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Ievads

Svarīgi! Pirms sāciet gatavoties nodarbībai, lūdzu, rūpīgi izlasiet piezīmes par to, kā 
izmantot šo Bībeles stundu ciklu.
Bībeles stundas, kas iekļautas šajā ciklā, tika rūpīgi izvēlētas. Katrā no tām īpašs uzsvars tiek likts uz 
Evaņģēlija vēsti. Stundas izstrādātas, lai mācītu pirmās nodarbības Bērnu evaņģelizācijas apvienības Labās 
Vēsts pulciņos vai citviet, aizsniedzot bērnus, kas vēl nav dzirdējuši Evaņģēliju un nav kristieši.

· Caķejs, pazudušais vīrs, kas tika izglābts un Jēzus izmainīts.
· Mefibošets, nabadzīgs cilvēks ar īpašām vajadzībām, tika pieņemts ķēniņa ģimenē.
· Noa tika izglābts no iznīcības.
· Etiopiešu mantzinis tika Filipa un Dieva atrasts.
· Sauls atgriezās.

Glābšanas vēsts ir skaidri pasniegta katrā stundā. Katra stunda ietver arī pielietojumu atpestītiem bērniem. 
Ja Labās Vēsts pulciņš tikko ir uzsācis darbību un tajā vēl nav atpestīto bērnu, skolotājam nav jāiekļauj 
mācība ticīgiem bērniem.

Lai lietotu Labās Vēsts pulciņa nosaukumu bērnu kalpošanā, jums ir pilnībā jāievēro Bērnu evaņģelizācijas 
apvienības (BEA) darbības principi un jāparaksta BEA ticības apliecība. 

Ja jums nepieciešama informācija par BEA darbu Latvijā, lūdzu, rakstiet: Bērnu kristīgās izglītības 
apvienība (BKIA), Vienības gatve 192–149, Rīga LV–1058 vai zvaniet pa tālruni: 674320151.

 

Terminu un simbolu definīcija
Rakstu vieta

Stunda balstās uz rakstu vietām, kas norādītas tās sākumā. Tālāk tekstā minētas citas rakstus vietas ir kā 
papildinājums. 

Bībeles pants

Stundu aprakstos ir minēti arī Bībeles panti. Mēs ieteicam piecas nedēļas mācīt trīs pantus. Labāk ir kārtīgi 
iemācīt trīs pantus nekā mēģināt mācīt jaunu pantu katru nedēļu. 

Centrālā patiesība

Katrai stundai ir izvēlēta centrālā patiesība. Uzrakstiet uz kartītes centrālo patiesību, turiet to pa rokai 
un parādiet bērniem stundas laikā, kad tā tiek mācīta. Jums pakāpeniski jāizvērš šīs patiesības mācīšana, 
lai bērni to pilnībā saprastu. Jūs varat uzdod sev jautājumus, kas varētu rasties jauniem bērniem par šo 
patiesību. Mācot stundu, atbildiet uz šiem jautājumiem. Kā piemēru ņemsim stundu par Caķeju. Centrālā 
patiesība (CP) ir “Kungs Jēzus mīl pazudušos – Viņš vēlas tos izglābt un izmainīt.” CP var mācīt, atbildot 
uz šādiem jautājumiem: 

· Kas ir Jēzus? (Dieva Dēls, kas kļuva par nevainojamu cilvēku.)
· Kāpēc bērniem vajag būt glābtiem un izmainītiem? (Jo viņi ir grēcinieki.)
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· Ko Jēzus darīja, lai varētu glābt un izmainīt cilvēkus? (Viņš mira un augšāmcēlās.)
· Kas ir jādara bērnam, lai būtu glābts un izmainīts? (Jāatgriežas no grēkiem un jāpieņem Jēzus savā dzīvē.)
· Kādas pārmaiņas tad sāksies bērna dzīvē? (Viņš gribēs godāt Kungu Jēzu savos vārdos, domās un darbos.) 

CPN – Abreviatūra, kas apzīmē centrālās patiesības pielietojumu neatpestītam bērnam.  

CPA – Centrālās patiesības pielietojums atpestītam bērnam.

Uzskate

Izmantojiet attēlu albumu, kas pieejams kopā ar šo Bībeles stundu ciklu, kā arī: kartītes ar centrālo patiesību; 
atslēgas vārdus katrai stundai – “izmainīts”, “pieņemts”, “izglābts”, “atrasts”, “atgriezies”. Jūs varat parādīt 
kartītes ar atslēgas vārdiem piemērotā stundas vietā.

Dariet sevi pieejamu (DSP)

Brīdis Bībeles stundā (vai arī citā programmas daļā), kad jūs paskaidrojat bērniem, ka pēc stundas labprāt  
veltīsit laiku personīgai sarunai un palīdzēsit bērnam, kurš vēlas uzticēties Jēzum kā Glābējam. Stundās ir 
iekļauti daži piemēri, kā jūs varat darīt sevi pieejamu personīgai sarunai.

Aicinājums

Tā ir būtiska Evaņģēlija mācīšanas daļa. Skolotājs skaidro bērniem, ka Dievs aicina neatpestīto bērnu nākt 
pie Viņa. Bērns no sirds un patiesi novēršas no grēka un ticībā nāk pie Dieva.

Atkārtošanas jautājumi

Tā ir svarīga programmas daļa. Atkārtošana palīdz jums saprast, cik daudz no stundā mācītā bērni ir 
sapratuši. No bērnu atbildēm uz jautājumiem jūs varat saprast, ko nepieciešams vairāk paskaidrot vai izlabot, 
ja redzat, ka viņu izpratne ir nepareiza. Noteikti izlasiet jautājumus pirms nodarbības, lai pārliecinātos, ka 
stundā sniegsiet bērniem informāciju, kas ļaus viņiem pareizi atbildēt. Izmantojiet uzskati, ja atkārtošanu 
organizējat kā komandu spēli, kurā iegūst punktus par pareizām atbildēm. 

Četras Bībeles stāsta daļas
Ievads

Veids, kā pievērst bērnu uzmanību un koncentrēt viņu domas uz tālāko stundas saturu.

Notikumu attīstība

Hronoloģiska Bībeles fragmenta galveno notikumu attīstība.

Kulminācija

Stundas augstākais punkts, kad tiek atrisināta problēma vai atklāts noslēpums. Pēc šī punkta bērnu uzmanība 
sāk mazināties. Lielākai daļai no  mācības un pielietojuma jābūt iekļautai stundā pirms šīs sadaļas.

Noslēgums

Īsi stāsta noslēguma fakti. Šajā brīdī neatpestītais bērns vēlreiz tiek aicināts uzticēties Dievam.

Piezīmes teksta malās
Katrā stundā  teksta malās ir dotas piezīmes skolotājam. Tās ir izstrādātas, lai palīdzētu jums un sniegtu 
papildinformāciju un metodes bērnu iesaistīšanai apmācības procesā. Atkarībā no bērnu vecuma un 
iespējām, ko sniedz tikšanās laiks un vieta, izvēlieties sev piemērotāko.
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Bībeles stundu vadlīnijas
Lai palīdzētu jums pārskatīt visu nodarbības plānu, tekstā tiek iekļauts katras stundas vadlīnijas. Var tās 
pārkopēt, ielikt savā Bībelē un lietot nodarbības laikā. 

Citētie Bībeles panti ir stundas daļa. Iekavās rakstītie panti ir papildinformācija skolotājam.

Nodarbības plāna paraugs Labās Vēsts pulciņam, kas tikko uzsācis darbību
Bērnu sagaidīšana Bieži vien uz nodarbībām atnāk bērni, kuru vecāki  nav mājās, ir  sastrīdējušies un 

kuru vacākiem nav laika viņus uzklausīt. Atrodiet laiku, lai aprunātos ar bērniem 
un uzklausītu viņus. Ja iespējams, izspēlējiet vienu vai divas spēles.  Esiet bērnu dr
augs!                                                                                                  (8 minūtes.)                                                    

Dziesmas Iemāciet bērniem un dziediet kopā ar viņiem  vienu vai divas dziesmas, kas ietver 
Evaņģēlija vēsti.  Piemēram: “Bībelei es ticu.”                                    (5 minūtes.)                          

Gribu zināt vairāk      Īsi komentējiet lasījumus no grāmatiņas “Gribu zināt vairāk”. Jūsu mērķis ir 
iedrošināt bērnus katru dienu pavadīt “Kluso laiku”, lasot dažus pantus no Bībeles 
un lūdzot Dievu.                                                                               (5 minūtes.)  

Lūgšana Vadiet bērnus ļoti īsā lūgšanā. Iemāciet viņiem  izturēties godbijīgi.      (1 minūte.)

Doktrīna  Būtu labi mācīt divas, trīs  lappuses no grāmatas “Kas jāzina katram bērnam”.                              

(5 minūtes.)

Dziesma Vēlreiz nodziediet dziesmu, ko bērni ir iemācījušies.                          (3 minūtes.)

Bībeles pants Iemāciet vai atkārtojiet pantu interesantā veidā.                       (7 minūtes.)

Dziesma Nodziediet dziesmu, lai piešķirtu dažādību programmai.                     (1 minūte.)    

Bībeles stunda Tā ir svarīgākā nodarbības daļa.                                                   (15–20minūtes.)

Atkārtošana              Katrā nodarbībā tiek uzdoti jautājumi, ar kuru palīdzību ne tikai atkārto stāsta 
faktus, bet arī māca pielietojumu.                                                       (8 minūtes.)               

Dziesma Nodziediet vienu pazīstamu dziesmu.                                                 (2 minūtes.)

Noslēgums Noslēdziet nodarbību ar lūgšanu.                                                        (1 minūte.)

                                                                                                                Kopējais laiks: 60–65 minūtes.

Gada laikā programma mainīsies. Piemēram, vēlāk  jūs, iespējams, mācīsiet bērniem lūgt vai izvēlēsieties 
iekļaut katras nedēļas nodarbībā vienu nodaļu no misionāru stāsta. Vēl jūs varat dažas nedēļas izlaist 
atkārtošanas spēli vai doktrīnas mācīšanu.

Piezīmes pirmsskolnieku mācīšanai
Tādēļ, ka pirmsskolnieki spēj koncentrēties īsu laiku, māciet viņiem tikai galvenos stāsta notikumus, 
vienkāršojot detaļas. Lai sasniegtu labāku rezultātu, mācību laikā iesaistiet bērnus attiecīgās aktivitātēs. 
Dažas no tām ir norādītas stundas teksta malās.
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Kā piemēru izmantojot 1. stundu, jūs varat piemērot dotās idejas pirmsskolnieku apmācībai arī citās stundās. 
a. Attēls 1–1: Ļaujiet katram bērnam iemest maisiņā pa monētai.  Tā vietā, lai izmantotu karti,  

ļaujiet bērniem iztēloties kokus un smaržīgas puķes. Ja ir iespējams, paņemiet līdzi kādas 
smaržīgas puķes.  

b. Attēls 1–2: Visi bērni tēlo Caķeju – ejot, skatoties, stiepjoties pirkstgalos.
c. Attēls 1–5: Lomu spēles vietā visi bērni var tēlot Caķeja nokāpšanu no koka.
d. Attēls 1–6: Bērni iztēlojas sevi par Caķeju un iet (pa apli) uz mājām kopā ar Jēzu.

Jūs varat pasniegt glābšanas vēsti kā atsevišķu mācību nodarbības programmas daļu, izlaižot to Bībeles 
stundā. Izmantojiet attēlus 1–3, 1–7 un 1–9.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Mefibošets – 
pieņemts ķēniņa 
ģimenē
2. Samuēla 4:4
2. Samuēla 5:1–5 
2. Samuēla 9:1–13  

Noa – izglābts no 
iznīcības
1. Mozus 6:1–9:17
2. Pētera 2:5 

Sauls – Dieva 
atgrieztais 
Apustuļu darbi 
9:1–22
Filipiešiem 3:3–8 

Caķejs –  Jēzus 
Kristus izglābts un 
izmainīts

Lūkas 19:1–10 

Jēzus Kristus mīl 
pazudušos – Viņš 
vēlas tos izglābt un 
izmainīt

Katra dzīvē 
nepieciešama 
atgriešanās 

Neatpestītajiem: Atgriezies no saviem 
grēkiem pie Jēzus!

Atpestītajiem: Lūdz par citiem...
 ...kas cieš, jo ir atgriezušies 

pie Jēzus
 ...par taviem neatpestītajiem 

draugiem, lai viņi nāk pie 
Jēzus! 

Turpiniet mācīt Romiešiem 6:23

Dieva ceļš ir 
vienīgais ceļš uz 
glābšanu

Neatpestītajiem:    Uzticies Kungam 
Jēzum – vienīgajam 
Glābējam (kā Noa uzticējās 
Dievam šķirstā, ko Dievs 
viņam deva)!

Atpestītajiem: Esi uzticīgs (kā Noa)  – 
stāstot citiem par glābšanas 
ceļu! 

Mēs varam būt 
pieņemti Dieva 
ģimenē tikai Viņa 
žēlastības dēļ

Neatpestītajiem: Nāc pie Kunga 
Jēzus tāds, kāds esi (kā 
Mefibošets atnāca pie 
Dāvida)!

Atpestītajiem: Uzvedies kā Dieva 
bērns!

“Kas nāk pie Manis, to Es tiešām 
neatstumšu.”  Jāņa 6:37 

Neatpestītajiem:  Pieņem Kungu 
Jēzu savā dzīvē (kā Caķejs 
uzņēma Jēzu savās mājās 
un dzīvē)!

Atpestītajiem: Parādi citiem, kā Kungs 
Jēzus ir izmainījis tevi! 

“Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt 
pazudušos.”  Lūkas 19:10 

Etiopiešu 
mantzinis – Dieva 
atrasts

Apustuļu darbi 
8:1–8, 26–40

Dievs deva Savu 
Dēlu, lai Viņš 
nomirtu par 
pazudušajiem

Neatpestītajiem: (Kā etiopietis) 
uzticies Jēzum – Glābējam, 
kas meklē tevi, lai dotu tev 
mūžīgo dzīvību!

Atpestītajiem: (Kā Filips) liecini kādam 
ar Dieva rakstīto vārdu 
(traktātu vai pantu)! 

“Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva 
ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu 
Kungā.”   Romiešiem 6:23 

Atkārtošanas 
stunda

- - - - - -

Atkārtojiet    Lūkas 19:10  un  Jāņa 
6:37 

- - -
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1. stunda
Caķejs – Jēzus Kristus izglābts un izmainīts

Rakstu vieta
Lūkas 19:1–10

Centrālā patiesība 

Jēzus Kristus mīl pazudušos – Viņš vēlas tos izglābt 
un izmainīt.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Pieņem Kungu Jēzu savā dzīvē 

(kā Caķejs uzņēma Jēzu savā namā 
un dzīvē)!

Atpestītajiem: Parādi citiem, kā Jēzus ir izmainījis 
tevi!

Bībeles pants
“Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos.” 
Lūkas19:10

Uzskate
Attēli: 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 1–5, 1–6, 1–7, 1–8 un 1–9.

Būtu labi uzrakstīt centrālo patiesību uz divām 
kartītēm (uz vienas – “Jēzus Kristus mīl pazudušos”, 
uz otras – “Viņš vēlas tos izglābt un izmainīt”) un 
parādīt, kā norādīts tekstā.

Vārdu “Izmainīts” uzrakstīt uz kartītes.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Caķejs skaita naudu.

Notikumu attīstība
1. Jērikā dzīvoja bagāts, bet ļaužu ienīsts 

nodokļu iekasētājs Caķejs. (Lūkas 19:1–3.)
2. Jēzus gāja caur Jēriku, sapulcējot lielu pūli. 

(Lūkas 19:3.)                                           CP
Māca: Kas ir Jēzus? – Dieva Dēls; Viņš mīl 
Caķeju un ikvienu cilvēku.

3. Caķejs ir grēcinieks.                         CPN
Māca: Arī bērni ir grēcinieki.

4. Caķejs uzkāpa vīģes kokā, lai redzētu Jēzu. 
(Lūkas 19:4)

5. Jēzus apstājās zem vīģes un paskatījās uz 
Caķeju. (Lūkas 19:5)

6. Jēzus uzrunāja Caķeju  un vēlējās apciemot 
viņu.                                                 CPN

 Turpina mācīt par Jēzu Kristu – Viņš pazīst 
tevi; Viņš mīl tevi.

7. Caķejs nokāpa no koka un ar prieku uzņēma 
Jēzu. (Lūkas 19:6–7)

8. Caķejs aizveda Jēzu uz savām mājām.
9. Pūlis kurnēja, ka Jēzus ir grēcinieku draugs.
10.  Jēzus  bija gatavs mirt par Caķeja grēkiem.    
             CPN
 “Ko Jēzus ir darījis, lai tevi un mani glābtu no 

mūsu grēkiem?” –  Viņš pie krusta nomira 
par taviem, nevis par Saviem grēkiem; Jēzus 
augšāmcēlās.

11.  Jēzus pasludina Savu misiju – meklēt un 
glābt pazudušos.                               CPN

Kulminācija

Caķejs  ne tikai uzņēma Jēzu savā namā, 
bet arī savā dzīvē, un Jēzus viņu izglāba un 
izmainīja.

Noslēgums

Caķejs ir iekšēji izmainījies, un šīs izmaiņas ir 
redzamas rīcībā.  (Lūkas 19:8)                CPA, CPN
Paskaidro: Kādas izmaiņas notiks tavā dzīvē, kad 
Jēzus izglābs tevi?

Aicina neatpestītos bērnus pieņem Kungu Jēzu kā 
Glābēju.
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

“Cilvēka Dēls ir nācis meklēt un glābt pazudušos.” (Lūkas 19:10)

Ievads

Vai tu esi kādreiz bijis pazudis? 

(Pastāstiet notikumu, kad jūs pazudāt, vai kāds bērns pastāsta par sevi.) 

Vai kāds nāca tevi meklēt? Kā tu juties, kad tevi atrada? Bībelē rakstīts, 
ka mēs piedzimām, pazuduši grēkos un šķirti no Dieva. Ir kāds, kas 
meklē tevi. Šīsdienas Bībeles pants runā par to, kas Viņš ir.

Iepazīstināšana

Izlasiet pantu no Bībeles. Bērni seko tekstam uz plakāta.

Izskaidrojums

Cilvēka Dēls – ir Jēzus vārds, kurš daudz lietots Lūkas evaņģēlijā, 
Jaunajā Derībā.

Ir nācis – Jēzus no Debesīm nāca uz zemi ar īpašu nolūku.

Meklēt – viņš meklē tos, kas zuduši grēkā, kas nepazīst Viņu kā 
Glābēju.

Un glābt pazudušos –  Viņš ne tikai meklēja pazudušos, bet arī nāca 
glābt. Viņš vēlas atbrīvot tevi no grēka, ja tu tici Viņam kā Glābējam.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Ja tu esi pazudis grēkos, Jēzus ir nācis tevi meklēt. 

Viņš vēlas tevi atbrīvot no grēka. Šodien tev ir iespēja 
izvēlēties ticēt Jēzum Kristum un būt brīvam no grēka.

Atpestītajiem: Ja tu vairs neesi pazudis grēkos, citiem jāredz izmaiņas 
tavā dzīvē. Viņiem vajadzētu redzēt pierādījumus tam, 
ka tu esi atgriezies. Veciem ieradumiem jāmainās, jo 
tu paklausi Dieva norādījumiem. Ja tavi draugi redzēs 
izmaiņas tevī, tas mudinās viņus uzdot jautājumus par 
to, kas tevī ir izmainījies, un tad tev būs iespēja viņiem 
pastāstīt par Dievu.

Atkārtošana

Sadaliet bērnu grupu divās komandās. Pirmā komanda saka: “Cilvēka 
Dēls ir nācis”, un otrā komanda pabeidz pantu. Visi kopā saka rakstu 
vietu.

Variants: Atkārto kā “papagaiļi” – vadītājs saka pirmo vārdu un grupa 
atkārto sacīto. Tā turpina, līdz vadītājs pasaka vārdu nepareizi. Visi, 
kas atkārto nepareizo vārdu, izstājas no spēles.



Atgriezies

11

Piemēram:   Lūkas 19:10                 Lūkas 19:10

                    Dieva                      ————- (klusums)

                    Dēls                         

                    Ir                             

                    Nācis                     

                    Meklēt                  

                    Un                         

                    Atpestīt                 ————— (klusums)

                   Grēcinieku            ————— (klusums).
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Stunda
Attēls 1–1
Klik, klik, klik. Monētas cita pakal citai krita uz galda divās kaudzītēs. 
Vienu kaudzīti naudas skaitītājs pastūma malā.

“Rīt es šo naudu nosūtīšu uz Romu,” viņš piezīmēja. 

Tad viņa acis iezaigojās, uzlūkojot otro kaudzi, nedaudz lielāku par 
pirmo. Smaids rotājās sejā, kad viņa pirksti pieskārās monētām. 

“Šī ir mana nauda! Samaksa par labu darbu,” viņš uzslavēja sevi. Viņš 
pievilka kaudzīti sev tuvāk un ieslidināja monētas lielā auduma maisā, 
kuru pēc tam rūpīgi aizsēja.

Stāsts par šo cilvēku ir atrodams Bībelē – grāmatā, ko Dievs ir 
uzrakstījis mums.

Viņa vārds bija Caķejs. Viņš dzīvoja Jērikā un bija muitnieks, kurš 
iekasēja nodokļus Romas valdībai.

Nodokļu iekasētājs noteica, cik daudz nodokļu jāmaksā katrai 
personai. Daudzi muitnieki bija negodīgi un alkatīgi. Viņi iekasēja 
vairāk naudas nekā vajadzētu, paturot daļu sev.

Caķejs zogot bija kļuvis ļoti bagāts. Iespējams, viņam nebija jūdu 
tautības draugu. Tikai daži cilvēki apciemoja viņu vai ielūdza muitnieku 
pie sevis. Nauda bija viss, kas viņam piederēja.

Ausa rīts pār Jēriku, skaistu pilsētu ar palmām, balzāmkokiem, dārziem 
un jauki smaržojošām rozēm, kas gaisu darīja ļoti aromātisku. Gandrīz 
katru dienu karavānas no tuksneša ieradās pilsētā, lai pārdotu un 
iepirktu preces. Daudzi ceļinieki devās cauri Jērikai ceļā uz Jeruzālemi, 
lai svinētu svētkus.

Attēls 1–2
Caķejs pameta savu skaisto māju un iejuka pārpildītās pilsētas ielu 
drūzmā. Iespējams, viņš ienīda šīs dienas, kad visi apkārtējie sveica 
cits citu, bet neviens neuzsauca sveicienu viņam.

Viņš ievēroja lielu ļaužu pūli ielas malā. Šķiet, viņi satraukti kādu 
gaidīja. Visu acis bija pievērstas pilsētas vārtiem. 

“Kas tad nu?” viņš brīnījās. 

Caķejs centās izspiesties cauri pūlim, bet nevarēja. Viņš pacēlās 
pirkstgalos un mēģināja skatīties pāri citu galvām. Atkal nekas 
nesanāca, viņš nebija pietiekami garš! (Lūkas 19:3)

“Viņš nāk! Viņš nāk!” atskanēja kliedzieni. 

Cilvēki sakļāvās ciešāk. Caķejs juta, kā pieauga satraukums un spriedze. 
Kas bija šī Persona, ko visi vēlējās redzēt? Tas bija Jēzus. Cilvēki pūlī 
droši vien bija dzirdējuši diezgan daudz par Jēzu – kā Viņš dziedināja 
slimos, pabaroja izsalkušos.

Izmantojiet īstas monētas. 
Sakraujiet tās divās kaudzītēs, 
sakot tekstu, ko varētu teikt 
Caķejs. Iemetiet naudiņu 
auduma maisā. Šāds varētu būt 
stundas ievads.

Paceliet  Bībeli un atveriet 
Lūkas ev. 19. nodaļu.

Nodokļu lielums bija atkarīgs 
no tā, cik lieli īpašumi cilvēkam 
piederēja, cik viņš pelnīja, 
cik daudz cilvēku kopā ar 
viņu dzīvoja mājā, un citiem 
nosacījumiem.

Parādiet Jērikas un 
Jeruzālemes karti. Tas 
palīdzēs bērniem labāk izprast 
notikumus. Bērniem, kas mācās 
vizuāli, būs liels prieks aplūkot 
visu kartē.

Bērnu iesaistīšana nodarbībā 
palīdz viņiem atcerēties stāstu! 
Viņi var lomās izspēlēt, kā 
cilvēki vēlas redzēt Jēzu, kā 
Caķejs cenšas izlauzties cauri 
pūlim.



Atgriezies

13

Lai bērni pastāsta, par kuriem Jēzus brīnumdarbiem viņi zina.

Iespējams, Caķejs arī bija dzirdējis par Jēzu. Es domāju, ka Caķejs 
Jēzu uzskatīja par labu cilvēku.

Protams, tā bija taisnība. Jēzus bija labs cilvēks. Bet Viņš ir kaut 
kas vairāk! Viņš ir Dieva Dēls, kurš bija nonācis no Debesīm. Viņš 
piedzima kā bērniņš un auga tāpat kā citi bērni, bet Viņš tomēr bija 
citāds. Viņš bija nevainojams. Viņš nekad nebija darījis neko sliktu, 
Viņš bija nevainojami labs, un Viņa sirdī bija mīlestība uz ikvienu. 
Viņš mīlēja arī Caķeju un  meklēja viņu.

Varbūt Caķejs tāpat kā pārējie pūlī vēlējās redzēt, kāds izskatījās 
brīnumdaris. Iespējams, ka viņš jutās vainīgs, ka apzaga cilvēkus. Jūdi 
viņu nicināja, jo muitnieks strādāja romiešu labā, kas bija iebrukuši 
viņu zemē.

Attēls 1–3
Tā bija taisnība. Caķejs nebija labs cilvēks.  Viņš bija skaudīgs un 
mantrausīgs. Bet viņš tāds nebija vienīgais. Vai tu zini, ka Bībelē 
teikts: “Visi ir grēkojuši…” (Rom. 3:23)? Tas nozīmē, ka arī mēs 
esam grēcinieki, mēs izvēlamies iet pa saviem ceļiem un esam pret 
Dieva ceļiem. Mēs tādi esam piedzimuši.  Katru reizi, kad tu kādu 
aprunā, nepaklausi mammai vai kopā ar draugiem izdari kādu 
nedarbu, piemēram, zīmē grafiti uz sienām, tu nepaklausi Dievam. 
Dievs ļoti skaidri Bībelē ir pateicis: “Bērni, klausiet saviem vecākiem” 
(Efeziešiem 6:1) un “Esiet cits pret citu laipni”. (Efeziešiem 4:32)  Mēs 
grēkojam tāpēc, ka esam dzimuši ar vēlēšanos darīt sliktu. Tavs grēks 
šķir tevi no Dieva. Un tu esi pelnījis par to sodu. Tev nepieciešama 
glābšana no tā. Grēks arī sabojā tavas attiecības ar citiem, kā Caķeja 
savtīgums un zagšana šķīra viņu no Dieva un citiem cilvēkiem.

Viņš bija cilvēku ienīsts un atstumts.

Ziņkārība, vainas apziņa vai kas cits bija īstais iemesls, bet viņš izmisīgi 
centās redzēt pāri pūlim, taču nevarēja. Viņš bija pārāk maza auguma!

Attēls 1–4
Troksnis pūlī pieauga! Jēzus bija ienācis pilsētā. Viņa mācekļi bija 
kopā ar Viņu. Cilvēki klaigāja un spiedās virsū no visām pusēm. 
Slimos stūma tuvāk, lai tie saņemtu Viņa dziedinošo pieskārienu. 
Māmiņas turēja savus bērnus, lai Jēzus viņus svētītu. Troksnis kļuva 
apdullinošs! Caķeja sirds krūtīs smagi sitās. Drīz Jēzus paies garām, 
un izredzes redzēt Jēzu būs zudušas! Ko viņš varētu iesākt? Varbūt 
kaut kur pakāpties? Jā! Viņš ieraudzīja piemērotu vietu. Paskatīsimies, 
kur tā bija.

Izlasiet Lūkas 19:4 bērniem skaļi priekšā vai palūdziet to izdarīt kādam bērnam.

Jā!  Viņš nolēma kāpt kokā ar zemu noliektiem zariem. Viņš savilka 
drēbes virs potītēm un skrēja. Tas bija komisks skats – lepnais 
muitnieks skrēja pa putekļaino ielu, talāram plīvojot.

CP

CPN

Palīdziet    bērniem  attiecināt 
uz sevi patiesību par grēku 
viņu dzīvēs ar piemēriem, kas ir 
saistīti ar viņu pieredzi.

Balss izteiksmīgums un 
uzvedumi padarīs šo stāsta 
daļu iespaidīgāku.
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Pieķēries zaram, viņš stenēdams rausās augšā kokā. Iekārtojies uz 
izturīga zara, viņš līda tuvāk, cauri lapām cenšoties ieraudzīt Jēzu. 
Tur jau Viņš bija! Jēzus nāca tuvāk… tuvāk… tuvāk kokam.  Tas 
bija aizraujoši!

Attēls 1– 5
Jēzus pienāca pie vīģes koka un apstājās. Pūlis apstājās reizē ar Viņu. 
Tas pieklusa un gaidīja. Varbūt Viņš tagad runās! Jēzus palūkojās 
augšup. Skatiens slīdēja pa lapām un to ēnām, līdz satikās ar muitnieka 
skatienu! Neviens vēl nekad nebija uz Caķeju lūkojies ar tādu mīlestību 
un laipnību! Tad viņam (un pūlim) par pārsteigumu Jēzus uzrunāja 
viņu – pūļa ienīsto muitnieku!

Izlasīsim no Bībeles, ko Jēzus sacīja.

Izlasiet vai iedodiet bērnam izlasīt Lūkas 19:5 no jūsu Bībeles.

“Caķej, kāp steigšus zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā” 
(Lūkas 19:5).  

Caķejs bija apmulsis! “Viņš mani uzrunā vārdā.  Kā Viņš to zināja? 
Un Viņš vēlas ienākt manā namā?”  Tādas domas šaudījās viņa prātā. 
“Neviens nav nācis manā namā, jo īpaši tik svēts vīrs!”

Bērni, vai varat man pateikt, kā  Jēzus zināja Caķeja vārdu? Jā, Jēzus 
ir Dieva Dēls. Viņš zina visu. Viņš zināja Caķeja vārdu. Viņš zināja, 
ka Caķejs ir muitnieks. Viņš zināja arī to, ka Caķejs cieta no tā, ka visi 
viņu ienīda negodīgās rīcības dēļ. Caķejs varēja  domāt, ka pat Dievs 
viņu ienīst. Taču Dieva Dēls Jēzus mīlēja viņu, neskatoties uz to, ka 
viņš bija dzīvojis savtīgi un negodīgi.

Dievs pazīst arī tevi. Viņš zina, kur tu dzīvo un kurā skolā mācies. 
Viņš zina visu, ko esi darījis sliktu un Viņam nepatīkamu. Taču Dievs 
mīl tevi, neskatoties uz to, ko tu esi darījis vai ko citi par tevi domā. 
Citi var tevi pamest, nevēlēties kopā ar tevi spēlēties, nepieņemt savā 
komandā, jo esi kaut ko nodarījis vai izskaties ne tā, vai nerīkojies 
tā, kā citi. Dievs nekad no tevis nenovērsīsies un nepametīs tevi. 
Bībelē rakstīts, ka Dievs mīl visus cilvēkus pasaulē (Jāņa 3:16). Arī 
tevi Dievs mīl.

Attēls 1–6
Arī Caķejs sāka apjaust, ka Jēzus viņu mīl, neskatoties uz visu to, ko 
Caķejs bija sliktu darījis.

Caķejs rāpās lejā no koka.  Viņa sirdī noteikti bija ilgas būt citādam 
cilvēkam –  vīram, kuram neskauž, kurš nezog un nav savtīgs. Caķejs 
ar lielu prieku aicināja Jēzu pie sevis ciemos.

Mēs nezinām, kas tika runāts kopīgās pusdienās, bet Caķejs atzina, 
ka Jēzus var viņu glābt un izmainīt. 

CPN

Parādiet kartīti “Jēzus mīl 
pazudušos”.
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Attēls 1–7
Caķejs, tu un es – ikviens ir pelnījis Dieva sodu par to, ka esam bijuši 
nepaklausīgi Viņam un Viņa likumiem, kas uzrakstīti Bībelē.  Taču 
Jēzus uzņēmās sodu pie krusta, ko bijām pelnījuši mēs.  Viņš cieta un 
izlēja Savas asinis, lai mēs būtu glābti. Ko nozīmē būt glābtam? Mēs 
tiekam izglābti no soda, ko esam pelnījuši.

Kungs Jēzus  nepalika miris. Viņš tika apglabāts, bet pēc trim dienām 
augšāmcēlās.  Viņš ir dzīvs tagad un mūžīgi. Tu nevari Viņu redzēt 
ar savām acīm, bet Viņš ir te blakus un vēlas glābt un izmainīt tevi, 
tāpat kā Viņš vēlējās izglābt Caķeju.

Attēls 1– 6 (vēlreiz)
Zem koka, ceļā uz mājām un kopīgās pusdienās Kungs Jēzus un 
Caķejs bija kopā.  Citi cilvēki bija pārsteigti, ka Jēzus ieiet grēcīga 
cilvēka namā. Viņiem pat doma par to šķita nepieņemama.

Īsi pārrunājiet ar bērniem, jautājot: “Kāpēc gan Jēzus vēlējās pavadīt laiku ar tādu 
cilvēku kā Caķejs?”  Bērnu atbildes parādīs, cik daudz viņi izprot, kas ir Jēzus un 
kāpēc Viņš nāca pasaulē. 

Jēzus sacīja šiem cilvēkiem: “Es esmu nācis meklēt un glābt pazudušo” 
(pēc Lūkas 19:10). Šos vārdus mēs iemācījāmies no galvas.  Atkārtosim 
tos vēlreiz.

Atkārto Bībeles pantu.

Zēni un meitenes, Kungs Jēzus vēlas glābt un izmainīt arī jūs!

Kas tev jādara? Kā Caķejam tev ir jāvēlas novērsties no visa, kas tavā 
dzīvē ir Dievam nepatīkams. Tev jāuzaicina Kungu Jēzu ienākt tavā 
dzīvē, tāpat kā Caķejs uzņēma Jēzu savā namā. Tu vari lūgt Viņu 
atbrīvot tevi no grēka un izmainīt tevi. Tu to vari darīt klusu savā 
sirdī, pasakot to Dievam. Taču, ja tev nav gluži skaidrs, kā to darīt, 
tad pēc nodarbības nāc un apsēdies šeit, un es apsēdīšos tev blakus 
un palīdzēšu. Nebaidies, es patiesi vēlos tev palīdzēt, ja tu vēlies, lai 
Jēzus glābj tevi un izmaina tavu dzīvi. Caķejs to vēlējās.

Jā, tāpēc Jēzus nāca no Debesīm pasaulē un iegāja muitnieka namā.

Caķejs ne tikai uzņēma Jēzu savā mājā, viņš pieņēma Jēzu savā dzīvē, 
un Dievs izglāba un izmainīja viņu.

Caķejs izmainījās divējādi. Viņš izmainījās iekšēji – Jēzus bija piedevis 
viņa grēkus. To citi cilvēki nevarēja redzēt. Taču tas, kas notika Caķejā 
iekšēji, radīja izmaiņas, ko cilvēki varēja redzēt.

Kad Jēzus bija viņam piedevis, Caķejs sacīja: “Pusi no savas mantas 
es gribu dot nabagiem, un, ko es citiem esmu izspiedis, es četrkārtīgi 
gribu atdot” (Lūkas 19:8).

Izlasiet šo pantu no Bībeles.

Tas parādīja, ka Dievs patiesi ir izglābis viņu un piedevis viņam. 
Viņam sākās jauna dzīve.

CPN

CPN

Parādiet kartīti “Viņš vēlas tos 
izglābt un izmainīt”.

Parādiet centrālās patiesības 
kartītes.

Dariet sevi pieejamu 
padomdošanai.

Parādiet kartīti ar uzrakstu 
“Izmainīts”.
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Attēls 1–8
Ja tu lūgsi Jēzu ienākt tavā dzīvē, piedot un glābt tevi, Viņš to noteikti 
darīs. Viņš ir nācis pasaulē meklēt un glābt zēnus un meitenes, vīriešus 
un sievietes. Tāpat kā Viņš  izmainīja Caķeju, Viņš mainīs tevi, un 
citi to redzēs.

Ja tavā dzīvē ir Jēzus, tavi vecāki ieraudzīs izmaiņas tevī. Tu nebūsi 
pilnīgs un nevainojams, taču ik dienas tu vari lūgt Jēzu palīdzēt tev 
būt paklausīgākam. Tu kļūsi iejūtīgāks un mierīgāks. Tavi skolotāji 
arī pamanīs izmaiņas tevī, jo Dievs tev palīdzēs uzcītīgāk mācīties un 
labāk uzvesties. Tavi draugi pamanīs, ka Dievs maina tevi. Varbūt, tas 
būs tavs runas veids. Dievs palīdzēs tev vairs nerunāt rupjus vārdus, 
kādus pirms tam  lietoji. Varbūt tas būs redzams tavā attieksmē pret 
viņu nepieklājīgajiem jokiem. Ja tu ieaicināsi Jēzu savā dzīvē, tava 
uzvedība vienā dienā nekļūs ideāla, taču izmaiņas maz pamazām būs 
redzamas. Dievs turpinās mainīt tavu valodu, uzvedību un domas.

Attēls 1–9
Tajos senajos laikos Caķejs tika izmainīts. Viņa grēki tika piedoti. Viņš 
bija priecīgs par to, ka Jēzus nāca meklēt un glābt viņu.

Kungs Jēzus šodien ir nācis meklēt tevi. Sodu, ko esi pelnījis tu, 
uzņēmās Viņš, lai Dievs varētu tev piedot un tevi izglābt. Jēzus 
nomira, bet nepalika kapā. Viņš augšāmcēlās un šodien neredzams 
ir kopā ar mums šeit.

Vai tu vēlies, lai Jēzus piedod tev un glābj tevi? Vai tu vēlies, lai Viņš sāk 
mainīt tevi, lai tu nedarītu to, kas nepatīk Dievam? Ar Viņa palīdzību 
tu vari kļūt citāds. Vai tu to vēlies? Ja tava atbilde ir: “Jā”, ielūdz Jēzu 
savā dzīvē kā Glābēju un Vadītāju.

Savā sirdī tu vari lūgt tā: “Jēzu, es zinu, ka esmu rīkojies slikti, un tas 
Tev nepatīk. Paldies, Tev, ka Tu tomēr mani mīli, kaut esmu rīkojies 
slikti. Paldies, ka miri par mani pie krusta. Es vēlos Tevi aicināt savā 
dzīvē, lai Tu man piedotu un palīdzētu no šī brīža Tev paklausīt.”

Dari to šodien, tagad nodarbībā vai kad aiziesi mājās. Jēzus noteikti  
atbildēs uz tavu lūgšanu, jo Viņš ir teicis: “Es esmu ir nācis meklēt 
un glābt pazudušos.” (Pēc Lūkas 19:10.) Viņš izglāba un izmainīja 
Caķeju. Viņš vēlas un spēj glābt un mainīt tevi!

Atkārtošanas jautājumi
1. Kāds raksturs bija muitniekam Caķejam? (Patmīlīgs, skops, zaglīgs, 

grēcīgs.)

2. Kas vēl ir grēcinieki, neskaitot Caķeju? (Visi cilvēki.)

3. Kā tu vari zināt, ka Dievs tevi mīl? (Dievs Bībelē to saka – Jāņa 
3:16.)

CPA
Parādiet centrālās patiesības 
kartītes.

Paturiet prātā savas grupas 
bērnu uzvedību. MInniet 
dažus piemērus par izmainītu 
uzvedību, attieksmi un runu, ko 
Dievs vēlas redzēt viņu dzīvē, 
kad viņi lūguši, lai viņus glābj.

Šie piemēri noder arī atpestītu 
bērnu mācīšanai, lai viņi 
izprastu, ka kļūšana par 
ticīgiem nozīmē jaunu dzīves 
veidu.

Parādiet kartīti ar vārdu 
“Izmainīts”.

CPN
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4. Bībeles pants, kuru šodien iemācījāmies, atklāj divus iemeslus 
kāpēc Jēzus nācis pasaulē. Kādi tie ir? (Meklēt un glābt pazudušos.)

5. Kas ir pazudušie? (Tie, kuri netic Jēzum Kristum un nav Viņu 
pieņēmuši.)

6. Ko Caķejs darīja nepareizi attiecībā pret citiem cilvēkiem? (Viņš 
apkrāpa cilvēkus, iekasējot nepamatoti augstus nodokļus.)

7. Kad Jēzus Kristus ienāca Jērikā, ko Caķejs darīja, lai redzētu 
Viņu? (Viņš skrēja un uzkāpa kokā.)

8. Ko Jēzus teica Caķejam, kas sēdēja kokā?  (“Caķej, kāp steigšus 
zemē, jo Man šodien jāiegriežas tavā namā.”)

9. Kāpēc ļaužu pūlis kurnēja, ka Jēzus sarunājas ar Caķeju? (Caķejs 
tika nīsts, jo viņš izkrāpa viņiem naudu un strādāja romiešu labā, kuri 
bija iekarojuši viņu zemi.)

10.  Kungs Jēzus izmainīja Caķeju iekšēji. Kādā veidā? (Viņš piedeva 
grēkus; Viņš izglāba Caķeju.) 

11.  Kungs Jēzus sāka mainīt Caķeju, un to varēja redzēt citi cilvēki. 
Kādas izmaiņas bija redzamas? (Caķejs apsolīja atdot pusi no saviem 
īpašumiem nabagiem un atmaksāt četrkārtīgi tiem, kurus bija apkrāpis.)

12. Ja bērni pieņem Jēzu kā Glābēju savā dzīvē, kādas izmaiņas būtu 
jāredz citiem? (Viņu vecāki redzēs lielāku paklausību; viņu skolotāji 
lielāku cieņu; draugi dzirdēs mazāk sliktu vārdu. Bērni, iespējams, minēs 
piemērus, kurus jūs minējāt stundā.)
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2. stunda
Mefibošets – pieņemts ķēniņa ģimenē

Rakstu vietas
2. Samuēla 4:4

2. Samuēla 5:1–5

2. Samuēla  9:1–13

Centrālā patiesība
Mēs varam tikt pieņemti Dieva ģimenē tikai  Viņa 
žēlastības dēļ. 

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Nāc pie Kunga Jēzus tāds, kāds 

esi (kā Mefibošets atnāca pie Dāvida)! 

Atpestītajiem: Uzvedies kā Dieva bērns!

Bībeles pants
“Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” 
(Jāņa 6:37.)

Uzskate
Attēli: 2–1, 2–2, 2–3, 2–4, 2–5, 2–6, 2–7, 2–8 un 2–9.

Būtu labi uzrakstīt centrālo patiesību uz divām 
kartītēm (uz vienas – “Mēs varam būt pieņemti 
Dieva ģimenē”, uz otras – “tikai Viņa žēlastības 
dēļ”). 

Vārdu “Pieņemts” uzrakstīt uz kartītes un parādīt 
bērniem, kā norādīts tekstā.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ziņnesis paziņo Mefibošetam, ka tēvs, princis, un 
vectēvs, ķēniņš, ir miris!

Notikumu attīstība
1. Piecgadīgais Mefibošets izkrīt no auklītes 

rokām un tiek sakropļots.    (2. Samuēla 4:4)
2. Viņi paslēpjas, jo ir jaunā ķēniņa 

ienaidnieki.                                 CPN 

Māca: Grēcinieki ir Dieva ienaidnieki – 
nepieder pie Viņa ģimenes.

3. Dāvids tiek izvēlēts un kronēts par 
ķēniņu. (2. Samuēla 5:1–5)

4. Ķēniņš Dāvids atceras savu solījumu 
izrādīt žēlastību Jonatānam un viņa 
ģimenei.

5. No sava kalpa Dāvids uzzina par 
Mefibošetu un sūta pēc viņa. (2. Samuēla 
9:6–7)                                           CPN 
Māca: Dievs ir svēts un ienīst grēku, bet 
Viņš mīl tevi.

6. Mefibošets atnāk pie Dāvida, baidoties 
par savu dzīvību. (2. Samuēla 9:6–7)

7. Dāvids viņu laipni sagaida, par spīti tam, 
ka Mefibošets ir nabadzīgs, vārgs un nāk 
no ienaidnieka ģimenes.              CPN 
Māca: Dievs var piedot un pieņemt mūs, 
jo Jēzus tika sodīts mūsu vietā. 

8. Dāvids dod Mefibošetam zemi un kalpus. 
(2. Samuēla 9:7–13)

9. Mefibošets ēd pie Dāvida galda kā 
ģimenes loceklis.

Kulminācija

No tās dienas Mefibošetam bija iespēja 
baudīt ķēniņa dēla privilēģijas.          CPA 
Aicina: Uzvedies kā Dieva bērns!

Noslēgums

Mefibošets neko nav darījis, lai izpelnītos šādu 
laipnību.                                               CPN, DSP
Dievs Savā žēlastībā aicina tevi kļūt par Viņa dēlu 
vai meitu. 

Īsa lūgšana.

Paskaidrojiet, ka bērns, kuram ir vajadzīgs padoms, 
var atnākt un aprunāties ar jums.
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

 “Kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jāņa 6:37)

Mēs iesakām pirms nodarbības uz tāfeles uzrakstīt Jāņa 6:37.

Ievads

Vai esi piedzīvojis, kā ir, kad nepieņem spēlē vai neuzaicina uz ballīti? 
Vai tas tev lika justies slikti? Kungs Jēzus nekad nepamet cilvēkus un 
neatstumj tos, kad viņi vēlas nākt pie Viņa. 

Iepazīstināšana

Lai bērns izlasa panta daļu jūsu Bībelē. Pārējie bērni seko līdzi pantam, lasot 
vārdus no tāfeles. 

Pārliecinieties, ka esat uzrakstījis pantu salasāmi, ar pietiekami lieliem burtiem, 
lai visi varētu to izlasīt!

Izskaidrojums

Pamīšus lietojiet skaidrošanu un atkārtošanu. Pēc katras atkārtošanas reizes 
nodzēš no tāfeles vienu vai divus vārdus. 

Izmantojiet jautājumus:

Kas dod šo apsolījumu? (Kungs Jēzus)

Vai Viņš vienmēr izpilda solīto? (Jā)

Kāpēc mums ir jānāk pie Jēzus? (Lai mūsu grēki tiktu piedoti un mēs kļūtu 
par daļu no Dieva ģimenes.)

Kā tu vari nākt pie Jēzus? (Lūdzot Viņu, sakot, ka tu nožēlo savus grēkus, 
un lūdzot Viņu būt par tavu Glābēju.)

Ja nāksi pie Viņa, ko Jēzus apsola darīt? (Viņš neatstums tevi. Viņš 
pieņems tevi.)

Pielietojums
Neatpestītajiem: Ja neesi nācis pie Jēzus, tev tas ir jāizdara! Tu to vari 

darīt tieši tagad, nodarbības laikā, tu vari izdarīt to šodien!

Atpestītajiem: Ja esi jau nācis pie Jēzus un esi daļa no Dieva ģimenes, 
neaizmirsti katru dienu, ka tu esi Dieva dēls vai meita. 
Skolā, mājās, mūsu pulciņā uzvedies tā, kā labpatīk mūsu 
Debesu Tēvam!

  
Alternatīvs variants: Jūs varat 
mācīt Jāņa 1:12.

Ja izmantojat šo pantu, tad  
uzsveriet darbības vārdu “tic” 
vairāk par darbības vārdu 
“uzņemt”.

Izskaidrojot vārdu “uzņemt” , 
jūs varat atsaukties uz iepriekš 
mācīto par Caķeju (1. stunda) 
un kā viņš uzņēma Jēzu savā 
namā un dzīvē.
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Stunda
“Ķēniņš ir miris! Princis Jonatāns ir miris! Viņi tika nogalināti kaujā. 
Bēdziet un glābiet savas dzīvības! Kad jaunais ķēniņš sāks valdīt, mūs 
visus nogalinās!”

Mefibošetam bija tikai 5 gadi, kad viņa tēvs Jonatāns un vectēvs, ķēniņš 
Sauls, tika nogalināti kaujā starp izraēliešiem un filistiešiem. Šis stāsts 
ir rakstīts Bībelē, Dieva Vārdā, tāpēc mēs zinām, ka tā ir patiesība.

Kad jūs to sakāt, atveriet Bībeli.

Cilvēki bija nobijušies un bēdīgi. Vai ienaidnieki uzbruks? Kas būs 
viņu jaunais ķēniņš?

Attēls 2–1
Kad aukle, kas rūpējās par Mefibošetu, izdzirdēja par notikušo, viņa 
nobijās! Šī sieviete ar mīlestību gādāja par Saula ģimeni un bija atbildīga 
par viņa mazdēlu. Sirdij strauji pukstot, viņa paņēma Mefibošetu un 
bēga cerībā izglābt viņa dzīvību. Neskatoties uz to, ka zēnam bija 5 
gadi, auklīte nesa viņu, jo puisēns vēl nevarēja skriet pietiekoši ātri.

Piepeši sieviete paklupa. Bībelē rakstīts, kā tas notika.

Izlasiet 2. Samuēla 4:4b.

“Tā kā viņa [aukle] lielās bailēs steigšus bija metusies bēgt, viņš 
[Mefibošets] bija kritis un tādēļ kļuvis kroplis.” (2. Samuēla 4:4b) 

Mefibošets izkrita no viņas rokām. Kritienā tika ievainotas abas viņa 
kājas. 

“Kuš, neraudi – viss būs labi.” Droši vien auklīte centās mierināt zēnu. 

Apstāties nebija laika. Viņiem bija jāturpina ceļš, lai izbēgtu no 
ienaidnieka. Nabaga Mefibošets! Vienā dienā viņš zaudēja savu māju 
un savainojuma dēļ kļuva par kropli uz visu atlikušo dzīvi.

Beidzot viņi nonāca drošā vietā, kur laipna ģimene atļāva viņiem 
patverties. Tikai daži cilvēki zināja, ka Mefibošets ir dzīvs un kur viņš 
dzīvo. Tas tika rūpīgi turēts noslēpumā. Neskatoties uz to, ka jauns 
ķēniņš vēl nebija iecelts, pastāvēja briesmas, ka nākošais valdnieks 
liks nogalināt iepriekšējā ķēniņa ģimenes locekļus. Citādi viņš nekad 
nevarēs justies drošs savā tronī.

Attēls 2–2
Tā kā Mefibošets piederēja pie iepriekšējā ķēniņa ģimenes, viņa dzīvība 
bija briesmās. Jaunais ķēniņš varēja viņu uzskatīt par ienaidnieku. 

Dievs, Debesu Valdnieks, var noteikti uzskatīt tevi par ienaidnieku. 
Tu esi dzimis ar vēlmi grēkot. Un tāpēc tu neiepriecini Dievu ar 
savu rīcību un domām. Tu pārkāpj likumus, ko Viņš ir devis Bībelē. 

Bērns var tēlot ziņnesi, kurš 
atnes sliktās ziņas.

Lai bērni vairākas reizes atkārto  
vārdu  “ME-FI-BO-ŠETS”.

CPN
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Piemēram, Dievs ir noteicis, ka Viņam ir jābūt vissvarīgākajai personai 
mūsu dzīvē. Dievs vēlas, lai mēs mīlētu Viņu ar visu mūsu sirdi un 
prātu (Mateja 22:37), bet tā vietā tu esi pagriezis Dievam muguru; 
aizgājis paša ceļu un esi izdabājis sev. Kad tu iesaisties nepareizos 
darbos, piemēram, nepaklausībā, kautiņos, narkotiku lietošanā vai 
zagšanā, tu uzvedies kā Dieva ienaidnieks. Tavs grēks šķir tevi no 
Dieva. Bībelē ir rakstīts: “Nav neviena taisna, it neviena” (Romiešiem 
3:10). Kamēr tu esi šajā stāvoklī, tu esi Dieva ienaidnieks. Tu vēl neesi 
uzņemts Dieva ģimenē. Nedaudz vēlāk es pastāstīšu tev, kā tu vari 
tikt uzņemts Dieva ģimenē. 

Mefibošets bija ienaidnieka ģimenes loceklis, un viņa dzīvībai draudēja 
briesmas.

Beidzot karš ar filistiešiem beidzās. Pēc ķēniņa Saula nāves izraēliešiem 
bija nepieciešams jauns ķēniņš! Kas valdīs? Daudz cilvēku vēlējās 
Dāvidu par jauno ķēniņu. Viņš bija talantīgs armijas vadītājs, viņa 
vadībā izraēlieši guva uzvaru pār ienaidniekiem.

Attēls 2–3
Tā bija brīnišķīga diena Izraēlā, kad Dāvids kļuva par ķēniņu! Cilvēki 
gavilēja. Dāvids stāvēja viņu priekšā ķēniņa tērpā. Viņš nolieca 
galvu, lai uzliktu galvā kroni. Saules stari atstarojās karavīru šķēpos 
un zobenos, kad viņi salutēja jaunajam ķēniņam. Dievs jau sen bija 
izplānojis, ka Dāvids būs Izraēla ķēniņš (1. Samuēla 16:1, 12). Dievs 
gatavoja Dāvida sirdi šim svarīgajam darbam, lai viņš būtu labs 
vadītājs.

Attēls 2–4
Ilgu laiku, pirms viņš kļuva par ķēniņu, Dāvids bija labs draugs 
Jonatānam, Mefibošeta tēvam. Gadiem ķēniņš Sauls vairākkārt 
mēģināja nogalināt Dāvidu, taču Jonatāns bieži aizstāvēja viņu. 
Beidzot pienāca diena, kad Dāvidam bija jābēg un jāslēpjas tālumā, 
lai Sauls nevarētu laupīt viņam dzīvību. Pirms Dāvids un Jonatāns 
atvadījās, viņi viens otram deva solījumus. Viņi solījās vienmēr 
izrādīt laipnību viens pret otru un viens pret otra ģimeni (1. Samuēla 
20:14–17).

Dažus gadus pēc tam, kad Dāvids kļuva par ķēniņu, viņš atcerējās: 
“Es apsolīju izrādīt laipnību Jonatāna ģimenei.”

Steigšus viņš pasauca savus kalpus un taujāja: “Vai ir kāds vēl dzīvs 
no Saula nama, kam es varu izrādīt žēlastību Jonatāna piemiņai?” 
(No 2. Samuēla 9:1.)

Parādiet kartīti ar centrālās 
patiesības vārdiem: “Mēs varam 
tikt pieņemti Dieva ģimenē.”

Papildinformācijai skat.               
1. Samuēla 18:6–7 un 23:1–5.

Izlasiet pantu jūsu Bībelē.
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Attēls 2–5
Tika sameklēts un atvests pie ķēniņa Dāvida kalps, kurš reiz bija 
strādājis pie ķēniņa Saula. Viņš pastāstīja Dāvidam par Jonatāna 
sakropļoto dēlu Mefibošetu. Dāvids nekavējoties pavēlēja, lai 
Mefibošets tiktu atvests uz pili. Viņš vēlējās izrādīt mīlestību un 
laipnību Saula mazdēlam, neskatoties uz to, ka Sauls vairākkārt bija 
mēģinājis nogalināt viņu. Viņš vēlējās izturēties pret Mefibošetu ne 
kā pret ienaidnieku, bet gan kā pret draugu. Tas ir piemērs tam, kā 
Dievs, Debesu valdnieks, izturas pret mums.

Dievs ir pilnībā svēts. Tas nozīmē, ka Viņš nekad nav darījis nedz  
darīs kaut ko sliktu.

Viņš ir Visuma Valdnieks, bet izmanto Savu varu tikai darot to, kas ir 
pareizs. Kad Viņš redz grēku tavā dzīvē, tad ienīst to. Tu nepaklausi 
Dievam; tu rīkojies kā Viņa ienaidnieks. Bet Dievs ļoti mīl tevi, gluži 
kā Dāvids mīlēja Mefibošetu.

Cik pārsteigts bija Mefibošets, kad Dāvida kalps ieradās pie viņa.

“Ķēniņš Dāvids vēlas, lai tu nāktu līdz uz pili,” kalps skaidroja.

Es gribētu zināt, kādas domas pazibēja Mefibošeta prātā! “Ak, nē! 
Dāvids tomēr ir mani atradis! Varbūt viņš grib nogalināt mani, jo 
esmu Saula mazdēls! Vai man būtu jāiet līdzi kalpam?” 

Mefibošetam nebija izvēles. Viņam bija jāiet uz pili. Iespējams, viņš 
jāja uz ēzeļa vai zirga, jo nevarēja labi staigāt.

Attēls 2–6
Pēc grūta un nogurdinoša ceļojuma Mefibošets ieradās pilī. Lielās 
bailēs viņš nostājās ķēniņa priekšā un paklanījās.

“Kas tagad notiks ar mani? Ko Dāvids vēlas no tāda nabadzīga kropļa 
kā es? Viņš var izturēties pret mani kā pret ienaidnieku. Vai es šodien 
tikšu nogalināts? Ko ķēniņš man pateiks?”

Mefibošets klausījās.

Dāvids runāja ar viņu laipni: “Mefibošet! Nebaidies! Es gribu parādīt 
tev žēlastību tava tēva Jonatāna dēļ.” (2. Samuēla 9:7a)

Dāvids Mefibošetam bija sagatavojis pārsteigumu. Dāvids vēlējās 
izturēties pret viņu kā pret savas ģimenes locekli un aicināt viņu 
dzīvot pilī!

Dāvids gribēja izrādīt Mefibošetam lielu laipnību. Šo nepelnīto 
laipnību mēs dēvējam par “žēlastību”. 

Daudz varenākā veidā Dievs parāda Savu mīlestību tev un man. Viņš 
dod tev ēdienu, veselību, draugus, cilvēkus, kas rūpējas par tevi.

CPN

CPN

Divi bērni var izspēlēt lomās 
situāciju, kurā Ciba dodas pie 
Mefibošeta. Tad nākošajā ainā 
izspēlējiet lomās, kā Mefibošets 
klibodams ierodas Dāvida 
priekšā. 

Izlasiet panta pirmo daļu jūsu 
Bībelē. (Vārds “Mefibošets” ir 
lasāms no  6. panta.)
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Attēls 2–7
Visvairāk Dievs parādīja Savu mīlestību un laipnību tad, kad sūtīja 
Savu Dēlu Jēzu no Debesīm uz zemes. Viņš atnāca, lai kļūtu par 
cilvēku labāko draugu un atjaunotu cilvēku attiecības ar Dievu, kuras 
ir izbojājis grēks. Viņš dzīvoja nevainojamu dzīvi, bet ļāva nogalināt 
Sevi pie krusta. Jēzus uzņēmās sodu, ko bijām pelnījuši mēs. 

Viņš nav darījis neko sliktu, bet mēs esam, un tāpēc Jēzus cieta un 
nomira mūsu vietā.

Jēzus to visu ir darījis, lai mēs varētu kļūt par Dieva bērniem. Mēs 
noteikti neesam pelnījuši kļūt par Dieva bērniem. Tikai Dieva 
neizmērojamās žēlsirdības dēļ Viņš uzņem mūs Savā ģimenē. Vai 
atceries, ka vārds “žēlastība” apzīmē laipnību, ko neesam izpelnījušies 
un nopelnījuši?

Attēls 2–6 (vēlreiz)
Tu esi līdzīgs Mefibošetam – zināmā mērā tu arī esi kroplis. Tavs 
ķermenis nav sakropļots, bet tu nestaigā to ceļu, ko Dievs ir radījis 
tev, tu nedari to, ko Dievs vēlas, lai tu darītu, tu neseko Dievam. Dievs 
tevi var uzskatīt par Savu ienaidnieku, taču Viņš mīl tevi un atdeva 
Savu Dēlu nomirt pie krusta tevis dēļ.

Attēls 2–7
Kungs Jēzus nomira, bet nepalika miris. Viņš augšāmcēlās no kapa un 
ir dzīvs šodien. Viņš ir šeit kopā ar mums Savā Garā. Ja mēs lūdzam 
Dievam piedošanu par saviem grēkiem, tad Viņš piedod mums un 
uzņem Savā ģimenē gluži kā ķēniņš Dāvids mīlēja Mefibošetu un 
uzņēma viņu sava drauga Jonatāna dēļ.

Attēls 2–8
Kādu varenu pārsteigumu ķēniņš Dāvids bija sagatavojis Mefibošetam? 
Viņš gribēja pieņemt viņu kā savu paša dēlu. Droši vien Mefibošeta 
acis pārsteigumā iepletās, kad viņš klausījās ķēniņu runājam ar viņu 
un tad ar kalpu Cibu.

Skaļi izlasiet savā Bībelē 2. Samuēla 9:7a un 10. panta daļas.

“Es tev atdošu itin visus tava vectēva Saula tīrumus, bet tev pašam 
būs maizi ēst pastāvīgi pie mana galda.”

Dāvids teica Mefibošetam, ka no šī brīža viņš būs Dāvidam kā paša 
dēls.

Es gribētu zināt, kā Mefibošets uzvedās pilī. Ko viņš domāja par 
laipnību, ko Dāvids viņam izrādīja?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, viņš, iespējams, gribēja iepriecināt Dāvidu katru dienu.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

Parādiet kartīti ar vārdu 
“Pieņemts”.
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Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā Glābējam, Dievs ir uzņēmis tevi 
Savā ģimenē. Tu neesi to pelnījis, bet Dievs darīja to Jēzus dēļ. Kā tev 
būtu jāuzvedas, ja esi Dieva dēls vai meita? Jā, tu gribētu iepriecināt 
savu Tēvu, kurš ir arī Debesu Valdnieks. 

Kā tu vari iepriecināt savu Debesu Tēvu tieši tagad, Labās Vēsts 
pulciņā?

Ļaujiet bērniem atbildēt uz jautājumiem. 
Kā tu šovakar mājās ar savu rīcību vari parādīt, ka esi Debesu 

Ķēniņa dēls vai meita?
Kā ar saviem vārdiem tu vari parādīt, ka esi Dieva dēls vai meita?
Kā skolā tavs skolotājs var saprast, ka tagad tu paklausi savam 

Debesu Tēvam, nevis tikai dari to, kas tev pašam tīk?

Dieva lielā laipnība, ko Viņš mums izrāda, rada mūsos vēlmi iepriecināt 
Viņu. Dažreiz mēs, Viņa bērni, neiepriecinām Dievu ar savu rīcību, 
vārdiem un domām. Mums jālūdz Dievs, lai Viņš palīdz mums rīkoties 
labāk un dzīvot tā, kā vēlas Viņš. Lai mēs vēlētos iepriecināt mūsu 
Debesu Tēvu gluži kā Mefibošets gribēja iepriecināt ķēniņu, kurš bija 
tik labs pret viņu.

Mefibošets neko nebija darījis, lai nopelnītu, ka pret viņu izturas kā 
pret Dāvida dēlu. Tas bija noticis tikai ķēniņa labestības dēļ.

Attēls 2–9
Ja vēl nekad neesi atgriezies no saviem grēkiem, ja nekad neesi lūdzis 
Kungu Jēzu būt par tavu Glābēju, tad tu vēl neesi daļa no Dieva 
ģimenes. Vai tu gribētu, lai Viņš piedot tev un padara tevi par Savu 
bērnu? Ja tā dari to šodien pat! Bībelē ir pants, kurā rakstīts...

Parādiet bērniem Jāņa 1:12 (jūs varat to uzrakstīt tukšajā albuma lapā 2–10). 
Lai bērni atkārto pantu.

“Bet, cik Viņu uzņēma, tiem Viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, 
tiem, kas tic Viņa Vārdam.” (Jāņa 1:12)

Pantā rakstīts, ka tie, kas tic Jēzum – kas uzticas Viņam –, var kļūt 
par Dieva bērniem. Tieši šeit, nodarbībā tu vari runāt ar Kungu Jēzu. 
Pasaki Viņam, ka esi uzvedies kā Viņa ienaidnieks, bet nožēlo savu 
grēku. Lūdz Viņam piedot tev un pieņemt par Savu bērnu. Viņš 
apsola to darīt.

Lūdziet noslēguma lūgšanu. Lūdziet, lai Dievs palīdz bērniem uzticēties Viņam, 
kļūstot par Viņa dēliem un meitām. 

Ja tu nesaproti, kā uzticēties Dievam un lūgt, lai Viņš piedod tev un 
padara par Savu bērnu, pienāc pie manis pēc nodarbības. Es nevaru 
glābt tevi. Es nevaru ievest tevi Dieva ģimenē, bet es varu nedaudz 
vairāk izskaidrot tev, kā tu vari uzticēties Dievam. Es gribu tev palīdzēt, 
tāpēc, lūdzu, nebaidies, tikai pienāc pie manis. Mēs apsēdīsimies un 
parunāsim par šo ļoti nopietno jautājumu.

CPN

CPA

Dari sevi pieejamu 
padomdošanai.
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Atkārtošanas jautājumi
1. Kas kļuva par ķēniņu pēc Saula un Jonatāna nāves? (Dāvids)
2. Kādu solījumu Dāvids un Jonatāns deva viens otram? (Viņi būs 

labvēlīgi viens pret otra ģimenēm.)
3. Pēc tam kad Dāvids kļuva par ķēniņu, kādu jautājumu viņš uzdeva 

par Jonatāna ģimeni? (Vai kāds ir palicis dzīvs no Jonatāna ģimenes, 
kam es varētu izrādīt žēlastību?)

4. Kurš bija palicis dzīvs no Jonatāna ģimenes? (Mefibošets.)
5. Kas bija Mefibošeta problēma? (Viņš bija kropls, turklāt no 

ienaidnieka ģimenes – viņa vectēvs Sauls vairākkārt mēģināja nogalināt 
Dāvidu.)

6. Kāpēc Mefibošets pārbijās, kad tika aicināts uz Dāvida pili? (Viņš 
baidījās, ka Dāvids varētu viņu nogalināt, jo Mefibošeta vectēvs Sauls bieži 
bija mēģinājis nogalināt Dāvidu.)

7. (Parādiet attēlu 2–6.) Ja neesat uzticējušies Kungam Jēzum, lai gūtu 
grēku piedošanu un lai Viņš padarītu jūs par Saviem bērniem, kādā 
veidā Mefibošets atgādina jūsu stāvokli Dieva priekšā? (Pieņemiet 
vienu vai abas no sekojošām atbildēm: mēs esam kropli un nestaigājam ceļus, 
ko Dievs mums ir paredzējis; mēs esam Dieva ienaidnieki.)

8. Mums nav jābaidās nākt pie Dieva. Kāpēc? (Jo Viņš mīl mūs.)
9. Kā Dāvids parādīja žēlastību Mefibošetam? (Viņš atdeva Mefibošetam 

atpakaļ tēva zemi, deva iespēju dzīvot pilī un aicināja ēst pie ķēniņa galda 
visu savu mūžu.)

10. Kā Dievs izrāda Savu mīlestību un žēlastību mums? (Dažādi – 
ēdiens, apģērbs, veselība utt. It īpaši Viņš to parādīja, sūtot Savu Dēlu 
nomirt pie krusta mūsu grēku dēļ.)

11. Atkārto Jāņa 6:37 (vai Jāņa 1:12) un pasaki, kā tu vari kļūt par 
Dieva ģimenes locekli. (Lūgšanā vēršoties pie Kunga Jēzus un nopietnībā 
lūdzot Viņu piedot un pieņemt mūs.)

12. Ja esi kļuvis par Dieva ģimenes locekli, Viņš var tev palīdzēt parādīt 
citiem, ka esi Dieva bērns. Iesaki četras vietas, kur tu varētu to 
darīt. (Atbildes būs dažādas.)

    

Atkārtošanas 
spēle
Uzminēt, kas te 
rakstīts
Uz lielas papīra lapas uzvelk 
svītriņas līnijas atbilstoši 
atminamajai frāzei (katra burta  

_ _ _   _ _    _ _ _

_ _ _ _ _   _ _ _ _ _ ?

viena svītriņa) “Vai tu esi Dieva 
bērns?”.  

Atbildot uz jautājumiem, katru 
reizi atbildi prasa citam bērnam. 

Par katru pareizu atbildi var 
mēģināt minēt vienu burtu. Ja 
minētais burts ir atšifrējamajā 
tekstā, tad to ieraksta.

Piemēram, ja bērns pasaka 
burtu “a” tad to ieraksta abās 
vietā, kur tas tekstā lietots.

Nepareizos minējumus 
pieraksta lapas malā.
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2. Noa ticēja Dievam un dzīvoja Viņam 
patīkamu dzīvi. (1. Mozus 6:8–21)

3. Dievs brīdina viņu par sodu, kas nāks.
4. Dievs detalizēti izstāsta Noam, kā jābūvē 

šķirsts.                                                 CP
Turpina mācīt: Dieva ceļš ir vienīgais ceļš.

5. Noa sāk būvēt šķirstu. (1. Mozus 6:22)
6. Viņš brīdina cilvēkus. (2. Pētera 2:5)   CPA, 

                  CPN
Māca: Tev ir jābūt uzticīgam, stāstot 
draugiem par Dieva glābšanas ceļu.

Tev ir jāuzticas Glābējam.

Dievs – Radītājs ir svēts un arī mīlošs.
7. Noa un viņa ģimene ieiet šķirstā pēc 120 

gadus ilga darba. (1. Mozus 7:13–16)
8. Dievs aizver durvis.                          CPN 
9. Četrdesmit dienas un naktis līst lietus – 

visi cilvēki un dzīvnieki, kas palikuši ārpus 
šķirsta, ir iznīcināti. (1. Mozus 7:17–24)

10. Pārstāj līt, un ūdens līmenis pazeminās. 
         (1. Mozus 8:1–19)
11. Šķirsts nolaižas Ararata kalnā.
12. Pēc gada Noa un viņa ģimene iziet no 

šķirsta.

Kulminācija

Vienīgi Noa ģimene palika dzīva. Visi citi 
bija miruši, jo viņi atteicās uzticēties Dievam, 
lai būtu glābti.

Noslēgums

Noa uzceļ altāri un pateicas Dievam.            CPA
Ja Dievs ir atpestījis tevi, pateicies Viņam un arī 
brīdini savus draugus.

Dievs dod apsolījuma zīmi – varavīksni.      CPN
Dieva aicinājums uzticēties Viņam un Glābējam, 
ko Viņš ir devis.

3. stunda
Noa – izglābts no iznīcības

Rakstu vietas
1. Mozus 6:1–9:17

2. Pētera 2:5

Centrālā patiesība
Dieva ceļš ir vienīgais ceļš uz glābšanu.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Uzticies Kungam Jēzum –  

vienīgajam Glābējam (kā Noa uzticējās 
Dievam un iegāja šķirstā, ko Dievs 
viņam deva)!

Atpestītajiem: Esi uzticīgs (kā Noa), stāstot 
citiem par glābšanas ceļu!

Bībeles pants
Atkārtojiet Lūkas 19:10 un Jāņa 6:37.

Uzskate
Attēli: 3–1, 3–2, 3–3, 3–4, 3–5, 3–6, 3–7, 3–8 un 3–9.

Uzrakstiet centrālo patiesību uz kartītes.

Uzrakstiet vārdu “izglābts” uz kartītes.

Piezīme skolotājam
Jūs vēlaties, lai bērni patiesi izbaudītu stāstu, bet 
atcerieties, ka tajā ir dota ļoti nopietna mācība – 
svētais Dievs nevar neievērot grēku. Skečā par 
dzīvnieku ieiešanu šķirstā neizlaidiet no acīm stundas 
mērķi – skaidri pasniegt Evaņģēliju bērniem! 

Stundas vadlīnijas
Ievads

Bīstami! Neslidot! 

Notikumu attīstība
1. Cilvēki grēkoja domās un darbos. (1.Mozus 

6:5–7)                                                    CP
Māca: Dievs noskumst, redzot tavas domas 
un darbus.
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Bībeles panta mācīšana
Atkārtojiet Lūkas 19:10 un Jāņa 6:37.

Lai atkārtotu Lūkas 19:10, jūs varat izmantot attēlu 1–3, lai atkārtotu Jāņa 
6:37, – attēlu 2–9.

Atkārtojot šos divus pantus, jūs varat īsumā atgādināt bērniem stāstus 
par Caķeju un Mefibošetu. 

Pantu atkārtošanai ieplānojiet  7–8 minūtes.

Lūkas 19:10. Caķejs bija pazudis, bet Kungs Jēzus atrada viņu un 
izglāba. 

Jāņa 6:37. Mefibošets bija nabadzīgs un kropls no ienaidnieka 
ģimenes, bet ķēniņš Dāvids pieņēma viņu. Dievs vēlas pieņemt mūs, 
pat ja esam izturējušies kā Viņa ienaidnieki.
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Stunda
Jānim un Mikam patika  slidot pa aizsalušo ezeru, kas atradās netālu 
no pilsētas, kurā viņi dzīvoja.

Reiz pēc skolas zēni paņēma slidas un devās uz ezeru. Bet, kad viņi 
tur ieradās, tad ieraudzīja zīmi, uz kuras lieliem burtiem bija rakstīts: 
“Bīstami! Neslidot – plāns ledus.” Kā tev šķiet, ko viņi darīja?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jānis bija prātīgs – viņš nopietni attiecās pret brīdinājumu un nekāpa 
uz ledus. Miks izrādījās muļķīgi pārgalvīgs. Viņš nepievērsa uzmanību 
brīdinājumam un devās slidot. Ledus ielūza, un viņš iekrita ūdenī. 
Netālu strādājošie vīri spēja viņam palīdzēt, tomēr viņš ļoti stipri 
saaukstējās, jo ilgi bija uzturējies ledainajā ūdenī. Mums visiem ir 
nopietni jāuztver brīdinājuma zīmes, vai ne?

Pirmajā Bībeles grāmatā, kuras nosaukums ir 1. Mozus grāmata, 
Dievs stāsta par dažiem cilvēkiem, kurus brīdināja par daudz lielākām 
briesmām. Vai viņi uzklausīs brīdinājumu un uztvers to nopietni?

Attēls 3–1
Tolaik cilvēki darīja ļoti daudz tāda, kas Dievam nepatika. Bībelē ir 
rakstīts, ka Dievs “redzēja, ka cilvēku ļaunums augtin auga zemes 
virsū un ka viņu sirdsprāts un tieksmes ik dienas vērsās uz ļaunu” 
(1. Mozus 6:5).

Šis pants mums stāsta, ka Dievs zināja par notiekošo. Viņš redzēja 
cilvēku ļaunos darbus. Viņš varēja ielūkoties arī viņu sirdīs un redzēt 
ļaunās domas. Kā Dievs jutās? 

Nākošajā pantā mēs lasām: “Viņš savā sirdī ļoti noskuma.” (1. Mozus 
6:6) Tas nozīmē, ka Dievs bija ļoti vīlies un sadusmojies, gluži kā tavi 
vecāki, kad tu pastrādā kaut ko sliktu.

Zēni un meitenes, vai jūs kādreiz esat iedomājušies, ka Dievs var 
redzēt jūsu darbus un pat domas jūsu prātā un sirdī? Viņš ir Dievs, 
kas mīl to, kas ir labs, patiess un pareizs. Bet Viņš nevēlas dzirdēt 
sliktus vārdus. Dievs ir vīlies un dusmīgs, redzot nepaklausības pilnu 
attieksmi, kas mīt dziļi tavā sirdī. Varbūt, kad mamma lūdz tev kaut 
ko izdarīt, tu negribīgi izpildi to, bet esi sliktā omā. Pie sevis tu domā: 
“Kāpēc man vienmēr ir jāpalīdz? Ja vien es varētu pateikt mammai, 
ka es to nedarīšu!” Dievs redz šo egoistisko attieksmi, un tā Viņu ļoti 
sarūgtina. Viņš redz, kad tu kaujies, kā cilvēki šajā attēlā. Viņš mīl tevi, 
bet tava rīcība Viņam nepatīk, gluži kā šo cilvēku darbi un domas sen 
atpakaļ ļoti apbēdināja Dievu.

Parādiet Bībelē, kur atrodas      
1. Mozus grāmata.

Izlasiet pantu no Bībeles vai 
arī ļaujiet to izdarīt kādam 
vecākam bērnam.

CP
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Attēls 3–2
Bet bija viens cilvēks, kurš mīlēja Dievu un gribēja darīt to, ko saka 
Dievs. Viņa vārds bija Noa.

Reiz Dievs uzrunāja viņu. Daļa vēstījuma bija ļoti, ļoti bēdīga, bet 
otra daļa bija laba un priecīga. Dievs teica Noam, ka cilvēku grēku 
dēļ Viņš iznīcinās viņus plūdos. Tas nozīmē, ka visu zemi klās ūdens. 
Tā bija šausmīga un bēdīga vēsts. Noteikti arī Dievs bija apbēdināts, 
jo cilvēki, kurus Viņš bija radījis, pagrieza Viņam muguru un bija tik 
nepaklausīgi, ka tos vajadzēja iznīcināt.

Labā vēsts bija tā, ka Dievs deva iespēju izglābties. Dievs izskaidroja 
Noam, kas jādara. Viņš lika Noam uzbūvēt milzīgu laivu (jeb šķirstu). 
Tam jābūt 150 metrus garam (pusotru reizi garākam nekā futbola 
laukums), 25 metrus platam un 15 metrus augstam. Kādēļ bija 
vajadzīga tik liela laiva? Laiva bija paredzēta ne tikai Noa un viņa 
ģimenei, bet arī daudziem dzīvniekiem, putniem un kukaiņiem, kurus 
vajadzēja izglābt no iznīcības. Laivā bija jāiekrauj arī liels daudzums 
pārtikas cilvēkiem un dzīvniekiem. 

Vienīgā iespēja, kā Noa varēja būt drošībā, bija uzticēties Dievam 
un iekāpt laivā, ko Viņš lika Noam uzbūvēt. Dieva ceļš bija vienīgā 
iespēja būt drošībā.

Attēls 3–3
Noa paklausīja Dievam un sāka būvēt šķirstu. Iespējams, ka trīs viņa 
dēli palīdzēja. Kāds milzīgs darbs viņus sagaidīja – koku ciršana, to 
sazāģēšana dēļos, dēļu montēšana. Darbā pagāja vairāki gadi. 

Citā Bībeles daļā (2. Pētera 2:5) ir stāstīts par otru darbu, ko Noa pildīja 
būvniecības laikā. Tā dēļ viņu dēvēja par “sludinātāju”. Sludinātājs 
ir cilvēks, kurš stāsta citiem Dieva Vārdu. Kam Noa sludināja? Sava 
laika cilvēkiem. Kad cilvēki redzēja Nou būvējam šķirstu, droši vien 
viņi nāca un uzdeva jautājumus. Viņi patiesi bija neizpratnē, jo laiva 
atradās visai tālu no ūdens. 

“Ko tu būvē? Kāpēc tu būvē laivu uz sauszemes?” droši vien viņi 
jautāja.

Noa paskaidroja viņiem, ka Dievs sūtīs lielus plūdus, lai sodītu cilvēkus 
par grēkiem. Viņš sludināja cilvēkiem Dieva Vārdu. Viņš turpināja 
sludināt apmēram 120 gadus – visu laiku, kamēr tika būvēts šķirsts. 
Šķiet, ka neviens neieklausījās Dieva sacītajā. Droši vien cilvēki 
uzskatīja, ka Noa ir sajucis prātā, un smējās par viņu. Noa turpināja 
būvdarbus un Dieva Vārda sludināšanu.

Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā Glābējam, vai tu dari to, ko Noa 
darīja? Vai esi stāstījis saviem draugiem vai pārējiem ģimenes locekļiem 
par briesmām, ko sagādā grēks, ja viņi turpinās grēkot? Tu zini, ka 
Bībelē rakstīts, ka Dievs kādu dienu sodīs grēku. Bet vai tavi draugi 
skolā to zina? Vai vari viņiem to iejūtīgi izskaidrot? Vai tu lūdz par 

CP

CPA

Ja iespējams, salīdziniet, 
cik liels varēja būt šķirsts 
salīdzinājumā ar kādu bērniem 
zināmu priekšmetu. 

 Paceliet CP uzskati. 

Lai bērni ierosina jautājumus 
vai komentārus, ko cilvēki, 
iespējams, varēja izteikt.
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draugiem, kuriem draud briesmas saņemt Dieva sodu? Varbūt tu saki: 
“Es viņiem vienreiz esmu par to stāstījis.” Lūdz, lai Dievs palīdz tev 
būt līdzīgam Noam. Viņš ne vienu  vien reizi stāstīja cilvēkiem par 
gaidāmajām briesmām. Viņš uzticīgi turpināja brīdināt viņus!

Attēls 3–4
Padomāsim, ko Noa varētu stāstīt par Dievu apkārtējiem cilvēkiem.

Ļaujiet bērniem atbildēt uz sekojošiem jautājumiem.
· Kā tev šķiet, vai viņš varēja stāstīt, ka Dievs mīl viņus? (Jā)
· Kā tev šķiet, vai Dievs mīl visus bērnus, kas ir redzami attēlā? 

(Jā)
· Kādā veidā Dievs Noa laikā parādīja, ka mīl cilvēkus? (Viņš lika 

būvēt šķirstu.)
· Vai Noa varēja stāstīt cilvēkiem, ka Dievs ir nevainojams, ienīst 

viņu nepaklausību un nepareizo rīcību? (Jā)
· Kādā veidā Dievs gribēja parādīt, ka ienīst grēku? (Viņš gribēja 

sūtīt plūdus, lai sodītu cilvēkus par grēku.)
· Kā tev šķiet, vai Noa stāstīja cilvēkiem, ka Dievs ir ļoti spēcīgs? 

(Jā)
· Ko Noa varētu teikt, lai paskaidrotu, ka Dievs ir ļoti spēcīgs? (Viņš 

varēja pastāstīt, ka Dievs ir Radītājs, kurš radījis pasauli un Visumu. Ja 
Dievs vēlētos sūtīt lietusgāzes, Viņš varētu.)

Šodien es stāstu tev to pašu, ko Noa stāstīja cilvēkiem. Dievs ir 
nevainojams un ienīst tavu grēku, bet Dievs mīl tevi! Viņš ir ļoti 
spēcīgs un vēlas glābt tevi!

Attēls 3–5
Beidzot šķirsts bija pabeigts un Noa un viņa ģimene sāka tajā kraut 
pārtiku.

Mēs nezinām kā, bet Dievs atveda pie šķirsta dažādus dzīvniekus un 
putnus. Varbūt gaiss kļuva smacīgāks un mitrāks, kas liecināja par 
lietus tuvošanos. Varbūt vējš sāka pūst stiprāk un debesīs sabiezēja 
mākoņi. Kaut kādā veidā dzīvnieki zināja, ka ir pienācis laiks meklēt 
patvērumu. Lielākā daļa dzīvnieku nāca pa pāriem, bet daži dzīvnieki 
pa septiņiem. 

Droši vien cilvēki stāvēja, vērodami dīvaino skatu, kā putni un 
dzīvnieki iegāja šķirstā. Iespējams, cilvēki izsmēja Nou. Viņi vienkārši 
neuztvēra nopietni Dieva brīdinājumu! 

Visi dzīvnieki iegāja šķirstā. Noa, viņa sieva, trīs dēli un viņu sievas 
arī iegāja šķirstā. Pavisam kopā šķirstā iegāja tikai astoņi cilvēki.

Tad Bībelē mēs lasām ļoti nopietnus vārdus: “Tas Kungs aizdarīja 
šķirstu aiz viņiem.” (1. Mozus 7:16)

Lēni izlasiet vārdus no Bībeles.

Dievs aizvēra durvis! Iespējams, Noa ar savu ģimeni jutās drošībā.

CPN

Parādiet vārdu “Izglābts”.
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Bet kā bija ar cilvēkiem ārpusē? Dievs deva viņiem iespēju dzirdēt 
Savu Vārdu, atgriezties no viņu ļaunuma pilnajiem ceļiem un ieiet 
Viņa sagatavotajā šķirstā. Bet cilvēki neklausījās. Tagad bija par vēlu. 
Dievs bija aizvēris durvis!

Dievs brīdina arī tevi, un tev ir jāieklausās!

Attēls 3–6
Toreiz vienīgā iespēja, kā cilvēki varēja būt drošībā, bija klausīt tam, ko 
Dievs bija licis Noa pavēstīt – atgriezties no grēkiem un nākt Dieva 
sagatavotajā šķirstā.

Dievs ir nevainojams. Viņš mīl to, kas ir labs, un ienīst to, kas ir slikts. 
Viņam ir jāsoda grēks. Bet ir brīnišķīga Labā Vēsts, ka Kungs Jēzus 
uzņēmās sodu, ko tu biji pelnījis par saviem grēkiem. Viņš dzīvoja 
nevainojamu dzīvi. Viņš nekad nav darījis neko sliktu un nomira 
pie krusta par grēkiem, ko esam darījuši mēs, nepaklausot Dievam. 
Tādēļ, ka Jēzus tika sodīts mūsu vietā, mums nav jāsaņem Dieva sods. 
Bet tev labprātīgi jāvēlas atgriezties no grēka un uzticēties Jēzum kā 
savam Glābējam. 

Noa laikā Dievs deva tikai vienu iespēju, kā cilvēki varēja būt drošībā. 
Tas bija šķirsts.

Arī mums ir tikai viena iespēja – Dieva dota iespēja – un tā ir – nākt 
pie Kunga Jēzus. Pateicies Viņam, ka Viņš ir uzņēmies tavu sodu, un 
lūdz Viņu glābt tevi. 

Cilvēkiem, kas neieklausījās Dieva vēstījumā, ko viņiem pasludināja 
Noa, bija jāizcieš sods par savu nepaklausību un dumpību. 

Attēls 3–7
Drīz sāka savilkties melni mākoņi. Tad sāka krist pirmās lietus lāses. 
Vai Noam beigu beigās izrādīsies taisnība? Iespējams, cilvēki nu visu 
pārdomāja. Sāka līt! Bībelē rakstīts, ka ūdens nāca arī no zemes dzīlēm. 
Dienu pēc dienas nepārstāja līt. Lūk, šeit Bībelē ir aprakstīts, cik ilgi 
turpinājās lietus.

Izlasiet jūsu Bībelē 1. Mozus 7:12.

“Lietus lija pār zemi četrdesmit dienas  un  četrdesmit  naktis.”           
(1. Mozus 7:12)

Varbūt cilvēki, kas bija palikuši ārpusē, tagad gribēja iekļūt šķirstā, 
bet bija jau par vēlu. Dievs bija aizvēris durvis, un neviens nevarēja 
iekļūt iekšā. Šķirstā Noa un viņa ģimene bija sausumā un drošībā. 

Drīz visu zemi pārklāja ūdens. Šķirsts pacēlās no zemes un, ūdens 
līmenim ceļoties, aizpeldēja. Ūdens cēlās arvien augstāk un augstāk, 
līdz applūda pat augstāko kalnu smailes.

CPN
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Attēls 3–8
Beidzot lietus pārstāja! Taču pagāja vairākas dienas, līdz ūdens līmenis 
sāka pamazām kristies. Šķirsts piestāja Ararata kalnā. Kad zeme 
bija pietiekami nožuvusi, Noa, viņa ģimene un visi dzīvnieki izgāja 
no šķirsta. Tajā viņi bija uzturējušies gandrīz veselu gadu! Cik viss 
izskatījās dīvains! Visapkārt droši vien valdīja klusums.

Dzīva bija palikusi tikai Noa ģimene. Viņi bija vienīgie, kas ieklausījās 
Dieva Vārdā un nāca uz šķirstu, ko Dievs bija sagatavojis viņu drošībai. 

Noa un viņa ģimene uzcēla altāri un upurēja Dievam, pateicoties 
Viņam par glābšanu. Kad viņi paskatījās  debesīs, tie ieraudzīja 
varavīksni – Dieva apsolījumu nekad vairs neiznīcināt zemi plūdos. 
Varbūt Noa ar skumjām domāja par cilvēkiem, kuri aizgāja bojā 
plūdos. 

Ja tu pazīsti Kungu Jēzu kā Glābēju, tev arī jāpateicas Viņam, ka esi 
glābts no Dieva soda. Tanī pašā laikā vai tu skumsti, domājot par 
saviem draugiem, kuri ir briesmās un var tikt Dieva sodīti savu grēku 
dēļ? Sods ir būt mūžīgi šķirtam no Dieva. Vai tu lūdz par saviem 
draugiem? Vai nākošnedēļ uzaicināsi draugu uz mūsu pulciņu dzirdēt 
Labo Vēsti no Bībeles?  

Attēls 3–9
Gluži kā cilvēkiem Noa laikā draudēja briesmas tikt Dieva sodītiem 
grēku dēļ, arī tev draud briesmas. Bet Kungs Jēzus nomira pie krusta 
tavā vietā. Viņš tika sodīts par visu slikto, ko esi darījis, lai Dievs varētu 
tev piedot. Tu vari būt glābts no briesmām, ja esi gatavs atgriezties no 
sava grēka un nākt pie Jēzus. Gluži kā Noa iegāja šķirstā, tev ir jānāk 
pie Kunga Jēzus. Dieva radītais ceļš ir vienīgā iespēja tikt glābtam.

Nāc šodien pie Kunga Jēzus! Viņš nomira pie krusta un augšāmcēlās. 
Viņš vēlas pieņemt tevi un pasargāt no briesmām. Viņš teica: “Kas 
nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jāņa 6:37)

Dievs turēja Noam solījumu. Viņš turēs solījumu, ko ir devis, ielikdams 
debesīs varavīksni, un Viņš turēs šo solījumu, ko dod tev Bībelē: “Kas 
nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” (Jāņa 6:37) 

Atkārtošanas jautājumi 
1. Kāpēc Dievam vajadzēja sūtīt plūdus pār visu zemi? (Tāpēc, ka 

cilvēki bija aizmirsuši Dievu un bija ļauni un varmācīgi.)

2. Ko nozīmē Bībelē teiktais, ka Dievs ir svēts? (Viņš ir pilnīgs, 100% 
nevainojams.)

3. Ko Dievs jūt pret grēku? (Dievs ienīst grēku, un grēks apbēdina Viņu.)

CPN

CPA

Ararats ir liels vulkāniskas 
izcelsmes kalns netālu no 
robežas starp Turciju un Irānu.

Paņemiet 5 vai 6 lielus 
akmeņus, no kuriem bērni ceļ 
altāri, kā to darīja Noa.

Parādiet uzskati ar centrālo 
patiesību.
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4. Kas vienīgais nebija aizmirsis Dievu un dzīvoja Viņam patīkamu 
dzīvi? (Noa)

5. Ko Dievs lika darīt Noam? (Būvēt šķirstu sev, savai ģimenei un dažādu 
sugu dzīvniekiem, lai viņi varētu izglābties plūdu laikā.)

6. Cik ilgi turpinājās lietus, un cik ilgi Noa un viņa ģimene palika 
šķirstā? (Lietus turpinājās 40 dienas un naktis; viņi uzturējās šķirstā 
apmēram gadu.)

7.  Cik vietu Dievs bija devis, kur cilvēki varēja būt drošībā plūdu 
laikā? (Tikai vienu – šķirstu.)

8. Noa šķirstā bija drošībā. Kā tu un es varam tikt glābti no Dieva 
soda par mūsu grēkiem? (Tikai ja mēs uzticamies Kungam Jēzum un 
nākam pie Viņa.) 

9. Ko Noa un viņa ģimene darīja, kad ūdens nokritās? (Viņi izgāja 
no šķirsta, uzcēla altāri un pielūdza Dievu.)

10. Dievs debesīs ielika varavīksni. Ko Viņš apsolīja? (Viņš nekad 
vairs zemi neiznīcinās plūdos.)

11. Dievs vienmēr izpilda savus solījumus. Kur tu vari atrast Dieva 
solījumus? (Bībelē.)

12. Vai vari pabeigt apsolījumu, ko deva Kungs Jēzus? “Kas nāk pie 
Manis...” (“..to Es tiešām neatstumšu” (nesūtīšu projām).)

 



35

4. stunda
Etiopijas mantzinis – Dieva atrasts

Rakstu vietas
Apustuļu darbi 8:1–8, 26–40

Centrālā patiesība
Dievs deva Savu Dēlu, lai Viņš nomirst par 
pazudušajiem.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: (Kā etiopietis) uzticies Jēzum – 

Glābējam, kas tevi meklē, lai dotu tev 
mūžīgo dzīvību!

Atpestītajiem: (Kā Filips) liecini kādam ar Dieva 
rakstīto Vārdu (traktātu vai pantu)!

Bībeles pants
“Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga 
dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” Romiešiem 
6:23

Uzskate
Attēli: 4–1, 4–2, 4–3, 4–4, 4–5, 4–6, 4–7, 4–8 un 4–9.

Uzrakstiet uz kartītes centrālo patiesību.

Uzrakstiet uz kartītes vārdu “atrasts”.

Tīstoklis (līdzīgs attēlā 4–4 redzamajam) ar vārdiem 
no Jesajas 53:7.

Evaņģēlija traktāti, ko ticīgie bērni var iedot draugam.

Stundas vadlīnijas
Ievads

 Neviens nezina, ka esmu šeit. 

Notikumu attīstība
1. Filips sludina Samarijā. (Apustuļu darbi 8:1–8)                                        

CP, CPA
2. Etiopietis ir ceļā uz dienvidiem no 

Jeruzālemes. (Apustuļu darbi 8:27–28)

Māca: Viņš nepazina Kungu Jēzu kā Glābēju.
3. Dievs Svētais Gars liek Filipam atrast 

etiopieti. (Apustuļu darbi 8:26–29)
4. Etiopietis lasa Jesajas grāmatu, bet 

nesaprot.
5. Etiopietis uzaicina Filipu iekāpt ratos. 

(Apustuļu darbi 8:31)
6. Filips izskaidro viņam Evaņģēliju. (Apustuļu 

darbi 8:34–35)                          CPA, CPN
Māca: Izmantojot traktātu vai Bībeles pantu,
izskaidro draugam Evaņģēliju.

Es labprāt tev palīdzēšu.
7. Filips izskaidro Jesajas grāmatas 53. 

nodaļu. (Apustuļu darbi 8:35)
Māca: Kungs Jēzus nomira tevis dēļ un 
augšāmcēlās. 

Kulminācija
8. Etiopietis izprot Evaņģēlija vēsti un 

uzticas Kungam Jēzum. 
9. Filips kristī etiopieti. (Apustuļu darbi 8:36–39)

10. Svētais Gars paņem Filipu no tās vietas.

Noslēgums

Etiopietis priecīgs turpina mājupceļu.          CPN
Tu esi dzirdējis par Jēzu – vai esi uzticējies 
Viņam?
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

“Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, 
mūsu Kungā.” (Romiešiem 6:23)

Ievads

Kāda ir atšķirība starp algu un balvu? 

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Jā, alga ir tas, ko tu nopelni, – gluži kā tavam tēvam, kad viņam 
samaksā par nedēļas vai mēneša laikā paveikto darbu. Viņš saņem 
to, ko ir pelnījis.

Balva ir kaut kas, ko tu iegūsti, neatstrādājot vai nenopelnot to!

Šis pants, ko šodien mācīsimies, stāsta par algu un balvu, kā arī to, 
kurš pasniedz šo balvu.

Iepazīstināšana

Izlasiet pantu no  Bībeles, bērni sekos līdzi, lasot to no plakāta.

Izskaidrojums

Māciet un skaidrojiet šo pantu divas nedēļas. Pamīšus lietojiet skaidrojumu un 
atkārtošanu.

Kurš izmaksā algu? Eksistē bargs kungs, ko dēvē par “grēku”, un tas 
izmaksā šausmīgu algu. Kāda ir šī alga? Jā, tā ir nāve.

Dievs brīdina mūs, ka kādu dienu mēs saņemsim algu, samaksu, ko 
esam pelnījuši savu grēku dēļ. Samaksa ir nāve. Vārds “nāve” apzīmē 
mūžīgu atšķirtību no Dieva. Dievs mīl tevi, bet Viņš ienīst grēku, 
kas ir tevī. Dievs nevēlas, lai tu būtu šķirts no Viņa, tādēļ piedāvā 
tev mūžīgās dzīvības dāvanu, lai tu reiz varētu mūžīgi dzīvot kopā 
ar Viņu Debesīs. Tu vari izvēlēties pieņemt to vai atteikties no šīs 
dāvanas. Dievs atstāj tev brīvu izvēli. Ja atteiksies, tad būsi mūžīgi 
šķirts no Dieva savu grēku dēļ. Grēks ir nepaklausība tam, ko Dievs 
Savā Vārdā māca mums darīt. 

Pielietojums
Neatpestītajiem: Bībelē Dievs pavēl tev nemelot. Vai tu esi melojis? 

Viņš pavēl tev paklausīt vecākiem. Vai vienmēr esi 
bijis paklausīgs? Viņš pavēl tev nezagt. Vai esi kādreiz 
ņēmis kaut ko, kas nepieder tev? 

 Tev ir jāpieņem brīnišķīgā dāvana, ko Kungs Jēzus ir 
sagatavojis tev. Jēzus atdeva Savu dzīvību, lai nopirktu 
tev mūžīgās dzīvības dāvanu. Uzmanīgi klausies 
šīsdienas Bībeles stāstu, lai uzzinātu, kā tu vari iegūt 
mūžīgās dzīvības dāvanu.

Atpestītajiem: Ja esi jau saņēmis brīnišķīgu mūžīgās dzīvības 
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dāvanu, tu vari palīdzēt to saņemt arī citiem.. Vēlāk 
nodarbībā tu varēsi paņemt Evaņģēlija traktātiņu 
(parādiet vienu), ko iedot draugam. Tu taču vēlies, vai ne?

Atkārtošana

“Čuksti”

Atkārtojiet pantu vismaz septiņas vai astoņas reizes, minot rakstu 
vietu sākumā un beigās, neskatoties uz to, ka jūs izskaidrosiet sīkāk 
tikai panta pirmo daļu. 

Pirmajā reizē visi saka pantu normālā balsī. Otrajā reizē sakiet čukstus 
pēdējos trīs vārdus un rakstu vietu. Citējiet pantu vēlreiz, čukstot 
pēdējos sešus vārdus. Turpiniet, līdz viss pants tiks citēts čukstus.
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Stunda
Vai esi kādreiz bijis viens pats un domājis: “Neviens nezina, ka esmu 
šeit?” Iespējams, tu biji aizgājis pastaigāties uz mežu vai sēdēji viens 
pats parkā. Vai tu juties vientuļi? Vai domāja, ka nevienam nerūp, ka 
tu tur esi?

Šodien mēs dzirdēsim stāstu par vīru, kurš veica garu ceļojumu un, 
iespējams, domāja līdzīgi.

“Esmu tik tālu prom no mājām. Šis putekļains ceļš aizvijas tālu man 
aiz muguras un pazūd kaut kur tālumā. Diez vai ir kāds cilvēks, kurš 
zina, kur tagad esmu.”

 Attēls 4–1
Dievs bija gatavojis kādu, kurš mīl Viņu, iet un satikt šo vīru, kurš bija 
devies ceļojumā. Vīru, kurš mīlēja Kungu Jēzu, sauca Filips. Viņš bija 
aizņemts, sludinot un mācot Samarijas novadā. Filipa sludinātā vēsts 
bija par Kungu Jēzu – Dieva Dēlu, par to, kā Dievs sūtīja Jēzu uz 
zemes nomirt par cilvēkiem, kuri bija pazuduši savos grēkos. Cilvēki 
klausījās, un daudzi uzticējās Kungam Jēzum kā Glābējam. Tāpēc 
tanī pilsētā valdīja liels prieks.

Reiz Dieva eņģelis uzrunāja Filipu un pateica savādu vēsti.

Izlasiet Bībelē Apustuļu darbus 8:26 vai arī ļaujiet to izdarīt bērnam.

“Celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzālemes ved uz 
Gazu; tas ir tuksneša ceļš.”

Tas bija garš ceļš (apmēram 100 km/60 jūdzes) un veda pa tuksnesi!

Manuprāt, Filips varēja pie sevis domāt: “Dievs taču neliek man 
pamest šo pilsētu, kur tik daudz cilvēku klausās Evaņģēliju, Labo 
Vēsti par Kungu Jēzu. Vai Viņš tiešām vēlas, lai es atstāju šo vietu un 
pārvaru tik milzīgu attālumu, ejot  pa tuksnesi, kur cilvēki nedzīvo?”

Vai Dievs mēdz pieļaut kļūdas? Protams, ka ne! Filips varēja nesaprast, 
kāpēc Dievs pavēlēja viņam veikt tik grūtu ceļojumu, bet viņš zināja, 
ka Dievs lika to darīt. Tas Filipam nozīmēja daudz. Filips noteikti 
zināja, ka neatkarīgi no tā, kur viņš ies, viņam jābūt gatavam stāstīt 
citiem par Kungu Jēzu. Tāpēc, kā tev šķiet, ko viņš darīja? Bībelē 
teikts: “Un cēlies viņš gāja.” (Apustuļu darbi 8:27.)

Ja tu esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, tu vari 
līdzināties Filipam un stāstīt citiem par savu Glābēju. Dievs vēlas, 
lai tu to darītu. 

Attēls 4–2
Vai vari uzminēt, kāpēc Dievs sūtīja Filipu tik garā ceļojumā, kas droši 
vien nozīmēja vairāku dienu gājumu svelmainā saulē?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Parādiet bērniem karti.

Parādiet centrālās patiesības 
kartīti.

Atveriet Bībeli un izlasiet no tās 
Apustuļu darbi 8:27.

CPA

CP
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Jā! Tas bija nepieciešams, lai satiktu to vientuļo ceļinieku! Iepazīsimies 
ar viņu!

Mēs nezinām viņa vārdu, bet Bībelē ir rakstīts, ka viņš Jeruzālemē 
ieradās no Etiopijas (valsts Āfrikā). Iespējams, ceļojot uz Jeruzālemi, 
viņš  vairākas  dienas  brauca  gar  Nīlas  krastu.  Bija  jānobrauc  
1500 km (930 jūdzes), un tagad viņš atkal bija ceļā uz mājām. Viņš 
bija svarīga persona – Etiopijas ķēniņienes mantzinis. Citiem vārdiem 
sakot, viņa pārziņā bija visa ķēniņienes nauda. 

Kā tev šķiet, kāpēc viņš devā uz Jeruzālemi? Iespējams, viņam bija 
kādas darīšanas. Viņš arī vēlējās iepazīt patieso un dzīvo Dievu un 
cerēja, ka Jeruzālemē varēs uzzināt par Dievu un pielūgt to. Bet šķiet, 
ka Jeruzālemē viņš tā arī neiepazina Dievu. Taču viņš bija iegādājies 
dažus rakstu ruļļus. Vai redzi tos attēlā viņam blakus? Uz tiem bija 
rakstīta kāda daļa no Bībeles. Tomēr, braucot mājup uz Etiopiju, vīrs 
bija skumīgs. 

Attēls 4–3 

Šis cilvēks acīmredzot zināja, ka viņa sirdī ir problēma, kuru varēja 
atrisināt vienīgi Dievs. Šī problēma ir grēks, un tas šķir tevi un mani 
no Dieva. Tas šķir tevi no Dieva tagad un var šķirt no Dieva mūžīgi. 
Dievs ir tīrs un nevainojams. Viņš nevar pieļaut, ka grēks ienāktu 
Debesīs.

Grēks ir nepaklausība Dieva pavēlēm, kuras mēs atrodam Bībelē. 
Piemēram, viena no Dieva pavēlēm ir: “Tev nebūs zagt.” (2. Mozus 
20:15) Vai esi nozadzis kaut ko mammai vai veikalā?

Dievs pavēl: “Atmetiet melus un runājiet patiesību.” (Efeziešiem 4:25) 
Vai esi vienmēr runājis patiesību skolā un mājās?

Dievs pavēl: “No jūsu mutes lai nenāk neviens nekrietns vārds.” 
(Efeziešiem 4:29) Vai tu klausies neķītrus jokus un atkārto tos? 

Mēs visi esam darījuši ko tādu, kas neiepriecina Dievu. Tādēļ mēs esam 
tālu no Dieva. Mēs esam pazuduši gluži kā etiopietis. Mēs nezinām, 
kādu Dieva pavēli viņš bija pārkāpis, bet Dievs Bībelē mums norāda, 
ka katrs cilvēks uz zemes ir bijis nepaklausīgs Dievam (Romiešiem 
3:23). Tāpēc mēs zinām, ka šis stāstā minētais cilvēks arī bija rīkojies 
tāpat. Viņš bija pazudis savā grēkā un meklēja Dievu. Arī Dievs viņu 
meklēja. Dievs gribēja viņu atrast. 

Attēls 4–4
Braucot ratos, etiopietis paņēma rulli ar kādu Bībeles grāmatu, kas bija 
uzrakstīta pirms simtiem gadu. Saule karsēja, un ceļš bija putekļains, 
bet viņš centās koncentrēties uz lasīto. Varbūt viņš uzzinās kaut ko 
vairāk par to, kā nākt tuvāk Dievam?

Viņš lasīja pravieša Jesajas rakstīto grāmatu.

CP

Parādiet bērniem karti.

Parādiet  rulli,  līdzīgu attēlā 
4–4 redzamajam  rullim. 
Vēl  nelasiet tekstu  no 
tā. Paskaidrojiet,  ka šādi  
izskatījās  grāmatas tajos 
laikos.

Norādiet uz vārdu “pazudušiem” 
uz kartītes ar centrālo patiesību.
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“Kad viņš tika sodīts un spīdzināts, viņš padevās un neatdarīja savu 
muti kā jērs, ko ved nokaušanai, un kā avs, kas paliek klusa savu 
cirpēju priekšā; tā viņš apklusa un neatdarīja savu muti.” (Jesajas 53:7)

Etiopietis patiesi centās saprast rakstīto, bet tas bija grūti. Tur bija 
rakstīts par Kādu, kurš ļoti daudz cieta citu cilvēku dēļ un pat nomira. 
Kurš tas varētu būt? Viņam bija nepieciešams kāds, lai paskaidrotu 
Dieva Vārdu. Dievs bija sagatavojis kādu šim uzdevumam. Vai vari 
iedomāties kuru? Jā, tas bija Filips, ar kuru mēs iepazināmies stāsta 
sākumā. 

Filips gāja nogurdinošo ceļu pa tuksnesi, kā Dievs viņam bija licis.

Iespējams, viņš domāja pie sevis: “Dievs drīz parādīs man, kāpēc licis 
man mērot šo ceļu.”

Piesedzot acis, Filips palūkojās pāri tuksnešainajam klajumam un 
kaut ko ieraudzīja. Tas bija vīrs, kas brauca ratos un tuvojās viņam.

Dieva Gars uzrunāja Filipu: “Ej klāt un turies līdztekus šiem ratiem.” 
(Apustuļu darbi 8:29) 

To Filips bija gaidījis! Bībelē rakstīts, ka Filips sāka skriet uz ratu 
pusi! Vai tu kādreiz esi skrējis karstā dienā? Tas nav viegli. Taču Filips 
vēlējās darīt to, ko Dievs teica, un tāpēc priecīgs turpināja skriet, 
tuvodamies ratiem. 

Attēls 4–5
Aizelsies Filips tuvojās ratiem. Tagad viņš varēja dzirdēt, ka etiopietis 
skaļi lasa. 

Filips uzsauca viņam: “Vai tu saproti to, ko lasi?”

“Nē, es nesaprotu,” atbildēja etiopietis, skumji šūpojot galvu. “Kā es 
varu saprast, ja vien kāds man neizskaidro to?”

Tad viņš aicināja Filipu iekāpt ratos un lūdza izskaidrot Dieva Vārdu. 
Droši vien Filips izjuta prieku, saprazdams iemeslu, kādēļ Dievs bija 
vadījis viņu visu šo ceļu. Tagad viņš varēja izskaidrot Dieva Vārdu 
šim svarīgajam vīram, kuram bija nepieciešams saprast, cik ļoti Dievs 
mīl viņu.

Attēls 4–6
Filips iekāpa ratos, un viņi turpināja ceļu kopā. Etiopietis lasīja par 
Kādu, kurš daudz cieta. Filips sāka skaidrot tieši no tās vietas, kur lasīja 
etiopietis (Jesajas grāmatā), un izskaidroja viņam pantā rakstīto. Tas, 
kurš cieta, bija Kungs Jēzus, Dieva Dēls. Jēzus atnāca no Debesīm 
meklēt grēkos pazudušos cilvēkus, atrast viņus un vest pie Dieva.

Etiopietis uzmanīgi klausījās. Viņš nekad agrāk nebija dzirdējis neko 
tik brīnišķīgu.

Parādiet bērniem Jesajas 
grāmatu savā Bībelē.

Uzrakstiet minētos vārdus no 
Jesajas 53:7 uz ruļļa. 

Lai divi bērni lomās atveido 
etiopieti, kas, braucot ratos, 
skaļi lasa tekstu. Lai otrs bērns 
atveido Filipu, kas skrien, lai 
satiktu viņu.

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.
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Vārdi, kurus Filips izdzirdēja etiopieti lasām, bija: “Viņš padevās un 
neatdarīja Savu muti kā jērs, ko ved nokaušanai.” (Jesajas 53:7) Tas 
nozīmē, ka ļaunie vīri bija sagūstījuši Kungu Jēzu un nogalināja. Gluži 
kā jērs, kas nemēģina sevi aizstāvēt, tā Jēzus ļāva ļauniem cilvēkiem 
likt Viņam ciest un nogalināt Viņu. Bet Jēzus ir Dieva Dēls. Viņš viegli 
varēja Sevi aizstāvēt, bet nedarīja to, jo tāds bija Dieva plāns, ka Viņa 
Dēls nāca ciest un nomirt. Dievs atklāja Jesajam, ko uzrakstīt par Jēzus 
nāvi vairāk nekā 700 gadus pirms Jēzus dzimšanas. Tas parāda, ka 
Jēzus nāve nebija nejaušs atgadījums, bet gan pārdomāts Dieva plāns, 
kā atrast mūs, piedot mums un piepulcināt Savai ģimenei.

To pašu Viņš grib darīt arī ar tevi. Tu esi tikpat nozīmīgs Dievam kā 
etiopietis. Dievs mīl tevi tikpat daudz kā to vīru. Uzticies Dievam 
šodien un lūdz piedot tev un padarīt par Viņa bērnu. Ja tu nezini, kā 
to izdarīt, lūdzu, pienāc un parunā ar mani pēc nodarbības. Es būšu 
(norāda vietu). Protams, es nevaru izglābt tevi, bet es varu aprunāties 
ar tevi un parādīt tev Bībelē, kā tu vari uzticēties Jēzum.

Filips izmantoja Dieva Vārdu, lai izstāstītu Evaņģēliju šim vīram. 
Ja tu jau pazīsti Kungu Jēzu kā savu Glābēju un mīli Viņu, tu arī 
vari izmantot Dieva Vārdu, lai pastāstītu draugam Evaņģēliju. Te 
uz galda esmu nolicis traktātus. Tu vari paņemt vienu un šonedēļ 
iedot draugam. Neviens nespiež tevi to darīt – tu vari to darīt, ja 
vēlies, jo mīli Kungu Jēzu un gribi kalpot Viņam. Vai vari iedomāties 
kādu, kuram tu varētu iedot traktātu? Lūdz, lai Dievs palīdz tev 
būt drosmīgam un darīt to. Kur tu varētu to izdarīt? Varbūt skolā 
starpbrīdī vai arī braucot autobusā uz mājām. Pirms tu iedod traktātu 
draugam, tev vajadzētu to izlasīt. Varbūt tu vari izlasīt traktātu kopā ar 
draugu? Vai arī tu varētu izskaidrot draugam Romiešiem 6:23, pantu, 
ko  iemācījāmies nodarbībā? Dievs var lietot tevi gluži tāpat kā Viņš 
lietoja Filipu Evaņģēlija vēsts izskaidrošanai kādam, kurš ir pazudis. 

Attēls 4–7
Pirms vārdiem, ko lasīja etiopietis, ir vēl kāds teikums, kuru viņš 
noteikti arī bija izlasījis.

Jesaja rakstīja: “Mēs visi maldījāmies kā avis” (Jesajas 53:6). Tu un es 
esam līdzīgi avīm, kas viegli nogriežas no pareizā ceļa un apmaldās. 
Arī mēs esam nogriezušies no Dieva ceļa un esam pazuduši. 

Vēl Jesaja rakstīja: “Viņš [Jēzus] bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ.” 
(Jesajas 53:5) Tas izskaidro, kāpēc Jēzus tika ievainots. Tas notika 
mūsu pārkāpumu – mūsu domu, vārdu un darbu dēļ, tādēļ ka mēs 
bieži rīkojamies pretēji  Dieva gribai. Jēzus nebija pelnījis mirt, jo 
Viņš dzīvoja nevainojamu dzīvi. Viņš tika sodīts par mūsu grēkiem.

Jēzus nomira un tika apbedīts, bet Viņš nepalika miris. Trīs dienas 
vēlāk Dievs atdeva Viņam dzīvību. Drīz pēc tam Jēzus atgriezās 
Debesīs, un šodien Viņš ir pie mums ar Savu Garu. Viņš būs mūžam 
dzīvs. Tā bija brīnišķīga vēsts, ko Filips varēja paskaidrot etiopietim.

CPN

CPA

Norādiet vietu, kur bērni 
var paņemt vienu vai divus 
traktātus, ko iedot draugam.

Bērnu traktāti ir pieejami  
Bērnu kristīgās izglītības 
(BKIA) ofisā. 

Jūs varat ļoti īsi demonstrēt, 
kā bērns var iedot traktātu 
draugam.

Parādiet kartīti ar vārdu 
“atrasts”.

Izlasiet pantu tieši no Bībeles.

CPN
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Tagad etiopietis bija visu sapratis! Tas viņam vairs nebija noslēpums. 
Viņš saprata, ka Jēzus ir Glābējs, kas nomira pie krusta viņa dēļ. 
Tuksnesī viņu atrada Filips, bet svarīgākais ir tas, ka viņu atrada Dievs!

Attēls 4–8
Tajā brīdī kariete tuvojās ūdenim ceļa tuvumā. Etiopietis ieskatījās 
Filipam acīs un jautāja: “Kas mani kavē kristīties?” (No Apustuļu 
darbi 8:36) 

Etiopietim kristības bija veids kā parādīt, ka viņš ir sapratis Evaņģēlija 
vēsti un ir uzticējies Kungam Jēzum kā Glābējam.

Filips teica: “Ja tu no visas sirds tici, tad to var.” (Apustuļu darbi 8:37)

Etiopietis nekavējoties ar prieku atbildēja: “Es ticu, ka Jēzus Kristus 
ir Dieva Dēls.” (Apustuļu darbi 8:37) 

Viņš deva rīkojumu apturēt zirgus un kopā ar Filipu izkāpa no ratiem. 
Filips kristīja etiopieti turpat tuksneša dīķī. Šodien cilvēki tiek kristīti 
dažādi. Etiopietis ar to parādīja, ka viņš ir uzticējies Kungam Jēzum 
kā Glābējam.

Pēc tam kad Filips bija kristījis etiopieti, notika kas dīvains. Pēkšņi 
Dievs, Svētais Gars, pārnesa Filipu no tās vietas uz citu, lai viņš 
varētu stāstīt par Jēzu citiem cilvēkiem. Droši vien etiopietis bija 
pārsteigts – Dievs bija atvedis Filipu uz tuksnesi, lai satiktu viņu, un 
pēc dažām stundām Dievs atkal bija paņēmis viņu projām. Etiopietis 
turpināja ceļu uz Etiopiju. Viņš vairs nebija pazudis. Kungs Jēzus 
bija atradis viņu!

Attēls 4–9
Kā ir ar tevi? Vai Kungs Jēzus ir atradis tevi? Līdzīgi etiopietim tu 
esi dzirdējis Dieva Vārdu. Dievs saka tev, ka tu esi pazudis, ja neesi 
atgriezies no sava grēka un uzticējies Viņam. Līdzīgi kā Dievs meklēja 
etiopieti,  Viņš  meklē tevi.  Viņš  vēlas  tev  pasniegt dāvanu – dzīvību, 
kas ilgst mūžīgi. Pantā, ko šodien iemācījāmies, ir rakstīts: “Dieva balva 
ir mūžīga dzīvība.” (Romiešiem 6:23) Par šo dāvanu Dievs samaksāja 
ļoti augstu cenu – Viņš deva Savu Dēlu Jēzu, lai Viņš nomirtu pie 
krusta par tevi un mani. Tāpēc Dievs var piedāvāt tev dzīvības un 
glābšanas dāvanu. Tev nekas nav jāmaksā, lai to iegūtu!

Šodien tu vari uzrunāt Dievu lūgšanā un teikt Viņam apmēram tā: 
“Mīļais Dievs, es zinu, ka esmu grēkojis pret Tevi. Paldies Tev, ka mīli 
un meklē mani. Paldies par Jēzu, kurš mira manu grēku dēļ. Lūdzu, 
piedod man un palīdzi man atgriezties no tā, kas neiepriecina Tevi. 
Es uzticos Tev kā savam Glābējam. Āmen.”

Ja esi lūdzis šo lūgšanu, lūdzu, pienāc un pastāsti man par to. Tas 
mani ļoti iepriecinās, un es varēšu tev sniegt kādu palīdzību, uzsākot  
jauno Dieva bērna dzīvi! 

CPN

Nepastāv tiešu pierādījumu, 
ka šis etiopietis bija pirmais, 
kurš aiznesa Evaņģēliju uz 
Āfriku, taču daudzi vēsturnieki 
piekrīt, ka tas ir iespējams. 
(“Commentary of the Whole 
Bible”, Jamieson, Fausset and 
brown, p.1092.)



Atgriezies

43

Atkārtošanas jautājumi
1. Ko Filips darīja Samarijā? (Sludināja Evaņģēliju.)

2. Kāpēc Dievs sūtīja eņģeli pateikt, ka Filipam jāatstāj pilsēta un 
jādodas uz tuksnesi? (Lai viņš varētu pastāstīt etiopietim Labo Vēsti.)

3. Kāpēc etiopietis devās no Āfrikas uz Jeruzālemi? (Lai pielūgtu 
Dievu.)

4. Ko viņš, braucot mājup, darīja savos ratos? (Lasīja no rakstu ruļļa 
Jesajas grāmatu, kādu Bībeles daļu.) 

5. Kādā ziņā etiopietis bija “pazudis”? (Pazudis savā grēkā – būdams 
tālu no Dieva.)

6. Ko Filips jautāja etiopietim, un ko viņš atbildēja? (“Vai tu saproti, 
ko tu lasi?” “Kā gan to varētu, kad neviens mani nepamāca.”)

7. Par ko bija rakstīts rullī, ko lasīja etiopietis? (Par Jēzu.)

8. Kas notika ar etiopieti, kad Filips viņam palīdzēja saprast Dieva 
Vārda nozīmi? (Viņš ticēja un kļuva par Dieva bērnu.)

9. Kurš „atrada” etiopieti? (Filips, bet, kas vēl jo svarīgāk, – Dievs.)

10. Kāpēc etiopietis gribēja tikt kristīts? (Lai parādītu, ka viņš ir uzticējies 
Jēzum kā Glābējam.)

11. Kas notika ar abiem  vīriem pēc tam, kad etiopietis tika kristīts? 
(Filipu paņēma Svētais Gars; etiopietis priecīgi turpināja ceļu.)

12. Pants, kuru iemācījāmies šodien (Romiešiem 6:23), stāsta mums 
par brīnišķīgu dāvanu. Kas tā ir par dāvanu, un kurš ir samaksājis 
par to? (Dāvana ir mūžīga dzīvība; Dievs samaksāja par to, atdodams 
Savu Dēlu nomirt pie krusta.)
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5. stunda
Sauls – Dieva atgrieztais

Rakstu vieta
Apustuļu darbi 9:1–22.

Centrālā patiesība
Katra dzīvē nepieciešama atgriešanās.

Pielietojums 
Neatpestītajiem: Atgriezies no saviem grēkiem 

pie Jēzus!

Atpestītajiem: Lūdz par citiem...

    ...kas cieš, jo ir atgriezušies pie Jēzus.

    ...par saviem draugiem, lai viņi nāk pie Jēzus!

Bībeles pants
Turpiniet mācīt Romiešiem 6:23.

Uzskate
Attēli: 5–1, 5–2, 5–3, 5–4, 5–5, 5–6, 5–7, 5–8 un 
5–9.

Uzrakstiet uz kartītes centrālo patiesību.

Uzrakstiet uz kartītes vārdu “atgriezies”.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Tētis un māmiņa brauc ar mašīnu.               CP
Katra dzīvē nepieciešama atgriešanās.

Notikumu attīstība
1. Saulam kristiešu vajāšanai ir vajadzīga 

atļauja. (Apustuļu darbi 9:1-2) 
2. Saulam dod atļauju kristiešu vajāšanai, un 

viņš sāk savu ceļojumu. (Apustuļu darbi 9:3)                                   
                                                     CPA

3. Sauls jaunībā studēja Veco Derību. 
                                                          CPN
Māca: Mēs, būdami labi, nevaram nokļūt
Debesīs.
4. Netālu no Damaskas Saulu pārsteidz 

spoža gaisma.
5. Jēzus jautā Saulam: “Kāpēc tu Mani 

vajā?”
6. Sauls saprot, ka Jēzus ir Dieva Dēls, 

apsolītais Glābējs.                          CP
7. Viņš jautā: “Kungs, ko Tu liksi man 

darīt?”
8. Sauls kļūst akls, un viņu aizved uz 

Damasku. (Apustuļu darbi 9:8–9)
9. Sauls lūdz un atgriežas pie Dieva.            

                        CPN
Māca: Tev arī ir jāatgriežas.
10. Dievs liek Ananijam iet un dziedināt 

Saula aklumu (Apustuļu darbi 9:10–16)
11. Dievs lieto Ananiju, lai atjaunotu Saulam 

redzi. (Apustuļu darbi 9:17–19)

Kulminācija

Sauls tiek kristīts un sludina, ka Jēzus ir Dieva 
Dēls. (Apustuļu darbi 9:18–20)

Noslēgums
Visi, kas dzird Saulu runājam, ir pārsteigti par 
pārmaiņām viņā (Apustuļu darbi 9:21–22)
Dievs var izmainīt arī tevi.
Lūgšana.
Dariet sevi pieejamu personīgai sarunai ar bērnu.
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Bībeles panta mācīšana
Bībeles pants

Turpiniet mācīt Romiešiem 6:23. “Grēka alga ir nāve, bet Dieva balva 
ir mūžīgā dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.”

Ievads

Pagājušajā nedēļā mēs runājām par atšķirību starp algu un balvu. 
Kāda tā ir?

Ļaujiet bērniem atbildēt.

Iepazīstināšana

Izlasiet pantu savā Bībelē, un bērni seko līdzi, lasot vārdus no plakāta.

Izskaidrojums

Pamīšus lietojiet paskaidrojumus un atkārtošanu.

Pagājušajā nedēļā esam mācījušies par šausmīgu algu, ko „grēka 
kungs” mums izmaksā.

Tagad padomāsim par nākošo panta daļu, kura ir brīnišķīga.

Tā stāsta mums par balvu.

Kurš dod šo balvu? (Dievs)

Kas ir šī balva? (Mūžīgā dzīvība.)

Ko nozīmē “mūžīga”? (Tā sākas tagad un nekad nebeidzas.)

Kurš ir samaksājis par šo balvu? (Kungs Jēzus samaksāja ļoti augstu cenu, 
lai iegūtu mums šo balvu.)

Kam ir vajadzīga šī balva? (Mums visiem.)

Kāpēc mums ir vajadzīga šī balva? (Mūsu grēku dēļ, jo, kamēr neesam 
pieņēmuši šo balvu, mēs arvien esam “grēka kunga” vergi un esam pelnījuši 
mūžīgu atšķirību no Dieva.)

Cik daudz mums ir jāmaksā par šo balvu? (Nekas! Tā ir dāvana, par ko 
samaksājis Kungs Jēzus.)

Kā mēs iegūstam šo balvu? (Lūdzot Dievu un sakot Viņam, ka esam 
grēcinieki, kas pelnījuši sodu, un lūdzot Viņu dot mums brīnišķīgu balvu, par 
kuru Kungs Jēzus ir samaksājis pie krusta.)

Pielietojums
Neatpestītajiem: Vai savu grēku dēļ joprojām esi ceļā uz mūžīgu 

nāvi? Tas nozīmē mūžīgu atšķirtību no Dieva. Kungs 
Jēzus tika sodīts tavu grēku dēļ.  Tā Jēzus samaksāja 
par lielāko Dieva dāvanu – mūžīgo dzīvību. Šodien 
atgriezies no saviem grēkiem un lūdz Jēzu dāvāt tev 
mūžīgo dzīvību! Tavs grēks tiks piedots, un tava dzīve 
izmainīsies. 
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Atpestītajiem: Ja esi lūdzis Kungu Jēzu būt par savu Glābēju, tad 
tu jau esi saņēmis no Viņa mūžīgās dzīvības balvu. Vai 
tu lūdz par saviem draugiem, kuri vēl aizvien ir ceļā 
uz mūžīgo nāvi? Lūdz Dievam palīdzēt tev nepagurt 
aizlūgt par taviem draugiem, lai arī viņi varētu saņemt 
brīnišķīgo glābšanas un mūžīgās dzīvības balvu!

Atkārtošana

“Aiz skolotāja”

Atkārtojiet pantu kopā ar bērniem vairākas reizes.

Izvēlieties vienu bērnu, lai viņš nostājas aiz jums. Cits bērns klusītiņām 
pienāk un parāda vienu vārdu uz plakāta. Grupa citē visu pantu kopā 
ar rakstu vietu, bet, nonākot pie norādīta vārda, noklusē vārdu un 
sasit plaukstas. Pēc tam pabeidz citēt pantu. Aiz skolotāja stāvošajam 
bērnam jānosauc trūkstošais vārds.

Atkārtojiet vairākas reizes, lai pēc iespējas vairāk bērnu varētu 
piedalīties un minēt izlaisto vārdu. 
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Stunda 

Tētis, mamma un bērni brauca mašīnā, te negaidot viņus apturēja 
policists.

Pieklājīgi, bet stingri viņš teica: “Jūs nevarat braukt tālāk pa šo ceļu. 
Jums nekavējoties ir jāgriežas atpakaļ. Tālāk stipras lietus gāzes ir 
izskalojušas ceļu. Turpināt ceļu ir pārāk bīstami.”

Tēvs bija priecīgs, ka policists brīdināja par briesmām. Viņš veikli 
pagrieza mašīnu, un ģimene turpināja ceļu pa citu, drošāku ceļu.

Šodien mēs dzirdēsim par vīru, kuram bija jāatgriežas, strauji izmainot 
savu dzīvi. Arī viņš tika brīdināts.  Viņu nebrīdināja policists, bet 
Kungs Jēzus.

Mums katram savā dzīvē nepieciešama strauja virziena maiņa.

Attēls 5–1
Šīsdienas varoņa vārds ir Sauls. Stāsts par viņu atrodams Bībelē, 
Apustuļu darbu grāmatā. Protams, ka tas ir patiess, gluži kā katra 
Dieva Vārda daļa. Sauls bija laikabiedrs Filipam un etiopietiem, par 
kuriem mēs mācījāmies pagājušajā nedēļā. Tādi kristieši kā Filips visur 
stāstīja par Kungu Jēzu, un daudzi  ticēja, ka Jēzus patiešām ir Dieva 
Dēls, Dieva Tēva sūtīts pasaules Glābējs. 

Bet bija arī  ebreju vadītāji, kuri neticēja Jēzum. Viņi zināja, ka Jēzus 
tika sists krustā, bet šaubījās, ka Viņš ir augšāmcēlies no mirušajiem, 
un neticēja, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Kad viņi redzēja, ka daudz cilvēku 
kļūst par kristiešiem (Jēzus sekotājiem), viņi ļoti saniknojās un sāka 
ticīgos vajāt. “Vajāt” nozīmē nodarīt kaitējumu un slikti izturēties 
pret kādu ticības dēļ.

Sauls bija viens no šiem cilvēkiem, kas vajāja kristiešus. Viņš uzsāka 
kristiešu vajāšanu Jeruzālemē, pilsētā, kurā Jēzus nomira. Kristiešus 
apcietināja, viņi tika sisti un daži pat nogalināti. Cietsirdīgās izturēšanās 
dēļ kristieši bēga uz citām pilsētām, piemēram, uz Damasku, lai būtu 
drošībā. Sauls nolēma sameklēt viņus, atvest atpakaļ uz Jeruzālemi 
un ielikt cietumā.

Sauls devās pie ebreju augstā priestera un lūdza izsniegt viņam vēstules, 
kas ļautu vajāt kristiešus Damaskā. Ja ebreju vadītāji ieraudzītu šīs 
augstā priestera (tā bija ļoti svarīga persona)  rakstītās vēstules, viņi 
noteikti piešķirtu Saulam pilnvaras meklēt  un arestēt kristiešus.

Augstais priesteris, kas dzīvoja Jeruzālemē, arī neticēja Jēzum un ar 
prieku deva Saulam prasītās vēstules. Sauls sagatavojās apmēram 250 
km (155 jūdzes) garam ceļojumam. Bija jāceļo vairākas dienas, tāpēc 
viņš sapulcināja vīru komandu ar zirgiem, un ceļojums sākās.

Ja tu pazīsti Kungu Jēzu kā savu Glābēju, tu vari palīdzēt mūsdienu 
pasaulē vajātajiem kristiešiem. Tu vari palīdzēt viņiem, lūdzot Dievu. 
Daži kristieši tiek sisti; citur jauniešus padzen no mājām, kad viņi 

Parādiet centrālās patiesības 
kartīti.

Parādiet Damasku kartē. Vecāki 
bērni spēs to īpaši novērtēt. 

Damaskā bija liels skaits 
ebreju, un ir aprēķināts, ka, 
iespējams, tajā bija trīsdesmit 
līdz četrdesmit sinagogas. 

(Dr. Warrwn Wiersbe. “Bible 
Exposition Commentary.”)
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uzticas Jēzum; dažu ticīgo baznīcas tiek nodedzinātas; daudzus 
nogalina. Tu vari pateikties Dievam, ka Viņš ir tik labs pret tevi, un 
aizlūgt par šiem kristiešiem. Mūsdienās daudzi cieš, jo mīl Kungu Jēzu 
un vēlas paklausīt Viņam, gluži kā cieta kristieši, kas dzīvoja pirms 
diviem tūkstošiem gadu, kad dzīvoja Sauls.

Attēls 5–2
Kad Sauls bija zēns, viņš dzīvoja Tarsā. Skolā viņam mācīja Vecās 
Derības grāmatas. Viņš iemācījās desmit baušļus un mēģināja izpildīt 
visas Dieva pavēles. Pastāvēja arī citi, cilvēku izdomāti noteikumi, kuri 
arī bija jāievēro. Sauls mēģināja ievērot tos visus. Viņš kļuva ļoti, ļoti 
lepns un bija pārliecināts, ka iepriecina Dievu, ievērojot likumus. Viņš 
nesaprata, ka ar paša centieniem viņš nekad nebūs pietiekami labs, lai 
iepriecinātu Dievu un nopelnītu ceļu uz Debesīm.

Vai tu saproti, ka nevari nokļūt Debesīs, labi uzvedoties? Patiesībā 
neviens to nevar. Visiem cilvēkiem ir grēcīga daba, tāpēc mums tik 
viegli izdodas slikti rīkoties un grēkot pret Dievu. Bībelē Dievs mums 
saka: “Esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam.” 
(Efeziešiem 4:32) Vai tu vienmēr esi laipns pret citiem? Vai tu vienmēr 
piedod tam, kurš sāpinājis tevi? Nē. Mēs visi uzsākam dzīves ceļojumu, 
dodoties nepareizā virzienā. Daudzi cilvēki domā, ka Debesīs cilvēki 
var nokļūt, darot labu, bet, raugoties no nevainojamā Dieva skatu 
punkta, mūsu labā rīcība nav pietiekami laba.

Vai tu esi kādreiz stāvējis 20 metrus platas upes krastā? Vai vari tagad 
to iztēloties? Tu esi nodomājis pārlēkt pāri upei. Tāpēc tu atkāpies 
dažus soļus, ieskrienies un lec. Tev izdodas ļoti labs lēciens, apmēram 4 
m, bet tu iekrīti ūdenī. Tev pietrūcis ļoti daudz, lai sasniegtu otru upes 
krastu. Pēc tam mēģina lēkt tavs draugs, un viņam izdodas nedaudz 
labāk nekā tev. Viņa lēciens ir 5 m, bet arī viņš piezemējas ūdenī. Tad 
nāk pasaules rekordists tāllēkšanā un lec. Viņa lēciens ir 9 m, bet arī 
viņš iekrīt upē. Lūk, kam līdzinās situācija, kad mēs mēģinām nokļūt 
Debesīs ar labiem darbiem. Varbūt tu saki: “Es esmu nedaudz labāks 
par savu draugu. Es neesmu tik slikts, kā tas cilvēks.” Tomēr neviens 
neatbilst Dieva standartiem. Katra dzīvē nepieciešama atgriešanās. 
Ikvienam ir jāatgriežas no grēkiem un mēģinājumiem glābt sevi, darot 
labu. To vajadzēja iemācīties Saulam.

Attēls 5–3
Ceļā uz Damasku Sauls plānoja, kā viņš meklēs un apcietinās kristiešus. 
Viņš pat domāja, ka, vajājot kristiešus, viņš iepriecina Dievu.

Tas droši vien bija garš, nogurdinošs ceļojums pa putekļainiem ceļiem 
karstā saulē. Sauls ar saviem ceļabiedriem turpināja ceļu. Iespējams, 
ka tālumā viņi jau varēja saskatīt pilsētas sienas, kad notika kaut kas 
pārsteidzošs. Mēs par to varam lasīt Bībelē.

Izlasiet no Bībeles Apustuļu darbi 9:3.
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Attēls 5–4
Pēkšņi spoža gaisma no debesīm apžilbināja ceļotājus, un Sauls 
nokrita zemē. 

Gaismas apstulbināts, viņš gulēja uz ceļa un izdzirdēja kādu balsi, 
saucam viņa vārdu: “Saul, Saul.” 

Droši vien Sauls bija interesēts: “Kas tā par balsi? Kas mani uzrunā 
uz ceļa? Ko šis cilvēks grib no manis?”

Tad Sauls izdzirdēja šos vārdus: “Saul, Saul, kāpēc tu Mani vajā?” 
(Apustuļu darbi 9:4)

Viņš jautāja: “Kas Tu esi, Kungs?” (Apustuļu darbi 9:5)

Balss atbildēja: “Es esmu Jēzus, ko tu vajā.” (Apustuļu darbi 9:5)

Tas bija milzīgs šoks Saulam! Viņš domāja, ka Jēzus ir miris un 
apbedīts. Un tagad Jēzus uzrunāja viņu.

“Jēzum ir jābūt Dievam, ja Viņš runā ar  mani no debesīm, atspīdot 
tik spožai gaismai,” domāja Sauls.

Attēls 5–5
Sauls saprata, ka ir pilnībā kļūdījies domās par Kungu Jēzu. Viņš 
kļūdaini bija domājis, ka Jēzus ir tikai cilvēks. Sauls bija pārliecināts, 
ka rīkojas labi, vajājot cilvēkus, kas tic Jēzum. Sauls bija devies 
savas dzīves ceļojumā, bet noteikti gāja nepareizā virzienā. Viņš bija 
aizgriezies no Dieva. Viņam būtu jāatgriežas.

Līdz šim brīdim Sauls nezināja, kas ir Jēzus. Bet vai tu zini?

Jūs varat pasniegt bērniem mācību par Kungu Jēzu, uzdodot viņiem jautājumus 
līdzīgus šiem.

Kur dzīvoja Jēzus, pirms Viņš nāca pasaulē? (Debesīs kopā ar Savu Tēvu.)

Kā Viņš nāca pasaulē? (Kā mazs bērns Bētlemē.)

Viņš izauga un kļuva par vīru, bet kaut kādā ziņā Viņš atšķīrās no 
jebkura cita jelkad dzīvojoša cilvēka. Kas tā bija par atšķirību? (Viņš 
bija bez grēka.)

Vai Viņš palika miris? (Nē, pēc trim kapā pavadītām dienām Dievs Viņu 
uzmodināja no mirušajiem.)

Vai joprojām Viņš ir dzīvs, un, ja ir, kur Viņš ir tagad? (Jā, Viņš joprojām 
ir dzīvs un dzīvo Debesīs.)

Attēls 5–4 (atkal)
Sauls sāka atskārst, ka Jēzus bija Dieva Dēls, pasaules Glābējs. Viņš, 
trīcēdams bailēs, gulēja uz ceļa un uzdeva jautājumu: “Kungs, ko Tu 
liksi man darīt?” 

Jēzus atbildēja: “Celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara.” 
(Apustuļu darbi 9:6)
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Attēls 5–6
Sauls piecēlās kājās, bet nevarēja vairs redzēt, jo bija kļuvis akls no 
spožās gaismas. Ceļabiedri viņam palīdzēja nokļūt Damaskā.

Viņš gāja pa ielu, ko dēvēja par Taisno ielu, un apmetās pie vīra, kura 
vārds bija Jūda. 

Bībelē rakstīts, ka Sauls, nevarēdams neko redzēt, palika tajā namā 
trīs dienas. Tajā laikā viņš neko neēda un nedzēra. Ko viņš darīja šīs 
trīs dienas? Bībelē rakstīts, ka viņš lūdza Dievu (Apustuļu darbi 9:11). 
Mēs konkrēti nezinām, ko viņš teica savās lūgšanās, bet droši vien 
viņš lūdza Dievu piedot viņam visus viņa grēkus. Viņš teica Dievam, 
ka ir gājis nepareizā virzienā un tagad saprot, kas ir Jēzus, un vēlas 
atgriezties no savu maldu ceļa. Tagad viņš ticēja, ka Jēzus ir Dieva Dēls, 
kas var piedot viņam un vest uz pareizā ceļa, kas ved  uz Debesīm. 

Tas ir tas, kas jādara tev, ja pirms tam nekad neesi lūdzis Jēzu būt 
par tavu Glābēju. Tu neesi bijis nepaklausīgs Dievam tādā veidā kā 
Sauls, jo neesi metis kristiešus cietumā. Bet Dieva Vārdā ir rakstīts, un 
savā sirdī tu zini, ka tā ir patiesība, ka tu (un jebkurš cits) ir grēkojis 
(Romiešiem 3:23). Tu esi dzīvojis, pagriezis muguru Dievam un ejot 
no Viņa arvien tālāk un tālāk. Vai tu vēlies būts citāds? Vai patiesi 
vēlies pagriezt muguru tam, kas neiepriecina Dievu? Vai tu šodien 
uzticēsies Kungam Jēzum kā savam Glābējam?

Bībelē ir rakstīts: “Nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai 
jūsu grēki tiek izdeldēti.” (Apustuļu darbi 3:19) “Nožēlot” nozīmē 
atgriezties no grēka. “Atgriezties” nozīmē mainīt virzienu uz pretējo 
pusi. Atgriezies pie Kunga Jēzus un lūdz Viņu piedot tev un glābt tevi. 
Ja tu atgriezies no grēka un nāc pie Jēzus, tev pieder Dieva apsolījums, 
ka visi tavi grēki tiks izdeldēti (“aizslaucīti prom”). Tie visi tiks piedoti. 
Tā varētu būt visbrīnišķīgākā diena tavā dzīvē! 

Tā noteikti bija brīnišķīga diena Saula dzīvē, kad viņš atgriezās pie 
Jēzus un uzsāka ceļu uz Debesīm. Bet viņš joprojām bija akls. Viņš 
neko nevarēja redzēt. Taču Dievs  bija  sagatavojis viņam brīnišķīgu 
svētību. 

Attēls 5–7
Damaskā dzīvoja kristietis Ananija. 

Dievs parādījās viņam vīzijā (tas ir kas līdzīgs īpašam sapnim) un 
teica: “Ananija, celies, ej uz tā saukto Taisno ielu un uzmeklē Jūdas 
namā tarsieti, vārdā Sauls.” 

Ananija ar grūtībām varēja noticēt savām ausīm un atbildēja: “Kungs, 
es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darījis 
Taviem svētajiem Jeruzālemē; un te viņam ir augsto priesteru pilnvara 
saistīt visus, kas piesauc Tavu Vārdu.” (Apustuļu darbi 9:13–14)

Ananija droši vien domāja: “Noteikti, Dievs nedomā nopietni, lai es 
dotos un runātu ar šo cietsirdīgo, ļauno vīru!”

CPN

Mūsdienās šī iela joprojām ir 
Damaskā, ejot virzienā no ZA uz 
DR, un tās nosaukums joprojām 
ir Taisnā iela – Darb al mustaqim. 
(New Bible Dictionary. IVP.)

Izlasiet šo galveno pantu jūsu 
Bībelē.

Parādiet kartīti ar uzrakstu 
“Atgriezies”.
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Dievs paskaidroja viņam, ka Sauls ir mainījies, ka viņš ir saticis Kungu 
Jēzu un tagad tic Viņam. Tagad viņš arī ir kristietis un lūdz Dievu, 
nevis plāno kristiešu vajāšanas. Dievs teica Ananijam, ka Saulu reiz 
vajās un viņam būs jācieš Kunga Jēzus dēļ.

Iespējams, ka Ananija arvien vēl jutās nobijies, bet viņš apņēmās 
izdarīt to, ko lika Dievs. Viņš sameklēja māju, kurā bija apmeties 
Sauls, iegāja iekšā un laipnā balsī uzrunāja viņu.

“Brāli Saul,” viņš teica.

Kā tev šķiet, kāpēc viņš nosauca Saulu par brāli? Jā, tāpēc, ka tagad 
Sauls bija dēls Dieva ģimenē, tāpat kā Ananija.

“Brāli Saul,” viņš teica. “Kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, mani 
sūtījis, lai tu atkal kļūtu redzīgs un Svētā Gara pilns” (no Apustuļu 
darbi 9:17).

Tūdaļ Saulam kā zvīņas nokrita no acīm, un viņš atkal varēja redzēt.

Tanī dienā Dievs lietoja Ananiju, lai palīdzētu Saulam sākt jaunu, 
izmainītu kristieša dzīvi. Ja tu mīli Kungu Jēzu un esi Dieva ģimenē, 
Viņš var lietot arī tevi. Tu nevari palīdzēt kādam atgūt redzi, bet ir 
viens veids, kā tu vari būt par svētību citiem. Tu vari lūgt Dievu. Tu 
vari lūgt par vajātiem kristiešiem citās zemēs. Tu vari lūgt arī par 
draugiem, kas dzīvo tev kaimiņos. Bībelē Dievs aicina Savus bērnus 
“lūgt bez mitēšanās” (1. Tesaloniķiešiem 5:17). Tas nozīmē, ka tu vari 
lūgt vienmēr, jebkurā laikā un jebkurā vietā. Vai tu lūdz par saviem 
draugiem, lai viņi iepazītu Kungu Jēzu kā Glābēju? Tu vari izveidot 
sarakstu piezīmju grāmatiņā, pierakstot dažu draugu vārdus, un 
lūgt par viņiem katru dienu. Lūdz, lai tava dzīve kalpotu viņiem par 
piemēru. Lūdz, lai Dievs dod tev drosmi uzaicināt viņus uz Labās 
Vēsts pulciņu, lai viņi dzirdētu Evaņģēliju. Dievs var dot tev drosmi 
darīt to, gluži kā Viņš deva drosmi Ananijam, kad viņš bija pārbijies.

Drīz pēc redzes atgūšanas Sauls tika kristīts, apliecinot ka viņš tagad 
tic Kungam Jēzum. Atceries – etiopietis arī to darīja.

Tu pat nevari iedomāties, kas notika tālāk!

Attēls 5–8
Sauls sāka sludināt Damaskā, ka Jēzus ir Dieva Dēls. Sauls pilnībā 
atgriezās pie Dieva. Tā vietā, lai vajātu tos, kuri mīlēja Jēzu, tagad viņš 
pats kļuva par Jēzus sekotāju un gribēja, lai citi dzirdētu par Jēzu un 
sekotu Viņam. Kas par virziena maiņu!

Cilvēki ar grūtībām varēja tam noticēt! Viņi turpināja jautāt cits citam: 
“Vai es dzirdu pareizi? Vai tas nav tas cilvēks, kurš nāca, lai mestu 
kristiešus cietumā? Kā tas var nolikt, ka tagad viņš sludina pilnīgi 
pretēji tam, kādēļ bija nācis?”

Droši vien viņi klausījās ar lielu interesi Saulu. Es domāju, ka liela 
daļa klausītāju arī uzticējās Kungam Jēzum kā Glābējam.
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Attēls 5–9
Ja mums vajadzētu uzzīmēt attēlu, kurā būtu redzams, ka tu stāvi 
blakus Jēzum, uz kuru pusi būtu vērsts tavs skatiens? Vai tu būtu 
pagriezis Viņam muguru? Vai tu joprojām ej savu ceļu, darot to, kas 
neiepriecina Dievu? Ja tas tā ir, tu esi uz bīstama ceļa un tālu prom no 
Dieva. Vai šodien tu atgriezīsies un nāksi pie Dieva? Viņa pavēle ir: 
“Nožēlojiet savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti.” 
(Apustuļi darbi 3:19)

Atceries, ka vārds “nožēlot” nozīmē, ka tu patiesi nožēlo to, ar ko esi 
apbēdinājis vai sadusmojis Dievu un ka esi gatavs novērsties no tā visa.

“Atgriezties” nozīmē izdarīt pagriezienu un doties pretējā virzienā, 
t.i., nākt pie Kunga Jēzus, lai lūgtu Viņam piedošanu un saņemtu no 
Viņa mūžīgās dzīvības dāvanu. Ja tu nekad iepriekš neesi to darījis, 
vai darīsi to šodien klasē vai arī mājās savā guļamistabā? Dievs apsola, 
ja tu nožēlosi savus grēkus un atgriezīsies no tiem, tavi grēki tiks 
izdeldēti (aizslaucīti prom) (Apustuļu darbi 3:19). Vai tas nav brīnišķīgs 
apsolījums? Dievs noteikti izpildīs Savu solījumu, ja tu nāksi pie Viņa.

Šajā brīdī jūs varat skaļi lūgt Dievu, lai Viņš palīdz bērniem atgriezties no 
grēkiem un nākt pie Viņa, lai saņemtu glābšanu.

Es tikko lūdzu Dievu, lai šodien kādi no jums atgrieztos pie Viņa un 
saņemtu glābšanu. Ja nekad neesi to lūdzis, dari to šodien. Ja vēlies, 
lai es to paskaidroju tev sīkāk, atnāc un aprunājies ar mani. Es būšu 
šeit (norāda vietu). Protams, ka vienīgi Dievs var izdeldēt tavus grēkus, 
bet, ja tev ir nepieciešama palīdzība, lai uzzinātu, kā atgriezties no 
grēkiem un nākt pie Dieva, nāc aprunāties ar mani. Pienāc pie manis 
pēc nodarbības, un es ar Bībeles palīdzību paskaidrošu tev, ko Dievs 
vēlas, lai tu darītu.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kad Sauls bija zēns, ko viņš domāja, kā var patikt Dievam? 

(Ievērojot likumus un mēģinot būt labam.) 

2. Kas Sauls izauga, ko viņš darīja ar kristiešiem Jeruzālemē? (Viņš 
vajāja kristiešus un dažus pat nogalināja.)

3. Kāpēc Sauls devās uz Damasku? (Arestēt Jēzus Kristus sekotājus un 
atvest viņus atpakaļ uz Jeruzālemi.)

4. Pa ceļam uz Damasku ar Saulu kaut kas notika. Ko viņš ieraudzīja 
un dzirdēja? (Viņš ieraudzīja spožu gaismu no debesīm; viņš dzirdēja 
Jēzu runājam ar viņu.)

5. Ko Dievs lietoja, lai palīdzētu Saulam atgūt redzi pēc tam, kad 
viņš kļuva akls no spožās gaismas? (Ananiju.)

6. Mēs iemācījāmies, ka “grēka alga ir nāve”. Kas šajā pantā ir 
domāts ar vārdu “nāve”? (Atšķirtība no Dieva uz mūžīgiem laikiem.)
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Izlasiet šo galveno pantu no 
jūsu Bībeles.

Norādiet piemērotu vietu 
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7. Kāda ir atšķirība starp “algu” un “balvu”? (Algu tu saņem par darbu; 
lai iegūtu balvu jeb dāvanu, tev nav jāstrādā, tu vienkārši saņem to.)

8. Kas ir brīnišķīga Dieva dāvana, un kurš ir samaksājis par to? 
(Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve; Kungs Jēzus samaksāja par to, atdodot 
Savu dzīvību.)

9. Dievs pavēl mums nožēlot grēkus un atgriezties. Ko nozīmē 
“nožēlot”? (Atzīt savus grēkus un labprātīgi vēlēties atgriezties no tiem 
un mēģinājumiem glābt sevi ar labiem darbiem.)

10. Ko nozīmē “atgriezties”? (Ar Dieva palīdzību veikt pagriezienu, 
novēršoties no grēka; atgriezties pie Jēzus un uzticēties Viņam kā savam 
Glābējam.)

11. Ko Dievs apsola darīt, ja mēs atgriezīsimies no grēka un 
griezīsimies pie Viņa? (Viņš izdeldēs jeb aizslaucīs prom mūsu 
grēku.)

12. Kā Sauls parādīja cilvēkiem Damaskā, ka viņš ir atgriezies? 
(Viņš tika kristīts un sāka sludināt, ka Jēzus ir Dieva Dēls.)
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6. stunda
Atkārtošanas stunda

Pirms uzsākt jaunu stundu ciklu, būtu lietderīgi atkārtot piecas mācītās 
stundas.

Interesants veids, kā to varētu darīt, ir sarīkot atkārtošanas viktorīnu. 
Izmantojiet pievilcīgu uzskati, kas palīdz sekot līdzi iegūto punktu 
skaitam. Bērnu atbildes ļaus jums uzzināt, cik daudz viņi atceras un 
kas jums turpmāk būtu jāakcentē. 

Laikā, kad atkārtojat katru stundu, ātri parādiet stāsta attēlus.

Caķejs – Jēzus Kristus atrasts un izmainīts
1. Parādiet kartīti ar vārdu “izmainīts”. Kurš cilvēks tika 

izmainīts? (Caķejs)

2. Parādiet attēlu 1–1. Kāds bija viņa amats, un kur viņš dzīvoja? 
(Muitnieks; Jērikā.)

3. Parādiet attēlu 1–4. Kā viņš ieraudzīja Jēzu? (Viņš uzkāpa 
kokā.)

4. Kādā veidā Caķejs tika izmainīts? (Iekšēji – viņa grēki tika 
piedoti; ārēji – viņš kļuva par godīgu cilvēku. Pieņemiet vienu vai 
otru atbildi.)

Mefibošets – pieņemts ķēniņa ģimenē
5. Parādiet kartīti “pieņemts.” Kurš tika uzņemts? (Mefibošets)

6. Parādiet attēlu 2–6. Kurš uzņēma viņu savā ģimenē? (Ķēniņš 
Dāvids.)

7. Parādiet attēlu 2–6. Kāpēc Mefibošets, ierodoties Dāvida pilī, 
bija pārbijies? (Mefibošets bija Dāvida ienaidnieka ģimenes loceklis,  
tādēļ viņam draudēja nāve.)

8. Kādā veidā Mefibošets norāda uz Dieva priekšā neatpestītu 
cilvēku? (Mēs arī esam kropļi, jo nestaigājam Dieva ceļus un esam 
Viņa ienaidnieki.)

9. Vai Dievs uzņem Savā ģimenē cilvēkus tādēļ, ka viņi ir labi, 
vai Savas lielās mīlestības dēļ? (Dieva mīlestības dēļ.)
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Noa – izglābts no iznīcības
10. Parādiet vārdu “izglābts”. Kādi cilvēki tika izglābti? (Noa un 

viņa ģimene.)

11. Parādiet attēlu 3–7. No kā viņi tika glābti? (No nāves plūdu 
laikā.)

12. No kā tev un man jātiek glābtiem? (No soda par mūsu 
grēkiem.)

13. Parādiet attēlu 3–6. Kāds ir vienīgais Dieva dotais glābšanas 
ceļš? (Uzticēšanās Kungam Jēzum, kurš mūsu dēļ nomiris pie 
krusta.)

Etiopiešu mantzinis – Dieva atrasts
14. Parādiet kartīti ar vārdu „atrasts” un attēlu 4–2. Kurš vīrs tika 

atrasts tuksnesī? (Etiopietis)

15. Viņu atrada Filips un vēl kāds. Kurš? (Dievs)

16. Parādiet attēlu 4–3. Kur ir pazuduši zēni un meitenes? (Grēkā)

Bībeles panti
17. Vai vari pabeigt šo pantu? „Cilvēka Dēls ir nācis... (..meklēt 

un glābt pazudušo” Lūkas 19:10).

18. Mēs esam iemācījušies arī pantu, kas stāsta par brīnišķīgu 
Dieva dāvanu. Kas ir šī dāvana, un kā mēs to iegūstam? 
(Mūžīgā dzīvība. Ticot, ka Dievs vēlas to mums dot, lūdzot Viņu 
un pieņemot mūžīgās dzīvības dāvanu.)

Sauls – Dieva atgrieztais
19. Parādiet attēlu 5–2. Kad Sauls bija mazs zēns, viņš jau gāja 

nepareizā virzienā. Kāda nepareiza izpratne viņam bija par 
patikšanu Dievam un nokļūšanu Debesīs? (Viņš domāja, ka 
var nokļūt Debesīs, ievērojot daudzus noteikumus un būdams labs.)

20. Parādiet attēlu 5–3. Ceļā uz Damasku Sauls joprojām gāja 
nepareizā virzienā. Vai vari izskaidrot, kā tieši? (Viņš domāja, 
ka iepriecina Dievu, vajājot kristiešus.)

21. Parādiet attēlu 5–4. Ko Sauls saprata, kad Kungs Jēzus 
uzrunāja viņu ceļā uz Damasku? (Viņš saprata, ka Kungs 
Jēzus ir Dievs; saprata, ka līdz šim savā dzīvē bija gājis nepareizā 
virzienā.) 

22. Parādiet kartīti ar vārdu „atgriezies”. Kāpēc katram no mums 
vajag atgriezties? (Tāpēc, ka mēs esam grēcinieki un mums ir 
nepieciešama Dieva piedošana.)
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23. Parādiet attēlu 5–9. Mums ir jāatgriežas no kaut kā un  jānāk 
pie kāda. No kā mums ir jāatgriežas un pie kā jānāk? 
(Jāatgriežas no grēkiem un jānāk pie Jēzus.)

24. Parādiet attēlu 5–8. Kā Sauls parādīja, ka ir atgriezies no 
grēkiem pie Jēzus? (Viņš tika kristīts un sāka stāstīt citiem 
cilvēkiem par Jēzu Kristu.)

 



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

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

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

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

Izskaidrojiet, kā tikt pestītam
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs 
Viņš.
Izmantojiet Bībeles pantus (Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Ap. d. 16:31; 
Rom. 6:23 vai 10:13).
Ko Tas Kungs grib, lai darītu tu?
Ko darīs Tas Kungs?
Brīdiniet par grūtībām.
Jautājiet: “Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?”
Iedrošiniet bērnu lūgt dzirdami (ja viņš ir gatavs).

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

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

Nokopējiet, izgrieziet un turiet savā Bībelē 
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