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Ievads
Centrālās Patiesības mācīšana
Skolotāja pienākums ir mācīt vairāk nekā tikai Bībeles stāsta sižetu. Ir absolūti nepieciešams, lai katrs bērns, 
klausoties stāstu, iemācītos kādu patiesību, kas viņam palīdzētu ikdienas dzīvē. Protams, mēs nevaram 
vienā stundā mācīt visas Bībeles patiesības, kas atklātas šajā stāstā. Tāpēc mums ir jāizvēlas viena centrālā 
patiesība katrai stundai. To māca, savijot kopā ar stāsta notikumiem. Lai būtu vieglāk atpazīt tekstā vietas, 
kur tiek mācīta centrālā patiesība, tās atzīmētas ar burtiem CP. Šī atzīme ir arī stundas plānā. Tekstā tiek 
lietoti šādi saīsinājumi:

CP – nodarbības centrālā patiesība;

CPN – pielietojums neatpestītiem bērniem;

CPA – pielietojums atpestītiem bērniem.

Lai būtu skaidrāk saprotams, kurai bērnu grupai pielietojums domāts, ieteicams  lietot, piemēram, šādas 
ievadfrāzes: “Ja tu neesi lūdzis Kungu Jēzu, lai Viņš piedod tavus grēkus...” vai “Kristieti, tev...”.

Ļoti noderīgi centrālo patiesību uzrakstīt uz atsevišķas papīra lapas, lai bērni to varētu izlasīt.

Šī stundu sērija nav īpaši evaņģelizējoša, tomēr evaņģēlija vēsts ir iekļauta vairākās vietās. Jūs varat uzsvērt 
glābšanas nepieciešamību citās programmas daļās. Piemēram, dziesmās vai  stāstos par misionāriem.

Kad iepazīstināt bērnus ar evaņģēlija vēsti, dodiet viņiem iespēju atsaukties aicinājumam nekavējoties. Viņi 
var izdarīt izvēli  tūdaļ vai arī vēlāk. Starp bērniem būs arī tādi, kuriem būs nepieciešama palīdzība. Viņiem 
var būt kādi jautājumi vai arī nepieciešams iedrošinājums. Ir ļoti svarīgi, lai neatpestītie bērni saprastu, ka 
jūs esiet viņiem pieejams (-a), ja viņiem ir kāda garīga problēma, un jo īpaši, ja viņi grib pieņemt Jēzu Kristu 
kā savu Glābēju. Arī atpestītiem bērniem ir neskaidri jautājumi un grūtības ikdienas dzīvē. Viņi vēl nespēj 
paši atrast atbildes Bībelē. Šo iemeslu dēļ jums ir jādara zināms bērniem, ka esat gatavs (-a) viņiem palīdzēt.

Vienmēr dariet sevi pieejamu pēc aicinājuma pieņemt Jēzu kā savu Glābēju, bet nekad neizdariet uz bērnu 
spiedienu, it kā viņš nevarētu patstāvīgi pieņemt Jēzu bez jūsu palīdzības. 

Piemērs, kā darīt sevi pieejamu neatpestītam bērnam

“Vai tu patiesi vēlies dzīvot Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es priecāšos tev to paskaidrot no Bībeles. 
Atnāc pie manis pēc nodarbības. Atceries, es nevaru tevi atbrīvot no grēka, bet es varu tev palīdzēt saprast, 
kā tu vari nākt pie Jēzus. Nāc un apsēdies šeit zem koka.”

Piemērs, kā darīt sevi pieejamu atpestītam bērnam

“Ja tu tici Jēzum Kristum kā savam Glābējam un par to nekad neesi ar mani runājis, lūdzu, dari man to 
zināmu. Es pēc nodarbības stāvēšu ... (norādiet vietu). Es ļoti vēlētos zināt, ja tu esi pieņēmis Jēzu kā savu 
Glābēju, lai es varētu par tevi lūgt un varbūt arī tev palīdzēt.”

Darīt sevi pieejamu

Bībeles panti
Bībeles panti iegaumēšanai doti tekstā. Ja mācāt šīs stundas kā stundu sēriju, tad varat izvēlēties dažus 
pantus un mācīt tos vairākas nodarbības pēc kārtas. 

Atkārtošanas jautājumi
Jautājumi ir doti teksta beigās. Atkārtošana stundā parasti ir jautra, un tajā ir lieliska iespēja uzsvērt mācīto. 
Atkārtošanas laikā jūs varat arī noskaidrot, ko bērni ir pārpratuši vai nav sapratuši. Tagad ir laiks labot 
viņu izpratni.
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Pārskats

Pielietojums Bībeles pantsCentrālā 
patiesībaStunda

Izraēliešu tautas 
lauztais solījums  
uzticīgi kalpot 
Dievam
Jozuas 24
Soģu 1
Soģu 2:1–23

Debora un 
Baraks atbrīvo 
izraēliešus
Soģu 4:1–24
(Deboras dziesma 
Soģu 5:1–3)

Gideons mācās 
būt drosmīgs
Soģu 6:1–40

Dievs pavēl: “Tev 
būs Dievu, savu 
Kungu, mīlēt 
no visas sirds, 
dvēseles, spēka un 
prāta.”

Atpestītajiem: Neļauj, lai cilvēki  vai 
kādas citas lietas tev kļūtu  
svarīgākas par Dievu.

Neatpestītajiem: Atzīsti, ka esi bijis 
nepaklausīgs Viņa pavēlei 
un nāc pie Kristus, lai tiktu 
glābts.

“Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no 
visas sirds un no visas dvēseles, un no 
visa sava prāta.” Mateja 22:37

Dievs ir Kungs 
pāri visiem.

Atpestītajiem: Ticēt, ka Viņš palīdzēs, 
kaut arī cilvēki ir pret tevi,  
tāpēc ka  tu esi kristietis.

Neatpestītajiem: Ticēt, ka Kristus 
var salauzt grēka un   
sātana spēku tavā dzīvē.

Atkārto Mateja 22:37.

“Tad nu padodieties Dievam, stājieties 
pretim velnam, un viņš bēgs no jums; 
tuvojieties Dievam, tad Viņš tuvosies 
jums.” Jēkaba 4:7–8

Gideons un 
300 vīru pret 
midiāniešiem
Soģu 7:1–25; 
8:22–23; 8:28

Ikviens patiess 
kristietis ir kareivis.

Atpestītajiem: Nepamet sardzi, bet   
esi modrs!

Neatpestītajiem: Mainies, uzticoties   
Kristum  kā Pestītājam!

“Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet 
ar manu Garu!” – saka Tas Kungs 
Cebaots.” Cakarijas 4:6b

Dievs izvēlas 
Simsonu
Soģu 13:1–15:20

Dievam ir īpašs 
plāns katram kris-
tietim.

Atpestītajiem: Tu iegūsi vairāk, ja  
ļausi Jēzum  īstenot Savu 
plānu tavā dzīvē.

Neatpestītajiem:  Tu sāksi atklāt Dieva  
plānus, kad sāksi uzticēties 
Jēzum Kristum.

“Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, 
to pabeigs  līdz Kristus Jēzus dienai.” 
Filipiešiem 1:6

Atpestītajiem: Paklausi un uzticies  
Dievam  cīņā ar  sātanu.

Neatpestītajiem: Tu kļūsi Viņa 
kareivis, ja  ticēsi, ka Jēzus  
Kristus tevi izglābs.

Esi tāds Kristus 
kareivis kā Gi-
deons.   
 

Simsons un 
Delīla 
Soģu 16:4-31

Grēcīgie soļi ved 
prom no Dieva.

Atpestītajiem: Nāc atpakaļ pie   
Dieva, izsūdzi Viņam   
savus grēkus.

“Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā 
miglu un lieku izklīst taviem grēkiem 
kā mākonim. Atgriezies pie Manis, jo 
Es tevi atpestīšu!”
Jesajas 44:22
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1. stunda
Izraēliešu tautas lauztais solījums

Rakstu vietas
Jozuas 24

Soģu 1

Soģu 2:1–23

Centrālā patiesība
Dievs pavēl: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt 
no visas sirds, dvēseles, spēka un prāta.”

Pielietojums
Atpestītajiem:  Neļauj, lai cilvēki vai kādas lietas 

tev kļūtu svarīgākas par Dievu.

Neatpestītajiem:  Atzīsti, ka esi bijis nepaklausīgs 
Viņa pavēlei un nāc pie Kristus, lai 
tiktu glābts.

Bībeles pants
 “Tev būs Dievu savu Kungu mīlēt no visas sirds 
un no visas dvēseles, un no visa sava prāta.” 
Mat. 22:37

Mēs iesakām  Bībeles pantu mācīt pirms stāsta.

Uzskate
	Attēli: 1–1, 1–2, 1–3, 1–4, 1–5 un 1–6
vai
	 figūras: JD-1, JD-2, JD-3, JD-4, JD-5, JD-6, 

JD-7, JD-8, JD-9a, JD-9b un JD-10.

Stundas vadlīnijas

Ievads
Jozua māca vēsturi.

Notikumu attīstība

1. Jozua apsolās kalpot Tam Kungam. 

2. Israēls apsolās kalpot Tam Kungam.   CP 

3. Jozua mirst.

4. Izraēlieši lūdz Dieva padomu.       CP
5. Dievs dod norādījumus un uzvaru.

6. Nākošā paaudze pievēršas elkiem.   CPN                                                            

7. Ierodas Tā Kunga eņģelis.

8. Izraēliešu nožēla.

9. Izraēlieši atgriežas pie elkiem.       CP

Kulminācija
10. Dievs dod panākumus viņu ienaidniekiem. 
                   CPA

Noslēgums
Dievs dod viņiem soģus.
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Stunda
1. aina
Kurš ir tavs mīļākais mācību priekšmets skolā? Matemātika? 
Ģeogrāfija? Vizuālā māksla? Tev patīk vēsture? Jozua pasniedza 
izraēliešiem lekciju vēsturē.
Novieto Jozua (JD-1), izraēliešus (JD-2) un pilsētu (JD-4) uz tāfeles.

Viņš atgādināja tiem, ko Dievs bija darījis Ābrahāmam. 
(Ja bērni zina par Ābrahāmu, pajautājiet, ko Dievs darījis viņam, dodams zemi, dēlu utt.)

Viņš stāstīja vēlreiz, kā Dievs brīnišķīgi izglāba Savus ļaudis no 
Ēģiptes. Daudzi no viņiem vēlreiz varēja dzirdēt, kā viņu līderis 
šķērsojis Jordānas upi, lai tagad atrastos šeit – Kanaāna zemē.

Jozua turpināja: “Dievs teica jums: “ES jums devu zemi, kuru tu 
nebiji iekopis, un pilsētas, kuras tu nebiji uzcēlis, un jūs tanīs dzīvojat, 
vīna kalnus un olīvkoku dārzus, kurus jūs nebijāt dēstījuši.”” (Joz. 
24:13)

Izraēlieši zināja, ka tā ir patiesība, varbūt viņi, piekrītot māja ar 
galvām. Jozua vēl nebija beidzis. Viņš brīdināja: “Atmetiet svešos 
dievus un kalpojiet Tam Kungam!”

Esiet prātīgi! Kāpēc viņiem vajadzēja pielūgt akmens dievus, ja 
viņi pazina patieso dzīvo Dievu? Daudzus gadus viņi bija redzējuši 
Viņa spēku un varu, bija piedzīvojuši, ka Dievs rūpējas par Saviem 
ļaudīm. Viņi arī zināja Dieva pavēli: “Tev nebūs citus dievus turēt 
Manā priekšā!” (2. Moz. 20:3) Vai izraēlieši sekoja Jozua padomam?

Jozua pats gāja pa pareizo ceļu. Viņš paziņoja: “Es un mans nams – 
mēs kalposim Tam Kungam.” (Joz. 24:15)

Ļaudis sekoja viņa piemēram: “Mēs arī kalposim Tam Kungam, jo 
Viņš ir mūsu Dievs,” viņi apsolīja.

Tieši tā vajadzētu rīkoties arī tev un man. Vienīgi Tas Kungs ir 
Dievs. Viņš ir liels un varens, laipns un mīlošs. Ikvienam cilvēkam 
virs zemes Viņš ir jāmīl. Bet tā nenotiek. Mēs dažreiz atskārstam, 
ka draugi mums ir svarīgāki par Dievu. Vai tavi draugi kādreiz ir 
pierunājuši tevi iet kaut kur bez vecāku atļaujas? Tas pierāda, ka 
draugi tev ir svarīgāki nekā Dievs. Mēs varam pavadīt veselu dienu 
vai nedēļu, nedomājot par Dievu. Tas ir apvainojums Dievam, kurš 
mūs ir radījis. Tā ir nepaklausība Viņa pavēlei. Vai tu vari sacīt līdz 
ar mani: “Tev būs mīlēt Dievu savu Kungu...” Vai tu vienmēr turi 
Dievu pirmajā vietā? Nē!  Arī es to nedaru, arī izraēlieši to nedarīja, 
bet tagad viņi apņēmās kalpot Dievam. 

Jozua zināja, ka cilvēkiem būs grūti turēt solījumus, jo vēl bija daudz 
ļaužu Kanaānā, kuri pielūdza citus dievus. Jozua sacīja: “Es uzcelšu 
šeit akmeni, kas atgādinās jūsu solījumu.”

Attēls 1–1

 CP
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2. aina
Neilgi pēc tam Jozua nomira. Izraēlieši ļoti skuma, jo viņš bija lielisks 
vadonis, bet Dievs joprojām bija viņu Dievs un Viņš bija ar tiem. 
Daudzi no ļaudīm turēja savu solījumu sekot Tam Kungam. Tas 
noteica arī veidu, kā viņi risināja problēmas.

Šajā zemē bija daudz kanaāniešu, kuri pielūdza elkus. Dievs bija 
devis Kanaānu Saviem ļaudīm un bija licis iznīcināt kanaāniešus. Kā 
izraēlieši to pildīja? Viņi rīkojās gudri un jautāja  Dievam, lai Viņš 
parāda, kā rīkoties. Atkal un atkal Dievs  izraēliešiem norādīja, pret 
ko ir jācīnās. Vai viņiem bija panākumi? Jā, pat tad, kad viņi cīnījās ar 
milžiem. Bībelē apraksīts viņu panākumu noslēpums: (izlasa  Soģu 1:22) 
“Tas Kungs bija ar viņiem.” 

Izraēlieši, kuri vēl atcerējās uztraucošo Jordānas upes šķērsošanu uz 
Kanaānas zemi, nomira. Viņu bērni zināja nostāstus par to, kas bija 
noticis. Viņiem bija mācīts par Dievu, bet viņi arī redzēja, ka viņu 
kaimiņi pielūdza elkus.
Novieto elkus (JD-3) un izraēliešu lūdzējus (JD-9a un JD-9b).

Viņi redzēja dejošanu un dzeršanu, kad šie dievi tika pielūgti. Izraēlieši 
sāka pievienoties viņiem un arī pielūdza svešus dievus.

Ja jūs viņiem jautātu: “Vai jūs ticat Tam Kungam Dievam?”, viņi 
varētu atbildēt: “Jā, protams.” Bet viņi mēģināja dalīt savu mīlestību 
un pielūgt arī citus dievus. Kāpēc tas ir neiespējami? (Lai bērni pasaka 
dažus piemērus.) Cilvēki  joprojām mēģina to darīt. Viņi mēģina dot 
Dievam kādu mazu daļiņu no savas dzīves. Viņi iet baznīcā, varbūt 
skaita lūgšanas, un tas ir viss. Viņi dara to, ko grib, un nekad neņem 
vērā Dieva gribu. Vai tu esi tiem līdzīgs? Būt kristietim nozīmē, ka 
Dievs ir galvenais. Viņš bija iesākumā. Varbūt tu atzīsti, ka tev nav 
bijis laika Dievam, un tu to nožēlo. Dievs saka: “Tāpēc nožēlojiet 
savus grēkus un atgriezieties, lai jūsu grēki tiek izdeldēti.” (Ap.d. 
3:19) Pieņemot, ka Dievs to saka par taviem grēkiem, atgriezies no 
tiem un uzticies Kungam Jēzum Kristum kā savam Pestītājam! Tad 
arvien vairāk un vairāk tu iemācīsies mīlēt Dievu ar visu savu sirdi. 
Es vēl mācos. Es patiešām vēlos vairāk mīlēt Dievu. Bet izraēlieši tā 
nedarīja. Viņi arvien vairāk un vairāk pavadīja laiku, pielūdzot elkus, 
un sāka dzīvot tā, kā dzīvoja kanaānieši.

3. aina
Dievs bija ļoti apbēdināts un sūtīja ziņnesi.
Novieto izraēliešus (JD-2) un eņģeli (JD-5).

Mēs nezinām, kāds viņš izskatījās, bet cilvēki nepārprotami zināja, ka 
tas bija viņš. Bībele saka: “Tā Kunga eņģelis.” Esmu pārliecināts, ka 
iestājās klusums, kad eņģelis nodeva ziņu no Dieva: “Es jums teicu 
nebiedroties ar pagāniem, Es liku jums iznīcināt viņu altārus un dievus, 
bet jūs Mani nepaklausījāt. Es vairs nebūšu ar jums un nepalīdzēšu. 

 CPN

CP

Attēls 1–2

Daudzi Bībeles pētnieki 
domā, ka šis notikums ir  
Kristus parādīšanās pirms 
iemiesošanās.
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Viņi būs kā ērkšķi jūsu sānos, un viņu dievi būs kā slazda valgs jums.”

Ja jūs tur būtu, kā jūs justos? Bībele stāsta, ka izraēlieši sāka raudāt 
un sauca uz Dievu.
Pārvieto figūras (JD-2 apmaina ar raudošiem izraēliešiem JD-6).

Viņi upurēja Dievam jēru (novieto JD-7 un JD-8), un likās, ka kaut kas 
mainīsies. 

Bēdīgi, bet izmaiņas bija mazas. Viņi draudzējās ar kanaāniešiem un 
turpināja pielūgt svešus dievus. Viņi raudāja tāpēc, ka eņģelis pateica 
patiesību par viņiem, nevis tāpēc, ka nožēlotu to, ko bija darījuši. Īsu 
brīdi likās it kā viņi mainītos, bet tā nebija. 
Noņem visus uzskati.

Ja tu neesi atpestīts, Dievs vēlas, lai tu zinātu, cik nepareiza ir bijusi 
tava dzīve.

Viņš grib, lai tu pilnīgi mainītos. Ja arī tu to vēlies, tad saki Viņam 
to. Tici, ka Jēzus nomira tavā vietā par taviem grēkiem, kā ir rakstīts 
Bībelē: “Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ 
satriekts.” (Jes. 53:5.) Viņš ir dzīvs. Un Viņš spēj tevi glābt un izmainīt, 
ja tu uzticies Viņam. Vai tu to vēlies? Ja tev ir jautājumi, tu varētu man 
tos uzdot. Kad pārējie aizies, lūdzu, nāc (norāda vietu), un es ar prieku 
aprunāšos ar tevi – ir ļoti svarīgi, lai tu saprastu, kā  vari pieņemt Jēzu. 
Ja tu vēlies mīlēt Dievu un Viņam paklausīt, tad tu kļūsi par patiesu 
kristieti – tas ir tas, kas bija vajadzīgs izraēliešiem.

4. aina
Novieto izraēliešu lūdzējus (JD-9a un 9b) un elkus (JD-3).

Dieva brīdinājumi piepildījās. Izraēlieši gāja kaujā un tika sakauti. 
Viņu ienaidnieki pastāvīgi uzbruka (novieto ienaidnieka figūru JD-10). Kāpēc 
tā notika? (Atļaut bērniem atbildēt.) Kaut tikai viens izraēlietis būtu palicis 
paklausīgs Dievam! Mums, kas esam kristieši, jāuzmanās neatļaut 
cilvēkiem vai kādām lietām ieņemt Dieva vietu. Tas var notikt arī tā, 
ka mēs to paši gandrīz nepamanām. 

Jānis bija kristietis un prasmīgs peldētājs. Viņš piedalījās daudzās 
sacensībās. Viņš bieži, cik vien varēja, trenējās peldēšanā. Kādu dienu 
Bībeles pulciņa skolotājs sacīja: “Jāni, tu  ļoti bieži kavē nodarbības. 
Kāpēc tā?” 

Jānis bija pārsteigts: “Vai tā tiešām? Es neesmu par to domājis.” 

Arī mājās viņš bieži domāja par peldēšanu un centās pēc iespējas 
biežāk nodarboties ar to. Peldēšana pamazām kļuva par svarīgāko 
nodarbošanos viņa dzīvē. Kāpēc tā notika ar Jāni? (Diskusija ar bērniem.) 
Dievs grib, lai Viņš būtu pirmais Savu bērnu dzīvēs, un vēlas, lai Viņa 
bērni gribētu to pašu.

Bet izraēlieši negribēja darīt to, kas ir pareizi. Līdz ar to viņu dzīve 

   
 CPA

Ieteicamais jautājums: 
Ko Jānis darīja nepa-
reizi? Kā viņš to varētu 
labot? Kas vēl var 
ieņemt Dieva vietu 
kristieša dzīvē?

CPN

Attēls 1–3

Attēls 1–4

Attēls 1–5

Attēls 1–6
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kļuva grūta un bīstama. Ir apbrīnojami, ka Dievs joprojām mīlēja 
izraēliešus. Viņš tiem deva jaunus vadītājus – soģus, palīdzēja sakaut 
ienaidniekus. Dažreiz viņi uzklausīja soģus un paklausīja Dievam, bet 
dažreiz neņēma vērā.

Nekļūsti līdzīgs izraēliešiem! Ja tu neesi atpestīts, atgriezies no saviem 
grēkiem pie Kunga Jēzus, kā Bībelē sacīts: “Tāpēc atgriezieties no 
grēkiem un topiet pārvērsti.” Vai atceraties, ko Dievs darīs? Visus 
tavus grēkus Viņš izdzēsīs uz mūžīgiem laikiem. Dievs maz pamazām 
tevi izmainīs, un tu vēlēsies mīlēt Viņu no visas sirds.

Aktivitāte garīgai izaugsmei
Ja bērniem ir uzlīmītes ar Bībeles pantu, apakšējā malā jāizdara mazs 
iegriezums. Ieteikt kristīgiem bērniem uz mazas papīra strēmelītes 
uzrakstīt personas vārdu vai lietas nosaukumu, kas varētu ieņemt 
Dieva vietu viņa dzīvē. Salocīt šo strēmelīti un ielikt iegriezuma 
vietā par atgādinājumu lūgt Dievu, lai dod spēku neļaut citām lietām 
ieņemt Viņa vietu.

Atkārtošanas jautājumi
1.    Kāpēc Jozua cilvēkiem stāstīja viņu vēsturi? (Lai  pierādītu, ka 

viņiem jāmīl Dievs un jāpaklausa Viņam, un lai viņi neseko citiem dieviem.)

2.    Jozua tiem skaidri rādīja, ko viņš darīs. Viņš sacīja: “Es un mans 
nams...” pabeigt teikumu. (“.. mēs kalposim Tam Kungam.”)

3.    Ko cilvēki apsolīja? (Ka arī viņi kalpos Tam Kungam.)

4.   Ko Jozua darīja, lai viņiem atgādinātu viņu solījumu? (Viņš  
uzstādīja akmeni.)

5.  Kāpēc izraēliešiem un mums ir tik grūti sitmtprocentīgi  mīlēt 
Dievu? (Viņi bija grēcinieki un arī mēs tādi esam.)

6.    Kad izraēlieši atmeta savu solījumu? (Kad cilvēki, kuri  bija piedzīvojuši 
un redzējuši Dieva brīnumus, bija miruši.)

7.    Kurš no šiem vārdiem tev ir visvairāk vajadzīgs? “Tev būs Dievu 
savu Kungu mīlēt no visas sirds, dvēseles, spēka un prāta.” (Visi 
četri.)

8.   Izraēlieši lūdza Dievam piedošanu. Kā mēs zinām, ka tie bija 
tikai vārdi? (Viņi pielūdza citus dievus un darīja to, kas bija nepatīkams 
Dievam.)

9.  Kādas lietas varētu ieņemt Dieva vietu kristieša dzīvē? (Sports, 
draugi, dators utt.)

10.  Kāpēc ikvienam ir jāmīl Dievs no visas sirds? (Vienīgi Viņš ir

     Dievs.)

Atkārtošanas 
spēle
Piepūš 10 balonus, 
katrā balonā ieliek 
sarullētu zīmīti ar iegūto 
papildpunktu skaitu. Kad 
bērns atbild uz jautāju-
mu pareizi, viņš savai 
komandai iegūst 100 
punktus.  Pēc tam viņš 
izvēlas vienu balonu un 
pie 100 punktiem pie-
skaita papildpunktus.
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2. stunda
Debora un Baraks atbrīvo izraēliešus
 

Rakstu vieta
Soģu 4:1–24
(Deboras dziesma: Soģu 5:1–31)

Centrālā patiesība
Dievs ir Kungs pāri visiem.

Pielietojums
Atpestītajiem: Ticēt, ka Viņš palīdzēs, kaut arī 

cilvēki ir pret tevi, tāpēc ka tu esi 
kristietis.

Neatpestītajiem: Ticēt, ka Kristus var salauzt 
grēka un sātana spēku tavā dzīvē.

Bībeles pants
Atkārto Mateja 22:37

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

vai

	figūras: JD-3, JD-9a, JD-9b, JD-11, JD-12, JD-
13, JD-14, JD-15, JD-16, JD-17, JD-18, JD-19, 
JD-20 un JD-21.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kā tu justos, ja atrastos aci pret aci ar milzīgu armiju?

Notikumu attīstība

1. Izraēlieši atkal pielūdz elkus.

2. 20 gadus ienaidnieki tos apspiež.  CP
3. Israēls sauc uz Dievu pēc palīdzības.      CPN
4. Debora kļūst par soģi.

5. Izraēlieši nāk pie Deboras pēc padoma.

6. Debora liek atsaukt Baraku un dod viņam 
norādījumus.                       CPA

7. Baraks lūdz Deborai pavadīt viņu cīņā.

8. Izraēliešu armija sapulcējas un tuvojas Sisera 
armijai.

9. Debora iedrošina izraēliešus gūt uzvaru.

Kulminācija

10. Dievs sūta vētru, Sisera armija iestieg dubļos. 
                    CPA
11. Sisers skrien uz Jaēlas telti.

12. Jaēla viņu nogalina.

Nobeigums

Izraēlieši, Debora un Baraks slavē Dievu.     CPN
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Stunda
900 dzelzs kara rati! Tūkstošiem ienaidnieka karavīru! Kā gan tas 
varēja būt – dzīvot tik senos laikos un kalpot armijā, sastapties ar šādu 
ienaidnieku, kad tavai armijai nav ne zobenu, ne vairogu, ar kuriem 
aizsargāties? Kā tu būtu juties? Nobijies? Tieši tā jutās izraēliešu ļaudis. 
Viņi bija izbijušies līdz nāvei no ģenerāļa Sisera armijas.

1. aina
Novieto elku (JD-3), izraēlieši pielūdz (JD-9a, JD-9b) un Sisera armija uz robežas (JD-11).

Izraēla ļaudis bija aizmirsuši savu solījumu palikt uzticīgiem Dievam. 
Dzīvā Dieva vietā viņi pielūdza elku dievus. Viņu nepaklausība 
Dievam ilga 20 gadus. 20 garus gadus viņi bija ienaidnieka armijas 
ielenkti. 20 gadus kareivji nevarēja iet mājās pa galveno ceļu, jo viņiem 
uzbruka ienaidnieks. Tāpēc viņiem bija jāiet pa apkārtceļiem. 

Atceries, ka viņu armijā nebija ieroču. Ģenerāļa Sisera armija bija 
nozagusi viņiem visu dzelzi un ieročus. Izraēla ļaudis bija nobijušies 
un bezpalīdzīgi.

Šos 20 gadus Dievs lietoja ienaidniekus, lai sodītu Savus ļaudis par 
viņu nepaklausību. Ienaidnieki, to skaitā ģenerālis Sisers, nezināja, ka 
Dievs viņus lietoja. Dievs var darīt visu, ko grib. Viņš ir Dievs. Viņš 
ir pāri visam. Klausies, ko saka Bībele par Dievu (lasa 2. Laiku 20:6): 
“Kungs, Tu mūsu tēvu Dievs! Vai Tu neesi tas pats Dievs, kas valdi 
debesīs un kas esi valdnieks visās svešu tautu ķēniņu valstīs? Jā, – Tavā 
rokā ir spēks un vara un nav neviena, kas pret Tevi varētu stāties.”

Savā laikā Sisers bija varenākais ģenerālis, bet, salīdzinot ar Dievu, 
viņš nebija nekas. Siseram bija mazliet spēka, bet Dievam pieder viss 
spēks. Cik liels ir Dievs! Vai izraēlieši nebija bezprātīgi, griezdamies 
pie elku dieviem?

Esmu pārliecināts, ka viņi šo 20 gadu laikā meklēja palīdzību pie elku 
dieviem. Bet palīdzība nenāca. Kad viņi ilgāk vairs nevarēja  panest 
ienaidnieka slogu, viņi sauca uz Dievu pēc palīdzības: “O, Dievs, 
atbrīvo mūs! Dari mūs brīvus no šīs briesmīgās armijas!” Dievs lietoja 
ienaidnieku, lai atgrieztu Savus ļaudis atpakaļ pie Sevis. Beidzot viņi 
saprata, ka Dievs ir lielāks nekā viņu ienaidnieks. 
Noņem visas figūras.

Vai tu zini, kas ir mūsu lielākie ienaidnieki? Jā, sātans un grēks. Dievs 
ir lielāks nekā sātans. Dievs ir spēcīgāks nekā grēks. To Viņš parādīja 
caur Savu Dēlu Kungu Jēzu Kristu, kurš nomira par mūsu grēkiem, bet 
Viņš nepalika kapā. Viņš var izmainīt to, ko grēks un sātans izdarījis 
tavā dzīvē. Tu mēģini būt labs, bet  tu to nespēj, ja neesi atpestīts. Tu 
mēģini kontrolēt savu valodu, bet pēc dienas vai divām tā ir tikpat 
slikta kā iepriekš. Grēks un sātans ir daudz spēcīgāki par tevi. Kungs 
Jēzus “var uz visiem laikiem izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva.” 
(Ebr. 7:25) Ja tu, paļaudamies uz Kungu Jēzu, nāc pie Dieva, tad Viņš 

Palīgs vai kāds no 
vecākajiem bērniem 
izlasa Bībeles pantu.
   
  

CP

CPN

Attēls 2–1
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tevi izglābs no grēka un sātana. Dievs ir lielāks par visu. Arī Sisers 
bija mazs salīdzinājumā ar Viņu.

2. aina
Novieto palmu (JD-12) un Deboru (JD-13).

Dievs deva izraēliešiem soģi, labu, gudru sievieti Deboru. Vai tu domā, 
ka izraēlieši bija pelnījuši palīdzību? Nepavisam! Bet Dievs ir laipns 
un žēlīgs. Debora kļuva par izraēliešu soģi. 
Novieto izraēliešus (JD-14).

Soģis ir persona, kas pārzina likumus un izlemj, kas ir pareizi un 
saskaņā ar likumu. Debora zināja Dieva likumus. Kad ļaužu starpā 
bija nesaprašanās, viņi nāca pie Deboras un viņa izlēma kā katrā 
gadījumā rīkoties. Dievs viņai deva gudrību un saprašanu, un ļaudis 
respektēja Deboras padomu.
Noņem izraēliešus (JD-14).

Kādu dienu Debora sūtīja ziņu Barakam, kurš dzīvoja Izraēlas 
ziemeļos. Viņa lūdza to nākt  uz tikšanos Izraēlas dienvidos.
Novieto Baraku (JD-15).

“Barak, Tam Kungam, Izraēla Dievam, ir norādījumi tev. Ej uz Tabora 
kalnu un ņem sev līdz 10 000 vīru. Dievs tev dos uzvaru pār ģenerāli 
Siseru un viņa karapulku.” 

Debora uzticējās Dievam. Viņa zināja, ja Baraks un izraēlieši paklausīs 
Dievam, Viņš patiešām dos uzvaru. Debora zināja, ka Dievs ir 
spēcīgāks par Siseru un viņa spēcīgo armiju. Ja tu mīli Kungu Jēzu, 
tavā dzīvē būs “Sisers” – kāds, kurš ir pret tevi. Varbūt kāds tavās 
mājās vai skolā zobojas par tevi, tāpēc ka tu esi kristietis. Viņi tevi 
pazemo  un apsmej. Klausies, ko saka Dieva Vārds: (lasa Psalmi 34:16-18) 
“Tā Kunga acis vēro taisnos, un Viņa ausis uzklausa viņu palīdzības 
saucienus. Tā Kunga vaigs ir vērsts dusmās pret visiem, kas dara ļaunu. 
Viņš izdeldēs viņu piemiņu no zemes virsus. Kad taisnie sauc, tad 
Tas Kungs viņus uzklausa un viņus izglābj no visām viņu bēdām.” 
Kā Dievs tevi izglābs no cilvēkiem, kuri apgrūtina tavu dzīvi? Viņš 
var pārveidot viņus tā, ka tie vairs tevi nevajā. Vai viņš var darīt tā, 
ka tu ar viņiem tik bieži vairs nesatiecies. Viņš var darīt tevi stipru 
un spēcīgu šajā grūtajā laikā. Atceries, ka tie, kas ir pret tevi, it mazi 
Dieva priekšā.

Debora ļoti labi zināja, ko Dievs darīs, bet Baraks par to nebija 
pārliecināts. Bībele mums saka, ko tieši Baraks teica. Klausies, kad es 
to lasīšu no Dieva Vārda: “Ja tu nāksi man līdzi, tad es iešu, bet, ja tu 
nenāksi līdzi, tad es neiešu.” (Soģu 4:8)

Kāpēc Baraks tā sacīja? (Lai bērni izsaka savas domas.) Bībele mums nesaka, 
kāpēc. Debora atbildēja: “Es katrā ziņā iešu ar tevi...” (Soģu 4:9) 
Debora zināja, ka Dievs ir liels un varens. Ka cīņa pret Siseru Dievam 

Kartes izmantošana 
palīdzēs vecākajiem 
bērniem.

 CPA

Ja iespējams, sagata-
vojiet lapiņas ar rakstu 
vietām, ko bērniem 
paņemt līdzi uz mājām. 
Vai arī pēc nodarbības 
palīdziet bērniem atrast 
šīs rakstu vietas viņu 
Bībelēs.

Attēls 2–2

Attēls 2–3



Soģi

14

nav problēma. Dievs ir Kungs pāri visam. Debora teica Barakam, ka 
tāpēc, ka viņš bija svārstījies iet cīņā, viņam nebūs tas gods gūt uzvaru, 
bet šo godu iegūs sieviete.

3. aina
Debora palika kopā ar viņu, un drīz 10000 vīru sapulcējās Tabora 
kalnā.
Novieto kareivjus (JD-16).

Dievs tā darīja, ka ģenerālis Sisers, izdzirdējis, kur atrodas izraēliešu 
armija, sapulcēja ar savu 30000 vīru lielo armiju, ieņēma pozīciju pie 
Kišonas strauta. 
Novieto kareivjus (JD-11).

Kad ģenerāļa Sisera armija pulcējās zemāk ielejā, (novieto Deboras un Baraka 
figūras JD-13 un JD-15) Debora, Baraks un izraēlieši redzēja viņus no 
savām pozīcijām kalna virsotnē. Vai Debora tagad bija pārliecināta? 
(Lai bērni atbild.)

Debora sacīja: “Iesim! Šī ir tā diena, kad Dievs mums dos Siseru.” 
Debora bija pārliecināta, ka Dievs ies viņiem pa priekšu šajā cīņā. 
Viņa nemaz neuztraucās. Ja viņa būtu salīdzinājusi divas armijas, 
viņa būtu baidījusies. Ja viņa uzticētos kaujas ratiem un zobeniem, 
tad viņa nebūtu tik pārliecināta. Debora zināja, ka tas viss ir drošās 
rokās – Dieva rokās. Viņa zināja, ka viņas Dievs – Izraēla Dievs ir 
Kungs pāri visam. Un Viņu nevar sakaut. 

Tad Baraks sauca cīņā un viss karaspēks devās lejā no kalna, tieši 
blakus Sisera armijai. 
Noņem Deboru (JD-13), Baraku (JD-15) un kareivjus (JD-16). Novieto lietus mākoņus 
(JD-17).

Tiklīdz Baraks spēra pirmo soli, paklausot Dieva pavēlei, Dievs sūtīja 
stipru vētru ar lietu un krusu, un zibeni.

Tas varēja būt šoks, jo tāds lietus nebija parasts šajā gada laikā. Lija 
tik stipri un spēcīgi, ka līdz brīdim, kad Baraks un viņa vīri nokļuva 
līdz kalna pakājei, Sisera smagie kara rati iegrima dubļos. 
Noņem kareivjus (JD-11).

 Pievieno kara ratus (JD-18) un kareivjus (JD-19).

Upe bija pārplūdusi un izglābšanās bija neiespējama. Vai jūs saprotat, 
ka Dievs ir Kungs arī pār laika apstākļiem ? Dievs var sūtīt vēju, lietu, 
sauli, zibeni, krusu visur, kur Viņš vēlas.

Šajā cīņā iestājās milzīgs apjukums. Sisera vīri skrēja un krita paši uz 
saviem zobeniem. Baraks gūstīja ienaidnieka kareivjus, līdz neviens 
no tiem vairs nebija palicis dzīvs. 
Noņem kara ratus (JD-18) un kareivjus (JD-19), novieto Sisera flangu (JD-20).

Kas par kauju! Kāpēc izraēlieši uzvarēja? (Lai berni atbild. Vēlreiz uzsveriet 
centrālo patiesību.)

Pierakstiet bērnu atbildes.

Attēls 2–4
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Kristīgie zēni un meitenes, tas ir Dievs, par kuru mēs lasījām 34. 
Psalmā. Klausieties, kad es lasīšu no 16. līdz 18. pantam un pasakiet 
man, ko Dievs ir apsolījis darīt! Viņš ir tas, kurš būs ar tevi, kad citi 
būs pret tevi. Ir brīnišķīgi to zināt un uzticēties Viņam. Vai teiksiet 
tūlīt patViņam: “Kungs Dievs, Tu zini tos, kas ir pret mani, lūdzu 
palīdzi man. Es zinu, ka Tu to vari, tāpēc, ka Tu esi Kungs pāri visam. 
Es zinu, ka Tu esi apsolījis palīdzēt.” Dievu nevar uzveikt.
Novieto Sisera figūru (JD-20).

Ģenerālis Sisers bija zaudējis. Viņš to zināja. Viņš bija tik nobijies, 
ka pameta savus kara ratus un skrēja, cik ātri vien varēja uz telti pie 
sievietes vārdā Jaēla. Viņš iegāja atpūsties. Kad viņš iemiga, Jaēla 
paņēma mietu un izdzina cauri viņa galvai. Sisers vairs nepamodās.
Noņem Sisera figūru (JD-20).

Baraks nāca meklēt slaveno ģenerāli. “Nāc, es tev rādīšu, kur viņš ir,” 
teica Jaēla, ieveda Baraku savā teltī un parādīja mirušo kareivi. Kuram 
pienācās gods par uzvaru? Jaēlai – sievietei. Tieši tā, kā to bija sacījusi 
Debora, viņa to zināja tāpēc, ka Dievs to bija viņai atklājis.

4. aina
Novieto Deboru (JD-12), Baraku (JD-15) un izraēliešus (JD-21).

Visā Izraēlā bija svētki. Debora, Baraks un Izraēla ļaudis dziedāja 
slavas dziesmas Dievam. Viņi bija pateicīgi, ka Dievs viņus bija izglābis 
no ienaidnieka. Arī tad, kad viņi nebija to pelnījuši. Viņi bija tik laimīgi, ka 
Dievs bija viņu Dievs. Vai Viņš ir tavs Dievs? Vai tu zini, ka Viņš tavā 
dzīvē ir lielāks par sātanu un grēku? Ja tu patiešām gribi  izglābties 
no ienaidniekiem, nāc pie Kunga Jēzus. “Viņš var uz visiem laikiem 
izglābt tos, kas caur Viņu nāk pie Dieva.” (Ebrejiem 7:25) Saki Viņam, 
ka tu gribi būt glābts no grēka un sātana. Atdod sevi Viņam! Kungs 
Jēzus nomira par taviem grēkiem.

Sātans negribēja, ka tas notiek, bet Kungs Jēzus viņu uzvarēja vēlreiz. 
Sātans negrib, ka tu tiktu glābts, bet Kungs Jēzus var uzvarēt viņu arī 
šeit. Viņš var tevi glābt pilnīgi. Kad tu kļūsi par Viņa bērnu, tad Dieva 
brīnišķais spēks būs redzams arī tavā dzīvē. Viņš ir šeit, lai palīdzētu 
tev katrā situācijā, tieši tāpat, kā Viņš palīdzēja Deborai un izraēliešiem.

Atkārtošanas jautājumi
1.   Kāpēc Dievs lieto citas tautas, lai piepildītos Viņa griba? (Viņš 

ir visspēcīgs.)

2.   Kāpēc Dievs sodīja Savus ļaudis? (Tie bija pielūguši elku dievus.)

3.   Kā sauca ģenerāli, ko Dievs lietoja pret Izraēla ļaudīm? (Sisers)

CPA

 CPN

Attēls 2–5

Attēls 2–6
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4.   Kad Dievs vēlējās izglābt izraēliešus no ienaidniekiem, ko viņš 
izvēlējās kā vadoni? (Deboru)

5.   Kā Dievs pierādīja, ka Viņš ir spēcīgāks par grēku un sātanu? Caur 
Kunga Jēzus Kristus augšāmcelšanos.)

6.   Kad Debora teica Barakam iet cīņā pret Siseru? Kāda bija viņa 
atbilde? (Viņš ietu tikai tad, ja Debora nāktu līdzi.)

7.   Kāpēc Debora nebaidījās iet? (Viņa zināja, ka Tas Kungs uzvarēs.)

8.   Kas līdzinās Siseram tavā dzīvē, ja tu esi kristietis? (Tas, kas ir 
pret tevi.)

9.   Kas tev jādara, ja tu esi tādā situācijā? (Jāuzticas Dievam, kurš tevi 
izvedīs no šīs situācijas.)

10.  Kā Dievs deva uzvaru izraēliešiem? (Viņš sūtīja krusu, lietu, zibeni, 
un ienaidnieka kara rati iestiga dubļos.)

11. Kur Sisers nomira? (Jaēlas teltī.)

12. Pabeidz šo teikumu! “Dievs ir Kungs ...”  (... pāri visam.)

Atkārtošanas 
spēle
Torņa būvēšana
Nepieciešamas 14 
plastmasas glāzītes. Uz 
galda novieto 2 otrādi 
apgrieztas glāzītes, 
uz kurām būvē torni. 
Katra komanda cenšas 
uzbūvēt augstāko torni, 
pēc katras atbildes 
uzliekot vienu glāzīti. 
Tā komanda, kurai 
tornis apgāžas, ir 
zaudētāja.
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3. stunda
Gideons mācās būt drosmīgs

Rakstu vieta
Soģu 6:1–40

Centrālā patiesība
Esi tāds Kristus kareivis kā Gideons.

Pielietojums
Atpestītajiem: Paklausi un uzticies Dievam cīņā 

ar sātanu.

Neatpestītajiem: Tu kļūsi Viņa kareivis, ja ticēsi, 
ka Jēzus Kristus tevi izglābs.

(Tekstā uzsvērtāks ir pielietojums atpestītam 
bērnam.)

Bībeles pants
“Tad nu padodieties Dievam, stājieties pretim 
velnam, un viņš bēgs no jums; tuvojieties 
Dievam, tad Viņš tuvosies jums.”  Jēkaba 4:7–8

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

vai

	figūras: JD-7, JD-22, JD-23, JD-24, JD-25, JD-26, 
JD-27, JD-28, JD-29, JD-30, JD-31.

	Izgatavo vairogu pēc dotā parauga, augšējā 
malā uzraksta “Dieva kareivis”. Mācot stundu, 
pievieno frāzes: “cīnās ar ienaidnieku”, “ir 
izredzēts”, “paklausa” un “uzticas”.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Senos laikos izraēlieši pielūdza Dievu, bet tagad viņi 
bija attālinājušies no Dieva.

Notikumu attīstība

1. Midiānieši apspiež Izraēlu.          CPA
2. Izraēlieši sauc uz Dievu.

3. Tas Kungs parādās Gideonam.

4. Gideons lūdz zīmi no Dieva, ka Dievs viņu lietos.

5. Dievs dod Gideonam zīmi.          CPA
6. Gideons liek sadauzīt Baāla (elku dieva) altāri.

7. Gideons paklausa. CPA
8. Atklāta rīcība.

9. Gideona tēvs aizstāv viņu.

10. Gideons izliek aitas vilnu.          CPA
Kulminācija

Dievs dod zīmi.

Noslēgums

Gideons ir gatavs cīņai ar midiāniešiem. CPA
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Stunda
Kad mēs dzirdējām par izraēliešiem pēdējo reizi, viņi dziedāja Dievam 
slavas dziesmas. Pēc tam viņi dzīvoja mierā 40 gadus. Bet palūkosimies 
uz tiem tagad!

1. aina
Novietot izraēliešus (JD-22) uz tāfeles.

Kas bija noticis? Atkal viņi bija novērsušies no Dieva. Pēc Deboras 
nāves viņi sāka pielūgt elku dievus. Palūkosimies, kas notika ar viņiem!
Novietot midiāniešu zagto ražu (JD-23).

Septiņus gadus midiānieši ielenca izraēliešus. Midiānieši bija ļauni 
cilvēki, viņi dzīvoja teltīs un viņiem piederēja simtiem kamieļu. 
Izraēlieši vienmēr zināja, kad viņi nāca, jo par to vēstīja daudzo 
kamieļu auļošana un vīru balsis. Bībelē teikts: “Viņi nāca ar saviem 
dzīvniekiem un teltīm tik lielā skaitā, ka viņu daudzuma dēļ nebija 
iespējams saskatīt  zemi.” Un viņi nenāca draudzīgā vizītē. Tie nāca 
zagt, nogalināt un iznīcināt.

Midiānieši nāca katru gadu ražas laikā. Viņi uzcēla savas teltis uz 
izraēliešu zemes. Viņu lopi un aitas nobradāja laukus. Viņi ēda, zaga, 
izpostīja ražu. Izraēlieši nevarēja palikt savās mājās. Viņi slēpās alās un 
klinšu dobumos, kur midiānieši nevarēja viņus atrast. Kad midiānieši 
aizgāja, izraēliešiem nepalika vairs nekā – ne barības, ne dzīvnieku, 
ne māju. Nekā.

Kāds briesmīgs ienaidnieks! Esmu pārliecināts, ka tu priecājies, ka 
ar tevi tā nenotiek. Bet, ja tu esi kristietis, tev arī ir stiprs, valdonīgs 
ienaidnieks. Šis ienaidnieks ir arī Dieva ienaidnieks. (Uz vairoga raksta: 
cīnās ar ienaidnieku.) Kas tas ir? Jā, tas ir velns jeb sātans. Paskatīsimies, ko 
Bībele par viņu saka. (Četriem bērniem jau iepriekš iedotas zīmītes ar rakstu vietām.) 

	 Jāņa 8:44  Viņš ir melis, slepkava 

	 Efez. 6:11  Viņš ir viltīgs

	 1. Pēt. 5:8  Viņš ir spēcīgs un ļauns

	  Marka 1:13  Viņš kārdina

Velns cīnās pret Dievu un kristiešiem. Protams, viņš nav tik spēcīgs 
kā Dievs, bet, ja tu esi īsts kristietis, tad viņam patiks tavu dzīvi darīt 
grūtu. Tev jācīnās viņam pretī.

Izraēlieši nemēģināja cīnīties pret midiāniešiem. Septiņus gadus viņi 
tos aplaupīja. Dievs to atļāva, lai mācītu Saviem ļaudīm, cik nepareizi 
viņi bija rīkojušies, atgriezdamies pie elku dieviem. Šī mācība ilga 
septiņus garus gadus. Beidzot cilvēki sauca uz Dievu. Un Viņš sūtīja 
tiem pravieti, kurš viņiem pateica, kāpēc viņiem tik daudz ir jācieš: 
“Jūs neesat klausījuši Manai balsij.” (Soģu 6:10)

CPA

Midiānieši bija pirmie 
cilvēki, kuri kamieļus 
izmantoja kaujās.

Parādiet kartē no kurienes 
midiānieši nāca.

Uz tāfeles uzrakstīt 4 
faktus par sātanu.

Attēls 3–1
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2. aina
Novietot Gideonu (JD-24).

Fermeri, tāpat kā Gideons, paslēpa savu ražu. Protams, viņiem nebija 
tādas tehnikas, kāda ir šodien. Parasti viņi nesa labību kalna virsotnē un 
tur kūla to. Kad vējš aizpūta pelavas,  graudi palika zemē.  Gideonam 
bija bīstami atklāti kult labību. Viņš to darīja slepus.
Novieto Tā Kunga eņģeli (JD-25) un nūju (JD-26).

Pēkšņi Tā Kunga eņģelis parādījās un sacīja: “Tas Kungs ir ar tevi, 
tu stiprais cīnītāj!”

Gideons bija pārsteigts un izbijies. “Ja Tas Kungs būtu ar mums, 
kāpēc mums tādas bēdas uznākušas? Un kur ir tie brīnumi, ko Dievs 
darīja mūsu tēviem, kad Viņš tos izveda no Ēģiptes? Tas Kungs mūs ir 
atstūmis un nodevis midiāniešu rokās.” Dievs saprata Gideona bailes 
un laipni sacīja: “Ej ar šo savu spēku un izglāb Izraēlu no Midiāna 
rokas. Patiesi, Es tevi tagad sūtu!”

Bet Gideons nedomāja, ka viņš ir tik stiprs. “Ar ko lai es izglābju 
Izraēlu? Mana ģimene ir nabadzīga, bet es esmu jaunākais sava tēva 
namā.”

Klausies, ko Tā Kunga eņģelis sacīja (lasa Soģu 6:16): “Tāpēc, ka Es būšu 
ar tevi, tu sakausi Midiānu kā vienu vienīgu vīru.” Bet tur nebija tikai 
viens vīrs. Tur bija pūlis, Gideons bija par to pārliecināts. Bet viņš 
nebija pārliecināts, vai tā ir patiesība, ka Dievs viņu izredzējis. “Dod 
man zīmi, ja patiešām Tu man to saki. Atļauj man pagatavot kazlēnu 
un karašas tev, lūdzu, neej prom, pirms es to sagatavoju.”
Noņem visas figūras. Novieto Gideonu (JD-27).

Eņģelis apsolīja gaidīt, un Gideons gatavoja jaunu kazlēnu un 
neraudzētu maizi.
Novieto figūras JD-28 un JD-29.

Gideons tos pienesa Tā Kunga eņģelim un, sekodams viņa 
norādījumiem, nolika maizi un gaļu uz klints.
Novieto figūras JD-25 un JD-26.

Tā Kunga eņģelis  paņēma nūju un pieskārās gaļai un maizei. 
Acumirklī no akmeņiem izšāvās uguns un sadedzināja upuri.
Noņem visas figūras.

Pēkšņi eņģelis pazuda. Gideons bija nobijies, bet Dievs sacīja: “Miers 
ar tevi! Nebīsties, tu nemirsi!” 

Gideons bija tik priecīgs, ka  tajā vietā uzcēla altāri un pielūdza Dievu. 
Viņš zināja, ka Dievs bija viņu izraudzījis, lai sakautu ienaidnieku. 
Viņš bija Dieva kareivis.

Dievs neizvēlējās Gideonu tāpēc, ka viņš būtu slavens, svarīgs vai 
gudrs. Vienīgi Dievs zina, kāpēc viņš izvēlējās Gideonu. Ja tu esi 
kristietis, arī tu esi Dieva izredzēts. Atceries, tu uzticējies Tam Kungam 

CPAN

Attēls 3–3

Attēls 3–4

Attēls 3–2

Jūs varat izmantot nūju un 
akmeņus, lai  ainu būtu reālāka.
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Jēzum kā savam Pestītājam. Varbūt tu sacīji: “Es izvēlos ticēt Tam 
Kungam,” bet patiesībā Dievs pirmais izvēlējās tevi. Bībelē teikts, 
ka kristieši ir izredzēti ļaudis (2. Pēt. 2:9). Mēs neesam pelnījuši būt 
izredzēti, jo esam bijuši nepaklausīgi Viņam. Mēs nekad nesapratīsim, 
kāpēc Viņš mūs mīl un izredz. Ja tu esi atpestīts, tu esi izredzēts tāpat 
kā Gideons.

Arī tu esi izredzēts iesaistīties cīņā. Cīņa ir pret ienaidnieku – sātanu. 
Ja tu neesi atpestīts, tu vēl esi sātana pusē. Vai tas ir tas, ko tu gribi? Ja 
ne, tad uzticies Jēzum Kristum kā savam Pestītājam un tu būsi Dieva 
armijas kareivis tāpat kā Gideons. 

3. aina
Tajā pašā naktī Dievs atkal runāja uz Gideonu. “Salauz sava tēva Baāla 
altāri un uzcel altāri Man,” Dievs sacīja. Kāpēc šai pavēlei bija grūti 
paklausīt? (Lai bērni izsakās.)

Ikviens pielūdza Baālu, tāpēc cilvēki varēja kļūt dusmīgi. Arī viņa 
ģimene to pielūdza, un tas padarīja grūtu šīs pavēles izpildi. Bet 
Gideons bija paklausīgs Dievam.
Novieto salauzto altāri (JD-30), klinti (JD-28) un altāri Dievam (JD-7).

Viņš ņēma desmit vīrus un kopā izpostīja elku dieva Baāla altāri un 
uzcēla altāri patiesajam Dievam. 

Gideons bija mācījies svarīgāku mācību, būdams Kristus kareivis. 
Viņš bija paklausīgs. Armija nekad neuzvarēs, ja kareivji nepaklausīs 
pavēlēm. Dievs mums dod pavēles Bībelē, un Viņa kareivji paklausa 
arī tad, ja tas ir grūti.

Aleksim bija liela mūzikas kompaktdisku izlase. Viņa draugi viņu 
parasti apskauda par to, ka viņam bija jaunākie hiti. Kādu dienu viņš 
Bībelē lasīja: “Kas vien ir patiess, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas 
patīkams, kam laba slava, ja ir kāds tikums un ja ir kas cildināms, 
par to domājiet.” (Fil. 4:8) Viņš domāja par dažām savas kolekcijas 
dziesmām un atzina, ka nav izturējis Dieva pārbaudījumu. Ko viņam 
vajadzēja darīt? Pārdot, iznīcināt vai paturēt tās? Kā tu domā? Viņš 
bija Kristus kareivis, kas cīnās pret sātanu. Aleksis bija paklausīgs, 
un viņš iznīcināja tos ierakstus, kurus kristietim neklājās klausīties. 
Viņš bija kā Gideons..., bet drīz Dieva kareivim radās nepatikšanas.
Novieto JD-31 figūru.

“Kas to izdarīja? Vai jūs vakarvakarā esat kaut ko redzējuši?”

“Ja es atradīšu vainīgo, viņam to nāksies rūgti nožēlot.”

“Kas iznīcināja Baāla altāri, tam jāmirst!” 

Šie vārdi izplatījās pa visu pilsētu līdzīgi ugunsgrēkam. Pēc neilga laika 
viņi atrada, kas to bija izdarījis. Gideons (novieto Gideonu JD-27) Joasa dēls. 
Gideons dzirdēja tos nākam. Dusmīgu vīru pūlis no pilsētas bļaudami 

CPA

Attēls 3–5

Attēls 3–6
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un draudēdami nāca tuvāk viņa tēva mājai. Tie sauca, lai viņa tēvs 
iznāk ārā. (Novieto Joasa figūru JD-32.) Joass bija viens no tiem, kas pielūdza 
elku dievu Baālu. Tas bija viņa altāris, kas tika nopostīts. Vai viņš bija 
tikpat dusmīgs uz savu dēlu, kā šie vīri?

“Dod mums savu dēlu,” pūlis pieprasīja. “Viņš ir pelnījis nāvi!” 

Skatīdamies šiem dusmīgajiem, naida pilnajiem vīriem tieši acīs, 
Joass bez svārstīšanās teica: “Vai Baālam ir vajadzīgs, lai jūs par viņu 
cīnītos? Ja Baāls patiesi ir dievs, vai viņš pats nevar sevi aizstāvēt?” 
Izskatās, ka Gideona paklausība Dievam palīdzēja viņa tētam mainīt 
domas par elkiem.

Kad ļaudis dzirdēja, ka patiesais Dievs ir runājis ar Gideonu, viņi 
bija gatavi tam palīdzēt. Bībele mums parāda, ka Svētais Gars 
nāca pār Gideonu (Soģu 6:34) un viņš bija drosmes pilns cīnīties 
pret midiāniešiem. Tas mums atgādina, ka mums nav jācīnās pret 
sātanu saviem spēkiem, bet Svētais Gars palīdz katram kristietim. 
Gideons pūta tauri – zīmi, ka kareivjiem jāpulcējas kopā. Viņš sūtīja 
ziņnesi pie dažādām izraēliešu ciltīm, saukdams tos apvienoties pret 
midiāniešiem. Pavisam drīz daudz vīru bija jau sapulcējušies ap viņu. 

Arī midiānieši bija gatavi. Viņu bija vairāk nekā 120 000, tas ir, trīs 
reizes vairāk nekā izraēliešu. 

Gideons vēl arvien nedaudz šaubījās un nebija pilnīgi drošs, kā rīkoties. 
Viņš rīkojās gudri –  jautāja Dievam, lai pārliecinātos, ka Dievs būs 
ar viņu šajā kaujā.

“Ja Tu būsi ar mani, glābjot Izraēlu no midiāniešu rokām, vai Tu rādītu 
man kādu zīmi?” Gideons izklāja aitas vilnu uz zemes. “Ja rasa būs uz 
vilnas, bet zeme sausa, tad es zināšu, ka Tu izglābsi Izraēlu ar manu 
roku, kā Tu esi sacījis,” viņš sacīja Dievam.

Dievs darīja tieši tā, kā bija lūdzis Gideons. Zeme bija sausa. Dievs 
rādīja Gideonam, ka viņš var uzticēties Dieva solījumam. Bez 
paļaušanās uz Dievu Gideons nevarēja doties cīņā. 

Tāpat ir arī tev, ja tu esi kristietis. Kā Dieva kareivim pret sātanu 
tev ir jāuzticas Dievam (uz vairoga uzraksta “uzticas”), ka Viņš tur Savus 
apsolījumus. Iespējams, ka reizēm skolotājs skolā apgalvo, ka vietām 
Bībele nav patiesa. Tu vēlētos aizrādīt, ka pats Jēzus ticēja Ādamam, 
Jonam un plūdiem, bet tu esi nobijies un nedrošs. Vai arī, piemēram, 
tu esi pie saviem draugiem, un viņi sāk spēlēt “šķīvīša griešanu”. 
Tu vēlētos aizrādīt, ka tā nav pareizi, ka tas ir slikti, bet tu piezvani 
mammai, lai viņa atbrauc tev pakaļ. Vai tu vari uzticēties, ka Dievs 
tev palīdzēs? Jā, tikpat pārliecinoši, kā Gideons to darīja. Dievs pilda 
Savus solījumus.  “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo Es 
esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu un Es tev palīdzu.” (Jes. 41:10) Šie 
vārdi tev palīdzēs uzveikt cīņu. Dievs vēlas, lai tu Viņam uzticies tieši 
tā, kā to darīja Gideons.

Lai būtu pilnīgi pārliecināts, Gideons lūdza Dievu atkārtot zīmi, bet 

CPA
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šoreiz otrādi. Kāds bija viņa lūgums? (Lai berni atbild.) Lai vilna būtu 
sausa, bet zeme mitra. Dievs darīja, ko Gideons lūdza. Gideons bija 
gatavs cīnīties – paļaudamies uz Dievu, kaut arī viņa armija bija daudz 
mazāka kā midiāniešu. 

Vai cīņā pret sātanu tu esi Dieva pusē? Ja tu uzticies Kungam Jēzum 
kā savam Pestītājam, tad tu esi kareivis Dieva pusē. Dievs tevi ir 
izredzējis. Viņš vēlas, lai tu uzticētos Viņam, paklausi Viņam, kā 
Gideons to darīja.

Aktivitāte garīgai izaugsmei
No papīra izgatavo vairogu. Bērns var uzlīmēt Bībeles panta lapiņu uz 
tā un uzrakstīt “Dievs palīdzēja uzvarēt”. Nedēļas laikā bērni pieraksta, 
kā viņi guvuši uzvaru, un nākošajā nodarbībā par to pastāsta citiem.

Atkārtošanas jautājumi
1. Kāpēc Dievs atļāva midiāniešiem sagādāt tik daudz ciešanu 

izraēliešiem? (Izraēlieši bija pielūguši elku dievus.)

2. Kas ir Dieva ienaidnieks? (Sātans)

3. Nosauc divas īpašības, kas Bībelē lietotas, raksturojot sātanu! (Viņš 
ir melis, laupītājs, slepkava, rūcošs lauva un kārdina cilvēkus grēkot.)

4. Kas cīnās pret sātanu? (Dievs un kristieši.)

5. Kā Gideons jutās, kad viņš uzzināja, ka ir Dieva izredzēts glābt 
izraēliešus? (Viņš jutās niecīgs, viņa ģimene nebija slavena un ietekmīga.)

6. Kāds bija pirmais darbs, ko Dievs lika izdarīt Gideonam? (Iznīcināt 
Baāla altāri.)

7. Kāpēc arī kristieši ir kareivji? (Kristieši cīnās pret sātanu un grēku.)

8. Kas izvēlas kristiešu kareivjus? (Dievs)

9. Kā Dievs Gideonam rādīja, ka viņš patiešām ir tas, kurš izglābs 
izraēliešus no midiāniešiem?(Viņš deva zīmi ar vilnu, kā Gideons to 
lūdza.)

10. Kristiešu kareivji ir izredzēti tāpat kā Gideons. Kādos divos veidos 
viņi ir līdzīgi Gideonam? (Viņi paklausa un uzticas Dievam.)

CPA

Atkārtošanas spēle
Karavīri vēlas uzvaru

Sadala grupu divās 
“armijās.” Sagatavo 13 
vienādas kartītes ar 
sekojošiem tekstiem:

U,  Z,  V,  A,  R,  A,  UZ,  
VA, RA,  ZVA, VAR, 
UZV, ARA.

Kartītes noliek uz 
galda ar uzrakstiem uz 
leju. Katra armija pēc 
atbildētā jautājuma 
izvēlas vienu kartīti. 
Uzdevums ir pēc 
iespējas ātrāk salikt 
vārdu UZVARA.

Ja bērns izvēla kartīti, 
kas neder armijai, kartīti 
noliek atpakaļ uz galda. 
Ja izvēlas kartīti ar 2 vai 
3 burtiem, ar to var aiz-
vietot tikai vienu kartīti.
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4. stunda
Gideons un 300 vīru pret midiāniešiem

Rakstu vietas
Soģu 7:1–25; 8:22–23,28

Centrālā patiesība
Ikviens patiess kristietis ir kareivis.

(Šī stunda turpina 3. nodarbības tēmu.)

Pielietojums
Atpestītajiem: Nepamet sardzi, bet esi modrs!

Neatpestītajiem: Mainies, uzticoties Kristum kā 
Pestītājam!

Bībeles pants
“Ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar Manu 
Garu!” – saka tas Kungs Cebaots.” Cakarijas 
4:6b

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

vai

	figūras: JD-16, JD-27, JD-33, JD-34, JD-35, JD-
36, JD-37, JD-38, JD-39.

	Izmanto doto karavīra siluetu, uz tā mācību procesa 
laikā uzraksta: “Izredzēts”, “Paklausīgs”, 
“Paļaujas”, “Nepadodas”, “Uzmanīgs”.

Stundas vadlīnijas
Ievads

3. stundas atkārtojums.

Notikumu attīstība

1. Gideona un izraēliešu nometne midiāniešu 
tuvumā.

2. Dievs norāda, ka ir pārāk daudz vīru.

3. 22 000 bailīgu vīru atgriežas mājās.         CPA
4. Pārbaude pie ūdens – paliek 300 vīru.     CPA
5. Gideona un kalpa puiša izlūkgājiens uz midiāniešu 

nometni.                                                CPA
6. Gideons sapulcina armiju ar taurēm, lāpām un 

krūzēm.

Kulminācija

7. Dievs saņem pateicību par izraēliešu uzvaru. 
                                           CPAN

Noslēgums

Midiānieši bēg. Izraēlieši tos noķer un sakauj.
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Stunda 
(3. stundas pārskats.)

Kur atradās Gideons, kad atnāca Tā Kunga eņģelis? (Paslēpies vīna spiedē, 
kuļot kviešus.) Ko Gideons darīja, kad Dievs lika viņam nojaukt tēva 
Baāla altāri? (Viņš paklausīja.) Kāds bija nākamais darbs, ko Dievs lika 
Gideonam izdarīt? (Sakaut midiāniešus.) Kādu zīmi Gideons lūdza no 
Dieva, lai pārliecinātos, ka Dievs būs ar viņu? (Lai vilna būtu slapja un 
zeme sausa, lai zeme būtu slapja un vilna sausa.) Kā Dievs atbildēja uz Gideona 
lūgšanu? (Viņš to izpildīja.)

1. aina
Tagad Gideons bija gatavs cīnīties, kaut arī viņa armija bija daudz 
mazāka nekā midiāniešu. Tas bija agri no rīta. (Novieto Gideonu un izraēliešu 
kareivjus – JD-27, JD-16, JD-33, JD-34.)  Gideons  un viņa 32 000 vīru bija 
apmetušies pie ūdens. (Novieto midiāniešu armiju JD-35.) Četras vai piecas 
jūdzes uz ziemeļiem no viņiem atradās midiāniešu nometne ar 
135000 kareivjiem. Visa ieleja un Horeba kalna pakāje bija kā nosēta 
ar midiāniešu teltīm.

135 000 vīru pret 32 000. Tas būtu četri midiānieši pret vienu izraēlieti. 
Vai tas izklausās pēc vienlīdzīgas cīņas? Paklausīsimies, ko Dievs saka. 
(Lasa Soģu 7:2) “Pie tevis ir pārāk daudz karotāju, lai Es varētu nodot 
Midiānu viņu rokā un lai Israēls nevarētu Manā priekšā dižoties, 
sacīdams: “Es pats esmu sev ar savu roku sagādājis glābšanu.”

Dievs zināja, ja izraēlieši ies cīņā ar 32 000 vīriem, tad uzvaras gadījumā 
viņi nedos godu Dievam, bet sev.

Tas Kungs deva Gideonam norādījumus, ka ikviens, kurš ir bailīgs, lai 
iet mājās. Cik vīru bija? (32 000) Kā tu domā, cik vīru aizgāja? 22000! 
22000 vīri bija tik izbijušies, ka viņi nolēma padoties un atgriezties 
mājās. 

Katrs kristietis ir Dieva kareivis. (Novieto kareivi.) Ja Kungs Jēzus ir tavs 
Pestītājs, tad tu esi kareivis cīņā pret grēku un sātanu. Vai tu atceries 
dažas īpašības, ko mēs mācījāmies par kareivi? Kareivis ir izredzēts, 
paklausīgs un uzticīgs (novieto attiecīgās vārdu zīmītes). Pie iepriekšteiktā vēl 
var piebilst, ka kareivis nekad nepadodas. 

Kad Alans uzticējās Kristum kā Pestītājam, viņš iepriekš bija to 
nopietni pardomājis. Viņa vecākais brālis lietoja narkotikas, māte bija 
pametusi mājas. Nevienam viņa ģimenē nebija laika Dievam. Kādu 
dienu Alans meklēja savu Bībeli, bet tās nebija. Viņa māsa vīpsnāja, 
kad viņš pēc tās jautāja. Dažreiz naktīs ciemos pie māsas atnāca vesels 
bars draugu. Bija neciešami klausīties viņu sarunās. Alanam likās, ka 
ir pārāk grūti būt kristietim, bet viņš nepadevās.

Pēteris izlēma būt kristietis, bet, tiklīdz kāds par viņu pasmējās, 
viņš pārstāja tāds būt. Tas bija pārāk grūti. Viņš pārstāja lūgt, vairs 
neapmeklēja Bībeles stundas. Viņš nevēlējās neko zināt par kristietību. 
Viņš parādīja, ka nekad nav bijis īsts Jēzus Kristus kareivis. Jo Viņa 

CPA

Lai bērni kartē parāda 
dislokācijas vietu.

Attēls 4–1
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patiesie sekotāji tā nerīkojas. Tā arī šie 22 000, kuri bēga prom, kad 
dzirdēja ziņu: “Kurš bailīgs, lai iet mājās!”
Noņem 22000 kareivju JD-16.

Tagad tur bija 10 000 izraēliešu kareivju. Nu bija 14 midiānieši pret 
vienu izraēlieti. Saprotams, ka viņi tagad Dievam dotu pateicību par 
uzvaru cīņā. Bet Dievs atkal runāja: “Vēl ir pārāk daudz vīru. Ved 
tos pie upes un vēro, kā viņi dzers ūdeni, un Es tev teikšu, kuri jāsūta 
mājās.”

Dievs lika sūtīt mājās tos, kuri noliecās un dzēra ūdeni tieši no upes. 
Gideons paturēja tos, kuri ūdeni dzēra no savām plaukstām. Tie, 
kuri dzēra ūdeni nometušies ceļos, tieši no upes, nevarēja būt modri 
kareivji. Dieva kareivjiem jābūt modriem pret Viņa ienaidnieku sātanu. 
(Novieto “Uzmanīgs”.)

Ja tu vēlu ej gulēt, tev šķiet, ka esi tik pārguris, ka pat nedomā lasīt 
Bībeli, un tā katru vakaru, tad uzmanies! Velns ir viltīgs, un, šādi 
rīkojoties, tu dod viņam iespēju. 

Iespējams, ka tieši tās meitenes, kuras ir visdraudzīgākās pret tevi, 
rada tev nepatikšanas. Esi uzmanīgs! Šādas kompānijas var novest 
tevi kādās nepatikšanās.

Mums jābūt uzmanīgiem kā tiem kareivjiem, kuri ūdeni dzēra no 
plaukstām. Bet to bija pavisam maz. (Noņem kareivjus JD-33.) Tikai 300 
vīri. Tagad būs sīva cīņa – 450 midiāniešu pret vienu izraēlieti. Kā 
tas tagad izklausās? Bet neaizmirstiet, Dievs ir ar izraēliešiem! Viņš 
teica Gideonam, ka dos uzvaru pār midiāniešiem, kaut arī Gideonam 
ir tikai 300 kareivju.

2. aina
Šajā naktī Dievs atkal uzrunāja Gideonu: “Gideon, ja tu baidies 
uzbrukt midiāniešiem, ņem savu puisi un ej uz viņu nometni klausīties, 
ko viņi runā, un tas tevi iedrošinās.”
Novieto Gideonu JD-36 un puisi JD-37.

Gideons un viņa puisis klusi piezagās midiāniešu nometnei. Tur bija 
tik daudz ienaidnieka kareivju, ka grūti bija ieraudzīt zemi vīru un 
kamieļu lielā skaita dēļ. Bībelē teikts, ka to bija tik daudz, ka nevarēja 
saskaitīt.
Novieto runājošos midiāniešus JD-38.

Tieši tajā brīdī, kad ieradās Gideons ar savu puisi, viņi dzirdēja runājam 
divus vīrus: “Es redzēju sapni,” viens vīrs sacīja. “Apaļš miežu klaips 
ievēlās nometnē un sasita mūsu nometni tik stipri, ka tā apgāzās un 
sabruka.” Viņa draugs runāja baiļu pilnā balsī: “Es zinu, ko nozīmē 
šis sapnis. Dievs ir devis Gideonam uzvaru pār mūsu nometni!”

Kā tu domā, ko darīja Gideons, kad viņš to dzirdēja?
Apmaina Gideonu, kurš klausās JD-36, ar Gideonu, kurš lūdz JD-39.

CPA

Izvēlas divus bērnus, 
kas tēlo Gideonu un viņa 
kalpu. Pārējie bērni ir 
pavisam klusi; midiānieši 
neko nedrīkst dzirdēt.

Attēls 4–2

Attēls 4–3

Attēls 4–4
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Viņš pielūdza Dievu. Viņš zināja, ka viņam jāuzticas Dievam. 
Atceraties, mēs mācījāmies, ka kristīgam karavīram jāuzticas Dievam. 
(Norāda uz “jāuzticas”.)

Arī jums jāuzticas, ka Viņš dos uzvaru pār grēku un sātanu. Varbūt 
tu tiec kārdināts. Uzticies Dievam, ka Viņš palīdzēs tevi pārveidot 
un tu uzvarēsi grēku.

3. aina
Gideons zināja, ka viņš uzvarēs. Dievs to bija parādījis ļoti saprotami, 
un viņš uzticējās Dievam. 
Novieto Gideonu JD-27, izraēliešu kareivjus JD-34 un midiāniešus JD-35.

Gideons ar savu puisi steidzās atpakaļ uz savu nometni. “Celieties! 
Tas Kungs mums ir devis uzvaru pār ienaidnieku!” Gideons sauca.

Gideons sadalīja vīrus trijās grupās pa 100 katrā. Viņš katram iedeva 
pa taurei un krūzi ar degošu lāpu iekšpusē. Viņš deva norādījumus 
ielenkt ienaidnieka nometni. “Skatieties uz mani un dariet tieši tā, kā 
es daru!” viņš sacīja. 

Cik savāds ceļš, kā doties cīņā, bet tas bija Dieva ceļš. Gideons bija 
mācījies paklausīt Dievam. (Norāda uz “Paklausīgs”.) Tas ir ļoti svarīgi 
katram kristietim – darīt to, ko Dievs sacījis Bībelē.

Gideons un viņa vīri sasniedza midiāniešu nometnes malu ap 
desmitiem vakarā, drīz pēc tam, kad midiāniešu sardze bija 
nomainījusies. Sargi, kuri nodeva maiņu, iespējams, runājās ar sargiem, 
kas bija atnākuši viņus nomainīt.

Gideons deva zīmi. Tajā pašā laikā 300 vīri sāka vienlaicīgi pūst savās 
taurēs. Viņi sasita krūzes un lāpas, kuras bija iekšpusē, pacēla pret 
debesīm.

“Tā Kunga un Gideona zobens!” viņi sauca. Plīstošo krūžu un 
tauru skaņas, pēkšņā gaisma un vīru kliegšana visapkārt nometnei 
midiāniešus izbiedēja tik ļoti, ka tie metās bēgt. Varbūt viņi sajauca 
savus kareivjus, kas atgriezās no sardzes, ar izraēliešu kareivjiem, jo 
viņi cits citu nogalināja ar zobeniem. Dievs viņus bija apmulsinājis.

Dievs deva uzvaru izraēliešiem. Viņi slavēja Dievu par uzvaru. Izraēls 
un viņa 300 vīri nekad neaizmirsīs šo nakti. Zini, ja tu esi Dieva 
kareivis, tad tu esi uzvarētāja pusē. Protams, ne vienmēr tas notiek tā. 
Ir tik dažādi kristieši un tik daudz netaisnības pasaulē, bet kādā dienā 
Tas Kungs Jēzus Kristus nāks un ikviens redzēs, ka Viņš ir uzvarētājs. 
Sātans un tie, kas ir viņa pusē, tiks sodīti uz mūžu. Grēks tiks izdeldēts. 
Kurā pusē esi tu? Ja tu uzticies Kungam Jēzum kā savam Pestītājam, 
tad tu esi Viņa pusē. Bībele mums to pasaka skaidri: “Viņš mūs izrāvis 
no tumsības varas un pārcēlis Sava mīļā Dēla valstībā.” (Kol. 1:13.) 
Vai tu uzticies Viņam tagad, šodien? Tad Viņš tev palīdzēs kļūt par 
Viņa kareivi – uzticīgu, modru un tādu, kurš nekad nepadodas, tādu, 
kāds bija Gideons un viņa 300 vīri.

CPA

CPA

CPN

Ļaujiet bērniem kliegt tā, 
it kā viņi būtu kopā ar 
Gideonu viņa armijā.

Attēls 4–5

Attēls 4–6
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Izraēlieši sagūstīja bēgošos midiāniešus un sakāva tos. Dievs deva 
pilnīgu uzvaru.

Atkārtošanas jautājumi
1.   Cik midiāniešu karavīru bija? (135 000)

2.   Cik kareivju Gideonam bija sākumā? (32 000)

3.    Kāpēc Dievs gribēja Gideona armiju samazināt? (Lai Dievs saņemtu 
pateicību par uzvaru.)

4.   Kāpēc 22 000 kareivju atstāja nometni? (Viņi bija izbijušies.)

5.   Ko mēs no tā varam mācīties? Ko kristiešu kareivim nevajag darīt? 
(Nevajag padoties.)

6.   Kādi bija 300 Gideona vīri, kad viņi dzēra ūdeni no upes? (Viņi 
bija modri.)

7.   Kā kristietis var būt modrs? (Uzmanīties, lai brīvais laiks netiktu 
izšķiests, uzmanīties no sliktām kompānijām.)

8.    Kāds bija sapnis, ko noklausījās Gideons ar savu puisi? (Gideons 
un viņa puisis noklausījās sapni, kuru bija redzējis kāds midiānietis. Sapnī 
maizes klaips izvēlās nometnē un to sagrāva.)

9.    Ko darīja Gideons ar saviem 300 vīriem cīņā pret midiāniešiem? 
(Pūta taures, saplēsa krūzes un sauca: „Tā Kunga un Gideona zobens!”)

10.  Kad visi redzēs, ka Jēzus Kristus ir lielais uzvarētājs cīņā pret 
sātanu un grēku? (Kad Viņš nāks.)

Atkārtošanas spēle
Mazākā armija uzvar 
Uzraksta uz tāfeles 
skaitļus 1–10 vai novieto 
lapiņas 1–10. Sadalās 
divās armijās. 

Armijas izvēlas skaitļus 
1–10, uz kuru jautājumu 
pēc kārtas viņi vēlas 
atbildēt. Pēc jautājuma 
atbildēšanas viņi uzzina, 
cik karavīru ir pievienoti 
viņu armijai. Nepareizas 
atbildes gadījumā tiek 
pievienoti 500 karavīri. 
Beigās saskaita, cik 
karavīru ir katrā armijā. 
Mazākā armija ir 
uzvarējusi.
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5. stunda
Dievs izvēlas Simsonu

Rakstu vietas
Soģu 13:1–15:20

Centrālā patiesība
Dievam ir īpašs plāns katram kristietim.

Pielietojums
Atpestītajiem: Tu iegūsi vairāk, ja ļausi Jēzum 

īstenot Savu plānu tavā dzīvē.

Neatpestītajiem: Tu sāksi atklāt Dieva plānus, 
kad sāksi uzticēties Jēzum Kristum.

Bībeles pants
“Tas, kas jūsu sirdīs labo darbu iesācis, to pabeigs  
līdz Kristus Jēzus dienai.”  Filipiešiem 1:6

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

vai

	figūras: JD-25, JD-31, JD-41, JD-42,      JD-43, 
JD-44, JD-46, JD-47, JD-48, JD-49, JD- 50.

Stundas vadlīnijas
Ievads

Vai tev patīk mīklas?

Notikumu attīstība

1. Izraēlieši pielūdz elkus.

2. Manuasa sieva saņem ziņu no eņģeļa.           CPA
3. Eņģelis ierodas otro reizi.

4. Simsona dzimšana.                                     CPN
5. Simsons grib precēt filistieti.                          CPA
6. Simsons nogalina lauvu.

7. Simsona kāzas un viņa mīklas.

8. Filistiešu atbilde.

9. Simsons dusmās nogalina 30 filistiešus.

10. Simsons dusmās aizdedzina labību.

11. Filistieši vajā Simsonu.

12. Simsons tiek sagūstīts.

Kulminācija

Simsons izlaužas brīvībā un nogalina 1000 filistiešu. 
                 CPAN
Noslēgums

Simsons ir soģis 20 gadus.
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Stunda
Vai tev patīk minēt mīklas? Vai tu vari atminēt šo: “Barība iznāca no 
rijēja, no stiprā izplūda saldums.” Ja jūs zināt atbildi, tad  varat man 
pačukstēt pie auss. Bībeles laikos mīklu minēšana bija ļoti populāra. 
Īstenībā šī mīkla ir no Bībeles. Ikviens no jums varēs atrast atbildi 
šīs stundas laikā. Mūsu stāsts sākas tad, kad cilvēks, kurš uzdeva šo 
mīklu, nebija dzimis.

1. aina
Pēc Gideona nāves izraēlieši atkal pielūdza elku dievus. Ko Dievs 
darīja ikreiz, kad tā notika? (Lai bērni atbild.)

Viņš atļāva cittautiešiem, kas tur dzīvoja, apspiest izraēliešus un valdīt 
pār tiem. Šie stiprie un varenie cīnītāji, kuri pielūdza dievu Dagonu, 
bija tie, kuri tagad apspieda izraēliešus.

Ne visi Izraēlā pielūdza elku dievus. Manuass un viņa sieva pielūdza 
dzīvo, patieso Dievu.
Novieto Manuasa sievu JD-41.

Manuasa sievai nevarēja būt bērnu. Bībeles laikos un pat mūsu dienās 
dažās pasaules zemēs uzskata, ja tev nav bērnu, tad tava dzīve ir 
nepilnīga. Tās bija lielas bēdas Manuasam un viņa sievai, ka viņiem 
nevarēja būt bērni.
Novieto Tā Kunga eņģeli JD-25.

Iedomājieties Manuasa sievas prieku un pārsteigumu, kad Tā Kunga 
eņģelis nāca un viņai sacīja: “Redzi, tu domā, ka tu esi neauglīga, bet 
tagad tu dzemdēsi dēlu.” Dievam bija īpašs plāns Manuasa sievas 
bērnam. Tāpēc eņģelis deva stingrus norādījumus. “Tu nekad nedrīksti 
griezt viņa matus, jo viņš būs nazīrietis.” Nazīrietis ir cilvēks, kurš 
ir īpaši Dieva svētīts. Bērna mati nekad netika griezti. Izraēla ļaudis 
zināja, ka tā ir zīme, ja kāds bija īpaši Dieva izredzēts. Pēc viņa izskata 
cilvēki varēja pateikt, ka viņš ir īpaši Dieva izvēlēts kādam mērķim.

“Tavs dēls ir Dieva izvēlēts, lai sāktu izraēliešu atbrīvošanu no 
filistiešiem,” eņģelis sacīja. Dievs bija viņas dēlu izvēlējies savam 
īpašajam mērķim vēl pirms tā piedzimšanas. 

Ja Kungs Jēzus ir tavs Pestītājs, tad Dievam ir īpašs plāns arī tavā 
dzīvē. Šis plāns ir labs tev. (Lasa Jeremija 29:11.) Dievam ir plāns visām 
tavām turpmākajām dienām – skolā, darbā, draudzē, visur, kur tu ej. 
Viņam ir arī plāns attiecībā uz to, kas tu būsi. Viņš vēlas, lai tu kļūtu 
līdzīgs Viņa Dēlam Kungam Jēzum. (Rom. 8:29) Ja tu esi atpestīts, 
tad Viņa lieliskais plāns ir, lai tu domātu un izturētos līdzīgi Kungam 
Jēzum. Šis ir Dieva īpašais mērķis tev, un tas ir daudz brīnišķīgāks 
nekā tas bija Simsonam. 

Lai pagodinātu Dievu, tev ir jādara viss, kas ir patīkams Dievam. Pēc 
tā, kāds tu būsi dzīvē, cilvēki spriedīs arī par Dievu. Ar savu uzvedību 
un dzīvi tu vari parādīt, ka Dievam ir īpašs plāns tavā dzīvē.

CPA

Dievs nav atklājis vārdu 
Manuasa sievai.

Skat. 4. Mozus 
6:1–21, kur atradīsiet 
papildu informāciju par 
nazīriešiem.
.
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Noņem Tā Kunga eņģeli JD-25 un novieto Manuasu JD-42.

Manuasa sieva domāja par eņģeļa norādījumiem, ko viņš bija devis, 
jo Dievam bija īpašs plāns viņa dzīvei.

Sieva steidzās pastāstīt savam vīram labo ziņu: “Dieva vīrs atnāca pie 
manis šodien... viņš izskatījās līdzīgs eņģelim... es viņam nepajautāju, 
no kurienes viņš nāk... viņš man nepateica savu vārdu, bet viņš man 
teica, ka es dzemdēšu dēlu, lai es nedzeru vīnu un neēdu neko nešķīstu, 
jo dēls būs nazīrietis kopš dzimšanas...”

Iedomājieties, cik pārsteigts bija Manuass, dzirdot šo lielisko ziņu! Kā 
tu domā, ko viņš vispirms darīja? Bībelē teikts, ka pirmais, ko viņš 
darīja, bija lūgšana. Viņš lūdza Dievu, lai vēlreiz atnāk vēstnesis un 
pastāsta, kā rīkoties ar mazuli. Vai tas nav lieliski līdzināties tādam 
tēvam?

2. aina
Kādu dienu, kamēr Manuasa sieva strādāja laukā, eņģelis atkal atnāca. 
Viņa steidzās pasaukt savu vīru.
Novieto Manuasa sievu JD-41, Tā Kunga  eņģeli  JD-25  un  Manuasu   JD-42.

Manuass zināja, ka Dievam ir īpašs plāns viņa dēla dzīvē. Viņš gribēja 
zināt, kas tieši tas ir, lai viņi varētu būt tādi vecāki, kādus Dievs vēlētos. 
Tā ir īpaša svētība no Dieva.

3. aina
Novieto Simsonu JD-43.

Kad zēns bija dzimis, Manuass un viņa sieva to nosauca par Simsonu. 
Viņi lūdza par viņu un gaidīja, kad viņš izaugs. Viņa mati izauga gari 
un ķermenis kļuva spēcīgs. Kad Izraēla ļaudis viņu redzēja, viņi varēja 
pateikt, ka viņš ir izredzēts īpašam Dieva mērķim. 

Bībelē lasām, ka viņš auga un Tas Kungs viņu svētīja. Varbūt, ka 
viņš vēl bija zēns, kad Dievs viņam deva spēku atbrīvot Izraēlu no 
filistiešiem un būt viņu soģim.

Mēs nezinām, kad Simsons iepazina Dievu, bet mēs zinām, ka 
viņš ticēja Dievam (Ebr. 11:32). Vienīgi tad, kad tu iepazīsti Dievu, 
uzticoties Kungam Jēzum  Kristum kā Pestītājam, tu atklāj, ka Dievam 
ir plāns tavā dzīvē. Tas ir labs un gudrs plāns. Viņa plāns ir katru 
kristieti darīt līdzīgu Kungam  Jēzum. Saprotams, tu nevari kļūt pilnīgs, 
un tāds nebija arī Simsons. Kad tu kļūsti par kristieti, tad Svētais Gars 
nāk iemājot tevī. Viņš palīdz tev rīkoties tā, kā patīk Dievam. Viņš 
palīdz attieksmē pret vecākiem, Viņš palīdz attīrīt tavu valodu. Tas 
viss ietilpst Dieva plānā.

Ir pārsteidzoši zināt, ka Dievam ir plāns. Bet, ja tu neesi atpestīts, tu 
to viegli vari pazaudēt. 

CPN
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Simsonam bija ticība Dievam, un es domāju, ka viņš zināja, ka Dievs 
grib, lai viņš glābj izraēliešus no filistiešiem.

Kādu dienu Simsons gāja uz Timnu un tur ieraudzīja filistiešu meiteni. 
(Novieto filistiešu meiteni JD-44.) Tai vajadzēja būt mīlestībai no pirmā acu 
skatiena, jo, atnācis mājās, viņš lūdza vecākiem, lai tie ņem viņam 
par sievu. Tajās dienās puiši neizvēlējās paši sev sievas, bet vecāki 
to darīja viņu vietā. Izraēliešiem bija nepieņemami precēt kādu, kas 
neticēja dzīvajam Dievam. Šī meitene bija augusi starp filistiešiem, 
kuri pielūdza elku dievu Dagonu. Viņi neticēja dzīvajam un patiesajam 
Dievam.
Noņem filistiešu meiteni JD-44 un novieto Manuasu JD-42 un viņa sievu JD-41.

Simsona vecāki ticēja dzīvajam Dievam. Kā tu domā, kā viņi jutās, 
kad dzirdēja Simsona nodomu apprecēt filistiešu meiteni? Es esmu 
pārliecināts, ka viņi bija ļoti bēdīgi. Viņi zināja, ka Dievam ir īpašs 
plāns viņa dzīvē. Kā Dievs varētu piepildīt Savu mērķi, ja viņš apprec 
filistieti? Tā vien šķiet, ka Simsons nedomāja par Dieva plānu savā 
dzīvē. Viņš domāja par skaisto meiteni un to, kā varētu viņu apprecēt. 
Bet Dievs nebija aizmirsis Savu īpašo plānu Simsona dzīvē. Tā ir 
viena no apbrīnojamākajām lietām, ja esi Dieva ģimenē. Ja tu piederi 
Dievam, tad vari būt pārliecināts, ka Dievs tevi neatstās ārpus Sava 
plāna. Ja tu esi izdarījis lielu kļūdu vai grēkojis pret Viņu, protams, 
tavs grēks sabojā tavas attiecības ar Dievu un tev jānāk pie Dieva un 
jāsaka “piedod”. Dievam joprojām būs īpašs plāns pārveidot tavu 
raksturu līdzīgu Kungam Jēzum. Mēs lasām šos brīnišķīgos vārdus 
Bībelē: “Būdams pārliecināts, ka tas, kas jūsu sirdīs labo darbu uzsācis, 
to pabeigs līdz Kristus Jēzus dienai.” (Fil. 1:6) Dievs tevi nepamet. 
Viņš nepameta arī Simsonu.

Simsons ar vecākiem atgriezās Timnā. Ceļā Simsonam uzbruka 
lauva. Viņa tuvumā nebija vecāku, kas būtu varējuši palīdzēt. Viņam 
palīdzēja Dievs. Tā Kunga Gars deva viņam spēku, un viņš saplēsa 
lauvu ar kailām rokām. Simsons nevienam neatstāstīja notikušo. Arī 
saviem vecākiem ne.

4. aina
Pēc kāda laika, kad Simsons atgriezās, lai apprecētu filistiešu meiteni, 
viņš apstājās tajā vietā, kur bija saplēsis lauvu. Skeletā bija izveidojies 
bišu strops. Viņš ņēma medu un ēda, un turpināja ceļu uz savām 
kāzām. Viņš deva medu arī saviem vecākiem, kad viņš tos satika, bet 
nevienam nestāstīja, no kurienes ir šis medus.
Novieto filistiešu meiteni JD-44, Simsonu JD-43 un kāzu viesus JD-46.

Simsonam tika doti 30 kāzu rīkotāji, kas palīdzēja organizēt kāzu 
svinības. Visiem bija jautri, un viņi labi pavadīja laiku. Simsons nolēma 
uzdot tiem mīklu. “Ja jūs šo mīklu atminēsiet septiņās dienās, es 
katram no jums došu brīnišķīgus apģērbus, bet, ja jūs to neatrisināsiet, 
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jums katram jādod jauni apģērbi man,” Simsons tiem sacīja. Viņš bija 
pārliecināts, ka tie nevarēs atrisināt mīklu. Vai tu atceries šo mīklu? 
Tu to uzminēji? Tagad  ir tava pēdējā izdevība.
Noņem Simsonu JD-43 un filistiešu meiteni JD-44.

30 vīri mēģināja minēt mīklu trīs dienas, bet bez panākumiem. 
Ceturtajā dienā tie atnāca pie Simsona sievas un piedraudēja viņu 
un viņas tēvu sadedzināt, ja viņa neuzzinās atbildi no Simsona un to 
nepateiks viņiem. Viņi bija nolēmuši par katru cenu atminēt šo mīklu.
Noņem kāzu viesus JD-46 un novieto Simsonu JD-43 un filistiešu meiteni JD-44.

Simsona sieva raudāja un nelikās mierā šajā nedēļā. “Tu mani nemīli! 
Ja tu patiesi mani mīlētu, tu man pateiktu atbildi,” viņa vaimanāja. 
Simsons bija tik noguris, to klausoties, ka viņš pateica viņai atbildi.
Noņem visas figūras.

Sieva steidzās to pateikt vīriem, lai tie nesadedzinātu viņu un viņas 
ģimeni.
Novieto Simsonu JD-43 un kāzu viesus JD-46.

Iedomājieties lepnumu filistiešu sejās, kad tie nāca pie Simsona pateikt 
mīklas atbildi. Viņi gaidīja līdz pēdējai minūtei, pirms saule septītajā 
dienā norietēja, lai Simsons domātu, ka viņi nav spējuši mīklu atminēt.

Kas ir saldāks par medu? Kas ir stiprāks par lauvu? Šie vīri bija 
atminējuši mīklu. Tas bija medus lauvā. Simsons zināja, ka šo atbildi 
viņi bija saņēmuši no viņa sievas. Viņš kļuva dusmīgs.

Tagad Simsonam bija iemesls sakaut filistiešus. Tā Kunga Gars nāca 
pār viņu un deva pēku nogalināt 30 filistiešus pilsētā. Viņš paņēma 
apģērbus no katra un iedeva tos vīriem, kas bija viņu apmuļķojuši 
mīklas minēšanā.

Šie vīri nebija pelnījuši drēbes, un rezultātā bija jāmirst 30 citiem. Ja 
Simsons bija tik dusmīgs, ka nogalināja 30 vīrus, padomā, cik dusmīgs 
viņš bija uz savu sievu. “Es vairs nepalikšu šeit,” Simsons domāja un 
aizgāja atpakaļ uz savu vecāku mājām. Viņa sievas tēvs bija pārliecināts, 
ka Simsons vairs neatgriezīsies, un teica savai meitai, lai tā apprec 
Simsona draugu. Viņa tā arī izdarīja.

5. aina
Pēc kāda laika, kad filistieši ievāca ražu, Simsons atgriezās apciemot 
savu sievu. Taču sievas tēvs to neatļāva, tāpēc ka viņa meita bija 
precējusies ar citu. Kā jūs domājat, kā Simsons jutās?
Novieto lapsas JD-47 tīrumā.

Simsons bija dusmīgs. Viņš noķēra 300 lapsas un sasēja to astes 
kopā pa pāriem, aizdedzināja lapsas un palaida tās filistiešu druvās. 
Labība bija sausa un ātri aizdegās. Uguns izplatījās arī uz olīvu un vīna 
dārziem. Viss sadega. Lielā karstuma dēļ filistiešiem nebija iespējams 

Izlasiet mīklu no Bībeles.
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uguni nodzēst, jo tajās dienās, protams, nebija ugunsdzēsēju dienesta. 
Visa viņu labība bija iznīcināta vienā mirklī.
Noņem lapsas no  tīruma JD-47.

Kā, jūsuprāt, filistieši jutās pēc visa notikušā? “Kā lai mēs viņiem 
atmaksājam?” viņi jautāja cits citam. Viņi bija tik dusmīgi, ka 
sadedzināja Simsona sievas tēvu un visu viņa namu. Tad Simsons 
nogalināja vēl vairāk filistiešu. Viņš aizgāja uz Etamu un palika dzīvot 
alā. Pēc kāda laika filistieši sapulcināja armiju un gāja uz Jūda zemi 
nogalināt Simsonu.
Novieto Jūdas vīrus JD-31 un virves  JD-48 uz Simsona.

Baidīdamies par savām dzīvībām, Jūdas vīri uzmeklēja Simsonu, sasēja 
viņu ar divām jaunām virvēm un aizveda pie filistiešiem. Simsons bija 
ar mieru, tikko tie apsolīja, ka tie viņu nenogalinās.
Novieto skrienošos filistiešus JD-49.

Filistieši ieraudzīja Simsonu nākam un skrēja viņam pretī ar kaujas 
saucieniem. Ko Simsons darīja?

Tā Kunga Gars nāca pār viņu, un viņš sajuta milzīgu spēku. Viņš 
sarāva virves, it kā tie būtu linu pavedieni, kas ugunī apdedzināti.
Noņem virves JD-48 un novieto žokļa kaulu JD-50.

Netālu mētājās kāds ēzeļa žokļa kauls. Viņš to sagrāba un sāka ar to 
vēzēt uz visām pusēm. Pirms filistieši paspēja attapties, Simsons bija 
nogalinājis jau 1000 vīru un to paveicis tikai ar vienu vienīgu žokļa 
kaulu.

Simsons bija sācis sakaut filistiešus. Tas bija paredzēts īpašajā Dieva 
plānā. Izraēlieši bija gaidījuši kādu līdzīgu Simsonam. Viņi saprata, 
ka Dievs bija Simsonu izredzējis, lai viņš tos atbrīvotu no filistiešu 
rokas un būtu viņu soģis.

Simsons tiesāja Izraēlā 20 gadus. Dažreiz viņš izdarīja pareizo izvēli, 
bet dažreiz viņš rīkojās pēc saviem ieskatiem. Viņš nebija nevainojams 
vadītājs, bet Dievs viņu lietoja, lai kontrolētu filistiešus. Simsons bija 
paredzēts Dieva plānā Izraēlā.

Ir apbrīnojami un pārsteidzoši būt daļai no Dieva plāna. Dievs ir tik 
liels un varens, tik gudrs, un Viņa plāns tev ir, lai tu līdzinātos Kungam 
Jēzum. Svētais Gars, kas tevī mājo, palīdz tev kļūt Viņam līdzīgam. 
Protams, Dievam ir plāns arī tavai nākotnei. Ja tev ir iespējams, tad 
lūdz Dievu, lai Viņš palīdz tev izvēlēties iet Viņa ceļu.

Pirmais solis, lai atrastu Dieva plānu tavā dzīvē, ir atgriezties no 
grēkiem un uzticēties Kungam Jēzum kā savam Pestītājam. Kad tu 
to izdari, Bībelē teikts, ka tu esi “Kristū”. Paklausies, kas notiek, kad 
tu esi Kristū (lasa 2. Kor. 5:17). “Ikviens, kas ir Kristū, ir jauns radījums.” 
Tu būsi jauns, cits cilvēks, kurš vēlēsies dzīvot Dievam, tas ir Dieva 
plāns. Vai tu uzticēsies Jēzum Kristum tagad, ticēdams, ka Viņš nomira 
par tevi? Saki Viņam, ka tu gribi, lai Viņa plāns piepildās tavā dzīvē.

CPA
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Atkārtošanas jautājumi
1.   Kā tika paziņota Simsona dzimšana? (Eņģelis pavēstīja.)

2.  Kāds bija īpašais Dieva plāns Simsonam? (Uzsākt izraēliešu 
atbrīvošanu no filistiešiem un būt viņu soģim.)

3.   Kāds ir Dievs īpašais plāns katram kristietim? (Lai vairāk un vairāk 
līdzinātos Kungam Jēzum.)

4.   Kā, skatoties uz Simsonu, varēja pateikt, ka viņš bija nazīrietis? 
(Garo matu dēļ.)

5.   Kad tu sāc atklāt Dieva plānu savā dzīvē? (Kad tu uzticies Kungam 
Jēzum kā Pestītājam.)

6.   Kādu mīklu Simsons uzdeva filistiešiem? (Barība iznāca no rijēja, 
no stiprā izplūda saldums.)

7.   Kāpēc Simsona kļūdas neizjauca Dieva plānu? (Dievs ir visspēcīgs 
un gudrs.)

8.   Ko Simsons darīja ar žokļa kaulu? (Nogalināja 1000 filistiešu.)

9.    Ko kristiešiem vajadzētu darīt, kad viņi plāno nodarbošanos savai 
nākotnei? (Lūgt Dieva vadību.)

10.   Atkārtot 1. Kor. 10:31.

Atkārtošanas 
spēle
Kur atrodas dārgumi
Uzzīmē rūtis:

     A   B    C   D  E 

1 

2  
  
Šī nav komandas spēle. 
Kad bērns atbild uz 
jautājumu, viņš min, 
kur varētu būt dārgumi, 
piemēram, B2. 

Rūtī ieraksta bērna 
vārdu. Tā turpina, līdz 
visi jautājumi atbildēti. 
Pēc tam atver aplok-
sni un nolasa, kurā rūtī 
ir paslēptie dārgumi.  
Uzvarētājs saņem balvu.
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6. stunda
Simsons un Delīla

Rakstu vietas
Soģu 16:4–31

Centrālā patiesība
Grēcīgie soļi ved prom no Dieva.

Pielietojums
Atpestītajiem: Nāc atpakaļ pie Dieva, izsūdzi 

Viņam savus grēkus!

Bībeles pants
 “Es izgaisinu tavus pārkāpumus kā miglu un lieku 

izklīst taviem grēkiem kā mākonim. Atgriezies 
pie Manis, jo Es tevi atpestīšu!” Jesajas 44:22

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

vai 

	figūras: JD-43, JD-48, JD-49, JD-51,      JD-52, 
JD-53a, JD-53b, JD-54, JD-55,     JD-56, JD-57, 
JD-58, JD-59a, JD-59b,     JD-60, JD-61.

	Trīs pēdas ar uzrakstiem “es pats”, “melošana”, 
“nepaklausība”. 

Stundas vadlīnijas
Ievads

Pēdas.                CP
Notikumu attīstība

1. Simsons iemīl Delīlu.

2. Delīla, piekukuļota ar naudu, mēģina atklāt viņa 
spēka noslēpumu.                 CPA

3. Simsons viņai saka:

    “sasiet ar telts virvēm”,

    “sasiet ar jaunām ratu virvēm”                CPA
    “ieaust matu šķipsnas audumā”

4. Simsons saka viņai “ja nocirptu manus 
matus”.                       CPA

5. Delīla nogriež viņam matus.

6. Filistieši sagūsta Simsonu.

7. Simsons kļūst akls.                       CPA
8. Simsonu atved, lai citi uzjautrinātos.

9. Simsons nostājas starp balstiem.

10. Simsons lūdz.

Kulminācija

11. Simsons izkustina balstus, un templis sagāžas.

Noslēgums

Simsons mirst kopā ar filistiešiem.                CPA
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Stunda
(Novieto uz grīdas dažas pēdas bez uzrakstiem, kas aizved projām no jums. Palūdz kādam no 
bērniem likt savus soļus šajās pēdās un iet tajā virzienā, kur tās aizved.)

“Šīs pēdas tevi aizved prom no manis, vai ne?”

Simsons arī spēra soļus, kas viņu aizveda prom no Dieva. Novieto uz 
grīdas pēdu “es pats”. (Paceļ uz augšu “es pats.”)  Vai atcerieties, kad viņš 
gribēja iet savu ceļu? Jā, kad apprecēja filistiešu meiteni, kaut arī viņa 
tēvs tam nepiekrita. Ja jūs esat kristieši un rīkojaties nepareizi, tas ved 
jūs prom no Dieva. Tas ir grēks un sabojā tavas attiecības ar Dievu. 
Tā notika arī Simsona dzīvē.

1. aina
Kas notika tālāk Simsona dzīvē? Viņš atkal iemīlējās. Šoreiz skaistā 
sievietē, kura dzīvoja starp filistiešiem. Viņas vārds bija Delīla.
Novieto Simsonu JD-43 un Delīlu JD-51.

Filistiešu vadītāji ienīda Simsonu par visu, ko viņš bija darījis. Kad viņi 
saprata, ka Simsons ir iemīlējis Delīlā, viņi bija sajūsmā. Viņi atnāca 
pie viņas ar gudru plānu.
Novieto naudu JD-52.

“Izzini, kur slēpjas Simsona lielais spēks, un tu kļūsi bagāta sieviete,” 
viņi teica Delīlai. “Katrs no mums dos 1000 sudraba gabalu par šo 
informāciju (tas ir 1000 lati).” Tas bija liels kārdinājums Delīlai.

Bībele mums neko nesaka par viņas mīlestību uz Simsonu. 

2. aina
Novieto drosmīgo Simsonu JD-53a ar matiem JD-53b uz viņa galvas un sēdošo Delīlu JD-54.

Kad nākošajā reizē Simsons atnāca pie viņas ciemos, viņa bija 
paslēpusi filistiešus – gatavus sagūstīt Simsonu, tiklīdz viņš būs atklājis 
viņai sava spēka noslēpumu.
“O, Simson, pasaki man sava lielā spēka noslēpumu. Gribu zināt, kā tu, 
būdams sasaistīts, vari kļūt brīvs,” Delīla maigi čukstēja Simsonam pie 
auss. Simsonam vajadzēja nojaust, ka viņai ir kāds iemesls uzdot šādu 
jautājumu, it sevišķi, ja viņš bija ienaidnieka teritorijā un filistiešiem 
nevarēja būt prātā nekas labāks, kā padarīt viņu nespēcīgu, lai varētu 
sagūstīt. Tas taču bija mazliet savādi, ka šī sieviete viņam uzdeva 
šādus jautājumus. Bet Simsonam nebija ne jausmas par to, kas notiek. 
Viņš bija spēris tālākos soļus, kas veda jau prom no Dieva, – sliktā 
sabiedrībā. (Novieto šo pēdu uz tāfeles.) 

Ja tu nonāc sliktā sabiedrībā, tad tu dari to, ko parasti nedarītu.  

Tā notika arī ar Hariju. Viņš bija kristietis, bet tad viņš mainīja skolu 
un sāka satikties ar huligāniem. Viņi aprakstīja sienas, un daži teksti, 
ko viņi rakstīja, bija pretīgi. Kādu vakaru vienam no viņiem bija līdzi 

CPA
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Bībeles komentētāji 
domā, ka tur bija pieci 
valdnieki, jo tajā laikā 
filistiešiem bija 5 lielas 
pilsētas.
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narkotikas un viņi visi pamēģināja tās. Harijs sāka lietot arī sliktus 
vārdus. Viņš pārstāja iet svētdienas skolā, kur viņš bija mācījies 
uzticēties Kungam Jēzum kā Pestītājam. Tā tas turpinājās kādu mēnesi, 
kamēr Harijs saprata, ka jāmainās. Viņš atgriezās pie Dieva un lūdza 
Viņam piedošanu, ka viņš bija darījis tādas sliktas lietas savā dzīvē. 
Dievs viņam piedeva, jo Viņa apsolījums ir “ja atzīstamies savos 
grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, ka Viņš mums piedod grēkus un 
šķīsta mūs no visas netaisnības.” (1. Jāņa 1:9) Harijs saprata, ka visas 
sliktās kompānijas ved prom no Dieva. Tā tas bija arī Simsona dzīvē.

Kā atbildēja Simsons? Varbūt viņam tā likās spēle. Viņš atbildēja: 
“Ja mani sasietu ar septiņām jaunām virvēm, tad es kļūtu nespēcīgs 
un būtu kā katrs cilvēks.” Tajā laikā telts virves tika gatavotas no 
dzīvnieku zarnām un tās nevarēja tik viegli saraut, it īpaši ja tās bija 
svaigas un nebija izžāvētas.

Simsons meloja Delīlai, varbūt pa jokam, bet tie vienalga bija meli. 
Simsonam patika šī bīstamā spēle.
Novieto telts virves JD-55 uz Simsona.

Iespējams, ka Simsons gulēja, kad filistieši atnesa Delīlai telts virves un 
viņa viņu sasēja. Klusi un uzmanīgi tās apsēja ap viņa stingro ķermeni 
filistiešu klātbūtnē, kuri bija paslēpušies mājā un gatavi Simsonu 
sagūstīt. Delīla sauca Simsonam: “Filistieši ir šeit, lai tevi sagūstītu!” 
Noņem telts virves JD-55.

Simsons sarāva telts virves gabalu gabalos. Viņa spēka noslēpums 
netika atklāts, un filistieši neiznāca no savām paslēptuvēm. “Tu esi 
mani izmuļķojis, Simson,” Delīla gaudās. “Lūdzu pasaki man, kā tevi 
var sasaistīt.”

Simsons izdomāja citu sakāmo. Mēs to izlasām Bībelē: “Ja mani 
sasaistītu ar jaunām ratu virvēm, ar kurām vēl nekas nav darīts, tad 
gan es rimtos un būtu kā ikkatrs cilvēks.” (Soģu 16:11) Citi meli!
Novieto virves JD-48 uz Simsona.

Ko Dievs domā par meliem? Meklē atbildi Bībelē! (Lasa Sal. pamāc. 6:16-
17.) Tas Kungs ienīst melus. (Novieto pēdu ar uzrakstu “melošana”.) Meli bez 
šaubām arī ved prom no Dieva. Kristieši, zēni un meitenes, vai jūs 
esat kādreiz melojuši? Ja tā, tad jūsu tuvība ar Dievu jau ir sabojāta. 
Kad jūs darāt kaut ko tādu, kas nepatīk jūsu mammai vai tētim, tad 
jūsu attiecības ir saspīlētas un saspringtas. Viņi jūs tāpēc neizstumj 
no savas ģimenes, bet vēlas  palīdzēt. Tā ir arī ar Dievu. Neļaujiet 
meliem izbojāt attiecības ar Debesu Tēvu! Dievam nepatīk meli, arī 
Simsona meli ne.

Toreiz filistieši nojauta, ka Simsons nesaka patiesību. Kā mēs varam 
zināt, ka jaunās virves nevar saistīt Simsonu? Tāpēc, ka jūdu vīri jau 
mēģināja to darīt. 

Delīla sasēja viņu ar jaunām virvēm un sauca: “Simson, filistieši ir 
šeit, lai tevi sagūstītu.”
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Noņem virves JD-48.

Simsons sarāva virves tā, it kā tās būtu apsvilušas. Vēlreiz filistieši 
palika savās slēptuvēs. Delīlai nezuda drosme. Viņa gribēja naudu un 
tāpēc nepadevās. Kad viņa jautāja atkal, kāds ir viņa spēka noslēpums, 
Simsons atbildēja  – to izlasīsim Bībelē (lasa Soģu 16:13b): “Ieaud septiņas 
manas matu šķipsnas audumā.” Tajās dienās nebija fabriku, kurās auda 
audumus. (Novieto stelles JD-56.) Sievietes auda stellēs ar rokām kā šeit. 
Uzmanīgi Delila ņēma Simsona matus. Tie bija ļoti gari. Viņa turēja 
tos sapītus septiņās garās bizēs, pēc tam katru bizi ieauda audumā. 
Tas laikam Simsonam bija ļoti nomierinoši, jo viņš drīz iemiga. Viņš 
bija pienācis bīstami tuvu patiesībai par sava spēka noslēpumu.

Delīla ar saspraudi cieši piesprauda Simsona matus pie stellēm un 
sauca: “Simson, mosties! Filistieši ir šeit, lai tevi sagūstītu!” Simsons 
pamodās un pielēca kājās. Kā jūs domājat, kas notika ar stellēm? Tās 
uzrāvās augšā līdz ar viņu un pēc tam nokrita nomaļus. Kā tu domā, 
ko darīja filistieši? Viņi vienkārši palika savās slēptuvēs.
Noņem stelles JD-56 un sēdošo Delīlu JD-54 un novieto Delīlu JD-51 pa kreisi no Simsona.

“Kā tu vari teikt, ka mani mīli, ja tu man neuzticies, Simson! Jau 
trešo reizi tu esi mani izmuļķojis un neesi pateicis sava lielā spēka 
noslēpumu.” Dienu no dienas Delīla nāca un mocīja viņu ar šiem 
uzmācīgajiem jautājumiem, tā ka Simsons vairs nevarēja izturēt un, 
lūk, ko viņš teica (lasa Soģu 16:17): “Skujamais nazis nekad nav nācis 
pār manu galvu, jo es esmu nazīrietis, Dievam novēlēts no pašas 
dzimšanas; ja manus matus nocirptu, tad mans spēks tiktu atņemts un 
es taptu vājš un kļūtu kā katrs cilvēks.” Simsons ļoti labi zināja, ka to 
nevajadzēja viņai teikt. Dievs viņam bija devis šo lielo spēku cīņā pret 
filistiešiem. Viņš zināja, ka Delila var nodot šo svarīgo informāciju. 
Bez šaubām šis bija nepaklausības solis.
Novieto pēdu ar uzrakstu “nepaklausība”.

Kristieši arī var spert nepaklausības soli kā šajā gadījumā. Vai tev ir 
skaudība pret kādu? Cita meitene iegūst balvu, ko cerēji dabūt tu, un 
tu novērsies no savas draudzenes. Vai arī kāds zēns netīšām sabojā 
tavu divriteni, viņš atvainojas, bet tu joprojām izturies noraidoši pret 
viņu. Dievs saka: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu.” Tāpēc šāda reakcija 
uz notikumiem ir nepaklausības solis, kas ved prom no Dieva. Ja tavā 
sirdī  ir skaudība, tad attiecības ar Dievu nebūs pareizas. 

Diemžēl Simsons nenožēloja notikušo. Viņš aizmiga Delīlas klēpī.
 Apmaina Delīlas figūru JD-51 ar JD-54.

Delīla zināja, ka šoreiz viņš teicis patiesību. Viņa zināja, ka filistieši 
gaida un ir gatavi dot viņai naudu. Viņa klusi pasauca cilvēku, kas 
nogrieza visas septiņas bizes. Ar katru nogriezto bizi Simsona spēks 
atstāja viņu. Tiklīdz visi mati bija nogriezti, arī spēks no viņa bija 
prom. Dievs bija pavēlējis nekad šos matus nenogriezt.
Noņem Simsona matus JD-53b.
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Tā nu Simsons tur gulēja bezspēcīgs un pats to nemaz neapzinājās 
līdz brīdim, kad Delīla viņu modināja: “Simson, filistieši ir šeit!”
Novieto skrienošos filistiešus JD-49 un pieceļ Simsonu JD-53a kājās.

Simsons nebija izbijies, viņš domāja: “Es izbēgšu kā citās reizēs,” bet 
klausies šos vārdus no Bībeles (lasa Soģu 16:20b). “Bet viņš nezināja, ka 
Tas Kungs no viņa bija atstājies.”

Filistieši drosmīgi izlēca no savām slēptuvēm, jo viņi redzēja, ka 
Simsons ir tik bezspēcīgs. Viņi sagūstīja to, izdūra acis un ielika Gazas 
cietumā.

3. aina
Novieto fig. JD-57.

Gazas cietumā filistieši lika tam griezt dzirnavas. Dienām ilgi 
Simsons griezās ap asi – akls, bezpalīdzīgs. Simsons pavadīja visu 
turpmāko gadu, darot sieviešu darbu. Tolaik vīrietim tas bija ārkārtīgi 
pazemojoši. Tas bija nepaklausības rezultāts. Kad kristieši iet paši savu 
ceļu, nepaklausot Dievam, tas aizved ciešanās. Varbūt šeit ir kristietis, 
kurš jūt, ka ir gājis nepaklausības ceļu prom no Dieva, un tagad to 
nožēlo. Tu vari nākt pie Viņa un to teikt. Atceries šo brīnišķīgo 
solījumu: “Ja atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, 
ka Viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības.” 
(1. Jāņa 1:9) Dievs tev palīdzēs izvairīties no šiem soļiem. Neturpini 
šo nepaklausības ceļu. 

Kādu laiku Simsonu apmierināja viņa neprātīgais, grēcīgais ceļš, bet 
tagad vairs ne. Viņam bija laiks visu pārdomāt, un esmu pārliecināts, 
ka viņš saprata, cik neprātīgi un nepareizi bija rīkojies. Laika gaitā 
notika izmaiņas ar viņa matiem. Tie sāka ataugt!

4. aina
Novieto filistiešu templi JD-58, balstus JD-59a un 59-b un Dagonu JD-60.

Filistieši bija apmierināti ar Simsona gūstu. Viņi priecājās, redzot savu 
bezpalīdzīgo gūstekni. Bez šaubām viņi ticēja, ka viņu dievs Dagons 
bija devis uzvaru pār Simsonu. 

“Slava Dagonam – mūsu dievam! Viņš mūs ir atbrīvojis no kāda, 
kurš dedzināja mūsu laukus un nogalināja mūsu cilvēkus,” viņi slavēja 
Dagonu.

Tad kādam radās lieliska ideja. Tā ātri izplatījās lielajā pūlī. “Atvediet 
Simsonu, lai mēs varam uzjautrināties!” viņi kliedza.

Viņi skrēja pēc Simsona. Vairāk nekā 3000 sievu un vīru bija uz jumta, 
uzjautrinādamies par Simsonu. Svarīgākās personas atradās lejā, jo 
tā varēja palikt ēnā. Viņi skatījās uz Simsonu ar naidu un izsmieklu. 

Simsons lūdza puisim, kas viņu veda: “Aizved mani līdz balstiem, lai 
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es varu pret tiem atbalstīties.” Izsmiekls turpinājās. Simsons lūdza 
Dievu (lasa Soģu 16:28): “Tu, ak Kungs, mans Dievs! Lūdzu piemini mani 
un dari mani stipru kaut vēl šo reizi, ak, Dievs, ka es varu atriebties 
kaut vai tikai par vienu no manām acīm šiem filistiešiem.” Simsonam 
bija vajadzīga Dieva palīdzība, un viņš to zināja. Simsons uzticējās 
Dievam, un Viņš to nepameta.
Novieto Simsonu JD-61 starp diviem balstiem.

Simsons satvēra abus centra balstus, kas saturēja kopā templi, un 
pret tiem atspiedās – pret vienu ar labo roku, pret otru ar kreiso. Un 
Simsons kliedza: “Lai tad arī mirst mana dvēsele kopā ar filistiešiem!”
Parāda krītošus balstus un pēc tam tos noņem.

Un viņš sasvērās ar spēku, tad nams gāzās pār viņu un visiem 
cilvēkiem, ieskaitot filistiešu vadītājus. Neviens nepalika dzīvs. Savā 
nāvē Simsons nogalināja daudz vairāk filistiešu nekā savas dzīves 
laikā. Dievs lietoja Simsonu viņa dzīvē par spīti visām viņa kļūdām. 
Mēs redzam, cik laipns, pacietīgs un mīlošs ir Dievs pret Saviem 
ļaudīm, kuri sper bezprātīgus, grēcīgus soļus prom no Viņa. Tieši 
tāds ir Dievs arī pret tevi. Nāc atpakaļ pie Viņa, ja tu esi spēris soļus 
prom no Viņa. Tici Viņa apsolījumam, ka Viņš tev piedod. Viņš tevi 
lietos. Viņš pildīs Savu plānu tavā dzīvē. Tieši tāpat, kā Viņš to darīja 
Simsona, pēdējā izraēliešu soģa dzīvē.

Aktivitāte garīgai izaugsmei
Sagatavo “pēdas” katram bērnam. Viņi uz tām uzraksta, kas viņus ved 
prom no Dieva. Tad bērni lūdz par to Dievu un lūdz piedošanu. Pēc 
tam “pēdas” pagriež uz otru pusi un skolotājs paskaidro, kas notiek 
ar grēku, kas ir izsūdzēts Dievam.

Atkārtošanas jautājumi
1.   Ko iemīlēja Simsons? (Delīlu)

2.    Kāpēc šī iemīlēšanās bija neprātīga un bīstama? (Tāpēc, ka filistieši 
izmatoja viņu, lai atklātu Simsona spēka noslēpumu.)

3.    Delīla bija slikta sabiedrotā Simsonam, bet tas nebija vienīgais, 
kas Simsonu veda prom no Dieva. Kas tas bija? (Meli)

4.    Kāda ir Dieva attieksme pret meliem? (Viņš ienīst melus.)

5.   Pasaki vienu no trim nesekmīgiem veidiem, ar kādiem filistieši 
mēģināja sagūstīt Simsonu! (Sasiet ar telts virvēm, sasiet ar ratu virvēm, 
ieaust viņa matus audumā stellēs.)
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6.   Beidzot Simsons pateica Delīlai sava spēka noslēpumu. Kāds tas 
bija? (Viņa garie mati.)

7.  Kas tas bija par soli, ko Simsons spēra prom no Dieva? 
(Nepaklausība)

8.   Cik cilvēku sper šādus soļus? (Visi)

9.    Ko filistieši darīja ar Simsonu, kad viņu sagūstīja? (Izdūra acis un 
ielika cietumā.)

10.  Kas kristietim jādara, kad viņš atzīst, ka ir grēkojis? (Jāizsūdz 
grēki Dievam.)

11.  Kādu ļaunumu nodara grēks kristieša dzīvē? (Sabojā attiecības ar 
Dievu.)

12.   Kā beidzās Simsona dzīve? (Viņš sagāza Dagona templi un mira līdz 
ar filistiešiem, kas bija tajā.)
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Vairoga shēma
(3. stundai)
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Karavīrs
(4. stundai)



Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas 
nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot par
Dievu

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

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

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

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

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

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

                      Nokopējiet, izgrieziet un turiet to savā Bībelē    
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