas	lielas	krūkas,	uznest	tās	pa	pakā-
pieniem,	saliet	ūdeni	silē	un	to	visu	desmit	kamieļiem	–	tas	bija	liels	
darbs!	Kamieļi	var	izdzert	daudz	ūdens!
Uzlieciet Rebeku (P-28)!

Eliēzers	vēl	nebija	beidzis	savu	lūgšanu,	kad	redzēja	vienu	meiteni,	
kurai	gribēja	izteikt	lūgumu.	Tā	bija	skaista,	jauka	jauna	meitene.	Vai	
tā	bija	 īstā?	Eliēzers	skatījās,	kā	viņa	nokāpa	pie	akas	un	piepildīja	
savas	krūkas.
Kad	viņa	uzkāpa	augšā	no	akas,	Eliēzers	jautāja:	“Vai	es,	lūdzu,	varētu	
padzerties	no	tavas	krūkas?”	
Viņa	noņēma	krūku	no	pleciem	un	teica:	“Dzer!”
Tā	bija	pirmā	atbilde!	Eliēzers	dzēra.
Un	tad	meitene	teica:	“Es	iedošu	ūdeni	arī	taviem	kamieļiem,	lai	tie	
kārtīgi	padzeras.”
Tā	bija	otrā	atbilde!	Notika	tieši	tā,	kā	Eliēzers	bija	lūdzis!	Dievs	viņu	
bija	vadījis!
Bieži	vien,	kad	lūdzam	pēc	vadības,	Dievs	ļauj	notikt	kaut	kam	tādam,	
lai	mēs	zinātu,	ko	darīt.	Iedomājies,	ka	tu	esi	Dievam	lūdzis:	“Kam	
es	varētu	par	Tevi	pastāstīt?”	Tad	kādu	dienu	kāds	teiks:	“Kāpēc	tu	
vienmēr	gribi	iet	uz	Labās	Vēsts	pulciņu,	draudzi	vai	svētdienskolu?”	
vai	“Ja	mamma	tev	neļauj	braukt	ar	laivu,	jo	tu	neproti	peldēt,	kādēļ	
tu	neej	pa	kluso?”.	Ko	tu	atbildētu?
Pārrunājiet to ar bērniem!

Tā	var	būt	tava	izdevība	pastāstīt	kādam	par	To	Kungu.	Dievs	atbil-
dēja	tavu	lūgšanu	pēc	vadības,	sūtot	kādu,	kurš	tev	uzdod	jautājumus.
Tā	kā	Eliēzeram	bija	divas	atbildes	uz	lūgšanu	pēc	vadības,	bija	grūti	
noturēties	nepateikt,	kādēļ	viņš	ir	šeit.	Bet	viņš	neteica.	Viņam	vis-
pirms	bija	jānoskaidro	vēl	kādas	lietas.	Kamēr	Eliēzers	domāja,	kā	
pajautāt	jaunajai	sievietei,	kurai	ģimenei	tā	pieder,	viņš	sāka	izsaiņot	
dārgās	lietas,	ko	bija	atvedis.	Zelta	rotaslietas,	gredzens	un	rokassprā-
dzes	kaut	ko	liecināja	par	vīru,	kurš	viņu	bija	sūtījis.	Kad	jaunā	sieviete	
bija	padzirdījusi	 kamieļus,	Eliēzers	dārgās	 rotas	 iedeva	viņai.	Viņš	
uzzināja,	ka	tās	vārds	ir	Rebeka.
“Kā	meita	tu	esi?”	Eliēzers	jautāja.
Kad	viņa	to	pateica,	Eliēzers	bija	sajūsmā.	Viņa	bija	Ābrahāma	ra-
diniece!
“Vai	jūsu	mājās	būtu	vieta,	kur	mēs	varētu	pārlaist	nakti?”	viņš	jautāja.
“Mums	ir	pietiekami	daudz	vietas	jums	un	jūsu	kamieļiem,”	meitene	
atbildēja.
Eliēzers	nolieca	galvu	un	pateicās	Dievam	par	vadību.	“Slavēts	lai	ir	
mana	kunga	Ābrahāma	Dievs!	Viņš	mani	ir	atvedis	tieši	uz	šo	vietu!”	
Eliēzers	teica.	
Dievs	šodien	ir	tas	pats.	Ja	esi	Dieva	bērns,	Viņš	grib	tev	parādīt	Savu	
ceļu.	Viņš	grib	tev	palīdzēt	pieņemt	pareizos	lēmumus.	Atceries,	ko	
Dievs	saka	Psalmos	32:8!
Vēlreiz izlasiet pantu!

Ja	lūgsi,	Viņš	tevi	vadīs.	Reizēm	Dievs	tevi	vada,	kad	tu	lasi	Bībeli.
Pielieciet pie tāfeles uzrakstu “Bībele” zem “lūgšanas”!

Jo	vairāk	lasīsi	un	atcerēsies,	kas	teikts	Bībelē,	jo	vairāk	sapratīsi,	kas	

Pirmsskolnieki var izman-
tot tukšas piena kārbiņas, 
lai nospēlētu šo ainu. 
Varat ieplānot šajā laikā 
padzerties ūdeni.
Palestīnā ir dažādu 
veidu akas. Uz šī veida 
aku, iespējams, veda 
pakāpieni, kas ļāva 
cilvēkam pasmelt ūdeni 
tieši no tās.
Katrs no kamieļa trim 
kuņģiem var uzņemt 19 
litrus ūdens. Lai padzirdītu 
10 izslāpušus kamieļus, 
šķiet, Rebekai bija 
jānokāpj pie ūdens daudz 
reižu, kas prasīja lielu 
enerģiju un ziedošanos.

CPA

Izlasiet pantu no Bībeles 
pats vai uzticiet kādam 
vecākam bērnam!
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Dievam	patīk	un	ko	Viņš	vēlas,	lai	Viņa	bērni	darītu.	Tas	ļoti	palīdz,	
kad	ir	jāpieņem	lēmumi.	Piemēram,	ja	tev	jāizvēlas,	vai	iet	uz	treniņu	
vai	svētdienskolu,	noderīgi	būs,	ja	zināsi,	ka	Bībelē	mudināts,	lai	sa-
tiekamies	ar	citiem	kristiešiem.	Ir	ļoti	svarīgi	lasīt	Bībeli,	lai	saprastu	
Dieva	ceļus	un	tad	darītu	to,	ko	Viņš	vēlas,	jo	Dievs	tevi	nekad	nevadīs	
pretēji	tam,	ko	Viņš	ir	teicis	Bībelē.	Tas	ir	viens	no	veidiem,	kā	Dievs	
vada	Savus	bērnus.	Eliēzeru	Dievs	vadīja	citā	veidā.	Lai	arī	Dievs	
izvēlas	dažādus	ceļus,	Viņš	vienmēr	vada.	Mums	par	to	jāpateicas,	kā	
to	darīja	Eliēzers.	
Steidzoties	mājup,	arī	Rebeka	bija	sajūsmā.	Šis	vīrs	bija	Ābrahāma	
kalps!	Viņa	bieži	bija	ģimenē	dzirdējusi	runājam	par	Ābrahāmu.
Noņemiet Rebeku (P-28)!

Rebekas	brālis	skatījās	uz	māsas	dārgajām	rotaslietām	un	klausījās,	
ko	viņa	stāsta.	Viņš	uzreiz	steidzās	uz	aku	un	aicināja	Eliēzeru	uz	
savu	māju.
Noņemiet visas figūras!

4. aina
Vēlamais fons: vienkāršs flanelis. Uzlieciet Eliēzeru (P-25), Rebeku un ģimeni (P-29), uzrakstus “Dievs vada caur 
lūgšanu” un “Bībele”!

Eliēzers,	kalpi	un	kamieļi	ieradās	Rebekas	mājās,	un	viņiem	tika	sa-
gatavota	maltīte.
“Es	neēdīšu,	pirms	neesmu	pateicis,	kādēļ	esmu	ieradies,”	Eliēzers	
skaidroja.
Dievs	viņu	bija	vadījis	uz	īsto	vietu	pie	īstajiem	cilvēkiem.	Nu	viņš	
uzticējās,	ka	Dievs	palīdzēs	pateikt	pareizos	vārdus.	Viņš	stāstīja	visu	
pēc	kārtas,	sākot	ar	Ābrahāmu.
“Tas	Kungs	ir	manu	kungu	bagātīgi	svētījis,”	viņš	teica.	“Viņš	ir	ie-
vērojams	vīrs	un	ļoti	bagāts.	Dievs	viņam	ir	devis	liellopu	un	sīklopu	
ganāmpulkus,	kamieļus	un	ēzeļus,	daudz	sudraba	un	zelta,	daudz	kalpu	
un	kalpoņu.	Ābrahāmam	un	Sārai	piedzima	dēls,	kad	tie	jau	bija	veci,	
un	Ābrahāms	visu	savu	bagātību	ir	novēlējis	dēlam.”
Viņš	turpināja,	stāstīdams,	ko	viņa	kungs	teicis:	“Es	nevēlos,	lai	mans	
dēls	 precētu	 kādu	meiteni	 no	 ļaunajām	kānaānietēm.	Ņem	viņam	
sievu	no	manas	tautas.”
Beidzot	Eliēzers	stāstīja	par	savu	lūgšanu	pie	akas.	“Es	lūdzu,	lai,	sakot:	
“Lūdzu	iedod	man	padzerties,”	viņa	atbildētu:	“Dzer,	un	es	iedošu	
ūdeni	arī	taviem	kamieļiem.”	Pirms	es	vēl	beidzu	lūgt,	nāca	Rebeka.	
Kad	es	to	uzrunāju,	viņa	atbildēja	tieši	tā,	kā	biju	lūdzis.”
Vai	vari	iedomāties,	kā	Rebeka	jutās,	to	visu	dzirdot?
Eliēzers	 turpināja	skaidrot:	“Es	zemojos	un	pielūdzu	mana	kunga	
Dievu,	To	Kungu,	kas	mani	vadījis	pareizajā	ceļā.	Dievs	bija	mani	
atvedis	uz	jūsu	namu,	pie	jūsu	meitas.	Tagad	sakiet,	vai	jūs	parādīsiet	
laipnību	manam	kungam	vai	nē?	Vai	jūsu	atbilde	ir	“jā”	vai	“nē”,	lai	
zinu,	ko	darīt	tālāk.”
Rebeka	neatbildēja.	Bet	tēvs	un	brālis	atbildēja	viņas	vietā.	“Tam	jābūt	
no	Tās	Kunga,”	tie	sacīja.	“Ņem	Rebeku	un	ejiet,	lai	viņa	kļūst	jūsu	
kunga	dēla	sieva!”
Dievs	bija	lietojis	Eliēzeru,	lai	parādītu	Rebekai,	viņas	brālim	un	visai	
ģimenei,	ka	tāda	ir	Dieva	griba.	Dievs	lietoja	kalpu,	lai	viņus	vadītu.
Dievs	bieži	vien	lieto	citus	kristiešus,	lai	palīdzētu	mums	saprast	

Attēls 3-5

Ja laiks atļauj, kāds 
bērns var nospēlēt, kā 
Eliēzers stāsta savu 
stāstu Rebekas ģimenei. 
Sagādājiet tekstu vai arī 
bērns var stāstīt saviem 
vārdiem!
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CPAViņa	gribu,	īpaši,	kad	esam	bērni.	
Pielieciet pie tāfeles uzrakstu “Citi kristieši” zem uzraksta “Bībele”.

Varbūt	 tev	 ir	 jautājumi,	piem.:	 “Ko	vajadzētu	darīt,	 ja	 skolā	mani	
aiztiek?”,	“Vai	varu	melot	un	teikt,	ka	tēta	nav	mājās,	kaut	gan	viņš	
ir?”	Tu	vienkārši	nezini	Dieva	gribu.	Vai	pazīsti	kādu	cilvēku,	kurš	
mīl	Kungu	Jēzu	un	kuram	tu	uzticies?	Kādēļ	gan	neparunāt	ar	šo	
cilvēku,	lai	viņš	tev	palīdz	saprast	Dieva	gribu.	Atceries,	ka	es	labprāt	
aprunāšos	ar	tevi,	ja	tu	to	vēlēsies.	Pēc	nodarbības	pagaidi,	paliekot	
savā	vietā,	un	es	zināšu,	ka	tev	ir	kas	sakāms.	Dievs	bieži	vien	lieto	
citus	cilvēkus,	lai	mūs	vadītu,	gluži	tāpat,	kā	Viņš	lietoja	Eliēzeru,	lai	
vadītu	Rebeku.
Dzirdot,	ka	Rebeka	ies	viņam	līdz,	Eliēzers	noliecās	līdz	zemei	un	
pielūdza	Dievu,	pateicoties	par	vadību.
Tad	viņš	izsaiņoja	vēl	pārējos	dārgumus,	ko	bija	atnesis.	Viņš	Rebekai	
uzdāvināja	vēl	citas	greznas	 rotaslietas.	Pēc	maltītes	visi	devās	pie	
miera.
Noņemiet visas figūras!

Kā	tev	šķiet,	vai	Rebeka	gāja	gulēt?	Šis	bija	vakars,	kad	uz	visiem	
laikiem	mainījās	viņas	dzīve.	Dievs	bija	skaidri	parādījis,	ka	Īzākam	
jābūt	viņas	vīram.	
Ja	tu	mīli	Kungu	Jēzu,	kad	izaugsi,	tev	būs	jāpieņem	nopietni	lēmumi.	
Par	ko	tu	kļūsi:	par	medmāsu,	par	lauksaimnieku,	vilciena	mašīnistu	
vai	misionāru?	Lūdz,	lai	Dievs	tevi	vada.	Ar	ko	tev	apprecēties?	Lūdz,	
lai	Dievs	tevi	vada!	Dievs	to	parādīs,	ja	patiesi	vēlēsies	iet	Viņa	ceļus.	
Dievs	ir	apsolījis	vadīt,	un	Viņš	to	arī	darīs,	kad	jāpieņem	gan	mazi,	
gan	svarīgi	lēmumi.
Dievs	vadīja	Eliēzeru.	Nu	Ābrahāma	kalps	zināja,	kurai	jābūt	Īzāka	
sievai.	
Uzlieciet Eliēzeru (P-25), Rebeku un ģimeni (P-29)!

Nākamajā	rītā	Eliēzers	gribēja	uzsākt	atpakaļceļu	pie	Ābrahāma.	Viņš,	
protams,	gribēja	ņemt	Rebeku	sev	līdz,	bet	viņas	māte	un	brālis	teica:	
“Ak,	nē,	vēl	neejiet.	Lai	Rebeka	vēl	desmit	dienas	paliek	pie	mums.	
Tad	jūs	varēsiet	iet.”	Bet	Eliēzers	gribēja	iet	tūlīt.
“Pasauksim	Rebeku	un	pajautāsim,	ko	viņa	grib	darīt,”	viņi	teica.
“Vai	iesi	līdz	šim	vīram?”	viņi	jautāja.
Nu	Rebeka	varēja	pati	izlemt.	“Es	iešu,”	viņa	teica.
Rebeka	savā	sirdī	zināja,	ka	tāds	bija	Dieva	plāns.	Meitene	vēlējās	iet	
un	sastapt	cilvēku,	kurš	būs	viņas	vīrs.
Noņemiet visas figūras!

5. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet kamieļus (P-6)!

Kas	par	satraukumu,	kad	Rebeka	un	Īzāks	sastapās!	Bībelē	teikts,	ka	
Eliēzers	izstāstīja	Īzākam	visu	notikušo.	To	dzirdot,	Īzāks	saprata,	ka	
Dievs	Rebeku	sūtījis	tieši	viņam.	Īzāks	veda	Rebeku	uz	savas	mātes	
telti,	un	tā	kļuva	viņa	sieva.	Abi	bija	tik	laimīgi	par	Dieva	vadību.	Viņi	
dzīvoja	tālu	viens	no	otra,	bet	Dievs	tos	saveda	kopā.	Viņu	mīlestība	
vienam	uz	otru	ik	dienas	pieņēmās	spēkā.
Kristiešu	zēn	un	meitene,	Dievs	vēlas	tev	parādīt	Savu	ceļu.	Viņš	vē-
las	tevi	vadīt.	Tādēļ	runā	ar	Dievu	par	savām	izvēlēm	un	lēmumiem!	
Varbūt	tieši	tagad	tev	par	kaut	ko	Viņam	jājautā.	Mēs	uz	brīdi	paliksim	
klusu,	lai	tu	vari	to	darīt.	Nerunā	skaļi,	bet	klusi	savā	sirdī.	Atceries	

CPA

Pirmsskolnieki var lēnām 
skaitīt dienas.
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Dieva	apsolījumu:	“Es	tevi	mācīšu	un	rādīšu	ceļu,	pa	kuru	tev	jāstaigā,	
Es	pār	tevi	turēšu	nomodā	Savu	aci”	(Psalmi	32:8).
Ieturiet īsu klusuma brīdi, tad noslēdziet ar lūgšanu.

Atkārtošanas jautājumi

1.	 Kādēļ	Ābrahāms	negribēja,	 lai	Īzāks	prec	kānaāniešu	meiteni?	
(Tādēļ, ka kānaānietes pielūdza elkus un darīja citas negantības.)

2.	 Kur	viņš	sūtīja	savu	kalpu	meklēt	Īzākam	sievu?	(Uz zemi, kur 
dzīvoja Ābrahāma radinieki, uz Nahora pilsētu.)

3.	 Kādēļ	Eliēzers	pie	akas	lūdza	Dievu?	(Jo viņam bija vajadzīga Dieva 
vadība, lai atrastu Īzākam īsto sievu.)

4.	 Kā	Dievs	 vada	 Savus	 bērnus?	 (Caur lūgšanu, Bībeli un citiem 
kristiešiem.)

5.	 Kā	varam	zināt,	ka	Dievs	vada	Savus	bērnus? (Viņš to apsola Bībelē, 
piem., Psalmi 32:8.)

6.	 Kā	sauca	meiteni,	kuru	Dievs	bija	paredzējis	Īzākam	par	sievu?	
(Rebeka)

7.	 Ko	svarīgu	Eliēzers	darīja,	pirms	viņš	devās	uz	Rebekas	māju?	
(Pateicās Dievam.)

8.	 Kā	Eliēzers	pierādīja	Rebekas	ģimenei,	ka	Ābrahāms	un	Īzāks	ir	
lieli	vīri?	(Viņš deva dārgas dāvanas, ko bija atvedis Rebekai, un stāstīja 
par Ābrahāma ganāmpulkiem.)

9.	 Ko	teica	Rebekas	tēvs	un	brālis,	kad	tie	dzirdēja	Eliēzera	stāstu?	
(“Tam jābūt no Tā Kunga. Ņem Rebeku un ejiet, lai viņa kļūst par tava 
kunga dēla sievu.”)

10.	 Pasaki	vienu	“lielu	 lietu”,	kur	tev	izaugot	būs	vajadzīga	Dieva	
vadība.	(Profesija, laulība u. c.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1.	 Kādēļ	Ābrahāma	kalpam	bija	vajadzīga	Dieva	vadība?	 (Viņam 

bija vajadzīga Dieva palīdzība, lai atrastu Īzākam līgavu.)

2.	 Ko	kalps	darīja	pie	akas,	pirms	atnāca	Rebeka?	(Viņš lūdza.)

3.	 Kā	kalps	zināja,	ka	Rebeka	ir	īstā	meitene? (Viņa darīja to, ko kalps 
bija lūdzis.)

4.	 Ko	tev	vajadzētu	darīt,	kad	nepieciešama	Dieva	vadība?	(Lūgt)

Atkārtošanas spēle
Attēlu punkti

Ielieciet kurpju kastē, 
maisā vai aploksnē evaņ-
ģēlija simbola kopijas, kas 
dotas 2. stundā.

Sadaliet klasi komandās. 
Pārmaiņus vienai un otrai 
uzdodiet jautājumus.

Kad bērns atbild pareizi, 
viņš var izvilkt attēlu. Ko-
manda iegūst tik punktu, 
cik norādīts uz attēla. Ja 
tur rakstīts “dubultā”, jau 
iegūtie punkti komandai 
divkāršojas. Bērns atliek 
atpakaļ attēlu, un spē-
le turpinās, kamēr visi 
jautājumi atbildēti. Uzvar 
komanda, kurai vairāk 
punktu.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Soli pa solim
Nolieciet attēlus uz grīdas 
un uzdodiet 1.-3. stundas 
jautājumus.
Kad bērns atbild, viņš 
nostājas uz pirmā attēla. 
Kad nākošais atbild, tas 
nostājas uz attēla, bet pir-
mais pavirzās vienu attēlu 
uz priekšu. 
Kad bērns pabijis uz 
visiem attēliem, viņš 
apsēžas, gaidot savu 
nākamo kārtu. Turpiniet, 
kamēr visiem bērniem ir 
bijusi iespēja piedalīties.
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4. stunda
Pirmdzimtā tiesības un svētība

Rakstu vietas
1.	Mozus	25:21-34;	26:34-28:5

Centrālā patiesība
Neesi	krāpnieks	kā	Jēkabs!

Pielietojums 
Neatpestītajiem:		Uzticies,	ka	Dievs	pārveido	tavu	

pievilto	sirdi!

Atpestītajiem:		 Paļaujies	uz	Dieva	spēku	dzīvot	
kā	jaunam	radījumam!

Bībeles pants
“Sirds	ir	ļaunprātīgi	lokana	pret	visu,	tā	ir	viltīga.”

	Jeremijas	17:9

Uzskate
 ♦ Attēli	4-1,	4-2,	4-3,	4-4,	un	4-5	
vai

 ♦ figūras:	P-14,	P-24,	P-31,	P-32,	P-33,	P-34,	
P-35,	P-36,	P-37,	P-38	un	P-39.

 ♦ Vēlamais	fons:	Visās	ainās	var	izmantot	āra	
skatu.	Dažādībai	to	var	lietot	tikai	1.	un	3.	
ainā,	bet	pārējās	telts	fonu.	(Ja	izmantojat	
telts	fonu,	nelietojiet	telts	figūru	P-14!).

 ♦ Nedēļu	iepriekš	iedodiet	diviem	vecākiem	
bērniem	stundas	iesākumam	doto	stāstu,	lai	
tie	sagatavotos	nodarbībā	to	nospēlēt!

Stundas vadlīnijas

Ievads 

Filips	uzvar	sacensībās.		 	 CP

Notikumu attīstība

1.	 Jēkaba	un	Ēzava	dzimšana.

2.	 Ēzavs	ir	mednieks,	Jēkabs	paliek	mājās.

3.	 Ēzavs	atgriežas	mājās	izsalcis.

4.	 Ēzavs	pārdod	savas	pirmdzimtā	tiesības.	
CPN

5.	 Īzāks	lūdz	Ēzavam	iet	medībās	un	sagatavot	
viņam	maltīti.

6.	 Rebeka	izplāno	pievilt	Īzāku.

7.	 Jēkabs	piekrīt.	 	 	 								CPN

8.	 Jēkabs	iet	pie	sava	tēva.

9.	 Īzāks	svētī	Jēkabu.	 	 	          CPA

Kulminācija 

Ēzavs	atnāk	pie	Īzāka	un	saprot,	ka	ir	ticis	pievilts.

Noslēgums 

Ēzavs	plāno	nogalināt	Jēkabu.

Jēkabs	atstāj	mājas.	 	 									CPA, CPN
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CP

Stunda 
“Tēta	darbavietā	bija	īpaša	bērnu	sporta	diena,”	teica	Filips.
“Kā	gāja?”	jautāja	Toms.
“Izcili!	Es	uzvarēju	sacensībās	vecuma	grupā	līdz	divpadsmit	gadiem.	
Dabūju	šo	te	kausu.	Vai	nav	brīnišķīgi?”	
“Patiešām!	Lieliski,	Filip!”	Toms	apsveica.	 “Bet,	pagaidi…	vai	 tev	
pagājušajā	mēnesī	nebija	divpadsmitā	dzimšanas	diena?”
“Jā,	protams.	Bet	tur	neviens	nezin	manu	vecumu.	Redzi,	es	uzva-
rēju	sacensībās,	ieguvu	kausu,	un	neviens	neuzzināja,	ka	man	jau	ir	
divpadsmit.”
“Nedomāju,	ka	tas	ir	tik	gudri,”	teica	Toms,	“tu	krāpies.”
“Kas	tur	liels,	nekas	jau	nenotiks.”
Vai	ir	pareizi	blēdīties,	paredzot,	ka	netiksiet	pieķerti?	Kādēļ	tas	nav	
labi?
Ļaujiet bērniem izteikt savas domas! Pamatojiet, ka krāpšanās nepatīk Dievam (Ps. 5:5) un, mums blēdoties, 

kādam citam tiek nodarīts pāri! Filipa apbalvojumu vajadzēja saņemt kādam citam. 
Šodien	mēs	iepazīsimies	ar	cilvēku,	kurš	bija	krāpnieks.	Tas	bija	Īzāka	
un	Rebekas	dēls.

1. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet Īzāku un Rebeku ((p-31) un telti (P-14)!

Pagājušajā	nedēļā	uzzinājām,	kā	viņi	apprecējās.	Iespējams,	viņi	gaidīja	
dienu,	kad	varēs	saviem	bērniem	pastāstīt,	kā	Dievs	to	nokārtoja.	Bet	
gāja	gadi,	un	Īzākam	un	Rebekai	nebija	bērnu.	Bībelē	teikts,	ka	Īzāks	
lūdza,	lai	Rebekai	varētu	būt	bērniņš.	Vai	Dievs	uzklausīja	šo	lūgšanu?	
Jā,	Dievs	dzirdēja	un	atbildēja	uz	šo	lūgšanu	īpašā	veidā.	Viņš	tiem	
deva	divus	dēlus	–	dvīņus!
Uzlieciet dvīnīšus (P-32)!

Dvīņus	sauca	Ēzavs	un	Jēkabs.	Tie	piedzima,	kad	Īzāks	un	Rebeka	
jau	divdesmit	gadus	bija	precējušies.	Īzāks	un	Rebeka	ļoti	priecājās	
par	šiem	dvīņu	zēniem.	Arī	vectēvs	Ābrahāms	bija	laimīgs.
Uzlieciet Ābrahāmu (P-24)!

Viņš	bija	pārliecināts,	ka	Īzākam	un	Rebekai	būs	vismaz	viens	dēls.	
Vai	zināt,	kāpēc?	
Ja grupā ir vecāki bērni, labāk palīdziet tiem izdomāt, nevis pasakiet pats!

Jā,	Dievs	Ābrahāmam	bija	 apsolījis,	ka	viņa	bērni	un	bērnu	bērni	
kļūs	par	lielu	tautu.
Noņemiet visas figūras!

2. aina
Vēlamais fons: āra skats ar telti (P-14) vai telts fons. Uzlieciet Ēzavu (P-34) un Jēkabu (P-33)!

Lai	arī	Ēzavs	un	Jēkabs	bija	dvīņi,	 tie	neizskatījās	 līdzīgi.	Ēzavam,	
pirmajam	piedzimušajam	dvīnim,	bija	sarkani	mati	un	ļoti	spalvaina	
āda.	Jēkabs	tāds	nebija.	Jēkabam	bija	gluda,	maiga	āda.	Viņi	arī	ļoti	
atšķīrās	pēc	savām	interesēm.	Ēzavam	patika	būt	ārā	no	mājas.	Viņš	
bija	 spēcīgs	vīrietis,	kurš	daudz	 laika	pavadīja	mežos	un	 laukos	ar	

To var nospēlēt divi vecāki 
bērni.

Ļaujiet bērniem īsi at-
kārtot iepriekšējā stāsta 
notikumus!

Vārds “Jēkabs” burtiski 
nozīmē “aizstājējs” un 
ietver sevī ideju par otra 
gāšanu ar spēka vai 
nodevības palīdzību. Tas 
raksturo kādu, kurš krāp-
šanas ceļā ieņem otra 
vietu. Tas ir piemērots 
raksturojums Jēkabam 
jaunībā.
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savu	loku	un	bultām.	Viņam	patika	medīt	un	pārnest	medījumu	ģi-
menes	uzturam.	Jēkabs	bija	savādāks.	Viņu	medības	neaizrāva.	Viņš	
bija	klusas	dabas	un	uzturējās	telts	tuvumā.	Mamma	mācīja	Jēkabam	
gatavot,	un	viņš	pavadīja	daudz	laika	kopā	ar	Rebeku.	Bez	tam	viņam	
patika	domāt	un	izplānot	lietas.	Jēkabs	bija	gudrs.	Bībelē	teikts,	ka	
viņš	bija	Rebekas	mīļākais	dēls,	bet	Ēzavs	–	Īzāka.	Ja	ir	šādi	mīluļi,	
var	piedzīvot	daudz	nepatikšanu.
Kādu	dienu	Ēzavs	nodarbojās	ar	to,	kas	viņam	vislabāk	patika	–	ar	
medībām.	Tajā	dienā	laikam	viņš	neko	nenomedīja,	jo	pārnāca	gaužām	
noguris	un	zaudējis	dūšu.	Un	vēl	Ēzavs	bija	ļoti	izsalcis.	Kas	tik	jauki	
smaržoja?	Ak,	Jēkabs	gatavoja	ēst!	Tādēļ	tik	jauki	smaržoja.
Noņemiet visas figūras!

3. aina
Vēlamais fons: āra skats ar telti (P-14) vai telts fons. Uzlieciet Jēkabu un Ēzavu (P-35)!

“Jēkab,	iedod	man	no	tā,	ko	tu	gatavo!	Es	vai	mirstu	no	izsalkuma,”	
teica	Ēzavs.
Jēkabs	padomāja.	Viņš	redzēja,	ka	Ēzavs	ir	apņēmies	dabūt	to	ēdienu.	
Nu	labi,	Jēkabs	arī	bija	apņēmības	pilns.
“Es	tev	iedošu,	ja	pārdosi	man	savas	pirmdzimtā	tiesības,”	viņš	bija	
gatavs	darījumam.
Kas	bija	“pirmdzimtā	tiesības”?	Tas	bija	kaut	kas	ļoti	īpašs,	kas	parasti	
piederēja	vecākajam	dēlam.	Pēc	tēva	nāves	pirmdzimtais	dēls	kļuva	
par	ģimenes	galvu	un	saņēma	divreiz	lielāku	mantojumu	nekā	pārējie	
dēli.	Pirmdzimtais	bija	arī	Dieva	īpaši	svētīts.	Ēzavs	bija	vecākais	no	
dvīņiem,	tādēļ	viņam	bija	pirmdzimtā	tiesības.	Bet	vēl	pirms	dvīņu	
dzimšanas	Dievs	Rebekai	 bija	 teicis:	 “Jaunākais	 būs	 lielāks	 nekā	
vecākais.”	Dievs	bija	plānojis,	ka	pirmdzimtā	tiesības	būs	Jēkabam.	
Bet	Jēkabs	negribēja	ļaut	Dievam	to	nokārtot.	Jēkabs	centās	piekrāpt	
Ēzavu,	lai	viņš	tam	tās	pārdod.	Tādēļ	viņš	teica:	“Es	tev	došu	savu	
ēdienu,	ja	pārdosi	man	savu	pirmdzimtību.”
Ēzavu	pirmdzimtā	tiesības	neko	daudz	neinteresēja,	ne	arī	būt	par	
galvu	ģimenei,	ko	Dievs	bija	apsolījis	svētīt.
“Es	tev	teicu,	ka	esmu	izsalcis,	Jēkab,”	viņš	teica.	“Kādu	labumu	man	
var	dot	pirmdzimtā	tiesības.	Protams,	tu	tās	vari	ņemt.”
“Apsoli	man,”	Jēkabs	teica,	“dod	man	svinīgu	zvērestu!”
Ēzavs	zvērēja.	Jēkabs	saņēma	pirmdzimtību,	Ēzavs	ēdienu.	Gudrais	
Jēkabs	zināja,	ka	viņa	dzīvē	tas	ir	sākums	kaut	kam	īpašam.	Bet	Jē-
kabs	nebija	godīgs,	pierunājot	Ēzavu	pārdot	pirmdzimtā	tiesības	par	
ēdienu.	Viņš	bija	krāpnieks.	
Varbūt	tu	domā:	“Tā	nu	gan	bija	slikta	rīcība!”	Bet	Bībelē	teikts,	ka	
ikvienam	no	mums	ir	viltīga	sirds,	ja	arī	neesam	krāpuši	kā	Jēkabs.	
“Sirds	ir	ļaunprātīgi	lokana	pret	visu,	tā	ir	viltīga,	kas	to	var	izdibināt?”	
(Jer.	17:9)
Tas	nozīmē,	ka	tava	īstā	būtība	nav	godīga,	patiesa	un	atklāta.	Īstais	tu	
ir	slikts,	negodīgs	un	nepatiess.	Dieva	acīs	tu	esi	“ļaunprātīgi	lokans”.	
Ārēji	tas	tā	var	neizskatīties.	Varbūt	tava	mamma,	tētis	un	skolotājs	
domā,	ka	esi	labs,	pieklājīgs	zēns	vai	meitene.	Bet	Dievs	pazīst	tavu	īsto	
būtību.	Viņš	zina	tavas	dusmu	pilnās	domas.	Dievs	zina,	ka	tu	sevi	mīli	

Varat ļaut diviem bērniem 
nospēlēt sarunu starp 
Ēzavu un Jēkabu. Uz-
rakstiet uz papīra lasāmo 
tekstu! Pirmsskolnieki var 
iztēloties, ka ir izsalkuši 
un osta patīkamo smaržu. 

Saskaņā ar izraēliešu 
likumiem pirmdzimtība dē-
lam nodrošināja dubultīgu 
daudzumu no tēva man-
tas, īpašu tēva svētību 
un privilēģiju būt ģimenes 
vadītājam.

Izlasiet pantu no Bībeles 
pats vai lai to izdara 
vecāks bērns!

CPN
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vairāk	nekā	citus.	Viņš	zina,	kad	esi	melojis	un	špikojis.	Viņš	zina,	ka	
neesi	tik	labs	kā	izliecies.	Kad	Bībele	runā	par	viltību	un	ļaunprātību,	
tas	attiecas	uz	tevi	tāpat	kā	uz	Jēkabu.	Tu	pats	sevi	nevari	pārveidot	
par	cilvēku,	kurš	ir	Dievam	patīkams.	Bet	Dievs	var	tevi	mainīt	un	
darīt	par	savādāku	cilvēku.	Ja	neesi	Viņam	nekad	vēl	uzticējies,	tad	tā	
ir	tava	vislielākā	vajadzība.	Ja	vēlies	piederēt	Dievam	un	lai	tava	dzīve	
tiek	pārveidota,	bet	neesi	skaidrībā,	kā	tas	var	notikt,	kad	citi	aizies,	
paliec	parunāt	ar	mani.	Vienkārši	nāc	un	apsēdies	priekšā	(vai norādiet 
citu piemērotu vietu),	tad	es	zināšu,	ka	vēlies	runāt	par	to,	kā	tava	dzīve	
var	tikt	mainīta.	
Arī	Jēkabam	bija	vajadzīgs,	lai	Dievs	viņu	maina.	Bet	viņš	nedomāja	
par	Dievu.	Ja	vien	Jēkabs	būtu	lūdzis,	lai	Dievs	par	viņu	rūpējas,	Dievs	
būtu	 devis	 skaidrību,	 ka	 viņš	 dabūs	 pirmdzimtību.	 Jēkabs	 rīkojās	
muļķīgi,	cenšoties	nokārtot	lietas	saviem	spēkiem.
Noņemiet visas figūras!

4. aina
Vēlamais fons: āra skats ar telti (P-14) vai telts fons. Uzlieciet Īzāku (P-36) un Ēzavu (P-34)!

Pēc	kāda	laika	Īzāks	pasauca	Ēzavu.	“Es	vēlos	baudīt	labu	gaļu.	Ej	
un	ar	savu	loku	un	bultām	nomedī	kādu	dzīvnieku	un	sagatavo	man	
garšīgu	cienastu!”	Īzāks	bija	vecs	un	akls.	“Man	drīz	būs	 jāmirst,”	
viņš	teica,	“un	man	ir	svētība	tieši	tev.	Atnes	man	to	gaļu,	un	es	tevi	
svētīšu.”
Lai	arī	Īzāks	zināja	Dieva	teikto,	ka	vecākais	kalpos	jaunākajam,	viņš	
gatavojās	pirmdzimtā	svētību	dot	Ēzavam.	Varbūt	viņš	arī	zināja,	ka	
Ēzavs	bija	pārdevis	savas	pirmdzimtā	tiesības	Jēkabam.
Noņemiet visas figūras!

5. aina
Vēlamais fons: āra skats ar telti (P-14) vai telts fons. Uzlieciet Rebeku (P-37) un Jēkabu (P-33).

Rebeka	dzirdēja	Īzāku	runājam	ar	savu	mīļāko	dēlu.	Tiklīdz	Ēzavs	ar	
savu	loku	un	bultām	aizgāja,	Rebeka	pasauca	Jēkabu,	savu	mīļāko	dēlu.
“Dzirdēju,	ka	tēvs	lika	Ēzavam	atnest	un	sagatavot	gaļu,	un	tad	viņš	
tam	dos	Tā	Kunga	svētību.	Tagad	klausies	un	dari,	ko	es	tev	teikšu!	
Aizej	pie	ganāmpulka	un	atnes	man	divus	kazlēnus!	Es	sagatavošu	
tavam	tēvam	cienastu,	tādu,	kāds	viņam	garšo.	Tu	to	aiznesīsi	viņam.	
Viņš	domās,	ka	esi	Ēzavs,	un	svētīs	tevi.”
Rebeka	 zināja,	 ka	 pirmdzimtā	 tiesības	 jau	 pieder	 viņas	mīļākajam	
dēlam,	un	viņa	bija	apņēmusies	panākt,	ka	Jēkabs	arī	dabū	līdz	ar	tām	
nākošo	svētību.	Bet	viņa	bija	viltus	pilna.
Sākumā	Jēkabs	nepiekrita	tam,	ko	māte	lika	darīt.	“Tēvs	sapratīs,	ka	
es	neesmu	Ēzavs,”	viņš	teica.	“Ēzavs	ir	spalvains	vīrs,	bet	mana	āda	
ir	gluda.	Tēvs	to	jutīs,	un	es	sev	uzkraušu	lāstu.”
“Klausi	man,	Jēkab,”	Rebeka	teica,	“un	es	to	lāstu	uzņemšos	uz	sevis.	
Ej	un	atnes	man	kazlēnus!”
Tā	nu	Jēkabs	piekrita	darīt,	ko	viņa	teica.	Protams,	tas	bija	gaužām	
slikti.	Gan	māte,	gan	dēls	rīkojās	ļoti	negodīgi.	
Tādēļ,	ka	mums	ir	viltīgas	un	ļaunprātīgas	sirdis,	tas	izpaužas	mūsu	
darbos.
Varbūt	tev	bija	nepatikšanas	tādēļ,	ka	nokavējies.	Tad	tu	teici:	“Vecā	
Janīnas	kundze	mani	aizturēja	parunāties.	Tādēļ	nokavēju.”	Tie	bija	
meli.	Patiesībā	tu	kopā	ar	draugiem	biji	aizgājis	uz	parku.	Jeb,	kādu	

Lai palīdzētu mazākiem 
bērniem aptvert, ko 
nozīmē būt aklam, varat 
kādam no viņiem aiz-
siet acis un likt nosaukt, 
kādu krāsu jūs tam rādāt. 
Pirmsskolnieki var cieši 
aizmiegt acis vai turēt tām 
priekšā rokas.

Ederšeims lēš, ka Jēka-
bam un Ēzavam tolaik bija 
apmēram 77 un Īzākam 
137 gadi. (Old testament 
Bible History, William B 
Eedermans Publishing 
Co, Grand Rapids, 1975).

Attēls 4-4

CPN

Iespējams, ka Rebeka 
vēlējās aizkavēt Īzāku 
rīkoties pretēji Dieva 
atklātajam plānam svētīt 
jaunāko dēlu, bet viņas 
viltīgās metodes parādīja, 
ka tai pietrūka uzticības 
Dieva suverēnajai kon-
trolei.

Lietojiet atbilstošus 
piemērus jūsu 
mācāmajiem bērniem! 



Patriarhi

39

dienu	tu	tīšām	iesiti	savam	brālim	ar	hokeja	nūju.	Bet	mammai	teici:	
“Es	tā	negribēju,	nūja	paslīdēja.”	Vēlreiz	meli.	Tu	tā	dari	 tādēļ,	ka	
tavs	patiesais	es	ir	viltīgs	un	ļaunprātīgi	lokans.	Vienīgi	Dievs	spēj	tevi	
pārveidot.	Viņš	var	tevi	darīt	par	citādāku	cilvēku,	ne	ārēji,	bet	Dievs	
spēj	paveidot	tavu	iekšējo	būtību.	Dievs	var	tevi	darīt	par	cilvēku,	
kurš	nav	krāpnieks	un	viltnieks.	Dievs	tevi	var	darīt	par	cilvēku,	kurš	
vēlas	paklausīt	Viņam.	 Ja	 tu	patiešām	vēlies	būt	 savādāks,	nāc	pie	
Jēzus	Kristus	un	lūdz,	lai	Viņš	piedod	visu	slikto,	ko	esi	darījis.	Jēzus	
var	tev	piedot,	jo	Viņš	mira	tavu	grēku	dēļ.	Kad	tu	nāc	un	uzticies,	
ka	Jēzus	Kristus	tev	piedod,	tu	tiec	pārveidots.	Bībelē	teikts:	“Kas	ir	
Kristū,	tas	ir	jauns	radījums”	(2.	Kor.	5:17).	Vai	nevēlies	kļūt	savādāks	
tā	vietā,	lai	būtu	krāpnieks	un	viltnieks	kā	Jēkabs?
Ja	 Jēkabs	būtu	uzticējies	Dievam,	Viņš	būtu	nokārtojis,	ka	 Jēkabs	
dabū	svētību.	Nebija	nekādas	vajadzības	censties	piekrāpt	savu	tēvu.
Rebekai	arī	vajadzēja	būt	gudrākai.	Kā	tev	šķiet,	ko	Rebeka	varēja	
darīt,	redzot,	ka	Īzāks	gatavojas	svētīt	Ēzavu?
Mēģiniet uzzināt kādas no skolnieku domām! Balstoties uz tām, varat tālāk attīstīt apmēram šādus 
spriedumus.

Vispirms	viņai	vajadzēja	lūgt,	lai	Dievs	rāda,	ko	teikt	Īzākam,	un	lai	
tas	pievērstu	uzmanību	sievas	sacītajam.	Rebeka	varēja	vīram	teikt,	
ka	dzirdēja	par	viņa	nodomu	svētīt	Ēzavu,	un	atgādināt,	ko	Dievs	ir	
teicis	pirms	dvīņu	dzimšanas.	Viņa	varēja	teikt,	ka	pirmdzimtā	tiesības	
tagad	pieder	Jēkabam,	ko	nevar	mainīt.	Tad	Rebeka	varēja	Īzāku	lūgt	
svētīt	Jēkabu.	Melot	nekad	nav	pareizi.	Dievs	nekad	nav	apmierināts,	
ja	mēs	krāpjam	un	pieviļam	citus	cilvēkus.
Noņemiet visas figūras!

Bet	Rebeka	rīkojās	pa	savam,	ne	pēc	Dieva	prāta.	Viņa	izcepa	gaļu	un	
sagatavoja	to	tā,	kā	Īzākam	patika.	Tad	viņa	paņēma	kādas	no	Ēzava	
drēbēm	un	lika	Jēkabam	tās	uzvilkt.	Viņa	paņēma	jauno	kazlēnu	ādi-
ņas	un	aplika	tās	Jēkabam	ap	rokām,	kājām	un	kaklu.	Jēkabs	paņēma	
ēdienu	un	nesa	to	Īzākam.

6. aina
Vēlamais fons: āra skats un telts (P-14) vai telts fons. Uzlieciet Īzāku (P-36) un Jēkabu (P-38)!

“Tēvs,	šeit	es	esmu,”	Jēkabs	teica.	Īzāks	atsaucās:	“Kas	tu	esi,	mans	
dēls?”	
Atcerieties,	ka	Īzāks	bija	akls.
“Es	esmu	Ēzavs,	tavs	pirmdzimtais,”	Jēkabs	atbildēja.	“Es	izdarīju,	
ko	tu	teici.	Lūdzu,	apsēdies	un	ēd	cienastu,	un	tad	svētī	mani!”
“Kā	tu	to	tik	ātri	dabūji?”	Īzāks	jautāja.
Jēkabs	ātri	izdomāja.	“Tas	Kungs,	tavs	Dievs,	man	palīdzēja,”	viņš	
meloja.
“Pienāc	man	tuvāk,	lai	tevi	aptaustu,”	Īzāks	teica,	“lai	zinu,	vai	tu	esi	
vai	neesi	Ēzavs.”
Kā,	pēc	tavām	domām,	Jēkabs	tajā	brīdī	 jutās?	Varbūt,	ka	Rebeka	
stāvēja	tuvumā	un	klausījās.	Kā,	tavuprāt,	jutās	viņa?	Viņiem	noteikti	
bija	bail,	ka	viltība	neizdosies.
Jēkabs	lēnām	piegāja	pie	tēva.	Īzāks	izstiepa	savas	rokas	un	aptaustīja	
spalvainajās	kazas	ādās	ietītās	Jēkaba	rokas	un	kaklu.	
“Balss	ir	Jēkaba	balss,”	viņš	teica,	“bet	rokas	ir	Ēzava	rokas.	Vai	tu	
patiesi	esi	mans	dēls	Ēzavs?”	Īzāks	taujāja	pēc	patiesības.	
Jēkabs	atkal	meloja.	“Es	esmu,”	viņš	teica.

Pirmsskolnieki 
negodīgumu spēs saprast 
viņiem atbilstošā līmenī, 
kā piemērā par zīmēšanu 
uz sienas un tai sekojošo 
melošanu.

Izlasiet pantu no Bībeles 
pats vai lai  to izdara 
vecāks bērns!

Attēls 4-5

Bērni var nospēlēt šo 
tēmu, izmantojot vīriešu 
drēbes un kažokādas 
gabaliņus! Bērni var 
rādīt pantomīmu, kamēr 
stāstāt, vai lasīt dialogu 
no sagatavotām lapām.

Pirmsskolnieki labāk 
atcerēsies, ja katram 
iedosiet nelielu cienastu.
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“Tad	pasniedz	man	maltīti,	lai	to	ēdu,”	Īzāks	teica.
Vēlāk	Īzāks	atkal	aicināja	Jēkabu	pienākt	tuvāk.	Jēkabs	noskūpstīja	
savu	tēvu.	Tajā	brīdī	Īzāks	saoda	Ēzava	drēbju	smaržu,	kuras	Jēkabs	
bija	uzvilcis.	Tās	smaržoja	pēc	laukiem,	kur	Ēzavs	pavadīja	 lielāko	
daļu	sava	laika.	Tas	Īzāku	pārliecināja,	ka	klātesošais	tiešām	ir	Ēzavs.	
Un	tad	viņš	svētīja	Jēkabu.
“Lai	Dievs	tev	piešķir	lielu	bagātību.	Tu	būsi	kungs	pār	savu	brāli.	
Tie,	kuri	tevi	svētīs,	tiks	paši	svētīti”	(no	1.	Mozus	27:27-29).	Tās	bija	
dažas	no	lietām,	ko	Īzāks	teica	Jēkabam.
Jēkabs	steidzās	prom	no	sava	tēva.	Viltība	bija	izdevusies!	
Melot,	krāpt	un	piemānīt	citus	vienmēr	ir	slikti,	ja	pat	tevi	nepieķer.
Ja	kristiešu	zēni	un	meitenes	dara	šīs	 ļaunās	 lietas,	 tas	nes	negodu	
Kungam	Jēzum.	Ja	mīli	Kungu	Jēzu,	atceries,	ka	 tu	esi	pārveidots	
cilvēks.	Tevī	mājo	Dievs	Svētais	Gars,	lai	palīdzētu	būt	godīgam	un	
rīkoties	pareizi.	Kad	tev	gribas	pārkāpt	noteikumus,	lai	tikai	uzvarētu	
spēlē,	uzticies	Dieva	palīdzībai.	Ja	zini,	ka	špikojot	varētu	saņemt	la-
bāku	atzīmi	skolas	eksāmenā,	lūdz,	lai	Dievs	palīdz	rīkoties	godīgi	un	
nešpikot.	Dievs	tev	vienmēr	palīdzēs.	Viņš	tev	palīdzēs	būt	godīgam	
un	pirkt	autobusa	biļeti	pat	tad,	kad	tavi	draugi	to	nedara	un	nekad	
netiek	pieķerti.	Tādā	veidā	vari	parādīt,	ka	esi	kristietis	un	ka	Dievs	
tevi	ir	pārveidojis.	Kristiešu	zēniem	un	meitenēm	nevajag	krāpties,	
kā	to	darīja	Jēkabs.
Noņemiet Jēkabu (P-38)! Uzlieciet Ēzavu (P-39)!

Jēkabs	tik	tikko	paspēja	aiziet	no	tēva,	kad	ieradās	Ēzavs.
“Tēvs,	celies,”	Ēzavs	teica.	“Šeit	tev	cepetis.	Ēd	un	svētī	mani!”
Īzāks	nespēja	ticēt	savām	ausīm!
“Kas	tu	esi?”	viņš	jautāja.
“Kādēļ	tu	tā	jautā?	Es	esmu	tavs	pirmdzimtais	dēls	Ēzavs.”
Ēzavam	šķita	savādi,	ka	Īzāks	nesaprata,	kas	viņš	ir.	Tad	Ēzavs	pama-
nīja,	ka	tēvs	dreb	un	trīc,	it	kā	būtu	noticis	kaut	kas	šausmīgs.
“Kas?”	Īzāks	iekliedzās.	“Kur	tad	ir	tas,	kurš	atnesa	man	cienastu?	
Es	ēdu,	pirms	tu	atnāci,	un	svētīju	viņu.	Un	viņš	arī	paliks	svētīts.”
Gan	tēvs,	gan	dēls	saprata,	ka	Īzāks	ir	ticis	piekrāpts.	Lai	arī	Ēzavs	
bija	slēdzis	darījumu,	pārdodams	savas	pirmdzimtā	tiesības,	viņš	tagad	
bija	ne	vien	vīlies,	bet	arī	dusmīgs.
“Brālis	mani	 ir	 divreiz	 piekrāpis,”	 viņš	 teica.	 “Vispirms	 viņš	man	
nozaga	 pirmdzimtību.	Nu	viņš	 ir	 nozadzis	manu	 svētību.”	Ēzavs	
lūdzās,	lai	Īzāks	svētī	arī	viņu,	bet	Īzāks	nevarēja	viņam	dot	svarīgās	
svētības,	kuras	bija	devis	Jēkabam.
Noņemiet visas figūras!

Bībelē	teikts,	ka	Ēzavs	ienīda	Jēkabu	svētības	dēļ,	ar	ko	tēvs	bija	
viņu	svētījis	(1.	Moz.	27:41).
“Tēvs	drīz	nomirs,”	Ēzavs	pie	sevis	teica,	“tad	es	Jēkabu	nogalināšu!”

7. aina
Vēlamais fons: āra skats ar telti (P-14) vai telts fons. Parādiet Rebeku (P-37) un Jēkabu (P-33).

Rebeka	zināja,	ko	Ēzavs	plāno.	Viņa	pasauca	Jēkabu:	“Tev	uz	brīdi	
jādodas	prom	no	mājām.	Dodies	pie	mana	brāļa	uz	Hāranu!	Paliec	tur,	
kamēr	tavam	brālim	pāries	dusmas!	Tad	es	sūtīšu	tev	ziņu	nākt	mājās.”
Rebeka	vīram	neteica	 īsto	 iemeslu,	kādēļ	 Jēkabs	dodas	prom.	“Es	

Varat iedot bērniem 
pasmaržot dārza cimdus 
vai kaut ko citu no lauka.

CPA

Pirmsskolniekiem parādiet 
suverēnā Dieva simbolu. 
Izmantojiet piemērus, lai 
raksturotu uzticēšanos 
Dievam: vecāki diendusā 
vai arī naktī, kad ir tumšs, 
atstāj viņus vienus – 
Dievs kontrolē šos brīžus.

Izlasiet pantu no Bībeles 
pats vai lai  to izdara 
vecāks bērns!

Bez attēla
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CPA

negribu,	ka	viņš	apprec	kādu	no	apkārtnes	meitenēm,”	viņa	 teica.	
Ēzavs	jau	tā	izdarīja,	un	vecāki	bija	apbēdināti.	Tādējādi	Īzāks	piekrita	
sūtīt	 Jēkabu	uz	Hāranu.	Rebeka	pēc	Jēkaba	aiziešanas	vairs	nekad	
neredzēja	savu	mīļo	dēlu.
Noņemiet visas figūras. 

Kādas	problēmas	sagādāja	šī	krāpšanās!	Viltība	vienmēr	ir	nepatīka-
ma	Dievam	un	arī	nes	bēdas	vai	ievainojumus	citiem	cilvēkiem.	Tu,	
iespējams,	esi	kristietis,	un	Kungs	Jēzus	ir	tavs	Glābējs.	Bet	ir	reizes,	
kad	tu	vēlies	melot	vai	špikot.	Tas	ir	tādēļ,	ka	vecā,	grēcīgā	daba	vēl	
ir	tevī,	lai	arī	Dievs	tevi	ir	darījis	par	jaunu	radījumu.	Tava	vecā,	sliktā	
būtība	grib,	lai	tu	špiko,	melo	un	krāp.	Tava	jaunā	būtība	grib,	lai	dari	
to,	kas	labs.	Atceries,	ka	tevī	mājo	Dievs	Svētais	Gars.	Tev	vairs	nav	
jāpaklausa	“vecajam	cilvēkam”	tevī.	Paļaujies	uz	Svētā	Gara	palīdzību	
būt	godīgam	un	patiesam,	tādam,	kādu	Viņš	tevi	vēlas	redzēt!	
Bet	daži	no	jums	vēl	nekad	nav	tikuši	Dieva	pārveidoti.	Varbūt	tu	
zini,	ka	tavs	īstais	es	ir	slikts	un	Dievam	nepatīk.	Lūdz,	lai	Dievs	tevi	
šodien	pārveido.	Varbūt	tu	saki:	“Bet	jūs	jau	nezināt,	cik	esmu	bijis	
slikts.”	Dievs	zina,	un	Viņš	joprojām	grib,	lai	nāc	pie	Jēzus	Kristus	
pēc	piedošanas.	Tad	 kļūsi	 par	 jaunu	 radījumu,	Dievs	 tev	palīdzēs	
nebūt	 viltīgam	un	nedarīt	 sliktas	 lietas.	Dievs	 tev	 palīdzēs	 dzīvot	
Viņam.	

Atkārtošanas jautājumi

1.	 Kā	Īzāks	un	Rebeka	nosauca	savus	dvīņus?	(Ēzavs un Jēkabs.)
2.	 Ar	ko	Ēzavs	un	Jēkabs	atšķīrās?	(Ēzavam bija ļoti spalvaina āda, 

Jēkabam bija maiga, gluda āda; Ēzavam patika pavadīt laiku laukos ar 
loku un bultām, Jēkabam patika darbi mājās un ēst gatavošana; Ēzavs 
darīja, daudz nedomādams, Jēkabs bija domātājs, kurš veltīja laiku lietu 
izplānošanai.)

3.	 Kas	ir	pirmdzimtā	tiesības? (Tas ir kaut kas ļoti sevišķs. Kad tēvs 
nomirst, pirmdzimtais dēls kļūst par ģimenes galvu un saņem divreiz vairāk 
no tēva īpašuma nekā pārējie dēli. Viņš tiek arī Dieva īpaši svētīts.)

4.	 Kā	Dievs	raksturo	tavu	īsto	būtību,	tavu	sirdi?	(Ļaunprātīgi lokana, 
viltīga – Jer. 17:9.)

5.	 Kā	 Jēkabs	 ieguva	pirmdzimtā	 tiesības? (Jēkabs piekrāpa Ēzavu, 
nopērkot tās par dažiem gaļas gabaliem, kad viņš bija izsalcis.)

6.	 Kādēļ	Jēkabs	tās	tā	vai	tā	būtu	ieguvis	arī	bez	krāpšanās?	(Dievs 
to jau bija apsolījis pirms Jēkaba dzimšanas.)

7.	 Kā	Rebeka	un	 Jēkabs	panāca,	 lai	 Īzāks	domātu,	ka	Viņš	 svētī	
Ēzavu?	(Apliekot Jēkabam ap kaklu, rokām un kājām kazlēnu ādas, 
uzvelkot Jēkabam Ēzava drēbes, sakot, ka viņš ir Ēzavs.)

8.	 Kā	kristietis	var	dzīvot	godīgi	un	nekrāpt?	(Kristietis ir jauns radījums, 
viņā dzīvo Dievs Svētais Gars un palīdz rīkoties godīgi un patiesi.)

9.	 Ko	Ēzavs	plānoja	darīt,	kad	saprata,	ka	ir	ticis	piekrāpts?	(Viņš 
plānoja pēc tēva nāves nogalināt Jēkabu.)

10.	Kurš	Bībeles	pants	saka,	ka	mūsu	sirdis	ir	viltīgas?	(Jer. 17:9)

CPN

Lai arī Rebeka domāja, 
ka atšķirtība būs neilga, 
viņa nomira pirms Jēkaba 
atgriešanās. Gan viņa, 
gan Jēkabs cieta savas 
blēdības sekas.

Ēzavs jau bija apprecējis 
divas kānaāniešu 
meitenes, kuras Īzākam 
un Rebekai nesa daudz 
sarūgtinājuma. (1. Moz. 
26:34-35) Domādams 
patikt savam tēvam, ja 
ņems par sievu kādu no 
Ābrahāma pēcnācējām, 
viņš vēlāk apprecēja 
Ismaēla meitu (1. Moz. 
28:6-9), parādīdams, ka 
joprojām neciena Dieva 
derību.

Atkārtošanas spēle
Maldīšanās 

Ielieciet kurpju kastē, 
maisā vai aploksnē 
evaņģēlija simbolu attēlus 
no 2. stundas!

Sadaliet klasi komandās! 
Pārmaiņus vienai un otrai 
uzdodiet jautājumus!

Kad bērns atbild pareizi, 
viņš var izvilkt attēlu. Ja 
uz tā ir punkti, viņš var 
paturēt tos savai ko-
mandai vai arī turpināt 
vilkšanu, lai iegūtu vairāk 
punktu. Ja viņš izvelk 
tumšo sirdi, tad ir maldī-
jies un zaudē visus  tajā 
reizē iegūtos punktus.

Uzvar komanda, kurai 
beigās visvairāk punktu.

Attēls 4-4
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Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1.	 Cik	bērnu	bija	Īzākam	un	Rebekai?	(Divi)

2.	 Pasaki	viņu	vārdus!	(Ēzavs un Jēkabs.)

3.	 Kuram	no	dvīņiem	patika	 āra	 darbi	 un	medības,	 lai	 sagādātu	
ģimenei	gaļu?	(Ēzavam)

4.	 Ko	Jēkabs	uzģērba,	lai	izliktos	par	Ēzavu?	(Kazlēnu ādas uz sava 
kakla un rokām, Ēzava drēbes.)

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Attēlu kolekcija

(Sk. 2. stundu 24. lpp.)

Izmantojiet jautājumus 
pirmsskolniekiem no 1. 
līdz 4. stundai!
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5. stunda
Jēkabs dodas prom no mājām

Rakstu vietas
1.	Mozus	28:10-29:30;	31:2-7,11,13-18;	32:6-31;	
33:1-4;	35:1-15,27

Šajā	stundā	ir	daudz	rakstu	vietu.	Necentieties	ie-
tvert	visas	detaļas.	Stundas	tekstā	parādīti	galvenie	
notikumi.	Dēlu	dzimšana	ir	izlaista,	jo	nākamajā	
sērijā	par	Jāzepa	dzīvi	tas	būs	ietverts.

Centrālā patiesība
Dievs	maina	to	dzīves,	kuri	pieder	Viņam.

Pielietojums 
Neatpestītajiem:	Pieņem	Jēzu	Kristu	par	savu	

Glābēju,	tad	tu	sāksi	piedzīvot,	
ka	Dievs	maina	tavu	dzīvi.

Atpestītajiem:	Pieņem	labprātīgi	pārmaiņas,	ko	
Dievs	ienes	tavā	dzīvē.

Bībeles pants
“Tas,	kas	jūsu	sirdīs	labo	darbu	iesācis,	to	pabeigs	
līdz	Jēzus	Kristus	dienai.”	

Filipiešiem	1:6b.

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

 ♦ figūras:	P-5,	P-6,	P-7,	P-26,	P-33,	P-40,	
P-41,	P-42,	P-43,	P-44,	P-45,	P-46,	P-47,	
P-48	un	P-49.

 ♦ Vēlamais	fons:	Āra	skats,	nakts	ainava,	
iekšskats	un	vienkāršs	flanelis.

Pārskata aktivitāte
	 Nokopējiet	58. lpp.	doto	puzli!	Iedodiet	kopiju	

katram	bērnam!	To	var	atšifrēt	pēc	stundas,	lai	
jums	ir	iespēja	pārrunāt	atbildes,	vai	arī	mājās.	
Puzlē	ir	vārdi,	kuri	jāatrod.	Tomēr	atkarībā	no	
bērnu	vecuma	varat	šo	aktivitāti	izlaist.

Stundas vadlīnijas
Ievads 
Jēkabs	saka	ardievas.

Notikumu gaita
1.	 Jēkabs	guļ	ar	akmeni	pagalvī	spilvena	vietā.	

2.	 Viņš	sapņo	sapni.

3.	 Dievs	runā	uz	Jēkabu.	 	 								CPN

4.	 Jēkabs	uzceļ	piemiņas	vietu.

5.	 Jēkabs	saka:	“Tas	Kungs	būs	mans	Dievs.”		
                        CPN

6.	 Jēkabs	pie	akas	sastop	Rahēli.

7.	 Jēkabs	Raēles	dēļ	kalpo	septiņus	gadus.

8.	 Lābans	piekrāpj	Jēkabu	un	iedod	Leu.				CPA

9.	 Jēkabs	apprec	Rahēli.

10.	 Jēkabs	turpina	kalpot	Lābanam.

11.	Jēkabs	izlemj	doties	prom.		          CPA

12.	Jēkabs	aiziet.

13.	 Jēkabs	dzird,	ka	nāk	Ēzavs.

14.	Jēkabs	lūdz.	 	 	 									CPA

15.	Jēkabs	sūta	savu	ģimeni	pāri	upei.

Kulminācija 
Jēkabs	cīnās	ar	Dievu.

Noslēgums 
Jēkabs	sastop	Ēzavu	un	abi	raud.	     CPN, CPA
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Evaņģēlija aktivitāte
Tumsa prom
Salieciet kopā rokas, it kā kaut ko turētu!

Man	rokās	ir	kaut	kas	tāds,	par	ko	Dievs	vēlas,	lai	jūs	padomātu.
Uzaiciniet divus bērnus, lai tie, viens pēc otra, paskatās jums rokās!

Kas	man	ir	rokās?	(Nekas.)	Nekas?	Bet	tagad	tas	te	ir!
Atveriet rokas.

Tagad	tā	vairs	nav.
Atkārtojiet to vairākas reizes, ļaujot bērniem minēt!

Tā	ir	tumsa.	Kad	atveru	rokas,	tumsa	ir	prom,	jo	ienāk	gaisma.	Gaisma	
un	tumsa	kopā	nevar	pastāvēt.

Tumsa	man	atgādina	par	grēku.	Grēks	ir	nepaklausība	Dievam,	darot,	
sakot	vai	domājot	sliktas	lietas.	Bībelē	teikts,	ka	ikviens	cilvēks	pasaulē	
ir	grēkojis.	Kā	grēko	zēni	un	meitenes	jūsu	vecumā?
Lai bērni izsakās!

Bībelē	teikts,	ka	grēka	alga	ir	nāve	(Rom.	6:23).	Tādēļ,	ka	esi	grēkojis,	
tu	esi	pelnījis	uz	mūžiem	tikt	šķirts	no	Dieva.

Dievs	nav	tāds	kā	tu	un	es.	Bībelē	teikts:	“Dievs	ir	gaisma,	un	Viņā	nav	
nekādas	tumsības”	(1.	Jāņa	1:5).	Dievs	ir	svēts,	Viņš	nekad	negrēko.	
Bet	Dievs	tevi	mīl.	Viņš	ir	tas,	kurš	tevi	radīja	un	zina	par	tevi	visu.	
Dievs	zināja,	ka	tev	vajadzēs	Kādu,	kurš	paņemtu	prom	tavu	grēka	
tumsu.	Tādēļ	Dievs	sūtīja	Jēzu,	Dieva	Dēlu,	lai,	mirstot	pie	krusta,	
Viņš	uzņemtos	tavu	sodu	par	grēkiem.	Kad	tici,	ka	Jēzus	mira	pie	
krusta,	lai	samaksātu	par	taviem	grēkiem,	un	pieņem	Viņu	kā	Glābēju,	
Dievs	tev	piedod.	Dievs	paņem	prom	tavu	grēka	tumsu,	lai	kādudien	
tu	varētu	dzīvot	kopā	ar	Viņu	Debesīs.
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Attēls 4-6

CPN

Stunda 
1. aina
Vēlamais fons: vienkāršs flanelis. Uzlieciet Jēkabu (P-33)!

Jēkabs	atvadījās	un	devās	ceļā.	Tā	bija	skumja	diena.	Viņš	bija	apkrāpis	
savu	veco,	aklo	tēvu.	Viņš	bija	tā	sadusmojis	savu	dvīņubrāli,	ka	tas	bija	
gatavs	Jēkabu	nogalināt.	Varbūt	Jēkabs	domāja:	“Vai	es	vēl	redzēšu	
savu	tēvu	un	māti?”	Viņam	priekšā	bija	garš	ceļš,	apm.	720	km,	uz	
tēvoča	zemi.	Vienalga,	kājām	vai	kamieļa	mugurā,	tas	prasīs	ilgu	laiku.	
Šķiet,	ka	līdz	šim	Jēkabs	maz	bija	domājis	par	Dievu.	Bībelē	nekas	
nav	teikts,	ka	viņš	būtu	uzticējies	vai	paklausījis	Dievam.	Patiešām,	
tas,	ko	Jēkabs	darīja,	rādīja,	ka	viņš	Dievu	nemīlēja.
Noņemiet Jēkabu (P-33)!

2. aina
Vēlamais fons: nakts ainava vai vienkāršs flanelis ar tumšu pārklāju. Uzlieciet Jēkabu (P-40)!

Kādu	nakti,	neilgi	pēc	tam,	kad	Jēkabs	atstāja	mājas,	viņam	atklātā	
laukā	nebija,	kur	pārlaist	nakti.	Viņš	par	spilvenu	paņēma	akmeni.	Cik	
tas	bija	ciets	spilvens!	Bet	Jēkabs	bija	ļoti	noguris	un	drīz	vien	iemiga.	
Gulēdams	viņš	redzēja	sapni.
Uzlieciet eņģeli uz kāpnēm (P-41)!

Tas	bija	brīnišķīgs	sapnis.	No	zemes	uz	debesīm	stiepās	kāpnes.	No	
debesīm	uz	zemi	un	atpakaļ	pa	kāpnēm	kāpa	eņģeļi.
Visbrīnišķīgākais	bija	tas,	ka	kāpņu	galā	stāvēja	Tas	Kungs	un	runāja	
uz	Jēkabu.
“Es	esmu	Tas	Kungs,	Ābrahāma	Dievs	un	Īzāka	Dievs.”
Un	tagad	Dievs	vērsās	pie	viņa	–	Jēkaba.	Jēkabs	uzmanīgi	klausījās.
“Zemi,	uz	kuras	tu	guli,	es	došu	tev	un	tavai	ģimenei,	taviem	bērniem	
un	bērnubērniem	un	tā	tālāk,	visiem	taviem	pēcnācējiem.	Tavu	pēc-
nācēju	būs	tik	daudz	kā	zemes	smiltis.”
Šis	bija	tas	pats	apsolījums,	ko	Dievs	bija	devis	Ābrahāmam.	Dievam	
bija	vēl	kāds	apsolījums	Jēkabam.
“Es	esmu	ar	tevi	un	sargāšu	tevi,	lai	kur	tu	ietu.	Es	tevi	atvedīšu	atpakaļ	
šajā	zemē.	Es	tevi	neatstāšu,	kamēr	nebūšu	to	izdarījis.”
Cik	brīnišķīgs	apsolījums!	Vai	Jēkabs	bija	pelnījis,	ka	Dievs	to	visu	dara	
viņa	labā?	Nē!	Kādēļ	Dievs	deva	solījumus?	Tādēļ,	ka	Dievs	mīlēja	
Jēkabu,	lai	arī	tas	nemaz	nebija	pelnījis	Viņa	mīlestību.
Mēs	neviens	nesam	pelnījuši	Dieva	mīlestību.	Mēs	visi	esam	bijuši	
Viņam	nepaklausīgi.	Mēs	visi	vēlamies	iet	savus,	ne	Dieva	ceļus.	Tomēr	
Dievs	mīl	tādus	grēciniekus	kā	mani	un	tevi.	Viņš	sūtīja	pasaulē	Savu	
vienīgo	Dēlu	Jēzu	Kristu.	Jēzus	Kristus	dzīvoja	nevainojamu,	Tēvam	
patīkamu	dzīvi.	Bet	Jēzus	tika	piesists	krustā	un	mira,	it	kā	Viņš	būtu	
grēcinieks.	Dievs	mūsu	grēku	dēļ	sodīja	Savu	paša	mīļo	Dēlu	un	tādā	
veidā	deva	grēciniekiem	iespēju	saņemt	grēku	piedošanu	un	piederēt	
Viņam.	Ja	uzticēsies	Jēzum	Kristum	kā	Tam,	kurš	ir	miris	tavu	grēku	
dēļ,	tad	piederēsi	Dievam.	Dievs	tevi	sāks	veidot	par	tādu	cilvēku,	
kādu	Viņš	vēlas	redzēt.	Ir	brīnišķīgi,	ka	Dievs	mīl	cilvēkus,	kuri	vispār	

Bērniem patiks atzīmēt 
kartē Jēkaba ceļojumu no 
Bēršebas līdz Bētelei, kur 
risinās nākamais noti-
kums.

Daži komentētāji domā, 
ka eņģeļi uz kāpnēm 
simbolizē viņu kalpošanu, 
nesot Dievam ticīgo 
lūgšanas un atgriežoties 
ar atbildēm. 

Gan Kalvins, gan Luters 
kāpnes uztvēra kā Kristus 
simbolu, atsaucoties uz 
Viņa apgalvojumu Jāņa 
1:51. Eņģeļi bija redzams 
pierādījums Dieva apso-
lījumam vienmēr būt ar 
Jēkabu. (Old testament 
Bible History, William B 
Eerdmans Publishing Co, 
Grand Rapids, 1975.)

Ābrahahāmam un Īzākam 
Dievs bija teicis, ka viņu 
pēcnācēji būs kā debesu 
zvaigznes 
(1. Moz. 15:5; 26:4). Gan 
smiltis, gan zvaigznes 
nozīmē “miljoniem”.
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CPN

Bez attēla

nav	pelnījuši	Viņa	mīlestību,	tādus	cilvēkus	kā	es	un	tu,	un	Jēkabs.	
Noņemiet visas figūras!

Kad	Jēkabs	pamodās,	viņš	bija	sapņa	pārsteigts.	Viņam	bija	bail.	Sa-
jūta,	ka	viņš	atradies	tik	tuvu	Kungam	Dievam,	radīja	bailes.	Jēkabs	
zināja,	kāds	cilvēks	viņš	ir,	un	tagad	saprata,	ka	Dievs	par	viņu	visu	
zina.	Tas	viņā	radīja	bailes.
“Patiesi,	Tas	Kungs	ir	šinī	vietā,	un	es	to	nezināju!”	viņš	izsaucās.	“Šis	
ir	Dieva	nams,	šie	ir	Debesu	vārti!”

3. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet Jēkabu (P-42) un akmens stabu (P-43)!

Agri	nākamajā	rītā	Jēkabs	paņēma	akmeni,	ko	bija	licis	sev	pagalvī,	
uzcēla	to	kā	pīlāru	un	izlēja	pār	to	eļļu.	Tas	iezīmēja	vietu,	kur	viņam	
noticis	kaut	kas	ļoti	īpašs.
“Šo	vietu	sauks	Bētele,”	Jēkabs	teica.	Bētele	nozīmē	“Dieva	nams”.	
Tā	bija	vieta,	kur	Jēkabs	sastapās	ar	Dievu.	Un	šeit	viņš	deva	solījumu:	
“Ja	Dievs	būs	ar	mani	un	dos	man	barību,	apģērbu	un	atvedīs	mani	
šeit	atpakaļ,	tad	Tas	Kungs	būs	mans	Dievs”	(no	1.	Mozus	28:20-21).
Līdz	šim	Jēkabs	nemaz	nebija	dzīvojis	Dievam.	Bet	nu	viņš	teica:	“Tas	
Kungs	būs	mans	Dievs.”	Tas	bija	sākums	Jēkaba	dzīvei	ar	Dievu.
Vai	tu	vēlies	piederēt	Dievam?	Šodien	arī	tu	vari	pilnīgi	apzināti	teikt:	
“Tas	Kungs	būs	mans	Dievs.”	Tev	jālūdz,	 lai	Kungs	Jēzus	piedod	
tev	visu	slikto.	Tev	jātic,	ka	Viņš	ir	sodīts	par	taviem	grēkiem.	Tad	
tu	 piederēsi	Dievam.	Bībelē	 teikts:	 “Cik	Viņu	uzņēma,	 tiem	Viņš	
deva	varu	kļūt	par	Dieva	bērniem,	tiem,	kas	tic	Viņa	Vārdam”	(Jāņa	
1:12).	Kad	būsi	pieņēmis	Kristu,	Dievs	sāks	tevi	mainīt.	Tas	nenotiks	
uzreiz.	Lēnām,	bet	noteikti	tu	sāksi	domāt	tā,	kā	Dievs	vēlas,	un	darīt	
to,	ko	Dievs	vēlas.	Mēs	redzēsim,	kā	Dievs	mainīja	Jēkabu.	Pēc	tam	
kad	Dievs	Bētelē	runāja	uz	Jēkabu,	viņš	nekad	vairs	nebija	tas	pats	
iepriekšējais.	
Noņemiet visas figūras!

4. aina
Uzlieciet Jēkabu (P-42), aku (P-26) un aitas (P-7)!

Pēc	kādām	divām	nedēļām	Jēkabs	ieradās	Hāranas	apvidū.	Viņš	laukā	
redzēja	aku	un	netālu	no	tās	dažus	ganus.	Viņš	piegāja	klāt	aprunāties.
“No	kurienes	jūs	esat?”	
“No	Hāranas,”	skanēja	atbilde.
“Vai	 jūs	 pazīstat	 Lābanu?”	 Jēkabs	 vēlējās	 zināt.	 Lābans	 bija	 viņa	
tēvocis,	mātes	brālis.
“Pazīstam.”
“Vai	viņam	iet	labi?”	Jēkabs	jautāja.
“Labi	gan.	Skaties,	tur	nāk	viņa	meita	Rahēle	ar	aitām.”
Uzlieciet Rahēli (P-44)!

Kad	Rahēle	pienāca	pie	akas,	Jēkabs	stādījās	priekšā.
“Es	esmu	Rebekas	dēls,”	viņš	teica.
Rahēle	bija	sajūsmā	un	skrēja	mājās	stāstīt	tēvam.
Noņemiet Rahēli (P-44)!

Kad	Lābans	to	dzirdēja,	viņš	steidzās	uz	lauku	sastapt	Jēkabu.
Uzliecliet Lābanu (P-45)!

Runājot par to, ka Dievs 
mūs veido sev līdzīgus, 
pirmsskolniekiem parādiet 
pārmaiņu simbolu.

Lai palīdzētu bērniem 
saprast šo stāsta daļu, 
varat klasē ienest lielu 
akmeni, lai bērns to 
novieto uz vienas malas! 
Jēkaba piemiņas akmens 
bija pirmā no daudzajām 
Rakstos minētajām 
nozīmīgajām piemiņas 
vietām. Atšķirībā no 
altāriem, kas tika taisīti 
upurēšanai, piemiņas 
vietas iezīmēja īpašas 
vietas, kur Dievs bija 
sastapies ar cilvēku. 

Kad citi jautāja: “Ko 
šie akmeņi nozīmē?”, 
tie varēja mācīties par 
Dievu. (The Bible Know-
ledge Commentary, Old 
testament, Victor Books, 
Wheaton, 1985.)

Bērniem patiks atrast 
Hāranu kartē. Palīdziet 
tiem arī atrast Bēršebu 
(kur sākās Jēkaba 
ceļojums) un Bēteli!

Attēls 5-1
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Attēls 5-2

Viņš	veda	Jēkabu	pie	sevis	mājās.
Noņemiet visas figūras!

Tajā	naktī	tika	daudz	jautāts	un	atbildēts.	Jēkabs	Lābana	ģimenē	jutās	
kā	mājās.	Lābanam	bija	daži	dēli	(1.	Mozus	31:1)	un	divas	meitas	–	
Lea	un	Rahēle.	Bībelē	teikts,	ka	Raēle	bija	skaista.	Un	Jēkabs	viņu	
iemīlēja.	Jēkabs	zināja,	ka	grib	viņu	apprecēt,	bet,	iespējams,	domāja,	
ka	uzreiz	par	to	nevajag	runāt.

5. aina
Vēlamais fons: āra vai iekšskats. Uzlieciet Jēkabu (P-42), Lābanu (P-45), Leu (P-46) un Rahēli (P-44)!

Kad	 Jēkabs	 bija	 nodzīvojis	mēnesi	 pie	 sava	 tēvoča,	Lābans	 teica:	
“Tādēļ	vien,	ka	esi	mans	 radinieks,	 tev	nav	man	par	velti	 jākalpo.	
Kādu	algu	tu	vēlies?”	
Jēkabam	nebija	ilgi	jādomā.	“Es	tev	kalpošu	septiņus	gadus	Rahēles	
dēļ,”	viņš	ātri	atbildēja.
Lābans,	šķiet,	bija	apmierināts.	“Labāk	dot	viņu	par	sievu	tev,	nevis	
kādam	citam,”	viņš	teica.	“Paliec	un	kalpo	man!”
Noņemiet Leu (P-46) un Lābanu (P-45)!

Jēkabs	visu	laiku	domāja	par	Raēli.	Nešķita,	ka	septiņi	gadi	ir	pārāk	
ilgs	laiks,	lai	viņas	dēļ	kalpotu.	Jēkabs	viņu	ļoti	mīlēja.	Kad	laiks	bija	
pagājis,	Jēkabs	runāja	ar	Lābanu.
“Tagad	dod	man	Rahēli,”	viņš	teica.	“Septiņi	gadi	ir	beigušies.”
Tā	nu	Lābans	sagatavoja	svinības	un	uzaicināja	savus	draugus.	Va-
karā	viņš	aizveda	savu	meitu	pie	Jēkaba.	Viņai	bija	plīvurs	jeb	sejas	
aizsegs,	kā	bija	parasts	līgavām	tajā	valstī,	un	viņa	kļuva	par	Jēkaba	
sievu.	Jēkabs	bija	šokā,	atklājot,	ka	jaunā	līgava	nav	skaitā	Rahēle,	bet	
viņas	vecākā	māsa	Lea!
Noņemiet Rahēli (P-44). Parādiet Lābanu (P-45) un Leu (P-46). Aizvietojiet Jēkabu (P-42) ar figūru P-33!

Lābans	bija	Jēkabu	piekrāpis.	Kas	par	ļaunu	joku!	Kādēļ	Dievs	pieļāva,	
ka	Jēkabam	tā	notiek?
Ļaujiet bērniem atbildēt!

Protams,	ka	tas	bija	tādēļ,	lai	palīdzētu	Jēkabam	saprast,	cik	krāpšana	
ir	ļauna	un	sāpīga.	Neviens	nebija	lielāks	blēdis	par	Jēkabu,	un	Dievs	
gribēja	viņam	dot	šo	mācību,	lai	viņš	atgrieztos	no	krāpšanas.	
Reizēm	Dievs	pieļauj	Saviem	bērniem	šāda	veida	ciešanas,	 jo	grib	
tiem	iemācīt,	cik	ļauns	ir	konkrētais	grēks.
Kristiešu	meitene	Zane	bija	ļoti	laba	dziedātāja.	Viņa	ļoti	lepojās	ar	
savu	dziedāšanu	un	uzvarām	konkursos.	Viņa	aizmirsa,	ka	tas	ir	Dievs,	
kas	devis	labo	balsi,	ka	jāpateicas	Viņam	par	to,	nevis	jālielās.	Zane	
gatavojās	atkal	piedalīties	kādā	konkursā.
“Es	zinu,	ka	būšu	labākā,”	Zane	lielījās	saviem	draugiem.	
Taču,	kad	Zane	izgāja	uz	skatuves,	notika	tas,	kas	viņai	iepriekš	ne-
kad	nebija	gadījies,	–	viņa	aizmirsa	dažus	vārdus.	Protams,	meitene	
neuzvarēja.	Mājās	pārgājusi,	viņa	vīlusies	šņukstēja.
Mamma	klusām	teica:	“Zane,	varbūt	Dievs	ļāva	tam	notikt,	lai	parā-
dītu,	ka	tev	nevajag	lielīties	ar	savu	dziedāšanu.”	Zane	to	atcerējās.	
Viņa	rīkojās	ļoti	gudri,	lūdzot,	lai	Dievs	palīdz	ņemt	vērā	šo	mācību	
un	beigt	lielīties.
Ja	mīli	Kungu	Jēzu,	ir	ļoti	svarīgi,	lai	arī	tu	ņemtu	vērā,	ko	Dievs	tev	
māca.	Necīnies	pret	Dievu,	bet	ļauj	Viņam	tevi	mainīt!	Vai	Jēkabs	
vairs	nekrāpa?

Ar pirmsskolniekiem skai-
tiet līdz septiņi!

Nav skaidrs, kādēļ 
Jēkabs ātrāk neatklāja, 
ka ir pievilts. Komentatori 
spriež, ka tas varēja būt 
tumsas un Leas smagā 
plīvura dēļ.

Attēls 5-3

CPA
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Viņš	bija	dusmīgs.	“Ko	tu	man	esi	nodarījis?”	Jēkabs	prasīja	Lābanam.	
“Es	strādāju	septiņus	gadus	Rahēles	dēļ.	Kādēļ	tu	mani	piekrāpi?”
“Mūsu	zemē	mēs	nekad	 jaunāko	meitu	neizdodam	pie	vīra	pirms	
vecākās,”	Lābans	atbildēja.	“Tu	vari	apprecēt	arī	Rahēli,	ja	vēl	septiņus	
gadus	man	kalposi.”
Jēkabs	piekrita	strādāt	vēl	septiņus	gadus.
Noņemiet Lābanu (P-45)! Uzlieciet Rahēli (P-44)!

Pēc	neilga	laika	Jēkabs	apprecēja	arī	Rahēli	un	turpināja	strādāt	pie	
Lābana.	Tu	varbūt	domā:	“Divas	sievas!	Vai	 tas	bija	pareizi?”	Nē,	
Dievs	 nekad	nebija	 domājis,	 lai	 vīrietim	būs	 divas	 sievas.	Tas,	 ka	
Jēkabam	bija	divas	sievas,	ģimenē	radīja	problēmas.
Uzlieciet Lābanu (P-45)!

Gāja	gadi,	kādu	dienu	Jēkabs	teica	Lābanam:	“Es	gribu	iet	atpakaļ	
mājās.	Dod	manas	sievas	un	bērnus!	Tu	zini,	cik	ilgi	un	cik	uzticīgi	
esmu	tev	kalpojis.”
Lābans	lūdza,	lai	viņš	paliek.	“Es	došu	tev	tādu	algu,	kādu	vien	tu	
vēlēsies,”	viņš	teica.
Jēkabs	atkal	teica,	ko	viņš	grib.	Šoreiz	bija	vienošanās,	ka	Jēkabs	dabūs	
kaut	ko	no	Lābana	ganāmpulkiem.	Pēc	gadiem	Jēkabs	kļuva	bagāts	
vīrs,	viņam	piederēja	daudz	aitu,	kazu,	ēzeļu	un	kamieļu.
Jēkabs	pavadīja	pie	Lābana	apmēram	divdesmit	gadus.	Pa	to	 laiku	
Lābans	 viņu	 vairākas	 reizes	 piekrāpa.	Lēnām,	 bet	 pamatīgi	Dievs	
Jēkabam	mācīja,	ko	maksā	būt	negodīgam.	
Ja	 tu	 esi	 patiess	 kristietis,	Dievs	mācīs	 arī	 tevi.	Viņš	 tevi	mainīs.	
Nedēļu	un	mēnešu	gaitā	Dievs	palīdzēs	tev	Viņu	saprast	un	vairāk	
paklausīt.	Dievs	vēlas,	lai	tu	labprātīgi	pieņem	to,	ko	Viņš	tev	māca,	
lai	tu	kļūtu	līdzīgāks	Kungam	Jēzum.	Dievs	bija	gatavs	gadiem	ilgi	
strādāt	pie	Jēkaba,	un	tā	būs	arī	ar	tevi.	Dievs	ir	ļoti,	ļoti	pacietīgs	ar	
Saviem	bērniem.	Kad	tev	neizdodas,	Dievs	nesaka:	“Es	ar	tevi	vairs	
neņemšos”	Visus	divdesmit	gadus	Dievs	bija	ļoti	pacietīgs	arī	pret	
Jēkabu.	
Noņemiet Lābanu (P-45)!

Dievs	atkal	runāja	uz	Jēkabu:	“Ej	atpakaļ	uz	savu	zemi,	un	Es	būšu	
ar	tevi.”
Tad	Jēkabs	runāja	ar	Rahēli	un	Leu.	“Jūsu	tēvs	vairs	nav	laipns	pret	
mani,”	viņš	teica.	“Bet	Dievs	ir	bijis	ar	mani.”	Jēkabs	paskaidroja,	ka	
Dievs	ir	licis	doties	prom	un	ņemt	līdz	visu	savu	īpašumu.	Rahēle	
un	Lea	uzreiz	piekrita	iet	kopā	ar	viņu.	Jēkabs	joprojām	vēl	ne	tuvu	
nebija	tāds,	kādu	Dievs	viņu	gribēja	redzēt,	taču	mēs	varam	saskatīt	
pārmaiņas	viņa	dzīvē.	Jēkabs	klausījās	Dievā,	paklausīja	un	stāstīja	
citiem,	ka	Dievs	ir	bijis	ar	viņu.
Kristiešu	zēn	un	meitene,	vai	redzi	pārmaiņas	savā	dzīvē?	Varbūt	esi	
pamanījis,	ka	tu	vairs	tik	bieži	kā	agrāk	nezaudē	savaldību.	Vai	varbūt	
tava	istaba	agrāk	bija	būt	kā	kaujas	lauks,	bet	Dievs	ir	palīdzējis	tev	
to	uzturēt	kārtībā.	Varbūt	tu	agrāk	nekad	nelūdzi	Dievu,	bet	tagad	
to	dari.	Jā,	tu	redzi	pārmaiņas,	ko	Dievs	tevī	ir	radījis.	
Noņemiet visas figūras.

6. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet kamieļus (P-6), ratus (P-5) un aitas (P-7)!
Tas	bija	liels	bars,	kam	bija	jādodas	prom,	kad	Jēkabs	izlēma	atstāt	
savu	tēvoci.	Tur	bija	kamieļi,	ar	kuriem	jāja	Jēkaba	sievas	un	bērni,	

Bērniem patiks nospēlēt 
dialogu starp Jēkabu un 
Lābanu. 

CPA

Attēli 5-4

CPA

Pirmsskolnieki sapratīs 
piemērus par sišanu, 
spiegšanu, kad tie 
nedabū, ko grib, vai 
atteikšanos dalīties.

Pirmsskolniekiem patiks 
nostāties vienam aiz otra 
un iztēloties, ka viņi kā 
karavāna dodas ceļā.
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citi	dzīvnieki	(simtiem),	rati,	piekrauti	ar	mantām,	un	daudz	kalpu.	
Bija	neiespējami	aiziet,	citiem	nemanot.	Jēkabs	izlēma	izmantot	brīdi,	
kad	Lābana	nebija	mājās.
Vai	vari	uzminēt,	par	ko	Jēkabs	domāja,	dodoties	prom?	Jā,	esmu	
pārliecināts,	ka	viņš	domāja	par	Ēzavu.	Vai	brālis	joprojām	dusmojas?	
Ko	Ēzavs	sacīs	un	darīs,	kad	Jēkabs	atgriezīsies?	Jēkabs	bija	noraizējies	
un	nobijies,	tādēļ	sūtīja	sev	pa	priekšu	ziņnešus	noskaidrot	situāciju.
Tie	atgriezās	ar	draudīgu	vēsti:	“Ēzavs	nāk	pretī	ar	četriem	simtiem	
vīru!”
Noņemiet visas figūras!

Ko	Jēkabs	varēja	darīt?	Vai	viņam	vajadzēja	doties	atpakaļ	uz	Hāra-
nu?	Vai	vajadzēja	gatavoties	kaujai?	Vai	censties	atkal	piemānīt	brāli?	
Dievs	Jēkabu	bija	mainījis,	un	šajā	grūtajā	 laikā	viņš	 rīkojās	gudri.	
Viņš	lūdza	Dievu.

7. aina
Vēlamais fons: āra skats. Uzlieciet Jēkabu (P-47)!

“Ak,	mana	tēva	Ābrahāma	un	Īzaka	Dievs,	Kungs,	kurš	man	esi	teicis:	
“Ej	atpakaļ	uz	savu	zemi	un	pie	savas	ģimenes,	un	Es	būšu	ar	tevi.”	
Neesmu	pelnījis	Tavu	žēlastību	un	uzticību	man.	Kad	atstāju	mājas,	
man	nebija	 nekā	 cita	 kā	 tikai	 ceļaspieķis.	Tagad	mēs	 esam	daudz	
cilvēku.	Es	lūdzu,	lai	Tu	mani	izglāb	no	brāļa	Ēzava.	Es	baidos	par	
sevi,	mātēm	un	bērniem.”	Tad	Jēkabs	atgādināja	Dievam	Viņa	doto	
solījumu:	“Tu	solīji	darīt	manu	ģimeni	kā	jūras	smiltis	–	neskaitāmi	
daudz.”	(No	1.	Mozus	32:9-12.)
Jēkabs	saprata,	ja	Dievs	pieļaus	Ēzavam	izpostīt	viņu	un	viņa	ģimeni,	
šis	solījums	nepiepildīsies.	Tāpēc	viņš	paļāvās	uz	Dieva	aizsardzību.	
Jēkabs	bija	iemācījies	lūgt	un	uzticēties	Dievam.
Dievs	grib,	lai	katrs	Viņa	bērns	to	iemācītos.	Kad	pirmo	reizi	uzticējies	
Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam,	tu	varbūt	neko	daudz	par	lūgšanu	
nezināji.	Bet,	mācoties	par	Dievu,	tu	sāki	ar	Viņu	runāt.	Mācoties	
to,	kas	rakstīts	Bībelē,	un	ar	Svētā	Gara	palīdzību,	kas	mājo	tevī,	tu	
arvien	vairāk	saprati,	par	ko	lūgt.	Varbūt	tu	vēl	nekad	neesi	 lūdzis	
skaļi.	Nākamajā	nedēļā	mums	būs	lūgšanu	brīdis,	kad	tev	būs	iespēja	
pateikties	Dievam	par	kaut	ko,	ko	Viņš	ir	darījis	tavā	labā.	Kādēļ	gan	
tev	nesagatavoties	atklātai	lūgšanai,	lai	pateiktos	Dievam	par	to,	ko	
Viņš	darījis	tavā	labā?
Nodarbības beigās vēlreiz atgādiniet bērniem sagatavoties nākamajā nodarbībā par kaut ko pateikties Dievam!

Tas	gan	ir	lieliski,	ka	Jēkabs	tā	lūdza,	vai	ne?
Noņemiet Jēkabu (P-47)!

Tad	Jēkabs	Ēzavam	sūtīja	dažus	lopus	ar	īpašu	vēsti:	“Šī	ir	dāvana	
no	tava	kalpa	Jēkaba.”
Vakarā	Jēkabs	sūtīja	savus	lopus,	sievas	un	bērnus	pāri	tuvējai	upei.	
Pats	viņš	palika	uz	vietas.
Uzlieciet Jēkabu (P-33)!

Tajā	naktī	notika	kaut	kas	 ļoti	 savāds.	 Ieradās	kāds	vīrs	un	cīnījās	
ar	Jēkabu.	Patiesībā	šis	vīrs	izgrieza	Jēkaba	augšstilbu	no	locītavas,	
nu	viņam	bija	jāklibo.	Tas	nebija	parasts	vīrietis,	tas	bija	ciemiņš	no	
Debesīm.	Jēkabs	cīnījās	ar	Dievu.
Uzlieciet Jēkabu un vīru cīņā (P-48)!

Dievs	teica	Jēkabam:	“Tavs	vārds	turpmāk	vairs	nebūs	Jēkabs	[kas	
nozīmē	“intrigants”],	bet	Israēls	[kas	nozīmē	“Dieva	princis”]”.	(No	
1.	Mozus	32:28.)

Attēls 5-5

Daži komentētāji domā, 
ka Ēzavs ar lielo vīru 
pulku nāca no nesenās 
kaujas Seīra kalnā, kur 
viņš vēlāk apmetās uz 
dzīvi.

Parādiet nelielu trauku 
ar smiltīm un aiciniet, 
lai bērni izskaita smilšu 
graudus.

Bērniem patiks kartē 
atrast Jabokas upi. Šis 
notikums risinājās pie 
Jabokas upes brasla, 
vienas no galvenajām 
Jordānas austrumu 
pietekām. Ederšeims šo 
vietu apraksta kā parkam 
līdzīgu, ar spēcīgiem 
zaļiem kokiem un 
krūmiem, kas gandrīz 
apslēpj strautu.

Vīrs, kas cīnījās ar 
Jēkabu, bija Dievs, 
iespējams, Kungs Jēzus, 
kas pieņēmis cilvēka 
izskatu.
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Jauns	vārds,	jauns	cilvēks!	Kas	gan	būtu	varējis	iedomāties,	ka	Jēkabs	
reiz	kļūs	par	pilnīgi	citu	cilvēku,	ka	vairs	nebūs	krāpnieks?	Bet	Dievs	
viņu	neatmeta.	Viņš	pārveidoja	Jēkabu	par	labāku	cilvēku.	Tas	prasīja	
daudz	laika,	bet	Dievs	ir	pacietīgs.	
Kad	tu	grēko,	kad	nodod	Dievu,	Viņš	nepārtrauc	Savu	darbu	tevī.	
Bībelē	teikts:	“Tas,	kas	jūsu	sirdīs	labo	darbu	iesācis,	to	pabeigs	līdz	
Kristus	Jēzus	dienai”	(Fil.	1:6b).	Dievs	darīs	tevi	Jēzum	līdzīgāku,	ja	
arī	tevis	mainīšana	prasīs	daudz	laika,	kā	tas	bija	ar	Jēkabu.	
Noņemiet Jēkabu un vīru cīņā (P-48)!

To	nakti	 Jēkabs	nekad	neaizmirsa!	Nākamajā	dienā	viņš,	dodoties	
satikt	savu	brāli,	aizvien	vēl	kliboja.	Tad	viņš	izvietoja	ģimeni	iespē-
jami	drošākā	veidā.	Pats	viņš	gāja	priekšgalā.	Parādījās	Ēzavs.	Kas	
notiks?	Vai	Ēzavs	 nogalinās	 savu	brāli?	Vai	 Jēkabs	 atkal	 centīsies	
piemānīt	brāli?	Jēkabs	zemu	paklanījās.	Ēzavs	skrēja	viņam	pretim,	
apskāva	un	noskūpstīja	brāli.	Abi	kopā	raudāja.	Dievs		Jēkaba	dzīvē	
bija	to	nokārtojis!
Uzlieciet Jēkabu un Ēzavu (P-49)!

Tagad	Jēkabs	bija	daudz	labāks	cilvēks	nekā	toreiz,	kad	pirms	divdes-
mit	gadiem	atstāja	mājas.	Viņš	no	Dieva	neko	labu	nebija	pelnījis,	bet	
Dievs	mīlēja	Jēkabu	un	daudzējādā	ziņā	viņu	pārveidoja.	
Ja	neesi	uzticējies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam,	tad	tu	nezini,	
ko	nozīmē	tas,	ka	Dievs	tevi	maina.	Bet,	ja	tu	Viņam	šodien	uzticēsies,	
lūdzot,	lai	Jēzus	Kristus	tev	piedod	un	kļūst	par	tavu	Glābēju,	tad	
Dievs	sāks	pārveidot	tavu	dzīvi.
Ja	tu	jau	esi	Dieva	bērns,	pateicies	par	to,	ko	Viņš	dara	tavā	dzīvē.	
Labprātīgi	pieņem	to,	ko	Dievs	tev	māca,	lai	tu	kļūtu	līdzīgāks	Kun-
gam	Jēzum!	Kad	Dievs	tevi	ņems	Debesīs,	tu	būsi	pilnīgs.	Kā	Bībelē	
teikts:	“Tas,	kas	jūsu	sirdīs	labo	darbu	iesācis,	to	pabeigs	līdz	Kristus	
Jēzus	dienai”	(Fil.	1:6b).	Reiz	tu	būsi	līdzīgs	Jēzum!	To	taču	ir	vērts	
piedzīvot,	vai	ne?

Atkārtošanas jautājumi
Pabeidziet	teikumus!
1.	 Kad	Jēkabs	gulēja	naktī	zem	zvaigznēm,	viņš	sapnī	 redzēja…	

(Kāpnes, pa kurām augšup un lejup kāpa eņģeļi.)

2.	 Tu	 kļūsti	 par	Dieva	 bērnu,	 kad…	 (Pieņem Jēzu Kristu kā savu 
Glābēju.)

3.	 Kad	 Jēkabs	 ieradās	 pie	 akas,	 netālu	 no	Hāranas,	 viņš	 kādiem	
ganiem	jautāja	par	Lābanu	un	sastapa…	(Rahēli)

4.	 “Kādu	algu	tu	vēlies	par	kalpošanu	man?”	Lābans	jautāja,	kad	
Jēkabs	mēnesi	bija	uzturējies	pie	viņa.	 Jēkabs	atbildēja:…	 (“es 
strādāšu septiņus gadus par Rahēli.”)

5.	 Kad	bija	pagājuši	septiņi	gadi,	notika	kāzu	svinības	un	Lābans	
Jēkabam	iedeva	…	(Leu)

6.	 Dievs	darbojas	Savos	bērnos,	lai	darītu	viņus	līdzīgus	…	(Jēzum)

CPN

CPA

Attēls 5-6

Cīņa bija reāla un fiziska, 
kā rezultātā Jēkabs guva 
ievainojumu uz visu 
savu atlikušo dzīvi. Cīņa 
arī simbolizēja Jēkaba 
cīkstēšanos ar Dievu.

Vārds “Israēls” tiek dažādi 
tulkots: “Dieva princis”, 
“Tas kurš cīnījies ar Dievu” 
un “Tas, kurš redz Dievu”.
Uzrakstiet vārdu Israēls 
uz tāfeles vai parādiet 
plakātu! Lai arī Jēkaba 
vārds tika mainīts uz 
Israēls, Raksti tomēr 
turpina viņu saukt par 
Jēkabu.

Pirmsskolniekiem pa-
tiks septiņas reizes 
paklanīties.

Atkārtošanas spēle
Pareizais ceļš, nepa-
reizais ceļš
Sagatavojiet 12 pēdiņas 
ar “pareizajiem ceļiem” 
(piem.: stāstīt citiem 
par Jēzu, dalīties, būt 
laipnam, lūgt, paklausīt 
vecākiem, iet baznīcā, 
mīlēt citus, mācīties 
Bībeles pantus) un “nepa-
reizajiem ceļiem” (piem.: 
melot, nepaklausīt, špikot, 
sabozties)!
Uz otru pusi apgrieztas 
pēdiņas nolieciet uz galda 
vai turiet vēdekļveidīgi 
rokā!
Sadaliet klasi divās 
komandās! Pārmaiņus 
vienai un otrai uzdodiet 
jautājumus!
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7.	 Dievs	nepārtrauc	darboties	pie	 Saviem	bērniem,	 jo	Viņš	 ir…	
(Pacietīgs)

8.	 Kad	Jēkabs	pēc	divdesmit	prombūtnes	gadiem	devās	mājup	ar	
savu	ģimeni	un	īpašumu,	viņš	raizējās	par…	(Sastapšanos ar Ēzavu.)

9.	 Kad	Jēkabs	uzzināja,	ka	Ēzavs	nāk	pretim	ar	400	vīriem,	viņš…	
(Lūdza Dievu.)

10.	 Kad	tie	viens	otru	ieraudzīja,	Ēzavs…	(Skrēja pretim, apkampa un 
skūpstīja Jēkabu.)

11.	 Jēkabs	saņēma	jaunu	vārdu.	Dievs	teica:	“Tevi	sauks…”	(Israēls)

12.	Kristieši	būs	pilnīgi,	kad	…	(Viņi ies uz Debesīm.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1.	 Ko	Jēkabs	sastapa	pie	akas?	(Rahēli)

2.	 Kam	Jēkabs	kalpoja?	(Rahēles tēvam Lābanam.)

3.	 Ko	Dievs	vēlējās,	lai	Jēkabs	dara,	kad	viņš	jau	bija	precējies	un	
viņam	bija	daudz	bērnu?	(Lai viņš iet atpakaļ uz savu zemi.)

4.	 Kā	Dievs	vēlas	tevi	pārveidot?	(Lai es būtu līdzīgāks Jēzum.)

Kad bērns atbild pa-
reizi, viņš var vilkt vienu 
pēdiņu un pateikt, vai tas 
kristietim ir pareizais vai 
nepareizais ceļš.

Uzvar komanda, kura 
sakrājusi visvairāk pareizo 
ceļu.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Pareizais ceļš, nepa-
reizais ceļš

Rīkojieties, kā sacīts 
iepriekš! 
Izmantojiet 1.-5. stundas 
jautājumus pirmsskol-
niekiem.
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Evaņģēlija globuss
(Evaņģēlija aktivitāte 1. stundai)
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Simboli pirmsskolniekiem

                          1. stunda
                   Apsolījuma simbols

                           2. stunda
                   Gādības simbols

  4. stunda
             Suverēnā Dieva simbols

                            3. stunda
                      Vadības simbols

   5. stunda
                   Pārmaiņu simbols
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Zvaigzne
Pārskata aktivitāte 1. stundai

Savus solījumusDievs pilda visus  
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Pēdu nospiedumi
Atkārtošanas spēle 1. stundai
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Attēlu kolekcija
Atkārtošanas spēle 2. stundai
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Dievs maina zēnus un meitenes
Pārskata aktivitāte 5. stundai

Dievs maina zēnus un meitenes

Vai vari atrast piecus vārdus, kas saka, kādu Dievs tevi negrib redzēt, un piecus, kas 
saka, kādu Viņš vēlas tevi redzēt?

Izkrāso pirmo grupu vienā, otro grupu citā krāsā!
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Puzlē apslēptie vārdi
kurnēt         paklausīgs
skops             priecīgs
bēdīgs  godīgs
skaudīgs laipns
patmīlīgs        pateicīgs 





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)!

Nokopē un ieliec savā Bībelē 
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