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Ievads

Mūsdienās varētu domāt, ka cilvēka intelekts spēj dot atbildes uz visiem jautājumiem, ka tikai cilvēku izdarītās 
izvēles nosaka mūžību.

Lasot Bībelē 1. Mozus grāmatā par Jāzepa dzīvi, šīs maldīgās idejas sastopas ar Dieva suverenitāti. Mācot šīs 
stundas, jums būs iespēja atklāt Dieva liktenīgo rīcību Jāzepa un Dieva izredzēto cilvēku dzīvēs.

„Ja Jāzeps nebūtu bijis cietumnieks Ēģiptē, viņš nekad nebūtu kļuvis par Ēģiptes valdnieku” (Viljams Sekers). 
Mēs lūdzam Dievu, lai pateicoties šīm stundām daudz skolotāju un bērnu pielūgtu un uzticētos suverenajam 
Dievam.  

Bībeles patiesību mācīšana

Mēs kā skolotāji rīkojamies bezatbildīgi, ja mācām bērniem tikai Bībeles stāstus. Ir svarīgi, lai bērni iemācītos 
patiesības, kuru dēļ šie stāsti mums ir uzrakstīti, un tad ietu soli tālāk un saskatītu, kā šī patiesība attiecas uz 
viņu ikdienas dzīvi. Protams, vienā stundā mēs nevaram ietvert visu mācību, kas iekļauta konkrētā stāstā, tādēļ 
katrai stundai tiek izraudzīta viena centrālā patiesība. Centrālās patiesības mācīšana caurvij stāstu, bet, lai pa-
līdzētu jums sagatavoties, konkrētās vietas ir apzīmētas ar burtiem CP. Tāpat tās ir apzīmētas arī stundu plānā. 
Apzīmējumam pievienots arī burts N vai A, lai parādītu, uz kuriem bērniem, neatpestītajiem vai atpestītajiem, 
patiesība ir vērsta. Tekstā to paskaidro frāzes: “Ja tu neesi uzticējies, ka Kungs Jēzus piedod tavus grēkus,” vai: 
“Kristieši, jūs…”. Patiesības pielietojums ir atzīmēts ar līniju pie teksta. Jūs varat pielietojumu pielāgot tā, lai 
tas labāk derētu bērniem, kurus mācāt. Piemēram, pielietojumā var būt minēts zēna vārds, bet jūsu grupā ir tikai 
meitenes. Var gadīties, ka dotais pielietojums ir piemērotāks vecākiem bērniem, bet jūsējie ir pavisam mazi. 
Izdariet nepieciešamās izmaiņas. Svarīgi ir tas, ka Dieva Vārds tiek attiecināts uz bērnu dzīvi.

Esiet gatavs dot padomu
Iepazīstinot ar evaņģēliju, daži bērni tam atsauksies patstāvīgi. Var gadīties, ka viņi jums pastāsta vai arī neatklāj, 
ka ir uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Tomēr būs arī tādi, kuriem nāksies palīdzēt. 
Tiem var rasties jautājumi, viņiem var būt nepieciešama palīdzība vai iedrošinājums, lai saprastu, ko lūgt. Mā-
cot atpestītos bērnus, var nākties tiem dot padomu grūtās situācijās, var rasties nepieciešamība izskaidrot, kā 
atsevišķas stundas patiesību pielietot ikdienas dzīvē, viņi var nonākt situācijā, kad nezina, ko saskaņā ar Bībeli 
tiem vajadzētu darīt, viņi var gribēt pastāstīt par grūtībām, lai jūs par viņiem aizlūgtu, īpaši tajā gadījumā, ja esat 
vienīgais kristietis, kurš tos atbalstāt. Šo iemeslu dēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka var ar jums runāt. Svarīgi ir 
arī tas, lai viņi būtu skaidrībā, kad un kur iet, ja vēlas ar jums runāt. Visbeidzot, ir svarīgi, lai neatpestītie bērni 
nesajauktu nākšanu pie Kunga Jēzus ar nākšanu pie jums.

Jebkurā gadījumā nevajag vienlaicīgi aicināt nodoties Kristum un nākt pie jums, lai bērniem nerastos iespaids, 
ka nav iespējams nākt pie Kristus, ja nenāk pie jums, vai arī ka viņi ir glābti tādēļ vien, ka ir gaidījuši uz sarunu 
ar jums.

Piemērs, kā vērsties pie neatpestīta bērna

“Vai tu pa īstam vēlies dzīvot Kungam Jēzum, bet nesaproti, kā nākt pie Viņa? Es labprāt pēc Bībeles to 
paskaidrošu. Nodarbības beigās es stāvēšu... (norādiet vietu). Atceries, ka es nevaru paņemt prom tavus 
grēkus – to spēj tikai Kungs Jēzus, bet es labprāt tev skaidrāk izstāstīšu, kā nākt pie Viņa. Nāc droši!”
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Piemērs, kā vērsties pie atpestīta bērna

“Ja esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, bet man nekad par to neesi pastāstījis, lūdzu, dari man to 
zināmu. Kad nodarbība beigsies, es stāvēšu... (norādiet vietu). Es labprāt arī uzzinātu, ja tu esi uzticējies Jēzum 
Kristum kā savam Kungam un Glābējam, lai varu par tevi aizlūgt un, ja vajadzīgs, palīdzēt.”

Bībeles panti

Katrai nodarbībai ir piedāvāts mācāmais Bībeles pants. Ja mācāt šīs tēmas kā piecu nodarbību sēriju, vēlams 
izvēlēties divus vai trīs pantus, ko pamatīgi iemācīt, lai bērni tos atcerētos. Ja centīsieties iemācīt visus piecus, 
bērni visdrīzāk kārtīgi nemācēs nevienu.

Papildu palīdzība

Labajā vai kreisajā lapas pusē ir doti papildu norādījumi, sniedzot fona informāciju vai ieteicamās idejas, kā 
atsvaidzināt stundu.

Šīs idejas palīdzēs iesaistīt bērnus ar dažādiem mācīšanās stiliem. Lai sekmīgāk apgūtu vielu, dažiem bērniem 
nepieciešams redzēt vai rakstīt, citiem vajadzīgs dzirdēt vai runāt, citiem savukārt aptaustīt vai pieskarties, vēl 
citiem nepieciešams piedalīties. 

Ja laiks atļauj, varat piedāvātās idejas īstenot savā nodarbībā.

Atkārtošanas jautājumi

Katrai stundai ir doti atkārtošanas jautājumi. Ja atkārtošanas laiks tiek pienācīgi izmantots, tā var būt ideāla 
iespēja bērniem patīkamā veidā nostiprināt mācīto. Jūs varat izmantot šo laiku, lai noskaidrotu, cik daudz bērni 
ir sapratuši un atceras. Tā ir iespēja labot nepareizi saprasto.
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Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Pārskats

Jāzeps – mīļotais 
dēls
1. Mozus 29:18-
20, 25-28,31
1. Mozus 30:1-24
1. Mozus 35:16-18
1. Mozus 37:1-8

Brāļi pārdod 
Jāzepu 
1. Mozus 37:9-35; 
1. Mozus 42:21-22

Jāzeps cietumā
1. Mozus 39– 40

Jāzepam tiek 
atlīdzināts
1. Mozus 41:1–57, 
1. Mozus 42:6–26

Jāzeps rūpējas 
par savu ģimeni
1. Mozus 42:27–
45:28,
1. Mozus 47:12,
1. Mozus 50:15– 21

Dieva Vārds 
apsola, ka „tiem, 
kas mīl Dievu, 
visas lietas nāk par 
labu” (Romiešiem 
8:28)

Neatpestītajiem: Tev ir jāuzticas 
Kristum un jābauda Viņa 
apsolījums. 

Atpestītajiem: Tici Viņa brīnišķīgajam 
apsolījumam!

“Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl 
Dievu, visas lietas nāk par labu.” 
Romiešiem 8:28

Dievs valda pār 
visu, visur un 
visiem

Neatpestītajiem: Pakļauj Viņam visu 
savu dzīvi!

Atpestītajiem: Padomā par Dieva 
varenību un pielūdz Viņu!

“Mūsu Dievs ir debesīs, ko Viņš grib, 
to visu Viņš dara.” Psalmi 115:3

Dievs palīdz 
Saviem bērniem 
dzīvot Viņa go-
dam – vienalga, 
kur tie atrastos

Atpestītajiem: Lūdz pēc Viņa 
palīdzības un pierādi 
Filipiešiem 4:13.

Uzmanies no 
skaudības

Visiem Dieva 
bērniem reizēm ir 
grūti

Atpestītajiem: Grūtības nāk tev 
par labu, un Dievs ir arī 
tajās.

“Dievs ir mūsu patvērums un stip-
rums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu 
laikā.” Psalmi 46:2

Neatpestītajiem: Tikai Kristus var tevi 
atbrīvot no grēka. Uzticies 
Viņam!

“Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs 
patiesi būsit brīvi.” Jāņa 8:36

“Es visu spēju Tā spēkā, kas dara 
mani stipru.” Filipiešiem 4:13
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1. stunda
Jāzeps – mīļotais dēls

Rakstu vietas
1. Mozus 29:18-20,25-28,31 

1. Mozus 30:1-24

1. Mozus 35:16-18

1. Mozus 37:1-8

Centrālā patiesība
Uzmanies no skaudības!

Pielietojums 

Neatpestītajiem: Tikai Kristus var tevi atbrīvot no 
grēka. Uzticies Viņam!

Bībeles pants 

 “Ja nu Dēls jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit  brīvi.” 
Jāņa 8:36

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

vai

♦  figūras: J-1, J-2, J-3, J-4, J-5, J-6, J-7, J-8, J-9, 
J-10, J-11, J-12 un J-13.

♦  Ieteicamie foni: Dabas skats. Skats telts iekšienē 
noder 1.–3. skatā

un

♦  dzija.

♦  Centrālās patiesības  uzskates izgatavošana: 
izgriež no balta kartona apmēram 25 cm apli. 
Apļa otru pusi nokrāso zaļu. Izgatavo un pie-
stiprina aplim rokturi. Baltajā pusē uzraksta 
„Uzmanies” un zaļajā pusē –  „no skaudības”.  

♦ Īsai priekšmetu stundai:  papildu attēlus vai 
lielu papīra lapu vai balto tāfeli (skat. 8. lpp.).

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kārļa un Emmas problēma.              CP
Notikumu attīstība

1. Jēkabs apņem divas sievas.

2. Lea un Rāhele ir greizsirdīgas.          CPN

3. Lea dēlu piedzimšana.

4. Rāhelei piedzimst mazais Jāzeps.

5. Rāhelei piedzimst otrais dēls, un viņa 
mirst.

6. Jāzeps pieaug.           CPN
7. Jēkabs dod Jāzepam svārkus.

8. Jāzepa brāļi viņu neieredz.

Kulminācija

Jāzeps pastāsta savu sapni.

Nobeigums

Jāzepa brāļi ir nikni.           CPN
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Dievs tevi
mīl

Grēks

Meli

Īsa priekšmetu stunda
Piecas darbības, ko Dievs nevar darīt

Mūsu Dievs ir brīnišķīgs. Savā spēkā Viņš radīja debesis un zemi, un 
visu, kas ir uz tās. Bet vai tu zini, ka ir kaut kas, ko Dievs nevar darīt?

Dievs nevar melot (Titus 1:2)

Melošana ir grēks, un Bībelē teikts, ka Dievs nedara grēku (1. Pēt. 
2:22). Viņš ir pilnīgi labs un vienmēr runā patiesību. Mēs neesam 
tādi kā Dievs, vai ne? Dievs saka, ka „visi ir grēkojuši” (Rom.3:23). 
Tu grēko, darot, domājot un runājot to, kas ir pret Dieva likumiem. 
Kad tu melo vai neklausi savai mammai vai skolotājam, to Dievs 
sauc par grēku.

Dievs nevar atļaut grēkam ienākt Debesīs (Atkl. 21:27)

Grēks nevar būt tur, kur ir Dievs. Debesīs nebūtu prieka, ja Dievs 
atļautu tur būt kaut vienam grēkam. 

Dievs nevar pārstāt tevi mīlēt (1. Jāņa 4:10)

Dievs saka, ka Viņš tevi tik ļoti mīl, ka vēlas, lai tu kādu dienu nonāktu 
pie Viņa Debesu mājās. Neviens pats nav nopelnījis tiesības nonākt 
Debesīs, bet Dievs tev dod iespēju, ka tavi grēki var tikt piedoti.

Dievs nevar atstāt grēku nesodītu (Rom. 6:23) 

Dievs saka, ka tu esi pelnīji sodu par saviem grēkiem, un tā ir mūžīga 
atšķirtība no Dieva. Taču Dievs mūs tik ļoti mīlēja, ka sūtīja Savu 
Dēlu Jēzu Kristu uzņemties sodu, ko esam pelnījuši mēs. Trīs dienas 
pēc Jēzus nāves Dievs Viņu uzmodināja no mirušajiem. Tagad Jēzus 
ir dzīvs un dzīvo Debesīs pie Sava Tēva, un var tevi glābt no grēka. 

Bet ir vēl kaut kas, ko Dievs nevar darīt.

Dievs nevar piedot tev grēkus, ja tu nepieņem Viņa Dēlu kā 
savu Glābēju (Jāņa 3:16-18)

Dievs Bībelē ir apsolījis, ja tu tici uz Jēzu Kristu, tu saņemsi mūžīgo 
dzīvību (Jāņa 3:36). Dievs nemelo! Ja tu tici, ka Jēzus mira tevis dēļ 
un lūdz piedošanu par grēkiem, tad Viņš to darīs! Tev būs mūžīgā 
dzīvība Debesīs! Stundas laikā mēs vēl par to runāsim.

Jūs varat izgatavot 
vienkāršu uzskati pēc 
dotā parauga vai uz lielām 
papīra lapām  zīmēt  
katras daļas ilustrāciju.
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CP

Attēls 1-1

Stunda
“Kā vienmēr,” domāja Kārlis, “atkal viņš iet ar saviem draugiem. Visi 
grib ar viņu draudzēties.” Kārlim bija pašam savi draugi, tomēr visi 
gribēja draudzēties ar Tomu.

“Mammu, kāpēc man nav vairāk jaunu drēbju? Alisei atkal ir jauns 
džemperis. Tas nav godīgi.”

“Emma, tu jau man to esi teikusi vairākas reizes,” atbildēja viņas 
mamma. “Mēs nevaram atļauties tik daudz jaunu lietu, bet tavām 
drēbēm arī nav nekādas vainas.”

“Bet tās nav tik skaistas kā Alisei. Viņai ir īstās – ar brendu,” Emma 
sabozās.

Kārlim un Emmai bija problēmas. Kas tās bija par problēmām? 

Atļaujiet bērniem minēt.

Viņi bija skaudīgi. Tas sākas ar iegribu, lai jums piederētu tas, kas 
pieder citiem. Ko Kārlis gribēja? Ko Emma gribēja? Vai jūs arī esat 
kādreiz tā jutušies? Kad tu tā jūties, tu iekāro. Viena no Dieva pavē-
lēm ir, “tev nebūs iekārot” (2. Mozus 20:17). Vispirms tu gribi to, kas 
kādam citam pieder, pēc tam tu jau sāc apskaust šo cilvēku. Arī tā ir 
nepaklausība Dievam. Tas ir ļoti nepareizi. Tāpēc (paceliet Centrālās 
patiesības uzskati) UZMANIETIES no skaudības! Varbūt, ka tavā 
dzīvē vai tavā ģimenē ir skaudība. Šodien mēs “apciemosim” kādu 
ģimeni Bībelē, kurā bija ļoti daudz skaudības.

1. aina
Āra skats. Novietojiet figūras Lea J-1, Rāheli J-2; Jēkabu J-3!

Jēkabam, par kuru Bībelēs rakstīts 1. Mozus grāmatā, bija divas sievas.

(Ja nodarbības no Patriarhu sērijas jau ir mācītas, tad jums būs nepieciešams 
mazāk paskaidrojumu.) 

Viņš sākotnēji nebija plānojis, ka viņam būs divas sievas. Jēkabs mī-
lēja Rāheli un gribēja viņu apprecēt. Rāheles tēvs apsolīja, ka Jēkabs 
drīkstēs to precēt, ja kā samaksu par to nostrādās septiņus gadus. Pēc 
tam kad Jēkabs bija nostrādājis septiņus gadus, Rāheles tēvs piemā-
nīja Jēkabu un apprecināja viņu ar Lea, Rāheles vecāko māsu. Jēkabs 
nemīlēja Lea. Viņš joprojām mīlēja Rāheli un gribēja viņu sev par 
sievu. Viņas tēvs teica, ka viņš drīkst precēt arī Rāheli, bet tad viņam 
ir jānostrādā viņa labā vēl septiņi gadi. Likumi tajā laikā un tajā zemē 
bija citādi nekā tie ir šodien, un daudziem vīriem bija vairākas sievas. 
Tā Jēkabs apprecēja arī Rāheli. Tas nebija pats labākais risinājums. 
Tādēļ radās daudz nevajadzīgu problēmu.

Lea bija greizsirdīga uz savu māsu, jo Jēkabs mīlēja Rāheli, bet nemīlēja 
viņu. Lea vienmēr centās, lai Jēkabs pievērstu viņai vairāk uzmanības. 

Jūs varat palūgt divus 
bērnus īsi izspēlēt lomās 
skaudību starp brāļiem 
un māsām. Pirmsskolas 
vecuma bērni var rādīt 
dusmīgas grimases.

Paceliet savu atvērto 
Bībeli! Lai pirmsskolas 
bērni atkārto vārdus 
„1.Mozus grāmata” kopā 
ar jums.

Ja jūs esat pirms tam 
mācījis BKIA sagatavotās 
stundas par patriarhiem, 
jūs varat aicināt bērnus 
nosaukt notikumus, kas 
notika pirms tam.

Kopā ar pirmsskolniekiem 
skaitiet līdz septiņi!

Pirmsskolnieki tēlo, ka 
aijā mazulīti, kas guļ 
viņiem rokās.
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CP

Attēls 1-2

Lea domāja, ka viņa būtu laimīga, ja Jēkabs viņai pievērstu tikpat daudz 
uzmanības, cik viņš pievērsa Rāhelei. Jēkabs neizvēlējās Lea par savu 
sievu. Rāhele bija tā, kuru Jēkabs bija izvēlējies un kuru viņš mīlēja. 
Nav nekāds brīnums, ka Lea bija greizsirdīga. Taču kādu dienu notika 
kaut kas tāds, kas padarīja Lea ļoti laimīgu. Viņai piedzima puisītis, 
Jēkaba pirmais dēls. 

“Tagad mans vīrs mani mīlēs,” viņa domāja. Viņa nosauca zēnu par 
Rūbenu, kas nozīmēja “redzi, dēls!”.

Novietojiet figūru J-4!

Pēc kāda laika Lea piedzima vēl viens dēls, tad vēl viens. Viņus sauca 
Simeons un Levijs. 

Novietojiet zēnu J-5, J-4 figūru nomainīt!

Rāhele kļuva skaudīga. Bībele saka, ka “tā sāka apskaust savu māsu” 
(1. Mozus 30:1). Rāhelei vēl nebija neviena bērna, bet Lea jau bija 
četri dēli. Viņas ceturtais dēls bija Jūda.

2. aina
Novietojiet bērnus J-6!

Ar katra nākošā dēla piedzimšanu Lea domāja, ka Jēkabs sāks viņu 
mīlēt vairāk nekā Rāheli. Taču tā nenotika, un Lea turpināja būt 
greizsirdīga uz savu māsu. 

Rāhele nevarēja izturēt to, ka Lea bija bērni, bet viņai nebija. Jā, Jēkabs 
viņu mīlēja, taču viņa turpināja apskaust savu māsu. Viņa teica Jēka-
bam: “Gādā man bērnus, ja ne, es miršu.” Abas greizsirdīgās māsas 
nepārtraukti strīdējās, rājās un ierieba viena otrai. Attiecības ar katru 
dienu kļuva sliktākas un sliktākas. 

Tā vienmēr notiek, ja ir skaudība. Tā sākas ar vienu mazu slepenu 
domu. Neviens, izņemot Dievu, nezina, ka tev skauž, ka tavs brālis 
ir tik gudrs. Tas, ka tev skauž, ka tavam draugam ir labākas rotaļlietas 
arī nevienam nav zināms. Taču UZMANIETIES (paceliet zīmi), jūs 
nepaklausāt Dievam! Dievs ir teicis Bībelē, ka skaudība ir grēks un 
ka tā noved pie ķildām (Jēkaba 3:16).

Tas notiek šādi – (lietojiet dziju, ar kuru sasaistiet kādu no bērniem, kamēr jūs 
runājat) skaudība sākas tavā sirdī. Dažreiz tu domā skaudīgas domas. 
Pēc tam tu ķildojies ar bērnu, kuram ir labākas rotaļlietas vai drēbes 
nekā tev. Tu sadusmojies. Tu jau sāc kalt plānus, ko viņam nodarīt. Tad 
paliek vēl sliktāk, tu jau sāc neieredzēt šo cilvēku. Un tas viss sākās ar 
skaudību. Tu tiec sasaistīts ar to visu un vairs nevari tikt brīvs no tā. 

Parādiet, kā šis sasaistītais bērns nevar tikt vaļā, un atstājiet viņu saistītu.

Cik briesmīga ir skaudība! Nav jau nekāds brīnums, ka Dievs grib, lai 
mēs no tās uzmanītos. Tādas pašas problēmas un skumjas tā ienesa 
Jēkaba namā un ģimenē.

Nosaucot Jēkaba bērnu 
vārdus, jūs varat paskaid-
rot katra vārda nozīmi. Ja 
nodarbībā pietiek laika, 
jūs varat vārdus un to 
skaidrojumus uzrakstīt uz 
lapiņām un ļaut bērniem 
sakārtot tos.

Īsā diskusijā jūs varat 
uzzināt, ar kādām prob-
lēmām bērni cīnās. Tas 
jums palīdzēs labāk 
bērniem paskaidrot, kā 
viņiem iemācīto pielietot 
dzīvē. Ar pirmsskolnie-
kiem  varat pārrunāt, 
kā skaudība rodas pret 
jaunāko bērniņu ģimenē 
vai pret tiem, kuri saņem 
dāvanas, kuras viņi ir 
vēlējušies.

Labāk būtu, ja jūs pateiktu 
šādi nekā sāktu izskaidrot 
par kalpoņu dēliem, ja vien 
bērni neuzdod jautājumus.

Tā bija tās zemes kultūras 
iezīme, bet Dievs nekad to 
nav atbalstījis.
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Attēls 1-4

Dažreiz jau tur bija arī līksmība. Katru reizi, kad Lea piedzima dēls, 
viņa priecājās. Vēl vienu dēlu viņa nosauca par Ašeru, kas nozīmēja 
„laimīgais”. Protams arī Jēkabs bija laimīgs par saviem bērniem. 
Pavisam bija desmit dēli un viena meita, taču neviens no tiem nebija 
Rāheles bērns. 

Tad beidzot arī viņai uzsmaidīja liela laime. Bībelē teikts, ka Dievs 
atcerējās Rāheli un atbildēja uz viņas lūgšanām. Viņš deva tai dēlu. 

Novietojiet J-4 blakus Rāhelei!

“Es nosaukšu to par Jāzepu,” viņa teica. “Es zinu, ka Dievs man dos 
vēl vienu dēlu.”

Mazais Jāzeps sagādāja daudz prieka Rāhelei un Jēkabam. Jēkabs 
izskatījās laimīgāks par šo dēlu nekā par citiem saviem dēliem. Viņš 
muļķīgi pievērsa vairāk uzmanības Jāzepam. Tas bija tāpēc, ka viņš 
ļoti mīlēja Rāheli un viņas dēls viņam bija īpašs. Uzminiet, kā jutās 
Jāzepa brāļi? Jā, viņi bija greizsirdīgi. 

Noņemiet visas figūras!

Jāzepam bija tikai seši gadi, kad Rāhelei piedzima vēl viens dēls. Viņai 
bija taisnība, kad viņa teica, ka Dievs viņai dos vēl vienu dēlu. Tomēr 
ar šo dēlu ģimenē ienāca arī lielas skumjas. Tūlīt pēc tam, kad tas bija 
piedzimis, Rāhele nomira. Jēkabs nosauca šo dēlu par Benjamīnu. Tas 
bija viņa divpadsmitais dēls, pēdējais.

3. aina
Āra fons. Novietojiet divpadsmit dēlu figūras J-7, J-8,J-9,J-10 un J-11!

Kas par lielu ģimeni! Divpadsmit dēli. Vai jūs gribētu būt tik lielā ģi-
menē? Tā bija ļoti īpaša ģimene. Tas bija Ābrahāmam apsolītās tautas 
sākums. Viņus sauca par Israēla bērniem. Vēlāk viņu pēcnācēji (viņu 
bērnu bērni utt.) tika saukti par jūdiem vai ebrejiem. Šodien jūdi/
ebreji dzīvo daudzās zemēs visā pasaulē. Daudzi no viņiem dzīvo 
zemē, kuru Dievs apsolīja Ābrahāmam, Izraēlā. Patiesībā Israēls bija 
jaunais vārds, kuru Dievs bija devis Jēkabam (1. Mozus 35:9-13).

Izraēla ir tā zeme, kur Jēkabs dzīvoja ar savu ģimeni. Gāja gadi, un 
Jāzeps auga, bieži redzēdams savu brāļu greizsirdību. Taču viņš bija 
citāds. Nevienā vietā mēs nevaram izlasīt, ka Jāzeps būtu bijis skaudīgs. 
Es esmu pārliecināts, ka bieži vien viņš vēlējās, kaut viņa māte būtu 
dzīva. Varbūt pat, viņš tika kārdināts, lai kļūtu skaudīgs uz saviem 
brāļiem, kuriem bija māte. Taču Jāzeps mīlēja Dievu un bija Viņam 
paklausīgs. 

Tas ir vienīgais veids, kā mēs varam tikt atbrīvoti no skaudības un 
jebkura cita grēka. Jūs paši sevi nevarat atbrīvot (parādiet, ka sasaistītais 
bērns nevar pats sevi atbrīvot). Tikai kāds cits jūs var atbrīvot. Tas ir Jēzus 
Kristus, Dieva vienīgais Dēls. Viņš nomira pie krusta, lai atbrīvotu jūs. 

Parādiet mūsdienu kartē Izraēlu!

Attēls 1-3
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Attēls 1-5

Attēls 1-6

Es varu pārgriezt šo dziju un tevi atbrīvot (izdariet to ar sasaistīto bērnu), 
bet tikai Jēzus Kristus var jūs atbrīvot no grēka. Dievs Bībelē saka: “Ja 
nu Dēls (tas ir Kungs Jēzus Kristus) jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit 
brīvi” (Jāņa 8:36). Ja tu patiesi vēlies būt brīvs, tad uzticies Kungam 
Jēzum, lai Viņš to var darīt tavā labā! Uzticies Viņam jau šodien! Tad 
tu būsi brīvs un varēsi paklausīt Dievam pat tad, kad citi to nedara. 

Varbūt, ka tu tagad domā: “Jā, es gribētu būt brīvs. Es nevēlos vairs 
ilgāk būt grēka saistīts, tomēr es nesaprotu, kā es varu tapt brīvs.” 
Es priecāšos to tev paskaidrot ar Bībeles palīdzību. Pēc nodarbības, 
paliec savā vietā, tad es zināšu, ka tu gribi ar mani parunāties. Dievs 
var tevi izmainīt. Viņš jau to izdarīja ar Jāzepu. Tas ir ļoti svarīgi, ka 
tu zini, kā Dievs var tevi darīt brīvu no grēka un tevi izmainīt, līdzīgi 
kā Viņš to izdarīja ar Jāzepu.

Kad Jāzepam bija septiņpadsmit gadu, viņš kopā ar saviem vecākajiem 
brāļiem strādāja par ganu. Kādu dienu brāļi pastrādāja nedarbus un 
Jāzeps par to pastāstīja savam tēvam. Tas ļoti saniknoja brāļus.

Jēkabs turpināja izrādīt, ka Jāzeps ir viņa mīļākais dēls. Tas, ja ģimenē 
ir kāds mīļākais dēls vai meita, vienmēr noved pie lielām problēmām, 
un tā tas arī bija šajā ģimenē. Īpaši pēc tam, kad Jēkabs uzdāvināja 
Jāzepam brīnišķīgu dāvanu. 

4. aina
Nomainiet figūru J-10 ar J-12! Novietojiet  Jēkabu J-1!

Tie bija svārki īpaši košās krāsās. Šādi svārki parādīja, ka to valkātājs 
tiek cienīts vairāk par visiem pārējiem. Es esmu pārliecināts, ka brāļi 
sarunājās savā starpā un teica šausmīgus vārdus Jāzepam. Bībelē teikts, 
ka viņi neieredzēja Jāzepu. Skaudība bija viņus pilnīgi sasaistījusi. 
Izskatījās, ka viņiem bija vienalga, vai viņi paklausa Dievam vai ne.

Kādu dienu Jāzepam bija kaut kas svarīgs sakāms savai ģimenei. Visi 
sastajās viņam apkārt un uzmanīgi klausījās.

“Es redzēju sapni,” viņš iesāka. “Tas bija ļoti savāds sapnis. Mēs visi 
strādājām uz lauka, siedami kviešu kūlīšus. Mans kūlītis piecēlies 
stāvēja taisni, bet jūsu kūlīši klanījās līdz zemei mana kūlīša priekšā.”

Noņemiet Jēkabu J-1! Uzlieciet kūlīšus J-13!

“Tu gribi teikt, ka taisies pār mums valdīt?!” viņi, iespējams, izsaucās 
nicinājumā.

“Mēs lai liecamies tavā priekšā?”

“Nekad!”

Nu viņi vēl vairāk neieredzēja Jāzepu un apsaukāja par sapņotāju.

Tajā laikā Bībele vēl nebija uzrakstīta, bet Dievs Savas vēstis cilvēkiem 
nodeva caur sapņiem. Arī Jāzepam Dievs sapnī kaut ko pavēstīja, taču 

Vairākos gadījumos 
Jāzeps bija ziņu 
pienesējs Jēkabam un 
tas deva iemeslu brāļiem 
rīkoties kā lasām 1. Mo-
zus gr. 34. nodaļā.

Šo skatu jūs varat ļaut 
bērniem izspēlēt lomās. 
Divi var būt Jēkabs un Jā-
zeps un septiņi citi var būt 
skaudīgie brāļi. Audums 
košās krāsās derēs par 
svārkiem. 

Pirmsskolniekiem var ļaut 
piemērīt Jāzepa svārkus. 
Parādiet bērniem simbolu 
„svārki”!

Lai daži bērni izspēlē 
lomās brāļu sarunas par 
Jāzepa sapni!
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brāļi to negribēja zināt. Skaudība bija viņus tik ļoti pārņēmusi, ka viņi 
pat negribēja klausīties Dievā.

Skaudība to pašu var izdarīt arī tavā dzīvē. Tā var pārņemt tevi tik ļoti, 
ka tu vairs negribēsi dzirdēt Dieva Vārdu. Tu vairs negribēsi dzirdēt 
par to, kā tiek vaļā no grēka. Tāpēc UZMANIES! Uzmanies, tu vari 
nokļūt briesmās! Grēks vai slikti ieradumi, kas tevi ir sagrābuši, šķirs 
tevi no Dieva uz mūžīgiem laikiem. Tev ir jātop brīvam. “Ja nu Dēls 
jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi” (Jāņa 8:36).

Vai tu neuzticēsies Viņam, lai Viņš tevi atbrīvo? Tu vari Viņam sacīt, 
ka grēks un ļaunums ir tevi sagūstījis. Pateicies, ka Jēzus nomira, lai 
tu varētu būt brīvs, un lūdz, lai Viņš atbrīvo tevi tieši tagad.

Uzmanies, ka neturpini būt skaudīgs kā Jāzepa brāļi! Nākošajā nodar-
bībā mēs uzzināsim, vai viss mainījās uz labo pusi vai palika vēl sliktāk. 

Brīdis klusuma, lai bērni var savās sirdīs atbildēt Dieva Vārdam.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kāpēc Lea un Rāhele bija greizsirdīgas viena uz otru? (Jēkabs 

mīlēja Rahēli, nevis Lea. Lea bija bērni, bet Rahēlei nebija.)

2. No kā mūsu sirdīs sākas skaudība? (No slepenām domām.)

3. Pie kā skaudība var mūs novest? (Pie ķildām.)

4. Cik Jēkabam bija dēlu? (Divpadsmit)

5. Kā Jēkabs parādīja, ka Jāzeps bija viņa mīļākais dēls? (Uzdāvināja 
viņam košus svārkus.)

6. Kā mēs varam tikt atbrīvoti no skaudības? (“Ja nu Dēls (tas ir Kungs 
Jēzus Kristus) jūs darīs brīvus, jūs patiesi būsit brīvi” (Jāņa 8:36).)

7. Kāpēc Jēzus Kristus var mūs darīt brīvus? (Viņš mira pie krusta, 
lai mēs būtu brīvi.)

8. Kāpēc mēs paši sevi nevaram darīt brīvus? (Tikai Jēzus to var 
izdarīt.)

9. Kādu iesauku brāļi deva Jāzepam? (Sapņotājs)

10. Kāds bija Jāzepa sapnis? (Visi brāļi strādāja. Jāzepa kūlītis piecēlies 
stāvēja taisni, bet brāļu kūlīši klanījās līdz zemei Jāzepa kūlīša priekšā.)

11. Kā sauca Jāzepa jaunāko brāli? (Benjamīns)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kā sauca Jāzepa tēvu un māti? (Jēkabs un Rāhele.)

2. Kādu īpašu dāvanu Jēkabs uzdāvināja Jāzepam? (Īpašus svārkus.)

Atkārtošanas spēle

Ceļojums kopā ar Jā-
zepu

Sagatavo 12 A6 formā-
ta kartītes, uz kurām 
uzraksta:

„Citē Bībeles pantu” (3 
kartītes)

„Papildus 500 punkti” (4 
kartītes)

„Skaudīgie brāļi, zaudē 
gājienu” (3 kartītes)

„Jāzepa svārki, papildu 
gājiens” (1 kartīte)

„Jāzepa 1.sapnis, papildu 
gājiens” (1 kartīte)

Spēlē, sadalot klasi divās 
komandās. Jautājumus  
uzdod pa kārtai katrai 
komandai.

Ja bērns atbild nepareizi, 
spēli turpina otra koman-
da.

Ja bērns atbild pareizi, 
viņa komanda saņem 
1000 punktus un var 
izvilkt vienu kartīti. Viņa 
komanda dara to, kas 
rakstīts uz kartītes. Ja 
uzdevums ir citēt Bībeles 
pantu, tad visa komanda 
citē pantu, ja uzraksts ir 
„zaudē gājienu”, tad otrai 

Parasti Jāzepa svārki 
tiek zīmēti košās krāsās, 
svītroti. F.M. Mayer tos 
raksturo kā garu baltu lina 
auduma tuniku ar garām 
piedurknēm un krāsainu 
joslu svārku lejas daļā. 
Tie bija atšķirīgi no ganu 
svārkiem, kuru garums 
bija līdz ceļiem, ļaujot 
brīvi kustēties un slēpjot 
krāsainos traipus.

Jāzepa svārki bija dari-
nāti  kā ķēniņam. (Skat. 
2. Samuēla 13:18.) Tas 
nodalīja Jāzepu no brā-
ļiem, dodot viņam vecākā 
statusu un pirmdzimtā 
tiesības. (“Jāzeps, Dieva 
izredzētais”, Good News 
Publishers;1962.)

CPN
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komandai ir divi gājieni 
pēc kārtas. Ja ir papildu 
gājiens, tad komanda 
atbild arī uz nākošo 
jautājumu un tai ir iespēja 
saņemt vairāk punktu un 
izvilkt vēl vienu kartīti.

Turpina, līdz visi jautājumi 
ir atbildēti. Uzvar koman-
da, kura saņem visvairāk 
punktu.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem

Jāzepa svārki

Izgatavo puzli no četriem  
Jāzepa svārku gabaliem. 

Puzli var salikt uz grīdas 
vai flaneļa tāfeles. Lai 
gabaliņi turētos uz tāfeles, 
tiem otrā pusē pielīmē 
flīsa audumu.

Kad bērns atbild pareizi, 
viņš drīkst uzlikt vienu 
puzles gabalu. Svārki būs 
gatavi, kad visi jautājumi 
tiks pareizi atbildēti.

3. Ko Jāzepa brāļi izjuta pret Jāzepu un viņa jaunajiem svārkiem. 
(Greizsirdību)

4. Kurš vienīgais var darīt mūs grīvus no grēka? (Jēzus)

Mācību aktivitāte
Jūs varat pielikt pie nodarbības vēl piecpadsmit minūtes, kuru laikā 
katrs bērns var uzzīmēt ‘Jāzepa svārkus’. Izgrieziet no kartona vai-
rākas svārku formas pēc pievienotā parauga. Katrs  bērns apzīmē 
apkārt formai, izgriež to un izdekorē tikai piedurknes. Lietojiet šos 
svārkus, lai iedrošinātu bērnus nākt regulāri. Bērni turpina dekorēt 
svārkus soli pa solim katru nedēļu. Kad svārki ir pabeigti viņi drīkst 
tos ņemt mājās.
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2. stunda
Brāļi pārdod Jāzepu

Rakstu vietas 

1. Mozus 37:9-35

1. Mozus 42:21-22

Centrālā patiesība 
Visiem Dieva bērniem reizēm ir grūti. 

Pielietojums 
Atpestītajiem: Grūtības nāk tev par labu, un Dievs 

ir arī tajās.

Bībeles pants  
“Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām 
spēcīgs palīgs bēdu laikā.” Psalmi 46:2

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

vai

♦  figūras: J-1, J-7, J-8, J-9, J-11,J-12, J-15, J-16, 
J-17, J-18, J-19, J-20, J-21, J-22 UN J-23.

♦  Ieteicams lietot āra fonu visai nodarbībai vai 
arī telts skatu 1. un 2. skatam, 

un

♦ kādu zelta priekšmetu (gredzens vai pie-
spraude).

♦  Uzraksta un piestiprina centrālo patiesību vai 
parāda centrālo patiesību, to mācot.

♦  Īsai priekšmetu stundai: papildu attēli vai lielas 
papīra lapas, vai baltā tāfele (skat.16. lpp.)

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kā sagatavo zeltu rotas lietu izgatavošanai?

Notikumu attīstība

1. Jāzeps pastāsta savu otru sapni.

2. Brāļi ienīst Jāzepu vēl vairāk.                  CPA
3. Jēkabs aizsūta Jāzepu pie brāļiem.

4. Jāzeps dodas uz Sihemu.                      CPA
5. Viņš tos atrod Dotanā.

6. Brāļi redz viņu nākam un plāno kā viņu 
nogalināt.

7. Viņi iemet to bedrē.                              CPA
Kulminācija

Viņi pārdod Jāzepu vergu tirgotājiem.                 CPA
Nobeigums

Viņi pārnes Jēkabam Jāzepa svārkus.        CPN, CPA
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Īsa priekšmetu stunda
Evaņģēlijs tev un man

Uzzīmējiet krustu uz papīra vai tāfeles.

Kāpēc Jēzus nomira pie krusta?

Bērni atbild.

Vai jūs zināt, ka arī jūs esat grēcinieki?

Bībelē teikts, ka „visi ir grēkojuši” (Rom.3:23). Kad tu strīdies ar brāli 
vai spēlē blēdies, kad melo mammai par mājas darbiem, tu grēko. Par 
to pienākas sods. Bībelē teikts, ka „grēka alga ir nāve” (Rom. 6:23). 
Kad tu strādā, tu saņem par to kabatas naudu. Nopelnītā nauda ir alga 
par darbu. Tāpat mēs saņemsim algu par grēkiem, ko esam pastra-
dājuši, un tā būs atšķirtība no Dieva uz mūžu ellē. Taču Dievs, kurš 
tevi ir radījis, mīl tevi! Viņš tik ļoti mīl tevi, ka sūtīja Savu Dēlu Jēzu 
Kristu samaksāt par taviem grēkiem. Viņš nomira pie krusta tavā vietā!

Pēc nāves Jēzu apglabāja. Pēc trim dienam Viņš augšāmcēlās.

Uzzīmē kapu.

Bībelē teikts: „Ikviens, kas tic uz Jēzu, Viņa Vārdā dabū grēku piedo-
šanu” (Ap.d. 10:43). Kad tu ticēsi Jēzum, kurš samaksāja par taviem 
grēkiem, nomirstot pie krusta un augšāmceļoties, tad Dievs piedos tev 
tavus grēkus, lai tu kādu dienu varētu doties uz Debesīm, kur Jēzus 
tagad dzīvo. Reiz Viņš nāks atkal ar īpašu uzdevumu!

Uzzīmē mākoni.

Jēzus nāks atkal, lai ņemtu pie Sevis tos, kuri Viņam tic. Vai tu tici 
Jēzum Kristum? 

Izmantojiet doto diagram-
mu un sagatavojieties 
uzzīmēt vienkāršu uzskati 
Evaņģēlija stāstīšanai!

1. solis: Uzzīmē līniju, kas 
simbolizē zemi un kreisā 
malā uz līnijas krustu.

2. solis: Pa labi no krusta 
uzzīmē pusapli, kas sim-
bolizē kapu. Pusaplī iezī-
mē ciparu 6, sagāztu pa 
labi, kas apzīmē kapam 
priekšā aizvelto akmeni.

3. solis: Uzzīmē mākoni 
virs kapa. 
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Stunda
Parādiet bērniem kaut ko, kas ir izgatavots no zelta, piemēram, gredzenu!

Zelts ir ļoti dārgs. Vai jūs man varat pastāstīt, kā iegūst zeltu? Jā, tas 
tiek iegūts raktuvēs, un, kad to izrok no zemes, tas nemaz neizskatās tik 
skaists. Tas ir jāuzkarsē līdz augstai temperatūrai, lai viss, kas nav zelts, 
sadegtu. To dara tik ilgi, līdz palicis ir tīrs zelts. Kad tas ir izdarīts, tad 
tas ir tīrs un gatavs, lai no tā izgatavotu gredzenu vai kādu citu rotas 
lietu. Zināmā mērā arī Jāzeps bija kā zelts. Tagad, kad jūs klausīsieties 
šo stundu, padomājiet kā Jāzeps līdzinājās zeltam! Nodarbības beigās 
jums būs iespēja pateikt, ko izdomājāt.

1. aina
Āra vai telts skats. Novietojiet Jāzepu J-12, viņa brāļus J-7, J-8, J-9 un J-1 
un Jēkabu J-1!

Kādu dienu Jāzeps pavēstīja: “Man bija vēl viens sapnis.” Viņa brāļi 
par to nebija īpaši priecīgi, taču viņi klausījās. Arī viņa tēvs Jēkabs 
klausījās. 

“Es sapņoju, ka saule, mēness un vienpadsmit zvaigznes zemojās 
manā priekšā,” Jāzeps turpināja.

“Vai man un tavai mātei (domāta Lea), un taviem brāļiem, visiem 
vajadzētu klanīties tavā priekšā?” pārsteigts jautāja Jēkabs. 

Brāļi bija dusmīgi, nikni un skaudīgi. Ko vēl mūsu jaunākais brālis 
no sevis iedomāsies? Viņi apsaukja viņu par sapņotāju un neieredzēja 
viņu. Dievam bija kaut kas sakāms caur šiem sapņiem, taču brāļiem 
tas neinteresēja. Viņi neklausījās, ko Dievs mēģināja tiem pateikt. Viņi 
arī negribēja klausīties Jāzepā, un viņi lika viņam to skaidri saprast. 

Jāzeps vienīgais uzticējās Dievam, tomēr Jāzepam klājās visgrūtāk. 
Brāļi viņu neieredzēja un atklāti izrādīja savu naidu pret viņu. Tā gadās 
diezgan bieži ar Dieva ļaudīm. Ķēniņš Dāvids, kas uzrakstījis lielāko 
daļu no Psalmiem Bībelē, bieži vien teica Dievam, cik grūta ir viņa 
dzīve, kamēr tiem, kas nepaklausa Dievam, šķiet, viss iet kā pa sviestu. 
Kungs Jēzus brīdināja, ka tiem, kas Viņam sekos, būs grūta dzīve (Jāņa 
16:33). Visiem Dieva bērniem, visiem, kas ir savas dzīves  uzticējuši 
Jēzum Kristum kā savam Pestītājam, dažreiz iet grūti. Protams, ne jau 
visu laiku. Varbūt, tu esi vienīgais kristietis savā ģimenē vai savā klasē 
un tev ir ļoti grūti. Varbūt, tev ir kāda slimība, kuru nevar izārstēt. 
Varbūt, tu esi domājis: “Man ir daudz grūtāk nekā pārējiem” vai “tas 
nav godīgi. Es taču esmu kristietis.” Atceries, tā var notikt ar jebkuru 
Dieva bērnu. Man tāpat ir kādas problēmas. Jāzeps nebija izņēmums.

Bija grūti klausīties visās brāļu zobgalībās. Es esmu pārliecināts, ka 
Jāzeps bija priecīgs, kad brāļi devās tālu prom no mājām rūpēties par 
tēva aitām.

Noņemiet visas figūras!

Pirmsskolas vecuma 
bērniem patiks izspēlēt 
Jāzepa sapni. Visi sastā-
jas aplī, un viens bērns 
stāv apļa vidū. Pārējie 
bērni klanās viņa priekšā 
(kā saule, mēness un 
zvaigznes). Pēc tam cits 
bērns ir Jāzeps. Parā-
diet saules, mēness un 
zvaigžņu simbolus!

Parādiet uzskati ar cen-
trālo patiesību!
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2. aina
Āra vai telts skats. Novietojiet Jēkabu J-1 un Jāzepu J-12!

Pēc tam kad viņi jau kādu laiku bija projām, Jēkabs vai Israēls, kā viņu 
bieži vien sauca, sāka raizēties par dēliem. 

“Panāc šurp,  Jāzep,” viņš kādu dienu teica. “Es gribu sūtīt tevi pie 
brāļiem. Viņi Sehemā rūpējas par manām aitām un kazām.”

“Šeit es esmu,” atsaucās Jāzeps. Tas nozīmēja. “Es esmu gatavs iet.”

“Aizej un apskaties, vai viss notiek, kā nākas. Paskaties, vai viņiem 
nav kādas problēmas ar ganāmpulku. Pēc tam steidzies atpakaļ un 
pastāsti, kā viņiem iet,” teica tēvs.

Jāzeps zināja, ka brāļi viņu neieredz, tomēr paklausīja savam tēvam.

Noņemiet visas figūras!

3. aina
Āra skats. Novietojiet Jāzepu J-15!

No mājām līdz Sihemai bija tāls ceļš ejams, apmēram 70 kilometru. 
Septiņdesmit kilometru iet ar kājām, zinot, ka tavi brāļi nepriecāsies, 
tevi ieraugot, tas nav viegli. Jā, tas bija grūti, taču Jāzeps darīja, jo tas 
bija pareizi. Dažreiz, kristīgo zēn vai meitene, grūtības ir tikai tāpēc 
vien, ka jūs rīkojaties pareizi.

Es jums pastāstīšu par Signi. Viņa nolēma, ka pieņams jauno meiteni 
Agniju spēlēs. Stundu starpbrīžos viņa aicināja Agniju nākt spēlēties. 
Kad pārējās meitenes to ieraudzīja, viņas teica: “Ja tu gribi, lai Agnija 
arī nāk, tad mēs negribam, ka tu nāc.” Signei tas bija sāpīgi. Tā notika 
tāpēc, ka viņa darīja to, kas bija pareizi. Dievs nav apsolījis, ka Viņa 
bērniem viss dzīvē ies viegli. Jāzeps zināja, ka satikt savus brāļus va-
rētu būt nepatīkami, bet kur viņi bija? Jāzeps bija gājis jau vairāk nekā 
divas dienas, līdz viņš sasniedza Sihemu. Tur nebija ne vīru, ne aitu.

“Ko tu meklē?” jautāja kāds svešinieks.

“Es meklēju savus brāļus,” atbildēja Jāzeps. “Vai tu nezini, kur viņi ir?”

“Viņi pārcēlās uz citu vietu,” vīrs paskaidroja. “Es dzirdēju viņus 
runājam, ka viņi dosies uz Dotanu.”

Dotana bija divdesmit kilometru tālāk, bet Jāzeps bija priecīgs par 
informāciju un devās tālāk meklēt viņus.

Kad Jāzeps vēl bija diezgan lielā attālumā no brāļiem, tie viņu pa-
manīja.

Noņemiet Jāzepu J-15!

4. aina
Āra fons. Novietojiet aku J-18, brāļus J-16 un J-17 un aitu J-19!

“Skat,” viņi teica, “redz, kur nāk Sapņotājs!” Kamēr Jāzeps tuvojās, 
viņi domāja, ko varētu Jāzepam izdarīt. 

Jēkaba dēliem reiz bija 
bija nopietnas problēmas 
Sihemā (1.Mozus 34). 
Viņš baidījās, vai viņi atkal 
nav nonākuši grūtībās 
vai kļuvuši par atriebības 
upuriem.

Lai bērni kartē sameklē 
Hebronu (Jāzepa mājas) 
un Sihemu. Parādiet 
attālumu, kuru bija jāveic 
Jāzepam! Bērni atceras 
vairāk, ja var redzēt to, 
par ko māca.

Pirmsskolniekiem patiks 
„vest Jēkaba ganāmpulku 
uz Sihemu”.

Viņi priecāsies meklēt 
Jāzepa brāļus. Pirms no-
darbības telpā paslēpiet 
vienu vai vairākus attēlus, 
kur redzami Jāzepa brāļi!

Rādiet kartē, kur atrodas 
Dotana!
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“Redzat šo tukšo aku,” viens no viņiem teica. “Nogalināsim un ieme-
tīsim viņu akā. Tēvam  pateiksim, ka viņu nogalināja plēsīgs dzīvnieks. 
Redzēsim, kas tad notiks ar viņa sapņiem.”

Taču Rūbenam, vecākajam, nepatika, ka brāļi rīkotos tik briesmīgi. 
“Negrēkosim pret bērnu. Nenogalināsim viņu,” teica Rūbens. “Ie-
metīsim viņu tukšajā akā, nenodarot viņam pāri.”

Rūbens domāja pēc tam atgriezties, izvilkt Jāzepu no akas un aizsūtīt 
mājās. Protams, viņš to būtu darījis pēc tam, kad pārējie brāļi būtu 
aizgājuši projām. Rūbens bija nobijies no saviem brāļiem, neskatoties 
uz to, ka viņi visi bija jaunāki par viņu. Nav viegli iestāties par tais-
nību, ja tu esi vienīgais, kas to vēlas, kaut arī tā būtu pareizi. Rūbens 
vairāk neko neteica. 

Nomainiet figūras J-16 un J-17ar J-7, J-8 un J-9! Novietojiet Jāzepu J-15!

Kad Jāzeps atnāca, viņi to saķēra un norāva no pleciem viņa īpašos 
svārkus. 

Noņemiet figūru J-15!

Jāzeps redzēja, ka viņi bija izplānojuši kaut ko ļaunu. Viņš mēģināja 
ar tiem runāt, taču brāļi neklausījās. Viņi vienkārši iemeta to bedrē.

Nomainiet figūras J-7 un J-9 ar figūru J-16!

Tas viss notika tik ātri, ka Jāzeps vispār nesaprata, kas te notiek. Kaut 
kāda iemesla dēļ Rūbens atstāja pārējos brāļus. Notika sliktākais, kas 
ar Jāzepu varēja notikt. Brāļi to izdarīja, bet Dievs to pieļāva. Mēs 
varam būt droši, ka tad, kad mums ir smagi, Dievs to pieļauj ar kādu 
īpašu nodomu. Dažreiz Dievs caur grūtībām māca mums uzticēties 
Viņam. Tieši tāpat kā karstums attīra zeltu, tā grūtības attīra mūsu 
ticību un dara to stipru. Tieši tāpat bija arī ar Sanitu. Viņa nesaprata, 
kāpēc viņas tēvs aizgāja no mājām. Sanita pazina Jēzu Kristu kā savu 
Kungu un Glābēju, viņa bija Dieva bērns. Šo grūto mēnešu laikā 
viņa bieži raudāja, bieži Dievam stāstīja par to, cik grūti viņai gāja un 
cik ļoti viņai tas sāpēja. Patiesībā viņa tad sarunājās ar Dievu daudz 
vairāk nekā tad, kad viss bija kārtībā. Dievs patiesi bija viņas patvē-
rums un iedrošinātājs, un bija daudz reālāks nekā jebkad agrāk. Viņa 
arī iemācījās darīt dažādus darbiņus, lai palīdzētu māmiņai. Dievs 
izmantoja šo grūto laiku Sanitas dzīvē, lai izdarītu kaut  ko labu, un 
es esmu pārliecināts, ka Viņam ir kaut kas padomā arī Jāzepam. Taču 
par to bija grūti domāt tad, kad viņš skatījās uz augšu no dziļās akas.

5. aina
Brāļi nepievērsa nekādu uzmanību tam, ka Jāzeps lūdzās, lai viņu 
izvelk no akas. Es varu dzirdēt, kā Jāzeps lūdzās no akas: “Neatstā-
jiet mani šeit .. Jūda, izvelc mani no šejienes .. Simeon, kāpēc jūs tā 
izdarījāt?.. Levij, palīdzi man!” 

Neviens neklausījās. Brāļi sēdēja un ēda savas pusdienas.

Es varu iedomāties, ka viņi bija tik ļauni, ka smējās un jokojās par 

Aka bija sausa tvertne, 
kuru dažkārt izmantoja 
graudu vai ūdens uzgla-
bāšanai. Tā augšā bija 
šaura, bet tvertnes dibens 
bija plats. Dažkārt šādās 
tvertnēs īslaicīgi tika turēti 
cietumnieki.

Pielietojums pamatojas uz 
1. Pētera 1:7.

Vēlāk brāļi  piedzīvoja, cik 
pateicīgs bija Jāzeps par 
savu dzīvību (1. Mozus 
42:21).
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to, ko bija tikko nodarījuši Jāzepam. Kamēr viņi tā pusdienoja, viņi 
pamanīja tuvojamies tirgotājus. Jūdam pēkšņi iešāvās doma prātā. 
Viņš to pastāstīja saviem brāļiem.

6. aina
Novietojiet kamieļus J-20!

“Kāds labums mums no tā, ka mēs nogalināsim un atstāsim savu brāli 
šeit paslēptu?” viņš jautāja. Izskatījās, ka Jūda nebija nolēmis sekot 
Rūbena ieteikumam. Viņi joprojām plānoja, ka Jāzepam jāiet bojā. 
“Panāciet šurp,” viņš pasauca pārējos, “pārdosim viņu tirgotājiem. Tas 
būs labāk nekā viņu nogalināt. Galu galā, viņš taču ir mūsu brālis. Mēs 
uz viņu varētu pat nopelnīt.” (Pēdējais teikums ir secinājums no 26. 
panta: ”Ko tas mums dod…”). Jūda droši vien lepojās ar šo gudro 
domu, un pārējie brāļi viņam piekrita. 

Nomainiet kamieļus J-20 ar tirgotājiem J-22 un J-23! Novietojiet Jāzepu J-21!

Viņi izvilka Jāzepu ārā no bedres un piedāvāja viņu tirgotājiem. Viņi 
strīdējās par cenu. “Divdesmit sudraba gabalu. Tas ir viss, ko es jums 
varu dot,” teica tirgotājs. Jūda un brāļi piekrita, un Jāzeps tika pārdots 
par šādu summu…divdesmit sudraba gabaliem.

Noņemiet Jāzepu J-21! Nomainiet tirgotājus J-22 un J-23 ar kamieļiem J-20!

Karavāna ar kamieļiem devās tālāk, paņemdama Jāzepu sev līdz. Viņa 
brāļi cerēja vairs nekad nesatikt Jāzepu. 

Noņemiet visas figūras, izņemot aku  J-18.

Sveši cilvēki aizveda Jāzepu uz tālu zemi, kuru viņš nepazina. Tas 
likās tik ļauni un netaisni. Viņš bija ģimenē vienīgais, kas dzīvoja, lai 
patiktu Dievam, bet viņam bija jācieš tik lieli pārbaudījumi. Atceries, 
ka Dievs teica, ka tiem, kas sekos Jēzum, būs grūtības. Bībelē ir skaisti 
vārdi par Jāzepu. Apustuļu darbu grāmatā 7:9 varam lasīt: “Bet Dievs 
bija ar Jāzepu.” Tā bija liela atšķirība. Ja Kungs Jēzus ir tavs Glābējs, 
tad arī tu vari būt drošs, ka Dievs ir ar tevi neatkarīgi no tā, kas ar tevi 
notiek. To mēs arī iemācījāmies Bībeles pantā. Vai atkārtosim to visi 
kopā? “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs 
bēdu laikā” (Psalmi 46:2).

Kad tev mājās ir kādas problēmas, kad esi slims, kad draugi pagriež 
tev muguru, Dievs ir ar tevi. Viņš palīdzēs tev. Varbūt, ka tu jutīsies 
vientuļš, taču tu neesi viens. Noteikti Jāzeps arī jutās vientuļš, projām 
no sava tēva, projām no savas zemes, bet ne projām no sava Debesu 
Tēva.

7. aina
Novietojiet Rūbenu J-8!

Rūbenam bija mazliet žēl Jāzepa. Kā jau iepriekš bija nolēmis, viņš 
atgriezās pie akas, lai izvilktu Jāzepu. Kad viņš ielūkojās akas dziļumā, 
tad nevarēja Jāzepu saredzēt. Rūbens domāja, ka tur ir pārāk tumšs 

Tie bija ismaēliešu 
tirgotāji no Midiānas 
Arābijā. Dotana atradās 
uz svarīgā ziemeļu–dien-
vidu karavānu ceļa. Jūs 
varat atnest uz nodarbību 
kādas garšvielas un ļaut 
tās bērniem pasmaržot. 
Tas palīdzēs mācīties un 
atcerēties šo stundu.

Daži bērni var nospēlēt 
situāciju kurā Jāzepa 
brāļi kaulējās un pēc tam 
pārdod Jāzepu.

Paņemiet 20 „sudraba” 
monētas un ļaujiet pirms-
skolniekiem tās saskaitīt!

Ap.d. 7:9 Stefans norāda, 
ka patriarhi (Jāzepa brāļi) 
sadusmojās un pārde-
va Jāzepu verdzībā uz 
Ēģipti, bet Dievs bija ar 
Jāzepu.
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Tad pēkšņi Rūbens saprata, ka Jāzepa tur nav. 

Noņemiet visas figūras!

Viņš steidzās atrast pārējos. “Viņa tur vairs nav!” viņš sauca. “Viņš 
ir ārā no bedres! Kur lai es eju viņu meklēt?”

Bībele mums nestāsta par to, kā brāļi izskaidroja Rūbenam Jāzepa 
pazušanu. Tā kā Rūbens bija vecākais, viņš saprata, ka tēvs viņu sauks 
pie atbildības. “Ko es tagad teikšu tēvam?” viņš izmisis jautāja.

Kopā viņi izdomāja, ko darīt. Viņi nokāva vienu no kazām un iemērca 
Jāzepa svārkus asinīs. Tad viņi šos svārkus pārnesa mājās tēvam. 

“Mēs tos atradām,” viņi meloja. “Tie ir tava dēla svārki, vai ne?”

Jēkabs zināja, ka tie ir dēla svārki. “Tie ir mana dēla svārki,” viņš teica. 
”Plēsīgie dzīvnieki ir viņu apēduši. Jāzeps bez šaubām ir saplosīts 
gabalos.”

Jēkaba skumjas bija neremdināmas. (Pats par sevi saprotams, ka viņa 
dēli nedomāja stāstīt viņam patiesību.) “Es skumšu pēc sava dēla, līdz 
kamēr es nomiršu,” Jēkabs teica un dienu no dienas viņš turpināja 
sērot.

Pie kā brāļu skaudība bija novedusi? 

Atļaujiet bērniem atbildēt!

Atcerieties, ko mēs mācījāmies pagājušo nedēļ? Uzmanieties! Tas ir tik 
skumji, kad greizsirdība vai skaudība sagrābj savā varā, kā šos vīrus. 
Kādi šodien esat jūs? Vai tu esi kā šie brāļi? Tu esi dzirdējis par Dievu, 
tu esi dzirdējis Evaņģēliju, bet joprojām esi saistīts ar saviem grēkiem. 
Vai tu neuzticēsies Jēzum, lai Viņš tevi atbrīvo? Tu to vari darīt tūlīt 
tur, kur tu tagad atrodies. Varbūt, ka tu mazliet līdzinies Jāzepam. 

Tu zini, ka esi Dieva bērns, bet dažreiz ir tik grūti. Agrāk vai vēlāk 
tā var atgadīties ar jebkuru Dieva bērnu. Dievs var lietot grūtības vai 
problēmas, lai stiprinātu mūsu ticību un uzticēšanos Viņam. Taču 
pats galvenais – Viņš ir ar tevi, lai palīdzētu tev pārvarēt grūtības.

Tagad padomāsim par manu jautājumu par zeltu!

Atgādiniet jautājumu un atļaujiet bērniem atbildēt! Īsas diskusijas laikā pār-
liecinieties, ka bērni saprot, ka grūtības var attīrīt mūsu ticību un mēs varam 
mācīties pilnībā uzticēties Dievam! Noslēdziet ar lūgšanu par kristīgiem bērniem, 
kuriem ir kādas grūtības vai problēmas!

.

Šķiet, ka Jēkabs pļāva to, 
ko bija iesējis. Ironiski, ka 
dēli izmantoja kazas asi-
nis, lai samērcētu Jāzepa 
svārkus,  tāpat kā Jēkabs 
izmantoja kazas ādu, ap-
mānot savu tēvu Īzaku.

Tā kā stundā lielākā 
uzmanība veltīta kristīga 
bērna garīgai izaugsmei, 
tad glābšanas vēsts kon-
centrēti izteikta stundas  
beigās. Jūs varat Evaņģē-
lija vēsti skaidrot arī citā 
stundas daļā.

Izdaliet bērniem mājās 
ņemamās kartītes ar 
pielietojumu atpestītam 
bērnam.
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Atkārtošanas jautājumi
1. Par ko bija Jāzepa otrais sapnis? (Par sauli, mēnesi un vienpadsmit 

zvaigznēm, kas klanījās viņa priekšā.)

2. Kāpēc Jāzepam vajadzēja doties uz Sihemu? (Viņa tēvs vēlējās 
uzzināt kā iet dēliem.)

3. Kāpēc Jāzeps devās pie saviem brāļiem, ja viņš zināja, ka viņi 
Jāzepu neieredz? (Viņš paklausīja savam tēvam.)

4. Kā mēs zinām, ka visiem Dieva bērniem kādreiz ir grūti brīži? 
(Dievs nav apsolījis, ka Viņa bērniem vienmēr būs viegli.)

5. Ko no sākuma brāļi izdarīja Jāzepam, kad viņš tos atrada 
Dotanā? (Viņi sagrāba Jāzepu, norāva viņam svārkus un iemeta akā.)

6. Par cik lielu summu viņi pārdeva Jāzepu? (Par 20 sudraba 
gabaliem.)

7. Kāpēc Dievs pieļauj, ka Viņa bērniem ir grūtības? (Dievs izmanto 
grūtības, lai mācītu mums uzticēties Viņam.)

8. Kāds mierinājums varēja būt Jāzepam, kad viņu veda projām 
uz svešu zemi?  (Dievs bija ar viņu.)

9. Kurš no brāļiem bija nolēmis izvilkt Jāzepu ārā no akas? (Rūbens)

10. Ko brāļi darīja kad atgriezās mājas pie Jēkaba? (Viņi nokāva 
kazu, kazas asinīs iemērca Jāzepa svārkus un atdeva tos Jēkabam.)

11. Kādai ziņāi Jēkabs noticēja par Jāzepu? (Ka plēsīgs zvērs ir saplosījis 
Jāzepu.)

12. Kādā ziņā Jāzeps bija kā zelts? (Tā kā zelts tiek attīrīts no sārņiem, 
tā Dievs izmantoja grūtības Jāzepa dzīvē, lai attīrītu un mācītu Jāzepu.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kādus divus sapņus redzēja Jāzeps? (Par labības statiņiem un par 

sauli, mēnesi un zvaigznēm, kas klanījās viņa priekšā.)

2. Ko brāļi izdarīja ar Jāzepu pēc tam, kad bija iemetuši viņu akā? 
(Viņi Jāzepu pārdeva.)

3. Ko Jāzepa tēvs domāja par savu dēlu? (Ka viņš ir miris.)

4. Kas mums jāatceras par Dievu arī tad, kad esam prom no mājām 
un ģimenes? (Dievs ir ar tevi un Viņš tev palīdzēs.)

Atkārtošanas spēle

Ceļojums kopā ar Jā-
zepu

Izmanto 12 A6 formāta la-
piņas, uz kurām uzraksta:

„Citē Bībeles pantu” (3 
kartītes)

„Saņem 500 punktus” (3 
kartītes)

„Skaudīgie brāļi, zaudē 
gājienu”(3 kartītes)

„Iemests akā, zaudē 
gājienu” (1kartīte)

„Jāzepa 2. sapnis, papildu 
gājiens”(1 kartīte)

„Pārdots verdzībā, zaudē 
gājienu” (1 kartīte)

Spēles gaita paskaidrota 
1. stundas atkārtošanas 
spēlē.

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem

Saule, mēness un zvaig-
znes

Sagatavo puzli ar čet-
riem gabaliem – saule, 
mēness un 11 zvaigznes 
no Jāzepa sapņa.  Puzli  
var salikt uz grīdas vai 
uz flaneļa tāfeles. (Puz-
lei otrā pusē pielīmē 
flaneļa audumu.) Atkār-
tošanai izmanto jautāju-
mus no 1. un 2. stundas.

Ja atbilde ir pareiza, 
bērns var nolikt vienu 
puzles gabalu. Puzles 
salikšanu atkārto vairākas 
reizes.
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3. stunda
Jāzeps cietumā

Rakstu vieta 

1. Mozus 39.– 40. nod.

Centrālā patiesība
Dievs palīdz Saviem bērniem dzīvot Viņa godam – 
vienalga, kur tie atrastos.

Pielietojums 

Atpestītajiem: Lūdz pēc Viņa palīdzības un pierādi 
Filipiešiem 4:13.

Bībeles pants 

“Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru.” 
Filipiešiem 4:13

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

vai

♦  figūras: J-20, J-21, J-22, J-24, J-25, J-26, J-27, 
J-28, J-29, J-30, J-31 un J-32.

♦  Ieteicams lietot Ēģiptes āra fonu un cietuma 
fonu

un

♦  uzrakstīt centrālo patiesību uz kartona un 
piestiprināt pie tāfeles vai parādīt, mācot CP.

♦  Lietojiet vārdu kartītes – „darīt garlaicīgu 
darbu”, „teikt grēkam – nē” un „teikt patie-
sību”! 

♦  Nokopējiet katram bērnam līdzi ņemamo 
lapu, kas ir dota nodarbību beigās!

♦  Īsai priekšmetu stundai: zīme ar uzrakstu 
„Grēks” un audums.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kamieļi ierodas Ēģiptē.

Notikumu attīstība

1. Jāzeps tiek aizvests pie Potifāra.

2. Jāzepam tiek uzticēti pienākumi Potifāra namā
.                                                        CPA

3. Potifāra sieva kārdina Jāzepu.

4. Jāzeps atsakās grēkot.                            CPA
5. Jāzeps tiek iemests cietumā.

6. Viņam cietumā tiek uzticēti pienākumi.    
             CPA

7. Dzērienu devējs un maizes cepējs apcietināti.

8. Dzērienu devējs un maizes cepējs redz sapni.

Kulminācija

Jāzeps iztulko sapņus.                                       CPA
Nobeigums

Dzērienu devējs aizmirst Jāzepu.
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Bībeles panta mācīšana
Šīs nodarbības pielietojums ir tikai atpestītiem bērniem. Kad jūs paskaidrosiet 
Bībeles pantu, būtu labi, ja jūs iekļautu pielietojumu neatpestītiem bērniem.

Vai jūs kādreiz esat melojuši? Jā, nav grūti sameloties. Ir viegli zaudēt 
savaldību. Taču Dievs negrib, lai mēs tā dzīvotu. Iespējams, jūs esat 
nolēmuši:

“Es vairs nemelošu” vai “Sākot no šīs dienas, es būšu labs”. Taču tas 
neizdodas. Jums vienkārši neizdodas pārstāt rīkoties slikti. Tu nevari 
dzīvot Dievam patīkamu dzīvi. Tas ir tikpat neiespējami kā zīmulim 
pašam rakstīt. Redzat, tas atrodas uz galda. Es tam saku: “Lūdzu, 
raksti” vai “Uzzīmē man kaut ko”. Taču tas to nedara.

Mūsu Bībeles pants saka: “Es visu spēju Tā spēkā, kas mani dara stip-
ru.” Tas ir noslēpums. Tikai tad, kad Kungs Jēzus ir tavā sirdī, tu vari 
dzīvot tādu dzīvi, kas patīk Dievam. Tev ir jāļauj Viņam paņemt no 
tavas dzīves grēku un kļūt par tavas dzīves Kungu. Ja tev nav Kristus, 
tad tu nevari beigt melot vai būt savaldīgs. Kad es paņemu zīmuli rokā, 
tad es varu to lietot, ar to var gan rakstīt, gan zīmēt. Kad Kristus sāk 
par tevi rūpēties, tu vari darīt visu, ko Dievs vēlas, lai tu darītu. 

“Kristus, kas dod man spēku.”  – Viņš ir tas, kurš rada šo atšķirību. 
Vispirms Viņš tevi glābj, pēc tam Viņš tevi stiprina. Ja tev ir apnicis 
censties būt labam un tu patiesi vēlies dzīvot Dievam, uzticies Vi-
ņam kā savam Glābējam! Tad tu zināsi, ka Viņa spēkā tu vari dzīvot 
kristieša dzīvi.
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Īsa priekšmetu stunda
Atdotais grēks

Skolotāja palīgam kaklā pakar zīmi ar uzrakstu – grēks.

Kas man pateikts, kas ir grēks? (Slikti darbi, sliktas domas un slikti vārdi.) 
Pasakiet dažus piemērus, kā bērni grēko!

Sagaidiet atbildes.

Dievs saka, ka „visi ir grēkojuši” (Rom. 3:23) un pelnījuši Dieva sodu 
par grēkiem. Šis sods ir nāve (mūžīga atšķirtība no Dieva).

Daži bērni cenšas noliegt savus grēkus. Viņi apgalvo, ka nekad nav 
darījuši sliktu. Vai tas ir patiesība? (Nē.) Bībelē teikts: „Ja sakām, ka 
neesam grēkojuši, tad darām Dievu par meli” (1. Jāņa 1:10). Dievs 
vienmēr ir patiess un, ja Viņš saka, ka „visi ir grēkojuši”, tad tas no-
zīmē visi bez izņēmuma ir grēkojuši. Vai redzat (skolotaja palīga 
vārds) grēku? Viņš varbūt domā, ka nav grēkojis, bet Dievs saka, ka 
ir. Arī citi cilvēki to redz.

Daži cilvēki cenšas grēku nodzēst vai notīrīt. 

Iedodiet bērniem lupatiņas, lai viņi mēģina notīrīt vārdu “grēks” no zīmītes! 

Ja viņi ir kaut ko zaguši, viņi noliek mantas atpakaļ. Ja viņi ir melojuši, 
viņi mēģina teikt patiesību. Ja ir aizvainojuši, tad cenšas  atvainoties. 
Tas ir labi, bet tas nespēj izdzēst grēku.

Citi mēģina noslēpt grēku. 

Bērns mēģina ar audumu aizklāt vārdu grēks.

Cilvēki dara labus darbus, iet uz baznīcu, ziedo līdzekļus, palīdz citiem 
cilvēkiem. Daži dara labu ,un jūs varat domāt, ka viņi nekad neko 
sliktu nav darījuši. Es neredzu (skolotāja palīga vārds) grēku, bet vai 
tas vēl ir šeit?  

Lai bērni atbild!

Jā, tas joprojām ir šeit.

Dievs zināja, ka nepieciešams kāds, kurš spēja atbrīvot no grēka.

Noņemiet uzrakstu no palīga!

Tieši to darīja Jēzus pie krusta, kad Viņš pie tā nomira. 

Uzlieciet zīmi ar vārdu „ grēks” sev kaklā.

Jēzus uzņēmās tavu grēku uz Sevi. Es to nevaru izdarīt tevis dēļ, jo 
arī es esmu grēkojis. Vienīgi Jēzus, Dieva Dēls, to var uzdarīt! Pēc 
tam kad Jēzus nomira, Viņu apglabāja kapā, bet trešajā dienā Viņš 
augšāmcēlās no nāves. 

Šodien Viņš dzīvo Debesīs, kur nav nāves un grēka.

Vai tu esi lūdzis Jēzus atbrīvot tevi no grēka?  Viņš to vēlas darīt 
tavā labā!
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CPA

Attēls 3-1

Attēls 3-2

Stunda

1. aina
Ēģiptes āra skats. Novietojiet kamieļus J-20!

Kamieļu karavāna iegāja Ēģiptes galvaspilsētā. Viņiem bija daudz 
lietu, ko pārdot. Smaržas un garšvielas. Arī dārglietas, zelts un cēlkoks. 
Un arī viens jauns vergs. Kas bija šis jaunais cilvēks, kuru pārdeva 
verdzībā? Jā, tūlīt Jāzeps tiks pārdots jau otro reizi. 

Novietojiet Jāzepu J-21, tirgotāju J-22 un Potifāru J-24!

Jāzepu nopirka Potifārs, kas bija ļoti ievērojams vīrs Ēģiptē. Potifārs 
bija ķēniņa galma vīrs, sardzes priekšnieks. Potifārs lika Jāzepam 
strādāt. 

Noņemiet visas figūras!

2. aina
Tukša tāfele bez fona. Novietojiet Jāzepu J-25 un Potifāru J-24.

Bībele mums nestāsta, kādu tieši darbu Jāzeps darīja. Tas noteikti 
bija smags un garlaicīgs darbs. Jaunam vergam vajadzēja darīt darbus, 
kurus pieredzējušie vergi negribēja darīt. Kā jūs domājat, ko Jāzeps 
darīja? Kurnēja? Runāja pretim? Sabozās? „Kāpēc man tas ir jādara? 
Tie bija mani cietsirdīgie brāļi! Ja es būtu mājās pie tēva, tad man 
nevajadzētu darīt šo garlaicīgo darbu. Es darīšu tik, cik man patīk. 
Man vienalga, vai tas darbs ir labi vai slikti padarīts. Šis Potifārs man  
neko nenozīmē.”

Nē, tā Jāzeps nerīkojās.

Dievs palīdzēja Jāzepam dzīvot, neskatoties uz to, ka viņš bija tālu no 
mājām un darbs bija ļoti grūts. Jāzeps savu darbu darīja kārtīgi, zinot, 
ka Tas Kungs ir ar viņu. Viņš ne tikai strādāja Potifāram, viņš strādāja 
Tam Kungam. Tāpēc, ka Jāzeps savu darbu darīja ļoti labi, Potifārs 
viņam uzticēja daudz svarīgākus un atbildīgākus pienākumus, jo viņš 
redzēja, ka Jāzeps bija savādāks nekā visi citi vergi. Bībele saka, ka 
viņš redzēja, “ka Tas Kungs bija ar viņu” (1. Mozus 39:3). 

Dievs nav mainījies kopš tā laika. Viņš joprojām ir ar Saviem bērniem, 
tiem, kas ir uzticējušies Jēzum Kristum kā savam Glābējam. Ja tu esi 
Viņa bērns, tad Viņš ir ar tevi un palīdzēs tev dzīvot Viņam  tur, kur 
tu esi. Varbūt, ka tie darbi, kas tev mājās jādara, liekas garlaicīgi. Vai 
arī tavi mājas darbi ir pārāk muļķīgi vai grūti? Dievs vēlas, lai tu tos 
darītu Viņam par prieku. Viņš tev palīdzēs atcerēties iznest atkritu-
mus, palīdzēs tev, kad jāpieskata jaunākais brālītis vai māsiņa. Ar Viņa 
palīdzību tu vari darīt visu to labāko, lai izpildītu mājas darbus. Ja tu 
esi Viņa bērns, Dievs ir apsolījis palīdzēt. Viņš neliks tev vilties tieši 
tāpat, kā Viņš nelika vilties Jāzepam.

Bērniem patiks kartē 
iezīmēt ceļu no Dotanas 
līdz Ēģiptei.

Vārds Potifārs nozīmē 
„novēlēts Ra” –  saules 
dievam, kuru pielūdza 
ēģiptieši.

Ja laiks atļauj, pajautājiet 
bērniem, ko Potifārs varē-
ja redzēt vai dzirdēt, kas 
norādīja uz to, ka Dievs 
bija ar Jāzepu!

Ja jūs pirms tam mācījāt 
BKIA stundas par patriar-
hiem, jūs varat pieminēt 
piemērus, kā Dievs turēja 
solījumu un darīja Ābra-
hāma ģimeni par svētību.



Jāzeps

27

CPA

Attēls 3-3

Attēls 3-4

Tāpēc, ka Jāzeps darīja visu ļoti labi, viņa saimnieks to paaugstināja 
labākā amatā. Jāzeps darīja visus darbus no sirds, un Potifārs viņu 
iecēla par nama pārvaldnieku. Protams, ka Jāzepam nepalielināja algu, 
jo vergiem neko nemaksā. Bībele saka, ka Dievs svētīja šī ēģiptieša 
namu Jāzepa dēļ, un Tā Kunga svētība bija pār visu, kas tam piede-
rēja – gan namā, gan tīrumā (1. Mozus 39:5). Jāzepam tika parādīta 
uzticība un labestība, un viņš savu darbu darīja pēc labākās sirdsap-
ziņas. Potifāram viss veicās. Viņš bija Jāzepam uzticējis tik daudz, ka 
Bībelē sacīts, „Potifārs nemaz nezināja visu, kas viņam pieder.” Viņš 
visu bija uzticējis Jāzepam (1. Mozus 39:6). Viss, ko Potifārs zināja, 
bija tas, ka ēdienreizēs viņam bija daudz ēdamā.

Noņemiet Potifāru J-24. Novietojiet Potifāra sievu J-26!

Jāzeps bija skaists un glīts, jauns vīrietis. Potifāra sieva to bija pama-
nījusi. Viņa bija Jāzepu novērojusi ikdienā, kad viņš strādāja  mājā. 
Varbūt, ka viņa domāja tā: “Es gribu, lai Jāzeps man pievērš vairāk 
uzmanības nekā savam darbam. Es gribu, lai viņš mani mīl.” Viņa 
pastāstīja to Jāzepam.

Bet viņš atbildēja: “Nē!” Viņš zināja, ka tas būtu nepareizi, un viņš 
tā arī to pateica. “Redzi,” viņš teica, “tavs vīrs man uzticas. Viņš pat 
nezina visu, kas viņam pieder. Es esmu par visu atbildīgs. Kā gan 
varētu atņemt viņam sievu un grēkot pret Dievu?” 

Aizvietojiet Jāzepu J-25 un Potifāra sievu J-26 ar figūru  J-27!

Bet viņa nelika Jāzepu mierā. Jāzeps viņai  nepievērsa nekādu uzma-
nību. Kādu dienu, kad viņa bija viena pati mājās, Jāzepam bija tur 
jāiet un jādara savs darbs. Viņa piegāja Jāzepam tuvu klāt, saķēra viņa 
svārkus un lika mīlēt viņu. Jāzeps izslīdēja no svārkiem un izskrēja 
ārā no mājas.

Dzīvot Dievam nozīmē pateikt grēkam “nē”, kā to izdarīja Jāzeps. 
Varbūt, ka tur, kur tu dzīvo, ir kādi zēni, kas grib tevi pierunāt, lai tu 
nočiep kaut ko no veikala. (Lietojiet piemēru par konfektēm vai kādu citu 
piemērotu piemēru!) Ļoti bieži dažādās televīzijas pārraidēs vai filmās tiek 
rādīts grēks, no kura Jāzeps atteicās, aizbēgot no Potifāra sievas. Dievs 
negrib, lai tu skatītos tādas lietas. Viņš tev palīdzēs izslēgt televizoru 
vai aiziet uz citu istabu. Bībele saka, ka Tas Kungs var palīdzēt tiem, 
kas tiek kārdināti (Ebrejiem 2:18). Ja tu esi Dieva bērns, tad nāc pie 
Dieva un lūdz Viņa palīdzību pateikt “nē” grēkam. Kad tu to dari, 
tad tu saņemsi “palīdzību īstajā laikā” (Ebrejiem 4:16). Dievs ir tavā 
pusē, Viņš tev palīdzēs dzīvot Viņam. Tāpēc arī Jāzeps varēja pateikt 
“nē” Potifāra sievai. Protams, ka viņa saniknojās uz Jāzepu.

Aizvietojiet Jāzepu un Potifāra sievu J-27 ar Potifāra sievu J-28!

Tā viņa stāvēja ar Jāzepa svārkiem rokās. Jāzeps vienkārši nevarēja 
iedomāties tās ļaunās domas, kas bija viņas galvā. Iedomājies tik! 
Vergs viņai atsaka. Viņa nolēma atmaksāt. Viņa sāka skaļi kliegt. Daži 
cilvēki, kas netālu strādāja, atskrēja skatīties.

Mums bērniem ir jāmāca 
par Dieva standartiem 
attiecībā uz seksuālu 
šķīstumu. Tomēr esiet jūtī-
gi pret to bērnu brieduma 
pakāpi, kurus jūs mācāt. 
Jaunākiem bērniem varat 
teikt, ka Potifāra sieva vē-
lējās mīlēt Jāzepu, nevis 
savu vīru.

Komentētāji ir aprēķinā-
juši, ka Jāzeps strādāja 
Potifāra namā 10 gadus. 
Nav skaidri zināms cik 
gadu Jāzepam bija, kad 
Potifāra sieva sāka viņam 
uzmākties, bet tas varēja 
būt kārdinājums vairāku 
gadu garumā. 

Izvēlieties piemērotus pie-
mērus bērnu vecumam.

Pirmsskolniekiem parādiet 
simbolu „NĒ!”
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CPA

Attēls 3-6

“Redziet,” viņa kliedza, turot Jāzepa svārkus rokās, “mans vīrs nopirka 
jaunu vergu, lai tas mani apvainotu. Viņš man uzmācās. Kad es sāku 
kliegt, viņš aizbēga, bet man palika viņa svārki.”

Uzlieciet Potifāru J-24!

Viņa paturēja svārkus līdz vīrs pārradās mājās. Viņa pastāstīja tos 
pašus melus arī savam vīram, parādot Jāzepa svārkus. 

Potifāra sieva bija ļauna sieviete. Viņa gribēja, lai kāds cits vīrietis, kas 
nav viņas vīrs, viņu mīlētu. Viņa bija egoiste un tāda, kas panāk to, 
ko gribējusi. Kad viņai tas neizdevās, viņa meloja visļaunākos melus.

Viņas meli Potifāram izklausījās ticami, un viņam tagad bija patiess 
iemesls būt dusmīgam uz Jāzepu, un viņš arī bija ļoti dusmīgs. Viņš 
bija tik dusmīgs, ka iemeta Jāzepu cietumā. Potifāram noteikti bija 
žēl zaudēt tik labu strādnieku. Bet viņš taču nevarēja pieļaut, ka kāds 
cits guļ ar viņa sievu. Nebija neviena, kas varētu pateikt patiesību. 
Jāzeps varbūt mēģināja, taču Potifārs noteikti ticēja savai sievai vairāk 
nekā vergam. Tā Jāzeps tika iemests cietumā, un Potifārs centās par 
viņu aizmirst.

Noņemiet visas figūras!

3. aina
Cietuma interjers vai arī tukša tāfele ar cietuma logu J-30. Novietojiet Jāzepu 
J-29!

Jāzepam varbūt likās, ka sliktāk vairs nevar būt. Cietumi bija tumši, 
mitri un smirdīgi. Tomēr arī tur Dievs bija ar Jāzepu. Pat tur Dievs 
palīdzēja Jāzepam. Jāzeps nekurnēja un nesūdzējās. Viņš nesēdēja un 
nežēlojās par grūtajiem apstākļiem. Cietuma sargs viņu pamanīja un 
uzticēja viņam dažādus cietuma darbus. Vai tu vari iedomāties, kā ir 
dzīvot Dievam tādā briesmīgā vietā? Jā, tas ir iespējams, ja tu piederi 
Jēzum Kristum. Ieklausies šajos brīnišķajos Bībeles vārdos: “Es visu 
spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru, proti Kristus” (Filipiešiem 4:13).

Vai tev liekas, ka rīkoties pareizi ir gandrīz neiespējami tajā situācijā, 
kur tu atrodies? Varbūt, ka neviens nevar iedomāties, cik tev tas ir 
grūti, taču Dievs to zina. Ja tu esi Dieva bērns, tad Dievs ir ar tevi un 
Viņš tev palīdzēs. Pastāsti Viņam, kādas ir tavas problēmas, un lūdz 
pēc Viņa palīdzības! Varbūt, ka tu gribi par to parunāt ar mani, un 
mēs varētu lūgt kopā. Ir brīnišķīgi piederēt Tam Kungam. Mēs varam 
padalīties ar savām rūpēm ar citu kristieti un izstastīt to Jēzum. Ja tu 
vēlies par kaut ko parunāt, tad paliec savā vietā pēc nodarbības un es 
pieiešu pie tevis. Ja tu esi Dieva bērns, tad Dievs tev palīdzēs dzīvot 
Viņam un darīt to, kas ir pareizi pat tad, kad tas ir ļoti grūti. Jāzepam 
bija ļoti grūti, neskatoties uz to, ka cietuma sargs bija ļoti labs pret 
viņu, ieceldams viņu par atbildīgo pār pārējiem cietumniekiem. Tomēr 
Jāzeps bija cietumā par kaut ko tādu, ko viņš nebija darījis.

Noņemiet visas figūras!

Jāzeps tika nosūtīts uz 
cietumu, kas bija kā cie-
toksnis (1.Mozus 40:15). 
Tas bija tālu prom un da-
ļēji pazemē. Cietumnieki 
tika turēti iekalti ķēdēs ap 
kaklu un kājām. Psalmos 
105:18 minēts, ka Jāzeps 
bija važās. 

Attēls 3-5
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4. aina
Novietojiet maizes cepēju J-31 un dzēriena devēju J-32!

Kādu dienu Jāzeps tika norīkots par atbildīgo pār diviem citiem cie-
tumniekiem. Uzminiet, kas viņus iepazīstināja ar Jāzepu! 

Novietojiet Potifāru J-24!

Potifārs! (Sardzes kapteinis – 1. Mozus 40:4, 39:1.) Viņš nebija Jāzepu 
pilnībā aizmirsis. Viņš joprojām zināja, ka Jāzepam var uzticēties. 

Noņemiet Potifāru J-24!

Jāzeps uzzināja, ka šie bija vīri, kas strādāja Ēģiptes ķēniņa labā. Ēģiptē 
ķēniņus sauca par faraoniem. Bībelē teikts, ka faraons bija dusmīgs 
uz šiem vīriem, bet mēs nezinām kāpēc. Viens no viņiem bija bijis 
faraona galvenais maiznieks. Tik lielā pilī kā  faraona pils noteikti bija 
daudz cilvēku, kas cepa un vārīja dažādus garšīgus ēdienus faraona 
ēdienreizēm. Šis cietumnieks bija vīrs, kas bija atbildīgs par visiem 
pārējiem pavāriem. 

Otrais cietumnieks bija faraona galvenais dzērienu devējs. Viņš bija 
tas, kas pasniedza vīnu vai ko citu, ja faraons vēlējās dzert. Bija vēl 
citi cilvēki, kas apkalpoja faraonu, bet šis vīrs bija atbildīgs par viņiem  
visiem. Viņš bija pats galvenais, viņu vadītājs.

Bībelē teikts, ka Jāzeps kalpoja šiem vīriem. Tas nozīmēja, ka viņš 
tiem pienesa ēdienu, kā arī darīja ko citu šo vīru labā. Viņi cietumā 
jau bija atradās ilgāku laiku, kad kādu rītu Jāzeps pamanīja, ka viņi ir 
par kaut ko norūpējušies un noskumuši.

“Kāpēc jūs izskatāties tik noskumuši?” Jāzeps jautāja.

“Mēs esam noskumuši par tiem sapņiem, kurus redzējām,” viņi 
atbildēja. 

Vai jūs domājat, ka tas Jāzepam kaut ko atgādināja? 

Atļaujiet bērniem atbildēt!

Jāzeps varbūt atcerējās, kas bija noticis pirms daudziem gadiem. Nu 
jau bija pagājuši vairāk nekā desmit gadi kopš tā laika. Viņš varbūt 
domāja, ka spriežot pēc pašreizējiem apstākļiem, diez vai šie sapņi 
varētu kādreiz piepildīties. 

“Nav neviena, kas varētu mums izskaidrot sapņu nozīmi,” cietumnieki 
paskaidroja. Viņi zināja, ka parasti dažādi burvji izskaidroja sapņu 
nozīmi (1. Mozus 41:8). Viņi jutās bezpalīdzīgi, jo cietumā nebija 
neviena burvja, tomēr sapņi likās ļoti svarīgi. 

Jāzepa atbilde pārsteidza viņus. “Vai tad sapņu nozīme nepieder 
Dievam?” viņš teica. “Lūdzu, pastāstiet man savus sapņus!”

Dzērienu devējs runāja pirmais: “Es savā sapnī redzēju vīna koku 
ar trīs zariem. Vispirms es redzēju pumpurus. Tad tie ātri kļuva par 

Parādiet pirmsskolniekiem 
priekšmetus, kurus var 
attiecināt uz maizes cepē-
ju (cepumi) un dzērienu 
devēju (sula).

Bērniem patīk lomu 
spēles.

Kopā ar pirmsskolniekiem 
izskaitiet līdz trīs.

Attēls 4-2
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Bez attēla

CPA

ziediem, un pēc tam tikpat ātri par gataviem vīnogu ķekariem. Man 
rokā bija faraona kauss. Es ņēmu vīnogas, saspiedu tās, sulai tekot 
kausā, un devu to faraonam dzert.”

Jāzepam uzreiz viss bija skaidrs. Kamēr dzērienu devējs stāstīja, 
Dievs atklāja Jāzepam sapņa nozīmi. “Tie zari nozīmē trīs dienas. 
Pēc trīs dienām tu atkal būsi brīvs un kalposi faraonam kā agrāk,” 
Jāzeps paskaidroja. “Vai tad, kad tu būsi ārā no cietuma, tu varētu 
faraonam par mani ieminēties, lai arī es varētu tikt ārā no šejienes? 
Mani nozaga manā zemē, un, kopš es atrodos šai zemē, es neesmu 
darījis neko tādu, lai atrastos cietumā.”

Beidzot Jāzepam bija kaut kāda cerība uz brīvību. Faraons bija daudz 
svarīgāks par Potifāru. Ja viņš grib, viņš to izdarīs.

Maiznieks gaidīja, kad beidzot arī viņa sapni varēs izskaidrot. Dzērienu 
devēja sapņa izskaidrojums bija tik brīnišķīgs, ka maiznieks nevarēja 
vien sagaidīt, lai pastāstītu savu sapni. 

“Mans sapnis bija šāds,” viņš sāka. “Man uz galvas bija trīs balti grozi. 
Pašā augstākajā grozā bija visādi labi ēdieni faraonam, taču, kamēr šie 
grozi atradās man uz galvas, atlidoja  putni un izēda grozu tukšu.”

Jāzeps saprata arī šo sapni: “Trīs grozi ir trīs dienas,” viņš teica. “Pēc 
trīs dienām faraons tevi sodīs ar nāvi. Tavs ķermenis paliks putniem 
par barību.”

Jūs domājat, cik gan tas ir šausmīgi. Varbūt, tu pat domā, kāpēc Jāzeps 
stāstīja šī sapņa nozīmi. Atceries, Jāzeps neizdomāja šo sapni. Dievs 
atklāja Jāzepam, ko šis sapnis nozīmē. Kaut arī tā nozīme nebija 
patīkama, viņam tā bija jāpasaka. Varbūt, ka viņš bija izdarījis kaut 
ko tādu par ko bija pelnījis mirt. Jāzeps pastāstīja patiesību, lai gan 
to nebija viegli darīt. 

Dzīvot Dievam nozīmē būt godīgam un uzticīgam. Dievs palīdzēs 
tev būt godīgam attiecībā uz tavu vecumu, neskatoties uz to, ka, ja 
tu to noklusētu, tu varētu autobusā braukt lētāk. Pieņemsim, ka jūs 
pamanītu, ka pārdevējs veikalā jums izdod vairāk naudiņas nekā va-
jadzīgs. Ko jūs darītu? 

Atļaujiet bērniem atbildēt.

Kad visi pārējie klasē melo, ir grūti nedarīt tāpat, bet Dievs palīdzēs 
tev būt godīgam. Viņš palīdzēja Jāzepam teikt patiesību, darīt ne-
patīkamus darbus, pateikt “nē” grēkam. Dieva Vārds saka: “Es visu 
spēju tā spēkā, kas mani dara stipru, proti Kristus.” Visu nozīmē visas 
lietas. Tu nekad nebūsi situācijā, kur Viņš nevar tev palīdzēt. Tas bija 
brīnišķīgi, kā Dievs palīdzēja Jāzepam.

Noņemiet visas figūras.

5. aina
Tas, ko Jāzeps bija teicis par maiznieku, piepildījās. Arī dzērienu devēja 
sapnis piepildījās. Bībelē teikts, ka pēc trīs dienām faraonam bija dzim-

Bērni var izspēlēt Jāzepa 
lūgumu  dzērienu devē-
jam.
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šanas diena un viņš sarīkoja lielas svinības. Tad arī notika notikumi 
ar maiznieku un dzērienu devēju, kā Jāzeps bija viņiem teicis. Bībelē 
mēs varam lasīt vienu ļoti skumju teikumu. “Tomēr dzērienu devējs 
neatcerējās par Jāzepu un aizmirsa viņa lūgumu.”(1. Mozus 40:23)

Jāzeps gaidīja, gaidīja, gaidīja… taču no faraona nebija nekādu ziņu.  
Viņš noteikti jutās vīlies, tomēr viņš turpināja savu darbu cietumā kā 
agrāk. Viņš joprojām to darīja no sirds, “tā it kā darītu Tam Kungam”. 
Līdz kādu dienu…piedodiet, bet tā jau ir nākošās nedēļas nodarbība! 
Jūs taču negribēsiet palaist garām nākošo interesanto Bībeles nodar-
bību, vai ne?

Man te ir sagatavotas mazas kartītes, uz kurām ir rakstīts: “Es visu 
spēju Tā spēkā, kas mani dara stipru, proti Kristus.” Ja tu mīli Jēzu 
Kristu, tad paņem vienu, kad iesi mājās! Šonedēļ mājās uzraksti, ko 
Tas Kungs tev ir palīdzējis darīt! Varbūt, atvainoties kādam, varbūt 
nomazgāt traukus, kad tik ļoti to negribējās, varbūt runāt patiesību, 
kad tas nebija izdevīgi. Nākošajā nedēļā tev būs iespēja pastāstīt pā-
rējiem bērniem, kā Jēzus tev ir palīdzējis.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kā tas notika, ka Jāzeps sāka strādāt pie Potifāra Ēģiptē? (Viņu 

pārdeva verdzībā un aizveda uz Ēģipti.)

2. Kāpēc Potifārs bija apmierināts ar Jāzepa darbu? (Viņš strādāja 
ļoti labi un bez kurnēšanas.)

3. Kā jūs zināt, ka Potifārs bija apmierināts ar Jāzepa darbu?  (Potifārs 
nebija norūpējies par savu īpašumu, kad Jāzeps bija pārvaldnieks.)

4. Kādā veidā Dievs palīdzēja Jāzepam dzīvot Viņam? (Viņš palīdzēja 
labi strādāt un nekurnēt.)

5. Kā Jāzeps nokļuva cietumā? (Potifāra sieva apmeloja Jāzepu.)

6. Kāpēc kristieši var dzīvot Dievam neatkarīgi no tā, kur viņi 
atrodas? (Dievs vienmēr ir ar viņiem.)

7. Kādu dienu Potifārs iepazīstināja Jāzepu ar diviem cietumniekiem. 
Kas bija šie cietumnieki? (Faraona maiznieks un dzērienu devējs.)

8. Par ko dzērienu devējs un maiznieks bija noskumuši? (Viņi bija 
redzējuši sapņus, bet nesaprata to nozīmi.)

9. Kāpēc Jāzeps varēja izskaidrot sapņus? (Dievs zina, ko nozīmē sapņi, 
un Viņš atklāja Jāzepam sapņu nozīmi.)

10. Kāpēc bija grūti būt godīgam pret maiznieku? (Jo maiznieku pēc 
trim dienām nonāvēja.)

11. Ko dzērienu devējs nodarīja Jāzepam?  (Viņš aizmirsa  savu solījumu 
pastāstīt faraonam par Jāzepu.)

12. Kā kristieši var būt droši, ka Dievs viņiem palīdzēs dzīvot Viņam? 
(Mēs nekad neesam situācijās, kurās Dievs nespēj palīdzēt  –“Es visu spēju 
Tā spēkā, kas mani dara stipru, proti Kristus” – Filipiešiem 4:13.)

Atkārtošanas spēle

Ceļojums kopā ar Jā-
zepu

Izmanto 12 A6 formāta la-
piņas, uz kurām uzraksta:

„Citē Bībeles pantu” (3 
kartītes)

„Saņem 500 punktus” (4 
kartītes)

„Jaunas mājas, papildu 
gājiens”(1 kartīte)

„Potifāra ieredzēts, papil-
du gājiens” (1 kartīte)

„Potifāra  sievas iere-
dzēts, zaudē gājienu” (1 
kartīte)

„Bēg prom no kārdināju-
ma, papildu gājiens” (1 
kartīte)

„Iemests cietumā, zaudē 
gājienu” (1 kartīte)

Spēles gaita paskaidrota 
1. stundas atkārtošanas 
spēlē.
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Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Vai Potifāram patika, kā Jāzeps strādāja? (Jā, Potifārs paaugstināja 

Jāzepu par nama pārvaldnieku.)

2.  Kad Potifāra sieva satvēra Jāzepa svārkus un centās viņu kārdināt, 
vai Jāzeps palika kopā ar viņu? ( Nē, viņš izslīdēja no svārkiem un 
aizbēga.)

3. Kas palīdzēja Jāzepam izskaidrot maiznieka un dzērienu devēja 
sapņus? (Dievs)

4. Vai Dievs zināja, ka Jāzeps atrodas cietumā? (Jā, Dievs bija ar Jāzepu 
pat cietumā un palīdzēja viņam tur.)

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Jā vai nē

Novieto sarkanus un 
zaļus apļus vai kvadrātus 
telpas pretējās pusēs.

Izmanto 1.–3. nodarbības 
atkārtošanas jautājumus. 
Ja atbilde ir „jā”, tad visi 
bērni dodas pie zaļā apļa, 
ja atbilde ir „nē”, tad do-
das pie sarkanā apļa. Pēc 
tam paskaidro savu izvēli.
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4. stunda
Jāzepam tiek atlīdzināts

Rakstu vietas 

1. Mozus 41:1-57 

1. Mozus 42:6-26

Centrālā patiesība
Dievs valda pār visu, visur un visiem.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Pakļauj Viņam visu savu dzīvi!

Atpestītajiem: Padomā par Dieva varenību un 
pielūdz to.

Bībeles pants
 “Mūsu Dievs ir debesīs, ko Viņš grib to visu Viņš 
dara.” Psalmi 115:3

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

vai

♦  figūras: J-29, J-30, J-31, J-33, J-34, J-35, J-36 
un J-37

♦  Ietiecams lietot cietuma un pils fonus.

♦  Lai mācītu centrālo patiesību, uz kroņa silueta 
uzrakstiet vārdus “Dievs valda”. Novietojiet 
to uz flanelogrāfa tāfeles! 

♦  Piemērotos brīžos nodarbības laikā pievieno-
jiet vārdu kartītes: “pār visu”, “visur”, “pār 
visiem”.

♦  Īsai priekšmetu stundai: Liela papīra lapa vai 
baltā tāfele.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ir tik grūti gaidīt...

Notikumu attīstība

1. Jāzepa ieslodzījums turpinās.                    CP
2. Faraona sapnis.

3. Faraona burvji nevar izskaidrot sapņa nozī-
mi.

4. Dzērienu devējs atceras par Jāzepu.       CPN
5. Jāzeps tiek atvests pie faraona. 

6. Jāzeps izskaidro faraona sapni.            CPAN
7. Jāzeps tiek iecelts augstā amatā.                CP
8. Septiņi pārpilnības gadi.

9. Septiņi bada gadi.

Kulminācija

10. Jāzepa brāļi atnāk pēc graudiem.            CPN
11. Jāzeps viņus sagaida.                             CPN

Nobeigums

Visi, izņemot Simeonu, atgriežas Kanaānā.        CPAN
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Īsa priekšmetu stunda
Evaņģēlijs tev un man

Uzrakstiet vārdu „labs” uz papīra lapas vai tāfeles!

Daži bērni un pat pieaugušie domā, ka tikai labi cilvēki var nokļūt 
Debesīs.  Vai tā ir patiesība? 

Sagaidiet bērnu atbildes!

Cik daudz cilvēku domā, ka ir pietiekami labi, lai varētu nokļūt De-
besīs?

Lai bērni izsaka savas domas. Atveriet Bībelē Romiešiem 3:12 un izlasiet! 
Nomainiet vārdu „labs” ar ciparu „0”!

Šeit Bībelē teikts: „Nav neviena, kas dara labu, it neviena” (Rom. 3:12). 

Vienīgi Dievs ir labs (Marka 10:18). Dievs ir svēts (pilnīgi bez grēka) 
un tikai Dieva mājoklis, Debesis, ir vieta bez grēka. Dievs, kas radīja 
tevi, mīl tevi un vēlas, lai tu kādu dienu būtu Debesīs – vietā, kur nav 
slimību, briesmu un sāpju.

Kad Dievs radīja zemi, arī tā bija laba vieta (1. Mozus 1:31). Tad 
kādu dienu Ādams un Ieva – cilvēki, kurus Dievs radīja, – izvēlējās 
nepaklausīt Viņam. Kopš tā laika zeme vairs nav laba vieta. 

Pārsvītrojiet vārdu „labs”!

Mēs visi esam piedzimuši ar grēku sirdī. Kad tu melo, apsaukājies, 
rīkojies vai domā slikti, tu pārkāp Dieva likumus un grēko. Vai grēks 
ir labs? (Nē!) Ja grēks ir tavā sirdī, vai tu esi labs? (Nē!) Tad nu, cik 
labu cilvēku ir uz pasaules? (Neviens.)

Dievs saka, ka tu esi pelnījis sodu par grēku. Sods ir nāve (mūžīga 
atšķirtība no Dieva). Taču Jēzus nāca un uzņēmās uz Sevis tavu sodu. 
Jēzum nebija pelnījis nāvi – Viņš bija labs! Bet Viņš cieta un mira 
pie krusta par taviem un maniem grēkiem. Pēc nāves Jēzu apglabāja. 
Trešajā dienā Viņš augšāmcēlās. Tagad Viņš dzīvo Debesīs!

Vai tu nonāksi Debesīs? Tā kā pasaulē nav ļaunu cilvēku, kādi tad 
cilvēki nonāks Debesīs? 

Uzrakstiet vārdu „glābti”!

Bībelē teiks, ka jātic Jēzum, lai būtu glābts (Ap.d.16:31). Nevis labi 
cilvēki nonāks Debesīs, bet glābti. Šodien uzmanīgi klausies nodar-
bībā, jo mēs runāsim, kā iegūt glābšanu un kā būt pārliecinātam, ka 
reiz tu būsi Debesīs.
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CP

Attēls 4-1

Attēls 4-3

Attēls 4-4

Stunda
Vai nav grūti gaidīt? Kad jūs gaidāt savu dzimšanas dienu vai 
Ziemsvētkus, vai futbola maču, laiks iet tik lēni.

1. aina
Cietuma skats. Novietojiet Jāzepu J-29  un cietuma logu J-30!

Jāzepam arī tā bija. Viņš sēdēja cietumā un nevarēja sagaidīt, kad viņu 
beidzot atbrīvos. Varbūt, ka viņš domāja: “Dzērienu devējs jau noteikti 
ir ar faraonu runājis, un varbūt, jau šodien atnāks ziņnesis un pateiks, 
ka mani ir jāatlaiž brīvībā.” Taču nekas nenotika. Dzērienu devējs bija 
aizmirsis par Jāzepu veselus divus gadus. Šo divu gadu laikā Jāzeps 
varbūt atcerējās arī par saviem sapņiem, kurus bija redzējis pirms 
daudziem gadiem. Tiem tagad nebija nekādas jēgas. Vai Dievs par 
viņu bija aizmirsis? Nē! Pat tad, kad vissliktākās lietas notiek, Dievs 
visu kontrolē. Viņš valda pār visu, un Viņš Savus bērnus neaizmirst. 
Bībele saka: “Viņš (Dievs) ir tas, kas valda mūžīgi Savā spēkā” (Psalmi 
66:7). Viņš nav vājš Dievs, bet gan liels un varens Dievs. Viņš var 
darīt visu, kas Viņam patīk. Pat tad, kad mums ir grūti to saprast, jo 
notiek lietas, kas mūs apbēdina. Dievs vienalga valda. Lai gan Jāzeps, 
Viņa bērns bija cietumā, Dievs kontrolēja situāciju. 

Noņemiet visas figūras!

Ieteicamais fons: pils skats. Novietojiet faraonu J-33, burvjus J-34 un dzērienu 
devēju J-31!

Kādu rītu, kad dzērienu devējs gāja, lai kalpotu savam ķēniņam, fa-
raons bija ļoti satraukts. Viņam apkārt bija lielākie pilsētas burvji un 
gudrie. Dzērienu devējs klausījās, ko faraons teica.

“Pagājušo nakti es redzēju ļoti savādu sapni. Es redzēju, ka stāvu 
Nīlas krastā, septiņas dūšīgas, laba izskata govis pienāca pie upes 
un sāka baroties pļavā. Tad septiņas citas govis izkāpa no upes. Tās 
bija kaulainas un neveselīga izskata dzīvnieki. Tās nostājās blakus 
labajām govīm un tad… kaulainās aprija tās labās! Tad es pamodos. 
Kad es atkal aizmigu es redzēju vēl vienu sapni. Septiņas vārpas auga 
uz viena stiebra. Pēc tam no zemes izauga septiņas gandrīz tukšas 
vārpas un apēda tās septiņas labās vārpas. Tad es atkal pamodos. Ko 
nozīmē šie sapņi?”

Burvji un gudrie vīri bija ļoti uztraukušies, jo viņi nezināja, ko teikt, 
bet dzērienu devējs domāja un atcerējās! Viņš uzrunāja faraonu.

“Es kaut ko atcerējos.” Varbūt, ka tagad dzērienu devējs domāja, ka 
viņam to jau vajadzēja atcerēties pirms diviem gadiem. Bībele mums 
saka, ka viņš teica, ka “atceras savas kļūdas” (vai grēkus) (1. Mozus 41:9).

“Faraons reiz bija ļoti sadusmojies uz saviem kalpiem, un galvenais 
maiznieks un galvenais dzērienu devējs bija iemesti cietumā. Mēs abi 
tajā laikā redzējām sapņus, un tur bija kāds jauns vīrietis, kas izskaidroja 
šo sapņu nozīmi. Mūsu sapņi piepildījās. Viņš bija Potifāra, sardzes 

Lai bērni īsi pastāsta 
piemērus, kā viņi gaida 
dzimšanas dienas vai 
ekskursijas.

Parādiet pirmsskolniekiem 
simbolu „cietuma restes”!

Lai bērni uzskaita noti-
kumus no iepriekšējām 
stundām. Tas īpaši svarīgi 
tad, ja nodarbībā ir bērni, 
kas iepriekšējās stundās 
nav piedalījušies. Jūs 
varat ļaut bērniem atrast 
kartē Ēģipti, parādīt, kur 
dzīvoja Jāzeps. Bērniem 
patīk kartes.

Pirmsskolnieki var skaitīt 
kalendārā mēnešus, līdz 
ir pagājuši 2 gadi.

Jūs varat uzdot kādam 
bērnam atkārtot faraona 
sapni. Izprintējiet  vārdus, 
kas bērnam jāsaka, uz la-
piņas. Jaunākie bērni var 
atkārtot vārdus pēc jums 
un skaitīt līdz septiņi.

Burvji un gudrie izmantoja 
maģiju, lai izskaidrotu 
sapņus un vīzijas.
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priekšnieka vergs un viņš bija ebrejs.”(Ebrejs ir vēl viens vārds jūdiem.)

Ķēniņš izdeva pavēli: “Ejiet un atvediet to vīru pie manis!”

Ne faraons, ne dzērienu devējs nepazina un nemīlēja vienīgo patieso 
Dievu. Viņi pielūdza citus dievus. Tomēr tagad viņi darīja to, ko vie-
nīgais, patiesais Dievs bija plānojis. Dievs valda pār visiem cilvēkiem, 
pat pār tiem, kas Viņu nemīl un nepaklausa. Bībelē mēs varam lasīt, 
ka salīdzinājumā ar Dievu cilvēki ir kā siseņi (Jesajas 40:22). Varbūt, 
kas tu gribi jautāt: “Kāpēc Dievs atļauj cilvēkiem rīkoties nepareizi?” 
Dievs nav radījis cilvēkus kā robotus. Viņš atļauj tiem izvēlēties. Viņš 
atļauj arī tev izvēlēties. Varbūt, ka tu šodien kaut ko nozagi, meloji, 
apvainoji kādu, bet Dievs tevi no tā neatturēja, un Viņš tevi nav par 
to sodījis. Tas nenozīmē, ka Viņš to nevarētu izdarīt. Tas nozīmē, 
ka Viņš ir arī pacietīgs un mīlošs. Kādu laiku Viņš gaida, kad tu 
novērsīsies no saviem grēkiem un pievērsīsies Jēzum Kristum. Ja tu 
to nedarīsi, tad kādu dienu, kad tu satiksi Dievu, Viņš tevi tiesās par 
katru nepareizo darbu, kuru tu esi darījis. Tad tu redzēsi, ka Viņš 
valda, jo neviens grēks, kuru tu būsi darījis nevarēs palikt nesodīts. 
Bībele saka, ka pēc nāves seko Dieva tiesa. Tad visi redzēs, ka Dievs 
ir “svētais un vienīgais Ķēniņš” (1.Timotejam 6:15). Līdz tam laikam 
Dievs atļauj cilvēkiem izvēlēties kā dzīvot. Tomēr viņi nevar izdarīt 
to, kam Dievs neatļauj notikt. Dievs izdarīja tā, lai dzēriena devējs un 
faraons pildītu Viņa gribu.

Cik gan Jāzeps bija priecīgs, kad šīs ziņas tika pienestas! “Tev jādodas 
uz pili.” Viņš tika atbrīvots nekavējoties. Viņš noskuvās, pārģērbās 
un tika aizvests pie faraona.

2. aina
“Es redzēju sapni, un šeit nav neviena, kas varētu to man izskaidrot,” 
faraons paskaidroja, “es esmu dzirdējis, ka tu vari saprast sapņus un 
izskaidrot, ko tie nozīmē.”

Uzmanīgi ieklausieties Jāzepa atbildē: “Es nevaru izskaidrot sapņus, 
bet Dievs gan to var.” 

Dzērienu devējam vajadzēja atcerēties, ka tieši to pašu Jāzeps atbildēja, 
pirms viņš izskaidroja viņa sapni.

Faraons atkārtoja savu sapni Jāzepam tieši tāpat kā iepriekš burvjiem 
un gudrajiem. Viņš pastāstīja mazliet vairāk nekā pirmo reizi: “Es 
nekad Ēģiptē neesmu redzējis tik liesas un neveselas govis, kā tās 
otrās, kas iznāca no upes. Pēc tam, kad kārnās govis aprija veselās, tās 
joprojām turpināja izskatīties pavisam slimas un kārnas. Tur nebija 
nekādas atšķirības.”

Faraons vēl piebilda: “Es šos sapņus izstāstīju burvjiem un gudrajiem, 
bet viņi nevarēja tos man izskaidrot.”

“Dievs ir parādījis faraonam, ko Viņš ir nolēmis darīt,” Jāzeps teica. 
Ievērojiet, ka viņš turpina runāt par Dievu. “Šie divi sapņi nozīmē 
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vienu un to pašu. Septiņas labās govis un septiņas lielās vārpas nozīmē 
septiņus gadus. Septiņus labus gadus. Septiņas vājās govis un septiņas 
tukšās vārpas nozīmē septiņus bada gadus. Šajos gados nebūs nekādas 
ražas. (Varbūt, ka nelīs lietus.) Bads būs tik liels, ka cilvēki aizmirsīs, 
ka ir bijuši arī labi gadi. Tas gan būs ļoti slikti.”

Jāzeps skaidri lika faraonam saprast, ka viņš varēja izskaidrot sapņus 
tikai tāpēc, ka Dievs viņam to bija atklājis. Dievs zina mūsu domas, 
mūsu sapņus. Dievs zina arī to nozīmi. Viņš zina, kas ir noticis un 
kas notiks. Ja Dievs visu nezinātu, kā Viņš varētu pār visu valdīt? 
Bībele mums skaidri pasaka, ka Viņš zina katru pat mazāko lietiņu 
par mani un par jums. 

Ieklausieties šajos Bībeles vārdos!

Izlasiet Psalmu 139:1-4!

Ja tu nemīli Kungu Jēzu, vai saproti, cik tas var būt bailīgi stāties 
varenā Valdnieka priekšā. Tu no Viņa nevarēsi noslēpt nevienu no 
saviem grēkiem. Viņš pat zina tās sliktās domas, tos sīkumus, par 
kuriem neviens nezina. Kas gan Viņš ir par valdnieku! Kristīgais zēn 
un meitene, atceries, cik varens ir tavs Dievs! Ir ļoti svarīgi domāt par 
Viņa varenību un to Viņam arī pateikt, “Dievs, Tu esi varens!” Tikai 
Viņš varēja piešķirt nozīmi faraona sapņiem.

Pēc tam Jāzeps deva faraonam arī padomu: “Tavi sapņi ir tik ļoti 
līdzīgi, jo Dievs tos noteikti piepildīs. Dievs tos piepildīs ļoti drīz. 
Faraonam vajag sameklēt vīru, kas būtu pietiekoši gudrs, lai pārvaldītu 
visu Ēģiptes zemi.”

Iedomājieties – Jāzeps, ebreju cietumnieks, bija tik drosmīgs, ka pateica 
varenajam Ēģiptes faraonam, ko darīt! Kad mēs darām to, uz ko Dievs 
mūs ir aicinājis… kad mēs patiesi kalpojam Kungam Kristum, nevis 
tikai cilvēkiem… Viņš dod mums drosmi runāt patiesību.

Jāzeps turpināja: “Izvēlies šādu vīru un norīko viņam vīrus, kas strādās 
kopā ar viņu. Šo septiņu labo gadu laikā pārtika ir jāsavāc un jānoliek 
glabāšanā, neražas gados, būtu pārtika un Ēģipte neciestu badu.”

Kad faraons un viņa kalpi klausījās Jāzepu, viņi saprata, ka tas bija 
labs padoms. Ķēniņš paskatījās uz saviem kalpiem un jautāja: “Vai 
mēs varam atrast vēl kādu vīru kā šis?” Un viņš norādīja ar pirkstu 
uz Jāzepu un piebilda: “Dieva Gars ir viņā.”

Vispirms Potifārs, tad cietuma sargs, tagad faraons… visi saprata, ka 
tas Kungs bija ar Jāzepu.

Faraons uzrunāja Jāzepu: “Tā kā Dievs tev ir atklājis visu šo, tad pats 
par sevi saprotams, ka šeit nav neviena gudrāka par tevi. Tev ir jākļūst 
par to vīru, kuru tu man ieteici sameklēt, lai pārvaldītu Ēģiptes zemi. 
Tikai es būšu lielāks par tevi. Tu būsi otrais, tūlīt aiz manis.” 

Noņemiet dzērienu devēju J-31 un burvjusJ-34! Nomainiet Jāzepu J-20 ar J-35!

Faraons noņēma no sava pirksta gredzenu un uzvilka to Jāzepa pirkstā. 

CPN
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Bez attēla

Tas gredzens bija spēka un varas simbols. Tam, kas šo zīmogu valkāja, 
bija tiesības parakstīties un rīkoties faraona vārdā. Pēc tam Jāzepu 
apģērba drēbēs, kādas tikai valdnieki valkāja. Faraons viņam kaklā 
uzkāra zelta ķēdi un piešķīra viņam ratus ar zirgiem. Jāzeps noteikti 
domāja, ka viņš sapņo! Viņa dzīve, šķiet, bija piepildīta ar dažādiem 
sapņiem, taču šis nebija sapnis. Viņš tika atvests no cietuma uz pili 
un iecelts par valdnieku, un tas viss vienā dienā! 

Faraons izdeva pavēli, ka tad, kad Jāzeps devās cauri valstij savā 
karietē, visiem viņa kalpiem jāsauc: “Lociet ceļus viņa priekšā!” Un 
tā viss arī notika. Sākumā varbūt ēģiptieši godināja Jāzepu tāpēc, ka 
viņi bija spiesti to darīt, bet drīz viņi iemācījās viņu mīlēt tā dēļ, ko 
viņš darīja tautas labā.

Tā bija ļoti savāda situācija, ebreju vīrs valdīja pār Ēģipti. Dievs ne 
tikai valdīja Kanaānā, bet Viņš arī valdīja Ēģiptē. Viņš valda visur. 
Vai tu vari nosaukt kādas tālas zemes? 

Atļaujiet bērniem piedalīties!

Jā, Viņš valda arī visās tajās zemēs. Bībelē teikts, ka jūs nevarat no 
Viņa paslēpties (Psalms 139:7-10). Viņš valda visur, jo Viņš ir visur, 
un Viņš valda mūžīgi mūžos. Cik liels ir mūsu Dievs!

3. aina
Noņemiet faraonu J-33!

Tas noteikti bija Jāzepam liels stiprinājums zināt, ka Dievs bija ar 
viņu arī Ēģiptē. Viņam tagad bija ļoti svarīgs un grūts darbs. Labajos 
gados viņš bija tas, kas pārliecinājās par to, lai pārtika tiktu noglabāta 
noliktavās. Septītā gada beigās noliktavās bija noglabāts tik daudz 
pārtikas, ka bija gandrīz neiespējami visu pierakstīt un uzskaitīt! Dievs 
sūtīja labu ražu. Dievs ne tikai valda pār cilvēkiem, Viņš valda pār 
visu, pat pār laiku.

Tad nāca bada gadi. Kad cilvēkiem sāka pietrūkt pārtikas, viņi nāca 
pie faraona, bet faraons viņus visus sūtīja pie Jāzepa. Jāzepu sauca par 
Ēģiptes pārvaldnieku. Viņš atvēra noliktavas un pārdeva cilvēkiem 
pārtiku. Bads sniedzās arī aiz Ēģiptes robežām. Drīz vien cilvēki no 
citām zemēm nāca pie Jāzepa pirkt pārtiku, jo Bībele saka, ka “bads 
bija ļoti smags pa visu zemi” (1.Mozus 41:57).  Jāzepa kalpi visu ļoti 
smalki bija pierakstījuši, cik un kāda pārtika tika pārdota.

Novietojiet tulku J-36 un brāļus J-37.

Kādu dienu, kad Jāzeps kā parasti bija aizņemts ar pārtikas pārdošanu, 
viņš ievēroja dažus vīrus no citas valsts, tuvojamies pārtikas nolik-
tavām. Tur pavisam kopā bija desmit vīri. Pienākuši pie Jāzepa, viņi 
klanījās līdz zemei viņa priekšā. Kas tie bija? Jā, tie bija Jāzepa brāļi.

Vai jūs saskatāt mazliet no Dieva plāna? Dievs bija izvēlējies Izraēla 
bērnus (Jēkaba ģimeni) par ļaudīm, no kuriem kādu dienu, simtiem 
gadu vēlāk piedzims Glābējs. Viņš arī parūpējās par to, lai šie cilvēki 

Jāzepa nozīmētie ierēdņi 
savāca labību stratēģiski 
svarīgākās pilsētās, lai 
pārtika būtu pieejama vi-
siem. Labība tika pārdota 
par naudu vai iemainīta 
pret lopiem. Vēlāk labība 
tika mainīta pret zemi un 
kalpiem.  Pēc tam Jāzeps 
deva tautai graudus sēk-
lai, bet viena piektā daļa 
no ražas tiem bija jāatdod 
faraonam.

Dievs sagatavoja Jāzepu 
vadītāja amatam, vispirms 
liekot strādāt Potifāra 
namā un cietumā.

Attēls 4-6
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neciestu badu. Viņš nekādā gadījumā nevarēja pieļaut, ka šie cilvēki 
aizietu bojā. Kad pienāks īstais laiks, tad Dievs sūtīs Savu Dēlu, lai 
Tas nāktu pasaulē kādā jūdu ģimenē. Jā, Dievs valda un Savus plānus 
piepilda. Viņš turpināja strādāt pie tā, lai Viņa Dēls nāktu pareizajā 
laikā. Jēzus Kristus nāca pasaulē. Viņš dzīvoja pilnīgu dzīvi. Viņš 
nomira pie krusta par mūsu grēkiem. Viņš augšāmcēlās un ir dzīvs 
mūžīgi. Tāds bija Dieva pestīšanas plāns. Viņš to ir darījis tāpēc, lai 
jūs varētu būt Dieva Valstībā. Dievs valda pār visu pasauli, bet Viņš 
arī valda cilvēku sirdīs, Savu ļaužu sirdīs. Kad tu uzticies Kungam 
Jēzum kā savam Glābējam, Dievs kļūst arī par tavas dzīves valdnieku. 
Tu Viņu mīli un paklausi Viņam. Tu tiki izrauts no Sātana valstības 
un iecelts Dieva Valstībā. Tas ir iespējams, jo Dievs ir valdījis pār 
visiem notikumiem. Viņš arī parūpējās par to, lai Jēkaba ģimene 
netiktu iznīcināta. 

Dieva noteiktajā laikā Jēkaba dēli nāca un lūdza pārtiku.

4. aina
Jāzeps viņus uzreiz pazina. Viņa brāļi! Taču viņš neatklāja, ka tos 
pazinis, un viņi arī nepazina Jāzepu. Viņam varēja būt astoņpadsmit 
vai deviņpadsmit gadu, kad tie to redzēja pēdējo reizi. Tagad viņš 
bija trīsdesmit deviņus gadus vecs. Viņš bija apģērbies kā ēģiptietis. 
Viņš runāja ēģiptiešu valodā. Un viņš runāja stingrā balsī. 

“No kurienes jūs nākuši?” tulks atkārtoja to ebreju valodā.

“Mēs nākam no Kanaānas zemes, lai pirktu pārtiku,” tie atbildēja. 
Tulks to pārtulkoja Jāzepam. 

Bībelē teikts, ka “Jāzeps atcerējās…”(1. Mozus 42:9). Ko tad viņš 
atcerējās? Savus sapņus! Tie sapņi, kurus viņš bija redzējis pirms 
divdesmit gadiem, tagad bija piepildījušies. 

“Man liekas, ka jūs esat spiegi,” viņš teica. “Jūs esat atnākuši, lai 
paskatītos, kā Ēģiptē cieš no bada.”

“Nē, mans kungs,” viņi atbildēja, “tavi kalpi ir atnākuši, lai pirktu 
pārtiku. Mēs visi esam viena tēva dēli. Mēs esam godīgi vīri. Tavi 
kalpi nav spiegi.” 

Iedomājieties, viņi sevi sauca par Jāzepa kalpiem! Taču viņi pazina 
Jāzepu tikai kā Ēģiptes pārvaldnieku. 

Jāzeps stingri noteica: “Man tomēr liekas, ka jūs esat spiegi.”

Viņu atbilde bija patiesa un no visas sirds: “Mēs, tavi kalpi visi esam 
brāļi, viena tēva dēli no Kanaānas zemes. Mums ir vēl viens jaunāks 
brālis, kas palika ar tēvu mājās, un vēl viens brālis, kura vairs nav.” 
(Tas nozīmēja to pašu kā teikt, ka viņš ir miris.)

Jāzepam bija prieks uzzināt, ka viņa tēvs vēl ir dzīvs un ka ar Ben-
jamīnu viss kārtībā, bet viņš teica: “Man tomēr liekas, ka jūs esat 
spiegi. Ja jūs man gribat pierādīt, ka jūs neesat spiegi, tad sūtiet 

Jāzeps varēja runāt ar 
brāļiem Kanaāniešu va-
lodā, nevis ēģiptiešu, bet 
viņš izvēlējās runāt ar tul-
ka palīdzību. Viņš apzināti 
noklusēja savu identitāti, 
lai varētu pārliecināties, 
vai brāļi ir mainījušies.
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pēc sava jaunākā brāļa, lai viņš nāk un šeit pievienojas jums. Viens 
no jums var doties mājās, lai atvestu viņu šurp. Pārējos es paturēšu 
cietumā līdz tam laikam, kad viņi atgriezīsies. Ja viņi neatgriezīsies, 
tad es zināšu, ka jūs esat spiegi.”

Lai viņi par to varētu padomāt, Jāzeps viņus uz trim dienām ieslodzīja 
cietumā. 

Kad Jāzeps viņus izlaida no cietuma, viņš jau ar viņiem runāja daudz 
laipnāk.

5. aina
“Es esmu nolēmis šeit paturēt tikai vienu no jums. Pārējie var doties 
mājās,” viņš teica, “jo es pielūdzu Dievu.” 

Tas bija tā, it kā viņš teiktu: “Tāpēc, ka es mīlu Dievu, es parādīšu jums 
savu laipnību.” Viņi, protams, nebija nopelnījuši laipnību. Taču Jāzeps 
bija nolēmis būt laipns pret viņiem, kaut arī viņi to nebija pelnījuši.

“Ja jūs esat godīgi vīri, tad atļaujiet man vienu no jums paturēt cietumā! 
Pārējie drīkst paņemt pārtiku un atgriezties mājās pie savām ģimenēm. 
Taču, ja jūs gribat man pierādīt savu godīgumu, tad atvediet man savu 
jaunāko brāli! Tad es zināšu, ka jūs neesat spiegi, un jūs dzīvosiet.” 
Sods par spiegošanu bija nāve, tā kā nav nekāds brīnums, ka brāļi bija 
pārbijušies līdz nāvei. Viņi par to sarunājās Jāzepa klātbūtnē. Viņi 
nevarēja iedomāties, ka Jāzeps saprot ebreju valodu!

“Mēs esam patiesi vainīgi sava brāļa dēļ,” viņi teica, “kad mēs redzējām 
viņa bailes un dzirdējām viņa saucienus, mēs neklausījāmies. Tāpēc 
tagad pār mums ir nākušas šīs nepatikšanas.”

Rūbens teica: “Vai tad es jums neteicu nedarīt viņam pāri? Bet jūs 
jau neklausījāties. Vai tagad mēs mirsim tāpēc, ka jūs esat atbildīgi 
par mūsu brāļa nāvi?”

Viņi joprojām neticēja šim pārvaldniekam. Protams, ka Jāzeps saprata 
katru vārdu, ko viņi runāja, un saprata, ka viņi runāja par to laiku, 
kad pārdeva Jāzepu verdzībā. Kad viņš pagriezās un izgāja ārā, viņi 
nezināja, ka tas bija tāpēc, ka viņš nevarēja novaldīt asaras. 

Noņemiet visas figūras!

Viņš bija vīrs, kura dzīvi un sirdi pārvaldīja Dievs. Brāļi bija pelnījuši 
sodu. Viņi nebija pelnījuši graudus, viņi nebija pelnījuši laipnību. Bet 
Jāzeps viņus mīlēja. Tas bija iespējams tikai tāpēc, ka Jāzeps piederēja 
Dievam, un Dievs bija viņa dzīves vadītājs. Varbūt, ka šodien tu esi 
sapratis, ka Dievam vajadzētu valdīt arī pār tavu sirdi. Tad tev ir jānāk 
pie Jēzus Kristus jau šodien. Viņš tev var piedot visus tavus grēkus 
un ievest tevi Dieva Valstībā. Tas ir iemesls, kādēļ Viņš nomira. Tad 
tu vari piederēt Dievam. Tu vari Viņu mīlēt un paklausīt Viņam, tieši 
tāpat kā Jāzeps. Jāzeps tomēr saprata, ka viņa brāļiem ir nepieciešama 
neliela mācība. Kad viņš atgriezās, viņš paņēma Simeonu, pavēlēja 

Pirmsskolnieki var rādīt 
pantonīmu  – brāļi dodas 
uz cietumu, tur pavada 
trīs naktis. 

Lai daži bērni izspēlē 
brāļu sarunas! Izdaliet 
kartītes ar tekstu, kas 
viņiem jāsaka!

Attēls 5-1
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to sasiet un iemest cietumā. Pārējie brāļi norēķinājās par pārtiku un 
devās mājup.

Tas ir tik brīnišķīgi un neticami, kā Dievs visu izkārtojis, bet mēs vēl 
nemaz neesam beiguši šo stāstu. Tikai Dievs varēja visu tā izplānot, 
jo tikai Viņš vienīgais valda pār visu. Viņam pieder visa vara, un Viņš 
zina visas lietas. Kādas ir tavas attiecības ar Viņu? Lūdzu, nedomā, 
ka tam nav nekāda nozīme, vai tu ej savu ceļu vai citu! Pienāks kāda 
diena, kurā tev būs jāsatiekas ar Dievu. Vai tu nenāksi pie Dieva un 
neteiksi, ka tu vēlies, lai viss starp tevi un Dievu būtu kārtībā? Bībele 
saka, ka Dievs darīja Jēzu par Glābēju un Valdnieku, lai cilvēki varētu 
novērsties no sava grēka un saņemt piedošanu (Apustuļu darbi 5:31). 
Lūdz, lai Viņš tev piedod! Tad Dievs būs tavs Dievs un tavs Kungs.

Kristīgie zēni un meitenes, pateicieties Dievam par to, ka Viņš ir tik 
brīnišķīgs Valdnieks! Bieži domā par Viņa varenību un saki Viņam: 
“Cik gan varens Tu esi!” Kad tu Viņu slavē, tad padomā par Bībeles 
pantu: “Mūsu Dievs ir debesīs, ko Viņš grib, to visu Viņš dara.” 
(Psalmi 115:3)

Atkārtošanas jautājumi
1. Kad dzērienu devējs atcerējās Jāzepu? (Kad viņš dzirdēja faraonu 

runājam par saviem sapņiem un neviens burvis tos nespēja izskaidrot.)

2. Kāpēc Jāzeps varēja izskaidrot faraona sapni? (Dievs atklāja, ko 
sapņi nozīmē.)

3. Kā mēs varam zināt, ka Dievs valda? (Viņš zina visu – mūsu domas, 
sapņus, pat visniecīgākos darbiņus.)

4. Kur Dievs valda? (Dievs valda pār visu un visur.)

5. Kāpēc Dievs rūpējās, lai Izraēla bērni būtu drošībā? (Dievs bija 
izraudzījis Izraēla bērnus, Jēkaba ģimeni, lai caur to pasaulē naktu 
Glābējs.)

6. Kāds bija faraona sapņa skaidrojums? (Dievs sūtīja septiņus labas 
ražas gadus un tad septiņus bada gadus.)

7. Kā faraons gatavojās bada gadiem? (Viņš uzdeva Jāzepam sakrāt 
pietiekami daudz labības, lai pietiktu bada gadiem.)

8. Kas mums parāda, ka Dievs valdīja pār Jāzepa domām un 
attieksmi? (Lai gan viņa brāļi bija pelnījuši sodu, Jāzeps viņus mīlēja.)

9. Kāpēc ir tik daudz grēka un ļaunuma, ja Dievs ir visa valdnieks? 
(Tāpēc, ka Dievs Dievs ļauj cilvēkiem izvēlēties.)

10. Kad katrs cilvēks sastapsies ar Dievu? (Kad cilvēks nomirs.)

11. Kuriem cilvēkiem nav jābaidās sastapties ar Dievu? (Tiem, kuri 
pieder Viņam un kuru sirdīs valda Dievs.)

12. Kad beigsies Dieva valdīšana? (Tā nekad nebeigsies.)

Atkārtošanas spēle
Ceļojums kopā ar Jā-
zepu

Izmanto 12 A6 formāta la-
piņas, uz kurām uzraksta:

„Citē Bībeles pantu” (3 
kartītes)

„Saņem 500 punktus” (3 
kartītes)

„Izskaidro maiznieka 
sapni, papildus gājiens”(1 
kartīte)

„Izskaidro dzērienu devēja 
sapni, papildu gājiens” (1 
kartīte)

„Maiznieka un dzērienu 
devēja sapņi piepildās, 
papildu gājiens” (1 kartīte)

„Tiek aizmirsts cietumā, 
zaudē gājienu” (1 kartīte)

„Iemests cietumā, zaudē 
gājienu” (1 kartīte)

„Atbrīvots no cietuma, 
papildu gājiens” (1 kartīte)

Spēles gaita paskaidrota 
1. stundas atkārtošanas 
spēlē.

CPA

CPN



Jāzeps

42

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolniekiem
1. Kas bija kopā ar Jāzepu pat cietumā? (Dievs)

2. Kad maiznieks un dzērienu devējs nesaprata savus sapņus, ko 
Jāzeps darīja? (Viņš paskaidroja to nozīmi.)

3. Ko dzērienu devējs atcerējās, kad redzēja, ka faraona sapņus 
neviens nespēj izskaidrot? (Ka Jāzeps cietumā bija izskaidrojis viņa 
sapni.)

4. Kad viss nenotiek tā kā tam vajadzētu būt, kas tev būtu jādara? 
(Jāgaida, lai Dievs to atrisina.) 

Papildu aktivitātes
Pēc nodarbības vai mājās katrs no bērniem varētu uzzīmēt plakātu, uz 
kura būtu uzrakstīts “Dievs valda pār…”. Tad katrs bērns izvēlētos 
vienu aspektu pār kuru Dievs valda un to uzzīmētu. Nākošajā nedēļā 
šie plakāti varētu tikt izstādīti visu apskatei.

 

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem
Cietuma restes

No pelēka vai sudraba 
krāsas papīra izgriež 
2–3 cm platas sloksnī-
tes. Ar atstarpēm izkārto 
uz melnas kartona A4 
loksnes.

Izmanto 1.–4.stundas 
atkārtošanas jautājumus. 
Ja bērns atbild pareizi, 
viņš var noņemt vienu 
„resti  no cietuma loga”. 
Atgādiniet bērniem, ka 
Jāzeps gaidīja divus ga-
dus  līdz viņu atbrīvoja!
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5. stunda
Jāzeps rūpējas par savu ģimeni

Rakstu vietas
1. Mozus 42:27–45:28

1. Mozus 47:12

1. Mozus 50:15–21

Centrālā patiesība
Dieva Vārds apsola, ka “tiem, kas mīl Dievu, visas 
lietas nāk par labu”. (Romiešiem 8:28)

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tev ir jāuzticas Kristum un 

jābauda Viņa apsolījums!

Atpestītajiem: Tici Viņa brīnišķīgajam apsolījumam!

Bībeles pants
“Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas 
nāk par labu.” Romiešiem 8:28

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

vai 

♦ figūras: J-7, J-8, J-9, J-11, J-35, J-36, J-37, J-38, 
J-39, J-40, J-41, J-42 un J-43.

♦ Ieteicams lietot āra un bagātīgu iekštelpas fonu. 
Vai arī jūs varat iekštelpas fonu, uz tāfeles 
izkārtojot kolonnas. 

Stundas vadlīnijas 
Ievads

Puzles salikšana.

Notikumu attīstība

1. Jāzeps saredz Dieva plānu.                      CP
2. Brāļi maisos atrod naudu.                     CPN
3. Viņi pastāsta Jēkabam visu, kā noticis.

4. Vēlāk viņi atgriežas Ēģiptē.

5. Jēkabam lūst sirds, 

      redzot Benjamīnu aizejam.                     CPA
6. Brāļi satiek Jāzepu un vēlāk atstāj Ēģipti.

7. Ēģiptiešu vēstnesis atrod sudraba kausu.

8. Visi atgriežas pie Jāzepa.                      CPN
Kulminācija 

9. Jāzeps atklāj savu identitāti.

10. Brāļus pārņem bailes.

11. Jāzeps stāsta, ka tāds bija Dieva plāns.   CPA
Nobeigums

Jēkabs nāk uz Ēģipti, kur par visiem viņiem tiek 
gādāts.               CPAN                                                   
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CP

CPN

Bez attēla

Stunda
Vai jūs kādreiz esat salikuši puzli? Dažreiz ir ļoti grūti atrast, kā visi 
gabaliņi ir liekami kopā. Jāzepa dzīve bija kaut kas līdzīgs tādai puzlei 
(novietojiet Jāzepu  J-35). Atsevišķas daļas viņa dzīvē vienkārši nebija 
saprotamas. Kad viņš kļuva par pārvaldnieku Ēģiptē, iespējams, ka 
viņš atcerējās par sapņiem, ko bija sapņojis, būdams vēl jauneklis. 
Viņš sāka saprast, kāpēc Dievs bija pieļāvis šos grūtos gadus Ēģiptē. 
Vai jūs saprotat, kāpēc Dievs pieļāva šīs grūtības Jāzepa dzīvē? 

Pārrunājiet tās ar bērniem! Parādiet, kā Jāzepa ticība tika stiprināta! Viņš 
iemācījās ēģiptiešu valodu un rakstību, viņš saprata gan bagāto, gan nabago dzīves.

Dievs strādāja pie Jāzepa dzīves mīlestībā un gudrībā. Bībelē ir apso-
lījums, ka tā Viņš rīkojas ar visiem Saviem bērniem. “Un mēs zinām, 
ka tiem, kas mīl Dievu, visas lietas, nāk par labu” (Romiešiem 8:28). 
Dievs ir visa Valdnieks, tāpēc arī Viņš var VISAS lietas vērst par labu 
jūsu dzīvē tāpat, kā Viņš to darīja Jāzepa dzīvē.

1. aina

Tukša tāfele. Novietojiet brāli J-38  un labības maisu J-39!

Viņa brāļi savukārt neredzēja nekā laba, kas viņus varētu sagaidīt. 
Viņi devās mājās bez Simeona.

Kādā vietā, kur viņi apstājās, lai pārlaistu nakti, viens no brāļiem atsēja 
maisu, lai pasmeltu graudus savam ēzelītim, un izsaucās: “Paskatieties! 
Manā maisā ir sudrabs.” Brāļi ar bailēm skatījās viens uz otru.

“Ko Dievs mums ir nodarījis?” viņi viens otram jautāja. Katru reizi, 
kad kaut kas nogāja greizi, viņi domāja, ka tiek sodīti. Viņi visi bija ar 
vainas apziņu sirdī. Dievs ir gan mani, gan tevi radījis ar sirdsapziņu. 
Tā ir kā maza balstiņa iekšpusē, kas palīdz mums saprast, ka darām 
kaut ko nepareizi. Tava sirdsapziņa tev atgādina par kaut sliktu, ko 
tu esi darījis pa dienu. Vai arī šodien tev ir vainas apziņa un sirdsap-
ziņa tev saka priekšā par kaut ko sliktu, ko tu centies noslēpt? Ir tikai 
vienas zāles pret vainas apziņu. Dievam ir tikai viens plāns, kā to 
var nokārtot. Ieklausieties, ko Viņš saka Bībelē: “Kristus asinis, kas 
mūžīgā Gara spēkā pats Sevi ir bezvainīgu upurējis Dievam, šķīstīs 
mūsu sirdsapziņu no nedzīviem darbiem kalpošanai dzīvajam Die-
vam” (Ebrejiem 9:14). Jēzus Kristus, Dieva vienīgais Dēls, uzņēmās 
tavu vainu un sodu, kad Viņš nomira pie krusta. Viņš vienīgais var 
atbrīvot tevi no grēka un šķīstīt sirdsapziņu. Tev ir jāuzticas, lai Jēzus 
Kristus to izdara tavā labā. Tad tu vari mīlēt un kalpot Dievam. Ja 
tu esi savas vainīgās sirdsapziņas nomākts, tu patiesi vēlies uzticēties 
Jēzum Kristum, bet nezini, kā, es priecāšos ar tevi parunāt par to 
pēc nodarbības. Neaizej pēc nodarbības, bet paliec tajā vietā, kur 
tagad sēdi. Ir ļoti svarīgi, ka tu zini kā uzticēties Jēzum Kristum. Ir 
brīnišķīgi būt brīvam no vainas apziņas, bet Jāzepa brāļus šī vainas 

Lai pirmsskolnieki iztēlojas, 
ka ceļo kopā ar brāļiem!

Lai pirmsskolnieki 
tēlo, ka atver maisu 
un pārsteigumā atrod 
sudraba naudu! Parādiet 
simbolu „maiss”!
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Attēls 5-3

apziņa nekādi neatstāja. Viņi joprojām domāja par savu grēku. Tas 
visur sekojam viņiem.

Kad viņi atgriezās mājā, viņi visu paskaidroja tēvam.

“Tas vīrs, kas Ēģiptē ir pārvaldnieks, nebija īpaši laipns pret mums,” 
viņi stāstīja. Viņi savam tēvam izstāstīja visu kā bija noticis, paskaid-
rojot, kāpēc Simeons neatgriezās kopā ar viņiem. 

Noņemiet visas figūras!

2. aina
Ieteicamais fons: āra vai atvērtas telts skats. Novietojiet Jēkabu J-40, brāļus 
J-7 un J-8!

“Viņš teica, ka mēs esam spiegi. Mēs viņam sacījām, ka esam godīgi 
vīri. Viņš teica, ka tam neticēs, līdz mēs neatvedīsim pie viņa mūsu 
jaunāko brāli. Kad mēs to izdarīsim, viņš atbrīvos Simeonu.”

“Nē, “ Jēkabs sacīja, “jūs nekad nevedīsit Benjamīnu projām uz 
Ēģipti. Jūs man atņemat manus bērnus. Jāzeps ir pagalam. Simeons 
ir prom. Bet tagad jūs gribat paņemt Benjamīnu? Nekad!” (No 
1.Mozus 42:36–38.) Rūbens apsolīja, ka viņš būs atbildīgs par to, 
lai Benjamīns atgrieztos sveiks un vesels. Tomēr Jēkabs teica: “Nē! 
Viņa brālis ir miris, un, ja kaut kas atgadīsies ar Benjamīnu, tad es aiz 
bēdām nomiršu.”

Nekas vairāk par to netika runāts līdz tam laikam, kad pārtika, ko brāļi 
atveda no Ēģiptes, bija beigusies. Visi domāja, taču neviens nerunāja 
par to, ko vajadzētu darīt. Līdz kādu dienu Jēkabs teica: “Ejiet uz 
Ēģipti un nopērciet vēl pārtiku!”

Tagad runāja Jūda: “Mums nav vērts iet uz Ēģipti, ja Benjamīns nevar 
nākt ar mums. Tas vīrs teica, ka viņš mūs vairs negrib redzēt, ja mēs 
nākam bez jaunākā brāļa.”

Uzlieciet Benjamīnu J-11!

Tā viņi vēlreiz visu to pārrunāja. Jēkabs teica, ka Benjamīns nevar iet. 
Jūda teica, ka Benjamīnam ir jāiet.

“Kāpēc jūs tam vīram stāstījāt, ka jums ir jaunāks brālis?” Jēkabs 
jautāja.

“Jo viņš mums jautāja. Kā mēs varējām zināt, ka viņš gribēs, lai mēs 
viņu vedam turp?” Jūda atbildēja. Tad Jūda apsolīja, ka viņš personīgi 
būs atbildīgs par Benjamīna drošību.

Kad Jēkabs redzēja, ka viņa ģimenei draud bads, viņš saprata, ka 
nekādu citu iespēju vairs nav. 

“Ejiet,” viņš teica, “un aiznesiet šim vīram dāvanu!” Jēkabs sagatavoja 
dāvanu: medu, garšvielas, riekstus un vēl dažas citas lietas. Viņš pie-
kodināja dēliem paņemt dubultu daudzumu naudas. To naudu,  kas 
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Attēls 5-4

viņiem tika atdota, un naudu, ar ko norēķināties par ēdienu šajā reizē. 

Viņiem projām dodoties, Jēkabs teica: “Un Visvarenais Dievs lai 
pavada jūs ar žēlastību tā vīra priekšā, ka viņš sūtītu atpakaļ Simeo-
nu un Benjamīnu!” Tad viņš vēl skumji piebilda: “Ja man savi bērni 
jāzaudē, tad jāzaudē.” 

Noņemiet visas figūras!

Nabaga Jēkabs! Viņam likās gandrīz neiespējami, ka kaut kas varētu 
vēl labi beigties. Viņš mīlēja Dievu, taču dzīve bija tik grūta. Ja tu esi 
Dieva bērns, tad zini, ka nekas nemainīs to apsolījumu Dieva Vārdā, 
ka Viņš visas lietas vērsīs par labu.

Kad farmaceits sagatavo zāles, viņš lieto ļoti precīzu daudzumu izej-
vielu. Viņš lieto mazliet no vienas mikstūras, mazliet no otras, mazu 
lāsīti no trešās, vēl un vēl. Beigās iznāk labas zāles. Ja viņš lietotu kaut 
ko vairāk, tad iznāktu inde, nevis zāles, taču viņš to paveic ļoti pre-
cīzi. Dievs tieši tāpat rīkojas ar katru no Saviem bērniem. Viņš zina, 
cik daudz problēmu Viņš var pieļaut. Viņš izvēlas, cik daudz laimes 
sūtīt. Samaisot to visu kopā, Viņš izdara  to labāko, padarot Savus 
bērnu līdzīgākus Jēzum. Ja tu esi  kristietis, tici šim apsolījumam un 
uzticies Dievam pat tad, ja kāds tavā ģimenē ir nomiris vai slims vai 
ja ir lielas problēmas mājās vai skolā! Dažreiz, kad dzīve paliek pārāk 
grūta, ir ļoti grūti uzticēties Dievam. Tieši tā jutās Jēkabs, redzēdams, 
kā Benjamīns devās projām ar citiem dēliem. 

Kad Jāzeps ieraudzīja savus brāļus nākam, viņš uzreiz pazina, ka 
Benjamīns bija ar viņiem. Jāzeps pasauca sulaini, kas pārvaldīja viņa 
māju un teica: “Sagatavo visu kas nepieciešams, lai šie vīri kopā ar 
mani manā mājā varētu ēst pusdienas.” 

3. aina
Ieteicamais fons: Bagātīgs iekšskats. Novietojiet brāļus J-7, J-8 un J-11, Simeonu 
J-9 un tulku J-36!

Kad vīri tika aizsūtīti uz Jāzepa māju, viņi bija nobijušies. “Tas ir 
tās naudas dēļ, ko mēs atradām maisos,” viņi domāja. Viņi centās 
paskaidrot sulainim, taču tas nepievērsa viņiem uzmanību, sakot, ka 
viņam ir viņu nauda. Viņu jutās daudz labāk, kad no cietuma tika 
atvests Simeons. 

Novietojiet Jāzepu J-35!

Kad Jāzeps atnāca, viņi pasniedza tēva dāvanu un noliecās zemu 
viņa priekšā. 

“Vai jūsu tēvs vēl ir dzīvs un vai ar viņu viss ir kārtībā?” viņš jautāja.

“Jūsu kalps, mūsu tēvs, ir sveiks un vesels,” viņi atbildēja paklanoties.

Skatīdamies uz Benjamīnu, viņš jautāja: “Vai tas ir jūsu jaunākais 
brālis, par kuru jūs stāstījāt? Lai Dievs pret tevi ir labs, mans dēls!” 

CPA
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Attēls 5-5

Tūdaļ Jāzeps aizsteidzās. Neviens nezināja, ka viņš nevarēja novaldīt 
asaras par visu, ko redzēja un dzirdēja. 

Pēc tam kad Jāzeps atgriezās, viņi ēda pusdienas. Jāzeps pasniedza 
ēdienu no tā, kas bija uz galda, un viņš lika Benjamīnam piecas reizes 
vairāk nekā pārējiem. Ēšanas laikā visiem bija labi. Tās pašas dienas 
vakarā viņu pārtika tika sakrauta un rēķini apmaksāti. Brāļi pārlaida 
nakti un agri nākošajā rītā devās uz mājām. 

Noņemiet visas figūras!

Vai jūs spējat iedomāties viņu prieku? Simeons bija ar viņiem. Ben-
jamīns bija ar viņiem. Viss bija labi.

Bet bija kaut kas noticis, par ko brāļi neko nenojauta. Tas bija Jāzepa 
plāns. Viņš bija pavēlējis sava nama pārvaldniekam ielikt viņu maisos 
naudu un jaunākajam maisā ielikt sudraba kausu.

Bija vēl agrs rīts. Brāļi tik tikko bija izgājuši ārā no pilsētas, kad viņi 
pamanīja kādu vīru tuvojamies. Viņi pazina Jāzepa kalpu. Viņš brāļiem 
rādīja, lai tie apstājas.

4. aina
Ieteicamais fons: āra skats. Novietojiet brāļus J-7, J-8 un J-9, Benjamīnu J-11 
un ēģiptiešu kalpu J-41!

“Kāpēc jūs esat atmaksājuši labu ar ļaunu? Kāpēc jūs esat nozaguši 
mana kunga sudraba kausu?” viņš jautāja.

Vīri zināja, ka tā nav taisnība. “Kāpēc tu tā saki?” viņi jautāja. “Lai 
Dievs nedod, ka mēs kaut ko tādu būtu darījuši! Mēs taču atvedām 
atpakaļ to naudu, kuru atradām savos maisos. Kāpēc lai mēs zagtu 
zeltu vai sudrabu no tava kunga? Tu vari mūs pārbaudīt. Ja tu vari 
atrast to pie kāda no mums, tu vari to nogalināt un pārējos ņemt par 
vergiem.” Viņi bija ļoti dusmīgi par tādu apvanojumu.

“Tikai tas, pie kura es atradīšu kausu, būs mans vergs,” ēģiptietis teica,  
“pārējie varēsiet iet tālāk.” 

Novietojiet maisus J-42 priekšā ēģiptietim J-41!
Visu sāka kārtīgi pārmeklēt. Sākot ar Rūbenu, vecāko brāli, katrs atvēra 
savu maisu. Jāzepa kalps gāja no Rūbena pie Simeona, pie Levija, pie 
Jūdas, pie Dana, pie Naftaļa, pie Gada, pie Ašera, pie Zebulona… 
pie Benjamīna. Un tur jau bija kauss! Kā jūs domājat, kā šie vīri jutās? 
Vai vēl varēja kas sliktāks notikt?

Noņemiet visas figūras!

5. aina
Ieteicamais fons: bagātīgs iekšskats. Novietojiet Jāzepu J-35, tulku J-36, Ben-
jamīnu J-43 un brāļus J-37!

No bailēm trīcēdami, brāļi aizsēja graudu maisus un atgriezās pilsētā 

Daži bērni var izspēlēt 
šo skatu. Lai būtu 
interesantāk, katram 
bērnam iedodiet maisu 
ar vati vai pakojamo 
materiālu, kas būs graudu 
maisu vietā! Ievietojiet 
vienā maisā „sudraba” 
kausu! Pirmsskolnieki var 
skaitīt maisus un meklēt 
kausu.

Dot vēl ēdienu nozīmē 
īpašas attiecības, kuras 
Jāzeps dabiski juta pret 
Benjamīnu, kurš tāpat 
kā Jāzeps bija Rahēles 
dēls. Pirmsskolniekiem 
jūs varat piedāvāt nelielas 
uzkodas. Katram bērnam 
iedodiet piecus gabaliņus, 
kā Benjamīnam!

Kēniņa kauss bija dzera-
mais trauks, bet to lietoja 
arī  zīlēšanai.
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Attēls 5-1

pie Jāzepa. Viņš jau viņus gaidīja. Viņi nokrita Jāzepa priekšā uz 
zemes. Viņš uz tiem runāja dusmīgā balsī: “Ko jūs esat izdarījuši? 
Vai jūs domājāt, ka es nezināšu, kas nozaga manu sudraba kausu?”

Jūda runāja visu vārdā: “Ko es varu teikt savam kungam? Kā lai es 
runāju? Ko mēs varam darīt, lai pierādītu, ka neesam vainīgi? Dievs 
ir parādījis mūsu grēku. Neko citu mēs nevaram darīt, kā vien kļūt 
par taviem vergiem.” (No 1. Mozus 44:16.)

Viņi nebija nozaguši to kausu, taču vienalga jutās vainīgi. Vaina par 
to, kā viņi bija izturējušies pret savu brāli pirms daudziem gadiem, 
bija viņos saglabājusies. Vai tevī arī nav kāds grēks, kuru esi centies 
noslēpt, bet tu nekādi nespēj aizmirst? Tava sirdsapziņa saka, ka kaut 
kas nav tā, kā vajag. Tu esi vainīgs Dieva priekšā. Tev jānāk pie Kunga 
Jēzus Kristus un jāatzīstas, ka esi vainīgs. Uzticies, lai Viņš paņem 
prom grēku un vainas apziņu!

Viņš „attīrīs tavu sirdsapziņu no nedzīvajiem darbiem” (Ebrejiem 
9:14). Tu sāksi mīlēt Dievu un zināsi, ka arī tev visas lietas nāks par 
labu. 

Jāzepa brāļi nevarēja paredzēt neko labu, trīcēdami stāvot Jāzepa 
priekšā. 

“Nē,” Jāzeps teica, “Es neņemšu jūs visus par saviem vergiem. Tikai 
to, kura maisā sudraba kauss tika atrasts. Pārējie varat iet uz sava tēva 
mājām ar mieru.”

Varbūt, ka Jūda pievirzījās tuvāk Jāzepam un klusi ar viņu sarunājās. 
Varbūt, ka viņš negribēja, lai ēģiptieši, kas bija tuvumā, dzirdētu, ko 
viņš teica.

“Lūdzu, atļauj man paskaidrot,” viņš iesāka, “un, lūdzu, neesi dus-
mīgs.” Jūda atgādināja viņam par viņu pirmo ierašanos un viņa 
jautājumiem par ģimeni. Viņi teica, ka Benjamīns nedrīkstēja atstāt 
tēvu, jo viņa brālis miris, un ja, kas notiktu ar Benjamīnu, tad tēvs to 
nepārdzīvotu. Viņš arī pastāstīja par to, kā tēvs negribēja Benjamīnu 
laist, jo īpaši jau tāpēc, ka viens no viņa dēliem pirms daudziem gadiem 
jau tika “plēsīgo zvēru saplosīts”. Nekas nedrīkst notikt ar Benjamīnu! 
Jūda beidza: “Ja mēs atgriezīsimies pie sava tēva bez Benjamīna, viņš 
nomirs. Mēs būsim vainīgi tēva nāvē. Es uzņēmos visu atbildību par 
to, ka Benjamīns atgriezīsies. Vai tu, lūdzu, neatļautu man palikt par 
tavu vergu, lai Benjamīns varētu doties mājās?” Cik gan ļoti Jūda bija 
mainījies kopš laika, kad viņi pārdeva Jāzepu tirgotājiem!

Jāzeps paskatījās apkārt uz ēģiptiešiem, kas kopā ar viņiem atradās 
telpā un pavēlēja viņiem iziet. 

Noņemiet figūru J-36! Nomainiet brāļus J-37 un J-43 ar figūrām J-7, J-8, 
J-9 un J-11!

Jāzeps bija palicis viens pats ar saviem brāļiem. Jāzeps vairs necentās 
slēpt savas emocijas. Viņš skaļi ieraudājās. Protams, ka brāļi nevarēja 

Attēls 5-2
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saprast, kāpēc pārvaldnieks tik savādi uzvedas. Kad Jāzeps varēja pa-
runāt, viņš pagriezās pret saviem brāļiem un sacīja: “Es esmu Jāzeps! 
Vai tas tiesa, ka mans tēvs vēl ir dzīvs?”

Bībelē teikts, ka viņi nevarēja neko atbildēt. Viņi bija pārbijušies. Viņi 
bija nobijušies pirms tam, taču tagad viņi bija pārbijušies līdz nāvei, 
vairāk nekā jebkad agrāk. JĀZEPS! Viņi atcerējās, kā viņi bija pret 
viņu izturējušies. Tagad viņi atradās viņa varā. Ko viņš tagad ar viņiem 
darīs? Viņi nezināja Jāzepa plānu.

“Lūdzu, nāciet man tuvāk!” Jāzeps teica. Viņa balss tembrs vairs nebija 
dusmīgs, bet gan laipns. Brāļi piegāja tuvāk, un viņš tiem paskaidroja.

“Es esmu Jāzeps, jūsu brālis, kuru jūs pārdevāt uz Ēģipti. Nebaidieties, 
neesiet noskumuši! Tas patiesi bija Dievs, kas mani šurp atsūtīja.” 
Jāzeps tagad varēja atskatīties uz pagātni un redzēt, kā Dievs cauri 
visiem grūtajiem laikiem viņa dzīvē bija visu vērsis par labu.

“Dievs mani atsūtīja šeit, lai es varētu izglābt cilvēku dzīvības. Dievs 
mani sūtīja šeit pirms jums, lai es varētu jūs un jūsu ģimenes izglābt 
no bada nāves.”

Jāzeps zināja par tautu, kurai vajadzēja sākties no viņa tēva Jēkaba, 
vectēva Īzāka un vecvectēva Ābrahāma. Dievs nevarēja atļaut šai 
tautai iet bojā bada nāvē vai arī citādā veidā iznīkt. Dievs turpināja 
pildīt apsolījumu, ka Viņš svētīs pasauli caur šo tautu. Dieva Dēlam 
vajadzēja piedzimt no šīs tautas.

Tas bija brīnišķīgs plāns. Visi Dieva plāni ir labi un gudri. Ja tu esi 
Viņa bērns, Viņam ir plāns arī tev. Tas ir labs plāns, un Viņš to piepil-
dīs. Viņa plāni nav vienkāršas idejas, kas varbūt piepildās. Viņa plāni 
notiek! Dažreiz mēs vienkārši nespējam saprast, kāpēc Dievs pieļauj 
dažām lietām notikt. Dažas no tām mēs nesapratīsim līdz tam brīdim, 
kad nonāksim Debesīs. Taču Dievam ir labi iemesli, lai atļautu visu, 
kas ar tevi notiek, ja tu mīli Viņu.

Jāzeps arī nevarēja daudz ko saprast, kad viņam bija jāiziet cauri 
grūtiem laikiem, bet tagad viņš to varēja saprast. Viņš centās, lai arī 
viņa brāļi to saprastu.

“Tie nebijāt jūs, kas mani uz šejieni atsūtīja, tas bija Dievs,” viņš 
paskaidroja.

Pirms viņi paspēja vēl kaut ko pateikt, Jāzeps viņiem izstāstīja savus 
plānus. 

“Steidzieties ātri mājās pie mana tēva! Pastāstiet viņam par mani! Pa-
sakiet, ka es viņu aicinu šeit uz Ēģipti! Jums ir jādzīvo manā tuvumā. 
Visi nāciet uz šejieni ar savām ģimenēm! Es parūpēšos par jums visu 
atlikušo bada laiku, kas ilgs vēl piecus gadus.”

Kas tie bija par priekiem! Tur gan vēl bija daudz asaru, bet tās jau 
bija prieka asaras. Jāzeps skūpstīja savus brāļus. Beidzot viņi bija ceļā 
uz mājām. Ne tikai ar pārtiku, kuru viņi atbrauca pirkt, bet ar daudz 
vairāk pārtikas, naudas, jaunu drēbju, ratu un ēzeļu. 

Noņemiet visas figūras!

Attēls 5-6
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“Jāzeps ir dzīvs, un viņš ir Ēģiptes pārvaldnieks,” viņi stāstīja savam 
tēvam, Jēkabam. Tam bija grūti noticēt, bet, kad Jēkabs redzēja visas 
tās lietas, ar kurām viņi atgriezās, viņš saprata, ka tā ir patiesība.

Kas par atkalredzēšanos Ēģiptē! Jāzeps turēja savu solījumu parūpē-
ties par visām vajadzībām, kamēr viņi tur dzīvoja (1. Mozus 47:12). 
Jēkabam un viņa ģimenei tas bija gandrīz tā, it kā Jāzeps būt uzcēlies 
no mirušiem. Viņiem vajadzēja saskatīt, kā Dievs bija piepildījis Savu 
labo plānu. Visi Viņa plāni ir labi, pat tad, ja mēs tos nesaprotam. 

Vai jūs kādreiz brīnāties par lietām, kas ar jums notiek? Ja tu esi glābts, 
tad šis apsolījums ir arī tev. Atceries to! Tici tam pat tad, kad tu nesa-
proti! Tas ir īpašs apsolījums tiem, kas mīl Dievu tā, kā to darīja Jāzeps. 

Varbūt, ka tu esi vairāk līdzīgs brāļiem, kas bija vainīgi. Ja Dievs tev 
ir parādījis, ka tu esi grēkojis pret Viņu, tad novērsies no tā, kas attur 
tevi no Dieva! Uzticies Jēzum Kristum, lai Viņš jau šodien atbrīvo 
tevi no grēkiem un vainas, tad tu varēsi mīlēt Dievu!

Izlasiet Ebrejiem 9:14 vēlreiz!

Tad brīnišķīgais apsolījums Romiešiem 8:28 attieksies arī uz tevi. 

Būtu labi, ja jūs tagad varētu ieturēt kādu brīdi klusuma, lai bērni var atbildēt 
Tam Kungam savās sirdīs.

Atkārtošanas jautājumi
1. Ja tu esi Dieva bērns, kāds ir Dieva apsolījums, kas palīdzēs pat 

tad, kad tev ir problēmas? (“Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, 
visas lietas nāk par labu.” (Romiešiem 8:28))

2. Ko brāļi atrada savos maisos pirmajā atceļā no Ēģiptes? (Sudraba 
naudu.)

3. Kāpēc brāļi domāja, ka Dievs viņus soda? (Viņiem visiem bija netīra 
sirdsapziņa.)

4. Ko Jāzeps lika brāļiem izdarīt pirms, viņš tiem var dot vairāk 
graudu un atbrīvot Simeonu? (Viņiem jāatved līdzi jaunākais brālis 
Benjamīns.)

5. Kādas ir vienīgās zāles, lai dziedinātu vainas apziņu? (Nākt pie 
Jēzus, kas var atbrīvot no vainas apziņas.)

6. Kā Jēkabs reaģēja uz to, ka brāļiem vajadzēja ņemt Benjamīnu līdzi 
uz Ēģipti? („Nē, es nekad neļaušu Benjamīnam doties līdzi. Nepietiek, 
ka Jāzeps ir miris, jūs gribat man atņemt arī Benjamīnu.”)

7. Ko Jāzeps darīja, kad viņš redzēja Benjamīnu? (Viņš steidzīgi pameta 
telpu, jo nespēja savaldīt asaras.)

8. Ko Jazeps ielika brāļu maisos šoreiz? (Katrā maisā bija nauda, ko 
viņi bija maksājuši par graudiem, un Benjamīna maisā – ķēniņa kauss.)

9. Ko Jūda piedāvāja, lai glābtu Benjamīnu? (Viņš vēlējās palikt Jāzepa 
vergs  Benjamīna vietā.)

Atkārtošanas spēle

Ceļojums kopā ar Jā-
zepu

Izmanto 12 A6 formāta la-
piņas, uz kurām uzraksta:

„Citē Bībeles pantu” (3 
kartītes)

„Saņem 500 punktus” (4 
kartītes)

„Brāļu maisi, papildu 
gājiens”(1 kartīte)

„Iemet brāļus cietumā, 
zaudē gājienu” (1kartīte)

„Brāļi atgriežas ar Benja-
mīnu, papildu gājiens” (1 
kartīte)

„Brāļiem tiek piedots, pa-
pildu gājiens” (1 kartīte)

„Rūpes par brāļiem un 
ģimeni, papildu gājiens” (1 
kartīte)

Spēles gaita paskaidrota 
1. stundas atkārtošanas 
spēlē.

CPA
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10.  Ko Jāzeps teica par to, kas viņu sūtījis uz Ēģipti? (Dievs)

11. Kāpēc Dievs sūtīja Jāzepu uz Ēģipti? (Lai Jāzepa ģimene būtu 
pasargāta no bada.)

12. Kāpēc Dievs vienmēr visu vērš par labu Saviem bērniem? (Jo 
Viņš valda pār visu.)

Atkārtošanas jautājumi pirmsskolmiekiem
1. Ko Jāzeps darīja ar labību gados, kad raža bija laba? (Viņš krāja 

labību.)

2. Kādi īpaši ļaudis ieradās pie Jāzepa pirkt labību? (Viņa brāļi.)

3. Kāpēc Jāzeps izlikās, ka viņš nepazīst brāļus? (Lai redzētu, vai brāļi 
ir mainījušies.)

4. Jāzeps piedeva brāļiem. Kāpēc viņš aicināja ģimeni uz Ēģipti? 
(Lai rūpētos par viņiem.)

Atkārtošanas spēle 
pirmsskolniekiem

Pēc bērnu izvēles

Izvēlieties vienu no ie-
priekšējo stundu spēlēm!

Izmanto 1.–5. stundas 
atkārtošanas jautājumus.
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Simboli pirmsskolniekiem

 1.stunda

2.stunda

3.stunda

4.stunda

5.stunda
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Jāzepa svārki 
(1. stunda)
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Es visu spēju 
Tā spēkā, 

kas mani dara stipru. 
Filipiešiem 4:13 

Darbi, kuros Dievs man palīdzēja

1.  _________________________

  _________________________

2.  _________________________

  _________________________

3.  _________________________

  _________________________

Es visu spēju 
Tā spēkā, 

kas mani dara stipru. 
Filipiešiem 4:13 

Darbi, kuros Dievs man palīdzēja

1.  _________________________

  _________________________

2.  _________________________

  _________________________

3.  _________________________

  _________________________

Es visu spēju 
Tā spēkā, 

kas mani dara stipru. 
Filipiešiem 4:13 

Darbi, kuros Dievs man palīdzēja

1.  _________________________

  _________________________

2.  _________________________

  _________________________

3.  _________________________

  _________________________

Es visu spēju 
Tā spēkā, 

kas mani dara stipru. 
Filipiešiem 4:13 

Darbi, kuros Dievs man palīdzēja

1.  _________________________

  _________________________

2.  _________________________

  _________________________

3.  _________________________

  _________________________

Uz mājām ņemamā aktivitāte
(3. stunda)





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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