23. PSALMS - ROKASSPRĀDZE
Mērķis – vadīt uz 23. Psalma teksta izpratni, veidojot materiālu, kas
ikdienā atgādina un palīdz atcerēties Bībeles tekstu.
1 rokassprādzes pagatavošanai nepieciešams –
- 10 pērlītes – balta, zaļa, zila, caurspīdīga, melna, brūna,
dzeltena, pelēka/sudraba, sarkana, zelta.
- 30 cm aukliņa
- Ja aukliņa tāda, kas spurojas, noderēs arī šķēres.
Materiāli pieejami – www.perles.lv, www.nikasasn.lv, u.c.
Darba gaita
- Iedod katram bērnam sagatavotu materiālu komplektu. Vēlams, lai būtu pieejamas papildus
pērlītes, ja gadījumā kāda pazūd vai nav caurverama.
- Vadītājs paskaidro pēc kārtas katru psalma sadaļu, veidojot savu rokassprādzi un aicinot
bērnus veidot savas rokassprādzes.
- Apsien rokassprādzi ap roku. Šo materiālu iespējams izmantot arī kā grāmatzīmi, tikai tad
pērlītes jāsaver aukliņas galā.
Esam gatavi sākt? Ja esi gatavs, parādi to, iesienot aukliņas vidū mezglu.
Tas Kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. (balts)
Dāvids bērnībā bija aitu gans. Šo psalmu Dāvids raksta domājot par Dievu kā par ganu, un sevi kā par
aitu, kuru Dievs gana.
*****
Aitas pārsvarā ir baltas, tādēļ arī pirmā pērlīte, kuru uzveram uz aukliņas, ir balta.
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Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās (zaļš).
Dāvids ganīja aitas vietās, kas bija kalnainas, un ne visur bija atrodama laba zāle, tādēļ viņš jo īpaši
priecājas, ka Gans vada viņu zāļainās ganībās.
*****
Zāļainas ganības, protams, ir zaļas, tādēļ arī kā otro pērlīti uz aukliņas uzliekam zaļo pērlīti. Zaļā
krāsa var atgādināt arī par tādiem gardumiem kā zirņi, arbūzi, kivi, salāti, skābenes, gurķi, kurus arī
visus mums dod Dievs.
Viņš mani vada pie skaidra ūdens (zils).
Kad esam paēduši, mums vajag arī padzerties. Dāvids saka, ka Dievs vada viņu pie skaidra ūdens,
nevis pie saduļķota, piesārņota, bet skaidra, dzidra, garšīga ūdens.
*****
Daudz ūdens kopā izskatās zilgans, tādēļ kā nākamo liekam zilo pērlīti.
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Viņš atspirdzina manu dvēseli
un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ (caurspīdīgs).
Kad esam paēduši un padzēruši, vēders vairs nekurkst. Bet, vai tas ir viss, kas cilvēkam vajadzīgs? Nē,
Dāvids saka, ka Dievs arī atspirdzina Viņa dvēseli! Dievs dod prieku, spēku, iedrošinājumu! Un vada pa
taisnības ceļiem! Tie ir ceļi, kuros nav meli, izlikšanās, dusmas, aprunāšana.
*****
Tie ir causpīdīgi ceļi, bez paslēptām bedrēm un slazdiem. Un arī nākamā pērlīte ir caurspīdīga, kā
taisnības ceļi, kuros Dievs vada mūs Sava Vārda dēļ.
4

Jebšu es arī staigāju tumšā ielejā,
taču ļaunuma nebīstos, jo Tu esi pie manis (melns),
Arī staigājot pa taisnības ceļiem, šie ceļi kādreiz ved cauri tumšām ielejām. Kādreiz tā ir slimība,
citreiz kāda tuva cilvēka zaudējums, kādreiz dabas katastrofas.
*****

Piķa melna nakts, tādas ir tumšās ielejas, tāda arī būs nākamā pērlīte – melna. Tomēr arī tādā tumsā
mums nav jābīstas, jo Dievs ir ar mums!
Tava gana vēzda un Tavs gana zizlis mani iepriecina (brūns).
Ganiem parasti rokās ir kāda nūja, uz to viņi paši atspiežas, ar to viņi padzen lopus, kādreiz arī kādu
nedaudz pārmāca. Dāvids saka, ka viņu šī gana vēzda iepriecina.
*****
Gana nūja, ja tā ir no koka, ir brūngana. Tad nu nākamā pērlīte arī lai ir brūnā krāsā.
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Tu klāj man galdu, maniem ienaidniekiem redzot,
Tu svaidi ar eļļu manu galvu (dzeltens),
Ar eļļu mēdza svaidīt ķēniņus – cilvēkus, kas izredzēti īpašam uzdevumam, eļļu uzliek uz slima cilvēka
pieres, kad par viņu aizlūdz. Kad aitām vilnā bija ieperinājušies sīki kukaiņi, kas nedeva tām mieru,
gans ielēja galvas vilnā nedaudz eļļas, kas šiem kukaiņiem ļoti nepatika, un aitas atkal varēja mierīgi
baudīt dzīvi.
Arī katram no mums Dievs paredzējis īpašu uzdevumu, arī mūs Dievs grib pasargāt no visādiem
tārpiem un kukaiņiem, kas saēd mūsu dzīves.
*****
Eļļa ir iedzeltena, tādēļ arī kā nākamā pērlīte lai tiek uzvērta dzeltenā pērle.
mans kauss ir piepildīts pilns līdz malai (pelēks).
Piepildīts kauss – ar to Dāvids vēlas pateikt, ka viņam ir ļoti daudz svētību. Angļu Bībelē rakstīts, ka
viņa kauss ir ne vien piepildīts, bet tas pat plūst pāri – tik ļoti Dievs viņu ir svētījis. Dāvida laikā bija
tāda paraša, ka, ja nama saimnieks vēlējās, lai viesis pie viņa uzkavējas, viņš piepildīja dzēriena
kausu pilnu līdz malām un uzmanīja, lai tas nebūtu ne mirkli tukšs. Turpretī, ja palika vēls, un
saimnieks vēlējās, ka viesis dotos mājās, viņš dzērienu vairs kausā nelēja, un viesim vajadzēja
prasties. Dievs visu laiku pielej kausu pavisam pilnu, jo Viņš vēlas, lai mēs vienmēr būtu kopā ar Viņu.
*****
Kausi virtuvē ļoti bieži ir sudraba krāsā, tādēļ arī kā nākamo ieliksim to, kas ir sudraba krāsā.
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Tiešām, labums un žēlastība
mani pavadīs visu manu mūžu (sarkans),
Dāvids bija pilnīgi drošs, ka Dievs būs ar viņu. Kad Dievs ir mūsu gans, tad labums un žēlastība ir kā
divi sargsuņi, kas vienmēr ir ar mums. Visu mūžu labums un žēlastība būs ar mums. Visās dienās – gan
skolā un bērnudārzā, gan darba dienās, gan brīvdienās.
Ja jau Dievs tik ļoti par mums rūpējas, tas droši vien nozīmē, ka Viņš mūs ļoti mīl.
*****
Jā, Viņš mīl mūs tik ļoti, ka ne brīdi neaizmirst par mums. Viņš mīl tik ļoti, ka sūtīja Savu dēlu, lai
Viņš mirtu par mūsu grēkiem. Un mīlestība – tā, protams, ir sarkanā krāsā!
un es palikšu Tā Kunga namā vienumēr (zelts).
Šis ir šī psalma pēdējais teikums. Gans dod visu – pārtiku, drošību, labumu, žēlastību, tik daudz
svētību, ka pāri plūst. Un arī Dāvids kaut ko apsola – es palikšu tā Kunga namā vienumēr. Dāvids vēlas
būt Dieva ģimenē. Vienmēr kopā ar viņu, arī mēs tā varam – katru dienu lasot, ko Dievs saka Bībelē,
lūdzot Viņu, esot draudzē un svētdienskolā.
*****
Dievs ir ķēniņu ķēniņš. Viņš gan nemājo krāšņās pilīs, bet gan to cilvēku sirdīs, kas uzticas Viņam. Ja
esam Dieva ģimenē, tad esam ķēnišķīgā ģimenē – kā prinči un princeses. Ķēniņa krāsa ir zelta krāsa.
Tas arī būs mūsu pēdējais gabaliņš šinī pērlīšu virtenē.
Un pašās beigās iesiesim mezglu – tas ir kā punkts teikuma beigās, kā Āmen, ka piekrītam visam
sacītajam.

