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Ievads

Kāpēc jāmāca bērniem desmit baušļi 
Ir ļoti svarīgi bērniem mācīt desmit baušļus, jo viņi dzīvo laikā, kad daudzi cilvēki noliedz patiesību par 
labu un ļaunu. Viņi uzskata, ka tas, kas vienam ir morāli labi un pareizi, var būt nepareizi otram; kas ir 
pieņemams un labs kādā kultūrā vai laikā, var būt nepieņemams kādā citā vietā vai kultūrā. Mūsdienās 
nav modē atzīt absolūtus morāles standartus, bet tieši tādus māca Bībele. 

Šajās stundās centīsimies mācīt bērniem baušļus un kā tos pielietot viņu dzīvē, aicinot viņus arī padomāt 
par laiku, kad paši būs vecāki. Piemēram, kad tiek mācīts 6. bauslis „Tev nebūs nokaut” (2. Mozus 20:13), 
tiek pieminēts aborts un eitanāzija. Skaidrojot 10. bausli „Tev nebūs iekārot” (2. Mozus 20:17), pārrunāsim, 
kādas briesmas izraisa pakļaušanās reklāmām, kas noved pie materiālisma. Ja mēs, kristieši nemācīsim 
bērniem bibliskos morāles principus, pasaule piepildīs viņu dzīves ar viltus vērtībām. 

Varbūt kādai no jūsu klases skolēnu māmiņām bijis aborts. Iespējams, kādu bērnu sāpinājusi vecāku šķiršanās. 
Daži jūsu skolēni nepārtraukti pakļauti materiālisma uzbrukumam, kuru izplata pastāvīgi ieslēgtais TV. 
Tādēļ, runājot par šīm tēmām, esiet iejūtīgi un palieciet lūgšanā.

Lai nāktu pie Kristus, cilvēkam jāapzinās, ka viņš ir grēcinieks un ka viņam ir vajadzīga glābšana. Mūsdienās 
daudziem nekas tāds pat neienāk prātā. Viņi salīdzina sevi ar citiem un secina, ka ar pašiem viss ir kārtībā. 
Vīriešiem un sievietēm, zēniem un meitenēm labi jāzina Dieva „morāles likumi” – desmit baušļi. Tos 
iepazinuši, saprotam, cik lielā mērā neatbilstam Dieva standartiem.  „Jo bauslība dod – grēka atziņu.” 
(Romiešiem 3:20)

Bērniem jāsaprot, ka grēks ir pret Dievu. Tādēļ, ja gribam, lai bērni nāktu pie Kristus saņemt glābšanu, 
mums jāmāca viņiem Dieva likumi – baušļi.

Taču ir jāpaskaidro bērniem, ka Dieva acīs mēs netiekam attaisnoti tikai tāpēc vien, ka ievērojam baušļus. 
Mēs visi esam grēkojuši un nespējam ievērot Dieva standartus. Vienīgi uzticoties Kristum un saņemot Viņa 
taisnīgumu, mēs varam tikt attaisnoti un glābti.

Kā izmantot šīs stundas
1. stunda

Ievads.

2.–6. stunda 

Katrā stundā tiek mācīti divi baušļi. 6. stundā dots īss desmit baušļu pārskats.

Šīs stundas paredzētas sešām nedēļām. Mācot katru bausli atsevišķi, tās būs desmit vai vienpadsmit nedēļas. 

Protams, jebkuru no baušļiem var izvēlēties kā galveno tēmu atsevišķai stundai, ja ir kāda noteikta vajadzība. 
Piemēram, ja klasē vai nometnē notikusi zādzība, mācīt stundu, kas veltīta astotajam bauslim.

Paul Reid

Mācot Bībeles patiesības
Mācot šīs stundas, pielūkojiet, ka pārāk neaizraujieties ar Bībeles stāstiem, aizmirstot mācīt Bībeles patiesības. 
Pretējā gadījumā mēs kā skolotāji neattaisnosim mums uzlikto atbildību. Ir ļoti svarīgi, lai bērni ne vien 
iemācītos Bībeles stāstos ietvertās patiesības, bet arī ar mūsu palīdzību iemācītos tās pielietot savā dzīvē. 
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Protams, vienā stundā nav iespējams apskatīt pilnīgi visu, ko var mācīties no kāda stāsta. Tādēļ katrai 
stundai izraudzīta viena centrālā patiesība, kas caurauž stāstījumu. 

Lai palīdzētu jums sagatavoties nodarbībai, stundu iedalījumā un plānā ir atzīme „CP”.

Turklāt centrālā patiesība atzīmēta ar burtiem „A” vai „N”– atpestītajiem vai neatpestītajiem bērniem.

Arī tekstā šie bērni tiek uzrunāti atšķirīgi: „Ja tu neesi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, lai Viņš piedotu 
tavus grēkus...” vai arī „Ja esi jau saņēmis grēku piedošanu, tev...”.

Centrālās patiesības pielietojuma apraksts atzīmēts tekstā ar līniju. Iespējams, jums nāksies to pielāgot savu 
apmācāmo vajadzībām. Piemēram, pielietojuma aprakstā minēts zēna vārds, bet nodarbībā ir tikai meitenes. 
Varbūt dotais pielietojums vairāk attiecas uz vecākiem bērniem, bet jūsu grupā ir mazi bērni. Droši izdariet 
visas nepieciešamās izmaiņas. Galvenais – lai Dieva Vārds attiektos uz viņu dzīvēm.

Darīt sevi pieejamu
Pasakiet bērniem, lai viņi nevilcinās lūgt jums padomu, – esiet pieejams! Kad sludināsiet Evaņģēliju, būs 
bērni, kuru atbildes reakcija būs patstāvīga. Vēlāk viņi jums pateiks vai arī nepateiks, ka ir uzticējušies 
Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr būs arī tādi, kuri vēlēsies saņemt palīdzību. Varbūt 
viņi jums uzdos jautājumus vai arī viņiem būs vajadzīga palīdzība un iedrošinājums, lai zinātu, ko teikt.

Arī atpestītiem bērniem var būt vajadzīgs padoms grūtā situācijā, piemēram, kā rīkoties, lai sekotu Bībeles 
mācībai, vai noskaidrot, kā stunda attiecas uz viņu ikdienas dzīvi. Varbūt viņi gribēs jums uzticēt kādas 
problēmas, lai jūs par viņiem aizlūgtu, it īpaši gadījumos, kad esat vienīgais kristīgais padomdevējs, kas 
var sniegt atbalstu. Tāpēc ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka esat pieejams. Tikpat svarīgi ir pateikt, kad un kur 
viņi varēs ar jums aprunāties. Noteikti paskaidrojiet neatpestītiem bērniem, ka nākt pie Jēzus nav tas pats, 
kas nākt pie jums, – palīdziet viņiem saprast atšķirību! 

Katrā ziņā neaiciniet viņus uz sarunu tajā pašā laikā, kad esat stāstījis par Evaņģēliju, lai bērniem nerastos 
iespaids, ka viņi nevar nākt pie Jēzus bez jūsu palīdzības vai arī ka viņi saņem glābšanu jau ar to vien, ka 
gaida, kad varēs ar jums aprunāties.

Piemērs sarunai ar neatpestītu bērnu

„Vai tu patiesi vēlies nodot savu dzīvi Jēzum Kristum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es priecāšos, ja 
varēšu tev to paskaidrot no Bībeles, tiksimies pēc nodarbības! Atceries, es nevaru atbrīvot tevi no taviem 
grēkiem – vienīgi Jēzus to var, bet es ar prieku palīdzēšu tev labāk saprast, kā tu vari nākt pie Viņa.” 

Piemērs sarunai ar atpestītu bērnu

„Ja tu esi uzticējies Jēzum kā savam Glābējam, bet neesi man par to pastāstījis, lūdzu, dari to!  Pēc nodarbības 
es stāvēšu pie... (norādiet vietu). Es gribētu uzzināt, vai arī tu esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Kungam 
un Glābējam, lai es varētu lūgt Dievu par tevi un varētu tev palīdzēt, ja tas vajadzīgs.”

Bībeles panti
Katrā stundā ieteicams iemācīt vienu vai divus baušļus. Taču, ja bērni, kurus mācāt, ir ļoti mazi, labāk 
izvēlēties dažus baušļus, lai viņi tos kārtīgi iemācītos un atcerētos arī vēlāk.  Ja centīsieties mazajiem iemācīt 
visus baušļus, diez vai viņi varēs tos visus labi atcerēties. 

Attēlu grāmatas beigās atradīsiet simbolu veidā attēlotus ciparus, kuri atbilst kādam no baušļiem. Piemēram, 
cipars „6” ir šautenes formā, lai mums atgādinātu, ka „Tev nebūs nokaut” (2. Mozus 20:13). Mācot 
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skaitāmpantu, izmantojiet papīra lapu un lipekli, lai aizklātu 2. ciparu uzskatē. Variants: izgrieziet ciparu, 
otrā pusē pielīmējiet flīsa papīru un piestipriniet pie flaneļa tāfeles.  

Izmēģiniet uzskati 
Pirms stundas (mājās) patrenējieties lietot uzskati. Tapat pārskatiet attēlus un PowerPoint prezentācijas, lai 
zinātu, kurā stundas daļā tos lietot.

PowerPoint® uzskate
Izmantojot šīs stundas PowerPoint versiju, varat izvēlēties no diviem variantiem, kas doti CD. 

1. Pirmais variants sastāv no attēliem un prezentācijas, kas attiecas uz stundu.

2. Otrais variants sīkāk paskaidro centrālo patiesību, tās pielietojumu un papildināts ar skaitāmpantu.

Katra slaida apakšā labajā pusē parādās kāds simbols (piemēram, Bībele, krusts vai kronis).

 Uzklikšķinot uz šī simbola, varēsiet iepazīties ar šīs stundas centrālo patiesību, līdz ar to varēsiet izmantot 
centrālo patiesību jebkurā brīdī, kad mācāt šo stundu. Uzklikšķinot uz bultas slaidā ar centrālo patiesību, 
atgriezīsieties pie iepriekšējā slaida.  

 Daži slaidi iezīmēti ar „CPA”. Apakšā kreisajā stūrī, uzklikšķinot uz „CPA”, varēsiet iepazīstināt ar 
centrālo patiesību atpestītus bērnus. Kā iepriekš minēts, uzklikšķinot uz bultiņas, atgriezīsieties atpakaļ.

Papildu uzskate
Katras stundas centrālo patiesību izprintējiet uz kartītes. Ja izmantosiet flaneļa tāfeli, otrā pusē kartītei 
pielīmējiet flīsa auduma vai samta papīra gabaliņus. (Izmantojiet mazos burtus, lai pat mazākie bērni varētu 
viegli izlasīt vārdus.)

Uzlieciet šo kartīti uz tāfeles stundas sākumā vai arī tad, kad sākat mācīt centrālo patiesību. 

Padomi
Katras lapas labajā un kreisajā pusē doti padomi, papildinformācija, kā arī idejas, kā padarīt jūsu stundu 
interesantāku, dažādojot mācīšanos. Lai mācību process būtu efektīvs, dažiem bērniem vajag redzēt vai 
rakstīt, citiem – dzirdēt vai runāt, pieskarties vai darboties, vēl citiem – aktīvi iesaistīties. 

Jūs varat izmantot šīs idejas atkarībā no tā, cik daudz laika ir jūsu rīcībā.
☺ Mācot mazus bērnus
 Mācot šīs stundas maziem bērniem, jāraugās, lai tās viņiem nebūtu par grūtu. Tā kā lielākajā daļā 

Labās Vēsts pulciņu ir arī mazāki bērni, esam papildinājuši šo materiālu ar padomiem, kā pielāgot 
viņiem apmācību. Ja redzat smaidiņu (☺), dotās idejas paredzētas tieši viņiem.

Atkārtošanas jautājumi
Katrai stundai doti atkārtošanas jautājumi, kurus var izmantot tūlīt pēc stundas vai arī nākamajā nodarbībā, 
pirms sākt mācīt jauno stundu.

Labi izplānots atkārtošanas laiks ne vien nostiprinās iemācīto, bet arī iepriecinās bērnus. 

Jūs varat izmantot šo laiku, lai:

1)  noskaidrotu, cik daudz bērni saprot un atceras,

2)  saprastu, kam jums kā skolotājam vēl vajadzētu pievērst lielāku uzmanību, ko uzsvērt, lai bērni to 
labāk atcerētos,

3)  radītu klasē nepiespiestu atmosfēru. Bērniem patīk sacensības, un viņi gaida šo programmas daļu. 
Taču tā nav tikai jautra spēle, bet arī laiks, kad bērni mācās.
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Šajā mācību grāmatā jautājumi doti tikai Bībeles stundām. Jums vajadzētu padomāt jautājumus arī par 
dziesmām, skaitāmpantiem un pārējo, ko mācāt. Tad bērni sapratīs, ka visas programmas daļas ir svarīgas.
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Stunda Centrālā 
patiesība Pielietojums Bībeles pants

Pārskats

Dievs mums māca, 
kas ir pareizi un 
nepareizi.

2. Mozus 19-20

Dievs mums māca, 
kas ir pareizi un 
kas ir nepareizi.

Neatpestītajiem un atpestītajiem:

 Klausies, ko Dievs saka, un 
ievēro Viņa baušļus!

„Tev nebūs citus dievus turēt Manā 
priekšā.”

(2. Mozus 20:3)

Tikai viens Dievs.

2. Mozus 20:3-6
2. Mozus 32
2. Mozus  
34:1-7,28-35

Ir tikai viens Dievs. Neatpestītajiem: Atgriezies no saviem 
grēkiem un uzticies Viņam!

Atpestītajiem: Mīli Viņu no visas sirds!

„Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu.” 
(2. Mozus 20:4)

Sargi savu mēli!

2. Mozus  20:7,16
Jēkaba 3:1-12

Dievs saka: „Sargi 
savu mēli!”

Neatpestītajiem: Atzīsti, ka tu ar savu 
mēli pārkāp Dieva baušļus, 
un lūdz Viņam piedošanu!

Atpestītajiem: Lieto savu mēli, lai 
iedrošinātu un palīdzētu!

„Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, 
Vārdu nelietīgi valkāt.”  
(2. Mozus  20:7)
Iespējams, arī...
„Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret 
savu tuvāku.” 
(2. Mozus  20:16)

Izmanto svētdienu, 
tāpat arī pārējās 
dienas pareizi!

2. Mozus  20:8-12
un citas rakstu 
vietas

Izmanto katru 
dienu pareizi!

Neatpestītajiem: Lūdz piedošanu caur 
Kungu Jēzu Kristu!

Atpestītajiem: Izmanto svētdienu un 
pārējās dienas tā, kā Dievs to 
pavēlējis!

„Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.”  
(2. Mozus  20:8)

Iespējams, arī...

„Godini savu tēvu un savu māti.”   
(2. Mozus  20:12)

Domas un darbi!

2. Mozus  20:13-
14
Mateja 5:21-22, 
27-30

Dievam zināmas 
visas tavas domas 
un tava rīcība.

Neatpestītajiem: Lūdz Dievam piedot 
tavus grēkus pret Viņu!

Atpestītajiem: Sargi savas domas un 
darbus katru dienu!

„Tev nebūs nokaut.”  
(2. Mozus  20:13)

Un…

„Tev nebūs laulību pārkāpt.”   
(2. Mozus 20:14)

Es bez tā nevaru 
iztikt.

2. Mozus 20:15,17
Mateja19:16-26
Marka10:17-22
Lūkas 18:18-27

Dievs vēlas, lai tu 
būtu apmierināts 
ar to, kas tev ir.

Neatpestītajiem: Lūdz Dievam piedot 
tavus grēkus un glābt tevi!

Atpestītajiem: Pateicies Dievam par 
visu, ko Viņš tev ir devis, un 
dalies tajā ar citiem!

„Tev nebūs zagt.”  
(2. Mozus  20:15)

Un…

„Tev nebūs iekārot.”  
(2. Mozus 20:17)
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1. stunda
Dievs mums māca, kas ir pareizi un nepareizi

Rakstu vietas
2. Mozus 19-20

Centrālā patiesība
Dievs mums māca, kas ir pareizi un kas ir nepareizi.

Pielietojums
Neatpestītajiem un atpestītajiem:  

Klausies, ko Dievs saka, un ievēro Viņa 
baušļus!

Bībeles pants
„Tev nebūs citus Dievus turēt Manā priekšā.”

(2. Mozus 20:3)

Mācot skaitāmpantu, ieteicams izmantot attēlu 
grāmatas beigās simbola veidā attēloto ciparu „1”. 
Aizklājiet otru ciparu, lai bērni redzētu tikai to, 
kurš simbolizē bausli, kuru jūs mācāt! Variants: 
izgriezt atbilstošo uzskati un piestiprināt to pie 
flaneļa tāfeles. 

☺ Ja mācāt mazus bērnus, izmantojiet šo ciparu 
simbola veidā ikreiz, kad runājat par kādu 
bausli! Tas palīdzēs bērniem atcerēties šo 
bausli.

Šī panta patiesība tiks vairāk mācīta nākamajā 
nedēļā, kad pārrunāsim 1. un 2. bausli.

Uzskate
 Attēli: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 un 1-7

vai

 PowerPoint: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 un

1-7.

 Divas lelles, 25 cm garš kociņš un lineāls ievadam 
(vismaz vienai lellei jābūt ar rokām, lai var saņemt 
mazu lineālu)

 Vārdu kartītes: „Dievs mums māca, kas ir pareizi 
un kas ir neparezi” (centrālā patiesība) un 
„Klausies, ko Dievs saka, un ievēro Viņa baušļus!” 
(pielietojums)

 Vārdu kartītes: „2. Mozus” un „Sinaja kalns”, 
„Stop” zīme un dažādas pavēles, kas uzrakstītas 

uz kartītēm (16. un 54. lpp.)
☺ Uzskate maziem bērniem
 Plastmasas varde (vai vardes attēls)

 Simbolu veidā attēlota cipara „1” kopija 
katram bērnam (61. lpp.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

Džeks un Sūzija strīdas par zara garumu

Notikumu attīstība

1. Bērni pārrunā, kas ir pareizi un kas ir nepareizi.

2. Dievam ir atbilde uz jautājumu, kas ir pareizi 
un nepareizi.  CP

3. Ļaudis ceļā no Ēģiptes uz Apsolīto zemi.

4. Dievs brīdina ļaudis netuvoties Sinaja 
kalnam.  CP

5. Dievs dod Mozum desmit baušļus.  
 CP

Kulminācija

Kāpēc Dievam ir tiesības dot pavēles?

- Viņš ir svēts.

- Viņš ir mūsu Radītājs.

- Viņš mūs mīl un zina, kas katram ir pats 
labākais.                   
 CP

Noslēgums

Kas mums jādara?

- Atceries, ko Dievs mums teicis!   
 CPA, CPN

- Pieņem to, ka Viņam ir taisnība un ka Viņš 
zina vislabāk!    
 CPA, CPN
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Stunda
« Ievads: Džeks un Sūzija strīdas par zara garumu. 

Izmantojiet divas lelles, lai palīdzētu bērniem iztēloties divus bērnus strīdamies. Variants: 
pieaicināt izspēlēt šo ainiņu divus palīgus vai divus lielākus bērnus. 

Džeks:  Sveika, Sūzija! Tu šodien labi izskaties!

Sūzija:  Jā! Es biju peldbaseinā, un tas bija lieliski! Un kur biji tu?

Džeks:  Es pastaigājos pa mežu. Tev vajadzētu redzēt, cik augstu varu 
uzrāpties kokā! Re, kādu skaistu taisnu zaru es atradu! Tas 
varētu būt 30 cm garš. 

Sūzija:  Nu nē, Džek! Būs kādi 40 cm. 

Džeks:  Tu neko nejēdz! Tikai 30 cm!

Sūzija:  Man mājās ir lineāls. Nomērīsim zaru, tad tu redzēsi, ka 
man ir taisnība!

Abi bērni aiziet uz mājām, un Sūzija pieliek zaram lineālu. 

Sūzija:  Tikai 25 cm! Šoreiz mēs abi kļūdījāmies. 

Džeks:  Par laimi, mums ir lineāls, kas palīdz noskaidrot pareizo 
atbildi! 

« Notikumu attīstība: Bērni pārrunā, kas ir pareizi un kas ir nepareizi.

Cilvēki strīdas par daudz svarīgākām lietām nekā zara garums. 
Paklausīsimies, par ko strīdas šie bērni! Protams, tas nav īsts strīds!
Uzaiciniet divus bērnus (vai trīs bērnu pārus) nolasīt šīs rindas:

1. piemērs

Bērns A:  Zagšana vienmēr ir nepareiza rīcība!

Bērns B:  Nē. Ja tu būtu nabadzīgs vai izsalcis, tu varētu zagt pārtiku.

2. piemērs

Bērns A: Tu skolotājai teici, ka nenorakstīji šo mājasdarbu, bet tie ir 
meli!

Bērns B:  Tas nekas, jo es negribēju, lai mans draugs, no kura 
norakstīju mājasdarbu, arī iekuļas nepatikšanās. Dažreiz var 
melot.

3. piemērs

Bērns B:  Esmu dzirdējis, ka tiek apgalvots, ka visas reliģijas ir labas 
un ir vairāki ceļi, kā nonākt Debesīs. 

Bērns A:  Nē. Bībelē rakstīts, ka vienīgais ceļš uz Debesīm ir caur 
Kungu Jēzu Kristu.

Uzaiciniet bērnus pārrunāt dzirdēto. Skaidri pasakiet, ka ir veids, kā noteikt, kas ir 
pareizi un kas ir nepareizi.

Lielākiem bērniem varētu 
būt šāds ievads:

Paņemiet zaru vai ko 
citu un aiciniet bērnus 
noteikt, cik tas ir garš. 
Tad nomēriet to ar 
lineālu un pasakiet 
precīzu garumu. Pat ja 
kādam izdodas noteikt 
garumu centimetros, 
izdariet ļoti precīzu 
mērījumu milimetros un 
paskaidrojiet, ka tikai ar 
lineālu var noteikt šīs 
lietas garumu precīzi.



11

Pareizi un nepareizi

Vai tu kādreiz domā par to, kas ir pareizi un kas ir nepareizi? Kas var 
pateikt pareizo atbildi?
« Notikumu attīstība:  Dievam ir atbilde uz jautājumu, kas ir pareizi un kas ir 

nepareizi.

Dievam ir atbilde! It kā Viņam būtu mērinstruments, ar kuru varētu 
noteikt, vai mūsu atbildes un mūsu darbi ir pareizi. 

Jau senatnē Dievs deva mums desmit svarīgus likumus, lai mēs varētu 
zināt, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Mēs mācīsimies par šiem 
likumiem mūsu turpmākajās nodarbībās. Šie likumi aprakstīti vienā 
no Bībeles grāmatām, kuru sauc „Otrā Mozus”. Pateiksim šos vārdus 
kopā: „Otrā Mozus.”
Parādiet kartīti ar vārdiem „2. Mozus”!

Dievs deva šos likumus apmēram pirms 3500 gadiem. Tas ir ļoti sen, 
vai ne? Tas notika 1500 gadus pirms laika, kad Kungs Jēzus dzīvoja 
uz šīs zemes. 

Attēls 1-1
« Notikumu attīstība: Ļaudis ceļā no Ēģiptes uz Apsolīto zemi.

Tajā laikā ebreji, Dieva izredzētā tauta, dzīvoja Ēģiptē, kur viņi bija 
vergi un daudz cieta. Ēģiptieši izmantoja ebrejus savu pilsētu celšanai. 
Viņiem bija smagi jāstrādā katru dienu karstajā saulē – jātaisa ķieģeļi 
no dubļiem un māliem un tad no tiem jābūvē augstas, izturīgas celtnes. 
Ja vergi nepaspēja visu padarīt laikā, viņus nežēlīgi sita. Vergu dzīve 
bija ļoti grūta. Dievs apsolīja izvest viņus no Ēģiptes zemes un aizvest 
uz jaunu zemi. Dievs izvēlējās viņiem vadoni. Šo vīru sauca Mozus. 

Taču faraons (viņš bija kā Ēģiptes ķēniņš) neatlaida ebreju tautu, jo 
gribēja, lai viņi paliek strādāt Ēģiptē. Dievs, Debesu Valdnieks, ir daudz 
varenāks par jebkuru zemes ķēniņu. Viņš ļāva Savai tautai piedzīvot 
brīnumus un atbrīvoja viņus no smagās verdzības Ēģiptē.

Vai vari atcerēties kādu no Dieva brīnumiem, kas piespieda faraonu 
atļaut ebreju tautai doties prom no Ēģiptes?
Daži bērni būs dzirdējuši stāstu par Mozu un iziešanu no Ēģiptes, tāpēc aiciniet viņus 
pastāstīt pārējiem par nelaimēm, kuras Dievs uzsūtīja šai zemei. Izmantojot nākamo 
attēlu, turpiniet stāstu!

Attēls 1-2
Jā! Dievs pārvērta Nīlas ūdeni asinīs, un tas pats notika arī akās un 
citās ūdenskrātuvēs. Tas gan būs bijis briesmīgi, jo cilvēki cieta slāpes. 
Tā kā upes ūdens nebija dzerams, viņi izraka bedres netālu no upes, 
bet ūdens tajās bija netīrs un tā bija par maz! 

Faraons paaicināja Mozu un teica, ja Dievs atdos viņiem ūdeni, ebreji 
varēs doties prom. Kad Dievs to izdarīja, faraons pārdomāja un sacīja: 
„Nē! Jums jāpaliek!”

Dievs piepildīja zemi ar vardēm. Vai vari to iedomāties? Vardes bija 
visur – drēbēs, kurpēs, pat gultā!

CP
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: „Dievs mums 
māca, kas ir pareizi un 
nepareizi.” 

2. Mozus 7:1–12:36 
apraksta nelaimes un 
iziešanu no Ēģiptes 
zemes

PowerPoint 1-1

PowerPoint slaids, kurā attēlota 
centrālā patiesība 

PowerPoint 1-2

☺ Runājiet par „senatni” 
vai „ļoti sen”, nevis 
miniet konkrētus 
gadskaitļus!

☺ Izlaidiet jautājumu par 
nelaimēm! Vienkārši 
pastāstiet bērniem, 
kas notika!
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Tomēr faraons palika pie sava. Ebreji nepametīs šo zemi! 

Tad pienāca laiks utīm – tie ir mazi kukaiņi, kas dzīvo matos un uz 
miesas. Tie izraisa pretīgu niezi. Nabaga ļaudis kasījās bez apstājas, 
jo niezēja visas maliņas – galvas, rokas, viss ķermenis. Tas bija tik 
nepatīkami. 

Taču faraons nepadevās.

Tad Dievs sūtīja mušas, kas līda cilvēkiem acīs, degunā, mutē un ēdienā!

Pat tas nepārliecināja faraonu atlaist Dieva tautu! 

Ēģiptes zeme piedzīvoja desmit nelaimes, no kurām pēdējā bija 
visļaunākā. Dievam bija jāparāda Sava varenība, lai liktu faraonam 
paklausīt. Nu katrā ēģiptiešu ģimenē nomira vecākais dēls. 

Varat iedomāties, cik tas bija briesmīgi, kad ļaudis kādu rītu pamodās 
un atrada savus vecākos dēlus mirušus. Ja vecākais ģimenē bija tēvs, 
arī viņš bija miris. Visā valstī bija sēras un vaimanas, piederīgie gauži 
raudāja, un tas viss tikai faraona un viņa pakalpiņu nepaklausības dēļ. 
Viņi neklausīja Dievam, tāpēc tika sodīti – turklāt arvien bargāk un 
bargāk. 

Visbeidzot faraons sacīja: „Celieties un ejiet prom! Jūs visi! Es vairs 
nespēju paciest šo sodu!” (no 2. Mozus 12:31-32).  

Tā nu ebreji – lieli ļaužu pulki – izgāja no Ēģiptes un devās uz jaunu 
zemi, kuru Dievs tiem bija apsolījis. 

Attēls 1-3
Israēla bērni piedzīvoja brīnumus ne vien Ēģiptē, bet arī ceļā cauri 
tuksnesim. 

Piemēram, Dievs pašķīra Sarkanās jūras ūdeņus, lai ļaudis varētu iziet tai 
cauri. (2. Mozus 14:21-22)  Kad cilvēkus bija nomocījušas slāpes, Dievs 
deva tiem ūdeni no klints (2. Mozus 17:1-7). Kad tos māca izsalkums, 
Viņš sniedza īpašu ēdienu, ko sauca par „mannu” (2. Mozus 16:4-31).

Kad ebreju tauta bija ceļā pavadījusi trīs mēnešus, viņi nonāca Sinaja 
kalna pakājē. Tieši tur Dievs gribēja dot viņiem Savus likumus par to, 
kas ir pareizi un kas ir nepareizi. 
Parādiet kartīti ar vārdiem „Sinaja kalns”.

Dievs sauca uz Mozu no kalna, un Mozus kāpa kalnā, lai klausītos. 
Dievs sacīja Mozum, ka dos Savai tautai likumus, kuri tai jāievēro. 

Attēls 1-4
Tad Mozus atgriezās un jautāja ļaudīm, vai viņi klausīs tam, ko Dievs 
teicis. 

„Jā!” viņi visi atbildēja. 

Tad nu Mozus devās atpakaļ, lai teiktu Dievam, ka tauta apsolījusi 
Viņam paklausīt. 

Pētniekiem ir dažādas 
domas par to, kur atradies 
Sinaja kalns. Iespējams, 
ka tā atrašanās vieta 
nesakrīt ar mūsu kartēs 
iezīmēto, taču tas nebūt 
nemazina šī stāsta 
vēsturisko un garīgo 
vērtību.

PowerPoint 1-3

☺ Mudiniet mazos 
bērnus izlikties, ka 
viņiem niez visas 
maliņas (lai viņi kasās 
un nemierīgi grozās).

☺ Parādiet bērniem 
plastmasas vardi (vai 
vardes attēlu). 
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« Notikumu attīstība:       Dievs brīdina ļaudis netuvoties Sinaja kalnam. 

Tad Dievs deva Mozum īpašus norādījumus par brīnišķīgiem 
notikumiem nākotnē. 
Izlasiet 2. Mozus 19:10-11!

„Tad Tas Kungs sacīja uz Mozu: „Ej pie ļaudīm un.. lai tie mazgā savas 
drēbes, ka tie ir gatavi trešajai dienai, jo trešajā dienā Tas Kungs nonāks 
visas tautas acu priekšā uz Sinaja kalnu.””

Vēl bija kāds Dieva norādījums.
Izlasiet 2. Mozus 19:12 savā Bībelē.

„Un cel tautai visapkārt žogu un saki: sargieties uzkāpt kalnā un 
nepieskarieties kalna malai, jo, kas pieskarsies kalnam, tas mirdams 
mirs.”

Attēls1-5
Trešajā dienā atskanēja pērkona dārdi un zibeņoja, biezs mākonis klāja 
kalnu un bija dzirdama skaļa bazūnes skaņa.  

Un...
Nesteidzīgi, nopietnā balsī izlasiet 2. Mozus 19:18-19

„Un viss Sinaja kalns kūpēja, jo Tas Kungs nonāca uz to ugunī, un tā 
dūmi cēlās augšup itin kā cepļa dūmi, un viss kalns ļoti trīcēja. Un 
bazūnes skaņa pieņēmās spēkā.”

Pirms paziņot Savus likumus, Dievs sagatavoja ļaudis.

Kā tu domā, kādēļ Dievs lika parādīties dūmiem un kalnam drebēt kā 
vulkānam? Kādēļ bija dzirdama skaļa bazūne?  

Kādēļ Dievs brīdināja ļaudis netuvoties Sinaja kalnam un tam 
nepieskarties?

Dievs neparastā, varenā veidā darīja ļaudīm zināmu, ka Viņš ir svēts 
un nevainojams Dievs. 

Viņš uzsvēra, ka Dievs nevar darīt neko nepareizi. Viņš ienīst visu 
ļauno, visu, kas nav pareizi. Mēs, kas tik bieži rīkojamies nepareizi, 
nevaram tāpat vien tuvoties Dievam. Mūsu grēks šķir mūs no Dieva. 
Grēki ir Dievam nepatīkama rīcība, piemēram, ja tu melo, neklausi 
saviem vecākiem, skolā noraksti vai zaudē savaldīšanos. Tomēr Dievs 
mūs ļoti mīl, tāpēc gādā, lai mēs varētu tuvoties Viņam, neskatoties 
uz mūsu grēcīgumu, un tiktu uzņemti Dieva ģimenē. 

Kā tas iespējams? Dievs sūtīja Savu Dēlu Jēzu Kristu no Debesīm dzīvot 
uz zemes, tad mirt pie krusta mūsu grēku dēļ – visu to slikto lietu dēļ, 
kuras esam darījuši. Tādēļ, ka Jēzus izcieta sodu mūsu grēku dēļ, Dievs 
var mums piedot un mēs varam tuvoties Dievam.  

Izlasiet (vai uzticiet to 
izdarīt kādam lielākuam 
bērnam) rakstu vietas 
Bībelē!

CP

PowerPoint 1-5

PowerPoint 1-4

☺ Pārdomājiet, kā labāk 
paskaidrot izlasīto. 
Piemēram, mazāki 
bērni diez vai būs 
dzirdējuši vārdus 
„ceplis” un „bazūnes”.
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Attēls 1-6
« Notikumu attīstība:         Dievs dod Mozum desmit baušļus. 

Tad Dievs sauca, lai Mozus uzkāpj kalnā. Tā bija neaizmirstama, 
brīnišķīga pieredze. Dievs deva Mozum desmit baušļus un vēl citus 
norādījumus. 

Pats Dievs uzrakstīja desmit baušļus uz akmens plāksnēm (2. Mozus 
31:18).

Mums nav zināms, kā Dievs to darījis. Daži cilvēki iztēlojas, ka no 
debesīm nāca zibens ikreiz, kad tika dots jauns bauslis. Baušļi norāda, 
kas mums jādara (kas ir pareizi) un ko nedrīkst darīt (kas ir nepareizi).

Vēlāk Mozus pastāstīja ļaudīm, ko Dievs bija pavēlējis. Šos baušļus 
Dievs nav devis tikai ebreju tautai, tie domāti arī mums. Dievs parūpējās 
par to, lai mēs saņemtu šos baušļus. Mums tie nav cirsti akmenī, mēs 
varam tos izlasīt Bībelē.

Attēls 1-7
« Kulminācija:     Kādēļ Dievam ir tiesības visus komandēt un dot norādījumus?

Esam noskaidrojuši, ka tas ir Dievs, kuram ir atbilde uz jautājumu, 
kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Varbūt tev ir jautājums: „Kāpēc 
Dievam ir pareizās atbildes?” Ir trīs iemesli. Varbūt tu pats atradīsi tam 
skaidrojumu, apskatījis šos attēlus.
« Kulminācija: Viņš ir svēts. 

Parādiet simbolu ar mirdzošu apli! (Ieteikums aizklāt pārējos simbolus un tos atklāt, 
kad mācīsiet par tiem.)

Dievam ir atbilde tādēļ, ka Viņš ir svēts. Viņš ir nevainojams.Viņš 
vienmēr tur Savus solījumus. Par to Viņš brīdināja ebreju tautu, 
runādams no kalna ugunī un dūmos. Dievs vienmēr ir patiess – saka 
patiesību. Ja Viņš ir ko teicis, mēs tam varam ticēt. 
« Kulminācija: Viņš ir mūsu Radītājs.

Parādiet pasaules simbolu!

Dievs ir svēts, un Viņš ir Visuma Radītājs. Viņš radījis sauli, zvaigznes, 
šo pasauli un arī mani un tevi. 
« Kulminācija: Viņš mūs mīl un zina, kas mums ir vislabākais. 

Parādiet krusta simbolu!

Tā kā Viņš mūs ir radījis, Dievs zina vislabāk, kas mums vajadzīgs, 
tādēļ Viņš devis mums Savus likumus.

Dievam ir atbilde uz jautājumu, kas ir pareizi un kas nepareizi, jo Viņš 
ir svēts, Viņš mūs ir radījis un mūs mīl. Reizēm šķiet, ka Dieva dotie 
likumi ir grūti izpildāmi, un mums tie nepatīk, bet tie nāk mums par 
labu. Arī taviem vecākiem tev ir kādi noteikumi. Piemēram, viņi liek 
tev iet gulēt noteiktā laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņi tevi mīl un zina, ka 
tev vajadzīgs miegs. Kādu dienu tu vari teikt savai mammai vai auklītei: 
„Es gribu apēst visas šokolādes konfektes, kas ir šajā kastē, viens pats.” 

CP
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību!

Mācot bērnu namā, 
pielāgojiet šo punktu 
konkrētajai situācijai.

PowerPoint 1-6

PowerPoint hipersaite (ekrāna 
labajā pusē apakšā)

PowerPoint 1-7

CP
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Viņa uzreiz teiktu: „Nē, tā nevar! Tev jau pietiek!”

Kāpēc viņa tā saka? Vai tad viņa tevi nemīl? Protams, ka mīl, bet viņa 
zina – ja tu apēdīsi visas konfektes, tev paliks slikti. Tieši tāpēc, ka viņa 
tevi mīl, viņa saka: „Nedari tā!” 

Tā arī Dievs devis mums likumus, jo mīl mūs. Viņš izrāda mums Savu 
mīlestību daudzos dažādos veidos. Viņš tev devis vecākus, veselību, 
pārtiku un apģērbu. Bet pāri visam – Viņš deva mums Savu Dēlu 
Kungu Jēzu Kristu, lai Viņš izciestu sodu pie krusta par mūsu grēkiem. 
« Noslēgums: Kas mums jādara? Atceries, ko Dievs mums teicis! Pieņem to, ka 

Viņam ir taisnība un ka Viņš zina vislabāk! 

Ko mums vajadzētu darīt?
Kad tu pārdomā, kas ir pareizi un kas nepareizi:
 Domā par to, ko Dievs māca mums Bībelē!

 Atceries, ka viņam ir pareizā atbilde! 

 Zini, ka viss, ko Viņš saka, nāk tev par labu! 

 Pieņem to, ko Viņš saka! 

Atkārtošanas jautājumi
1.  Kas vienmēr zina, kas ir pareizi un kas ir nepareizi? (Dievs)

2.  Kāpēc Dieva atbildes ir īstās? Pasaki divus iemeslus! (Stundā doti 
trīs iemesli: Viņš ir svēts; Viņš ir mūsu Radītājs; Viņš mīl mūs un 
zina, kas mums ir vislabākais.)

3.  Reizēm mūsu vecāki nosaka kādus noteikumus, kuri mums varbūt 
nepatīk, bet nāk mums par labu. Mini vienu piemēru! (Atbildes 
būs atšķirīgas. Stundā dotie piemēri: vecāki nosaka, cikos jāiet gulēt, 
neļauj apēst visas šokolādes konfektes.)

4.  Kurā Bībeles grāmatā doti desmit baušļi? (2. Mozus)

5.  Kur bija Mozus, kad Dievs deva viņam baušļus? (Sinaja kalnā, 
tuksnesī.)

6.  No kurienes nāca ļaudis un uz kurieni viņi gāja? (No Ēģiptes uz 
zemi, kuru Dievs bija viņiem apsolījis.)

7.  Ko Dievs gribēja iemācīt Savai tautai, liekot dūmiem pacelties no 
kalna un kalnam drebot? (Ka Viņš ir svēts, nevainojams Dievs.)

8.  Kas notiktu ar cilvēkiem, kuri būtu pieskārušies kalnam? (Viņi 
mirtu.)

9.  Ko Dievs vēlas, lai mēs darām, kad Viņš māca mums, kas ir pareizi 
un kas ir nepareizi? (Lai pieņemam to un paklausām.) 

10.  Atkārto rakstu vietu, kuru šodien iemācījāmies! („Tev nebūs citus 
Dievus turēt Manā priekšā.” – 2. Mozus 20:3.)

CPA, CPN
Parādiet kartīti ar 
pielietojumu: „Klausies, 
ko Dievs saka, un ievēro 
Viņa baušļus!”

PowerPoint hipersaite (ekrāna 
kreisajā pusē apakšā)
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Mācību aktivitāte
„Stop” zīmes
Spēle (nodarbības noslēgumā), lai nostiprinātu mācīto centrālo patiesību. 

Lai bērns izmanto „Stop” zīmi (skat. 54. lpp.), dodot komandas pārējiem bērniem! 
Norādījumiem jābūt tādiem, kas palīdz vai kādu aizsargā. Uzrakstiet norādījumus uz 
kartītēm, lai bērns varētu tos izlasīt! Pasakiet, ko katrs bērns pārstāv. 

Pirmais bērns varētu tēlot cilvēku, kurš kontrolē gājēju pāreju pie skolas. 
Viņš varētu dot šādu komandu: „Stop! Tuvojas smagā automašīna!”

Cits bērns varētu tēlot skolotāju skolā. Tad komanda varētu būt šāda: 
„Beidziet skraidīt pa gaiteni! Kāds vēl var savainoties!”

Kāda meitene varētu tēlot mammu: „Beidz skatīties TV! Tev jāsāk 
pildīt mājasdarbus!”

Kāds bērns varētu tēlot policistu: „Stop! Šajā ielā izcēlies ugunsgrēks, 
tāpēc tā ir slēgta gājējiem! Dūmi un liesmas apdraud jūsu veselību!”
Ļaujiet iesaistīties visiem bērniem, kuri to vēlas! Nobeigumā pasakiet: 

„Tā rīkojās Dievs, dodot mums desmit baušļus. Daudzi no tiem ir kā 
„Stop” zīmes. „Stop! Nenogalini!” „Stop! Nezodz!” „Stop! Nemelo!” 
Dievs deva mums baušļus, lai mūs pasargātu. Viņš vēlas, lai cilvēki 
dzīvotu laimīgi.”

Mācību aktivitāte mazākiem bērniem
Izkrāso uzskati, lai atkārtotu bausli!

Lai bērni sāk izkrāsot ciparu simbolus, sākot „1” (59. lpp.). To var darīt 
klasē vai mājās. Kad izkrāsoti visi cipari (tam paies vairākas nedēļas), 
atdodiet tos bērniem nešanai uz mājām. 

☺ Pavisam maziem 
bērniņiem parādiet, 
kā skriet, lēkāt vai lekt 
apkārt pa nodarbību 
telpu. Kad paceļat 
„Stop” zīmi, lieciet 
bērniem apstāties un 
paskaidrojiet, kādēļ. 
Piemēram, tuvojas 
automašīna, ir laiks 
izslēgt TV u.tml.

☺
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2. stunda
Tikai viens Dievs

Rakstu vietas
2. Mozus 20:3-6
2. Mozus 32
2. Mozus 34:1-7, 28-35

Centrālā patiesība
Ir tikai viens Dievs.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Atgriezies no saviem grēkiem un 

uzticies Viņam!

Atpestītajiem: Mīli Viņu no visas sirds!

Bībeles pants
„Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu.” (2. Mozus 
20:4)

Mācot Bībeles pantu, ieteicams izmantot attēlu 
grāmatas beigās simbola veidā attēloto ciparu „2”. 
Aizklājiet otru ciparu, lai bērni redzētu tikai to, kurš 
simbolizē bausli, kuru jūs mācāt! 

Variants: izgriezt uzskati un pielikt pie flaneļa tāfeles. 

☺ Ja mācāt mazus bērnus, izmantojiet šo ciparu 
simbola veidā ikreiz, kad runājat par kādu 
bausli! Tas palīdzēs viņiem iegaumēt šo bausli.

Uzskate
 Attēli: 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 un 2-7

Vai

 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 un 2-7 

Un

 Divas lelles ievadam

 Vārdu kartītes: „Ir tikai viens Dievs” (centrālā 
patiesība) un „Mīli Viņu no visas sirds!” 
(pielietojums atpestītam bērnam)

 Mācību aktivitātes darba lapu (23. un 57. lpp.) 
kopijas

☺ Uzskate maziem bērniem
 Simbola veidā attēlotā cipara „2” kopija 

katram (59. lpp.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

Džeks un Sūzija sarunājas par ēģiptiešu dieviem.

Nolikumu attīstība

1.  Mozus Sinaja kalnā. CP
2.  Ļaudis lūdz Āronu izveidot dieva tēlu.

3.  Tiek pielūgts teļš, tā pārkāpjot pirmo un otro 
bausli.  CP

4.  Kā Jēzus izskaidro svarīgāko bausli.   
 CPA

5.  Mozus atgriežas un sasit akmens plāksnes.

6.  Dievs soda ļaudis par elku dievu pielūgšanu.  
 CPA, CPN

Kulminācija

Mozus atkal uzkāpj kalnā un dzird Dieva balsi.

Dievs otrreiz dod Savus baušļus.

Noslēgums

Mozus atgriežas no kalna, viņa seja staro.
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Stunda
« Ievads: Džeks un Sūzija sarunājas par ēģiptiešu dieviem. 

Ievadam izmantojiet divas lelles vai uzticiet šo ainiņu attēlot diviem palīgiem (vai 
diviem lielākiem bērniem).

Džeks:  Sveika, Sūzij! Kā iet?

Sūzija:  Labi! Pavadīju lielisku nedēļu! Un kā tev?

Džeks:  Labi! Kas par jauku dienu! Un saulīte spīd!

Sūzija: Runājot par sauli, esmu dzirdējusi, ka senos laikos Ēģiptē 
sauli uzskatīja par dievu. Viņi pielūdza sauli, lai atveseļotos, 
kad bija slimi, vai cerēdami novākt labu ražu.

Džeks:  Kāds pat ir saskaitījis, cik dievu ēģiptieši pielūdza. Vairāk 
par simtu!

Sūzija:  Es nekā nesaprotu! Dažādās zemēs ir tik daudz dievu, kuru 
vārdi arī ir atšķirīgi.

Džeks:  Jā, grūti pateikt, kam tad ir taisnība.

Sūzija:  Nu, vienalga! Iesim spēlēties!

Tā ir, bērni. Daudziem cilvēkiem gluži tapat kā Džekam un Sūzijai 
nav īstas skaidrības šajā jautājumā. Tāpēc atgriezīsimies pie Bībeles un 
noskaidrosim patiesību!  

Attēls 2-1
« Notikumu attīstība: Mozus kalnā.

Atcerieties, pagājušajā nedēļā es jums stāstīju, kā Dievs runāja ar Mozu 
Sinaja kalnā. Viņš deva Mozum desmit baušļus. Mēs jau iemācījāmies 
pirmo bausli. Vai atceraties to?
Aiciniet bērnus atkārtot šo pantu:

„Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” (2. Mozus 20:3)

Tā ir! Ir tikai viens vienīgs patiess Dievs! Viņš radījis visas lietas. Viņš 
ir svēts Dievs, Dievs, kurš mīl mūs, Dievs, kuru varam iepazīt Bībelē. 
Šodien mācīsimies otro bausli. 
Atkārtojiet šo pantu kopā ar bērniem: „Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu.” (2. 
Mozus 20:4)

Dievs nevēlas, lai mēs veidotu kādus pieminekļus vai elku tēlus un tos 
pielūgtu. Kā jūs domājat – vai Israēla bērni ievēroja šo bausli? Mozus 
Sinaja kalnā bija ilgu laiku, kamēr Dievs viņam skaidroja desmit baušļus 
un deva pārējos norādījumus, kuri Israēla tautai bija svarīgi.

Palikuši vieni, ļaudis sāka prātot: „Kur ir Mozus? Viņš tur augšā kalnā 
ir jau nedēļām ilgi, un mēs nezinām, kas ar viņu noticis.”

CP
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: „Ir tikai viens 
Dievs!”

PowerPoint 2-1

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā pusē apakšā)

☺ Aiciniet mazos bērnus 
pagriezties vienam 
pret otru un jautāt: 
„Kur ir Mozus?” 
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Attēls 2-2
« Notikumu attīstība: Ļaudis lūdz Āronam taisīt dieva tēlu.

Viņi gāja pie Mozus brāļa Ārona un sacīja: „Celies un darini mums 
kādu dievu, kas būtu mūsu priekšā.” (2. Mozus 32:1)

Zēni un meitenes, vai atceraties no iepriekšējās nodarbības, kādu 
solījumu deva Israēla bērni un ko viņi bija pārkāpuši? 
Lai bērni atbild.

Pareizi! Viņi apsolīja paklausīt Dievam! Tagad viņi gribēja citus dievus. 
Kuru Dieva bausli viņi pārkāpa? Jā, pirmo bausli, kurš nosaka, ka 
nedrīkst pielūgt vai kalpot citiem dieviem kā vien patiesajam Dievam. 
Viņi gatavojās pārkāpt vēl vienu bausli. Ārons tiem atbildēja: „Noplēsiet 
zelta auskarus, kas ir jūsu sievu, jūsu dēlu un jūsu meitu ausīs, un 
atnesiet tos man.” (2. Mozus 32:2)

Visi tā arī izdarīja, un Ārons izkausēja visas šīs zelta rotaslietas. Tad viņš 
ielēja izkausēto zeltu, iespējams, māla formā, kurai bija teļa veidols.

Attēls 2-3
Pēc kāda laika zelts sacietēja. Ārons nodauzīja māla lauskas, nu viņš 
bija ieguvis zelta teļa tēlu. Tad viņš to nopulēja, un drīz vien zelts bija 
atkal gluds un spīdēja. 
« Notikumu attīstība: Tiek pielūgts zelta teļš – tauta pārkāpusi pirmo un otro bausli

Ko darīja ļaudis? Bībelē rakstīts, ka viņi sacīja: „Šis ir tavs dievs, Israēl, 
kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes.” (2. Mozus 32:4) Ārons uzcēla tā 
priekšā altāri, kur ļaudīm pienest dzīvnieku upurus. 

Kuru bausli bija pārkāpuši Israēla bērni? Pareizi! Otro bausli, kurā 
Dievs noteicis, ka mēs nedrīkstam veidot un pielūgt elku tēlus. Viņš 
vēlas, lai mēs nedarinātu nekādus elku tēlus no zelta, akmens vai koka 
un tos nepielūgtu. 

Mums jāpielūdz vienīgi Dievs, neviens cits! Kādas briesmīgas lietas 
šie ļaudis darīja! Viņi pat apgalvoja, ka šis elku tēls viņus izvedis no 
Ēģiptes zemes. 

Attēls 2-4
Vai tad viņi bija aizmirsuši visu, ko Dievs viņu labā bija darījis? Viņš 
bija pasargājis viņus no ēģiptiešu vajāšanām. Viņš bija pašķīris Sarkano 
jūru un izvedis tos uz sauszemes. Viņš bija devis tiem ūdeni no klints, 
mannu un paipalas, ko ēst. Viņš bija vadījis viņus ar uguns stabu. 
Viņš ir vienīgais patiesais Dievs. Bet viņi apgalvoja, ka tas viss noticis, 
pateicoties zelta teļam. 

Zēni un meitenes, pārdomāsim atbildes uz šādiem jautājumiem:

 Kādi saka: „Pasaulē ir daudz reliģiju un dažādu dievu, un tie visi 
ir patiesi.” Kas par to ir teikts Bībelē? (Ir tikai viens patiess Dievs.)

Izlasi (vai palūdz kādam 
lielākam bērnam izlasīt) 
rakstu vietu no savas 
Bībeles!

Izlasi (vai palūdz kādam 
lielākam bērnam izlasīt) 
rakstu vietu no savas 
Bībeles!

Ebreju vārds, kuru tulkoja 
kā „teļš”, varēja nozīmēt 
arī „vērsēns” vai „vērsis”. 
Tuvajos Austrumos 
bija pieņemts pielūgt 
mežonīgos vēršus (spēka 
simbolu).

CP

PowerPoint 2-2

PowerPoint 2-3

PowerPoint 2-4

CP
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 Kādi apgalvo: „Uz Debesīm ir vairāki ceļi.” Kāda ir īstā atbilde? 
(Vienīgais ceļš, kā nākt pie Dieva, ir caur Kungu Jēzu Kristu.) 

 Kur varam uzzināt par vienīgo patieso Dievu? (Bībelē) 

 Ko par Dievu māca Bībele? Piemēram, Bībelē teikts, ka Viņš ir 
mīlošs. Kas vēl ir teikts par Dievu Bībelē?

 (Pārējās Dieva īpašības: Viņš ir svēts, Viņš ir labs. Viņš ir visa 
Radītājs.) 

« Notikumu attīstība: Kā Jēzus izskaidro augstāko bausli?

Simtiem gadu pēc Mozus Kungam Jēzum tika uzdots jautājums: 
„Mācītāj, kurš ir augstākais no baušļiem?” (No Mateja 22:36.) Jēzus 
atbildēja: „Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas 
dvēseles, un no visa sava prāta.”(Mateja 22:37)

Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, Viņš vēlas, lai tu 
mīlētu Viņu no visas sirds. Vai tu saki Dievam, ka mīli Viņu? Vai tu 
izrādi Viņam savu mīlestību, darot to, kas Viņu iepriecina, gan mājās, 
gan skolā, gan Labās Vēsts pulciņā? 

Israēla bērni bija aizmirsuši, ko Dievs vēlējās viņiem iemācīt, kad Viņš 
runāja no kalna, kas kūpēja kā vulkāns. Proti, ka Viņš ir varenais, svētais 
Dievs. Viņi bija sākuši pielūgt zelta teļu, kas, protams, nebija dievs.    

Attēls 2-5
« Notikumu attīstība: Mozus atgriežas un sasit akmens plāksnes. 

Beidzot Mozus nokāpa no kalna kopā ar savu palīgu Jozua. Viņi varēja 
dzirdēt dziedāšanu un klaigāšanu. Jozua domāja, ka nometnē ir kara 
troksnis. Bet Mozus zināja, kas tur notiek, jo Dievs viņam bija pateicis, 
ka ļaudis dzied un pielūdz zelta teļu. Tā arī bija – pienākuši tuvāk, viņi 
to ieraudzīja paši savām acīm.

Attēls 2-6
Mozus sadusmojās, nometa abas akmens plāksnes, uz kurām bija desmit 
baušļi, un sasita tās. Tā viņš parādīja, ka ļaudis ar savu nepaklausību ir 
pārkāpuši Dieva baušļus. Vai varat uzminēt, ko viņš izdarīja ar zelta teļu?
Izlasiet skaļi 2. Mozus 32:20!

„Un viņš ņēma teļu, kuru tie bija taisījuši, sadedzināja to ugunī un 
sagrūda to smalkos putekļos, un izkaisīja tos pa ūdens virsu, un deva 
to dzert Israēla bērniem.”
« Notikumu attīstība: Dievs sodīja Savu tautu par elku pielūgšanu. 

Pats Dievs viņus bargi sodīja par grēkiem, un daudzi nomira tajā laikā. 
Dievam jāsoda grēks, bet, tā kā Viņš mīl cilvēkus, tad piedāvā arī 
risinājumu. Vēlāk Dievs pavēlēja Mozum izcirst divas akmens plāksnes 
un kāpt atkal kalnā, lai Dievs varētu otrreiz dot viņam desmit baušļus. 
Mozus tā arī izdarīja. Taču, pirms dot baušļus, Dievs atgādināja Mozum, 
kas Viņš (Dievs) ir.
Izlasiet 2 Mozus 34:6-7!

CPA

Izlasi (vai palūdz kādam 
lielākam bērnam izlasīt) 
rakstu vietu no savas 
Bībeles!

Mācību metode: 
Izmantojiet jautājumus, lai 
palīdzētu bērniem domāt, 
iemācīties un arī pielietot 
iemācīto!

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: „Mīli Viņu no 
visas sirds!”

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību!

Izlasiet (vai uzticiet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

PowerPoint 2-5

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā pusē apakšā)

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)

PowerPoint 2-6

Izlasiet (vai uzticiet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!
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Saskaitīsim, cik veidos Dievs sevi aprakstīja!
Aiciniet bērnus skaitīt kopā ar jums!

 „Kungs, Kungs Dievs, žēlsirdīgais...” 
 Tas nozīmē, ka Dievs nesoda cilvēkus tā, kā viņi to būtu pelnījuši.

 „... un žēlīgs... ” 
 Viņš izrāda žēlastību, dodot mums to, ko neesam pelnījuši.

 ... pacietīgs... ””.. 
 Tas nozīmē, ka Viņš ilgstoši paciešs un gaida. 

 „... bagāts labestībā un patiesībā...””..
 Viņš ir pilns mīlestības un tur solījumus. 

 „... apžēlojas par tūkstošiem, piedodot noziegumus, pārkāpumus 
un grēkus.” 

 Visi šie vārdi – „noziegumi, pārkāpumi un grēki” apzīmē tās ļaunās 
un nepareizās lietas, kuras mēs darām, tā pārkāpjot Dieva baušļus. 

Israēla tauta mācījās mīlēt un paklausīt Dievam, bet ļoti lēni. 

Ja esi īsts kristietis, vai tu uzmanīgi klausīsies, ko Dievs tev saka Bībelē? 
Vai tu lūgsi, lai Viņš tev palīdz mīlēt Dievu no visas sirds un paklausīt 
Viņam? Dievs ir svēts un ienīst grēku – Viņš neatstāj grēciniekus 
nesodītus. 

Ja tu nekad neesi lūdzis Dievam piedot tavus grēkus, tev pienākas 
Dieva sods. Tu esi darījis daudz tāda, kas Viņam nav pa prātam, – 
piemēram, izteicis kādus apgalvojumus, kas nebija patiesi vai sāpināja 
citus cilvēkus. Tu droši vien neesi mīlējis Dievu no visas sirds, vai ne? 
Bet Dievam grēks jāsoda, tādēļ Viņš sūtīja Savu Dēlu, Kungu Jēzu 
Kristu, lai Viņš izciestu mokpilnu nāvi pie krusta. Jēzus izcieta šādu 
sodu, lai nebūtu jāsoda tevi. Tagad Dievs var tev piedot! Vai esi gatavs 
atgriezties no saviem grēkiem un šodien lūgt Dievu piedot visus tavus 
grēkus un pieņemt tevi kā Savu bērnu?

Tu to vari izdarīt tūlīt pat klasē vai arī vēlāk mājās. Ja tu vēlies, lai es 
tev paskaidroju, kā tu vari lūgt Dievu glābt tevi, es ar prieku to darīšu. 
Pienāc pie manis pēc nodarbības un pasaki, ka tu gribi, lai Dievs tevi 
glābj.

Attēls 2-7
« Kulminācija: Mozus atkal uzkāpj Sinaja kalnā un dzird Dieva balsi. Dievs viņam 

otrreiz dod desmit baušļus. 

Mozus atkal uzkāpa Sinaja kalnā. 

Viņš tur palika četrdesmit dienas un klausījās, ko Dievs viņam mācīja. 
Arī šoreiz Dievs uzrakstīja desmit baušļus uz divām akmens plāksnēm.
« Nobeigums: Mozus nokāpj no kalna, un viņa seja spīd. 

Mozus bija pavadījis laiku svētā Dieva tuvumā Sinaja kalnā, un nu viņa 
seja spīdēja. Viņš nokāpa no kalna pie ļaudīm un mācīja tiem visu, ko 
Dievs bija pavēlējis.

CPA

CPN

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)

☺ Maziem bērniem 
nelasiet rakstu vietu, 
vienkārši sakiet: 
„Dievs teica Mozum, 
ka Viņš ir laipns un 
pacietīgs Dievs.”

Esiet pieejams bērniem 
padomdošanai, arī 
individuāli! (Raugieties, 
lai tas atbilstu Bērnu 
aizsardzības politikai!)

PowerPoint 2-7
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Atkārtošanas jautājumi
1.  Kāds ir pirmais bauslis? („Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” 

2. Mozus 20:3)

2.  Kāds ir otrais bauslis? („Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu.”       
2.  Mozus 20:4)

3.  Kādu solījumu Israēla tauta bija izteikusi, bet neturēja? (Paklausīt 
Dievam.)

4.  Kā sauca Mozus brāli? (Ārons)

5.  Ļaudis apgalvoja, ka zelta teļš izdarījis kaut ko viņu labā. Ko tieši? 
(Izvedis viņus no Ēģiptes zemes.)

6.  Nosauc trīs lietas, kuras Dievs bija darījis Savas tautas labā, kad 
viņi bija vergi Ēģiptē? (Atbildes būs atšķirīgas. Stundā dotās atbildes 
ir šādas: Viņš aizsargāja viņus no ēģiptiešiem;Viņš pašķīra Sarkano 
jūru, lai viņi nonāktu uz sauszemes; Viņš deva viņiem ūdeni no klints 
un mannu, un paipalas, ko ēst; Viņš vadīja viņus ar uguns stabu.)

7.  Ko Mozus parādīja, saplēzdams divas akmens plāksnes ar desmit 
baušļiem? (Ka ļaudis nepaklausot jau bija pārkāpuši Dieva baušļus.)

8.  Kā Dievs raksturoja Sevi Mozum? Nosauc trīs īpašības! (Piemēram, 
Viņš ir žēlsirdīgs, pacietīgs, gatavs piedot.)

9.  Kāds, pēc Jēzus vārdiem, ir augstākais bauslis? („Tev būs Dievu, 
savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava 
prāta.” Mateja 22:37)

10. Cik dienas Mozus palika Sinaja kalnā kopā ar Dievu? (Četrdesmit)

Mācību aktivitāte
Dievs vēlas būt pirmajā vietā tavā dzīvē

Sakopējiet darba lapas (55. lpp.) un atstājiet pie klases durvīm, lai bērni 
pēc nodarbības varētu tās paņemt! 

Paskaidrojiet, kas bērniem jādara! Pasakiet, lai nākamnedēļ viņi noteikti 
atnes parādīt savus darbiņus! 

Mācību aktivitāte mazākiem bērniem
Izkrāso uzskati, lai atkārtotu bausli!

Izkrāsojiet simbola veidā attēloto ciparu „2” (59. lpp.)! Bērni to var 
darīt mājās vai arī kopā klasē. 

Piekodiniet bērniem katru dienu atcerēties pateikties Dievam par to, 
ka Viņš radījis šo pasauli. Ja vecāki gatavi iesaistīties, varat iedot darba 
lapu (55. lpp.) bērnam aizpildīšanai mājās. 

☺



23

3. stunda
Sargi savu mēli!

Rakstu vietas
2. Mozus 20:7,16
Jēkaba 3:1-12

Centrālā patiesība
Dievs saka: „Sargi savu mēli!”

Pielietojums
Neatpestītajiem: Atzīsti, ka tu ar savu mēli 

pārkāp Dieva baušļus, un lūdz Dievam 
piedošanu!

Atpestītajiem: Lieto savu mēli, lai iedrošinātu un 
palīdzētu!

Bībeles pants
„Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi 
valkāt.” (2. Mozus 20:7)

Iespējams, arī...

„Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.” 
(2. Mozus 20:16)

Mācot skaitāmpantu, ieteicams izmantot attēlu 
grāmatas beigās simbola veidā attēlotos ciparus „3” 
un „9”. Aizklājiet otru ciparu, lai bērni redzētu tikai 
to, kurš simbolizē bausli, kuru jūs mācāt! Variants: 
izgriezt uzskati, otrā pusē pielīmēt samta papīra 
strēmeles, lai uzskate turētos uz flaneļa tāfeles. 

☺ Ja mācāt mazus bērnus, izmantojiet šo 
ciparu simbola veidā ikreiz, kad runājat par 
kādu bausli! Tas palīdzēs viņiem bausli labāk 
iegaumēt. 

Uzskate
 Attēli: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 un 3-7

Vai

 PowerPoint: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 un 3-7

Un

 Divas lelles ievadam

 Vārdu kartītes: „Dievs saka: „Sargi savu 
mēli!””(CP) un „Lieto savu mēli, lai iedrošinātu 
un palīdzētu!” (pielietojums atpestītam bērnam)

 Sarunu ieraksts (25. lpp.) vai baltā tāfele un 
marķieris (pēc izvēles)

 Katram bērnam pa darba lapas kopijai (28. un 
56. lpp.)

☺ Uzskate maziem bērniem
 Laivas modelis ar stūri

 Vīģe un dažas vīnogas

 Katram bērnam pa simbola veidā attēloto 
ciparu „3” un „9” kopijai (60. un 63. lpp.)

 Stundas vadlīnijas
Ievads

Džeks un Sūzija sarunājas par Labās Vēsts 
pulciņu.

Notikumu attīstība

1. Piemēri, kā Dieva Vārds tiek nepareizi 
lietots.  
 CPA, CPN

2. „Nepatiesas liecības” piemēri. 
 CPA, CPN

3. Viens salūzis ķēdes posms sabojā visu ķēdi. 
 CPA, CPN

4. Mēle ir kā maza stūre. (Jēkaba 3:3-4)

5. Mēle jāsavalda tāpat kā uguns vai kāds 
dzīvnieks. (Jēkaba 3:5b-8) CPA

Kulminācija

Mēlei jābūt nemainīgai kā avotam vai augļu 
kokam. (Jēkaba 3:11-12) CP

Noslēgums

Dievs pavēl mums kontrolēt savu mēli! 
 CPA



Pareizi un nepareizi

24

Stunda
« Ievads: Džeks un Sūzija sarunājas par Labās Vēsts pulciņu.

Ievadam izmantojiet divas lelles. Variants: ainiņu izspēlē divi palīgi vai divi lielāki bērni. 

Džeks:  Sveika, Sūzija! Kāds prieks tevi atkal satikt! 

Sūzija:  Sveiks, Džek! Kur tu biji?

Džeks:  Labās Vēsts pulciņā. Vai tad tu par to aizmirsi?

Sūzija:  Nē. Mamma pasauca mani līdzi, kamēr viņa kārtoja kādas 
lietas. Nekā interesanta jau nebija. Ko jaunu uzzināji Labās 
Vēsts pulciņā?

Džeks:  Skolotājs turpināja stāstīt par desmit baušļiem. Viņš teica, 
ka Dievs vēlas, lai mēs runātu pareizi un lietotu savas mēles 
labiem mērķiem.

Sūzija:  Nu ja. Dzirdēju autobusā kādu sarunu – viņu valoda bija 
briesmīga!

Džeks:  Man nepatīk, kad cilvēki runā rupjības vai melo.

Zēni un meitenes, vai esat jutušies kā Džeks?

Šodien mēs mācīsimies divus baušļus  par to, kā runāt, pareizāk sakot, 
kā nerunāt. Abos baušļos Dievs norāda apdomāt, kā mēs lietojam 
savu mēli.

Attēls 3-1
Mēs daudz runājam. 
Nodemonstrējiet, kā mēle palīdz veidot skaņas.

Parādi, kā tu to lieto savu mēli, lai veidotu dažādas skaņas! Piemēram, 
lai izrunātu skaņu „l”, pieliec mēles galiņu pie augšējiem zobiem. Lai 
izrunātu skaņu „t”, mēle jāpiespiež pie aukslējām. 

Nodarbības sākumā mēs iemācījāmies trešo bausli. Atkārtosim to kopā!

„Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt.” (2. Mozus 
20:7)
« Notikumu attīstība: Piemēri, kā Dieva Vārds tiek nepareizi lietots.

Vārdi „Kungs Jēzus Kristus” vai „Dievs” jāizrunā ar patiesu cieņu un 
tiešām attiecinot uz Dievu. Nekad nelieto šos vārdus tāpat vien vai – vēl 
sliktāk – izrādot sašutumu, kad esi uztraucies vai dusmīgs. Pārrunāsim 
dažus piemērus, kad cilvēki neievēro šo bausli. Nekad, nekad tā nedari, 
bet es gribu, lai tu saprastu, kas ar to domāts.
Jums, iespējams, būs neērti demonstrēt piemērus, kad Dieva Vārds tiek lietot nepareizi. 
Taču, lai iemācītu bērniem tā nedarīt, bez konkrētiem piemēriem neiztikt. 

Ja vēlaties, varat palūgt kādam, kuru bērni nepazīst, ierunāt šos teikumus atskaņošanai 
piemērotā brīdī vai arī uzrakstīt tos uz tāfeles. 

CPA, CPN
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: „Dievs saka: 
„Sargi savu mēli!””

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā pusē apakšā)

PowerPoint 3-1
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Attēls 3-2
 „Jēzus! Tā gan bija šausmīga spēle!”

 Šādā veidā nedrīkst piesaukt Kunga Jēzus Kristus Vārdu. Vai šis 
cilvēks runāja par Dievu ar mīlestību un cieņu? Nebūt ne! Šādā 
situācijā tas drīzāk izklausījās lietots kā lamu vārds. Viņš pārkāpa 
trešo bausli!

 „Ak, Dievs! Kāds pārsteigums!”

 Vai šis cilvēks runāja par Dievu ar cieņu? Nē! Arī šoreiz viņš 
apbēdināja Dievu, lietojot Viņa Vārdu ļoti necienīgā veidā.

 „Jēziņ! Tik briesmīgs laiks!”

 Arī tā nedrīkst teikt! Piesaukt Jēzus Kristus vai Dieva Vārdu 
nevērīgi, neizrādot godbijību, ir grēks. Tā tu pārkāp Dieva likumu.

Šeit, Labās Vēsts pulciņā, mēs bieži pieminam Dieva vai Kunga Jēzus 
Kristus Vārdu, bet darām to ar cieņu un godbijību. Jūs taču to esat 
pamanījuši, vai ne?

Kā ir ar tevi? Vai esi kādreiz Dieva Vārdu izteicis nepiemērotā situācijā 
un bez vajadzīgās cieņas, kā minētajos piemēros? Tad tu esi bijis rupjš 
pret Dievu un esi pārkāpis vienu no Viņa baušļiem! Tev vajadzīga Viņa 
piedošana un palīdzība, lai tu katru dienu runātu tā, kā ir pareizi un 
patīk Dievam.  

« Notikumu attīstība: „Nepatiesas liecības” piemēri.

Apskatīsim vēl vienu bausli, kurā paskaidrots, kā vēl nedrīkst runāt. 
Tas ir devītais bauslis.

„Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku.” (2. Mozus 20:16)

Tas nozīmē, ka tu nedrīksti izplatīt melus par citiem cilvēkiem.

Attēls 3-3
Varbūt tu kaut ko saplēsi, bet pateici, ka to izdarīja mazais brālītis. Tā 
tu pārkāpi devīto bausli! Vai varbūt tu skolā paņēmi to, kas nav tavs, 
bet, kad skolotāja tevi iztaujāja, atbildēji, ka tu neko par to nezini. „To 
izdarīja kāds zēns no otras klases,” tu apgalvoji. Tā tu pārkāpi devīto 
bausli!

Varbūt tu domā: „Tā jau ir, ka dažkārt es rīkojos slikti, bet es neesmu 
pārāk slikts. Esmu daudz labāks par dažiem cilvēkiem, kurus pazīstu.” 
Taču pēc Dieva likuma tu esi pārkāpis Viņa baušļus, un tas ir nopietni.

Attēls 3-4
« Notikumu attīstība: Viens salūzis ķēdes posms sabojā visu ķēdi.

Iedomājies, ka tev vajag noturēties, lai nenokristu, un tu esi pieķēries 
ķēdei. Tai ir desmit posmi, deviņi ir stipri, bet viens salūzis. Vai šāda 
ķēde ir derīga? Nē! Dievs saka, ka, pārkāpjot kaut vai tikai vienu no 

CPA, CPN

Izlasiet (vai palūdziet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

PowerPoint 3-2

PowerPoint 3-3

☺ Paskaidro bērniem, 
kā ar godbijību 
lietot Kunga Jēzus 
un Dieva Vārdu! 
Piemēram, atstāstot 
Bībeles stāstus, 
lūgšanās un 

dziesmās par Dievu.

 Nodziediet „Trīs 
vienā”, lai parādītu, 
kā izturēties pret 
šiem vārdiem! Aiciniet 
bērnus censties 
nelietot šos vārdus 
nebēdnīgā veidā! 

☺ Izmantojiet piemēru 
no mājām vai no 
bērnudārza!

PowerPoint 3-4
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desmit baušļiem, tu esi vainīgs Viņa priekšā. Vienā no Bībeles nodaļām 
sešas reizes attēlots, cik svarīgi ir, kā lietojam savu mēli. Es jums izlasīšu 
divus pantus no Bībeles par divām nelielām lietām, kas kontrolē divas 
ļoti lielas lietas.

Attēls 3-5
« Notikumu attīstība: Mēle ir tik maza kā laužņi vai stūre (Jēkaba 3:3-4).

Paskatieties uz šo attēlu! Vai varat atrast divas nelielas lietas un divas 
ļoti lielas lietas?
Izlasiet Jēkaba 3:3-4!

Jā, laužņi zirga mutē ir mazi, bet tie savalda lielu dzīvnieku. 

Stūre ir maza, bet tā palīdz vadīt lielu laivu vai kuģi. 

Līdzīgi mūsu mēle ir tik niecīga mūsu ķermeņa daļiņa, tomēr tā var 
izdarīt tik daudz laba vai ļauna atkarībā no tā, kādi vārdi tiek pateikti.

Attēls 3-6
« Notikumu attīstība: Mēle jākontrolē tāpat kā uguns vai kāds dzīvnieks 

( Jēkaba 3:5b-8).

Paskatieties uz nākamo attēlu un ieklausieties vēl dažos pantos! Tajos 
mācīts par divām ārkārtīgi spēcīgām lietām, kas var dot daudz labuma 
vai arī nodara daudz ļaunuma. 
Izlasiet Jēkaba 3:5b-8!

Šīs divas spēcīgās lietas ir liels uguns un nikns dzīvnieks. Tie var nodarīt 
lielu postu, ja netiek kontrolēti. Gan uguns, gan suns vai zirgs ir liela 
svētība, ja cilvēks nezaudē kontroli pār tiem. 

Tava mēle var radīt nepatikšanas, ja to nekontrolē un ja tā stāsta 
melus vai arī nelieto Dieva Vārdu, kā nākas. Bet tava mēle var būt liels 
palīgs, ja tā saka laipnus un iedrošinošus vārdus citiem cilvēkiem. Ja 
tev ir Kungs Jēzus kā tavs Glābējs un tavs Draugs, Viņš noteikti var 
tev palīdzēt runāt laipni, pat tad, kad kāds nav pārāk laipns pret tevi!

Padomāsim kopā, ko mēs varētu laipni pateikt:
Lai bērni atbild.

...  zēnam vai meitenei, kuri tikko ieradušies jūsu skolā un vēl nav 
sadraudzējušies ar pārējiem bērniem. (Piemēram, sākt draudzēties 
ar šo bērnu, spēlējoties ar viņu, apsēžoties blakus u.tml.)

...  kādam, kurš pazaudējis naudu un izmisīgi to meklē. (Noteikti 
vajadzētu pateikt: „Es tev palīdzēšu meklēt!”)

...  kādam, kura māmiņa ir slima. (Kristīgiem bērniem vajadzētu teikt: 
„Es lūgšu Dievu par tavu mammu un par tevi!”)

...  savai mammai, kad viņa ir ļoti nogurusi. (Atbildē varētu būt 
pateicības vārdi un/vai arī izteikta vēlme palīdzēt kādā darbiņā.)

CPA
Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: „Izmanto savu 
mēli, lai iedrošinātu un 
palīdzētu!”.

PowerPoint 3-5

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)

PowerPoint 3-6

☺ Maziem bērniem 
uzskatei laivas 
modelis (vajadzētu 
būt ar stūri).

☺ Aiciniet bērnus 
padomāt, kādus 
laipnus un pieklājīgus 
vārdus vajag teikt. 
Vārdi, kurus meklējat, 
ietver: „lūdzu” 
un „paldies”. Jūs 
varētu lūgt palīgam 
attēlot nelielu ainiņu 
(piemēram, jūs 
mazgājat traukus 
vai uzkopjat telpu, 
un jūsu palīgs atnāk 
un piedāvā savu 
palīdzību). Tad 
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...  ja tu spēlē komandā, bet tev pārāk labi neveicas. Kāds komandas 
biedrs tev pasaka, ka esi bezcerīgs gadījums un tev nevajadzētu būt 
šajā komandā. (Vislabākā atbilde būtu: „Nesaki neko! Paklusē!”)

Attēls 3-7
« Kulminācija: Mēlei jābūt pastāvīgai, tāpat kā avotam vai augļu kokam (Jēkaba 

3:11-12).

Apskatīsim trešo attēlu! Tajā attēlotas trīs lietas, kuras nevar vienu 
dienu būt tādas, otru – pavisam citādākas, trešo – atkal izmainījušās.
Izlasiet Jēkaba 3:11-12!

Avots nevar vienu dienu dot labu dzeramo ūdeni, bet nākamajā 
dienā – sāļu ūdeni. Vīģes koks nevar vienu dienu dot vīģes, bet 
nākamajā dienā – olīves. 

Tāpat vīna kokā nevar augt vīnogas, bet pēc tam vīģes. Tieši tāpat nav 
pareizi, ja izsakām labus vārdus, bet nākamajā mirklī jau sākam rupji 
lamāties, melot vai lādēties.  
« Nobeigums: Dievs liek mums kontrolēt savu mēli! 

Ja tu jau esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, tad lūdz 
Viņam palīdzēt tev lietot savu mēli tā, lai Viņam tas patiktu. Tu taču 
gribi visu laiku būt kā avots, kurā ir tīrs, atspirdzinošs ūdens, vai ne? 
Kā kristietim tev nevajadzētu vienā dienā skaisti dziedāt Labās Vēsts 
pulciņā, bet otrā lietot nejaukus vārdus! Katru dienu lūdz, lai Dievs 
palīdz tev lietot savu mēli, kā nākas. Ja neesi to vēl darījis, lūdz Dieva 
piedošanu!

Atkārtošanas jautājumi
1.  Kas domāts, sakot, ka „Dieva Vārds tiek nepareizi lietots”? (Dieva 

Vārds tiek lietots nevērīgi, bez godbijības.)

2.  Kas domāts, sakot „sniegt nepatiesu liecību”? (Melošana)

3.  Paskaidro, ko varam iemācīties no šī attēla. (Parādiet attēlu 3-4!) 
(Viens salūzis ķēdes posms nozīmē to, ka visa ķēde ir nederīga. 
Līdzīgi, pārkāpjot tikai vienu no desmit baušļiem, esam vainīgi, jo 
nepaklausām Dievam.)

4.  Kāpēc mēle ir kā laužņi zirga mutē? (Laužņi ir mazi, bet ar tiem 
var savaldīt lielu dzīvnieku. Līdzīgi mūsu mēle ir tikai niecīga mūsu 
ķermeņa daļiņa, tomēr tā var izdarīt daudz laba vai daudz ļauna 
atkarībā no tā, kādi vārdi tiek pateikti.)

5.  Kā mēle līdzinās ugunij? (Uguns var būt postoša, ja to nekontrolē, 
bet var būt arī ļoti noderīga, ja to kontrolē. Līdzīgi mēle var izraisīt 
lielu ļaunumu, bet var atnest arī svētību.)

6.  Kādā ziņā mēlei vajadzētu līdzināties augļu kokam? (Līdzīgi kā 
augļu kokam nevar būt atšķirīgi augļi, arī mūsu mēlei būtu jāsaka 
tikai labi vārdi: nevis vienā brīdī labi, bet jau nākamajā – rupjības, 
meli vai lāsti.)

CPA

CP

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam!

PowerPoint 3-7

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)

☺ Ja iespējams, ļaujiet 
maziem bērniem 
aptaustīt vīģi un 
dažas vīnogas.

pārrunājiet ar bērniem, kādi 
laipni vārdi tika pateikti.
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7.  Ko tu varētu laipni atbildēt vectētiņam, ja viņš tev uzkliegtu un 
liktu netrokšņot? (Atbildes būs dažādas. Viens ieteikums būtu sacīt: 
„Piedod! Es iešu uz savu istabu spēlēties, lai tevi netraucētu.”)

8. Kāds ir pirmais bauslis? („Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” 
2. Mozus 20:3)

9.  Kāds ir otrais bauslis? („Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu.” 
2. Mozus 20:4)

10. Kāds ir trešais bauslis? („Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu 
nelietīgi valkāt.” 2. Mozus 20:7)

Mācību aktivitāte
Izmanto savu mēli, lai teiktu labu!

Nokopējiet katram bērnam darba lapu (56. lpp.)!

Mācību aktivitāte mazākiem bērniem
Lai atkārtotu bausli, izkrāso uzskati!

Šoreiz jāizkrāso simbola veidā attēlotie cipari „3” un „9” (60. un 63. 
lpp.). Bērni var darīt to mājās vai arī klasē. 

Nodarbības beigās sasēdiniet bērnus aplī un iedodiet spēļu lācīti, ko 
padot apkārt. Kad bērnam rokās lācītis, viņam jāsaka kāds laipns vārds 
par blakussēdētāju. Pārrunājiet, kā mums būtu jācenšas teikt laipnus 
vārdus.

☺
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4. stunda
Izmanto svētdienu, tāpat arī pārējās dienas pareizi!

Rakstu vietas
2. Mozus 20:8-12

Lūkas 4:14-30 Jēzus iet uz sinagogu sabata 
dienā.

Marka 3:1-6 Jēzus sabatā dziedina vīru, 
kam bija nokaltusi roka.

Lūkas 24:1-8 Jē zus  augšāmcē lā s  no 
mirušajiem nedēļas pirmajā 
dienā.

Apustuļu d. 20:7 Pirmie kristieši sapulcējās 
pirmajā nedēļas dienā.

1. Korintiešiem16:1-2 Pāvils dod norādījumus par 
ziedojumiem svētdienā.

Atklāsmes 1:10-11 Pirmoreiz rakstos minēta „Tā 
Kunga diena”.

Lūkas 2:51 Jēzus bija paklausīgs Marijai 
un Jāzepam.

Kolosiešiem 3:20 Pa k l a u s ī b a  v e c ā k i e m 
iepriecina Dievu.

Centrālā patiesība
Izmanto katru dienu pareizi!

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz piedošanu caur Jēzu Kristu!

Atpestītajiem: Izmanto svētdienu un arī pārējās 
dienas tā, kā Dievs to ir pavēlējis!

Bībeles pants
„Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.” (2. Mozus 
20:8)

Un iespējams arī...

„Godini savu tēvu un savu māti.” (2. Mozus 20:12)

Mācot Bībeles pantu, ieteicams izmantot attēlu 
grāmatas beigās simbola veidā attēlotos ciparus 
„4” un „5”. Aizklājiet otru ciparu, lai bērni redzētu 
tikai to, kurš simbolizē bausli, kuru jūs mācāt! 
Otrs variants būtu izgriezt atbilstošo uzskati un 
piestiprināt pie flaneļa tāfeles. 

☺ Ja mācāt mazus bērnus, izmantojiet šo ciparu 
simbola veidā ikreiz, kad runājat par kādu bausli! 
Tas palīdzēs bērniņiem atcerēties šo bausli.

Uzskate
 Attēli: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 un 4-7

vai

 PowerPoint: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 un 4-7

Un

 Divas lelles ievadam

 Vārdu kartītes: „Izmanto katru dienu pareizi!” 
(centrālā patiesība) un „Izmanto svētdienu un 
arī pārējās dienas tā, kā Dievs to ir pavēlējis!” 
(pielietojums atpestītam bērnam)

☺  Uzskate maziem bērniem
 Simbola veidā attēloto ciparu „4” un „5” 

kopija katram bērnam (60.– 61. lpp.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

Džeks un Sūzija runā par svētdienu.

Notikumu attīstība

1. Dievs deva ceturto bausli – nestrādāt sabatā. 
 CP

2. Jēzus aizgāja uz sinagogu sabata dienā. CPA
3. Jēzus sabatā izdarīja labu darbu. CPA
4. Jēzus ievēroja piekto bausli, jo Viņš bija 

paklausīgs Saviem „vecākiem”. Cpa

Noslēgums

Starp Dievu un grēcinieku ir milzīgs bezdibenis. 
 CPN
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Stunda
« Ievads: Džeks un Sūzija runā par svētdienu.

Ievadam izmantojiet divas lelles! Variants: lai ainiņu izspēlē divi palīgi (vai lielāki bērni). 

Džeks:  Sveika, Sūzij! Kā iet?

Sūzija:  Sveiks, Džek! Man labi. Kā gāja brīvdienās?

Džeks:  Lieliski! Sestdien spēlēju futbolu ar draugiem, un mēs 
uzvarējām. Es iesitu vārtus! Ko tu darīji?

Sūzija:  Sestdien mūsu ģimenei bija jauks pikniks pie ezera. Es gāju 
peldēties, bet ūdens gan bija auksts!

Džeks:  Un ko darīji svētdien?

Sūzija:  Nu, pavāļājos gultā līdz vienpadsmitiem. Tad pēcpusdienā 
skatījos TV un mazliet pavingrinājos spēlēt klavieres. 

Džeks:  Mans tēvocis Toms vienmēr iet uz baznīcu svētdienas rītos 
un aicina mammu, tēti un mani iet kopā ar viņu, bet mēs 
to nedarām. Viņš saka, ka viņam ir ļoti svarīgi būt baznīcā 
katru svētdienu. Domā man arī vajadzētu iet?

Sūzija:  Es nezinu, kā ir pareizi. 

Tas ir interesants jautājums, vai ne? Kā mums vajadzētu pavadīt 
svētdienas, kā mums vajadzētu dzīvot katru dienu? Dievs sniedz 
mums atbildes uz šo jautājumu divos nākamajos baušļos, kurus šodien 
pārrunāsim.

Attēls 4-1
« Notikumu attīstība: Dievs deva ceturto bausli – nestrādāt sabata dienā.

Ceturtais bauslis aicina: „Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.” 
(2. Mozus 20:8)

Dievs vēlas, lai es un tu ievērotu, ka viena no septiņām nedēļas dienām ir 
atšķirīga. Dievs teica Mozum, ka nedēļas septītajā dienā (sabatā) ļaudis 
nedrīkst strādāt. Viņiem jāatpūšas pašiem  un jāļauj to darīt saviem 
kalpiem un arī dzīvniekiem. Dievs pats atpūtās pēc pasaules radīšanas. 
Protams, Viņam nebija vajadzīga atpūta, jo Viņš nekad nepiekūst – Viņš 
ir visspēcīgs. Viņš atpūtās, lai rādītu mums labu piemēru. 

Viņš zina, ka mums katru dienu vajadzīga atpūta pēc darba vai skolas. 
Dažādos vēstures periodos valdības septiņu dienu nedēļas vietā ieviesa 
desmit dienu nedēļu, lai būtu vairāk laika darbam un mazāk atpūtai. 
Taču tas nedeva gaidītos rezultātus, jo cilvēki bija pārāk noguruši un pat 
sāka slimot. Dievs zināja, ka piemērotākais nedēļas garums ir septiņas 
dienas. Tas dod mums pirmo atbildi. Svētdienās mums vajadzētu 
atpūsties no parastā ikdienas darba. Mēs varam atpūsties un spēlēties, 
un jauki pavadīt laiku kopā ar savu ģimeni. 

Protams, dažiem cilvēkiem jāstrādā arī svētdienās, piemēram, ārstiem un 
māsiņām slimnīcās, dažiem autobusu šoferiem un vilcienu vadītājiem, 
kā arī citu profesiju pārstāvjiem, kuru darbu nevar pārtraukt. Tomēr 

Izlasiet (vai palūdziet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

CP

PowerPoint 4-1

☺ Izlaidiet informāciju 
par nedēļām, kuru 
garums ir desmit 
dienas!

☺ Mācot mazus bērnus, 
ņemiet vērā, ka tas 
nav viņu ziņā, kā 
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mums jācenšas citus neapgrūtināt ar darbu svētdienās. Piemēram, 
ejot iepirkties svētdienā, mēs sagādājam cilvēkiem darbu, kuru varētu 
paveikt kādā citā dienā. 

Attēls 4-2
« Notikumu attīstība: Jēzus gāja sabatā uz sinagogu. 

Kā Kungs Jēzus izmantoja sabatu? Es jums nolasīšu šo rakstu vietu no 
Bībeles. Ko Jēzus darīja sabatā? Nosauciet vienu lietu!  
Izlasiet Lūkas 4:16!  

„... un pēc Sava ieraduma, Viņš sabata dienā iegāja sinagogā.”

Jā, Jēzus gāja uz sinagogu – tā ir ebreju baznīca. Jēzus parasti devās uz 
baznīcu sabatā. Šī diena ir svēta un ļoti īpaša. Dievs vēlas, lai mēs šajā 
dienā domātu par Viņu un būtu kopā ar cilvēkiem, kuri Viņu mīl. Gan 
baznīcā, gan Svētdienskolā mēs dziedam pateicības dziesmas Dievam, 
mēs Viņu pielūdzam un ieklausāmies Viņa Vārdā. Ja tu esi kristietis, 
Dievs grib, lai tu Viņu iepazītu. Tu to vari izdarīt, ejot uz baznīcu un 
mācoties Dieva Vārdu Bībelē. Vai tu varētu ieplānot iet uz baznīcu 
vai Svētdienskolu svētdienas rītā? Ja tavi vecāki to nedara, es varētu ar 
viņiem aprunāties un noskaidrot, vai viņi atļautu tev nākt man līdzi uz 
manu baznīcu, kur ir laba Svētdienskola. Tev tur patiks, bet vēl svarīgāk 
ir tas, ka Dievam patiktu, ja tu būtu Viņa namā un domātu par Viņu. 

Kā mums izmantot svētdienu? 

 Pirmkārt, atpūšoties no ierastā darba.

 Otrkārt, mums jāieplāno laiks, kad aiziet uz baznīcu, lai pielūgtu 
un slavētu Dievu. 

Attēls 4-3
« Notikumu attīstība: Jēzus sabatā darīja labas lietas. 

Ko vēl Jēzus darīja sabatā? Es jums nolasīšu vēl dažas rakstu vietas 
Bībelē. Ko vēl Jēzus darīja? 
Izteiksmīgi izlasiet Marka 3:1-5!

„Un Viņš atkal iegāja sinagogā, un tur bija cilvēks, kam bija nokaltusi 
roka. Un tie uz Viņu glūnēja, vai Viņš sabatā to dziedinās, ka Viņu 
varētu apsūdzēt. Un Viņš saka tam cilvēkam, kam roka bija nokaltusi: 
„Nāc te šurp!” Un Viņš uz tiem saka: „Vai ir brīv sabatā labu darīt vai 
ļaunu darīt, dvēseli glābt vai maitāt?” Bet tie cieta klusu. Un Viņš tos 
uzlūkoja visapkārt ar dusmību, un, viņu sirds cietības dēļ noskumis, 
Viņš tam cilvēkam saka: „Izstiep savu roku!” Un tas to izstiepa, un viņa 
roka atkal kļuva vesela.”

Ko darīja Jēzus? Jā, Viņš dziedināja kādu vīru. Vai arī jūs varētu teikt, 
ka Viņš izdarīja kaut ko labu? Kā mums vajadzētu pavadīt svētdienu? 
Mums jau ir trīs atbildes:

 Atpūšoties no ierastā darba.

CPA

Izlasiet (vai lūdziet kādam 
lielākam bērnam izlasīt) 
rakstu vietu jūsu Bībelē!

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: „Izmanto 
svētdienu un arī pārējās 
dienas tā, kā Dievs to ir 
pavēlējis!”

PowerPoint 4-2

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)

PowerPoint 4-3

pavadīt svētdienu.

☺ Stāstiet šo stāstu pēc 
iespējas vienkāršāk! 
Pārrunājiet stāstīto, 
jo mazi bērni labi 
iemācās, klausoties 
stāstus!
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 Ejot uz baznīcu, lai pielūgtu un slavētu Dievu. 

 Izmantojot iespēju izdarīt kaut ko labu.

Ja tu mīli Kungu Jēzu, vai ir kāda laba lieta, ko tu varētu darīt svētdienās?
Aiciniet bērnus izteikties, ko labu viņi varētu izdarīt, piemēram...

     Ko vēl tu varētu izdarīt, lai palīdzētu savai mammai?

 Vai tu varētu palīdzēt savam mazajam brālītim vai māsiņai?

 Vai tu varētu būt laipns pret savu kaimiņu?

Attēls 4-4
Līdz pat laikam, kad dzīvoja Jēzus, ļaudis pielūdza Dievu sabatā, septītajā 
nedēļas dienā. Mēs atpūšamies un ejam uz baznīcu svētdienā – nedēļas 
pirmajā dienā. Kā radās šādas izmaiņas?

Jūs zināt, ka Kungs Jēzus nomira piektdienā, bet tad Dievs Tēvs 
uzcēla Viņu no mirušajiem svētdienas rītā (Lūkas 24:6-7). Nekas 
tik apbrīnojams vēl nebija piedzīvots. Šis notikums bija daudzkārt 
nozīmīgāks par Sarkanās jūras šķērsošanu vai brīdi, kad Dievs lika 
ūdenim izšļākties no klints vai dziedināja vīru ar nokaltušo roku. 
Lai bērni nosauc pārējos brīnumus!

Tie visi bija neparasti notikumi, bet vislielākais brīnums bija Jēzus 
augšāmcelšanās pec nāves. Tāpēc cilvēki, kuri mīlēja Jēzu, nolēma 
sapulcēties, lai Viņu pielūgtu dienā, kad Viņš bija augšāmcēlies.    

(Apustuļu darbi 20:7, 1. Korintiešiem 16:1-2). Viņi nosauca šo dienu 
par „Tā Kunga dienu” (Atklāsmes grāmata 1:10). Nebija viegli satikties 
šajā dienā, jo daudziem svētdienā bija jāstrādā. Turklāt vergiem vispār 
nebija brīvā laika, tāpēc viņi parasti satikās vai nu ļoti agri no rīta, vai arī 
vēlā vakara stundā. Tomēr tas bija tik svarīgi sanākt kopā, lai pielūgtu To 
Kungu, ka viņi darīja visu iespējamo, lai ietu viens pie otra svētdienās.

Attēls 4-5
Esam pārrunājuši, kā pavadīt svētdienu, bet kā vajadzētu pavadīt pārējās 
nedēļas dienas? Ko darīja Jēzus, būdams mazs zēns uz zemes?
« Notikumu gaita: Jēzus ievēroja piekto bausli, jo Viņš bija paklausīgs saviem 

„vecākiem”. 

Lūkas evaņģēlijā izlasījām, ka Jēzus paklausīja Marijai, Savu mātei, un 
Jāzepam, Savam tēvam (Lūkas 2:51). (Mēs bieži runājam par Jāzepu 
kā par Jēzus tēvu, bet tas nav īsti pareizi. Kunga Jēzus Tēvs ir Dievs, 
kas ir Debesīs.) Tā kā Jāzeps bija galdnieks, Jēzus viņam droši vien 
palīdzēja darbā. 

Pirms Viņš nonāca uz zemi, Debesīs ap Viņu bija eņģeļi, kurus Viņš 
bija radījis un kuri Viņam kalpoja. Viņi paklausīgi ievēroja visas 
Viņa pavēles, bet uz zemes Jēzus bija paklausīgs vīrietim un sievietei, 
cilvēkiem, kurus pats bija radījis! Tā Viņš ievēroja vienu no Dieva 

CPA
Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam!

PowerPoint 4-4

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)

PowerPoint 4-5

☺ Lai mazākie bērni 
izkrāso attēlu, ko 
uzdāvināt draugam, 
vai arī mājās palīdz 
mammai vai tētim 
sakārtot rotaļlietas.
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baušļiem – piekto bausli: „Godini savu tēvu un savu māti” (2. Mozus 
20:12). „Godināt” nozīmē paklausīt un cienīt. 
Lai bērni atkārto šos piektā baušļa vārdus!

Kādā citā rakstu vietā lasām, ka paklausība vecākiem ir Dievam 
patīkama (Kolosiešiem 3:20), tādēļ tas arī ir pats svarīgākais iemesls, 
kāpēc jāklausa mammai un tētim. Dievs priecājas, kad tu to dari! 

Pat Kungam Jēzum ne vienmēr bija viegli paklausīt Saviem vecākiem. 
Bībelē varam izlasīt, ka arī Jēzus tāpat kā tu un es izjuta kārdinājumu 
nepaklausīt, bet nekad negrēkoja (Ebrejiem 4:15). Tādēļ, ka Jēzus tika 
kārdināts, Viņš saprot, cik grūti būt paklausīgam. Tā kā Viņš nekad 
nepakļāvās kārdinājumam, Viņam dota vara palīdzēt Saviem bērniem 
rīkoties pareizi jebkurā situācijā. 

Ja tu esi piedzimis no jauna, tevī mājo Svētais Gars, kas var palīdzēt 
tev bez kurnēšanas paklausīt saviem vecākiem. Tu ar prieku darīsi 
to, ko viņi liek, piemēram, svētdienas rītā: „Laiks celties un iet uz 
baznīcu!” vai pirmdienas vakarā, kad viņi saka: „Izslēdz TV un sāc 
pildīt mājasdarbus!”, vai arī sestdienā, kad viņi atgādina, ka pienākusi 
tava kārta nomazgāt traukus.   
Bērni varētu attēlot trīs īsas ainiņas, labāk izvēlēties ekstravertus bērnus, katru iesaistot 
tikai vienā no ainiņām. Kautrīgākiem bērniem varētu nepatikt uzstāšanās citu priekšā, 
tāpēc viņi varētu būt skatītāji. 

Izstāstiet bērniem situāciju, un tad viņi paši var izdomāt, ko teikt. Iespējams, ka bērni 
smiesies un uzjautrināsies, bet iejušanās šajās lomās palīdzēs labāk apgūt mācību par 
paklausību.

Katru ainiņu varētu izspēlēt divreiz – pirmajā variantā, kad bērni ir nepaklausīgi, 
otrajā – kad paklausīgi. 

1. lomu spēle – Mājās (3 aktieri)

Mamma tikko izņēmusi kūciņas no cepeškrāsns, kad atskan zvans pie 
durvīm. Mamma saka bērniem, lai vēl neaiztiek kūciņas.

Pirmajā variantā: Kūciņas tā smaržo un izskatās tik garšīgas, ka bērni 
nenociešas un paņem katrs pa vienai. Ak, vai! Tās ir tik 
karstas! Viņi nomet kūciņas uz grīdas.  

Otrajā variantā: Bērniem patīk kūku smarža, tās izskatās garšīgas, bet 
viņi nolemj: „Paprasīsim mammai atļauju nogaršot 
kūciņu, kad viņa ienāks virtuvē.”

Attēls 4-6

2. lomu spēle – Mājās (3 aktieri)

Mamma pasaka bērniem, lai sakārto savu istabu, savāc un saliek 
veļas grozā netīrās drēbes. Vakarā ieradīsies ciemiņi un visam jābūt 
sakārtotam.

CPA

Ja mācāt bērnu namā, 
bērnu vecāki ir miruši 
vai nedzīvo kopā, vai 
ir šķīrušies, iespējams, 
jums vajadzētu izteikties 
savādāk. Tā vietā, lai 
teiktu: „Godini savus 
vecākus un paklausi 
viņiem!” jūs varētu teikt: 
„Godini cilvēkus, kuri 
rūpējas par tevi, un 
paklausi viņiem!” vai, ja 
nav tēta: „Godini savu 
mammu un paklausi 
viņai!” u.tml.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: „Izmanto katru 
dienu, kā nākas!”

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā pusē apakšā)

☺ Uzaiciniet pieaugušos 
vai pusaudžus, kuri 
jums palīdz, attēlot 
ainiņu, kā paklausīt 
mammai un/vai tētim.

PowerPoint 4-6
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Pirmajā variantā: Bērns A grib atgulties un spēlēt datorspēli. Bērns B 
piekrīt.

Otrajā variantā: Viņi abi saprot, ka mamma ir ļoti aizņemta un 
nogurusi, tāpēc ar prieku izdara to, ko viņa lūgusi.

3. lomu spēle – Labās Vēsts pulciņā (3 aktieri)

Skolotāja atgādina bērniem, ka piektajā bauslī rakstīts: „Godini savu 
tēvu un savu māti” (2. Mozus 20:12).

Bērniem nupat beidzies Labās Vēsts pulciņš. Tēvs viņiem noteicis, lai 
pēc nodarbības tūlīt pat nāk mājās, jo vajadzēs palīdzēt nokrāsot dārza 
žogu. 

Pirmajā variantā: Bērns A grib aiziet uz parku un kādu laiku tur 
paspēlēties. Viņš pierunā arī savu brāli – bērnu B.

Otrajā variantā: Abi uzreiz iet mājās un palīdz tētim.

Attēls 4-7
« Noslēgums: Starp Dievu un grēcinieku ir milzīgs bezdibenis (kā aiza starp divām 

klintīm). 

Es gribu, lai tu to iztēlojies. No vienas puses līdz otrai ir apmēram 
500 metri. Bērniem padomā kas pilnīgi neprātīgs. Viņi grib pārlēkt 
pāri šai aizai. 

Iedomājies, ko kāds no viņiem varētu teikt: „Man labi padodas 
tāllēkšana. Es varu aizlēkt 3 metrus.” Kas notiktu, ja viņš mēģinātu 
pārlēkt otrā pusē?
Lai bērni atbild!

Protams, viņš iegāztos bezdibenī un būtu pagalam.

Tad viņa draugs apgalvo: „Es varu aizlēkt vēl tālāk! Pagājušajā vasarā 
es uzvarēju tāllēkšanas sacensībās, kad skola bija Sporta diena. Es varu 
aizlēkt 5 metrus.”

Kas notiktu ar šo zēnu? 

Arī viņš būtu pagalam.Tad iesaistās vēl viens lielais zēns un apgalvo: „Es 
varu jūs pārspēt! Es uzvarēju sacensībās starp skolām. Es varu aizlēkt 
5 metrus un 50 centimetrus.” Ja viņš lēktu, viņu piemeklētu tāds pats 
liktenis kā abus iepriekšējos zēnus. 

Pēkšņi ierodas slavens sportists. Viņš ir olimpiskais čempions, kas 
tikko uzstādījis jaunu pasaules rekordu tāllēkšanā. Tā nu viņš lec, bet 
neveiksmīgi – arī viņš nespēj tikt otrā pusē.

Vai tu mazliet neatgādini tos bērnus bezdibeņa malā? Tu gan nedomā 
par lēkšanu, bet saki: „Es esmu labs cilvēks. Esmu diezgan paklausīgs 
un daudz nemeloju. Esmu pārliecināts, ka esmu Dievam patīkams un 
kādu dienu es nonākšu Debesīs.”

Varbūt esi līdzīgs bērnam, kurš saka pārējiem: „Es esmu labāks par tevi! 
Es daru daudz ko labu. Es neesmu tik slikts kā daži citi, kurus pazīstu. 

PowerPoint 4-7

☺ Ja mācāt mazus 
bērnus, paņemiet 
virvi vai lentu un 
sadaliet dažāda 
garuma gabalos, lai 
uzskatāmi parādītu 
minētos attālumus!

CPN
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Esmu pārliecināts, Dievs ir apmierināts ar mani un kādu dienu ņems 
mani pie Sevis Debesīs.”

Tiešām nav labi salīdzināt sevi ar citiem cilvēkiem. Padomā par to, ko 
Dievs tev pavēl, – veltīt svētdienu Viņam, paklausīt saviem vecākiem, 
nepiesaukt Dieva Vārdu bez vajadzības. Vai esi to ievērojis? Protams, 
ka ne jau pilnīgi! Tas ir tāpat, kā aizlēkt tikai līdz pusei vai pārvarēt 
trīs ceturtdaļas no aizas platuma, bet ar to nepietiek. Mums visiem 
trūkst dievišķās godības (Romiešiem 3:23), un mums vajadzīga Dieva 
piedošana. Ja nekad agrāk neesi lūdzis Dievu piedot tev tavus grēkus, 
tu to vari darīt šodien. 

Saki Dievam, ka tu vairākas reizes neesi ievērojis Viņa pavēles! Lūdz 
Viņam piedošanu un lūdz pieņemt tevi par Savu bērnu! Viņš ir mīlošs 
un žēlsirdīgs, un vēlas tev piedot. Tāpēc, ka Kungs Jēzus izcieta sodu 
par taviem grēkiem, mirstot pie krusta, Dievs tev var piedot. 
Šajā brīdī jūs varētu lūgt Dievu, lai Viņš palīdz bērniem saprast, ka viņiem vajadzīga 
glābšana un ka Dievs vēlas viņiem piedot un grib pārveidot viņus.   

Zēni un meitenes, vai apzināties, ka bieži esat pārkāpuši Dieva baušļus? 
Jūs zināt, ka jums vajadzīga glābšana. 

Lūdz Dievam piedošanu un pieņemt tevi par Savu bērnu! Viņš to spēj 
un arī vēlas izdarīt, jo Kungs Jēzus nomira pie krusta. Ja tev ir kādi 
jautājumi, kā kļūt par Dieva bērnu, pienāc pie manis nodarbības beigās! 
Es būšu šeit... (norādiet vietu).   Protams, es nevaru tevi izglābt – vienīgi 
Dievs to var, bet es varu tev parādīt, kas par to ir teikts Bībelē, un 
paskaidrot, kā lūgt Dievu izglābt tevi. Diena, kurā tu saņem glābšanu, 
ir visbrīnišķīgākā diena tavā dzīvē!

Atkārtošanas jautājumi
1.  Ko Dievs darīja septītajā radīšanas dienā? (Viņš atpūtās.)

2.  Kur Kungs Jēzus gāja katrā sabata dienā? (Uz sinagogu.)

3.  Pastāsti par brīnumu, kuru Jēzus paveica sabatā!(Viņš dziedināja 
vīru, kam bija nokaltusi roka.)

4.  Kādi ir trīs veidi, kā pavadīt svētdienu pēc Dieva prāta? (Atpūsties 
no parastā ikdienas darba; iet pielūgt Dievu baznīcā vai Svētdienas 
skolā; meklēt iespēju izdarīt kaut ko labu.)

5.  Kādēļ kristieši nolēma sapulcēties, lai pielūgtu Dievu, svētdienās, 
nevis sestdienās? (Viņi nolēma sapulcēties, lai pielūgtu Dievu, dienā, 
kad Jēzus bija augšāmcēlies no mirušiem.)

6.  Kāds ir piektais bauslis? („Godini savu tēvu un savu māti” 2. Mozus 
20:12.)

7.  Kam Jēzus bija paklausīgs, būdams mazs zēns? (Marijai, Savai 
mātei, un Jāzepam.)

8.  Kā varam zināt, ka Jēzus tika kārdināts nepaklausīt? (Tā rakstīts 
Bībelē.)

Esiet pieejams bērniem 
padomdošanai, arī 
individuāli! (Raugieties, 
lai tas atbilst Bērnu 
aizsardzības politikai!)
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9.  Nosauc divus iemeslus, kādēļ Jēzus var palīdzēt Saviem bērniem 
pretoties kārdinājumam? (Viņš  izprot mūsu kārdinājumus, jo pats 
tika kārdināts. Viņš var palīdzēt mums to pārvarēt tāpēc, ka nekad 
negrēkoja, un tagad Viņš dzīvo mūsos.)

10. Paskaidrojiet, ko varam iemācīties no šī attēla (parādiet attēlu 4-7)!

 (Nav svarīgi, kurš no mums aizlec tālāk, pārlekt pāri, lai tiktu otrā pusē, 
nav iespējams. Nav vērts salīdzināt sevi ar citiem cilvēkiem – mums 
visiem vajadzīga Dieva piedošana, jo neatbilstam Viņa standartiem.)

Mācību aktivitāte mazākiem bērniem
Lai atkārtotu bausli, izkrāsot uzskati!

Šoreiz jāizkrāso simbola veidā attēlotie cipari „4” un „5” (60.– 61. lpp.). 
Varat uzdot bērniem to izdarīt mājās vai arī turpat klasē. 

☺
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5. stunda
Domas un darbi!

Rakstu vietas
2. Mozus 20:13-14
Mateja 5:21-22,27-30

Centrālā patiesība
Dievam zināmas visas tavas domas un darbi.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz Dievam piedot tavus grēkus 

pret Viņu!

 Atpestītajiem: Sargi savas domas un darbus katru 
dienu!

Bībeles pants
„Tev nebūs nokaut.” (2. Mozus 20:13)

Un ...

„Tev nebūs laulību pārkāpt.” (2. Mozus 20:14)

Mācot Bībeles pantu, ieteicams izmantot attēlu 
grāmatas beigās simbolu veidā attēlotos ciparus „6” 
un „7”. Aizklājiet otru ciparu, lai bērni redzētu tikai 
to, kurš simbolizē bausli, kuru jūs mācāt! Variants: 
izgriezt atbilstošo uzskati un piestiprināt pie flaneļa 
tāfeles.

☺ Ja mācāt mazus bērnus, izmantojiet šo ciparu 
simbola veidā ikreiz, kad runājat par kādu 
bausli! Tas palīdzēs viņiem atcerēties šo bausli.

Uzskate
 Attēli: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 un 5-7

Vai

 PowerPoint: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6 un 5-7

Un

 Un divas lelles ievadam

 Vārdu kartītes: „Dievam zināmas tavas domas 
un tavi darbi” (centrālā patiesība) un „Sargi savas 
domas un darbus katru dienu!” (pielietojums 
atpestītam bērnam)

 Mācību aktivitātes darba lapa (43. un 57. lpp.) 
katram bērnam

☺ Uzskate maziem bērniem
 Simbola veidā attēloto ciparu „6” un „7” 

kopija katram bērnam (61.– 62. lpp.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

Džeks un Sūzija runā par vāļāšanos gultā un 
skatīšanos uz pulksteni. CP

Notikumu attīstība

1. Sestā baušļa skaidrojums. („Tev nebūs 
nokaut.”)

2.  Dievs piešķir dzīvībai lielu vērtību.

3. Jēzus māca, ka ienīst kādu ir tikpat slikti kā 
fiziski nogalināt.  CPN

4. Septītā baušļa skaidrojums. („Tev nebūs 
laulību pārkāpt.”)  CP

5. Jēzus paskaidro, ka domas par laulības 
pārkāpšanu ir tikpat sliktas kā šāda rīcība.  
 CPA, CPN

Noslēgums

Mēs visi tiekam kārdināti, bet Dievs palīdz 
Saviem bērniem uzveikt kārdinājumu. CPA
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Stunda
« Ievads: Džeks un Sūzija runā par vāļāšanos gultā un skatīšanos uz pulksteni.

Ievadam izmantojiet divas lelles! Varinats:uzticēt ainiņu izspēlēt diviem palīgiem (vai 
lielākiem bērniem).

Sūzija: Sveiks, Džek! Kā iet? Tu šodien izskaties tāds samiegojies! 

Džeks:  Jā, dažreiz es gribētu palikt gultā un nogulēt visu dienu.

Sūzija:  Kā tad ar ēšanu? 

Džeks:  Gan jau mamma kaut ko atnestu. Es pamostos tikai, lai 
paēstu, un tad gulētu tālāk. Nekādas skolas! Nekādu mājas 
darbu! Nekādas istabas kārtošanas! Lieliski!

Sūzija:  Saprotu. Reizēm es guļu gultā un vienkārši skatos uz lielo 
pulksteni pie sienas. 

Džeks:  Kas tur tāds ir?

Sūzija:  Es vēroju, kā pārvietojas pulksteņa rādītāji un klausos, kā tas 
tikšķ: „Tik-tak, tik-tak.” Tas ir tik aizraujoši! Vai zināji, ka 
rādītājus kustina pulkstenī ielikta baterija? To nevar redzēt, 
bet bez baterijas pulkstenis apstātos. 

Džeks:  Tas jau pats par sevi saprotams! 

Sūzija:  Jā, bet tad es iedomājos,  ka pulkstenis līdzinās mums. Arī 
mūsu rokas un kājas kustas, vēl varam kustināt mēli, bet, 
kas kustina mūsu locekļus, to nevar redzēt – tās ir mūsu 
domas. Tās ir kā šī baterija. Mūsu domas nosaka mūsu 
kustības, mūsu rīcību. Piemēram, es iedomājos: „Man tas 
cilvēks nepatīk.” Drīz vien es varu pateikt viņam kaut ko 
nejauku. Vai nodomāju, ka gribu iet pastaigāties, kājas sāk 
kustēties, un es jau eju!  

Džeks:  Sūzij, tev nu gan patīk filozofēt! Es gan labāk nosnaustos!

Vai tu piekrīti Sūzijai, ka tas, ko klusībā domājam, liek mums kustēties 
un rīkoties? Domāju, ka viņai ir taisnība. Tā bieži notiek. 

Kungs Jēzus mācīja, ka Dievam mūsu domas ir tikpat svarīgas kā mūsu 
rīcība. 

Kādu dienu Viņš mācīja ļaudīm sesto un septīto bausli. Kādi tie ir?

Sestais bauslis ir „Tev nebūs nokaut” (2. Mozus 20:13).

Septītais bauslis ir „Tev nebūs laulību pārkāpt” (2. Mozus 20:14).

Atkārtosim tos vēlreiz!

Attēls 5-1
« Notikumu attīstība: Sestā baušļa skaidrojums („Tev nebūs nokaut”).

„Tev nebūs nokaut” nozīmē, ka nedrīkst nogalināt cilvēkus. Bieži 
varam izlasīt avīzēs vai dzirdam televīzijā, ka cilvēki nodurti ar nazi vai 
nošauti, tas ir briesmīgs grēks. Cietušā ģimenē tās ir lielas bēdas. Tas 

CP

Izlasiet (vai palūdziet 
kādam lielākam bērnam 
izlasīt) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

PowerPoint 5-1
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ir ļoti nopietni, bet vēl svarīgāk ir tas, ka cilvēks, kurš atņēmis otram 
dzīvību, ir pārkāpis vienu no Dieva likumiem.   

Attēls 5-2
« Notikumu attīstība: Dievs piešķir dzīvībai lielu vērtību. 

Slepkavība ir, kad kāds atņem cilvēkam dzīvību. Dievs dod dzīvību. 

Kad Dievs radīja pirmo vīrieti un sievieti šajā pasaulē, Viņš deva 
Ādamam „dzīvību”. Katrs mazais bērniņš, kurš piedzimis pasaulē, 
varēja dzīvot tāpēc, ka Dievs deva viņam dzīvību. Dievs piešķir dzīvībai 
lielu vērtību – daudzkārt lielāku nekā mēs spējam iedomāties. Tu esi 
dzīvs tāpēc, ka Dievs devis tev dzīvību, un tā Viņam ir ļoti vērtīga. Tā 
kā Dievs dod dzīvību, Viņš cilvēkiem devis bausli, ka nevienam nav 
tiesību atņemt dzīvību, kuru Viņš devis. 
Jūs varētu pārrunāt arī jautājumus par abortiem un/vai eitanāziju. Tad varētu izmantot 
doto tekstu. Tomēr ņemiet vērā bērnu vecumu un briedumu, it īpaši, ja jūsu klasē ir 
mazi bērni.

Daudzās zemēs tiek uzskatīts, ka zīdainīti var nogalināt, kamēr viņš 
ir mātes vēderā, kaut arī viņš jau ir mazs dzīvs cilvēciņš. To sauc 
par „abortu”, bet patiesībā tā ir slepkavība. Tas ir nežēlīgi un ir 
pretrunā ar Dieva bausli. Daudzas sievietes, iespējams, izdarījušas 
abortu, nezinot, ka Dievs to aizliedz. Kad būsiet pieauguši, varbūt 
jums būs jāpieņem tik svarīgi lēmumi. Vai tu nogalināsi, pieņemot 
lēmumu par abortu? Vai gluži pretēji – gādāsi, lai bērniņam būtu 
dota iespēja piedzimt un dzīvot savu dzīvi, tāpat kā tā tika piešķirta 
tev! Vai tas nebūtu bijis briesmīgi, ja kāds būtu izlēmis izdarīt abortu 
un tu būtu jau sen miris! 

Mūsdienās daudzās zemēs tiek uzskatīts, ka veciem, slimiem 
cilvēkiem jāpalīdz nomirt. To sauc par „eitanāziju”. Taču mums 
nav tiesību atņemt kādam dzīvību – tā ir slepkavība. Tas ir Dievs, 
kas dod mums dzīvību, un vienīgi Dieva ziņā ir mūsu nāves stunda. 

Attēls 5-3
Varbūt tu domā: „Es noteikti neesmu pārkāpis šo bausli.”

Laikā, kad Kungs Jēzus dzīvoja Israēlā,Viņš atgādināja ļaudīm šo Dieva 
bausli.  Israēla tautai tas bija pazīstams, jo viņi par to bija lasījuši savās 
grāmatās tūkstošiem gadu. Viņi domāja: „Vismaz šo bausli neesam 
pārkāpuši.  Mēs esam labi cilvēki. Mēs neesam nevienu nogalinājuši, 
un mums nav tādu ļaunu nolūku. ”
« Notikumu attīstība: Jēzus māca, ka ienīst cilvēku ir tikpat slikti kā fiziski nogalināt 

viņu.  

Tad Kungs Jēzus turpināja izskaidrot, ka Dievs raugās gan uz to, ko tu 
dari, gan to, ko tu domā. Viņš sacīja, ka katrs, kurš dusmojas uz savu 
brāli, vainojams šī baušļa pārkāpšanā. Tātad, ja tev prātā ienāk doma: 
„Kaut tu būtu miris!” vai arī tu sadusmojies uz savu brāli vai māsu, vai 
uz kādu citu cilvēku, tu pārkāp sesto bausli.  

PowerPoint 5-2

☺ Maziem bērniem 
pastāstiet par Kainu 
un Ābelu. (Pirmā 
Mozus 4:1-12.) Dariet 
to pēc iespējas 
vienkāršāk! Maziem 
bērniem vieglāk 
iemācīties patiesību, 
klausoties stāstus. 
Paskaidrojiet, 
ka Dievs nebija 
apmierināts ar Kainu 
un sodīja viņu. 
Turpiniet izskaidrot, 
kā naids un dusmas 
var novest pie 
slepkavības, kas ir 
ļaunums.    

PowerPoint 5-3
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Vai varam teikt, ka neesam pārkāpuši šo bausli? Nē! Bībelē rakstīts: 
„Mēs visi maldījāmies kā avis, ikviens raudzījās tikai uz savu ceļu” 
(Jesajas 53:6) tā vietā, lai sekotu Dievam.  Tomēr citētā rakstu vieta 
nebeidzas ar šiem vārdiem. Panta turpinājumā teikts: „Bet Tas Kungs 
uzkrāva visus mūsu grēkus Viņam.” Tas nozīmē, ka, lai gan Dievs Tēvs 
ienīst mūsu grēkus, Viņš parādīja Savu lielo mīlestību, uzkraujot mūsu 
grēkus Jēzum. Kungs Jēzus izcieta sodu par mūsu grēkiem, kad Viņš 
nomira pie krusta. Tāpēc, ka Viņš tika sodīts, Dievs tev var piedot. Tu 
esi atbrīvots! Vai tā nav brīnišķīga vēsts?!

Dievs tev parāda, ka tu esi grēcinieks, kurš pārkāpis Viņa likumus, – 
nemīlot Dievu no visas sirds, neievērojot, ka svētdiena ir svēta, nepareizi 
lietojot Dieva Vārdu, negodājot savus vecākus un neklausot viņiem, 
ienīstot citus cilvēkus.  Tev jāatgriežas no saviem grēkiem un jālūdz, lai 
Dievs tev piedod. Viņš tevi ļoti mīl un grib tev piedot. Viņš pat deva 
Savu Dēlu, lai Viņš nomirtu pie krusta par tevi. Pieņem Jēzu šodien un 
lūdz Viņam būt par tavu Glābēju!  

Kā jau teicu, es varu vienīgi paskaidrot tev Evaņģēliju.  Es nevaru tevi 
izglābt – tikai Kungs Jēzus var glābt tevi. Ja gribi, lai es tev vēl sīkāk 
paskaidroju, kā saņemt glābšanu, lūdzu, paliec uz sarunu pēc nodarbības! 
Es gaidīšu tevi... (norādiet vietu). Nekautrējies!  Ja tev vajadzīga 
palīdzība, nāc pie manis!   

 Attēls 5-4
« Notikumu attīstība: Septītā baušļa skaidrojums. („Tev nebūs laulību pārkāpt.”)

Turpināsim ar septīto bausli – „Tev nebūs laulību pārkāpt”. (2. Mozus 
20:14.)

Ko tas nozīmē? Vai atceries stāstu no 1. Mozus grāmatas (pirmās 
grāmatas Bībelē) par to, kā Dievs radīja pirmo cilvēku, Ādamu?

Ādams dzīvoja skaistu dzīvnieku vidū, bet viņš bija vientuļš. Tad Dievs 
brīnišķīgā veidā radīja Ievu – Ādama sievu. 1. Mozus 2:24 lasām: „Tādēļ 
vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu 
miesu.” Vīrietim un sievietei jāapprecas un jādzīvo kopā, vienam otru 
jāmīl un jāatbalsta. Ja viņiem ir bērni, tad jābūt gādīgiem vecākiem. 
Tāds bija Dieva pilnīgais plāns. 

Dievs neradīja ģimeni, kurā būtu divi tēvi vai divas mammas. Dievs 
to neatbalsta, un tāds nebija Dieva plāns. Protams, Viņš mīl ikvienu, 
pat tos, kuri vēl neievēro Viņa baušļus. 

Ja vīrietis atstāj savu sievu un aiziet dzīvot pie citas sievietes, tā ir laulības 
pārkāpšana.  Arī tad, ja sieva pamet savu vīru un dzīvo kopā ar kādu 
citu vīrieti, viņa pārkāpj laulību. Kāpēc Dievs radīja šo bausli Savai 
tautai, ebrejiem, un arī mums? Tāpēc, ka tas ir brīnišķīgi, ja vīrietis ar 
sievieti laimīgi dzīvo kopā un ģimenē valda mīlestība. 

Laulības pārkāpšana nes nelaimi un daudz asaru. Turklāt cieš ne vien 

Izlasiet (vai palūdziet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu jūsu 
Bībelē!

CPN

Esiet pieejams bērniem 
padomdošanai, arī 
individuāli! (Raugieties, 
lai tas atbilstu Bērnu 
aizsardzības politikai!)

PowerPoint 5-4

Izlasiet (vai palūdziet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

CP
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pamestais dzīvesbiedrs, bet arī bērni. Dievs vēlas, lai sieva būtu uzticīga 
savam vīram un lai vīrs būtu uzticīgs savai sievai.

Attēls 5-5
« Notikumu attīstība: Jēzus skaidro, ka nepiedienīgas domas ir tikpat sliktas kā 

laulības pārkāpšana.

Arī toreiz, kad Jēzus mācīja ļaudis par šo bausli, vīru lielākā daļa 
visdrīzāk nodomāja: „Nekādu problēmu! Esmu ievērojis šo bausli! Man 
ir laba sieva. Esmu vienmēr bijis viņai uzticīgs. Nekad neesmu viņu 
pametis, lai ietu dzīvot ar kādu citu. Man ir divi jauki bērni. Mums ir 
laimīga ģimene, kaut arī laiku pa laikam iznāk sastrīdēties.” 

Sievietes, kuras klausījās Jēzus vārdos, droši vien domāja līdzīgi: „Esmu 
laba sieva. Nekad neesmu pametusi savu vīru. Es nekad neesmu 
pārkāpusi laulību.” 

Skaidrojot šo bausli, Jēzus atgādināja, ka mūsu domas ir tikpat svarīgas 
kā mūsu darbi.  Viņš sacīja: „Bet Es jums saku: ikviens, kas uzskata 
sievu, to iekārodams, tas ar viņu laulību jau ir pārkāpis savā sirdī.” 
(Mateja 5:28) 

„Skatīties vai domāt, izjūtot iekāri” nozīmē, ka mūsu domas ir ”netīras”. 
Šādas domas ienāk prātā, skatoties kādu attēlu, DVD vai apmeklējot 
kādu interneta lapu, ko nevajadzētu skatīties. Dažas filmas domātas 
tikai tiem, kuri sasnieguši astoņpadsmit gadu vecumu. Tomēr Dievs 
nav apmierināts, ja cilvēks jebkurā vecumā skatās šādas filmas. Viņi 
pārkāpj Dieva bausli.
« Nobeigums: Mēs visi tiekam kārdināti, bet Dievs palīdz Saviem bērniem to pārvarēt.

Mums ir liels ienaidnieks, kuru gan nevaram redzēt, bet viņš aktīvi 
darbojas, jo grib mūs iznīcināt un atdalīt no Dieva uz mūžīgiem 
laikiem.  Tas ir velns jeb sātans, kā viņu sauc Bībelē. Sātans ir persona, 
kas pastāvīgi mēģina tevi kārdināt un mudina grēkot pret Dievu. Viņš 
kārdina tevi zaudēt savaldību. Viņš kārdina tevi uzlūkot lietas, kas nav 
atļautas, lai tu pārkāptu Dieva baušļus. Tikt kārdinātam nav nekas 
nepareizs – pat Jēzus tika kārdināts grēkot (Mateja 4:1-11).

Par spīti sātana daudzajiem mēģinājumiem kārdināt Jēzu, Dieva Dēls 
nekad negrēkoja (Ebrejiem 4:15).

Attēls 5-6
Kāds gudrs vīrs reiz izteicis smieklīgu, bet patiesu atziņu: „Tu nevari 
liegt putniem lidot tev pār galvu, bet tu vari neļaut viņiem vīt ligzdu 
tavos matos.” 

Šis vīrs runāja par kārdinājumu, ar kuru nākas saskarties. 

Piemēram, tavā prātā uzplaiksnī kāda dusmīga vai „nepiedienīga” doma. 
No tā nevar izvairīties, jo šis kārdinājums sasniedz tevi kā sātana raidīta 
bulta vai kā tavai galvai pārlidojis putns.  Tomēr tu vari neļaut šādām 
domām palikt tavā prātā. Tu vari apzināti izvairīties domāt par tām, 
neļaujot sev tīksmināties par šīm sliktajām lietām. 

CPA, CPN

PowerPoint 5-5

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: „Dievam 
zināmas tavas domas un 
darbi”.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā pusē apakšā)

☺ Ja mācāt mazus 
bērnus, izlaidiet šo 
attēlu un rindkopu 
par „domām, izjūtot 
iekāri”!

 Tā vietā paskaidrojiet, 
ka domas noved pie 
darbības, tāpēc ir 
tik svarīgi, ko mēs 
domājam.

PowerPoint 5-6

☺ Maziem bērniem būs 
pārāk grūti saprast 
domu par putniem, 
kuri varētu vīt ligzdu 
viņu matos. Tāpēc 
izlaidiet šo attēlu 
un pastāstiet, kā 
Jāzeps bēga no 
Potifara sievas (no 
Pirmā Mozus 39), lai 
ilustrētu, kā „bēgt” no 
kārdinājuma.  
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Sātanam ir liela vara, bet, ja tu esi kristietis un tavā sirdī mājo Kungs 
Jēzus, Viņš var tev palīdzēt uzveikt šos kārdinājumus. Tiklīdz sajūti 
dusmas, bez vilcināšanās klusi lūdz Dievu: „Kungs, palīdzi man! Es 
negribu dusmoties, jo tas ir slikti.” Kungs Jēzus ir daudz varenāks par 
sātanu, un Viņš var tev palīdzēt. Tavā ziņā ir izvairīties no vietām, 
attēliem, interneta vai filmām, par kurām tu zini, ka tās nav labas.  

Kad tu pārkāp kādu no Dieva baušļiem, tu jau nonāc sātana pusē un 
cīnies pret Dievu. Kad tava atbilde sātanam ir „nē”, tu cīnies Dieva 
pusē. Kurā pusē tu esi?

Attēls 5-7
Vai atceries, ko Sūzija teica par domām, ka tās ir kā baterijas, kas liek 
pulksteņa rādītājiem kustēties? Tā ir taisnība, bet Jēzus vārdi ir vēl 
svarīgāki. Viņš mācīja, ka Dievam mūsu domas ir tikpat svarīgas kā 
mūsu darbi. Pat domās vien varam pārkāpt Dieva baušļus vai, gluži 
pretēji, ar Dieva palīdzību varam tos ievērot gan domās, gan darbos.

Atkārtošanas jautājumi
1.  Kāds ir sestais bauslis? („Tev nebūs nokaut.” 2. Mozus 20:13)

2.  Miniet divus piemērus, kā daži pieaugušie pārkāpj sesto bausli!  
(Atbildes būs atšķirīgas. Stundā minētie piemēri ietver tīšu 
nogalināšanu, pārgalvīgi ātru braukšanu, abortu un eitanāziju.)

 Ja nepārrunājāt abortu un eitanāzijas gadījumus, jautājums būs šāds: 
Kādā veidā daži pieaugušie pārkāpj sesto bausli?

3.  Jēzus mācīja, ka vīrieši un sievietes, zēni un meitenes pārkāpj sesto 
bausli arī citā veidā. Kā? (Ienīstot kādu.) 

4.  Kā Dievs atrisināja mūsu grēka problēmu? (Dodot Savu Dēlu, kurš 
nomira par mūsu grēkiem.)

5.  Kāds ir septītais bauslis? („Tev nebūs laulību pārkāpt.” Otrā Mozus 
20:14)

6.  Ko nozīmē „pārkāpt laulību”? (Ja vīrietis atstāj savu sievu un dzīvo 
ar kādu citu sievieti vai arī ja sieviete atstāj savu vīru un dzīvo ar 
kādu citu vīrieti.)

7.  Jēzus mācīja, ka pat bērni var pārkāpt septīto bausli. Kā? 
(Tīksminoties ar nepiedienīgām domām.)

8.  Paskaidro, ko varam iemācīties no šī attēla. (Parādiet attēlu 5-6.)

 (Tu nevari atturēt putnus laidelēties tev pār galvu, bet tu vari 
neļaut viņiem vīt ligzdu tavos matos. Līdzīgi tu nevari izvairīties no 
kārdinājuma, tomēr tu vari neļaut šādām domām palikt tavā galvā.)

9.  Kas kārdina mūs grēkot? (Sātans)

10. Kāpēc Jēzus var palīdzēt Saviem bērniem pārvarēt kārdinājumu? 
(Viņš ir daudz varenāks par sātanu.)

CPA

Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: „Sargi savas 
domas un darbus katru 
dienu!”

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: „Dievam 
zināmas tavas domas un 
darbi”.

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā pusē apakšā)

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)

PowerPoint 5-7
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Mācību aktivitāte
Neļauj putnam vīt ligzdu tavos matos!

Sakopējiet darba lapas (57. lpp.), pa vienai katram bērnam!

Mācību aktivitāte mazākiem bērniem
Lai atkārtotu bausli, izkrāso uzskati!

Šoreiz jāizkrāso simbola veidā attēlotie cipari „6” un „7” (61.– 62. lpp.). 
Var uzdot bērniem to izdarīt mājās vai arī visiem kopā klasē.

☺
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6. stunda
Es nevaru bez tā iztikt

Rakstu vietas
2. Mozus 20:15,17
Mateja 19:16-26
Marka 10:17-22
Lūkas 18:18-27

Centrālā patiesība
Dievs vēlas, lai tu būtu apmierināts ar to, kas tev ir.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Lūdz, lai Dievs piedod tavus grēkus 

un glābj tevi!

Atpestītajiem: Pateicies Dievam par visu, ko Viņš 
tev ir devis, un dalies ar citiem! 

Bībeles pants
„Tev nebūs zagt.” (2. Mozus 20:15)

Un ...

„Tev nebūs iekārot.” (2. Mozus 20:17)

Mācot Bībeles pantu, ieteicams izmantot attēlu 
grāmatas beigās simbolu veidā attēlotos ciparus „8” 
un „10”. Aizklājiet otru ciparu, lai bērni redzētu tikai 
to, kurš simbolizē bausli, kuru jūs mācāt! Variants: 
izgriezt atbilstošo uzskati un piestiprināt to pie 
flaneļa tāfeles.

☺ Ja mācāt mazus bērnus, izmantojiet šo ciparu 
simbola veidā ikreiz, kad runājat par kādu 
bausli! Tas palīdzēs viņiem atcerēties šo bausli.

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

Vai

 PowerPoint: 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5 un 6-6

Un

 Divas lelles ievadam

 Vārdu kartītes: „Dievs vēlas, lai tu būtu 
apmierināts ar to, kas tev ir” (centrālā patiesība) 
un „Pateicies Dievam par visu, ko Viņš ir 
tev devis, un dalies ar citiem!” (pielietojums 
atpestītam bērnam)

 Žurnāls (žurnāli) ar reklāmām

 Aproces „Ko gan darītu Jēzus”

 Televizors (vai kartona kaste), sporta apavu pāris, 
šokolādes tāfelīte un džinsi (vai kāds cits apģērba 
gabals) mācību aktivitātei

☺ Uzskate maziem bērniem
 Simbola veidā attēloto ciparu „8” un „10” 

kopija katram bērnam (62. un 63. lpp.)

 Auduma maisiņš ar attēliem vai priekšmetiem, 
par ko bērni var pateikties Dievam (piemēram, 
saules un lietus attēli, ēdiens, rotaļlietas, 
ģimenes foto utt.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

Džeks un Sūzija runā par zagšanu.
Notikumu attīstība

1. Astotā baušļa skaidrojums. („Tev nebūs 
zagt.”)  CP

2. Desmitā baušļa skaidrojums. („Tev nebūs 
iekārot.”)

3. Iekāre var reizēm izraisīt zādzību.  
 CPA, CPN

4. Bagātais jauneklis jautā Jēzum, kā iegūt 
mūžīgo dzīvību.

5.  Jēzus mudina viņu ievērot baušļus.

6.  Jaunais vīrietis saprot, ka viņš to nespēj.

7.  Mūžīgā dzīvība ir dāvana – to nevar nopelnīt, 
ievērojot baušļus.

Kulminācija

Īss desmit baušļu atkārtojums. 
 CPA, CPN

Noslēgums

Mēs visi esam grēcinieki, kuriem vajadzīgs 
Glābējs. CPN
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Stunda
« Ievads: Džeks un Sūzija sarunājas par zagšanu.

Ievadam izmantojiet divas lelles! Variants: lai ainiņu izspēlē divi palīgi (vai lielāki bērni). 

Sūzija:  Kas noticis, Džek? Kāpēc esi tik bēdīgs? 

Džeks:  Būtu labāk teikusi, ka izskatos pievilcīgs, nevis bēdīgs!  

Sūzija:  Nu, tu esi glīts! Man patīk tavs matu griezums, bet tu esi 
bēdīgs!

Džeks:  Jā, esmu gan, jo viens mans draugs man parādīja datorspēli, 
kuru nozadzis veikalā. Es zinu, ka tā nedrīkst darīt. Mani 
apbēdināja tas, ka viņš to izdarījis.

Sūzija:  Vai noskaidroji, kāpēc viņš tā darīja?

Džeks:  Viņš esot redzējis šīs spēles reklāmu TV, kur teikts, ka tikai 
atpalicējiem neesot šīs brīnišķīgās spēles. 

Sūzija:  Un viņam tā tik ļoti sakārojās, ka viņš aizgāja uz veikalu un 
to nozaga!?

Džeks:  Laikam gan. Lai nu kā, es esmu pārguris no tām datorspēlēm. 
Man no spēlēšanas jau sāp visi pirksti!

Attēls 6-1
« Notikumu attīstība: Astotā baušļa skaidrojums („Tev nebūs zagt”).

Zagšana ir diezgan izplatīta, vai ne? Sākot ar sīkumiem kā pildspalva 
vai dzēšgumija līdz pat dārgākām lietām, piemēram, datorspēle vai 
velosipēds. Cilvēki, kuri zog, pārkāpj Dieva bausli. Tas ir astotais 
bauslis – „Tev nebūs zagt” (2. Mozus 20:15).

Dievs deva šo likumu pirms tūkstošiem gadu, un toreiz cilvēki būtu 
sapratuši, ka tas nozīmēja nezagt no kaimiņa kādu dzīvnieku vai maisu 
ar labību, vai kādu apģērba gabalu vai sudraba monētu. 

Dievs jau bija atbrīvojis Savu tautu no Ēģiptes verdzības. Viņš bija 
sargājis viņus no ienaidniekiem. Viņš bija viņus paēdinājis. Devis ūdeni 
no klints. Viņš vadīja tos ar lielu uguns stabu. Viņš vēlējās, lai ļaudis 
būtu Viņam pateicīgi par visu to labo, ko Viņš jau bija tiem devis. 

Dievs vēlas, lai arī tu būtu pateicīgs par visu labo, ko Viņš ir tev devis. 
Lai bērni nosauc, ko labu viņiem Dievs ir devis.

Kā mēs pārkāpjam astoto bausli „Tev nebūs zagt”?

Noteikti, ja, iegājis veikalā, tu kaut ko nozodz, kā to darīja Džeka 
draugs, tā ir zagšana. 

Ir arī citi zagšanas veidi. Piemēram, ja esi atradis uz ielas naudas maku, 
bet neej uz policiju un pat nemēģini atrast tā īpašnieku, tu esi zaglis. 
No kā tu zodz? No cilvēka, kurš to pazaudējis. 

Ja kāds tev būtu aizdevis kādu spēli vai grāmatu, kuru tu neatdotu, vai 

CP
Parādiet kartīti ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam: „Pateicies 
Dievam par visu, ko Viņš 
ir tev devis, un dalies ar 
citiem!”

PowerPoint 6-1

Izlasiet (vai uzticiet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!   
Skat. 3. Mozus 6:1-7. 

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna kreisajā pusē apakšā)
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tā būtu zagšana? Jā, protams! Ja tu būtu aizmirsis to atdot, tā nebūtu 
zagšana, bet nevērība gan. 

Ja tu norakstītu no kāda cita bērna mājas darbu vai darītu to eksāmena 
laikā, tā būtu zagšana. No kā tad tu zagtu? Jā, no tā, kurš izpildījis šo 
darbu. Tu būtu zaglis, kurš piesavinās kāda cita smaga darba rezultātus.

Attēls 6-2
« Notikumu attīstība: Desmitā baušļa skaidrojums („Tev nebūs iekārot”). 

Vai atceries, ko Sūzija teica par mūsu slēptākajām domām, kas ir kā 
pulksteņa baterija, kas kustina tā rādītājus? Ja rokas sniedzas kaut ko 
nozagt, es gribētu gan zināt, kādas domas mudina to darīt? 

Varbūt tu ieraugi DVD, ko kāds ir dabūjis, un tev arī vajag tieši to. 
Turklāt pilnīgi vienalga, kādā veidā tu pie tā tiec. Varbūt tu apskaud 
cilvēku, kuram tas pieder, un nodomā: „Man to vajag par katru cenu!”

Ja tādas ir tavas domas, tu pārkāp vēl vienu Dieva bausli: „Tev nebūs 
iekārot” (2. Mozus 20: 17). „Iekārot” nozīmē, ka tu no visas sirds gribi, 
lai tev būtu kāda lieta, kas pieder otram, un tu viņu par to apskaud.
« Notikumu gaita: Iekāre reizēm var novest pie zagšanas. 

Iespējams, tu nezagsi, bet, kaut arī neesi to izdarījis, tu esi grēkojis 
domās – pieņemot, ka varētu to darīt. 

Atbildi ar „jā” vai „nē” uz šādiem jautājumiem:
Dodiet laiku bērniem apdomāties, pirms atbildēt!

 Vai ir nepareizi vēlēties iegūt skaistas lietas? 
 (Nē, tas nav nepareizi, bet Dievs negrib,  tu nepārtraukti gribētu 

kādas lietas un ilgotos pēc tām vēl un vēl.)

 Vai ir nepareizi no visas sirds vēlēties labākas sekmes skolā? 
(Protams, nē. It īpaši, ja esi gatavs ieguldīt vairāk darba, mācoties 
cītīgāk. Tomēr tas nebūtu labi, ja tu vienmēr apskaustu kādu, kurš 
ir mazliet gudrāks par tevi.)

 Iedomājies, ka, ieraugot savu draudzeni, kurai mugurā ir skaista 
kleita, tu to apbrīno un saki: „Kaut man arī tāda būtu!” Vai tu 
pārkāp Dieva bausli, izjūtot iekāri? 

 (Nē, visticamāk, ka nē, ja tev vienkārši patīk viņas kleita. Bet, ja 
tas liek tev justies nelaimīgai un tu viņu apskaud par to, tad gan 
tā jau būs iekāre.)

Ja tu esi lūdzis Jēzu Kristu būt par tavu Glābēju un redzi, ka citiem 
bērniem ir dārgākas firmas drēbes vai kāda jauna spēle, kuras tev nav, 
neļauj velnam tevi kārdināt! Vienkārši domā par visu to labo, ko Dievs 
jau ir tev devis! Pateicies Viņam par Viņa laipnību un labvēlību pret 
tevi! Esi gatavs dalīties ar citiem ar to, kas tev ir! Vai esi gatavs aizdot 
vai pat atdot kādu no saviem dārgumiem?
Jūs varētu aicināt bērnus atnest kādu spēli vai rotaļlietu, vai vēl labu apģērbu, ko varētu 
ziedot labdarībai jūsu apkārtnē. (Katrā ziņā iesaistiet vecākus!) Tas varētu būt lielisks 
garīgs vingrinājums jūsu klases jaunajiem kristiešiem.

Izlasiet (vai uzticiet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

CPA, CPN

PowerPoint 6-2

☺ Attēlojiet divās 
ainiņās, kāda ir 
atšķirība starp 
iekāri un apbrīnu, 
piemēram, ja 
draudzenei/ draugam 
ir jaunas kurpes vai 
kāda jauna rotaļlieta. 

CPA
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: „Dievs vēlas, lai 
tu būtu apmierināts ar to, 
kas tev ir.”

PowerPoint hipersaite 
(ekrāna labajā pusē apakšā)

☺ Paturiet prātā, 
ka mazi bērni 
labprāt dalīsies ar 
savām mantām, 
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Attēls 6-3
Ir grūti nepārkāpt Dieva bausli, kas brīdina mūs par kārdinājumu 
iekārot. Vai esi ievērojis, cik bieži TV, žurnālos vai internetā parādās 
reklāmas, kurās mūs cenšas pārliecināt, ka nebūsim laimīgi, ja 
nevalkāsim tieši šī ražotāja sporta apavus vai modernas drēbes?  
Būtu labi, ja jūs varētu parādīt kādas reklāmas žurnālā vai arī nosauktu īpaši bērniem 
un jauniešiem domātus zīmolus apģērbam, kurpēm u.tml., kurus reklamē TV. 

Protams, kompānijas, kuras ievieto šīs reklāmas, cenšas pārdot mums 
savus ražojumus.  Diemžēl bieži tās kārdina mūs iekārot šīs preces. 
Līdzīgi reklāma ietekmē arī pieaugušos: „Nopērc lielāku mašīnu!” 
„Tev vajadzīgs modernāks dators!” „Tevi gaida brīnišķīgas brīvdienas 
Grieķijā!” „Nomaini savas ēdamistabas mēbeles!” Mums pat nav 
vajadzīgas daudzas no šīm lietām, kuras mums cenšas pārdot. 

Tāpēc esi piesardzīgs, skatoties reklāmas, un pajautā sev:

 Vai šī reklāma lika man izjust neapmierinātību par visu to labo, 
ko Dievs jau man ir devis?

 Vai tā liek man just skaudību pret citiem, un es kļūstu alkatīgs? 

Ja reklāmas izraisa iekāri, neskaties tās vai arī to laikā pārdomā visas to 
labo, ko Dievs jau tev ir devis!

Daudzi nobrieduši kristieši pārkāpuši šo Dieva bausli, kurš liek 
atteikties no iekāres. Droši vien tu arī. Mēs visi esam grēcinieki un 
esam pelnījuši Dieva sodu par to, ka pārkāpjam Viņa likumus. Kungs 
Jēzus Kristus nomira, lai tu varētu nākt pie Dieva. Kad esi grēkojis, tev 
jānožēlo savi grēki un jālūdz Dievam piedošana. Viņš ir pacietīgs, labs 
un apsola tev piedot, ja patiesi vēlies atgriezties no saviem grēkiem, 
uzticoties Kungam Jēzum kā savam Glābējam. 

Ja tu vēlies aprunāties ar mani par to, kā atgriezties no saviem grēkiem 
un nākt pie Jēzus, pienāc pie manis pēc šīs nodarbības! Es būšu šeit 
priekšā un labprāt tev paskaidrošu, kā Kungs Jēzus var tevi glābt un 
arī pārveidot. 

Ja esi jau lūdzis, lai Jēzus būtu tavs Glābējs, tavi grēki tev ir piedoti un 
tu esi ceļā uz Debesīm. Sātans tomēr turpinās tevi kārdināt katru dienu 
grēkot – darīt to, kas ir nepareizi, domās, vārdos un darbos. Viņš grib, 
lai tu izjustu iekāri.  Viņš pat var tevi kārdināt sākt zagt. Viņš grib, 
lai tu aizmirstu pateikties Dievam par visu to labo, ko Dievs jau tev 
ir devis. Taču tevī mājo Kungs Jēzus, un tavs padomdevējs ir Svētais 
Gars. Vai tas nav brīnišķīgi? Tāpēc katru dienu atvēli laiku sarunai ar 
Dievu. Lūdz, lai Dievs palīdz tev darīt to, kas ir pareizi, lai tu pieaugtu 
un arvien vairāk līdzinātos Jēzum! 

Vai esi redzējis aproces ar burtiem „WWJD”? Tas nozīmē „What 
would Jesus do?” – „Ko darītu Jēzus?”. Ko darītu Jēzus, ja Viņš būtu 
šeit šajā situācijā? Tu varētu valkāt šo aproci, brīžos, kad tiec kārdināts, 
paskatīties uz to un pārdomāt: „Ko darītu Jēzus?” Tad lūgt Dievu, 
sakot: „Kungs, palīdzi man rīkoties tā, kā to būtu darījis Jēzus!” Viņš 

CPN

CPA, CPN

PowerPoint 6-3

Esiet pieejams bērniem 
padomdošanai, arī 
individuāli! (Raugieties, 
lai tas atbilstu Bērnu 
aizsardzības politikai!) 

bet, iespējams, 
nesapratīs, ka 
nevarēs savu dāvanu 
nest atpakaļ uz 
mājām! 

CPA

Būtu labi, ja jūsu pulciņā 
būtu aproces ar burtiem 
„WWJD” – „Ko gan darītu 
Jēzus?”, kuras varētu 
izmantot vai nu kā balvas, 
vai arī piedāvāt bērniem 
nopirkt.



49

Pareizi un nepareizi

Izlasiet (vai uzticiet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

tev palīdzēs. Reizēm tu cietīsi sakāvi, Dievs būs vīlies, bet Viņš tevi 
neatstās. Kad piedzīvo neveiksmi, saki Viņam, ka tu nožēlo un lūdz 
Viņa palīdzību, lai turpmak veiktos labāk!

Attēls 6-4
« Notikumu attīstība: Bagātais jauneklis jautā Jēzum, kā iegūt mūžīgo dzīvību.

Kad Jēzus dzīvoja uz zemes, pie Viņa piegāja kāds bagāts jauneklis un 
jautāja Viņam: „Mācītāj, ko laba man būs darīt, lai es dabūtu mūžīgo 
dzīvību?” (Mateja 19:16)

Tas bija ļoti labs un ļoti svarīgs jautājums, vai ne? Jēzus ieskatījās jaunā 
vīrieša acīs. Tā kā Jēzus ir Dievs, Viņš varēja izlasīt viņa domas. Jauneklis 
bija lepns un augstās domās par sevi, Bībelē teikts, ka Jēzus tomēr viņu 
mīlēja. (Marka 10:21)
« Notikumu attīstība: Jēzus mudina viņu ievērot baušļus.

Jēzus atbilde uz jaunekļa jautājumu bija savāda. Viņš sacīja: „Turi 
baušļus!” (Mateja 19:17)

Jēzus palīdzēja viņam domāt. Neviens nespēj pilnībā ievērot visus 
baušļus. Jauneklim vajadzēja saprast, ka nevar nopelnīt mūžīgo dzīvību, 
ievērojot baušļus. Tā vietā viņam bija jālūdz Jēzus, lai Viņš dotu tam 
mūžīgo dzīvību, kas ir Dieva dāvana, kuru nevaram nopelnīt ne ar 
labiem darbiem, ne ievērojot baušļus (Romiešiem 6:23).

Tam sekoja ļoti muļķīga jaunā vīrieša atbilde. Viņš sacīja: „To visu 
esmu turējis” (Mateja 19:20).

Jēzus droši vien nodomāja: „Es viņu pārbaudīšu, lai redzētu, vai 
jauneklis turējis baušļus. Baušļu patieso nozīmi var izteikt divos 
teikumos – Tev būs Dievu mīlēt no visas sirds un no visa sava prāta, 
un otrs teikums – Tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu.”

Jēzus tam sacīja: „... pārdod visu, kas tev ir, un atdod to nabagiem” 
(Mateja 19:21). Tas liecinātu, ka viņš mīl citus tikpat daudz, cik pats 
sevi.  Tad Jēzus turpināja: „Un tad nāc un staigā Man pakaļ.” Tas 
pierādītu, vai viņš patiesi mīlēja Jēzu vairāk par sevi pašu.  

Attēls 6-5
« Notikumu attīstība: Bagātais jauneklis saprata, ka viņš nespēj to izdarīt.

Kad viņš dzirdēja šos vārdus, viņš aizgāja noskumis. Viņš bija 
noskaidrojis, ka bija pārkāpis baušļus, bet nevēlējās runāt ar Jēzu un 
lūgt Glābējam dot viņam mūžīgo dzīvību.
« Notikumu attīstība: Mūžīgā dzīvība ir dāvana – to nevar nopelnīt, ievērojot baušļus. 

Kāpēc Dievs devis baušļus, kurus nav iespējams pilnībā ievērot? Lai 
mūs apbēdinātu, tāpat kā stāstā par bagāto jaunekli, kurš aizgāja prom 
no Jēzus noskumis? Protams, nē! Dievs deva mums baušļus, lai mēs 
saprastu, ka esam grēcinieki un ka mums vajadzīgs Kungs Jēzus Kristus, 
lai Viņš izglābtu mūs no soda, kuru esam pelnījuši. Neviens no mums 
nevarētu augstprātīgi atbildēt kā šis jauneklis: „Esmu ievērojis visus 

Izlasiet (vai uzticiet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!
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baušļus.” Mums tas nav izdevies! Atkārtosim, ko esam iemācījušies 
par Dieva likumiem.
« Kulminācija: Īss desmit baušļu pārskats – atkārtošana. 

Lai bērni atkārto pirmos divus baušļus.

1.  „Tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā.” (2. Mozus 20:3)

2.  „Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu.” (2. Mozus 20:4)

 Šie divi baušļi māca mums, ka ir tikai viens vienīgs Dievs, kurš 
mums jāmīl no visas sirds un vienīgais jāpielūdz. Vai tiešām vari 
apgalvot, ka vienmēr esi mīlējis Dievu no visas sirds un esi Viņu 
pielūdzis?

Lai bērni atkārto katru bausli.

3.  „Tev nebūs Tā Kunga, sava Dieva, Vārdu nelietīgi valkāt.” (2. 
Mozus 20:7)

 Trešais bauslis mums māca, ka nedrīkstam lietot Dieva Vārdu vai 
Jēzus Kristus Vārdu nepareizā veidā. Vai esi kādreiz to darījis?

4.  „Piemini sabata dienu, ka tu to svētī.” (2. Mozus 20:8)

 Ceturtais bauslis māca, ka mums jāizmanto svētdiena pareizi – 
piemēram, ejot uz baznīcu, atpūšoties un darot labu citiem cilvēkiem.

5  „Godini savu tēvu un savu māti.” (2. Mozus 20:12)

 Piektais bauslis māca, ka mums jāciena savi vecāki un jāpaklausa 
viņiem.

 Vai esi vienmēr to ievērojis?

6.  „Tev nebūs nokaut.” (2. Mozus 20:13)

 Sestais bauslis māca, ka mēs nedrīkstam nogalināt.

 Jēzus izskaidroja, ka tas nozīmē, ka mēs pat nedrīkstam kādu ienīst 
savā sirdī. Vai tu esi ievērojis šo likumu savās domās un savā sirdī?

7.  „Tev nebūs laulību pārkāpt.” (2. Mozus 20:14)

 Septītais bauslis māca, ka nedrīkst pārkāpt laulību. Jēzus izskaidroja, 
ka tas nozīmē, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka mūsu prātā paliek 
nepiedienīgas domas.

8.  „Tev nebūs zagt.” (2. Mozus 20:15)

 Astotais bauslis māca, ka nedrīkst zagt. Vai tu esi kaut ko nozadzis?

9.  „Tev nebūs nepatiesu liecību dot pret savu tuvāku. ” (2. Mozus 
20:16)

 Devītais bauslis māca, ka nedrīkst citus apmelot. Vai esi kādreiz 
pārkāpis šo bausli, piemēram, vainojot kādu citu par to, ko biji 
izdarījis tu?

10.  „Tev nebūs iekārot.” (2. Mozus 20: 17)

 Desmitais bauslis māca, ka nedrīkstam visu iekārot sev. Vai esi 

CPA, CPN

☺ Mazi bērni nesaprot 
retoriskus jautājumus.

 Tā vietā, lai jautātu 
bērniem, vai 
viņi ir ievērojuši 
visus baušļus, 
paskaidrojiet, ka 
neviens, izņemot 
Jēzu, nav pilnībā 
turējis visus Dieva 
baušļus.
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kādreiz ilgojies pēc kaut kā un nodomājis: „Es nevaru bez tā iztikt! 
Man to vajag!”?

Attēls 6-6
« Nobeigums: Mēs visi esam grēcinieki, un mums vajadzīgs Glābējs.

Katrs cilvēks, kurš dzīvojis uz zemes (izņemot Kungu Jēzu Kristu), ir 
pārkāpis kādu vai pat visus Dieva baušļus. Dievs zināja, ka tā notiks, 
kad Viņš deva Savus likumus Mozum. Tajā pašā laikā, kad Viņš deva 
desmit baušļus, Dievs Mozum deva arī citus ļoti svarīgus norādījumus. 
Viņš teica Mozum, ka Israēla tautai katru dienu no rīta un vakarā 
jāupurē uz altāra jērs. 

(2. Mozus 29:38-39) Dievs parādīja ļaudīm, ka, kaut arī viņi bija 
pelnījuši nāvi savu grēku dēļ, jērs mira viņu vietā. Šo jēru upura nāve 
atspoguļoja to, ko Kungs Jēzus, Dieva Dēls, paveica simtiem gadu vēlāk. 
Jēzus, kuru sauca „Dieva Jērs”, nāca no Debesīm uz zemi, lai dzīvotu 
nevainojamu dzīvi un tad mirtu pie krusta. 

Kad tu par to padomāsi, arī tu sapratīsi, ka esi pārkāpis visus vai gandrīz 
visus desmit baušļus. Dievs ir svēts, un Viņam grēks jāsoda. Kad Kungs 
Jēzus Kristus mira pie krusta, Dievs, Viņa Tēvs uzkrāva Viņam visus 
briesmīgos grēkus, kurus mēs bijām darījuši. Jēzus tika sodīts tavā 
vietā. Tāpēc, ja vēl nekad neesi uzticējies Kungam Jēzum kā savam 
personīgajam Glābējam, nāc pie Viņa šodien un lūdz, lai Viņš atbrīvo 
tevi no grēka un dod tev mūžīgo dzīvību.

Tu varētu lūgt: „Mīļais Dievs, es apzinos, ka esmu pārkāpis daudzus 
baušļus. Es to nožēloju. Esmu pelnījis sodu. Paldies, ka Tu izcieti sodu 
manā vietā, kad Tu miri pie krusta. Man ļoti žēl, es gribu, lai mana dzīve 
pārmainās. Lūdzu, piedod man un dod man mūžīgo dzīvību! Āmen. ”

Atkārtošanas jautājumi
1.  Kāds ir astotais bauslis? („Tev nebūs zagt.” 2. Mozus 20:15)

2.  Dievs pavēlēja Savai tautai nezagt. Viņš jau bija devis viņiem 
visu nepieciešamo. Nosauc divas lietas, kuras Dievs bija viņiem 
sagādājis. (Stundā minētie piemēri: Dievs bija atbrīvojis viņus no 
Ēģiptes verdzības; Viņš pasargāja viņus no ienaidniekiem; Viņš viņus 
paēdināja; Viņš deva tiem ūdeni no klints; Viņš vadīja viņus ar lielu 
uguns stabu.)

3.  Kāds ir desmitais bauslis? („Tev nebūs iekārot.” 2. Mozus 20:17)

4.  Ko nozīmē vārds „iekārot”? (Ka tu no visas sirds gribi, lai tev būtu 
kāda lieta, kas pieder otram, un tu viņu par to apskaud.)

5.  Kādā veidā šie abi baušļi var būt saistīti? (Iekāre bieži vien var novest 
pie zagšanas.)

6.  Kādu jautājumu tev vajadzētu uzdot, skatoties reklāmu TV? (Vai 
šī reklāma lika man izjust neapmierinātību par visu to labo, ko Dievs 
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jau man ir devis? Vai tā liek man just skaudību pret citiem, un es 
kļūstu alkatīgs?) 

7.  Kā, pēc „bagātā jaunekļa” domām, iespējams nopelnīt mūžīgo 
dzīvību un nonākt Debesīs? (Ievērojot baušļus.)

8.  Kā Jēzus parādīja „bagātajam jauneklim”, ka viņš nebija tos 
ievērojis? (Jēzus pārbaudīja, vai viņš patiešām mīl Jēzu vairāk nekā 
sevi pašu, un sacīja viņam: „Pārdod visu, kas tev ir, un atdod to 
nabagiem ...un tad nāc un staigā Man pakaļ.”)

9.  Kā varam nopelnīt mūžīgo dzīvību? (Tā ir Dieva dāvana.)

10. Kas samaksāja par šo dāvanu? (Kungs Jēzus Kristus.)

Mācību aktivitāte
Labas atbildes uz reklāmām
Skolotāj, iedomājieties, ka strādājat televīzijā un lasāt reklāmas tekstu. (Skatieties pāri 
televizora ekrānam vai izmantojiet kartona kasti.) 

Bērnu uzdevums izdomāt labu atbildes reakciju uz reklāmām, izrādot prieku un pateicību 
Dievam un saviem vecākiem. Pēc tam kad bērni izteikušies par pirmo reklāmu, pirms 
turpināt ar nākamo, palīdziet viņiem, izmantojot pēc katras reklāmas ieteiktās atbildes!   

 Parādiet sporta apavu pāri!
 „Šīs ir pašas labākās sporta kurpes, kādas vien varat nopirkt! Ja tev 

kājās būs šie sporta apavi, tu kļūsi pat par olimpisko čempionu! ”
 (Iespējamā atbilde: „Es esmu pateicīgs par saviem sporta apaviem. 

Tie ir gana labi, un man vēl nav vajadzīgi jauni. Mani vecāki ir 
labi rūpējušies par mani!”

 Tālāk reklamē šokolādes tāfelīti!
 „Tu nevari iztikt bez šīs lieliskās šokolādes, kas dos tev enerģiju! 

Neviena cita šokolādes tāfelīte nevar tai līdzināties! Nogaršo to jau 
šodien!”

 (Iespējamā atbilde: „Tagad gan man tā nav vajadzīga. Dievs 
palīdzējis maniem vecākiem nopelnīt labu algu, un mēs varam 
iegādāties labu pārtiku. Bez tam šokolāde bojā zobus un var radīt 
problēmas ar lieko svaru.”)

 Parādiet džinsus vai kādu citu apģērba gabalu!
 „Šie ir paši modernākie džinsi! Tos drīz vien valkās visi tavi 

skolasbiedri. Nevilcinies un nopērc tos tagad!”
 (Iespējamā atbilde: „Man visu laiku nav jācenšas sekot pārējiem. 

Dievs vēlas, lai es būtu apmierināts ar to, kas man ir, un neapskaustu 
citus, iekārojot to, kas ir viņiem.”)

Mācību aktivitāte mazākiem bērniem
Lai atkārtotu bausli, izkrāso uzskati!

Šoreiz jāizkrāso simbola veidā attēlotie cipari „8” un „10” (62. un 63. 
lpp.), varat to uzdot bērniem darīt mājās vai arī visiem kopā klasē. Ja 

☺
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darāt to klasē, palīgs var savākt ciparus grāmatā, lai izdalītu nākamajā 
nodarbībā.

Auduma maisiņā salieciet attēlus vai priekšmetus, par ko bērni var 
pateikties Dievam. Aiciniet katru bērnu nākt pēc kārtas un izvilkt 
kaut ko no maisiņa, lai varētu pateikties: „Paldies, Dievs, par... (nosauc 
lietu, kuru izvilka).” Maisiņā varētu ielikt saules un lietus attēlus, ēdienu, 
rotaļlietas, ģimenes foto utt. Izvēlieties lietas, kuras nozīmīgas jūsu 
grupas bērniem! 
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„Stop” zīme
Mācību aktivitāte 1. stundai 

Stop
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Dievs vēlas būt pirmajā vietā tavā dzīvē
Mācību aktivitāte 2. stundai 

Dievs vēlas būt pirmajā vietā tavā dzīvē

Ja tu Viņu mīli, tad katru dienu saki...
Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

„Tu esi Radītājs.”

„Tu esi vienīgais 
Dievs.”

„Tu esi labs.”

„Tu esi svēts.”

„Tu esi visvarens.”

„Tu mani mīli. ”
 

Atzīmē katru rūtiņu, kad lūdz Dievu. Dari to visu nedēļu!

Dievs vēlas būt pirmajā vietā tavā dzīvē

Ja tu Viņu mīli, tad katru dienu saki...

Svētdiena Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena Sestdiena

„Tu esi Radītājs.”

„Tu esi vienīgais 
Dievs.”

„Tu esi labs.”

„Tu esi svēts.”

„Tu esi visvarens.”

„Tu mani mīli. ”
 

Atzīmē katru rūtiņu, kad lūdz Dievu. Dari to visu nedēļu!
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Izmanto savu mēli, lai teiktu labu!
Mācību aktivitāte 3. stundai 

Izmanto savu mēli, lai teiktu labu!

Koks parasti dod tos pašus labos augļus gadu no gada. Līdzīgā veidā, ja esi kristietis, 
tu vari izmantot savu mēli, lai teiktu labus vārdus. 

Katru reizi, kad Dievs palīdz tev pateikt kaut ko labu, laipnu, uzmundrinošu, patiesu, 
izkrāso vienu ābolu un uzraksti pirmo burtu uz tā! Vari pievienot arī citus burtus!

  L – laipns  

  L – labs  

  I – izpalīdzīgs  

  P – patiess  
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Neļauj putnam vīt ligzdu tavos matos!
Mācību aktivitāte 5. stundai 

Neļauj putnam vīt ligzdu tavos matos!

Ja esi lūdzis, lai Dievs pieņem tevi par Savu bērnu, lūdz, lai Viņš tev palīdz atbrīvoties 
no nepareizām domām, lai tās nepaliek tev prātā!

Savā istabā mājās pieliec šo zīmējumu! Uzzīmē 
putnu ikreiz, kad kāds „pārlido tev pār galvu”, 
bet nesāk „vīt ligzdu tavos matos”!

Pateicies Dievam par Viņa palīdzību!



Es esmu Tas 
Kungs, tavs Dievs..

Tev nebūs citus 
dievus turēt Manā 
priekšā.

Tev nebūs 
iekārot...

Netaisi sev elku tēlu 
vai kādu atveidu..
Nezemojies to priekšā un 
nekalpo tiem...

Tev nebūs Tā 
Kunga, sava Dieva, 
Vārdu nelietīgi 
valkāt,
jo Tas Kungs neatstās 
nesodītu, kas Viņa Vārdu 
nelietīgi valkā.  

Piemini sabata 
dienu, ka tu to 
svētī.
Sešas dienas tev būs 
strādāt un padarīt visus 
savus darbus. Bet septītā 
diena ir sabats Tam 
Kungam, tavam Dievam...

Godini savu tēvu un 
savu māti,
lai tu ilgi dzīvotu tanī zemē, 
ko Tas Kungs, tavs Dievs, 
tev dod.

Tev nebūs laulību 
pārkāpt.

Tev nebūs nokaut. 

Tev nebūs zagt. 

Tev nebūs 
nepatiesu liecību 
dot pret savu 
tuvāku.

2. Mozus 20:2-3

2. Mozus 20:17

2. Mozus 20:4-6

2. Mozus 20:7

2. Mozus 20:8-11

2. Mozus 20:12

2. Mozus 20:14

2. Mozus 20:13

2. Mozus 20:15

2. Mozus 20:16
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Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas 
nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot  
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.

Glābēju
Kurš vienīgais var atbrīvot tevi no grēka? 
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ. 
Kungs Jēzus augšāmcēlās no mirušiem. 
Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt glābtam!
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs Viņš!
Izmantojiet Bībeles pantus 

(Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Apustuļu darbi 16:31; Romiešiem 
6:23 vai 10:13)!

Ko Tas Kungs grib, lai tu darītu?
Ko darīs Viņš?
Brīdiniet par grūtībām!
Jautājiet: „Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?” Iedrošiniet 
bērnu lūgt balsī (ja viņš ir tam gatavs)!

Runājiet par pestīšanas drošību!
Pārrunājiet izlasīto(s) Bībeles pantu(s)!
Runājiet par pārveidotu dzīvi!
Pastāstiet, ko var zināt cilvēks, kurš patiesi uzticējies Kristum!

(Vēlāk) dodiet dažus padomus 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 grēkojis!
Satiecies ar citiem kristiešiem!
Atceries Dieva apsolījumu: „Es nekad tevi neatstāšu.” (Ebrejiem 13:5)

Nokopē, izgriez un ieliec savā Bībelē! 
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