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Ievads

Jozuas	grāmata	nav	vienkāršs	vēsturisku	notikumu	atstāsts	par	laiku,	kad	jūdi	ieņēma	apsolīto	zemi.	Tā	
sniedz	dziļāku	ieskatu	Dieva	atklāsmē	ebreju	tautai.		Šī	grāmata	stāsta	par	to,	kā	Dievs	strādāja	ar	Saviem	
ļaudīm	šajā	vēsturiski	nozīmīgajā	laikā.

Tas,	kurš	pirms	3400	gadiem	brīnišķīgā	veidā	vadīja	Savus	ļaudis,	var	sargāt,	vadīt	un	stiprināt	zēnus	un	
meitenes	arī	šodien.	Mēs	lūdzam,	lai	šīs	nodarbības	palīdzētu	bērniem	izveidot	personīgas	attiecības	ar	
Dievu	un	viņi	piedzīvotu	Viņa	vadību	savās	dzīvēs.

Šīs	stundu	sērijas	galvenais	mērķis	nav	evaņģelizācija,	tomēr	Evaņģēlija	vēsts	ir	iekļauta	vairākās	vietās.	Jūs	
varat	uzsvērt	glābšanas	nepieciešamību	citās	programmas	daļās.	Piemēram,	dziesmās	vai	īsos	stāstiņos,	vai	
arī	stāstos	par	misionāriem.	Ir	ļoti	svarīgi,	lai	neatpestītie	bērni	saprastu,	ka	jūs	esat	viņiem	pieejams	(-a),	ja	
viņiem	ir	kāda	garīga	problēma	vai	ja	viņi	grib	pieņemt	Jēzu	Kristu	kā	savu	Glābēju.	Jebkurā		nodarbības	
brīdī	atkarībā	no	Svētā	Gara	vadības	jūs	varat	pateikt	apmēram	tā:

“Ja	Jēzus	Kristus	vēl	nav	tavs	Kungs	un	Glābējs,	tu	vari	Viņam	šodien	teikt,	ka	vēlies,	lai	Viņš	kļūst	par	
tādu.	Ja	tev	vēl	nav	skaidrs,	kā	to	izdarīt,	pēc	nodarbības	es	tev	labprāt	paskaidrošu	mazliet	vairāk.	Kad	
citi	dosies	mājās,	paliec,	sēžot	savā	vietā,	tad	es	zināšu,	ka	tu	gribi	ar	mani	aprunāties	par	to,	kā	ieaicināt	
Jēzu	Kristu	savā	dzīvē	kā	Kungu	un	Pestītāju.	Es	apsēdīšos	tev	blakus	un	paskaidrošu	vairāk	par	to,	kā	tu	
vari	kļūt	par	kristieti.”

Tāpat	jums	ir	arī	jādara	sevi	pieejamu	kristīgam	bērnam,	kuram	ir	jautājumi	vai	kādas	problēmas	kristīgajā	
dzīvē.	Palīdziet	ar	Dieva	Vārdu	un	lūdziet	kopā	ar	šo	bērnu.

Šīs	grāmatiņas	beigās	jūs	atradīsiet	dažus	ieteikumus,	kas	jums	palīdzēs	dot	padomus	bērnam,	kurš	grib	
pieņemt	Kristu.

Nodarbības Centrālā patiesība
Katrai	 nodarbībai	 ir	Centrālā	 patiesība,	 kā	 arī	 tās	 pielietojums	 atpestītiem	un	neatpestītiem	bērniem.	
Paturiet	prātā,	ka	stunda	nesastāv	tikai	no	Bībeles	stāsta.	Centrālā	patiesība	ir	norādīta	katrā	nodarbībā,	
taču	esiet	atvērts	Svētā	Gara	vadībai,	kas	var	jums	uzrādīt	arī	citas	svarīgas	Bībeles	patiesības.	Tekstā	lietotie	
saīsinājumi:

CP	–	kur	mācīta	Centrālā	patiesība;
N –	pielietojums	neatpestītiem	bērniem;
A –	pielietojums	atpestītiem	bērniem.
Ļoti	noderīgi	Centrālo	patiesību	uzrakstīt	uz	atsevišķas	papīra	lapas,	lai	bērni	varētu	to	izlasīt.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Dievs	ieceļ	Jozua	
par	vadītāju
4.	Mozus	27:15–23
5.	Mozus	31:7,	
34:9
Jozuas	1:1-18

Sarkanā	virve	logā
Jozuas	2:1–24

Jērikas	krišana
Jozuas	5:13	–	6:27

Ahana	grēks
Jozuas	7:1-26

Gibeoniešu	stāsts
Jozuas	9:1–10:27

Jozua	atvadās	no	
cilvēkiem
4.	Mozus	13:17–33
Jozuas	14:1–15;	
23:1–24:26

Dievs	dara	stiprus	
Savus	bērnus

Dievs	rūpējas,	lai	
Viņa		bērni	būtu	
drošībā

Dievs	Saviem	
bērniem	dod	
uzvaru

Dievs	Saviem	
bērniem	pavēl	būt	
svētiem

Dievs	vēlas,	lai	
Viņa	bērni	būtu	no	
Viņa	atkarīgi

Atkārto	1.–5.	
stundas	patiesības.

Noslēdz	ar	
patiesību	“Dievs	
paņems	Savus	
bērnus	uz	
Debesīm.”

Neatpestītajiem:	Lai	domas	par	to,	ka	tu	
nespētu	dzīvot	kristieša	dzīvi,	
tevi	neattur	no	uzticēšanās	
Kristum!

Atpestītajiem:	Esi	drošs,	ka	Dievs	ir	ar	
tevi	un	tevī!

Neatpestītajiem:	Uzticies	Kristum	un	tu	
būsi	drošībā!

Atpestītajiem:	Nebaidies!

Atpestītajiem:	Uzticies	Viņam,	lai	Viņš	
tev	var	dot	uzvaru	pār	grēku!

Neatpestītajiem:	Sāc	svētu	dzīvi,		
uzticoties	Kristum,	Viņš	tevi	
darīs	šķīstu	Dieva	priekšā!

Atpestītajiem:	Paklausi	Dieva	pavēlēm	
un	parādi,	ka	piederi	Viņam!

Atpestītajiem:	Uzticies	Dievam,	kad	
sātans	mēģina	tevi	kārdināt,	
kad	tev	ir	jāpieņem	svarīgi	
lēmumi	vai	jādara	grūtas	
lietas!

“Esi	stiprs	un	drošs,	nebīsties	un	
nebaiļojies!	Jo	Tas	Kungs,	tavs	Dievs,	ir	
visur	ar	tevi,	kurp	vien	tu	iesi.”	

Jozuas	1:9

“Tad	nu	tiem,	kas	ir	Kristū	Jēzū,	nav	
vairs	nekādas	pazudināšanas.”	

Romiešiem	8:1	

Ja	jūs	mācāt	visu	šo	stundu	ciklu	par	
Jozua,	mēs	iesakām	atkārtot	iepriekš	
mācītos	Bībeles	pantus.
Ja	jūs	mācāt	tikai	atsevišķu	stundu,	tad	
iesakām:
“Jo	tāpēc,	ka	Viņš	pats	kārdināts	un	
cietis,	Viņš	var	palīdzēt	tiem,	kas	tiek	
kārdināti.”	Ebrejiem	2:18
“Esiet	svēti,	jo	Es	esmu	svēts.”	

1.	Pētera	1:16

“Paļaujies	uz	To	Kungu	no	visas	sirds	
un	nepaļaujies	uz	sava	prāta	gudrību.”	

Salamana	pamācības	3:5

Atkārtojiet	iepriekšējo	stundu	
pielietojumus.

Atkārto	1.	Pētera	1:16	un	Salamana	
pamācības	3:5
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1. stunda

Rakstu vietas 
4.	Mozus	27:15–23;	

5.	Mozus	31:7;

5.	Mozus	34:9;

	Jozuas	1:1–18

Centrālā patiesība
Dievs	dara	stiprus	Savus	bērnus.

Pielietojums 
Atpestītajiem:	Esi	drošs,	ka	Dievs	ir	ar	tevi	un	

tevī.

Neatpestītajiem:	Lai	domas	par	to,	ka	tu	nespētu	
dzīvot	kristieša	dzīvi,	tevi	neattur	no	
uzticēšanās	Kristum.

Bībeles pants
“Esi	stiprs	un	drošs,	nebīsties	un	nebaiļojies!	Jo	
Tas	Kungs,	tavs	Dievs,	ir	visur	ar	tevi,	kurp	vien	
tu	iesi.”	(Jozuas	1:9)

Uzskate
				Attēli	1–1;	1–2;	1–3;	1–5	un	1–	6

vai	

	 figūras:	 JW–1;	 	 JW–4;	 	 JW–5;	 	 JW–7;	 	 JW–8;		
JW–9	un	JW–10.

	 Foni:	tuksnesis	un	saiešanas	telts.

	 Zīmīte	ar		vārdu	“Jozua”.

	 Centrālā	 patiesība	 uzrakstīta	 uz	 vairoga,	 kuru	
skolotājs	parāda	katru	reizi,	kad	tiek	mācīts	kāds	
no	patiesības	aspektiem.	

	 Lietojiet	 uz	 atsevišķas	 lapas	 uzrakstītu	Bībeles	
pantu,		ko	citējiet	nodarbībā.

Stundas vadlīnijas
Ievads

“Skolotāja	Kalniņa	brauc	projām...”

Notikumu attīstība

1.	 Mozus	lūdz	Dievam	sekotāju.

2.			Dievs	norāda,	ka	tas	ir	Jozua.													CPN
3.	 Mozus	ved	Jozuu	tautas	priekšā.

4.	 Mozus	saka	Jozuam:	“Esi	stiprs.”							CPA
5.	 Mozus	mirst.

6.			Dievs	uzrunā	Jozuu:	“Esi	stiprs.”							CPA

Kulminācija

Jozua	liek	virsniekiem	sagatavoties.

Noslēgums

Jozua	runā	ar	dažiem		cilvēkiem.

Ļaudis	viņu	iedrošina:	“Esi	stiprs.”																CPA

Dievs ieceļ Jozua par vadītāju
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Bībeles panta mācīšana

Ievads
Vai	tev	ir	bijis	bail?	No	kā	tu	baidies?	Jozuam	–	cilvēkam,	par	kuru	
šodien	ir	stāsts,	bija	patiess	iemesls	baidīties,	un	mēs	mācīsimies,	
kāpēc.	Bet	tagad	klausies,	ko	Dievs	teica	viņam.

Iepazīstināšana
Izlasiet	pantu	no	Bībeles.	 Ja	bērniem	 ir	 savas	Bībeles,	parādiet	
viņiem,	kā	pantu	atrast	Bībelē.	 Ja	nav,	parādiet	 to	 savā	Bībelē.	
Uzlieciet	 Bībeles	 panta	 uzskates	 līdzekli	 un	 lasiet	 tekstu	 visi	
kopā.

Paskaidrojumi
“Esi stiprs un drošs! Nebīsties un nebaiļojies!”	 –	Dievs	 liek	 būt	
bezbailīgiem.

“Jo” –	tāpēc	ka	–	“Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi”	–	Ja	esi	Dieva	
bērns,	Dievs	ir	pie	tevis	–	“kurp vien tu iesi”	–	visu	laiku,	visur	un	
katrā	situācijā.

Pielietojums
Atpestītajiem:		Kungs	 Jēzus	 ir	 spsolījis	 ar	 katru,	 kurš	 pieņēmis	

Viņu	kā	savu	Glābēju.	Pat	ja	tev	tagad	ir	kādas	grūtības,	
Dievs	liek	tev	būt	stipram	un	nebaidīties,	 jo	Viņš	ir	
kopā	ar	tevi.

Neatpestītajiem:		 Ja	 tu	 nepazīsti	Kungu	 Jēzu	 kā	 savu	Glābēju,	
šis	apsolījums	nav	domāts	tev.	Taču	tu	vari	uzticēties	
Jēzum	 šodien,	 un	Viņš	 ienāks	 dzīvot	 tevī.	 Tad	 šis	
Bībeles	pants	būs	domāts	arī	tev.	Jēzus	būs	kopā	ar	
tevi	visur.	Viņš	tevi	nekad	nepametīs.

Atkārtošana
Izmanto		metodi	“Piecelies,	ja	tev	ir…”	Tie,	kuriem	ir	zilas	acis,	
pieceļas	 un	noskaita	 pantu.	Tie,	 kuriem	 ir	 brāļi,	 tie,	 kuriem	 ir	
māsas,	tie,	kuriem	garšo	saldējums…	(izvēlieties	savus	variantus),	
pieceļas	un	pasaka	tekstu.
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Pirmsskolnieki priecāsies 
nomesties ceļos, tāpat kā 
to darīja Mozus.

Stunda
“Zini	–	 skolotāja	 brauc	 projām,”	Nora	 noskumusi	 to	 paziņoja	
māmiņai.

“Ai,	nē!	Tev	viņas	ļoti	pietrūks.	Viņa	ir	tik	laba	skolotāja,”	atbildēja	
Noras	māmiņa.

“Un	ļoti	mīļa.	Neviens	no	mums	negrib,	ka	viņa	brauc	projām,”	Nora	
turpināja.

“Interesanti,	kas	būs	viņas	vietā,”	teica	māmiņa.

“Es	to	nezinu,	bet	neviens	cits	mums	nepatiks.	Neviens	nevar	aizstāt	
skolotāju	Kalniņu,”	tāds	bija	Noras	viedoklis.

Iespējams,	ka	daudzi	no	Dieva	ļaudīm,	israēliešiem,	domāja	tieši	tāpat	
kā	Nora	un	viņas	klases	biedri.	Viņi	bija	pieraduši,	ka	Mozus	ir	viņu	
vadītājs,	 bet	 padzirdēja,	 ka	 nu	 viņš	 tos	 vairs	 nevadīs.	Daži	 varbūt	
runāja	savā	starpā:

“Bet	viņš	taču	mūs	izveda	no	Ēģiptes	zemes.	Mēs	bez	viņa	nevarēsim	
iztikt.”

“Mans	tēvs	man	ir	daudz	stāstījis	par	brīnumiem,	kurus	Mozus	darīja	
Dieva	spēkā.”

“Neviens	nepazīst	Dievu	tik	labi	kā	Mozus.”

“Kas	tad	var	ieņemt	viņa	vietu?”

1. a aina un 1. b aina 
 Jozua tiek iecelts Mozus vietā
(4. Mozus 27:15–23; 5. Mozus 31:7,8; 34:9.)
Fons: tuksnesis ar daļu no saiešanas telts, tālumā kalni.

Jebkuram	būtu	grūti	pārņemt	vadību	un	vadīt	Dieva	ļaudis	pēc	Mozus.	
Kas	tiks	izvēlēts?	Mozus	rīkojās	ļoti	gudri.	Viņš	jautāja	Dievam.	
(Novietojiet figūru Mozus  JW–4.)

“Lūdzu,	nozīmē	vīru,	kas	vadīs	Tavus	ļaudis,”	Mozus	lūdza.

Tas	Kungs	atbildēja	Mozum:	“Ņem	Jozuu	(novietojiet vārdu “Jozua”) un	iecel	
viņu	par	visas	tautas	vadītāju.	Izved	viņu	priestera	Ēleāzara	un	visas	
draudzes	priekšā	un	tad	paziņo,	ka	viņš	būs	jaunais	vadītājs.”

Vai	 Jozua	 varēja	 vadīt	 divus	miljonus	 cilvēku?	Visai	 tautai	 bija	
vajadzīgs	ūdens	un	pārtika.	Viņiem	vajadzēja	vietu,	kur	apmesties.	
Karavīriem	vajadzēja	būt	gataviem	cīņai,	jo	tajā	zemē,	kuru	Dievs	bija	
viņiem	apsolījis,	bija	daudz	ienaidnieku.	Vai	Jozua	bija	Supermens?	
Nē,	viņš	tāds	nebija.	Taču	Dievs	bija	viņu	izraudzījis	šim	īpašajam	
darbam,	un	Dievs	 arī	 palīdzēs	 Jozuam	 tieši	 tāpat	 kā	Viņš	 jau	bija	
palīdzējis	Mozum.	Dievs	nekad	nevienam	neliek	kaut	ko	darīt	bez	
Savas	palīdzības.	Kad	tu	kļūsti	par	Dieva	bērnu	un	uzticies	Jēzum	
Kristum	kā	savam	Glābējam,	Dievs	no	tevis	sagaida,	ka	tu	dzīvosi	
tā,	lai	sagādātu	Viņam	prieku.	Viņš	sniedz	tev	Savu	palīdzību,	lai	tu	

Attēls 1-1



Jozua – Dieva karavīrs

8

CPN

to	varētu	darīt.	Dieva	Svētais	Gars	nāk	un	dzīvo	tevī,	un	Viņš	palīdz	
tev	būt	uzticamam	un	laipnam.	Viņš	palīdz	tev	lūgt.	Viņš	palīdz	tev	
stāstīt	citiem,	ka	esi	kristietis.	

Varbūt	šodien	starp	jums	ir	kāds,	kurš	patiesi	vēlas	kļūt	par	kristieti,	
par	Dieva	bērnu,	tomēr	kaut	kas	attur	no	uzticēšanās	Jēzum	Kristum,	
piemēram,	bailes,	ka	nespēsi	 	dzīvot	kristīgu	dzīvi.	Atceries,	Dievs	
tevi	stiprinās,	lai	tu	varētu	dzīvot	Viņam.	Protams,	ka	nav	iespējams	
dzīvot	kristīgu	dzīvi,	pirms	neesi	kļuvis	par	patiesu	kristieti,	uzticoties	
Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam.	Taču,	kad	tu	to	izdarīsi,	Svētais	
Gars	sāks	dzīvot	tevī	un	palīdzēs	tev	dzīvot	Dievam	par	godu.	Mēs	
lasām,	ka	Svētais	Gars	dzīvoja	arī	Jozuā.	
(Noņemiet figūru Mozus JW– 4.)

Mozus	steidzās	darīt,	ko	Tas	Kungs	viņam	bija	teicis.	Viņš	labi	pazina	
Jozuu.	 Jau	 daudzus	 gadus	 Jozua	bija	 bijis	 uzticams	Mozus	palīgs.	
Mozus	izsūtīja	ziņu	pa	visu	nometni,	lai	sapulcētu	cilvēkus	vienuviet.	
Priekšā	stāvēja	priesteris	Ēleāzars.	Mozus	izveda	Jozuu	visu	priekšā	
(Novietojiet figūras Mozus un Jozua JW–1 un JW–5.)	un	uzlika	savas	 rokas	uz	
Jozuas	galvas.	Viņš	uzrunāja	visus	sapulcējušos:	“Šis	ir	jūsu	jaunais	
vadītājs.	Jums	viņš	ir	jāklausa.”

Kā	Jozua	jutās,	kad	viņš	vērās	šajā	milzīgajā	ļaužu	pūlī?	Drīz	viņiem	
jāpārceļas	pāri	Jordānas	upei,	un	nebija	ne	tiltu,	ne	prāmju,	kas	varētu	
pārcelt.	Ienaidnieki	jaunajā	zemē	bija	nežēlīgi	un	ļauni.	Protams,	ka	
Jozua	jutās	maziņš	un	ļoti	sīks.	Taču	Mozus	viņu	uzrunāja:	“Jozua,	
esi	 stiprs	 un	drošs,	 tu	 ievedīsi	 ļaudis	 apsolītajā	 zemē.	Pats	Kungs	
ies	tev	pa	priekšu,	un	Viņš	būs	ar	tevi.	Viņš	nekad	tevi	nepametīs.	
Nebaidies!	Nepadodies!”

Protams,	ka	tas	bija	grūts	darbs	Jozuam,	taču	tas	nebija	grūts	darbs	
Dievam.	Dievs	palīdzēja	viņam	būt	stipram	un	drošsirdīgam.	Jozua	
nekad	 nebija	 viens.	Dievs	 vienmēr	 bija	 turpat	 līdzās.	Apziņa,	 ka	
Dievs	viņu	nekad	nepametīs,	palīdzēja	Jozuam	būt	stipram.	Kristīgais	
zēn	vai	meitene,	Dievs	arī	tev	ir	apsolījis:	“Es	tevi	neatstāšu	un	tevi	
nepametīšu.”	(Ebrejiem	13:5)	Vai	tas	nepalīdz	jums	būt	drosmīgiem	
un	stipriem?

Varbūt,	ka	tu	saproti,	kā	jutās	Jozua.	Tu	esi	uzticējies	Jēzum	Kristum,	
lai	Viņš	atbrīvo	tevi	no	visiem	grēkiem,	un	tu	zini,	ka	esi	Dieva	bērns.	
Un	tomēr	 ir	GRŪTI	darīt	 to,	kas	 iepriecina	Dievu.	Skolā	katrs	 ir	
kādā	no	bandām,	un	šīs	bandas	biedri	dara	sliktus,	 ļaunus	darbus.	
Viņi	smejas	par	jokiem,	kas	nav	labi	un	ir	aizskaroši.	Viņi	neklausa	
skolotājus.	Ir	ļoti	grūti	nedarīt	tā,	kā	viņi	dara.	Šķiet,	ir	neiespējami	būt	
pietiekami	drosmīgam,	lai	pateiktu,	ka	esi	kristietis.	Dievs	arī	tev	vēlas	
pateikt	to	pašu,	ko	Viņš	teica	Jozuam:	“Esi	stiprs	un	drošs,	nebīsties	
un	nebaiļojies!	Jo	Tas	Kungs,	tavs	Dievs,	ir	visur	ar	tevi,	kurp	vien	
tu	iesi.”	(Jozuas	1:9)	Dievs	ir	ar	tevi	arī	klasē.	Viņš	palīdzēs	tev	būt	
paklausīgam	pat	tad,	kad	visi	citi	būs	nepaklausīgi.	Lūdz	pēc	Viņa	
palīdzības	un	dari,	kas	ir	pareizi.	Tu	pats	atklāsi,	ka	Dievs	palīdz	Saviem	
bērniem	būt	stipriem	visās	situacijās.	Jozuam	tas	vēl	bija	priekšā.

CPA

Attēls 1-4

Pielietojot centrālo 
patiesību, uzrunājiet 
bērnus uz “tu”. 

Atgādiniet bērniem, kad 
Dievs būs kopā ar viņiem. 
Uzsveriet veidus, kā viņi 
var paļauties uz Dievu. 
Atgādiniet bērniem pateik-
ties par Viņa klātbūtni. 

Atkārtojiet Bībeles pantu 
visi kopā. 
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CPA

2. aina
Jozua, Dieva sūtīts
(Jozuas 1:1–9)

Tas pats pirmā skata fons.

Israēla	tauta	bija	sērās.	

Mozus	bija	uzkāpis	kalnā	un	nebija	atgriezies.	Viņš	bija	tur	nomiris.
(Novietojiet figūru Jozua JW–5.)

Arī	Jozua	bija	noskumis	un	vientuļš.	Viņš	nekad	vairs	nevarēs	paprasīt	
Mozum		padomu.

Dievs	ir	mīlošs	un	laipns,	Viņš	uzrunāja	Jozuu:	“Mozus,	mans	kalps	ir	
miris.	Tagad	tev	un	visiem	šiem	cilvēkiem	ir	jāsāk	gatavoties	Jordānas		
šķērsošanai,	lai	ieietu	tajā	zemē,	kuru	Es	esmu	nolēmis	jums	dot.	Es	
došu	jums	visu	zemi,	kur	vien	jūs	savu	kāju	spersiet.	Kā	Es	bija	ar	
Mozu,	tā	Es	tagad	būšu	ar	tevi.	Es	tevi	nekad	neatstāšu.	Esi	stiprs	un	
nebaidies!	Bija	brīnišķīgi	dzirdēt	šos	vārdus	no	paša	Dieva.	Jā,	Dievs	
dara	Savus	bērnu	stiprus,	ja	Viņš	ir	ar	viņiem	un	viņos.	Tas	nenozīmē	
to,	ka	viņiem	obligāti	būs	lielākie	muskuļi	vai	viņi	būs	ātrākie	skrējēji	
skolā.	Tas	nozīmē	to,	ka	Dieva	bērni	var	dzīvot	Dievam	par	godu,	
arī	kad	tas	ir	ļoti	grūti.	Arī	Jozuam	tas	nemaz	nebija	tik	viegli,	tāpēc	
Dievam	bija	vēl	kaut	kas	sakāms:	“Jozua,	centies	būt	Man	paklausīgs.	
Lasi	Bauslības	grāmatu,	domā	par	to	dienu	un	nakti	un	paklausi	tai.”	
Bauslības	grāmata	ir	pirmās	piecas	Bībeles	grāmatas,	Mozus	grāmatas.	
Dievs	bija	lietojis	Mozu,	lai	uzrakstītu	šīs	grāmatas,	un	tagad	Viņš	
teica	 Jozuam,	 lai	 viņš	 lasa	 un	paklausa	 šīm	 grāmatām.	Tās	 viņam	
palīdzēs	būt	stipram.

Ja	tu	esi	Dieva	bērns,	tad	katru	dienu	atrod	laiku,	kad	vari	lasīt	Bībeli.	
Centies	atcerēties	lasīto,	un	tad,	kad	Dievs	tev	kaut	ko	saka,	lūdz,	lai	
Viņš	palīdz	tev	paklausīt.	Dievs	to	izmantos,	lai	darītu	tevi	par	stipru	
kristieti.	Arī	Jozuam	vajadzēja	lasīt,	iegaumēt	un	paklausīt	tai	Bībeles	
daļai,	kas	viņam	bija	pieejama.	

Viņam	arī	vajadzēja	parūpēties	par	to,	lai	šī	Bauslības	grāmata	atrastos	
drošībā,	jo	viņi	gatavojās	visaizraujošākajai	ceļojuma	daļai.

3. aina 
Jozua uzņemas komandēšanu
(Jozuas 1:10–18)

Tas pats fons. (Novietojiet Jozua JW–7.)

Jozua	noteikti	bija	sajūsmā.	Beidzot	viņi	devās	iekšā	apsolītajā	zemē,	
Kānaānā.	Pirms	četrdesmit	gadiem	viņš	bija	devies	uz	to	kā	izlūks	un	
atcerējās,	ka	tā	bija	laba	un	brīnišķīga	zeme.	Drīz	viņš	ies	uz	turieni,	
lai	paliktu	uz	dzīvi.
(Novietojiet figūras JW–6, JW–8, JW–9 un JW–10.) 

Viņš	sasauca	kopā	virsniekus	un	deva	tiem	norādījumus:	“Ejiet	pie	

Attēls 1-5
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Atkārtošanas spēle
Ielieciet vismaz astoņus 
sarkanus un astoņus 
melnus kvadrātiņus mazā 
papīra maisiņā. Sadaliet 
bērnus divās komandās. 
Kad bērns uz jautājumu 
atbild pareizi, viņš izvelk 
vienu kvadrātiņu. Ja tas 
ir sarkans, viņš var izvilkt 
vēl vienu. Ja tas ir melns, 
tad komanda zaudē 
iespēju vilkt vēl vienu. 
Spēles beigās komandas 
saskaita, kurai ir vairāk 
kvadrātiņu.

ļaudīm	un	sakiet	tiem,	lai	viņi	sagatavo	mantas.	Pēc	trim	dienām	mēs	
pārcelsimies	pāri	 Jordānas	upei	un	 ieņemsim	 to	zemi,	kuru	Dievs	
mums	dod.”

Ziņa	 strauji	 izplatījās,	 un	 drīz	 vien	 visi	 sāka	 gatavoties.	Dažiem	
cilvēkiem	 Jozua	 deva	 īpašus	 norādījumus.	 Viņi	 klausījās	 tikpat	
uzmanīgi	kā	tad,	kad	norādījumus	deva	Mozus,	un	solīja	paklausīt.	
Pēc	tam	viņi	iedrošināja	savu	jauno	vadītāju.	Uzminiet,	ko	viņi	teica?		
“Esi	stiprs	un	drošs!”	Tie	bija	tie	paši	vārdi,	kurus	gan	Dievs,	gan	
Mozus	jau	bija	teikuši.	Tagad	viņš	tos	dzirdēja	jau	trešo	reizi.	Tādā	
veidā	Dievs	lietoja	šos	cilvēkus,	lai	stiprinātu	Jozuu.

Dievs	bieži	lieto	citus	kristiešus,	lai	mūs	stiprinātu.	Līdzīgs	atgadījums	
notika	ar	Andru.	Viņa	bija	kļuvusi	par	kristieti,	taču	mamma	aizliedza	
viņai	 iet	 uz	 svētdienas	 skolu	 un	Labās	Vēsts	 pulciņu.	Taču	 viņai		
atļāva	ciemoties	pie	Bērziņiem,	kas	bija	kristieši.	Kad	Andrai	radās	
kāda	problēma	vai	 jautājums,	 viņa	 to	pastāstīja	Bērziņas	 kundzei.	
Bērziņas	 kundze	palīdzēja	 viņai	 atrast	 atbildes	Bībelē,	 viņas	 kopā	
lūdza.	Ciemošanās	Bērziņu	ģimenē	palīdzēja	Andrai	kļūt	par	stipru	
kristieti.	Ja	arī	 tu	esi	kristietis	un	tev	 ir	kaut	kas,	par	ko	tu	vēlētos	
ar	mani	parunāt	vai	kopā	lūgt,	tad	pienāc	pie	manis,	kad	pārējie	ies	
projām.	Es	ar	prieku	uzklausīšu	tevi	un	palīdzēšu	atrast	atbildes	Dieva	
Vārdā.	Dievs	lieto	citus	kristiešus,	lai	mūs	iedrošinātu,	tieši	tāpat	kā	
Viņš	lietoja	citus	vīrus,	lai	iedrošinātu	Jozuu.

Jozuam	bija	 nepieciešams	 atbalsts,	 kad	 viņš	 domāja	 par	 šo	 lielo	
piedzīvojumu,	kas	viņus	sagaida.	Vajadzēja	šķērsot	upi,	ieņemt	pilsētas	
un	pāriet	kalnus.	Taču	Jozua	zināja,	ka	Dievs	nevar	pievilt	un	ka	Tas	
Kungs	 ir	ar	viņu.	Kristīgais	zēn	vai	meitene,	arī	 tu	vari	par	to	būt	
pārliecināts.	Uzticies,	lai	Dievs	tevi	stiprina,	un		atceries	tos	brīnišķīgos	
vārdus:	“Esi	stiprs	un	drošs,	nebīsties	un	nebaiļojies!	Jo	Tas	Kungs,	
tavs	Dievs,	ir	visur	ar	tevi,		kurp	vien	tu	iesi.”	(Jozuas	1:9)

Atkārtošanas jautājumi
1.		Ko	Dievs	izvēlējas	par	Mozus	sekotāju? (Jozuu)

2.		Kur	Jozuam	vajadzēja	ievest	ļaudis?	(Kānaāna zemē.)

3.		Kāpēc	Jozua	varēja	būt	stiprs	un	drosmīgs?	(Tas Kungs bija ar viņu.)

4.	 	Kā	Dievs	stiprina	Savus	bērnus?	 (Ar to, ka Viņš ir ar viņiem un 
Svētais Gars viņos.)

5.	 No	kā	Jozua	dzirdēja	šos	vārdus:	“Esi	stiprs!”? (No Mozus, Dieva 
un cilvēkiem.)

6.	 Dievs	teica,	ka,	lai	būtu	stiprs,	Jozuam	kaut	kas	jādara.	Kas	tas	
bija?	 (Jālasa un jāpaklausa Bauslības grāmatai.)

7.	 Kā	tu	vari	kļūt	par	Dieva	bērnu?	(Uzticoties Jēzum Kristum kā savam 
Glābējam.)

8.	 Kā	sauca	upi,	kuru	Israēla	tautai	vajadzēja	šķērsot? (Jordāna)

Attēls 1-6

Lai jūsu balss un iz-
teiksmes veids pauž 
sajūsmu par gaidāmiem 
notikumiem.

Uzsveriet Bībeles 
pantu un aiciniet bērnus 
uzticēties Dievam un būt 
labiem vadītājiem.
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9.	 Kur	atradās	Mozus,	kad	viņš	nomira? (Kalnā)

10.	 Pabeidz	 pantu:	 “Esi	 stiprs	 un	 drošs,	 nebīsties	 un	nebaiļojies!	
Jo...”	(“..Tas Kungs, tavs Dievs, ir visur ar tevi, kurp vien tu iesi.” Jozuas 
1:9)

Aktivitāte garīgai izaugsmei
Situāciju spēle

Izgatavo apli ar kustīgu bultu centrā. Ar flomāsteru sadala papīra šķīvi 
astoņos sektoros.  Tajos ieraksta astoņas situācijas, kurās bērnam varētu 
būt nepieciešams uzmundrinājums (piem., mājās, skolā, vienatnē, 
transportā, veikalā, lielā pūlī, spēļu laukumā, naktī). Izgriež bultiņu 
(mazliet garāku par šķīvja maliņu, lai varētu ērti pagriezt) un piestiprina 
ar kniedīti, lai bulta brīvi grieztos.

Spēle. Bērns iegriež bultiņu un pārrunā, kā situācijā, kuru norāda bultiņa, 
var būt drosmīgs. Piemēram, ja bulta apstājas uz sektora  “skola”, bērns 
var pastāstīt, kā tikt galā ar klases huligānu. Katrā piemērā pārrunājot, 
kā bērni var būt drošsirdīgi, atzīmējiet, ka apziņa – Dievs ir ar mani – 
dos drosmi.
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2. stunda

Rakstu vieta
Jozuas	2:1–24

Centrālā patiesība
Dievs	rūpējas,	lai	Viņa	bērni	būtu	drošībā.	

Pielietojums
Atpestītajiem:						Nebaidies!

Neatpestītajiem:			Uzticies	Kristum	un	tu	būsi	
drošībā!

Bībeles pants
“Tad	 nu	 tiem,	 kas	 ir	Kristū	 Jēzū,	 nav	 vairs	
nekādas	pazudināšanas.”	(Romiešiem	8:1)

Uzskate
 Attēli:	2–2;	2–3;	2–4;	2–5	un	2–6

vai

	 figūras:	 JW–7;	 JW–8;	 	 JW–9;	 JW–11;	 JW–12;	
JW–13;	 JW–14;	 JW–15;	 JW–16;	 JW–17	 un	
JW–18.

	 Foni:	 tuksnesis,	mājas	 jumts,	māja	 pie	 pilsētas	
mūra.

	 Zīmīte	ar	vārdu	“izlūks”.

	 Centrālā	 patiesība,	 kas	 uzrakstīta	 uz	 papīra	
“vairoga”.	To	paceļ	katru	reizi,	kad	tiek	pieminēta	
centrālā	patiesība.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kas	ir	izlūks?

Notikumu attīstība

	 1.	Jozua	nosūta	izlūkus	uz	Kanaānu.										 	
                                                          CPA

	 2.	Izlūki	ierodas	Jērikā.

	 3.	Izlūki	paliek	pie	Rahābas.

	 4.	Ķēniņa	vēstneši	ierodas	Rahābas	mājā.		 		
 CPA

	 5.	Rahāba	slēpj	izlūkus.

	 6.	Rahāba	melo	vēstnešiem.

	 7.	Rahāba	prasa	drošību

Kulminācija

Izlūki	aizbēg	nolaižoties	pa	sarkano	virvi.					CPA       

Noslēgums

Viņi	atgriežas	pie	Jozua.																													CPAN

Sarkanā virve logā
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Sameklējiet kartē Jēriku. 

Jēriku apjoza dubults 
mūris. Starp mūriem bija 
12–15 pēdu (3,5–4m) 
plata atstarpe, mūra aug-
stums bija apmēram 30 
pēdas (9m).

Pirmsskolnieki priecāsies, 
ja varēs māt sveicienus 
izlūkiem.

CPA

Stunda
(Novietojiet vārdu IZLŪKS uz tāfeles.)

Kurš	no	dotajiem	paskaidrojumiem	apzīmē	izlūku?

1.	Muša	ar	ļoti	labu	redzi.

2.	Kāds,	kuram	ir	īpašas	brilles,	lai	varētu	redzēt	tālumā.

3.	Kāds,	kurš	slepeni	uzzina	lietas	par	citu	zemi.

4.	Sāpīgi	augoņi	pie	acs.

Protams,	ka	pareizā	atbilde	ir	3.	Iespējams,	jūs	esat	lasījuši	kādu	stāstu	
par	izlūkiem	vai	varbūt	redzējuši	filmu.

1. aina
Tiek izsūtīti divi izlūki
Fons: tuksnesis ar kalniem tālumā. Figūras Jozua JW–7 un divi izlūki, JW–8, JW–9.

Šodien	mēs	iepazīsimies	ar	diviem	izlūkiem,	kurus	izvēlējās	Jozua.	
Viņš	deva	tiem	interesantu	un	aizraujošu	darbu.	“Ejiet	un	izlūkojiet	
Kānaānas	zemi,”	viņš	tiem	sacīja,	“īpaši	Jērikas	pilsētu.”

Jērika	bija	liela	pilsēta	Jordānas	otrā	krastā.	Tā	būtu	pirmā	pilsēta,	pie	
kuras	Israēla	tauta	nonāks	pēc	tam,	kad	viņi	būs	iegājuši	tajā	zemē,	
ko	Dievs	viņiem	bija	apsolījis	par	mājvietu.	Bija	ļoti	svarīgi,	ka	viņi	
ieņem	šo	pilsētu.

Klusējot	 abi	 izlūki	 atstāja	 izraēliešu	 nometni	 un	 devās	 Jordānas	
virzienā.	Bībele	mums	nestāsta	par	to,	kādā	veidā	viņi	šķērsoja	upi.	
Iespējams,	ka	viņi	sagaidīja	nakti	un	pārbrida	to	kādā	seklākā	vietā.	
Pavisam	drīz	viņi	nonāca	apsolītajā	zemē.	

Tas	bija	tik	satraucoši,	bet	arī	…	bailīgi.	Šajā	zemē	bija	daudz	cilvēku,	
kuri	gribētu	viņus	noķert	un	nogalināt.	Izlūkiem	vajadzēja	pārvietoties	
ļoti	uzmanīgi.	Vai	viņi	varēja	noskaidrot	visu,	ko	Jozua	gribēja	zināt?	
Vai	viņi	jebkad	vēl	tiks	ārā	no	šīs	zemes,	kas	bija	pilna	briesmu?

Nekas	viņus	nevarēja	aizskart,	neviens	ienaidnieks	nevarēja	viņiem	
nekā	 nodarīt,	 ja	Dievs	 to	 neatļautu,	 jo	 šie	 izlūki	 piederēja	Dieva	
ļaudīm.	Dievs	Savus	ļaudis	aizsargā.	Tieši	tāpat	ir	ar	katru	cilvēku,	
kas	ir	Dieva	bērns.	

Ieklausies	 šajos	brīnišķīgajos	Bībeles	 vārdos:	 “Kas	paļaujas	uz	To	
Kungu,	tiek	pasargāts.”	(Salamana	pam.	29:25)	Ja	tu	zini,	ka	Jēzus	
Kristus	 ir	 atbrīvojis	 tevi	no	grēka,	 tad	 tu	piederi	Dievam	un	Viņš	
rūpējas	par	tevi.	Viņš	tevi	aizsargā.	Varbūt	tev	ir	kādas	slepenas	bailes,	
citi	domātu,	ka	tas	ir	muļķīgi,	bet	tev	tas	ir	nopietni.	Daudz	reižu	Bībelē	
Dievs	saka	Saviem	ļaudīm:	“Nebaidies!”	Dieva	Vārds	apliecina,	ka	
tie,	kas	uzticas	Tam	Kungam,	ir	drošībā.	Dievs	aizsargā	Savu	bērnus	
katru	minūti,	 dienu	 un	 nakti.	Vai	 tas	 nozīmē,	 ka	 kristietis	 nekad	
nevar	salauzt	kāju,	saslimt	vai	tikt	piekauts?	Tas	nozīmē	to,	ka	nekas	
tāds	nevar	notikt,	ja	Dievs	to	nepieļauj.	Dievs	ir	mīlošs	un	visvarens	
Debesu	Tēvs,	kurš	rūpējas	par	Saviem	bērniem	un	uztur	tos	drošībā.

Attēls 2-2
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Viņš	arī	rūpējās	par	tiem	diviem	izlūkiem.	Cik	gan	ļoti	viņiem	bija	
vajadzīgs	Dievs	šajā	svešajā	zemē!

2. aina
Rahāba noslēpj izlūkus
(Jozuas 2:2–7)

Fonā: jumts ar linu stiebriem JW–11.

Kad	spiegi	sasniedza	Jēriku,	viņi	ieraudzīja	lielu,	augstu,	biezu	mūri,	
kas	apjoza	pilsētu.	Mūris	bija	tik	biezs,	ka	dažiem	cilvēkiem	tajā	bija	
mājas.	Viņi	dzīvoja	mūrī.	Lielie	dzelzs	vārti	katru	vakaru	tika	cieši	
aizvērti,	lai	ienaidnieki	nevarētu	nepamanīti	iekļūt	pilsētā.	Tomēr	kaut	
kādā	veidā,	Bībele	mums	gan	nepastāsta	kā,	 šie	divi	 izlūki	 iekļuva	
pilsētā.	Neviens,	 neviens	 pats	 nedrīkstēja	 zināt,	 kāpēc	 viņi	 bija	
atnākuši	un	ko	viņi	te	darīja.	Viņi	uzzināja	visu,	ko	viņiem	vajadzēja.	
Atgriežoties	viņi	 atklāja,	 ka	pilsētas	vārti	 vakarā	 ir	 aizslēgti.	Dievs	
vadīja	viņus,	un	viņi	atrada,	kur	pārlaist	nakti.

Neviena	nepamanīti	(vismaz	tā	viņi	domāja),	abi	izlūki	iegāja	kādā	no	
mājām,	kas	atradās	mūra	augšdaļā.	Sievieti,	kas	tur	dzīvoja,	sauca	par	
Rahābu.	(Novietojiet Rahāba, JW–12.)	Viņa	bija	dzirdējusi	par	Israēla	tautu	
un	viņu	Dievu.	Lai	arī	tas	bija	ļoti	bīstami,	viņa	tomēr	piekrita	dot	
šiem	vīriem	naktsmājas.	Viņi	paslēpās	zem	liniem	uz	mājas	jumta.
(Novietojiet izlūkus zem liniem JW–13 un JW–14.)

Ne	Rahāba,	ne	abi	 izlūki	nezināja,	ka	viņi	 ir	pamanīti.	Steigšus	 to	
paziņoja	 Jērikas	 ķēniņam:	 “Daži	 no	 israēliešiem	 ir	 pilsētā.	 Viņi	
ieradušies	izspiegot	mūsu	zemi.”	Ķēniņš	pavēlēja	nekavējoties	viņus	
atrast	un	notvert.	

Jau	pēc	maza	brīža	ķēniņa	vēstneši	bija	pie	Rahābas	mājas	durvīm.	

“Izved	 ārā	 tos	 vīrus,	 kas	 ir	 pie	 tevis,”	 viņi	 sauca,	 “viņi	 ir	 spiegi.”	
(Novietojiet figūru JW–15.)

Rahāba	 atbildēja	 ķēniņa	 vēstnešiem:	 “Jā,	 šeit	 bija	 divi	 vīri,	 bet	 es	
nezināju,	kas	viņi	tādi	ir.	Līdzko	satumsa,	viņi	devās	prom.	Es	nezinu,	
uz	kurieni	viņi	 aizgāja,	bet,	 ja	 jūs	pasteigsieties,	 tad	varbūt	 tos	vēl	
noķersiet.”

Rahāba	meloja.	Viņa	to	darīja,	lai	izglābtu	izlūku	dzīvības.	Dievam	
nebija	nepieciešami	šie	meli,	lai	izglābtu	abus	vīrus.	Pat	tad,	ja	sargi	
būtu	pārmeklējuši	visu	māju,	Dievs	būtu	pasargājis	viņus.	Melot	nekad	
nav	pareizi.	Mēs	to	zinām,	taču	tik	bieži	to	darām.	Mēs	nepaklausām	
Dievam	un	 esam	pelnījuši	Dieva	 sodu	par	 saviem	grēkiem.	Taču	
Rahāba	bija	pagānu	sieviete	un	nezināja	Dieva	likumus.

Ķēniņa	sargi	aizsteidzās	ķert	izlūkus,	kuri	joprojām	slēpās	uz	jumta	
zem	linu	stiebriem.	Viņi	bija	drošībā.	Dievs	viņus	aizsargāja	pilsētā,	
kur	viņi	atradās	ienaidnieku	ielenkumā.	Ja	tu	esi	Dieva	bērns,	tev	ir	
spēcīgs	ienaidnieks	– sātans.	Viņš	vēlas	tevi	atturēt	no	mīlestības	uz	
Jēzu	Kristu	un	paklausības.	Sātans	parūpējas	par	to,	lai	daži	no	taviem	

Attēls 2-3

Attēls 2-4

Attēls 2-5

No linu stiebriem izgata-
voja linu diegu. 

Rahāba droši vien prata 
šo amatu.

Ja ir laiks, varat bērnus 
iesaistīt lomu spēlē – 
ķēniņš un viņa sargi.

CPA
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klases	biedriem	smietos	par	to,	ka	tu	esi	kristietis.	Viņš	cenšas	panākt,	
lai	tu	nedomātu	par	lūgšanu	un		aizmirstu	nākt	uz	svētdienskolu	vai	
Labās	Vēsts	pulciņu.	Sātans	vēlas	aiztevi	vest	 	prom	no	Dieva	uz	
mūžīgiem	laikiem.	Vai	viņš	to	var	izdarīt?	Ieklausies,	ko	Jēzus	Kristus	
teica	par	tiem,	kas	ir	Dieva	bērni:	“Mans	Tēvs,	kas	Man	tās	devis,	ir	
lielāks	par	visiem,	un	neviens	neko	nevar	izraut	no	Tēva	rokas.”	(Jāņa	
10:29)		Ja	tu	patiesi	esi	Dieva	bērns,	tad	tu	nekad	netiksi	izrauts	no	
sava	Debesu	Tēva	rokām.	Viņš	rūpējas	un	sargā	Savus	bērnu	tieši	
tāpat	kā	šos	divus	izlūkus.

3. aina
Izlūki apsola Rahābai
(Jozuas 2:8,14)

Fons: tas pats, kas otrā skatā. Figūras: divi izlūki JW–8 un 9, Rahāba JW–12. 

Kad	ķēniņa	vēstneši	un	sargi	bija	pazuduši	skatienam,	Rahāba	uzkāpa	
uz	jumta,	lai	parunātos	ar	izlūkiem:

“Es	zinu,	ka	Tas	Kungs	jums	ir	devis	šo	zemi.	Visi	ir	nobijušies	no	
jums	un	jūsu	ļaudīm.	Mēs	esam	dzirdējuši	par	to,	ka	jūsu	Dievs	pašķīra	
Sarkano	 jūru.	Mēs	 esam	dzirdējuši,	 kā	 jūsu	Dievs	 jums	palīdzējis	
sakaut	 ienaidniekus.	Nevienam	nav	 drosmes	 stāties	 pretim	Tam	
Kungam,		jūsu	Dievam,	kas	ir	debess	un	zemes	Dievs.”

Rahāba	turpināja	un	lūdza	pēc	palīdzības:	“Es	esmu	jums	apliecinājusi	
savu	uzticību.	Lūdzu,	esiet	žēlsirdīgi	pret	mani	un	manu	ģimeni,	kad		
ieņemsit	pilsētu.”	

Izlūki	piekrita:	“Notiks	tieši	tā,	kā	tu	esi	mums	lūgusi.	Kad	Tas	Kungs	
dos	mums	šo	pilsētu,	mēs	izturēsimies	pret	tevi	taisnīgi.”

4. aina
Izlūki tiek nolaisti pa sarkanu virvi
(Jozuas 2:15–22)

Fons: māja pilsētas mūrī, logs.

Izlūkiem	vajadzēja	 izkļūt	no	 Jērikas	un	 atgriezties	pie	 Jozua.	 Iziet	
pilsētas	ielās	būtu	ļoti	bīstami.	Rahābai	bija		labs	priekšlikums.	Viņa	
paņēma	sarkanu	virvi	un	piesēja	to	pie	palodzes.	Pēc	tam	viņa	virvi	
nolaida	zemē	pa		logu.
(Novietojiet Rahāba JW–16 un divus izlūkus uz sarkanās virves JW–17 un JW–18.)

“Jums	 ir	 jānolaižas	 pa	 šo	 virvi	 un	 trīs	 dienas	 jāslēpjas	 kalnos,	 lai	
nesatiktu	tos	vīrus,	kas	dzinās	jums	pakaļ.”

Abi	 vīri	 izkāpa	 pa	 logu	 un	nolaidās	 lejā	 pa	 sarkano	 virvi	 pilsētas	
ārpusē.

Brīnišķīga	bēgšana.	Dievs	par	viņiem	rūpējās	visu	laiku.	Šī	sarkanā	
virve	atgādina	mums,	kā	Dievs	rūpējas,	lai	Viņa	bērni	atrastos	drošībā	
no	vislielākajām	briesmām	–	mūžīgās	pazudināšanas	par	grēkiem.	Mēs	
visi	esam	pelnījuši	šo	sodu.	Taču	Dievs	sūtīja	pasaulē	Savu	vienīgo	

Attēls 2-3

Attēls 2-6

Vārdus, ko teica Rahāba, 
izrunājiet ar sajūsmu.

Ja bērni nezina, kā Dievs 
pašķīra Sarkano jūru, īsi 
pastāstiet par šiem noti-
kumiem. 
Skat. 2. Mozus gr. 14. 
nod.

CPA
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CPA

CPN

Dēlu	Kungu	Jēzu	Kristu.	Viņš	nebija	pelnījis	nekādu	sodu,	jo	Viņš	
dzīvoja	pilnīgi	nevainojamu	dzīvi.	Un	tomēr	Viņš	nomira	pie	krusta,		
Dievs	Viņu	sodīja	par	mūsu	grēkiem.	Kad	Viņš	nomira,	Viņa	dārgās	
asinis	tika	izlietas,	lai	mēs	tiktu	atbrīvoti	no	soda.	Tas	bija	vienīgais	
veids,	 kā	mēs	varējām	 tikt	 izglābti	no	mūžīgās	pazušanas.	Kad	 tu	
uzticies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam,	tu	esi	glābts	un	atrodies	
drošībā.	Tu	nekad	netiksi	nosūtīts	uz	elli,	jo	tavs	Glābējs,	kas	izlēja	
Savas	dārgās	asinis	par	tevi,	ir	tevi	izpircis	no	soda.	Bībele	saka:	“Kas	
tic	Viņam,	 netiek	 tiesāts.”	 (Jāņa	 3:18)	 Izbēgt	 no	 soda,	 kuru	 esam	
pelnījuši,	ir	daudz	brīnišķīgāka	bēgšana	nekā	šiem	diviem	izlūkiem,	
kuri	izbēga,	nolaižoties	pa	sarkano	virvi.

Kad	 izlūki	 bija	 nolaidušies	 lejā,	 viņi	 uzsauca	Rahābai:	 “Kad	mēs	
atgriezīsimies,	lai	ieņemtu	pilsētu,	izkar	šo	pašu	virvi	ārā	pa	logu.	Tā	
mēs	pazīsim	tavu	māju,	un	visi,	kas	tajā	atradīsies,	būs	drošībā.	Mēs	
to	apsolām.”

Tad	viņi	aizsteidzās	tumsā	kalnu	virzienā,	kur	trīs	dienas	slēpās	alās.

5. aina
Izlūki ziņo Jozuam
(Jozuas 2:23–24)

Tas pats fons, kas pirmajā skatā.

Abi	 izlūki	 neskarti	 sasniedza	 Jordānas	 upi.	Vēlreiz	 viņi	 pārbrida	
pāri	upei	un	devās	uz	izraēliešu	nometni,	lai	paziņotu	Jozuam	visus	
jaunumus.
 (Novietojiet Jozua JW–7 un divus izlūkus JW–8 un 9.)

“Tas	Kungs	mums	ir	devis	šo	zemi.	Tajā	zemē	visi	cilvēki	no	mums	
baidās.”	Izlūki	zināja,	ka	viņi	var	paļauties	uz	savu	Dievu.	Vai	 tad	
Viņš	nebija	parūpējies	par	viņu	drošību	visa	šī	ceļojuma	laikā?	Ja	tu	
esi	Dieva	bērns,	tad	arī	tu	vari	būt	drošs,	ka	Dievs	tevi	sargās.	Viņš	
sargā	tevi	no	briesmām,	no	sātana	un	no	soda	par	saviem	grēkiem.	
Ir	brīnišķīgi	būt	Viņa	bērnam.

Vai	šodien	šeit	ir	kāds,	kas	nejūtas		drošs,	vai	netiksi	sodīts	par	saviem	
grēkiem?	Tu	zini,	ka	esi	pelnījis	šo	sodu,	taču	ar	visu	savu	sirdi	vēlies	
atrasties	drošībā.	Ja	tu	nožēlo	savus	grēkus	un	tici,	ka	Jēzus	Kristus	
nomira	un	izlēja	Savas	dārgās	asinis,	lai	tiktu	galā	ar	taviem	grēkiem,	
kāpēc	gan	lai	tu	šodien	neuzticētos	Viņam?	Tu	vari	Viņam	klusi	teikt:	
“Kungs	Jēzu,	es	nožēloju	savus	grēkus.	Es	ticu,	ka	tu	nomiri	un	izlēji	
Savas	asinis	manis	dēļ.”	Kad	tu	uzticies	Jēzum	Kristum,	tad	tu	kļūsti	
par	Dieva	bērnu.	Dievs	rūpēsies	par	tavu	drošību.	Viņš	ir	apsolījis:	
“Kas	tic	Viņam,	netiek	tiesāts..”	(Jāņa	3:18)

Vai	Rahāba	būs	 drošībā?	Viņai	 vajadzēja	 ticēt	 tam,	 ko	 viņai	 teica	
izlūki.	Varbūt,	ka	viņa	šo	sarkano	virvi	 turēja	visu	 laiku	savā	 logā.	
Viņa	noteikti	turēja	to	gatavībā,	jo	viņas	drošība	bija	atkarīga	no	šīs	
sarkanās	virves.	Jums	vajadzēs	atnākt	uz	nākošo	nodarbību,	ja	gribat	
uzzināt,	kas	notika	tālāk,	kad	Israēla	tauta	nonāca	pie	Jērikas.	

Attēls 2-2

Palūdziet bērniem piecel-
ties, noskaitīt Bībeles 
pantu un nodziedāt 
dziesmu “Jēzus asinis”.
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Atkārtošanas spēle
Sadaliet bērnus divās 
komandās. Katra 
komanda izvēlas vie-
nu “gūstekni”, kas ir 
pieķēdēts pie sienas 
(mugura, kājas, rokas un 
galva pieskaras sienai). 
Ja komanda atbild uz 
jautājumu pareizi, tā 
var atbrīvot “gūstekņa” 
vienu ķermeņa daļu, 
piemēram, galvu. (Bērns 
atrauj galvu no sienas.) Ja 
atbilde nav pareiza, tad 
tiek dota iespēja atbildēt 
otrai komandai un tā var 
atbrīvot savu “gūstekni”. 
Lai atbrīvotu “gūstekni”, 
jāatbild pareizi uz 6 
jautājumiem.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kāpēc	 Jozua	 izsūtīja	 divus	 izlūkus?	 (Lai noskaidrotu, kāda ir 

zeme.)

2.		Ko	viņi	uzzināja	par	Jēriku?	(Augstas, biezas sienas, stipri vārti, kas 
uz nakti tiek aizslēgti.)

3.			Kāpēc	šie	vīri	visu	laiku	bija	drošībā,	lai	gan	atradās	tik	tālu	no	
israēliešu	nometnes?	(Dievs rūpējās par viņu drošību.)

4.			Ko	Dievs	sargā?	(Savus bērnus.)

5.			Kas	ir	Dieva	ienaidnieks,	kas	vēlas	atturēt	kristiešus	no	mīlestības	
uz		Dievu	un	paklausības?	(Sātans)

6.	 	Kurā	 vietā	 izlūki	 uzturējās,	 kamēr	 viņi	 bija	 Jērikā?	 (Rahābas 
mājā.)

7.		Kur	Rahāba	viņus	slēpa,	kad	ieradās	ķēniņa	vēstneši?	(Uz jumta, 
linu stiebros.)

8.	 Ko	Rahāba	izdarīja	nepareizi,	kad	ieradās	ķēniņa	vēstneši?	(Viņa 
meloja.)

9.	 Kā	izlūki	izbēga	no	Jērikas?	(Lejā pa sarkano virvi, kas tika izkārta 
pa Rahābas mājas logu.)

10.	 Par	ko	šī	sarkanā	virve	mums	atgādina?	(Par Jēzus asinīm, kad Viņš 
nomira, lai glābtu mūs no grēka un soda par to.)
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3. stunda   

Rakstu vieta
Jozuas	5:13–6:27

Centrālā patiesība
Dievs	Saviem	bērniem	dod	uzvaru.	

Pielietojums 
Atpestītajiem:	Uzticies	Viņam,	lai	Viņš	tev	var	

dot	uzvaru	pār	grēku!

Bībeles pants
Ja	 jūs	mācāt	 visu	 šo	 stundu	 sēriju	 par	 Jozua,	 tad	
iesakām	atkārtot	iepriekš	mācītos	Bībeles	pantus.

Ja	jūs	mācāt	tikai	atsevišķu	stundu,	tad	iesakām:

“Jo	 tāpēc,	 ka	 Viņš	 pats	 kārdināts	 un	 cietis,	
Viņš	 var	 palīdzēt	 tiem,	 kas	 tiek	 kārdināti.”						
(Ebrejiem	2:18)

Uzskate
	 Attēli:	3–1;	3–4,	3–5;	3–6;	4–1;	4–2;	4–3;		4–4;			
4–5	un	4–6

vai

	 figūras:	JW–2;	JW–6;	JW–7;	JW–8;	JW–9;	JW–10;	
JW–12;	JW–19;	JW–	20;	JW–21;	JW–22;	JW–23;	
JW–24;	 JW–25;	 JW–26a-b;	 JW–27a-b;	 JW–28;	
JW–29;	JW–30;	JW–31	un	JW–32.

	 Foni:	vienkāršs	flaneļa	pamats.

	 Salīmējiet	 kopā	 figūras	 JW–26a	 un	 JW–26b,	
un	 JW–27a	 un	 JW–27b.	Kad	 izkārtojiet	 fonu,	
novietojiet	JW–26	virs	JW–27.	3.	ainā	noņemiet	
JW–26.

	 Sagatavojiet	 vairogu,	 uz	 tā	 uzrakstiet	Centrālo	
patiesību.	Paceliet	vairogu	katru	reizi,	kad	stāstā	
tiek	pieminēta	CP.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Jordānas	šķērsošana.

Notikumu attīstība

	 1.	Jozua	un	viņa	ļaudis	ierauga	Jērikas			 	
				pilsētu.

	 2.	Tas	Kungs	parādās	Jozuam.															 	
 CPA  

	 3.	Tas	Kungs	dod	norādījumus.															 	
 CPA  

	 4.	Jozua	un	viņa	ļaudis	soļo	apkārt	Jērikai.

	 5.	Septītajā	dienā	soļo	septiņas	reizes.

	 6.	Lielais	sauciens.

Kulminācija

Jērikas	mūri	sagrūst.																												 									CPA
Izraēlieši	ieņem	pilsētu.	

Rahāba	un	viņas	ģimene	ir	drošībā.															CPA

Noslēgums

Jērika	ir	sagrauta.

Jērikas krišana
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Neliela ievadnodarbība
Šajā	nodarbībā	nav	dots	pielietojums	neatpestītam	bērnam,	tāpēc	jūs	
varat	iekļaut	savā	programmā	sekojošo.

Parādiet	bērniem	dzimšanas	dienas	apsveikumu	un	pārrunājiet,	kādos	
gadījumos	mēs	saņemam	šādas	kartiņas.	Ko	nozīmē	dzimšanas	diena?	
Tā	ir	diena,	kad	mēs	piedzimām	savā	ģimenē.	Ir	labi	būt	kādas	ģimenes	
loceklim,	taču	vēl	labāk	ir	būt	par	Dieva	ģimenes	locekli.

Kad	zēns	vai	meitene	kļūst	par	Dieva	bērnu?	 (Atļaujiet, lai bērni izsaka 
savas domas.)

	–	Kad	viņi	piedzimst.

	–	Kad	viņi	pirmoreiz	aiziet	uz	baznīcu.

	–	Kad	viņi	iet	svētdienas	skolā.

Nē,	neviena	no	šīm	nav	pareizā	atbilde.	Kur	mēs	varam	atrast	pareizo	
atbildi?	Bībelē.	Mēs	to	varam	atrast	Jāņa	1:12.	(Izlasiet to skaļi.)	Tie,	kas	
uzņem	Jēzu	Kristu,	kļūst	par	Dieva	bērniem.	Ja	tu	patiesi	vēlies	būt	
Dieva	ģimenē,	tu	vari	pieņemt	Jēzu	Kristu	jau	šodien.	Pastāsti	Kungam	
Jēzum,	ka	vēlies,	lai	Viņš	ienāk	tavā	dzīvē,	lai	paņemtu	tavus	grēkus.	
Ja	 tu	 to	darīsi,	 tad	 tu	vari	būt	pārliecināts,	 ka	 esi	piedzimis	Dieva	
ģimenē.	Varbūt	 tev	 ir	 kādi	 neskaidri	 jautājumi	 par	 to,	 kā	 lūgt.	Tu	
vēlies	būt	Dieva	bērns,	bet	nezini,	kā	par	tādu	kļūt.	Pēc		nodarbības,	
lūdzu,	pienāc	pie	manis	un	mēs	parunāsim.	Paskatīsimies,	kas	par	to	
teikts	Bībelē,	un	es	labprāt	tev	paskaidrošu.	(Nozīmējiet kādu konkrētu vietu, 
kur gaidīsiet bērnus.)
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Stunda 
1. aina
Jordānas šķērsošana
(Jozuas 3:1– 4:18)

Dieva	tauta	sapulcējās	Jordānas	krastā	un	atradās	tur	trīs	dienas.
(Novietojiet Jozua JW–2 un israēliešus JW–6, JW–8, JW–9, JW–10. Novietojiet zila auduma 
sloksnīti upes attēla vietā.)

Jozua	izsūtīja	pavēli	priesteriem	atnest	derības	šķirstu	lejā	pie	upes	
un	novietot	to	gājiena	priekšgalā.	
(Novietojiet virsniekus JW–19, JW– 20 un priesterus, kas nes šķirstu JW–21. Nomainiet 
Jozua JW–2 ar JW–7.)

Jozua	uzrunāja	cilvēkus:	“Nāciet	šurp	un	klausieties	Tā	Kunga,	sava	
Dieva,	vārdus.	Šai	brīdī	jūs	paši	nomanīsiet,	ka	dzīvais	Dievs	ir	jūsu	
vidū,	jo	Viņš	izdzīs	jūsu	ienaidniekus	no	zemes.”

Dievs	viņiem	apsolīja	uzvaru!
(Nomainiet Jozua JW–7 ar JW–24. Pavirziet priesteru figūras JW–21 un ievietojiet tās 
upē.)

Ļaudis	 skatījās,	 kā	mutuļoja	 ūdens	 upē,	 pārpludinot	 krastus.	Bija	
bīstami	kāpt	ūdenī.	Taču	priesteri	devās	uz	priekšu	un	iebrida	upē.

Un	tad	cilvēki	ieraudzīja,	kā	upes	gultne	ap	priesteriem	kļūst	sausa.	
Viņi	aizgāja	līdz	upes	vidum	un	tur	apstājās.	
(Novietojiet  sausu  upes  gultni  pāri  upei.  Novietojiet  karavīrus  JW–22,  JW–23.)

Ūdens	upes	augštecē	izveidoja	augstu	sienu.	Lejup	no	tās	vietas	ūdens	
aiztecēja	 prom	un	upes	 gultne	 kļuva	 sausa,	 ar	 cietu	pamatu.	Divi	
miljoni	cilvēku	gāja	pāri	sausām	kājām!
(Nomainiet Jozua JW–24 ar JW–7. Pārvietojiet visas figūras, izņemot priesterus JW–21, 
otrā upes krastā.)

Dievs	pavēlēja	Jozuam	no	upes	gultnes	paņemt	divpadsmit	akmeņus	
un	iznest	tos	krastā.
(Novietojiet divpadsmit akmeņus JW–25.)

Tie	atgādinās	israēliešiem	par	brīnumu,	ko	Dievs	bija	paveicis.

Pēc	tam	priesteri	iznesa	derības	šķirstu	krastā.
(Pārvietojiet priesterus JW–21 uz otru upes krastu.)

Acumirklī		ūdens	siena	sabruka	un	Jordānas	gultne	piepildījās	ar	ūdeni.	
Cilvēki	sajūsmināti	stāvēja	uz	apsolītās	zemes.

2. aina
Neredzētā virsnieka parādīšanās
(Jozuas 5:13–15)

Fons: ārpus Jērikas, ar pilsētu tālumā. 
Taču	priekšā	vēl	bija	cīņas	un	pilsētas,	kas	bija	jāieņem.	

Attēls 3-1
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(Novietojiet figūras – Jērika JW–26, kas aizsedz sabrukušo mūri JW–27.) 

Taisni	viņiem	priekšā	atradās	augstie	un	biezie	Jērikas	mūri.	Tā	bija	
pirmā	pilsēta,	kuru	viņiem	vajadzēja	ieņemt.	Bet	kā	gan	viņi	to	izdarīs?	
Jērikas	iedzīvotāji	bija	aiztaisījuši	vārtus	tā,	lai	neviens	nevarētu	iekļūt	
un	izkļūt	no	pilsētas.

Kad	Jozua	domāja	par	Jēriku	(Novietojiet figūru Jozua JW–2.),	viņš	noteikti	
atgādināja	sev	par	Dieva	apsolījumiem,	ka	Dievs	dos	viņiem	šo	zemi	
pēc	uzvaras		pār	visiem	ienaidniekiem.	Dievs	nekad	nepārkāpj	Savus	
solījumus,	tāpēc	Israēla	tauta	varēja	būt	droša	par	uzvaru.

Mums,	tiem,	kas	mīlam	Jēzu	Kristu	un	piederam	Viņam,	arī	 iznāk	
izcīnīt	lielas	cīņas.	Protams,	ka	mēs	necīnāmies,	lai	ieņemtu	pilsētas,	
taču	ir	nepareizas	izvēles	un	dažādi	kārdinājumi,	kurus	nākas	pārvarēt.	
Vai	tu	esi	kristietis,	kas	ātri	iekarst?	Tu	varbūt	kliedz,	sit	ar	kāju	pie	
zemes,	bet	vēlāk	tev	pašam	par	to	ir	kauns.	Varbūt,	ka	tava	problēma	
ir	slinkums,	slikti	vārdi	vai	lielīšanās,	ar	kuru	vajadzētu	tikt	galā.	Mums	
ir	jāuzvar	cīņā	ar	to.	Ieklausīsimies	dažos	Dieva	dotajos	apsolījumos.	
(Palūdziet kādam bērnam nolasīt Romiešiem 6:14.)	Tas	nozīmē,	ka	grēks	
vairs	nav	tavs	kungs,	tātad	tev	vairs	nav	tam	jāklausa.	(Palūdziet kādam 
bērnam nolasīt Ebrejiem 2:18.)	Tas	parāda	mums	to,	ka	Jēzus	zina,	ko	
nozīmē	būt	 kārdinātam	 rīkoties	 slikti,	 un	 tāpēc	Viņš	 var	 palīdzēt	
mums,	 kad	mēs	 tiekam	 kārdināti.	 (Palūdziet kādam bērnam nolasīt 
1.Korintiešiem 13:10.)	Šie	vārdi	mums	pastāsta,	ka	mums	nekad	nebūs	
tik	stipras	kārdināšanas,	ka	mums	vajadzētu	padoties.	

Redziet,	Dievs	ir	apsolījis	Saviem	bērniem	uzvaru	tieši	tāpat,	kā	Viņš	
to	bija	apsolījis	Israēla	bērniem.

Pēkšņi	Jozua	pamanīja,	ka	nav	vairs	viens. (Novietojiet figūru – Dieva sūtni 
JW–28.)	Viņš	pacēla	 acis	 un	 ieraudzīja	 stāvam	 savā	priekšā	 vīru	 ar	
zobenu	rokā.	Jozua	nezināja,	kas	bija	šis	vīrs,	tāpēc	viņš	jautāja:	“Vai	
tu	esi	ar	mums	vai	ar	mūsu	ienaidniekiem?”	Vīrs	atbildēja:	“Es	esmu	
nācis	kā	Tā	Kunga	karaspēka	virsnieks.”

Tad	 Jozua	 saprata,	 ka	 tas	 ir	 pats	Kungs,	 kas	 viņam	parādījies,	 lai	
viņu	 iedrošinātu.	Jozua	 jautāja:	“Ko	mans	Kungs	grib	 teikt	savam	
kalpam?”

Tas	Kungs	atbildēja:	“Novelc	savas	kurpes	no	kājām,	jo	vieta,	kur	tu	
stāvi,	ir	svēta.”	Un	Jozua	tā	arī	darīja.	
(Nomainiet figūru JW–2 ar JW–29.)

Iespējams,	ka	viņš	nometās	ceļos	Dieva	priekšā.

Vai	tas	nebija	laipni	no	Dieva	puses	atklāt	Jozuam,	ka	Viņš	ir	ar	viņu	
un	ar	Israēla	tautu?	Tāpēc	jau	viņi	arī	varēja	ieņemt	nocietināto	Jērikas	
pilsētu.	Viņu	Dievs,	visvarenais	un	svētais	Dievs,	bija	ar	viņiem.	Vai	
kāda	armija	vai	ķēniņi	varēja	būt	stiprāki	par	Viņu?	NĒ!	Kristīgie	zēni	
un	meitenes,	vai	jūs	izcīnāt	cīņas?	Vai	jūs	cenšaties	tikt	galā	ar	egoismu,	
sliktiem	vārdiem	un	slinkumu?	Atcerieties,	ka	jūs	neesat	vieni.	Dievs	
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ir	ar	jums.	Viņš	jūsos	dzīvo	caur	Svēto	Garu.	Viņš	ir	daudz	lielāks	un	
varenāks	par	visu	to,	ar	ko	jūs	cīnāties.	Tāpēc	jūs	varat	būt	droši	par	
uzvaru,	tieši	tāpat	kā	Jozua	bija	pārliecināts	par	savu	uzvaru.

Tas	Kungs	deva	Jozuam	ļoti	savādus	norādījumus	par	to,	kā	viņam	
un	viņa	ļaudīm	ir	jāieņem	Jērikas	pilsēta.	Tie	bija	tik	savādi,	ka	varēja	
izlikties	muļķīgi	 pilsētas	 iedzīvotājiem	un	 cilvēkiem	 ārpus	 pilsētas	
mūriem.	Taču	Jozua	zināja,	ja	viņi	grib	uzvarēt,	tad	ir	jādara	viss	tieši	
tā,	kā	Tas	Kungs	viņam	bija	teicis.

3. aina
Izraēla ļaudis soļo apkārt Jērikai
(Jozuas 6:8–15)

Fons: skaidri saredzami pilsētas mūri. Novietojiet bruņotos vīrus JW–22, JW–23, JW–8; 
JW–9 un JW–19, priesterus ar šķirstu JW–21, taurētājus JW–30, cilvēkus, kas soļo JW–10 
un JW–31; Jozua, dodot pavēles JW–24.

Jozua	 sasauca	 visus	 cilvēkus	 kopā	 un	pastāstīja,	 kas	 viņiem	 tagad	
darāms:

“Katras	 grupas	 priekšgalā	 ies	 viens	 bruņots	 vīrs.	Aiz	 viņa	 septiņi	
priesteri	šķirstam	pa	priekšu.	Viņi	pūtīs	bazūnes.	Šķirstam	sekos	visi	
pārējie	ļaudis.	Aiziet!”

Bruņotais	 sargs	 devās	 visiem	pa	 priekšu.	Aiz	 viņa	 sekoja	 septiņi	
priesteri,	tad	derības	šķirsts	un	visi	pārējie	vīri.	Priesteri	pūta	bazūnes,	
bet	visi	pārējie	bija	pilnīgi	klusi.	Tā	viņi	apgāja	apkārt	Jērikas	pilsētai	
un	atgriezās	nometnē.	Tieši	to	pašu	viņi	darīja	arī	nākošajā	dienā	un	
nākošajā,	un	nākošajā.	Tā	tas	turpinājās	sešas	dienas.	Varbūt	kāds	jau	
sāka	kurnēt:	“Tādā	veidā	mēs	nekad	šo	pilsētu	neieņemsim.”	Jērikas	
iedzīvotāji	noteikti	bija	apmulsuši	un	nevarēja	saprast,	kāpēc	katru	
dienu	notiek	šī	klusā	soļošana	apkārt	viņu	pilsētai.	Kas	galu	galā	šeit	
notiek?

4. aina
Jērikas krišana
(Jozuas 6:15–21)

Fons: tāds pats kā iepriekšējā skatā.

Septītajai	 dienai	Dieva	 plāns	 bija	 savādāks.	Tajā	 dienā	 Jozua	 lika	
cilvēkiem	 soļot	 apkārt	 pilsētai	 septiņas	 reizes.	Vienreiz,	 otrreiz,	
trešo	reizi,	ceturto,	piekto,	sesto…		Tieši	tāpat	kā	iepriekšējās	dienās	
priesteri	pūta	bazūnes,	bet	pārējie	visi	gāja	klusējot.	Kad	viņi	gāja	
apkārt	pilsētai	septīto	reizi,	Jozua	deva	komandu:	“Kliedziet!	Jo	Tas	
Kungs	šo	pilsētu	ir	nodevis	jūsu	varā!”

Priesteri	pūta	bazūnes,	bet	visi	cilvēki	sāka	kliegt.	Tad	tas	notika!	
(Noņemiet figūras JW–26a-b.)

Augstie,	 biezie	 Jērikas	mūri	 sabruka.	Neviens	 pat	 nebija	 tiem	
pieskāries,	bet	tie	sabirza	mazos	gabaliņos.	Izraēlieši	bija	pārsteigti,	
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bet	 Jērikas	 iedzīvotāji	pārbijušies.	Dievs	 to	bija	paveicis.	Viņš	bija	
devis	Saviem	ļaudīm	uzvaru.	

Katrs	 izraēlietis	 zināja,	 ka	 tā	 bija	 	 Dieva	 	 uzvara.	 	 Kanaānas		
iedzīvotājiem	arī	vajadzēja	saprast,	cik	liels	ir	Israēla	Dievs.

Ja	Jēzus	Kristus	ir	tavs	Glābējs,	tad	Viņš	ir	arī	tavs	Dievs.	Viņš	vēlas	
dod	tev	uzvaras	tajās	cīņās,	kurās	tu	iesaisties.	Vai	varat	man	pastāstīt,	
ar	ko	kristīgiem	zēniem	un	meitenēm	iznāk	cīnīties?

Es	 jums	 pastāstīšu	 par	Robertu.	Viņa	 	 problēma	bija	 tā,	 ka	 viņš	
lietoja	sliktus	vārdus.	Viņa	vecāki	mājās	lietoja	sliktus	vārdus,	katru	
dienu	lamājās,	īpaši,	kad	bija	dusmīgi.	Tāpēc	Roberts	arī	tā	runāja.	
Astoņu	gadu	vecumā	viņš	kļuva	par	kristieti	un	no	tās	dienas	gribēja	
patikt	Dievam.	Kādu	dienu	viņš	izlasīja	savā	Bībelē:		“Bet	tagad	visu	
to	atmetiet:	dusmas,	ātrsirdību,	ļaunprātību,	zaimus	un	nekaunīgas	
runas,	kas	ir	jūsu	mutē.”	(Kolosiešiem	3:8)	Vārdi	“nekaunīgas	runas”	
viņam	palika	prātā.	Viņš	domāja	par	tiem	vārdiem,	kādus	lietoja	pats,	
un	zināja,	ka	Dievam	tāda	valoda	nepatīk.	“Kungs,	lūdzu,	palīdzi	man	
tikt	vaļā	no	šiem	sliktajiem	vārdiem,”	viņš	lūdza.	Uzreiz	viņš	no	tiem	
netika	vaļā,	taču	tagad	viņš	tos	pamanīja	savā	runā	daudz	ātrāk	un	
kaunējās	tos	lietot.	Viņš	par	to	aprunājās	ar	savu	labu	draugu	Tāli,	
kristieti.	Arī	Tālis	lūdza	par	Robertu.	Roberts	arvien	mazāk	un	mazāk	
lietoja	sliktos	vārdus.	

Kādu	dienu	viņš	dzirdēja	savu	tēvu	sakām:	“Kopš	Roberts	kļuvis	par	
kristieti,	viņš	ir	izmainījies,	bet	īpaši	jau	viņa	valoda.	Es	vairs	neesmu	
dzirdējis	 viņu	 lamājamies	 vai	 lādējamies.”	Tad	 viņš	 klusi	 piebilda:	
“Mēs	no	viņa	varam	mācīties.”

Roberts	bija	laimīgs	un	pateicīgs,	ka	viņam	bija	izdevies	uzvarēt	šajā	
cīņā.	Dievs	viņam	bija	devis	šo	uzvaru.	Ja	tu	esi	kristietis,	tad	arī	tu	
vari	uzvarēt	tieši	tāpat	kā	israēlieši		vai	Roberts.

Pēc	tam	kad	mūri	bija	sabrukuši,	israēliešu	armija	varēja	viegli	ieņemt	
pilsētu.	Jērikas	 iedzīvotāji	bija	 tik	 ļauni	un	nekrietni,	ka	Dievs	bija	
pavēlējis	Jozuam	iznīcināt	visu		un	visus.	Israēla	 ļaudis	nedrīkstēja	
neko	ņemt		kā	laupījumu.	Viss	zelts,	sudrabs,	vara	un	dzelzs	rīki	bija	
jāatliek	Tam	Kungam.	To	visu	vajadzēja	salikt	Dieva	mantnīcā.	Visi	
israēlieši,	ieejot	Jērikā,	zināja	šos	noteikumus.

5. aina
Rahāba un viņas ģimene ir izglābti
(Jozuas 6:19–27)

Fons: tālumā sagruvuši mūri JW–27.

Jērikas	 iedzīvotājiem	nebija,	 kurp	bēgt.	Tikai	daži	 cilvēki	no	visas	
lielās	pilsētas	zināja,	ka	viņi	būs	drošībā,	pat	nemēģinot	bēgt.	Vai	jūs	
atceraties,	kas	tie	bija?	Jā,	Rahāba	un	viņas	ģimene.	Kāpēc	viņi	bija	
drošībā?	
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Tāpēc,	ka	viņi	bija	noticējuši	tam,	ko	teica	izlūki,	un	nolaiduši	lejā	pa	
logu	sarkanu	virvi.

Jozua	 (novietojiet figūru JW-2)	pavēlēja	 izlūkiem	 (novietojiet figūras JW–8 un 9) 
iet	un	sameklēt	Rahābu	un	viņas	ģimeni.	Viņi	āri	pamanīja	māju	ar	
sarkano	virvi.	

Mājas	 iekšpusē	 gaidīja	Rahāba	 ar	 savu	 ģimeni.	Kā	 pārējie	 Jērikas	
iedzīvotāji	varēja	viņus	apskaust,	kad	tie	tika	izvesti	ārā	no	Jērikas!	
(Novietojiet figūras JW–12 un 32.)	Rahāba	noteikti	bija	ļoti	priecīga,	ka	viņa	
bija	 ticējusi	 israēliešu	Dievam	un	 izkārusi	 sarkano	 virvi	 pa	 savas	
mājas	logu.	

Atcerieties,	pagājušo	reizi	mēs	mācījāmies,	ka	sarkanā	virve	mums	
atgādina	par	dārgajām	Jēzus	asinīm.	Tas	 ir	 tāpēc,	ka	Viņš	nomira,	
lai	visi	Dieva	bērni	būtu	izglābti	no	soda	par	grēkiem.		Pateicoties	
Viņa	nāvei,	Dievs	var	dot	Saviem	bērniem	uzvaras.	Pirms	tu	kļūsti	
par	kristieti,	grēks	ir	tavas	dzīves	vadītājs.	Tāpēc	arī	ir	tik	viegli	darīt	
nepareizas	lietas,	bet,	kad	Kungs	Jēzus	kļūst	par	tavu	Glābēju,	Viņš	
kļūst	par	tavu		jauno	Kungu.	Viņš	to	var	izdarīt	tikai	tāpēc,	ka	tad,	
kad	nomira	un	augšāmcēlās,	Viņš	uzvarēja	grēku	un	sātanu.	Tāpēc,	
kad	tu	izcīni	garīgās	cīņas	ar	slikto,	tu	vari	lūgt	Jēzus	palīdzību.	Viņš	
ir	uzvarējis	lielāko	cīņu.	Viņš	nomira	un	augšāmcēlās,	un	Viņš	labprāt	
palīdzēs	arī	tev	uzvarēt.	Mēs	tagad	apstāsimies,	lai	lūgtu.	Ja	tu	mīli	
Kungu	Jēzu	un	esi	Dieva	bērns,	tad	pastāsti	Viņam,	ar		ko	nevari	tikt	
galā,	un	lūdz,	lai	Viņš	tev	palīdz.	(Dodiet brīdi klusai lūgšanai un pēc tam 
pats lūdziet balsī.)

Rahābai	bija	prieks	atrasties	uzvarētāju	pusē.	Viņa	un	viņas	ģimene	
skatījās	uz	 Jēriku	no	 israēliešu	nometnes,	kur	 atradās	drošībā.	Arī	
Dieva	ļaudis	stāvēja	un	noskatījās,	kā	liesmas	un	dūmi	pacēlās	virs	
pilsētas.	Jozua	un	visi	viņa	ļaudis	priecājās	par	šo	vareno	uzvaru,	kuru	
Dievs	bija	viņiem	devis.

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Dievs	 izveidoja	__________	_______	 Jordānas	upē,	 lai	Viņa	

ļaudis	varētu	pāriet	to.	(Sausu taku.)

2.	 Jēriku	apjoza	________	un	_________	mūri.	(Augsti, biezi.)

3.			Katrs	kristietis	izcīna	cīņas	ar	________.	(Grēku)

4.	 Tas	_________	nāca	un	pastāstīja	Jozuam,	kā	viņi	varēs	ieņemt	
Jērikas	pilsētu.	(Kungs)

5.	 Israēlieši	soļoja	vienreiz	dienā	apkārt	Jērikai	veselas	________

					dienas.	(Sešas)

6.	 Septītajā	dienā	viņi	soļoja	apkārt	Jērikai	________	reizes	un	visi	
kopā	skaļi	sauca. (Septiņas)

7.	 Jērikas	mūri	__________.	(Sabruka)

Atkārtošanas spēle
Ar melnu marķieri sadala 
A3 lapu 12 daļās (vienu 
līniju pa vidu un 6 rin-
das uz leju). Ar sarkanu 
marķieri ieraksta 6 “Traipu 
tīrītājus” lapas augšējās 
rūtīs (vienu “tīrītāju” rūtī): 
putekļu sūcējs, ziepes, 
slota, Jēzus, dzēšgumija, 
lipīgs rullītis. Ar zilu 
marķieri ieraksta šādus 
“traipus”: dubļi, grēks, 
putekļi, zīmuļa pēdas, 
lapas, mati.  Nosedz 
vārdus ar kartītēm.
Bērnus sadala 2 
komandās. Ja bērns uz 
atkārtošanas jautājumu 
atbild pareizi, viņš izvēlas 

Attēls 4-6

CPA
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8.			Dievs	apsola	Saviem	bērniem,	ka	nekādas	kārdināšanas	tiem	nebūs	
par	_________	.	(Grūtu)

9.	 Pirms	 cilvēks	 kļūst	 par	 kristieti,	 _________	 ir	 viņa	 kungs.	
(Grēks)

10.	 Vienīgie	cilvēki	Jērikā,	kas	atradās	drošībā,	bija	_________	un	
viņas	ģimene.	(Rahāba)

Aktivitāte
Tīrītāji

Izmantojot	atlasītos	priekšmetu	un	tīrīšanas	līdzekļu	pārus,	apspriediet	
ar	 bērniem,	 kā	 šie	 “tīrīšanas	 līdzekļi”	 darbojas,	 piemēram,	 “kā	 ar	
slotu	savāc	lapas”.	Sarunu	vadiet	tā,	lai	jūsu	pēdējais	jautājums	būtu	
par	 to,	 kādā	veidā	 Jēzus	var	uzņemties	 sodu	par	 cilvēku	grēkiem.	
Paskaidrojiet	bērniem,	ka	Jēzus	var	palīdzēt	“iztīrīt”	grēku	no	viņu	
dzīves	un	pasargāt	viņus	no	grēka,	ja	Jēzus	ir	viņu	Glābējs.	Pajautājiet	
bērniem,	kā	viņi	ļauj	Jēzum	pasargāt	tos	no	grēka.

Dubļi	–	ZIEPES,

putekļi	–	PUTEKĻUSŪCĒJS,

lapas	–	SLOTA,

mati	–	LIPĪGS	GUMIJAS	RULLĪTIS,

aprakstīta	lapa	–	DZĒŠGUMIJA,

sods	–	JĒZUS.

un paceļ divas kartītes – 
vienu no augšas un vienu 
no apakšas. Ja vārdi ir 
saderīgi (piem., lapas 
un slota), tad kartītes 
noņem. Ja nav saderīgi, 
tad kartītes noliek atpakaļ. 
Spēles beigās saskaita, 
kurai komandai vairāk 
kartīšu.
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4. stunda

Rakstu vieta
Jozuas	7:1–26

Centrālā patiesība
Dievs	Saviem	bērniem	pavēl	būt	svētiem.

Pielietojums
Atpestītajiem:	Paklausi	Dieva	pavēlēm	un	parādi,	

ka	piederi	Viņam!

Neatpestītajiem:	 Sāc	 svētu	 dzīvi,	 uzticoties	
Kristum,	Viņš	tevi	darīs	šķīstu	Dieva	
priekšā!

Bībeles pants
“Esiet	svēti,	jo	Es	esmu	svēts.”	(1.	Pētera	1:16)

Uzskate
	 Attēli:	5–2;	5–3;	5–4;	5–5	un	5–6

vai

	 figūras:	 JW–6;	 JW–7;	 JW–8;	 JW–9;	 JW–10;		
JW–19;	JW–20;	JW–25;	JW–29;	JW–33;	JW–34;	
JW–35;	JW–36;	JW–37	un	JW–38.

	 Foni:	ārskats,	telts	un	Derības	šķirsts.

	 Sagatavojiet	telti	(Skat.	diagrammu	47.	lpp.)

	 Centrālo	 patiesību	 uzrakstiet	 uz	 vairoga,	 kuru	
parādiet	 katru	 reizi,	 kad	 tiek	mācīts	 kāds	 no	
patiesības	aspektiem.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ahans	rāpjas	pāri	mūriem.

Notikumu attīstība

	 1.	Ahans	atrod	laupījumu.																					CP
	 2.		Ahans	to	paņem.

	 3.		Paslēpj	to.

	 4.		Izraēlieši	dodas	ieņemt	Aju.

	 5.		Izraēlieši	pie	Ajas	tiek	sakauti.					CPAN
	 6.		Jozua	lūdz.

	 7.			Dievs	liek	viņam	rīkoties.														CPA
	 8.		Visa	tauta	sapulcējas	Jozuas	priekšā.

	 9.		Tiek	uzrādīts	Ahans.																						CPA

Kulminācija

Ahana	teltī	tiek	atrasts	laupījums.

Noslēgums

Ahans	tiek	nomētāts	ar	akmeņiem.					       CPAN
Israēla	tauta	ieņem	Aju.

Ahana grēks
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Parādiet kartē Jērikas 
atrašanās vietu un pēc 
tam arī Aju.

CP

Stunda
1. aina
Ahana grēks
(Jozuas 7:1, 21)

Fons: parasts fons ar telti (skat. diagrammu).

Ahans	rāpās	pāri	sagruvušajiem	mūriem,	lai	 iekļūtu	Jērikas	pilsētā.	
Viņam	un	pārējiem	 israēliešu	karotājiem	bija	 jāgādā,	 lai	 nevienam	
neizdotos	 izbēgt.	 Pēkšņi	 viņa	 acis	 iemirdzējās.	 Viņš	 pamanīja	
brīnišķīgu	babiloniešu	mēteli.	Tas	 bija	 nesalīdzināmi	 skaistāks	 par	
jebkuru	no	viņa	apģērbiem.	Un	tas	vēl	nebija	viss.	Tur	gulēja	zelts	un	
sudrabs.	“Man	vajag	mazliet	no	šī	laupījuma,”	domāja	Ahans.		Šeit,	
tāpat	visa	kā	ir	tik	daudz.	Es	to	paslēpšu	savā	teltī.”

Kāpēc	israēlieši	nedrīkstēja	izlaupīt	Jērikas	pilsētu,	lai	paši	kļūtu	bagāti?	
Vai	jūs	varat	atbildēt	uz	šo	jautājumu?	(Atļaujiet bērniem atbildēt.) Dievs	
bija	pavēlējis	ļaudīm	neņemt	nekā	sev	un	visu	zeltu,	sudrabu,	vara	
un	dzelzs	priekšmetus		nolikt	Tā	Kunga	teltī.	Dievs	gribēja,	lai	viņa	
cilvēki	atšķirtos	no	pārējiem.	Viņa	plāns	bija,	lai	tie	dzīvotu	labu	dzīvi	
paklausībā	Dievam.	Viņš	deva	tiem	pavēles,	lai	tie	varētu	labāk	dzīvot	
Dievam	patīkamu	dzīvi.	Dieva	tauta	zināja,	ka	Dievs	ir	svēts	un	ka	arī	
viņiem	Dievs	ir	pavēlējis	būt	svētiem	(1.	Pētera	1:16).	

Dieva	plāns	Viņa	bērniem	 ir	 tieši	 tāds	pats.	Viņš	pavēlēja	Saviem	
bērniem	būt	 svētiem.	 Ja	 tu	 esi	Viņa	 bērns,	 tad	Viņš	 vēlas,	 lai	 tu	
dzīvotu	tādu	dzīvi,	kas	parāda,	ka	tu	piederi	Viņam.	Bībelē	Viņš	māca	
Saviem	bērniem,	kā	dzīvot,	– tieši	tāpat,	kā	Viņš	to	darīja	tālā	senatnē.	
Ahans	noteikti	zināja,	ka,	paņemot	skaisto	apģērbu,	zeltu	vai	sudrabu,		
pārkāps	Dieva	pavēles.

Taču	viņš	paskatījās,	vai	kāds	viņu	neredz…	Nē,	neredz!	Viņš	ātri	
pacēla	skaisto	mēteli,	zelta	ķīli	un	divus	simtus	sudraba	seķeļu.	Mēs	
nezinām,	kur	viņš	tos	noslēpa,	lai	dabūtu	līdz	teltij,	taču	viņam	tas	
izdevās.
(Novietojiet Ahanu JW–33 un laupījumu JW–34 teltī.)

Nonācis	 teltī,	 viņš	 tās	 vidū	 izraka	 bedri.	Vispirms	 viņš	 tajā	 ielika	
sudrabu,	tad	zeltu	un	kā	pēdējo	virsū	skaisto	mēteli.	Tad	viņš	aizbēra	
bedri.	Tagad	 viss	 bija	 paslēpts.	 “Neviens	 to	 te	 neatradīs,”	Ahans	
nodomāja.	“Tas	nu	tagad	ir	mans.”

2. aina 
Sakāve pie Ajas
(Jozuas 7:2–5)

Fons: āra fons.

Protams,	ka	Jozua	par	to	neko	nezināja.	Viņš	neko	nezināja	par	šo	
nepaklausību	Dieva	pavēlei.	 Jozua	domāja	 jau	par	nākošo	pilsētu,	
kas	 būtu	 jāieņem,	Aju.	Aja	 bija	mazāka	 pilsēta,	 ar	 tās	 ieņemšanu	
nevajadzētu	būt	nekādām	grūtībām.	Dievs	viņiem	bija	devis	uzvaru	
pār	Jēriku,	protams,	Viņš	dos	uzvaru	arī	pār	Aju.

Attēls 5-2

Piemiedziet acis, kad 
stāstāt, cik žilbinoši skais-
tas bija iekārotās man-
tas. Jūsu balss un žesti 
padarīs šo stāsta daļu 
izteiksmīgāku. Uzskatei 
varat izmantot līdzīgus 
priekšmetus.

Pielieciet pie lūpām 
pirkstu.
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Lietojiet mīmiku, lai 
parādītu izbrīnu.

CPN

CPA

Jozua	 izsūtīja	 izlūkus,	 lai	 izpētītu	 pilsētu.	 Tie	 atgriezās	 ar	 ļoti	
iepriecinošu	vēsti:	“Nav	vajadzības	sūtīt	lielu	armiju	uz	Aju.	Tur	ir	
tikai	daži	pilsētas	aizstāvji.	Aizsūti	kādus	divus	vai	trīs	tūkstošus	vīru.	
Tas	jau	būs	vairāk	nekā	nepieciešams.”

Trīs	tūkstoši	vīru	atstāja	izraēliešu	nometni,	lai	ieņemtu	Aju.	Taču	tā	
nebija	viegla	cīņa.
(Novietojiet figūras – karavīri JW–36, JW–37 un JW–38 un Ajas mūrus JW–35.)

Ajas	vīri	cīnījās	 līdz	pēdējam	un	nogalināja	kādus	 trīsdesmit	sešus	
no	Israēla	karotājiem.	Drīz	vien	mazā	izraēliešu	armija	bailēs	metās	
bēgt.	Viņi	bija	sakauti.	

Visi	bija	šokēti	un	pārbijušies.	Daudzi	noteikti	jautāja:	“Kāpēc	tas	tā	
notika?”

Vai	 jūs	varat	atbildēt	uz	šo	 jautājumu?	 (Atļaujiet, lai bērni mēģina atbildēt.) 
Tāpēc,	ka	nometnē	bija	grēks.	Dievs	to	redzēja,	un	tas	Viņam	nepatika.	
Dievs	 ir	 svēts	un	šķīsts.	Viņš	mīl	patiesos.	Viņš	bija	devis	Saviem	
ļaudīm	pavēli,	kurai	Ahans	nebija	paklausījis.	Mums	ir	jāatceras,	ka	
Dievs	ir	svēts	un	ka	Viņš	necieš	grēku.	Ja	tu	neesi	Dieva	bērns,	tad	
tava	dzīve	ir	pilna	ar	grēku	un	tu	nevari	dzīvot	ar	Dievu.	Grēks	nevar	
būt	Dieva	tuvumā.	Tev	ir	nepieciešams	Jēzus	Kristus,	kas	var	paņemt	
tavus	grēkus.	Tad	tava	dzīve	būs	šķīsta	Dieva	acīs,	tu	piederēsi	Dievam	
un		būsi	Viņa	bērns.

Ja	 tu	 zini,	 ka	 tava	 dzīve	 ir	 pilna	 ar	 grēku	un	 tu	 vēlies	 būt	 patiess	
Dieva	priekšā,	bet	tev	nav	īstas	pārliecības,	kas	būtu		jādara,	tad	es	ar		
prieku	parādīšu	tev	Bībelē,	kā	jārīkojas.	Pēc	nodarbības,	kad	pārējie	
ies	projām,	lūdzu,	paliec	savā	vietā,	tad	es	zināšu,	ka	tu	vēlies	ar	mani	
parunāties.

Kad	tu	esi	Dieva	ģimenē,	tad	Dievs	pavēl,	lai	būtu	tikpat	svēts	kā	Viņš.	
Tas	nozīmē,	ka	tev		patiks	darīt	to,	kas	ir	pareizi	un	labi,	tu	gribēsi	
atturēties	 no	 visa,	 kas	 slikts	 un	nepareizs.	 Pastāsti	 par	 to	Debesu	
Tēvam	un	lūdz		piedošanu.	Mēs	nekad	nedrīkstam	domāt,	ka	grēks	
ir	kāda	maza,	nesvarīga	lieta.	Grēks	vienmēr	nepatīk	Dievam.	Tieši	
tāpēc	israēlieši	bija	nonākuši	tādās	nepatikšanās.

3. aina
Jozuas lūgšana
(Jozuas 7:6–15)

Fons: āra fons ar telti.

Jozua	bija	pārbijušos	vīru	ielenkts.
(Novietojiet figūras – israēlieši JW–6, JW–7; JW–9; JW–10; JW–19; JW–20.)

Ko	viņš	 varēja	 darīt?	Viņš	 rīkojās	 ļoti	 gudri,	 lūdza	Dievu,	 ar	 seju	
pieplacis	zemei. (Novietojiet figūru JW–29.) “Ak,	Kungs	mans	Dievs,”	viņš	
sauca,	“kāpēc	Tu	esi	licis	šai	tautai	celties	pāri	Jordānai?	Vai	ar	nodomu,	
lai	mūs	iznīcinātu?	Šīs	zemes	iedzīvotāji	uzzinās	par	mūsu	sakāvi.	Viņi	

Attēls 5-3

Attēls 5-4

Lielieciet roku pie auss, norādot, kā 
Jozua klausījās.



Jozua – Dieva karavīrs

30

CPA

mums	uzbruks	un	izdeldēs	no	šīs	zemes.	Mūsu	vārds	tiks	aizmirsts.”

Dievs	ātri	atbildēja	 Jozuam:	“Celies!	Ko	tu	guli	ar	 seju	uz	zemes?	
Israēla	tauta	ir	grēkojusi,	jo	nav	klausījusi	manai	pavēlei.	Viņi	ir	ņēmuši	
tās	lietas,	kuras	viņiem	nebija	atļauts	ņemt.	Es	vairs	nebūšu	ar	jums,	
ja	tu	neizskaudīsi	šīs	lietas	no	jūsu	vidus.”

Tas	mums	parāda,	cik	svēts	un	šķīsts	ir	Dievs.	Ja	viņu	starpā	bija	grēks,	
Dievs	nevarēja	būt	ar	viņiem.	Dievs	un	grēks	nevar	pastāvēt	līdzās.

Kristīgais	zēn	un	meitene,	tāds	ir	jūsu	Dievs	un	Debesu	Tēvs.	Viņš	
pavēl	jums	būt	svētiem,	jo	“Es	esmu	svēts”	(3.	Mozus	11:44).	Dieva	
bērniem	vajag	darīt	to,	kas	ir	labs	un	pareizs.	Kā	tu	vari	būt	svēts:

	mājās,	 kad,	 ar	 savu	brāli	 dzīvojamā	 istabā	 cīkstoties,	 paklūpi	 un	
sadauzi	vāzi,

			kad	kāds	cits	uzvar	sacīkstēs,	kurās	tu	biji	domājis	uzvarēt,

		kad	skolas	lielākais	kauslis	mēģina	tevi	iebaidīt,	ka	piekaus	tevi,	ja	
tu	pieņemsi	šo	zēnu	savā	futbola	komandā?

Bībelē	Dievs	mums	parāda,	ka	Viņš	vēlas,	lai	mēs	dzīvojam	Viņam	
patīkamu	dzīvi.	Kad	tu	nezini,	kā	būtu	pareizi	rīkoties	šajā	situācijā,	
pajautā:	“Ko	Jēzus	darītu	manā	vietā?”	Tad	dari	to,	ko,	tavuprāt,	būtu	
darījis	Jēzus,	ja	Viņš	atrastos	tavā	vietā.	Tādā	veidā	tu	paklausīsi	Dieva	
pavēlei	 būt	 svētam.	Kad	Dieva	 bērns	 nav	 svēts,	Dievs	 nevar	 būt	
apmierināts,	tieši	tāpat	kā	Viņš	bija	neapmierināts	ar	Ahana	grēku.

4. aina
Jozua runā ar Ahanu
(Jozuas 7:16–21)

Fons: āra fons. Novietojiet Jozua JW–7.

Nākošajā	rītā	Jozua	sāka	rīkoties.	Dievs	viņam	bija	pateicis,	kas	darāms	
ar	vīru,	kurš	bija	grēkojis	pret	Dievu.	Taču	vispirms	Jozuam	vajadzēja	
atklāt	vainīgo.

Visi	Israēla	ļaudis	sanāca	Jozua	priekšā	un	nostājās	pa	ciltīm.	(Novietojiet 
figūras – izraēlieši JW–6; JW–8, JW–9, JW–10; JW–19; JW–20 un JW–39.)	Pavisam	
kopā	tur	bija	divpadsmit	ciltis.	Viņš	izvēlējās	Jūdas	cilti,	vīrs	bija	no	
Jūdas	cilts.	

Jūdas	cilts	pa	ģimenēm	nostājās	Jozua	priekšā.	(Noņemiet figūru JW–10.)  
Vainīgais	izrādījās	vīrs	no	Zeraha	ģimenes.	Tas	bija	Ahans.	(Noņemiet 
figūras JW–8; JW–9; JW–19; JW–20.)	Cik	briesmīgs	brīdis	Ahanam!

Jozua,	 lielais	 vadonis,	 teica:	 “Mans	dēls,	 dod	godu	Tam	Kungam,	
Israēla	Dievam,	dod	Viņam	slavu	un	pasaki,	lūdzu,	man,	ko	tu	esi	
izdarījis,	bet	neslēp	manā	priekšā		itin	neko!”

“Patiešām,	es	esmu	grēkojis	Tā	Kunga,	Israēla	Dieva	priekšā!”	Ahans	
atbildēja.	“Un,	lūk,	kādu	pārkāpumu	es	esmu	darījis.	Kad	es	laupījuma	
vidū	ieraudzīju	kādu	ļoti	labu	babiloniešu	mēteli,	divi	simti	sudraba	

Attēls 5-5
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Miniet bērnu vecumam 
atbilstošu kārdināšanu 
piemērus.  

seķeļu	un	zelta	stieni,	es	iekāroju	šīs	lietas	un	paņēmu.	Tās	ir	paslēptas	
manā	teltī,	ieraktas	zemē.”

Vai	tad	Ahans	nesaprata,	ka	ir	neiespējami	kaut	ko	noslēpt	no	Dieva?	
Viņš	zina	visu.	Viņš	redz	visu.

Varbūt,	ka	šodien	starp	mums	ir	kāds	kristīgs	zēns	vai	meitene,	kuri	
ir	tādi	paši	kā	Ahans.	Jūs	esat	mēģinājuši	noslēpt	kādu	grēku.	Varbūt,	
ka	tieši	tagad	tu	atceries	kaut	ko,	ko	nozagi.	Tu	nepaklausīji	Dieva	
pavēlei	“Tev	nebūs	zagt”.	Tā	 lieta,	kuru	tu	nozagi,	varbūt	atrodas	
tavā	istabā.	Neviens	par	to	neko	nezina,	tikai	tu	un	Dievs.	Dievs	ir	
ļoti	neapmierināts.	

Tev,	 ja	 vien	 iespējams,	 šo	 situāciju	 vajag	 labot	 jau	 šodien.	Aiznes	
nozagto	lietu	atpakaļ	tās	īpašniekam	un	lūdz,	lai	Dievs	tev	piedod.	
Nemēģini	noslēpt	savu	grēku.	Tu	to	nevari	noslēpt	no	Dieva.	Ahana	
grēks	tika	nodots	atklātībai.	Kāds	gan	tas	bija	kauns	–	stāvēt	vainīgam	
visu	izraēliešu	priekšā!

Tad	Jozua	aizsūtīja	cilvēkus	uz	Ahana	telti	pārliecināties,	vai	Ahans	
teicis	patiesību.	Kamēr	Ahans	un	pārējie	gaidīja,	vīri	attaisīja	telti	un	
iegāja	iekšā.	Viņi	uzreiz	pamanīja	vietu,	kas	izskatījās	svaigi	rakta.	Viņi	
sāka	tur	rakt	un	atrada	mēteli,	zeltu	un	sudrabu.	Bībele	saka:	“Jūs	
izjutīsiet	savus	grēkus,	kad	tie	jūs	atradīs!”	(4.	Mozus	32:23)	Ahana	
grēks	bija	viņu	atradis.

Vīri	atnesa	nozagtās	mantas	Jozuam.	Visiem	cilvēkiem	redzot,	viņi	
mantas	nolika	Dieva	priekšā.

5. aina
Ahana nāve
(Jozuas 7:24–26)

Fons: āra.

Kad	Jozua	bija	pārliecinājies,	ka	Ahans	vainojams	israēliešu	sakāvē	
pie	Ajas,	viņš	kopā	ar	pārējiem	aizveda	Ahanu	uz	netālo	ieleju.	Viņi	
izveda	ārā	Ahanu,	viņa	ģimeni,	visu,	ko	viņš	bija	zadzis,	viņa	vēršus	
un	aitas,	pat	viņa	telti.	(Viņa ģimene bija redzējusi to, kā Ahans paslēpa 
nozagtās lietas, un nebija iebildusi.)

Jozua	pagriezās	pret	Ahanu	un	teica:	“Kāpēc	tu	esi	mūs	ievedis	šādā	
nelaimē?	Šodien	Tas	Kungs	arī	tevi	ievedīs	lielā	nelaimē.”

Tad	israēlieši	nomētāja	ar	akmeņiem	Ahanu	un	visu	viņa	ģimeni.	Pēc	
tam	kad	viņi	bija	miruši,	izraēlieši	visu	sadedzināja	un	tajā	vietā,	kur	
atradās	pelni,	sakrāva	lielu	akmeņu	kaudzi.	(Novietojiet figūru JW–25.)

Visam,	kam	bija	kāds	sakars	ar	Ahanu	un	viņa	grēku,	vajadzēja	tik	
izmestam	no	Israēla	tautas	vidus.	Viņu	Dievs	bija	svēts,	un	viņiem	
vajadzēja	būt	svētiem.	

Dievs	 ir	 tik	 svēts,	 ka	Viņam	 ir	 jāsoda	 katrs	 grēks,	 visi	meli,	 katra	
nepaklausība,	 katra	 ļauna	doma,	 katra	 iedomība.	Dieva	bērni,	 tie,	

Attēls 5-6

CPAN
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CPN
Citējiet vai izlasiet Jāņa 
3:18.

Atkārtošanas spēle
Izrotājiet apmēram 30 
papīra šķīvjus. Īpaši 
iezīmējiet vienu startam 
un vienu finišam. Šķīvjus 
ar līmlentu piestipriniet 
pie grīdas. Sadaliet 
bērnus 2 komandās. 
Katra komanda izvēl savu 
līderi. Bērns, kurš atbild 
pareizi uz jautājumu, 
met metamkauliņu, un 
līderis paiet uz priekšu tik 
lauciņus, cik liels skaitlis 
ir uzmests. Komandas 
pa kārtai atbild uz 
jautājumiem, līdz viena 
no komandām sasniedz 
finišu.

kas	ir	uzticējušies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam,	zina,	ka	Jēzus	
Kristus	ir	uzņēmies	viņu	pelnīto	sodu.	Viņš	to	izcieta,	kad	nomira	
pie	krusta.	Tie,	kas	neuzticas	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam,	
tiks	sodīti	uz	mūžīgiem	laikiem.	Vai	nu	Kungam	Jēzum,	vai	arī	mums	
pašiem	ir	jāuzņemas	mūžīgais	sods.	Grēkam	nav	vietas	Debesīs,	jo	
Dievs	ir	svēts.

Vai	tu	esi	Dieva	bērns?	Ja	tu	neesi,	lūdzu	padomā	par	to,	cik	svēts	
ir	Dievs.	Padomā	par	savu	grēku,	kas	attur	tevi	no	Dieva	un		par	ko	
ir	jāsaņem	sods.	Bet,	“kas	tic	Viņam,	netiek	tiesāts..”	(Jāņa	3:18)	Vai	
tu	 tagad	 uzticēsies	Kungam	 Jēzum	Kristum,	 lai	Viņš	 tevi	 atbrīvo	
no	taviem	grēkiem,	lai	darītu	šķīstu	Dieva	priekšā?	Tad	arī	tu	varēsi	
zināt,	ka	esi	Dieva	bērns.	Tad	tu	sāksi	dzīvot	šķīstu	dzīvi.	 	Mums,	
kas	piederam	Dievam,	ir	jāpaklausa	Dieva	pavēlei:	“Esiet	svēti,	jo	Es	
esmu	svēts.”	Mūsu	dzīvēm	ir	jābūt	labām.

Israēla	tautai	arī	vajadzēja	to	parādīt.	Katru	reizi,	kad	kāds	no	viņiem	
nogāja	tai	ielejā,	akmens	kaudze	atgādināja	par	Ahanu	un	svēto	Dievu.	
Pēc	tam	kad	Jozua	bija	atradis	un	sodījis	vainīgo	vīru,	Dievs	atkal	
svētīja	viņu	un	viņa	ļaudis.	Jozua	atkal	sūtīja	vīrus	uz	Aju,	un	šajā	reizē	
viņi	svinēja	varenu	uzvaru.

Atkārtošanas jautājumi

1.	 Kāda	bija	Dieva	pavēle	 attiecībā	uz	 laupījumu	 Jērikas	pilsētā?	
(Zeltu, sudrabu, varu un dzelzi Tā Kunga teltī, pārējo iznīcināt.)

2.	 Kāpēc	Dievs	Saviem	ļaudīm	deva	tik	daudz	pavēļu?	(Tāpēc, lai viņi 
būtu atšķirīgi no pārējām tautām, lai parādītu, ka viņi pieder Dievam.)

3.			Ko	nozīmē	“būt	svētam”?	(Būt atšķirīgam, šķīstam, labam.)

4.		Ko	Ahans	paņēma	sev?	(Zeltu, sudrabu un dārgu babiloniešu mēteli.)

5.			Kur	viņš	to	noslēpa?	(Savā teltī.)

6.			Kas	redzēja	to,	kā	viņš	noslēpa	šo	laupījumu?	(Dievs)

7.		Ja	Dievam	ir	jāsoda	visi	grēki,	kā	tad	kāds	var	izbēgt	no	šī	soda?	
(Drošībā ir tikai tie, kuri uzticas Jēzum Kristum, jo Viņš tika sodīt viņu 
vietā.)

8.	 Kas	notika	ar	israēliešiem	Ahana	grēka	dēļ?	(Viņi tika sakauti pie 
Ajas pilsētas.)

9.	 Ko	darīja	Jozua,	uzzinājis	par	šo	sakāvi?	(Viņš lūdza Dievu.)

10.	 Kas	notika	ar	Ahanu?	(Viņš tika nomētāts ar akmeņiem un nomira.)
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Aktivitāte garīgais izaugsmei
Tavs grēks ir atklāts

(Diskusija)

Uzaiciniet	bērnus	pastāstīt,	kad	viņi	ir	mēģinājuši	noslēpt	kādu	grēku.	
Iedrošiniet	bērnus	izteikties,	kas	varētu	būt	ticis	darīts,	lai	noslēptu	
grēku,	un	kāds	varētu	būt	 rezultāts.	Pēc	katra	piemēra	pajautājiet:	
“Kas	būtu	bijis	labāk,	ja	nekavējoties	atzītos	grēkā?”	Pārrunājiet,	kā	
var	izvairīties	no	grēka.	Jaunākiem	bērniem	sagatavojiet	piemērus.
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5. stunda

Rakstu vieta
Jozuas	9:1–10:27

Centrālā patiesība
Dievs	vēlas,	lai	Viņa	bērni	būtu	no	Viņa	atkarīgi.

Pielietojums
Atpestītajiem:	 Uzticies	Dievam,	 kad	 sātans	

mēģina	 tevi	 kārdināt,	 kad	 tev	 ir	
jāpieņem	 svarīgi	 lēmumi	 vai	 jādara	
grūtas	lietas!

Bībeles pants
“Paļaujies	 uz	 To	Kungu	 no	 visas	 sirds	 un	
nepaļaujies	uz	 sava	prāta	 gudrību.”	 (Salamana	
pamācības	3:5)

Uzskate
	 Attēli:	6–1;	6–2;	6–3;	6–4	un	6–5

vai

	 figūras:	 JW–6;	 JW–7;	 JW–24;	 JW–41;	 JW–42;	
JW–43;	 JW–44;	 JW–45;	 JW–46;	 JW–48a-b-c;	
JW–49	un	JW–50.

	 Foni:	tuksnesis	un	kalni;	vienkāršs	fons.

	 Sacietējuši	maizes	gabaliņi.

	 Centrālo	 patiesību	 uzrakstiet	 uz	 vairoga,	 kuru	
parādiet	katru	reizi,	kad	mācāt	kādu	no	patiesības	
aspektiem.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Piemānīti	ar	sapelējušu	maizi.

Notikumu attīstība

1.	 Gibeonieši	baidās.

2.	 Plāns,	kā	piemānīt	Jozuu.

3.	 Satikšanās	ar	Jozuu.																										  CPA
4.	 Gibeonieši	un	Jozua	noslēdz	derību.							 	

 CPA
5.	 Jozua	atklāj	patiesību.																									CPA
6.	 Pieci	ķēniņi	draud	uzbrukt	Gibeonai.

7.	 Gibeonieši	pastāsta	par	to	Jozuam.

8.	 Tas	Kungs	stiprina	Jozuu.

9.	 Izraēlieši	dodas	kaujā.																									CPA
10.	Ienaidnieks	bēg.

11.	Jozua	pavēl	saulei	apstāties.

Kulminācija 

Saule	apstājas.																																				 								CPA

Noslēgums

Armija	sakauta,	un	pieci	ķēniņi	nogalināti.

Gibeoniešu stāsts
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Īsa ievadstunda
Šī nodarbība ir domāta atpestītiem bērniem. Jūs varat izmantot nelielu stāstiņu, 
lai mācītu neatpestītiem bērniem par viņu vajadzību pēc Kristus un  viņi varētu 
nākt Dieva tuvumā.

Kāds	mazs	zēns	bēdīgs	sēdēja	pie	pils	uz	asfalta.	Visi	gāja	viņam	garām.	
Piepeši	kāds	vīrs	apstājās	un	laipni	jautāja:	“Kāpēc	tu	raudi?”

“Es	gribu	redzēt	ķēniņu,	taču	man	tas	nav	atļauts,”	zēns	šņukstēja.

“Nāc	man	līdzi,”	teica	vīrs,	paņemdams	mazo	zēnu	aiz	rokas.	Viņi	
pagāja	garām	sargam	un	iegāja	pilī.	Cauri	galerijām	viņi	nonāca	tieši	
tajā	istabā,	kur	atradās	ķēniņš.	

Ķēniņš	laipni	sasveicinājās	ar	mazo	zēnu:,	kurš		bija	pagalam	samulsis.	
Kā	šim	vīram	izdevās	tik	viegli	piekļūt	pie	ķēniņa?	Vīrs	redzēja	zēna	
pārsteigto,	 neizpratnes	 pilno	 skatienu	 un	 paskaidroja:	 “Es	 esmu	
ķēniņa	dēls.”	

Dievs	ir	vēl	lielāks	Ķēniņš,	un	pie	Viņa	var	nokļūt	tikai	tie	cilvēki,	
kurus	atved	Viņa	Dēls.	Kungs	Jēzus	nomira,	lai	varētu	vest	cilvēkus	
pie	Dieva:	 “Jo	 arī	Kristus	 ir	 vienreiz	 grēku	dēļ	miris,	 taisnais	 par	
netaisniem,	lai	jūs	pievestu	Dievam.”	(1.	Pētera	3:18)	Viņš	nomira,	lai	
varētu	tevi	vest	pie	Dieva.	Tev	ir	jālūdz,	lai	Viņš	kļūst	par	tavu	Kungu	
un	Glābēju,	citādi	tu	nevari	nokļūt	pie	Dieva.	Ja	tu	Viņam	uzticēsies,	
tad	ne	tikai	nonāksi	Debesīs,	kad	būsi	nomiris,	bet	jau	tagad	vari	nākt	
Viņa	tuvumā	katru	dienu	jebkurā	laikā	un	runāt	ar	Viņu	kā	ar	savu	
Debesu	Tēvu.



Jozua – Dieva karavīrs

37

Kartē parāda Gibeonu.

CPA

Stunda
(Skolotāj, parādiet gabaliņu sapelējušas maizes.)

Kādu	dienu	Jozua	tika	piemuļķots	ar	līdzīgu	maizes	gabaliņu.	Kā	tas	
notika?

1. aina
Gibeonieši nāk pie Jozua
(Jozuas 9:1–15)

Fons: nometne Gilgalā (Jozuas 9:6).

Ļaudis	Kanaānā	bija	pārbijušies.

“Vai	jūs	esiet	dzirdējuši	par	jauno	tautu?”	viņi	viens	otram	jautāja.	

“Jā,	liekas,	viņi	uzvar	visās	kaujās.”

“Jērikas	augstie	mūri	sabruka,	un	viņi	 ieņēma	pilsētu.	Tagad	tur	 ir	
palikusi	tikai	drupu	kaudze.”

“Viņi	ieņēma	arī	Aju.”

“Kas	notiks	ar	mums?”

“Man	bail,	ka	arī	mēs	tiksim	iekaroti.”	

Arī	Gibeonas	ļaudis	bija	pārbijušies.	Izraēlieši	bija	apmetušies	netālajā	
Gilgalā.

“Viņi	 kuru	 katru	 dienu	nāks	 un	 ieņems	mūsu	pilsētu,”	 viņi	 viens	
otram	sacīja.

“Mēs	viņus	nekad	neuzvarēsim	atklātā	kaujā.”

“Vienīgā	mūsu	cerība	ir	viņus	piemānīt.”

Tieši	 to	 viņi	 arī	 nolēma	darīt.	Daži	no	Gibeonas	vīriem	apģērbās	
novalkātās	drēbēs	un	kājās	uzvilka	nodriskātus	apavus.	Somās	viņi	
ielika	sausu,	sapelējušu	maizīti	un	devās	ceļā,	lai	piemuļķotu	Jozuu.	
(Novietojiet  figūras  Jozua JW–7,  izraēliešu vadītāji  JW–6 un gibeonieši JW–42.)

“Mēs	esam	atnākuši	no	tālas	zemes,”	viņi	teica	nogurušā	balsī,	kad	
beidzot	 satikās	 ar	Dieva	 ļaužu	vadītāju.	 “Mēs	nākam,	 lai	 noslēgtu	
derību	ar	jums.”

Vai	viņu	stāsts	bija	patiess?	Nē,	viņi	mēģināja	piemuļķot	Jozuu.	Ir	
kāds,	kurš	cenšas	piemuļķot	 jūs,	 ja	 esat	Dieva	bērni.	Tas	 ir	Dieva	
ienaidnieks	sātans.	Viņš	mēģinās	panākt,	lai	tu	tici,	ka	nav	nemaz	tik	
svarīgi	lasīt	Bībeli:	“Šovakar	tu	esi	pārāk	noguris,	lai	lasītu.”	Tā	būs	
pirmā	doma,	kuru	viņš	vakarā	ieliks	tavā	prātā.	

Varbūt,	ka	tu	esi	nemierīgs	par	videofilmu,	kuru	tavi	draugi	skatās.	
Tu	vienkārši	zini,	ka	Kungs	Jēzus	negribētu,	ka	tu	tādu	filmu	skaties.	
Sātans	liek	tev	domāt,	ka	visi	citi	taču	skatās.	Kad	sātans	mēģina	tevi	
piemuļķot,	 paļaujies	 uz	Dieva	palīdzību.	Lūdz	Dievam:	 “Ko	man	
tagad	darīt?”	Viņš	palīdzēs	tev	saprast,	ko	darīt	konkrētā	situācijā.	
Tad	sātans	nevarēs	tevi	piemuļķot	ar	saviem	meliem.

Attēls 6-1

Sapelējusi maize, 
putekļainas drēbes, veci 
apavi padarīs stāstu 
reālāku. 
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CPA

Viņi	izskatījās	pēc	parastiem	nogurušiem	ceļiniekiem.	Jozua	viņiem	
jautāja:	“Kas	jūs	esat	un	no	kurienes	nākat?”

“Mēs	 esam	 tavi	 kalpi	 un	 nākam	no	 ļoti	 tālas	 zemes,”	 viņi	 teica,	
izlikdamies	pagalam	noguruši.	“Mēs	esam	dzirdējuši	par	jūsu	lielo	un	
vareno	Dievu.	Mēs	vēlamies	noslēgt	ar	jums	derību,	līgumu.”	Jozua	
paskatījās	uz	viņu	novalkātajām	drēbēm.	Viņu	kurpes	izskatījās	ļoti	
nodilušas,	droši	vien	garajā	ceļā.	“Skaties,”	viņi	teica,	izņemdami	no	
savām	ceļa	somām	maizi,	“šī	maizīte	bija	svaiga,	kad	mēs	to	ielikām	
somās.”	

Jozua	domāja:	“Viņi	ir	ceļojuši	tik	ilgu	laiku,	ka	maizīte	ir	sakaltusi	
un	sapelējusi.”

Vai	viņam	vajadzētu	noslēgt	vienošanos	ar	šiem	vīriem	vai	nē?	Tā	bija	
grūta	izvēle.	Kā	jūs	domājat,	ko	Jozuam	vajadzētu	darīt,	pirms	viņš	
pieņem	šo	svarīgo	lēmumu?	Jā,	viņam	vajadzēja	lūgt.	Dievs	vēlas,	lai	
Viņa	bērni	būtu	no	Viņa	atkarīgi,	kad	tiem	jāpieņem	svarīgi	lēmumi.	
Bībelē	mēs	varam	 lasīt:	“Paļaujies	uz	To	Kungu	no	visas	 sirds	un	
nepaļaujies	uz	 sava	prāta	 gudrību.”	 (Salamana	pamācības	3:5)	Tas	
nozīmē,	ka	Dievs	vēlas,	lai	mēs	lūgtu	pēc	Viņa	palīdzības,	nevis	paši	
kaut	kā	mēģinātu	nokārtot	problēmas.

Mums,	kas	esam	Dieva	bērni,	to	der	atcerēties,	kad	mēs	pieņemam	
svarīgus	 lēmumus.	 Piemēram:	Vai	 vajadzētu	 iet	 uz	 vingrošanas	
nodarbībām,	ja	tās	ir	tajā	pašā	dienā,	kad	Labās	Vēsts	pulciņš?	Vai	
vajadzētu	dot	no	savas	naudas	tiem	bērniem,	kuriem	trūkst	iztikas?	
Ja	 tu	daļu	no	 savas	naudiņas	 atdosi,	 tad	 tev	nepietiks	 salīmējamai	
lidmašīnai,	kuru	gribēji	nopirkt.	Lūdz,	lai	Dievs	palīdz		tev		pieņemt	
pareizos	lēmumus	un	izdarīt	īstās	izvēles.

Vai	tieši	to	jūs	arī	negaidāt,	lai	Jozua	darītu?	Taču	viņš	to	nedarīja.	
Bībelē	teikts,	ka	viņš	nejautāja	Dievam,	ko	darīt.	Viņš	paskatījās	uz	
vīriem	un	noticēja	viņu	stāstam.	Viņš	nolēma		noslēgt	ar	tiem	līgumu,	
ka	 izraēlieši	 viņus	 neiekaros	 un	 nenogalinās.	Dievs	 bija	 pavēlējis	
Saviem	ļaudīm	neslēgt	nekādus	līgumus	ar	tautām,	kas	dzīvo	Kanaāna	
zemē.	Tomēr	 Jozua	nodomāja,	ka	 šie	nogurušie	ceļotāji	nebija	no	
Kanaānas,	bet	nākuši	tālu	ceļu.	

2. aina
Gibeonieši kļūst par Jozuas kalpiem
(Jozuas 9:16–27)

Fons: tas pats, kas pirmajā skatā.

Taču	 jau	pēc	 trim	dienām	 Jozua (Novietojiet figūru JW–6.)	 saprata	 savu	
kļūdu.	Šie	“nogurušie	ceļotāji”	bija	viņu	tuvākie	kaimiņi,	gibeonieši.	
Viņš	 bija	 piemuļķots,	 jo	 nebija	 lūdzis	Dieva	 palīdzību,	 pieņemot	
lēmumu.	

Dieva	 ļaudīm	vienmēr	Viņam	 jālūdz	palīdzība,	 kad	 jāpieņem	kādi	
svarīgi	lēmumi,	citādi	viņi	var	pieļaut	lielas	kļūdas,	kā	to	izdarīja	Jozua.	

CPA

Attēls 6-2

Atveriet Bībeli un izlasiet 
Bībeles pantus.
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Izraēlieši	nevarēja	lauzt	līgumu,	viņi	nedrīkstēja	ieņemt	Gibeonu	un	
nogalināt	tās	iedzīvotājus.	

Daži	 no	 Israēla	 tautas	 vidus	 kurnēja	 par	 to:	 “Kāpēc	 gan,	 lai	mēs	
viņus	 tad	nepadarām	par	 saviem	kalpiem?	Viņi	var	nest	ūdeni	un	
cirst	malku.”

Jozua	noklausījās	viņu	kurnēšanā	un	arī	izjautāja	gibeoniešus:	“Kāpēc	
jūs	mūs	piekrāpāt?”

“Mums	bija	bail,”	gibeonieši	atbildēja.

Jozua	pārdomāja	 šo	 lietu	un	nolēma	padarīt	 gibeoniešus	par	 savu	
ļaužu	kalpiem.
(Novietojiet gibeoniešus JW–43, JW–44, JW–45, JW–46.)

Taču	viņam	bija	žēl	par	pieļauto	kļūdu.

Pastāstīšu	jums	par	Robertu,	kurš	arī	kļūdījās.	Es	jums	stāstīšu,	bet	
jūs	pēc	tam	pateiksiet,		kādu	kļūdu	pieļāva	Roberts.

Roberta	skolotājs	mācīja,	ka	dzīvnieki,	putni	un	cilvēki	ļoti	pakāpeniski	
izveidojās	 tādi,	 kādi	 tie	 ir	 šodien.	Daudzu	 gadu	 laikā	 viņi	 visi	 ir	
attīstījušies	no	vienas	būtnes.	Roberts	domāja:	“Bet	tas	taču	nav	tas,	
ko	par	to	saka	Bībele.	Es	tūlīt	parādīšu	visai	klasei,	ka	skolotājam	nav	
taisnība.”	Pārliecināts	par	savu	taisnību,	Roberts	piecēlās,	lai	runātu.	
Te	piepeši	viņš	vairs	nevarēja	atcerēties	neko,	ko	gribēja	teikt.	Viņš	
piesarka,	kaut	ko	nomurmināja	un	apsēdās.	Zēns	dzirdēja,	kā	daži	
klasesbiedri	smējās.	Tikmēr	skolotājs	turpināja	mācīt	jauno	vielu.

(Pārrunās norādiet bērniem, ka Robertam bija tiesības teikt kaut ko par Dievu 
kā Radītāju. Viņa kļūda bija tā, ka viņš nelūdza Dieva palīdzību. Viņš bija 
pārāk pašpārliecināts. Viņš nebija padomājis par to, ko teiks, kad piecelsies.)

Kad	tu	mīli	savu	Kungu	Jēzu,	tad	uzticies	Viņam	un	saņem	palīdzību.	
“Paļaujies	uz	To	Kungu	no	visas	savas	sirds.”

Jozua	 atjēdzās	 pārāk	 vēlu,	 ka	 viņš	 to	 nebija	 darījis.	 Taču	Dievs	
joprojām	rūpējās	par	viņu.	Viņš	palīdzēja	Jozuam	mācīties	no	savām	
kļūdām.	

3. aina
Pieci ķēniņi sāk karu pret Jozuu
(Jozuas 10:1–6)

Fons: āra.

Gibeonas	apkārtnē	bija	vēl	citas	lielas	un	stipras	pilsētas.	Tās	pārvaldīja	
ķēniņi.
(Novietojiet ķēniņus JW-47.)

Tie	bija	stipri	un	vareni	ķēniņi,	bet	nu	viņi	bija	nobijušies.	Arī	viņi	
bija	dzirdējuši	par	spēcīgo	Israēla	Dievu.	Viņi	bija	dzirdējuši	par	to,	
kā	bija	sabrukušas	Jērikas	sienas.	Viņi	bija	dzirdējuši	par	Ajas	krišanu.	
Viņi	bija	dzirdējuši,	kā	Gibeonas	iedzīvotājiem	bija	izdevies	noslēgt	
mieru	ar	Israēlu.

Attēls 6-3
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Jaunākajiem bērniem būs 
prieks tēlot malkas un 
ūdens nešanu.



Jozua – Dieva karavīrs

40

CPA

Viens	no	ķēniņiem	bija	tik	ļoti	nobijies,	ka	aizsūtīja	ziņu	pārējiem:

“Nāciet	man	 palīgā.	Uzbruksim	 kopā	Gibeonai,	 jo	 gibeonieši	 ir	
noslēguši	derību	ar	izraēliešiem.”	

Tā	nu	ķēniņi	kopā	ar	savām	armijām	apmetās	netālu	no	Gibeonas	
gatavi	uzbrukt.

Kad	 gibeonieši	 uzzināja	 par	 draudošajām	briesmām,	 viņi	 aizsūtīja	
ziņnesi	pie	Jozuas:	“Lūdzu,	nāc	ātri	un	glāb	mūs.	Ķēniņi	ir	apvienojuši	
spēkus,	lai	mums	uzbruktu.”

4. aina
Jozua pavēl saulei apstāties
(Jozuas 10:7–27)

Fons: āra cīņu lauka fons. Pievienojiet kauju ainu – JW–48a-b-c.

Varbūt,	 ka	 Jozua	 (Novietojiet figūru JW–24.)	 drusku	 izbijās,	 dzirdot,	 ka	
šie	varenie	ķēniņi	gatavojas	kaujai	pret	viņu.	Taču	Tas	Kungs	viņu	
iedrošināja.	Viņš	teica	Jozuam:	“Nebaidies	no	viņiem.	Es	tos	visus	
esmu	nodevis	tavās	rokās.	Tu	viņus	uzvarēsi,	un	neviens	no	viņiem	
nevarēs	tev	stāties	pretim.”

Tagad	 Jozua	droši	varēja	 iet	un	cīnīties	pret	varenajiem	ķēniņiem.	
Kāpēc	lai	viņš	baidītos	par	to,	ka	citi	ķēniņi	varētu	viņam	kaut	ko	
nodarīt,	ja	ķēniņu	Ķēniņš	bija	viņa	pusē?	Dievs	teica,	ka	jau	ir	nodevis	
viņu	ienaidniekus	Jozuam.	Jozua	uzticējās	Dievam	ar	visu	savu	sirdi.	
Kristīgie	zēni	un	meitenes,	Viņš	ir	arī	jūsu	Dievs.	Viņš	ir	visvarens,	
un	Viņš	rūpējas	arī	par	jums.	Viņš	nekad	neliks	jums	vilties.	Cilvēki,	
mamma	un	tētis	vai	tavs	labākais	draugs	var	pievilt	tevi,	bet	Dievs	
nekad	nepieviļ.	Kad	tev	ir	jāpieņem	svarīgi	lēmumi	vai	jādara	grūtas	
lietas,	uzticies	Dievam	tāpat	kā	Jozua,	kad	viņš	devās	cīņā.	

Izraēlieši	devās	pretī	saviem	ienaidniekiem,	un	daudzi	no	ienaidnieku	
karavīriem	tika	nokauti.	

Ienaidnieki	 bailēs	 bēga,	 kamēr	 israēlieši	 tos	 vajāja	 vēl	 ilgu	 laiku.	
Pēkšņi	no	debesīm	sāka	krist	lieli	krusas	graudi,	nogalinot	vēl	vairāk	
ienaidnieku.

Bija	 jau	vēls.	 Izraēliešiem	vajadzēja	vairāk	 laika,	 lai	pilnīgi	 sakautu	
šos	varenos	ķēniņus	un	viņu	armijas.	 Jozua	uzrunāja	 sauli:	 “Saule	
un	mēness,	apstājieties!”	(Novietojiet figūras – saule un mēness JW–49 un JW–50.) 
Kāda	savāda	pavēle.	Dievs	to	dzirdēja	un	vienīgo	reizi	pasaules	vēsturē	
saule	palika	savā	vietā.	Izraēliešiem	nu	bija	garāka	diena,	lai	sakautu	
ienaidniekus	un	uzvarētu.

Jozua	bija	 tik	 priecīgs,	 ka	 varēja	 uzticēties	Dievam.	Dievs	 bija	 tik	
varens	un	spēcīgs.	Viņš	vienmēr	spēja	palīdzēt	Saviem	ļaudīm.	Viņš	
vienmēr	var	palīdzēt	arī	tev,	ja	tu	esi	Viņa	bērns.	Kad	tev	ir	jādara	
kaut	kas	grūts,	piemēram,	jāpastāsta	savam	draugam,	ka	esi	kristietis,	
vai	 jāpieskata	mazā	māsiņa,	 kamēr	 tavi	 vecāki	dodas	uz	viesībām,	
paļaujies	uz	Dievu.	Viņš	vienmēr	var	tev	palīdzēt.	Viņš,	lai	palīdzētu	

Attēls 6-5
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Lai bērni saskaita uzskatē 
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Trīs pilsētas – Jērika, Aja, 
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Saviem	ļaudīm,	pat	izdarīja	tā,	ka	saule	apstājās	vienā	vietā.	

Pieci	 ienaidnieku	 ķēniņi	 redzēja,	 ka	 nespēj	 uzvarēt.	Viņi	 bēga	 un	
paslēpās	alā.

“Aizveliet	alas	ieejai	priekšā	lielus	akmeņus	un	sargājiet	to.”	

Vēlāk,	 kad	 kauja	 bija	 galā,	 pieci	 ķēniņi	 tika	 izvesti	 ārā	 no	 alas	 un	
nokauti.

Visa	Israēla	tauta	zināja,	ka	tas	bija	tāpēc,	ka	Dievs	bija	ar	viņiem.	Vai	
tas	nav	brīnišķīgi,	ka	jūs	pazīstat	Kungu	Jēzu	un	zināt,	ka	Dievs	vēlas	
jums	palīdzēt?	Kad	sātans	centīsies	jūs	piemuļķot,	kad	jums	ir	jādara	
kaut	kas	grūts,	paļaujieties	uz	Dievu!	“Paļaujies	uz	To	Kungu	no	visas	
sirds	un	nepaļaujies	uz	sava	prāta	gudrību.”	(Salamana	pamācības	3:5)

Atkārtošanas jautājumi
1.	 Kāpēc	gibeonieši	gribēja	noslēgt	vienošanos	ar	Jozuu? (Viņi bija 

dzirdējuši par uzvarām pār Jēriku un Aju.)

2.	 Kā	viņi	apģērbās	un	kāpēc?	(Viņi apģērbās vecās drēbēs, lai izskatītos, 
it kā būtu nākuši tālu ceļu.)

3.	 Kāpēc	Jozua	tika	piemuļķots? (Viņš nejautāja Dievam, ko darīt un 
kā.)

4.		Kas	grib	piemuļķot	kristiešus?	(Sātans)

5.		Pabeidz	Bībeles	pantu:	“Paļaujies	uz	To	Kungu	no	visas	sirds…”	
(..un nepaļaujies uz savu prāta gudrību.” (Salamana pamācības 3:5))

6.		Kāpēc	Dieva	bērni	var	paļauties	uz	Viņu?	(Viņš ir visspēcīgs, Viņš 
nevar pievilt.)

7.	 Kas	bija	dusmīgs	par	to,	ka	gibeonieši	bija	noslēguši	miera	līgumu	
ar	Israēlu?	(Pieci ķēniņi.)

8.	 Kā	pirms	 cīņas	Dievs	 iedrošināja	 Jozuu? (Viņš to uzrunāja un 
apsolīja uzvaru.)

9.	 	 	Kas	 neparasts	 notika	 kaujas	 laikā?	 (Saule debesīs apstājās vienā 
vietā.)

10.	 Cik	 daudz	 reižu	 pasaules	 vēsturē	 kaut	 kas	 tāds	 ir	 atgadījies?	
(Vienreiz)

Aktivitāte garīgai izaugsmei
Maskēšanās

Palūdziet	 bērniem	 raksturot	 šādus	 atsevišķus	 priekšmetus:	 inde,	
ienaidnieks,	elektrības	vads,		noziedznieks	un	traks	dzīvnieks.	Vairāki	
bērni	pastāsta	par	katru	lietu,	kā	tā	var	būt	nomaskēta.	Piemēram,	

Visi kopā atkārto Bībeles 
pantu.

CPA

Atkārtošanas spēle
Apslēptās briesmas 
Izgrieziet 12 četrstūrus. 
Sanumurējiet 6 kartītes 
no 1 līdz 6. Pārējās 6 
sanumurējiet no – 1 
līdz – 6. Apgrieziet 
kartītes otrādi. Sadaliet 
bērnus 2 komandās. 
Viena komanda būs X, 
otra 0. Kad bērns atbild 
uz jautājumu pareizi, viņš 
norāda uz vienu kartīti. Uz 
kartītes uzzīmē koman-
das zīmi. Spēles beigās 
komandas saskaita 
punktus.

Bērni kopā ar jums atkārto 
lūgumu Dievam.
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draugs	tenko	par	tevi	un	uzvedas	kā	ienaidnieks;	noziedznieks	var	
būt	 kāds,	 kuram	 tu	 uzticies.	 	 Pajautājiet	 bērniem,	 kā	 viņi	 var	 būt	
pārliecināti,	ka	cilvēks	vai	situācija	ir	bīstama,	pirms	viņi	cieš	no	to	
sekām.	 	Atsaucieties	 uz	 Salamana	pam.	 3:5–6	un	 	 aiciniet	 bērnus	
gudrību	meklēt	pie	Dieva.
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6. stunda

Rakstu vietas
4.	Mozus	13:17–33;	

Jozuas	14:1–15;		

Jozuas	23:1–24:26

Centrālā patiesība
Šajā	nodarbībā	atkārto	iepriekšējās	piecās	nodarbībās	
mācītās	patiesības.

Noslēd	ar	patiesību	“Dievs	paņems	Savus	bērnus	
uz	Debesīm”.

(Nodarbības	 plānā	 CP	 atzīmētas	 ar	 cipariņiem	
atbilstoši	attiecīgajai	stundai.)

Pielietojums
Atkārto	iepriekšējo	stundu	pielietojumus.

Bībeles pants
Atkārto:	1.	Pētera	1:16	un	Salamana	pamācības	3:5.

Uzskate
	 Attēli:	1–2;	6–2	un	6–6

vai

	 figūras:	 JW–3;	 JW–6;	 JW–7;	 JW–9;	 JW–10	un	
JW–51.

	 Foni:	 sadaliet	 tāfeli	 trīs	 daļās	 ar	 divu	 dzijas	
gabaliņu	palīdzību	–	katru	daļu	izmantojiet	savai	
ainai	 un,	 ja	 iespējams,	 piestipriniet	 piemērotu	
vairogu	līdzās	katrai	ainai.

	 Sagatavojiet	 sesto	 vairogu	 ar	 uzrakstu	 “Dievs	
paņems	Savus	bērnus	uz	Debesīm”.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Ieliec	trūkstošo	vārdiņu.

Notikumu attīstība

	 1.	Kālebs	un	Jozua	izlūko	Kanaānas	zemi.

	 2.	Viņi	uzticas,	ka	Dievs	viņiem	dos	šo				 	
					zemi.		   CP5A 
3.	Cilvēki	baidās.

	 4.	Četrdesmit	gadu	vēlāk	Kālebs	un	Jozua		 		
				ieiet		Kanaāna	zemē.	             CP2A  

	 5.	Kālebs	lūdz	sev	kalnu.

	 6.	Jozua	iedala	kalnu.

	 7.	Kālebs	izdzen	ienaidniekus.		 	CP3A 
8.	Jozua	uzrunā	cilvēkus.				          CP4A

	 9.	Viņš	aicina	cilvēkus	izvēlēties.								CPN          

Kulminācija

Jozua	saka:	“Es	un	mans	nams...”

Noslēgums

Cilvēki	apsola	kalpot	Dievam.

Jozua	iezīmē	šo	vietu	ar	akmeņiem.

Jozua	mirst.																																							  CPA

Jozua atvadās no cilvēkiem
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CP5A

CP2A

Stunda
(Piemērojiet dotās idejas, izmantojot pārus, kuri jūsu bērniem ir pazīstami.)

Es	 teikšu	kāda	 labi	pazīstama	varoņa	vārdu.	 Jums	būs	 jāpasaka	 šī	
varoņa	pārinieks.	Piemēram,	Sarkangalvīte	un	__________.	(Vilks)

Toms	un	__________.	(Džerijs)

Trīs	siventiņi	un	__________	.(Vilks) 

Jozua	un	________	.(Kālebs)

1. aina
Izlūki atgriežas pie Mozus
(Jozuas 14:7–9, 4. Mozus 13:17–33)

Fons: vienkāršs, bet sadaliet to trīs daļās.

Jā,	Kālebs	un	Jozua	kopā	gāja	aizraujošajā	izlūkgājienā	uz	Kanaānu.	
Tur	viņi	atrada	svaiga	ūdens	strautiņus	un	labus	augļus	ēšanai	–	vīģes,	
granātābolus	un	milzīgas	vīnogas.	Taču	viņi	arī	ievēroja,	ka	vīri	tur	bija	
lielāki	par	viņiem	pašiem.	Viņi	šos	vīrus	nosauca	par	gigantiem.
Kā atgādinājumu novietojiet figūras – izlūki ar vīnogām JW–3.

Pēc	tam	kad	Kālebs,	Jozua	un	pārējie	desmit	izlūki	bija	četrdesmit	
dienas	izlūkojuši	šo	zemi,	viņi	atgriezās	atpakaļ	pie	Mozus	un	pārējiem,	
kas	gaidīja,	kādas	ziņas	viņi	atnesīs.

Izlūki	pastāstīja	Mozum	un	pārējiem,	ka	zeme,	kuru	viņi	bija	skatījuši,	
ir	bagāta,	pilna	ar	daudz	labām	ēdamām	lietām.	

Taču	viņi	piebilda,	ka	tur	bija	giganti	un	labi	nocietinātas	pilsētas.

Cilvēki	bija	nobijušies.	Viņi	bija	pārliecināti,	ka	nekad	nevarēs	sakaut	
gigantus.

Bet	Kālebs	teica:	“Iesim	un	ieņemsim	šo	zemi.	Mēs	to	varam.”	Kālebs	
zināja,	ka	Dievs	viņiem	bija	apsolījis	šo	zemi.	Gan	viņš,	gan	Jozua	
zināja,	ka	viņi	var	paļauties	uz	Dievu.	Tas	ir	tas,	ko	mēs	mācījāmies	
pagājušajā	nodarbībā.	“Dievs	grib,	lai	mēs	paļaujamies	uz	Viņu.”

Ja	 tu	 esi	Dieva	 bērns,	 tev	 nevajag	 uztraukties	 un	 baidīties.	Vai	 ir	
kaut	kas,	kas	sagādā	tev	rūpes?	Pastāsti	par	to	Dievam	un	lūdz	Viņa	
palīdzību.	

Viņš	nevar	tev	atteikt.	Arī	Kālebs	un	Jozua	bija	par	to	pārliecināti,	
pat	 tad,	 kad	 pārējie	 spiegi	 teica:	 “Mēs	 nevaram	 iet	 un	 cīnīties	 ar	
šiem	cilvēkiem.	Mēs	redzējām,	ka	viņi	 ir	giganti.	Mēs	viņu	priekšā	
izskatījāmies	kā	siseņi.”

Neskatoties	 uz	 to,	 ko	 šie	 nobijušies,	 šaubīgie	 ļaudis	 teica	 pirms	
četrdesmit	gadiem,	ienaidnieki	neaiztika	Dieva	ļaudis.	Dievs	parūpējās,	
lai	Viņa	 ļaudis	 atrastos	 tālu	no	visām	briesmām.	Viņš	 rūpējas	par	
visiem	Saviem	bērniem,	 lai	viņi	atrastos	drošībā	no	briesmām,	no	
sātana	varas	un	plāniem,	no	soda	par	grēkiem.	Vai	tu	vari	atcerēties	
Bībeles	pantu,	kas	saka	mums,	ka	mēs,	kas	piederam	Jēzum	Kristum,	

Attēls 1-2
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CP3A

nekad	netiksim	sodīti	par	saviem	grēkiem?	Pareizi,	tas	ir	Romiešiem	
8:1.	Atkārtosim	to	visi	kopā.

2. aina
Kālebs runā ar Jozua
(Jozuas 14:6–16)

Novietojiet figūras Jozua – JW–7 un Kālebs – JW–9.

Jozua	un	Kālebs	bija	divi	vecākie	vīri	Israēla	tautas	vidū.	Pārējie	bija	
to	cilvēku	bērni,	kas	pirms	tam	bija	kurnējuši	tuksnesī.	Kādu	dienu	
Kālebs,	Jozuas	vecais	draugs,	atnāca	viņu	apciemot.

	“Jozua,”	viņš	teica,	“es	gribu	tev	atgādināt	apsolījumu,	kuru	man	
deva	Mozus	pirms	četrdesmit	pieciem	gadiem.	Atceries,	kad	mēs	šeit	
bijām	atnākuši	kā	izlūki,	Mozus	man	apsolīja	iedalīt	zemi	šajā	pakalnu	
zemē.	Kopš	tās	dienas	es	esmu	paklausījis	Tam	Kungam	no	visas	
sirds.	Kaut	gan	man	jau	ir	astoņdesmit	pieci	gadi,	es	esmu	stiprs	un	
vesels.	Es	zinu,	ka	tajā	kalnainajā	zemē	dzīvo	mūsu	ienaidnieki,	taču	
es	esmu	pārliecināts,	ka	mēs	spēsim	viņus	no	turienes	izdzīt.”

Jozua	iedalīja	Kālebam	tos	pakalnus,	kas	viņam	bija	apsolīti.	Neilgi	
pēc	tam	visi	ienaidnieki	bija	izdzīti,	un	Kalebs	uzvarēja	visās	kaujās	
pret	 viņiem.	 “Dievs	 dod	 Saviem	bērniem	uzvaru.”	Vai	 jūs	 varat	
nosaukt	dažas	no	tām	lietām,	pret	kurām	mums	kā	kristiešiem	iznāk	
cīnīties?	Lepnums,	 egoisms,	 slikti	 vārdi,	 slinkums,	 slikti	 ieradumi.	
Dažādiem	 cilvēkiem	 ir	 dažādas	 cīņas,	 taču	neviena	nav	par	 grūtu	
Tam	Kungam.	

Varbūt,	ka	kopš	tās	reizes,	kad	mēs	par	to	mācījāmies,	kādam	ar	Dieva	
palīdzību	ir	izdevies	izcīnīt	lielu	uzvaru,	par	kuru	jūs	gribētu	pastāstīt	
arī	pārējiem. (Dodiet bērniem iespēju to darīt.) 

Daudz	reižu	savas	dzīves	laikā	Kālebs	bija	uzticējies	Dievam	un	guvis	
uzvaras.	Tagad	viņš	ar	savu	ģimeni	laimīgi	bija	apmeties	savā	kalna	
mājiņā.	Un	Kanaānā	bija	miers.

3. aina
Jozuas atvadu vārdi cilvēkiem
(Jozuas 23:1–24:15)

Novietojiet figūras Jozua JW–51, israēliešu vadītāji JW–6 un Iszraēla tauta JW–10.

Pagāja	daudzi	gadi.	Jozua	nu	jau	bija	simts	desmit	gadu	vecs.	Viņš	
zināja,	ka	drīz	būs	jāmirst	un	jāiet	pie	Dieva	uz	mūžīgiem	laikiem.	
Taču	pirms	tam	viņš	gribēja	vēl	pateikt	kaut	ko	saviem	ļaudīm.

Sasaucis	visus	vadītājus,	Jozua	viņus	uzrunāja:	“Jūs	esat	redzējuši	visu,	
ko	Tas	Kungs	ir	darījis.	Viņš	ir	cīnījies	par	mums.	Visi	ienaidnieki,	kas	
ir	palikuši,	tiks	padzīti,	taču	jums	ir	jābūt	stipriem	un	drosmīgiem	pildīt	
visu,	kas	 ir	rakstīts	Bauslības	grāmatā.	Nepielūdziet	svešus	dievus,	
kurus	pielūdza	šīs	zemes	iedzīvotāji.	Ja	jūs	nepaklausīsiet	Dievam	un	
novērsīsieties	no	Viņa,	pār	jums	nāks	briesmīgs	sods.”	Jozua	atgādināja	
cilvēkiem,	ka	no	viņiem	tiek	gaidīts	pilnīgi	atšķirīgs	dzīves	veids	nekā	
ir	apkārtējām	tautām.	Viņš	tiem	pavēlēja	būt	svētiem.
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Kāpēc	Dieva	bērniem	 jābūt	 svētiem?	Tāpēc,	 ka	Dievs,	 viņu	Tēvs	
ir	svēts	un		Viņš	pavēl	būt	svētiem.	Ja	tu	saki,	ka	esi	kristietis,	tad	
tavai	dzīvei	vajadzētu	parādīt,	ka	tu	vēlies	darīt	to,	kas	ir	pareizi	un	
labi.	Bieži	vien	tas	pilnīgi	atšķirsies	no	tā,	ko	dara	citi.	Viņiem	tas	
var	nepatikt,	taču	Dievam	tas	patiks.	Jozua	patiesi	vēlējās,	lai	cilvēki	
dzīvotu	paklausībā	Dievam	savā	jaunajā	zemē.

Jozua	teica	cilvēkiem,	ka	viņiem	ir	jānolemj	kaut	kas	ļoti,	ļoti	svarīgs.	
Viņš	 teica,	 ka	 tiem	 ir	 jānolemj,	 vai	 viņi	 kalpos	 elku	 dieviem	 vai	
vienīgajam,	patiesajam	Dievam,	kas	izveda	viņus	no	Ēģiptes	un	deva	
šo	brīnišķīgo,	jauno	mājvietu.	Viņš	tos	izaicināja:

“Šodien	jums	ir	jāizvēlas,	kam	jūs	gribat	kalpot.	Kas	attiecas	uz	mani	
un	manu	ģimeni,	tad	mēs	izvēlamies	kalpot	Tam	Kungam.”	

Tas	 bija	 par	maz	 –	 vienkārši	 klausīties	 Jozuā,	 cilvēkiem	 pašiem	
vajadzēja	izdarīt	izvēli.	Tieši	tāpat	ir	ar	dažiem	zēniem	un	meitenēm	
Labās	Vēsts	 pulciņā	 vai	 svētdienskolā.	 Jūs	 esat	 daudz	mācījušies,	
ko	 nozīmē	būt	Dieva	 bērnam.	 Jūs	 esiet	 klausījušies,	 taču	 neesiet	
uzticējušies	Jēzum	Kristum	kā	savam	Glābējam.	Dievs	saka:	“Izdari	
izvēli	šodien!”	Ja	tu	esi	pārliecināts,	ka	gribi	būt	Dieva	bērns,	tad	tagad	
tu	vari	uzticēties	Jēzum	Kristum.	Dievs	 ir	apsolījis:	“Bet	cik	Viņu	
uzņēma,	Viņš	deva	iespēju	kļūt	par	Dieva	bērniem.”	(Jāņa	1:12)	Saki	
Viņam:	“Kungs	Jēzu,	lūdzu,	piedod	man	manus	grēkus.	Es	zinu,	ka	Tu	
miri	manis	dēļ.	Es	gribu	būt	Dieva	bērns.	Es	gribu	kalpot	Dievam.”	

Jozua	 teica,	 ka	 viņš	 kalpos	Dievam.	Cilvēki	 atbildēja:	 “Mēs	 arī	
kalposim	Tam	Kungam,	jo	Viņš	ir	mūsu	Dievs.”

Tad	Jozua	ar	cilvēkiem	noslēdza	derību.	Viņš	Dieva	Likumu	grāmatā	
ierakstīja	vārdus.	Zem	tuvākā	ozola	viņš	novietoja	lielu	akmeni.	Šim	
akmenim	vajadzēja	būt	par	atgādinājumu	apsolījuma	derībai,	kuru	
viņi	šeit	bija	noslēguši.

Neilgi	pēc	tam	Jozua	nomira.	Dievs	bija	bijis	kopā	ar	Jozuu	visu	laiku.	
Viņš	bija	stiprinājis	to	un	devis	viņam	daudzas	uzvaras.	Tagad	beidzot	
Jozuas	kaujas	bija	izcīnītas	un	viņš	varēja	doties	pie	sava	Kunga	uz	
mūžīgiem	 laikiem.	Taču	 tie	 nav	 tikai	 slavenie	Bībeles	 varoņi,	 kas	
dodas,	lai	būtu	kopā	ar	To	Kungu.	Dievs	visus	Savus	bērnus	vedīs	
uz	Debesīm.	Tur	nebūs	vairs	nekādu	skumju,	sāpju	vai	nāves.	Tā	ir	
prieka	un	laimes	pilna	vieta.	Ja	tu	esi	Dieva	bērns,	tad	arī	tu	tur	būsi.	
Tu	uz	mūžīgiem	laikiem	būsi	ar	Dievu	un	Kungu	Jēzu,	un	visiem	
pārējiem	Dieva	bērniem.	Arī	 Jozua,	kuru	mēs	pēdējo	nedēļu	 laikā	
esam	iepazinuši,	tur	būs!

Atkārtošanas jautājumi
Sadaliet	bērnus	divās	komandās	un	dodiet	viņiem	laiku	sagatavot	sešus	
jautājumus	par	 Jozua	dzīvi.	Mērķis	 ir	 sagatavot	grūtus	 jautājumus.	
Pretinieku	 komandas	 uzdod	 šos	 jautājumus	 viena	 otrai.	 Uzvar	
komanda,	kurai	ir	vairāk	pareizu	atbilžu.
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Telts fons

Telts	fonu	izgatavo	no	gaiša	vienkrāsaina	vai	svītraina	flaneļa	auduma.	Iegriež	pa	līniju	vidū.	Izmanto	melnu	vai	
citu	tumšu	fonu.



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
Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas nākt pie Kristus
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