Bērnu sagaidīšana
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Ievads

15 minūtes

Sagaidiet bērnus un aiciniet, lai viņi traukā vai grozā ieliek ziedojumu.
Atzīmējiet atnākušos. Palīdziet iesaistīties nodarbēs, lai modinātu interesi par
nodarbību. Ja nodarbībai laika ir maz, sāciet to ierastajā kārtībā vai ar Bībeles
stāstu.
Katram bērnam iedodiet šīs nodarbības aprakstam pievienotās 6. darbalapas kopiju. Aiciniet bērnus padomāt, ko viņi ņemtu līdzi ceļojumā.
Palīdziet novilkt līnijas no bērnu izvēlētajiem priekšmetiem uz koferi.
Izkrāsojiet zīmējumu. Attēlotos priekšmetus bērni var izgriezt un ielīmēt koferī. Runājiet par to, kā izpaužas Dieva rūpes par mums.
Parādiet bērniem mugursomu vai koferi un dažādus ceļojuma piederumus (karti, apģērbu, zobu birsti, Bībeli, rotaļlietu utt.). Rosiniet bērnus
sakārtot ceļasomu, izvēloties lietas, kas viņiem varētu būt vajadzīgas
brīvdienu ceļojumā vai apciemojot draugu. Varat izklāt plakātu A, uz
kura attēlota pilsēta, un ļaut bērniem ar rotaļlietu palīdzību iztēloties,
ka viņi dodas ceļojumā. Pasakiet, ka šodien viņi no Bībeles uzzinās par
kādu vīru, kam bija jādodas tālā ceļā, un par to, kā Dievs rūpējās par
viņu. Dievs mīl arī mūs un rūpējas par mums, kad kaut kur dodamies.
Kad laiks pāriet pie stundas galvenās daļas, izmantojiet kādu signālu, lai
bērni zinātu, ka jāsakārto mantas.

Liturģiskās norises un tradīcijas
Varat sākt ar piedāvāto ievada svētbrīdi. Grāmatas beigās 1. papildlapā
atrodams arī garāks svētbrīdis, ieteicamās dziesmas un lūgšanas, kā arī
idejas dzimšanas un kristību dienu svinēšanai. 2. papildlapā sniegti ieteikumi, kā iepazīstināt bērnus ar Baznīcas gadu.
Dziediet

“Šī ir tā diena” (DMS)

Sāciet:

Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.

Lūdziet:

Paldies Tev, Jēzu,*
ka Tu mūs mīli.*
Palīdzi mums sadzirdēt*
un iepazīt Tevi.*
Paldies Tev par šo dienu. Āmen.*
* Katru frāzi atkārtojiet vēlreiz kopā ar bērniem.

Sviniet
dzimšanas dienas, kristību dienas un citus īpašus notikumus.
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Ievadot Dieva vārdā
Norāde
skolotājam
Ja grupā ir
bērni, kas lieto
dzirdes aparātu,
pārliecinieties,
vai viņi redz jūsu
lūpu kustības, kad
runājat roku lelles
tekstu. Runājiet
parastā balsī.

Norāde
skolotājam
Pārbaudiet, vai ceļā
nav kādu šķēršļu.
Aiciniet bērnus
nolikt rokas uz
priekšā stāvošā
bērna pleciem.
Ejiet lēnām.

2

Dieva vārds
15 minūtes

Sagatavošanās. Izveidojiet telti, pārsedzot ar segu vai palagu četrus
krēslus vai galdiņu. Ar Asniņa palīdzību aiciniet bērnus uz telti.
Skolotājs:

“Bērni, Asniņš šodien ir sagatavojis mums pārsteigumu. Viņš
vedīs mūs īpašā ceļojumā.”

Asniņš:

“Jā, te es esmu. Vai esat gatavi doties ceļā?”

Skolotājs:

“Gandrīz. Kurp tu mūs vedīsi?”

Asniņš:

“Nē, to es nedrīkstu jums teikt, skolotāj. Tas būs pārsteigums!
Aizveriet acis, un dosimies ceļā!”

Skolotājs:

“Labi. Zēni un meitenes, vai esat gatavi sekot Asniņam? Vai jūs
uzticaties Asniņam un ļausit viņam atklāt noslēpumu?” (Aiciniet bērnus sastāties citam aiz cita, sadoties rokās, aizvērt acis
un sekot jums un Asniņam uz telti.)

Asniņš:

“Klāt esam! Un ceļā nekas slikts nav atgadījies. Tas ir tāpēc, ka,
lai gan neredzējāt, kurp ejat, jūs zinājāt, ka es aizvedīšu jūs pa
drošāko ceļu. Jūs man uzticējāties.”

Skolotājs:

“Jā, Asniņ, mēs tev uzticējāmies. (Paskatieties uz telti.) Un cik
jauku pārsteigumu tu mums esi sagatavojis!” (Ļaujiet bērniem
sasēsties teltī vai arī pēc kārtas iet iekšā un nākt ārā no telts.)

Jautājiet:

Kā jums, zēni un meitenes, patīk šī telts? Vai kāds no
jums kādreiz jau nakšņojis teltī? Vai jūs gribētu dzīvot
teltī? Bībelē stāstīts par kādu vīru vārdā Ābrāms. Viņu
sauc arī par Ābrahāmu, un tā viņu sauksim arī mēs.
Kādu dienu Dievs lika Ābrahāmam atstāt savas mājas
un doties uz kādu citu zemi. Šī zeme atradās tālu prom
no tās vietas, kur Ābrahāms bija uzaudzis. Kamēr Ābrahāms un viņa ģimene bija ceļā uz jauno vietu, viņi dzīvoja teltīs. Kā tu justos, ja Dievs liktu tev sakravāt visas
tavas mantas un doties prom no mājām? Noklausīsimies
Bībeles stāstu, lai zinātu, kā rīkojās Ābrahāms.

Dieva vārda stāstījums
Sagatavošanās. Stāstot par Ābrahāma ceļojumu vai klausoties stāsta
ierakstu (CD), iesaistiet bērnus notikuma attēlošanā. Ar iztēles palīdzību
kopīgi sakravājiet ceļasomu un soļojiet apkārt telpai vai uz vietas. Izmantojot klučus, attēlojiet altāra celšanu. Varat izlikties, ka kraujat akmeņus.
Nometieties ceļos, lai pateiktos Dievam. Pirms sākat stāstīt, parādiet
bērniem Bībeli, lai viņi saprastu, ka tas ir patiess Bībeles notikums.
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Piebilde. No 6. līdz 8. nodarbībai tiek minēts vīrs vārdā Ābrahāms, lai
gan Bībelē lasām, ka te aplūkoto notikumu laikā viņa īstais vārds vēl joprojām
ir Ābrāms. Tas tiek darīts tāpēc, lai nesamulsinātu mazākos bērnus. Ja grupā ir
vecāki bērni un, jūsuprāt, viņi neapmulsīs, varat minēt arī vārdu Ābrāms (līdz
8. nodarbībai, kurā tiks izskaidrots, kā un kāpēc šis vārds tika mainīts).
Sakiet:

Dievs mīlēja Ābrahāmu, un Ābrahāms mīlēja Dievu.
Ābrahāmam bija daudz mājlopu un kalpu, un arī daudz
naudas. Viņš dzīvoja skaistā vietā. Kādu dienu Dievs teica Ābrahāmam: “Atstāj savas mājas, savus draugus un
savu zemi. Es gribu, lai tu dodies uz tālu, tālu zemi, kuru
Es tev parādīšu.”
Ābrahāms domāja par savām mājām un draugiem, kurus viņš vairs neredzēs. Viņš domāja par jauno zemi, ko
Dievs viņam dos. Ābrahāms nepazina nevienu, kas dzīvo tur – jaunajā vietā. Viņš nezināja pat to, kurp viņam
jādodas un kā tur nokļūt! Viņš gudroja, ko gan ņemt
līdzi ceļā un kā tas būs – dzīvot citā vietā.
Dievs neatbildēja uz Ābrahāma jautājumiem. Taču Dievs
viņam deva apsolījumu. Viņš teica Ābrahāmam: “Es tev
došu daudz labuma šajā zemē. Es došu tev lielu ģimeni
un svētīšu tevi īpašā veidā.”

Norāde
skolotājam
Izmantojiet
dažādas metodes:
stāstīšanu,
demonstrēšanu
un skeču, lai
palīdzētu bērniem
(sevišķi bērniem
ar īpašām
vajadzībām)
izprast Bībeles
stāstu. Ja bērni
izspēlē skeču,
viņi labāk atceras
detaļas un
notikumu secību.

Ābrahāms zināja, ka Dievs viņu mīl un rūpēsies par viņu.
Ābrahāms zināja, ka viņš var paļauties uz Dieva apsolījumiem. Tā nu Ābrahāms un viņa sieva Sāra sakravāja visas savas mantas. Izliecieties, ka kravājat mantas. Viņi
ņēma līdzi savu ģimeni, kalpus, lopus un visu, kas tiem
piederēja, un devās ceļā uz zemi, ko Dievs bija apsolījis
viņiem dot.
Viņi gāja un gāja, un gāja. Ejot pa priekšu, vediet bērnus
apkārt telpai – kā ceļojumā. Beidzot viņi nonāca jaunajā
zemē. Tomēr Ābrahāms joprojām nezināja, kurp tieši
Dievs viņus ved. Viņš joprojām nebija saņēmis atbildes
uz saviem jautājumiem.
Kādu dienu Ābrahāms ar savu ģimeni nonāca pie liela
ozola. Apstājieties un norādiet uz “zemi” sev apkārt. Šajā vietā Dievs deva Ābrahāmam īpašu apsolījumu. Viņš teica:
“Šī ir tā zeme, ko Es došu taviem bērniem un bērnubērniem, un visiem viņu bērniem.”
Ābrahāms priecājās, ka viņa bērni dzīvos šajā vietā pie
ozola. Viņš priecājās, ka Dievs apsola viņus svētīt. Lai
pateiktos Dievam par ceļa parādīšanu un rūpēm, Ābrahāms uzcēla altāri. Izmantojiet klučus vai attēlojiet, ka kraujat kaudzē akmeņus.
Arī pēc tam Ābrahāms ar savu ģimeni gāja no vietas
uz vietu, sekodami Dieva norādījumiem un uzticēdamies
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Dievam. Pagāja ilgs laiks, kamēr Ābrahāms saņēma atbildes uz visiem saviem jautājumiem. Tomēr viņš zināja,
ka ir Dieva bērns un ka Dievs rūpēsies par viņu. Ābrahāms uzticējās Dieva apsolījumam, ka caur viņu un viņa
ģimeni būs svētītas visas tautas.
Ābrahāmam doto apsolījumu Dievs piepildīja tad, kad
piedzima Jēzus. Jēzus ir cēlies no Ābrahāma ģimenes.
Viņš bija tā īpašā svētība, kuru Dievs bija apsolījis Ābrahāmam. Caur Jēzu mēs visi saņemam svētību, jo Viņš mira
pie krusta un tādējādi samaksāja par mūsu grēkiem. Jēzus
mīlestība un piedošana reiz mums ļaus mūžam dzīvot
kopā ar Viņu mūsu mājās debesīs (debesu mājās). Dievs
piepildīja Savu solījumu sūtīt Jēzu pasaulē. Mēs droši varam uzticēties visam, ko Dievs apsolījis Bībelē!

Atkārtojums
Sagatavošanās. Jums būs vajadzīgas nodarbības lapas no skolēnu
burtnīcām, krītiņi (zīmuļi) un uzlīmes ar altāri, koku un ganāmpulku.
Pārrunājiet nodarbības lapā uzdotos “Padomā!” jautājumus. Palīdziet
bērniem izdomāt, par ko varam pateikties Dievam. Īpaši uzsveriet, ka galvenais, par ko varam pateikties Dievam, ir mūsu Pestītājs Jēzus. Iedodiet bērniem uzlīmes, kas domātas lapas pirmajai pusei. Tad kopīgi izpildiet kustību
dzejoli un punktiņu attēlu lapas otrā pusē.

Bībeles pants
Sagatavošanās. Jums būs vajadzīga dziesmu grāmata (MEBKSTK), Bībele un CD. Izlasiet pantu no Bībeles: “[Dievs] gādā par jums.” (1. Pēt.
5:7.) Varat klausīties tā ierakstu CD.
Sakiet:

Ābrahāma ilgajā ceļojumā Dievs bija kopā ar viņu. Dievs
rūpējās par Ābrahāmu. Dievs rūpējas arī par mums. Aiciniet katru bērnu pateikt, kā Dievs par viņu rūpējas. Dziediet
dziesmu “Jēzus rūpējas par mani” (MEBKSTK).

3

Mūsu dzīve

20 minūtes

Augot ar Dieva vārdu
Sagatavošanās. Jums būs vajadzīga plakāta D tā puse, kas saucas
“Dievs gādā par jums”.
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Aiciniet bērnus iztēloties, ka viņiem jāpārceļas uz citu māju. Izliecieties,
ka sakravājat mantas un nesat tās uz mašīnu.
Jautājiet:

Kā būtu, ja jums vajadzētu atstāt visus draugus un pārcelties uz jaunu dzīvesvietu? Vai jūs ilgotos pēc saviem
draugiem? Vai domātu par to, kā izskatīsies jaunajā
mājvietā? Vai tur būs zēni un meitenes, ar ko rotaļāties?
Vai jūs viņiem patiksit?
Ir daudz dažādu jautājumu, ko mēs gribētu noskaidrot
par jaunajām mājām, vai ne? Arī Ābrahāmam bija daudz
jautājumu! Uz visiem Ābrahāma jautājumiem Dievs neatbildēja, taču Viņš apsolīja rūpēties par Ābrahāmu un svētīt viņa dzīvi jaunajā mājvietā. Ābrahāms ticēja, ka Dievs
par viņu rūpēsies. Vai Dievs rūpējās par Ābrahāmu? Jā,
Dievs Ābrahāmam parādīja labu vietu, kur dzīvot. Dievs
viņu svētīja.

Norāde
skolotājam
Pievērsiet uzmanību
bērniem ar redzes
traucējumiem.
Katram šādam
bērnam pieaiciniet
palīgā kādu citu.
Pārbaudiet, vai
nekas neaizsedz
viņu skata
laukumu.

Ne vienmēr mēs saprotam, kāpēc kaut kas notiek tā un
ne citādi. Dažkārt mēs bēdājamies un jūtamies vientuļi
vai sāpināti. Tomēr mēs varam paļauties, ka Dievs par
mums parūpēsies. Bībelē teikts: “[Dievs] gādā (rūpējas)
par jums.” Pastāstiet, kā Dievs rūpējas par jums. Parādiet
plakāta D pusi “Dievs gādā par jums”. (Viņš dod mums ēdienu, apģērbu, mājas, vecākus utt.) Palīdziet bērniem izprast, ka
Dievs ik dienas bagātīgi dod visu, kas dzīvē nepieciešams. Esiet
iejūtīgi pret bērniem, kuri cieš trūkumu vai kuriem nav vecāku.
Kas Dievam rūpēja visvairāk? Ko Viņš darīja, lai mūs
glābtu no grēka? (Viņš sūtīja Jēzu samaksāt par mūsu grēkiem un Kristībā (caur Kristību) dara mūs par Saviem bērniem.
Viņš vedīs mūs uz debesīm.)

Praktisko darbu lapa
Sagatavošanās. Izdaliet bērniem praktisko darbu lapas, uzlīmes, zīmuļus vai krītiņus un šķēres. Aiciniet, lai bērni pabeidz zīmēt attēlā redzamo
bērnu līdzīgu sev. Tad izgrieziet gan šo, gan Ābrahāma figūru un pārlokiet pa norādīto līniju. Šādi pagatavotas figūras varēs izmantot stāstījuma laikā. Pārlokiet arī lapu, lai parādītu Ābrahāma ceļojumu. Pēc tam
lapu atlokiet un kopīgi apspriediet otrā pusē redzamos attēlus.
Sakiet:

Ābrahāms domāja, ka dzīvos tajā zemē, kur bija uzaudzis. Taču Dievam bija cits plāns. Dievs gribēja, lai Ābrahāms dodas uz citu zemi. Velciet ar pirkstu pa attēloto ceļu vai pārvietojiet pa to Ābrahāma figūru. Uzzīmētā ceļa malā piestipriniet uzlīmes ar altāri un
telti. Dievs Ābrahāma ģimeni bija izredzējis kādam
ļoti svarīgam nolūkam. Viņš bija paredzējis, ka pēc
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daudziem, daudziem gadiem Ābrahāma pēcnācēju ģimenē piedzims Jēzus. Dieva plāns bija sūtīt Jēzu, lai izglābtu mūs no grēkiem. Rosiniet izkrāsot lappusi un pielīmēt
Jēzus Bērna uzlīmi.
Dievam ir plāns arī tavai dzīvei. Apskatiet lapas otru pusi.
Dievs tevi ļoti mīl. Viņš grib, lai tu būtu Viņa ģimenes
daļa. Tāpēc Kristībā Dievs nomazgā tavus grēkus un
dara tevi par Savu bērnu. Norādiet uz kristāmtrauku. Pielīmējiet mazulīša uzlīmi. Dievs apsola visu mūžu būt kopā ar
tevi un rūpēties par tevi. Velciet ar pirkstu pa attēloto ceļu
vai pārvietojiet pa to iepriekš pagatavoto bērna figūru. Stāstiet
par attēlotajām situācijām. Uzsveriet, ka Dievs katrā situācijā
ir kopā ar mums, un paskaidrojiet bērniem, kā tas izpaužas.
Dievs vēlas, lai tu nāktu uz baznīcu un svētdienas skolu,
lai tu vairāk uzzinātu par Viņu un par to, ko Viņš saka
Bībelē. Pielīmējiet Bībeles uzlīmi. Dievs vēlas, lai tu zinātu,
ka Viņš ir kopā ar tevi pat grūtībās. Viņš palīdzēs tev
dzīvot un mīlēt citus cilvēkus.
Tomēr dažkārt mēs darām to, kas nav pareizi. Mēs gribam, lai viss notiek pēc mūsu prāta. Mēs neklausāmies,
ko Dievs saka Bībelē. Mēs grēkojam. Tieši tāpēc Dievam
vajadzēja sūtīt Savu Dēlu Jēzu nomirt pie krusta. Pievienojiet attēlam krusta uzlīmi. Tā kā Jēzus nomira par mums,
mēs varam dzīvot kopā ar Viņu debesīs. Norādiet uz attēlu ar Jēzu un bērniem. Aiciniet, lai bērni pielipina uzlīmes ar
bērnu sejiņām un uzzīmē arī savu seju. Dieva plāns ir vislabākais plāns!

Par liturģiju
un baznīcu
Pēc Lutera
domām, viens no
iemesliem, kāpēc
vajadzīgs altāris, ir
nepieciešamība pēc
vietas, kur pielūgt
un slavēt Dievu un
no kurienes dzirdēt
Dieva vārdus.
Aiciniet, lai bērni
baznīcā atrod altāri
un pavēro, kur stāv
mācītājs.
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Kamēr bērni darbojas, atskaņojiet (sk. nošu pielikumu) Pirmo ticības
artikulu un tā skaidrojumu. Šis teksts atgādina, ka Dievs mūs mīl un rūpējas
par mums.

4

Noslēgums

10 minūtes

Dziesmas un lūgšanas
Dziediet

“Jēzus rūpējas par mani” (MEBKSTK)
“Mazā dziesmiņa” (MEBKSTK)

Atskaņojiet “Tavs esmu, Tavs es būšu” (DZG, 273. dz.)
Izskaidrojiet bērniem nesaprotamos vārdus. Tad atskaņojiet
dziesmu vēlreiz un aiciniet, lai bērni mēģina dziedāt līdzi un
izpildīt kustības, piemēram, smaidīt, pacelt rokas, salikt rokas
lūgšanā.

Lūdziet

Norādiet uz altāri svētdienas skolas telpā. Atgādiniet bērniem,
ka Ābrahāms uzcēla altāri, lai pateiktos Dievam par Viņa rūpēm. Nometieties ceļos un lūdziet: “Mīļais Tēvs, Tu rūpējies
par Ābrahāmu un svētīji viņu, kā biji apsolījis. Palīdzi
mums atcerēties, ka arī mēs varam uzticēties tam, ko
Tu esi solījis Bībelē, – ka Tu rūpēsies par mums! Īpaši
Tev pateicamies, ka Tu sūtīji Jēzu būt par mūsu Pestītāju.
Āmen.”

Ja laiks atļauj...
Cienasts
Uzbūvējiet altāri no īsiem cepumu salmiņiem un pastilām (mini zefīriem)
vai mīkstām konfektēm.

Pārdomām
Kuriem grupas
bērniem ir īpašas
vajadzības? Ko es
varu darīt, lai viņi
pēc iespējas labāk
uztvertu nodarbībā
notiekošo?

Pieaugot darbībā
1. variants. Uzceliet altāri no klučiem. Palīdziet bērniem nosaukt Dieva
dotās svētības dažādas izpausmes un slavēt par tām Dievu.
2. variants. Dodieties ekskursijā uz baznīcu. Aiciniet bērnus baznīcā atrast altāri. Pārrunājiet, kas redzams uz altāra, un lūdziet mācītāju par to pastāstīt bērniem.

6. nodarbība

71

6. darbalapa
Ko tu ņemtu līdzi ceļojumā?
Saliec koferī to, kas tev varētu būt nepieciešams.

72

6. nodarbība

