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Ievads

Kā mācīt Bībeles patiesības 
Mūsu kā skolotāju atbildība nav mācīt tikai Bībeles stāstus. Daudz svarīgāk bērniem iemācīt patiesības, 
kuras atklātas šajos stāstos. Nākamais solis būtu parādīt bērniem, kā tas attiecas uz viņu ikdienas dzīvi. 
Protams, vienā stundā nav iespējams aptvert visas tēmas, par kurām varētu mācīt, izmantojot konkrēto stāstu, 
tāpēc katrai stundai izvēlēta viena centrālā patiesība. Tās mācīšana caurvij visu stāstījumu, tomēr atsevišķas 
teksta daļas iezīmētas ar CP, lai atvieglotu sagatavošanos. Arī stundas plānā atzīmēti teikumi, kas attiecas 
uz CP. Lasot pamanīsiet, ka šos burtus papildina N vai A, kas norāda, vai CP attiecas uz neatpestītiem 
vai atpestītiem bērniem. Tekstā uz šo atšķirību skaidri norāda šādas frāzes: „Ja tu neesi uzticējies Kungam 
Jēzum Kristum piedot tavus grēkus, ...” vai arī „kristieti, tu...” Centrālās patiesības pielietojums izcelts, 
lietojot treknu druku. Iespējams, jums tas būs jāpielāgo tieši savas grupas bērniem. Pats galvenais – lai 
Dieva Vārds tiktu pielietots viņu dzīvēs!

Darīt sevi pieejamu
Kad sludināt Evaņģēlija vēsti, būs bērni, kuri tai uzreiz atsauksies. Viņi to darīs patstāvīgi, vēlāk par to jums 
pasakot vai arī nedarot jums zināmu, ka viņi uzticējušies Kungam Jēzum Kristum kā savam Glābējam. 
Tomēr būs arī tādi, kuriem būs vajadzīga palīdzība. Varbūt viņiem būs jautājumi vai arī vajadzīga palīdzība 
un iedrošinājums, lai zinātu, ko teikt. Mācot atpestītus bērnus, iespējama situācija, kad viņiem būs vajadzīgs 
padoms grūtā situācijā; varbūt vajadzēs sīkāk paskaidrot, kā konkrētā stunda attiecas uz viņu ikdienas dzīvi; 
iespējams, būs situācija, kad viņi nezinās, kas būtu jādara saskaņā ar Bībeli; varbūt viņi gribēs pastāstīt 
par savām grūtībām, lai jūs varētu par viņiem aizlūgt, it īpaši gadījumos, kad esat vienīgais kristietis, kas 
viņus atbalsta. Šo iemeslu dēļ ir svarīgi, lai bērni zinātu, ka esat pieejams sarunai. Tikpat svarīgi bērniem 
zināt, kad un kur viņiem iet, ja viņi vēlas ar jums aprunāties. Visbeidzot, būtiski, lai vēl neatpestīti bērni 
nesajauktu nākšanu pie Kunga Jēzus ar nākšanu pie jums.  

Katrā gadījumā jums nevajadzētu aicināt bērnu uz sarunu ar jums, vienlaicīgi izsakot aicinājumu atsaukties 
Evaņģēlijam, lai bērniem nerastos iespaids, ka viņi nevar nākt pie Jēzus Kristus bez jūsu starpniecības vai 
arī, ka viņi jau saņem glābšanu, gaidot sarunu ar jums. 

Piemērs sarunai ar neatpestītu bērnu

„Vai tu tiešām gribi veltīt savu dzīvi Kungam Jēzum, bet nezini, kā nākt pie Viņa? Es ar prieku tev 
paskaidrošu, kas par to teikts Bībelē. Pienāc pie manis pēc nodarbības, es būšu... (norādiet vietu)! Atceries, 
ka es nevaru atbrīvot tevi no grēkiem! Vienīgi Kungs Jēzus var to izdarīt, bet es ar prieku palīdzēšu tev 
labāk saprast, kā tu vari nākt pie Viņa. Nāc un kopīgi tiksim skaidrībā!”

Piemērs sarunai ar atpestītu bērnu

„Ja tu esi uzticējies Kungam Jēzum kā savam Glābējam, bet vēl neesi man par to pateicis, lūdzu, dari to! 
Nodarbības beigās es gaidīšu tevi... (norādiet vietu). Es gribētu zināt, vai arī tu esi uzticējies Kungam Jēzum 
kā savam Kungam un Glābējam, lai es varētu lūgt Dievu par tevi un tev palīdzēt.”

Bībeles panti
Katrai stundai dots Bībeles pants, kas bērniem jāiemācās. Ja mācāt šīs stundas piecas nedēļas pēc kārtas, 
ieteicams izvēlēties divas vai trīs rakstu vietas, kuras labi jāiemāca, lai bērni tās atcerētos arī vēlāk. Ja 
centīsieties iemācīt visus piecus pantus, iespējams, viņi nevienu no tiem nezinās pietiekami labi.

.
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Pārskats

Stunda Centrālā 
patiesība Pielietojums Bībeles pants

Joass

2.Laiku 22:10–
24:27

2.Ķēniņu 11:8–12

Aizgūtai ticībai nav 
nekādas vērtības

Neatpestītajiem: Iepazīsti Jēzu kā savu 
Glābēju

     
 

     

„Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu 
nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus;.. 
ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis 
un nodevies par mani.” 

Galatiešiem 2:20

Hiskija

2.Laiku 28:24 – 
32:23

Dieva bērniem 
jārūpējas par Dieva 
godu, kā to darīja 
Hiskija

Atpestītajiem: Tas ietekmēs tavu dzīvi 
un tavas lūgšanas

„Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs 
saņemt slavu, godu un spēku.”
Jāņa atklāsmes grāmata 4:11a

Manase

2. Ķēniņu 21 
2. Laiku 33

Neviens nav tik 
slikts, ka Dievs 
nevarētu viņu glābt

Neatpestītajiem: Tu vari nākt pie Jēzus, 
lai arī cik slikts tu būtu bijis

Atpestītajiem: Turpini lūgt par saviem 
draugiem un ģimenes 
locekļiem, kuri nav atpestīti

„Bezdievis lai atstāj savu ceļu un 
ļaunprātis savas domas un lai atgriežas 
pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, 
un pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts 
žēlastībā.” 

Jesajas 55:7

Josija

2.Laiku 34–35 
2. Ķēniņu 22–
23:28

Uztver Dieva 
Vārdu nopietni – 
kā to darīja Josija

Neatpestītajiem: Ieklausies Dieva 
brīdinājumos un seko 
Evaņģēlijā izteiktajam 
aicinājumam

Atpestītajiem: Paklausi tam, ko māca 
Bībele

„Bet esiet vārda darītāji un ne tikai 
klausītāji.”

Jēkaba 1:22

Neatpestītajiem: Tev jābūt glābtam, 
pirms tu vari iepazīt Dievu 
kā savu Palīgu

Atpestītajiem: Lūdz Dieva palīdzību 
visās lietās un pateicies 
Viņam par to

„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! 
Neatkāpies, jo Es esmu tavs 
Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev 
arī palīdzu.”

Jesajas 41:10a

Kungs ir 
vislabākais palīgs

Jošafāts

2.Laiku 17–20
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1. stunda
Jošafāts

Rakstu vietas skolotājiem
2. Laiku 17– 20

Centrālā patiesība
Kungs ir vislabākais palīgs. 

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tev jābūt glābtam, pirms tu vari 

iepazīt Dievu kā savu Palīgu.

Atpestītajiem: Lūdz Dieva palīdzību visās lietās un 
pateicies Viņam par to.

Bībeles pants
„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es 
esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu.” 
Jesajas 41:10a

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

Vai

 PowerPoint: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 un 1-6

Papildu uzskate
 Sameklējiet ģimenes fotogrāfiju, kurā ir vecāki 

un divi bērni: zēns un meitene. Izmantojiet 
to, stāstot par Sprostu ģimeni!

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kur tu meklē palīdzību?

Notikumu attīstība

1.  Ķēniņš Asa piedzīvo Dieva palīdzību.         CP    

2. Ķēniņam Asam neizdodas rast Dieva 
palīdzību. 

3.  Par ķēniņu kļūst Jošafāts.  CPN
4.  Jošafāts kļūst par Ahaba sabiedroto.  CPA
5. Jošafāts izglābjas no drošas nāves kaujā. CPA
6. Uzbrūk ienaidnieki. 

7. Jošafāts lūdz Dievu. CPA
8. Dievs apsola palīdzību un uzvaru. CPA
9. Koris ved Jūdas armiju kaujā.

Kulminācija

Viņi redz savus ienaidniekus mirušus.      CPA 

Noslēgums

Viņi aplaupa ienaidnieku.

Viņi atgriežas Jeruzālemē un slavē To Kungu. 
 CPA, CPN
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Stunda
Toms raizējās par nākamo futbola maču, jo viņa komandai bija jāuzvar, 
lai iekļūtu pusfinālā. Paņēmis laikrakstu, viņš nodomāja: „Jāizlasa, kas 
teikts horoskopā.” „Tevi gaida grūta diena,” tur bija teikts. „Nepadodies! 
Tev izdosies.”

Sandim skolā bija paredzēta svarīga ieskaite. Viņam vajadzēja dabūt 
labu atzīmi, bet viņš nebija pārliecināts, ka izdosies. Mamma centās 
dēlu iedrošināt: „Sandi, tev jāsaka sev – Es noteikti dabūšu labu atzīmi! 
Es to varu!” 

Arī Tonijs gatavojās tai pašai ieskaitei. Savā Bībelē viņš bija pasvītrojis 
vārdus no 121. psalma 2. panta: „Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, 
kas radījis debesis un zemi.” 

Visi trīs meklēja palīdzību. Kur skatījās Toms? Uz ko paļāvās Sandis? 
Un Toms? Kur palīdzību meklē tu?

Attēls 1-1
Princis Jošafāts bija dzirdējis par palīdzības meklēšanu pie Dieva. Viņš 
zināja par slaveno kauju, kurā viņa tēvam, ķēniņam Asam, bija jācīnās 
ar kušītiem, kuru armija bija divreiz lielāka. Turklāt viņiem vēl bija 300 
kara rati. Toreiz šķita, ka Jūdas armija nolemta sakāvei.  

Taču ķēniņš Asa nezaudēja drosmi; viņš paļāvās uz Dievu. Viņa lūgšana 
bija šāda: „Ak, Kungs! Neviena nav kā vienīgi Tu cīņā starp to, kam ir 
daudz spēka un kuram nav nekāda spēka. Palīdzi mums, ak, Kungs, 
mūsu Dievs, jo mēs paļaujamies uz Tevi un mēs esam Tavā Vārdā 
devušies cīņā pret šo lielo pulku! Ak, Kungs! Tu esi mūsu Dievs, lai 
neviens cilvēks Tev līdzās nepastāv!” (2. Laiku 14:10)

Tā rezultātā milzīgā ienaidnieku armija metās bēgt ar visiem kara 
ratiem. Viņiem sekoja Jūdas armija un savāca bagātības un liellopus.

Princis Jošafāts zināja, ka neviens no viņu kaimiņiem nebūtu varējis 
palīdzēt tā, kā to izdarīja Tas Kungs. Nevienam ķēniņam tas nebūtu 
bijis pa spēkam. Tas Kungs ir Radītājs. Viņš ir radījis debesis un zemi. 
Viņš ir „Tas Kungs, stiprs un spēcīgs, Tas Kungs varens cīņā.” (Psalms 
24:8) Neviens cilvēks, pat ne vesela armija nevar palīdzēt tā, kā to spēj 
Dievs. Viņš ir vislabākais palīgs, kāds vien var kādam būt.

Tomēr Jošafāta tēvs, ķēniņš Asa, nebija vienmēr paļāvies uz Dievu. 
Reizēm viņš meklēja palīdzību pie citiem ķēniņiem, kuri pat nepazina 
vienīgo, patieso Dievu. Vēlāk ķēniņš saslima, viņam vajadzēja ārstēt 
kājas. Bībelē tas aprakstīts 2. Laiku 16:12: „Un viņa slimība augtin 
pieauga spēkā; taču arī savā slimībā viņš nemeklēja To Kungu, bet 
meklēja padomu pie ārstiem.”  

Attēls 1-2
Kad princis Jošafāts bija 35 gadus vecs, viņa tēvs, ķēniņš Asa, nomira. 
Kāds būs jaunais ķēniņš? Mēs lasām Bībelē, ka jau jaunībā Jošafāts 

PowerPoint 1-1

CP
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uzticējās Dievam. (2. Laiku 17:3–4) Jošafāts zināja, ka, lai saņemtu 
Dieva palīdzību, jāseko Dievam. Nekas nav mainījies arī šodien – Dievs 
apsola palīdzēt tiem, kuri Viņam pieder. 

Tu un es – mēs piedzimām kā grēcinieki, ārpus Dieva ģimenes. Tā nu 
mēs izvēlamies nepaklausīt Dievam. Varbūt skolotāja tevi pieķēra, kad 
tu norakstīji atbildes, bet tu viņai nedomājot sameloji: „Es nenorakstīju. 
Godīgi!” Tie bija meli, un melošana ir grēks. Tu norakstīji atbildi, un 
arī šāda rīcība ir grēks. Bībelē teikts, ka tas ir nepareizi. Mēs to zinām. 
Ir jābūt kādam, kas atbrīvo tevi no grēka un ieved Dieva ģimenē. Tas 
ir Jēzus Kristus. Kad tu uzticies Jēzum, ka Viņš var atbrīvot tevi no 
grēkiem, tu vari ienākt Dieva ģimenē. 

Iedomāsimies, ka šī ir Sprostu ģimene. Viņi dzīvo Tomasa laukumā. 
Parādiet sameklēto fotogrāfiju!

Katru nedēļu tētis dod Samantai un Darenam kabatas naudu, bet to 
nesaņem pārējie bērni, kuri dzīvo šajā ielā. Tētis bieži ved bērnus 
peldēties sestdienu pēcpusdienās, bet viņš neaicina līdzi citus bērnus. 
Viņš pat spēlē ar viņiem datorspēles, un viņam patīk iepriecināt 
savus bērnus ar kādu gardumu. Kāpēc viņš to visu dara Samantas 
un Darena labā? Tāpēc, ka šie bērni ir viņa ģimene. Pārējie bērni, 
kuri dzīvo tajā pašā ielā, nevar cerēt, ka Samantas un Darena tētis 
varētu to pašu darīt kopā ar viņiem. 

Līdzīgi mums nevajadzētu gaidīt palīdzību no Dieva, ja neesam Viņa 
ģimenē. Vai tu piederi Dieva ģimenei? Padomā pavisam nopietni 
par to! Ja nodarbības beigās tu vēlēsies aprunāties ar mani par to, 
kā kļūt par Dieva bērnu, es ar prieku tev to paskaidrošu – kas 
par to teikts Bībelē. Paliec savā vietā, kad citi bērni ies prom, un 
es sapratīšu, ka tu vēlies runāt ar mani. Piederība Dieva ģimenei 
pārmaina cilvēka dzīvi. 

Jošafāts bija Dieva ģimenē, un viņa rīcība liecināja par to, ka Viņš 
mīl Dievu. Jaunais ķēniņš plānoja pārmaiņas. Viņš sūtīja ticīgus vīrus 
pilsētās mācīt ļaudīm Dieva likumus. Viņš uzlaboja savu armiju. Drīz 
vien tuvējo zemju iedzīvotāji saprata, ka Jūdas zemē notiek kas īpašs. 
Kas tas bija? Tas Kungs bija ar Jošafātu un viņa tautu. Dievs bija viņu 
Palīgs. Pārējās valstis vairs nekaroja ar Jūdu. Vai varat paskaidrot, kāpēc 
viņi neuzbruka? 

Lai bērni atbild! 

Attēls 1-3
Jūdas tuvākais kaimiņš bija Israēls, kur valdīja ļaunais ķēniņš Ahabs. 
Viņa tauta pielūdza elkus, un viņš to atbalstīja. Kādu dienu ķēniņš 
Jošafāts devās apciemot ķēniņu Ahabu.

„Tu un es, un mūsu armijas varētu apvienoties, lai cīnītos pret Ramotu 
Gileādā,” ieteica viltīgais Ahabs. Kāda varēja būt Jošafata atbilde? 
Lai bērni atbild!

PowerPoint 1-2

CPN
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Kāpēc?

„Labi!” Jošafāts piekrita. „Darīsim tā! Bet vispirms mums jājautā 
Dievam, vai tas ir tas, ko Dievs vēlas, lai darām.”

Ķēniņš Ahabs paaicināja savus praviešus un iztaujāja viņus: „Vai mums 
apvienoties un cīnīties kopā pret Ramotu Gileādā?” Viņi deva atbildi, 
kuru viņš vēlējās dzirdēt: „Dariet to, jo Dievs jums dos uzvaru!” Turpretī 
Jošafāts vilcinājās, jo viņam bija radušās aizdomas, ka tie nebija patiesi 
Dieva pravieši. „Vai tad nav vēl kāds pravietis?” viņš apvaicājās.

Pavisam negribīgi ķēniņš Ahabs pasauca pravieti Mihu, kurš bija 
Dieva vīrs, un viņš atbildēja pavisam ko citu. „Jūs tiksiet sakauti,” 
viņš brīdināja.

Nu ķēniņam Jošafātam bija jāizvēlas, ko darīt. Viņš nolēma neņemt 
vērā Dieva brīdinājumu. Tā vietā Jošafāts nolēma cīnīties, paļaujoties 
uz ķēniņa Ahaba palīdzību. Tas nevarēja labi beigties.

Ķēniņa Jošafāta izvēle nepatika Dievam, jo Tas Kungs negrib, ka Viņa 
bērni meklē palīdzību pie tiem, kuri ir pret Dievu. Dievs nepalīdzēs 
kristiešiem izdarīt to, ko Viņš ir aizliedzis. 

Ja zēns, kurš ir kristietis, kautiņā grib uzvarēt otru zēnu, viņš nevar 
gaidīt, ka Dievs palīdzēs viņam to izdarīt. Iedomājies, ka tava draudzene 
piedāvā tev savu veiksmes aproci sporta dienā, apgalvojot, ka tā noteikti 
palīdzēs. Ko tev kā kristietim vajadzētu darīt? 
Lai bērni atbild!

Ir svarīgi atcerēties, ka Dievs apsola palīdzēt tiem, kuri uzticējušies 
Kungam Jēzum kā savam Glābējam. Viņš palīdz atrisināt problēmas, 
Viņš palīdz tad, kad sātans mēģina piespiest viņus rīkoties nepareizi, 
un Viņš palīdz darīt to, kas iepriecina Dievu.

Dievs noteikti nebija apmierināts ar ķēniņa Jošafāta nodomu apvienot 
savus spēkus ar ķēniņa Ahaba armiju.

Attēls 1-4
Viltīgais ķēniņš Ahabs nolēma maskēties, jo zināja, ka ienaidnieks 
viņam uzbruks. Nabaga Jošafāts izjāja, tērpies kā ķēniņš, tā pakļaujot 
sevi briesmām. 

„Re, kur Israēla ķēniņš!” iesaucās ienaidnieka ratu virsnieks, ieraudzījis 
Jošafātu. „Sagūstiet viņu!” Viņi pagriezās, lai uzbruktu Jošafātam, kurš 
īstajā brīdī sauca palīgā. Tā nu ienaidnieks saprata, ka tas nebija Israēla 
ķēniņš. Bībelē rakstīts, ka „Tas Kungs viņam palīdzēja – Dievs tos 
aizvilināja projām no viņa.” (2. Laiku 18:31) 

Kāds varens Palīgs Viņš ir – patiešām vislabākais! Dievs mīlēja ķēniņu 
Jošafātu un palīdzēja viņam, kaut arī Jošafāts bija kopā ar nepareizajiem 
cilvēkiem nepareizajā vietā. 

Varbūt tu esi kristietis, un Jēzus Kristus ir tavs Glābējs, bet tu ej uz 
nepareizu vietu kopā ar nepareiziem cilvēkiem. Dievs nav apmierināts 

PowerPoint 1-4

CPA

CPA

PowerPoint 1-3



9

5 Jūdas ķēniņi

ar to, ko tu dari. Tomēr Viņš tevi mīl. Tu aizej uz parku un satiecies 
ar citiem zēniem. Viņi osta līmi, smēķē cigaretes, viņi lasa „netīrus” 
žurnālus un izsmej vecas sieviņas. Tu vari lūgt Dievam, lai Viņš 
palīdz tev izkļūt no šīs bandas. Viņš palīdzēs arī tad, ja būsi iekūlies 
nepatikšanās, kā tas bija ar Jošafātu. 

Kauja pret Ramotu Gileādā turpinājās. Kāds karavīrs uzvilka loku 
un nejauši trāpīja Israēla ķēniņam Ahabam. Viņš nomira tajā pašā 
vakarā.  Ahabam Dievs nebija ne Glābējs, ne Palīgs. Ahabs nekad 
nebija uzticējies Dievam. Cik nožēlojama dzīve un cik bēdīgs tās gals!

Ķēniņš Jošafāts atgriezās mājās kā gudrāks vīrs, jo bija guvis mācību. 
Viņš saprata, cik muļķīgi bija uzticēties un paļauties uz cilvēkiem vai 
armijām. Tas Kungs ir Vienīgais, kam viņš uzticētos, jo Viņš ir varens 
Palīgs. Jošafāts neaizmirsa šo mācību, par to viņš atcerējās brīdī, kad 
saņēma sliktas ziņas.

„Un cel tautai visapkārt žogu un saki: sargieties uzkāpt kalnā un 
nepieskarieties kalna malai, jo, kas pieskarsies kalnam, tas mirdams 
mirs.”

Attēls1-5
„Tev gatavojas uzbrukt vēl viena liela armija! Amona un Moāba bērni 
nāk, lai uzbruktu Jūdai!” Ko iesākt? Tad ķēniņš Jošafāts saaicināja 
Jūdas ļaudis, lai meklētu palīdzību no Tā Kunga. Vīri un sievas, un 
bērni klausījās, kā viņu ķēniņš Templī lūdza Dievu. Uz ko paļāvās 
viņu ķēniņš? Jā, vienīgi uz Dievu. Tāpēc, pirms darīt ko citu, Viņš 
lūdza Dievu.

Ko tu dari, kad tev ir kāda problēma? Reizēm mēs, kaut arī mīlam 
To Kungu, mēģinām savas problēmas atrisināt paši. Vai arī meklējam 
kādu, kurš var mums palīdzēt. Ja tas neizdodas, tad mēs lūdzam Dievu. 
Mēs neievērojam pareizo kārtību, vai ne? Mums vajadzētu atcerēties, 
ka vispirms jālūdz Dievs, jo nav cita tāda palīga kā Viņš. Tas Kungs ir 
liels un varens. Viņš mīl katru Savu bērnu. Viņam zināms, kas mums 
ir vislabākais jebkurā situācijā. Viņš var palīdzēt Saviem bērniem un 
arī vēlas to darīt. 

Tādēļ Viņam bija īpaša vēsts ķēniņam un visai Jeruzālemes tautai. Dievs 
sūtīja Savu atbildi ar vienu no praviešiem. „Uzmanieties, viss Jūda un 
visi Jeruzālemes iedzīvotāji, un tu, ķēniņ Jošafāt! Tā saka Tas Kungs uz 
jums: nebīstieties un neļaujieties samulsināties šī lielā pulka priekšā, 
jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš! Un šinī kaujā jums 
pašiem nebūs jākaujas – dodieties rītdien viņiem uzbrukumā pretī, jo 
Tas Kungs būs ar jums!” (Pēc 2. Laiku 20:15–17.)

Tad ķēniņš un visi Jūdas un Jeruzālemes iedzīvotāji krita pie zemes 
Tā Kunga priekšā, lai pielūgtu Viņu. Tas Kungs bija apsolījis Savu 
palīdzību, neko vairāk viņiem nevajadzēja.

 Ja tu esi glābts, Tas Kungs apsola palīdzēt arī tev. Vai vari man pastāstīt, 
kad tev vajadzīga Dieva palīdzība? 

CPA

PowerPoint 1-5
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Skolotājam vai viņa palīgam 
vajadzētu skaļi izlasīt 2. Laiku 
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Lai bērni atbild!

Bībelē var atrast daudz rakstu vietu, kur izteikts Dieva apsolījums 
palīdzēt. Ir labi tās atzīmēt un iemācīties no galvas. Ieklausies: 
„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es 
tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu…” (Jesajas 41:10) un „Tas Kungs ir 
ar mani, es nebīstos nenieka. Ko cilvēki man darīs?” (Psalms 118:6) 

Vai atcerēsies šos apsolījumus, kad skolā tev būs ieskaite, kad mājās 
izraisīsies strīds, kas tevi satrauc, vai kad būsi nobijies? Esmu šīs rakstu 
vietas izprintējis uz papīra. Ja vēlies tās pielikt savā istabā, pasaki to 
man nodarbības beigās! Ja tu zini, ka Kungs Jēzus ir tavs Glābējs, Dievs 
vēlas, lai tu zinātu, ka Viņš ir tavs Palīgs.

Nākamajā rītā, paļaujoties uz Dieva apsolījumu palīdzēt, ķēniņš un 
visa tauta gatavojās kaujai. Ķēniņš atgādināja: „Klausieties! Uzticieties 
Dievam, un jūs uzvarēsit!”

Tad ķēniņš sāka pulcēt savu armiju, lai dotos kaujā. Kam būtu jāiet 
pirmajiem? 
Lai bērni izsakās!

Visiem par pārsteigumu, pirmais gāja koris, tam sekoja karavīri.

„Pateicieties Tam Kungam, jo Viņa mīlestība pastāv mūžīgi,” dziedāja 
koris, kamēr karavīri sasniedza vietu, no kuras viņi varēja redzēt 
tuvojamies milzīgo ienaidnieka armiju.

Attēls 1-6
Kad viņi sasniedza novērošanas punktu, viņiem no pārsteiguma aizrāvās 
elpa. Visa ieleja bija klāta ar ienaidnieku līķiem – neviens karavīrs 
nebija izglābies. Dievs bija licis tiem cīnīties savā starpā, un tāds nu bija 
rezultāts. Jošafāts ar saviem vīriem nokāpa lejā un savāca laupījumu: 
apģērbu, bagātības un ieročus. Pagāja trīs dienas, līdz viss tika savākts!

Tas Kungs bija pildījis Savu solījumu – Viņš bija uzvarējis kaujā viņu 
vietā. Viņš vienmēr pilda Savus solījumus palīdzēt Saviem bērniem. 
Reizēm Viņa palīdzība nav tāda, kā mēs to gribētu. Bieži vien mēs 
vēlamies, lai Dievs paņemtu prom mūsu problēmas, un reizēm Viņš 
tā dara, tomēr biežāk Viņš palīdz mums tikt ar tām galā. Lai ko arī 
Viņš darītu, tas ir vislabākais, un mēs varam Viņam par to pateikties.

Tieši to arī gribēja darīt Jošafāts un viņa tauta. Ceturtajā dienā ķēniņš 
devās uz Templi ar garu procesiju. Tā nu gan bija laimīga diena! Ļaudis 
spēlēja flautas, arfas un trompetes un dziedāja slavas dziesmas Tam 
Kungam par šo apbrīnojamo uzvaru. 

Ja tu pazīsti un mīli Kungu Jēzu, neaizmirsti pateikties Dievam par 
Viņa palīdzību! Vai nav brīnišķīgi apzināties, ka Viņš ir tavs palīgs? 
Turklāt Viņš ir pats labākais palīgs, kāds vien var būt.

Varbūt tu neesi saņēmis palīdzību no Dieva tāpēc, ka vēl dzīvo pēc sava 
prāta. Vai gribi, lai ir citādāk? Vai vēlies, lai Kungs Jēzus atbrīvotu tevi no 

PowerPoint 1-6
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grēka? Pasaki to Viņam tagad! Pieņem Viņu kā savu Glābēju! Atceries, 
ka tiem, kas Viņu uzņem, Viņš dod varu kļūt par Dieva bērniem (pēc 
Jāņa 1:12)! Tad tu būsi Dieva ģimenē un Viņš patiesi būs tavs Palīgs. 

Šīs stundas noslēgumā 
varētu būt īsa lūgšana. 
Iedrošiniet bērnus, kuri 
ir kristieši, pateikties 
Dievam par Viņa 
palīdzību! Aiciniet viņus 
sākt lūgšanu ar šādiem 
vārdiem: „Paldies, Kungs, 
ka Tu man palīdzi, kad...”)
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2. stunda
Joass

Rakstu vietas skolotājiem
2. Laiku 22:10–24:27
2. Ķēniņu 11:8–12

Centrālā patiesība
Aizgūtai ticībai nav nekādas vērtības. 

Pielietojums
Neatpestītajiem: Iepazīsti Dievu kā savu Glābēju.

Bībeles pants
„Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju 
es, bet manī dzīvo Kristus;.. ticībā uz Dieva Dēlu, 
kas mani ir mīlējis un nodevies par mani.” 

Galatiešiem 2:20

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

Vai

 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5 un 2-6  

Piezīme skolotājiem
Daži Bībeles pētnieki uzskata, ka Joass bija atkritējs. 
Daudzi turpretī piekrīt viedoklim, ka viņa ticība 
nebija patiesa; tieši tā ir šīs stundas galvenā doma. 

Stundas vadlīnijas
Ievads

Personīgās izdzīvošanas apliecības meklēšana.

Nolikumu attīstība

1.  Ahasjas nāve. 

2. Ķēniņiene plāno slepkavību.

3. Joass tiek izglābts un dzīvo Templī. CP
4. Jojada plāno Joasa kronēšanu.

5. Ķēniņienes iejaukšanās cieš neveiksmi.

6. Jojadas ieteiktās reformas.  CPN
7. Joasam jauni padomdevēji, un viņš dodas 

pretējā virzienā.

8. Joass dod pavēli nogalināt Zaharju.    CPN

Kulminācija

Iebrūk sīriešu armija.

Noslēgums

Joasu ievaino, un viņš mirst.                                         CPN
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Stunda
„Ko tu meklē?” Skota kundze jautāja savam dēlam Ādamam. 

„Es meklēju Alekša personīgo izdzīvošanas apliecību,” paskaidroja 
Ādams. „Nu, viņš to saņēma pēc tam, kad bija pierādījis, ka var peldēt 
ar visām drēbēm. Man tā ir vajadzīga.”

„Kam tev tā? Tu taču aiznesi savu apliecību uz burāšanas klubu 
pagājušajā nedēļā. Tev nav vajadzīga tava brāļa apliecība,” teica Skota 
kundze. 

„Tā būs Harijam. Viņš nevar iestāties klubā bez apliecības,” atbildēja 
Ādams, turpinot meklēt. 

„Pagaidi, dēls! Alekša apliecība Harijam nederēs. Viņi to nepieņems.”

„Kāpēc gan ne? Tu vienmēr saki, ka lietas, kuras kāds jau lietojis, var 
būt tikpat labas kā pilnīgi jaunas,” Ādams vīlies iebilda.

„Jā, tā var būt, tikai ne izdzīvošanas apliecība, kura piešķirta kādam 
citam. Tā derīga tikai tam cilvēkam, kura vārds uz tās uzrakstīts.”

Šodien klausīsimies stāstu par Joasu, kuram arī bija kaut kas aizgūts, 
bet tam nebija nekādas vērtības. 

Attēls 2-1
Kad Joass bija pavisam mazs, viņam draudēja briesmas. Viņa 
tēvu Ahasju, Jūdas ķēniņu, nogalināja. Mirušā ķēniņa māte, Joasa 
vecmāmiņa, bija apņēmības pilna kļūt par ķēniņieni un perināja plānu 
nogalināt visu karalisko ģimeni. Mazā Joasa dzīvība bija briesmās, viņu 
un pārējos ķēniņa dēlus turēja slepenā vietā, lai nonāvētu. 

Joasa tante, kas bija drosmīga sieviete, noskaidroja, kur viņi bija 
paslēpti. Kādu dienu, kad neviens bērnus neapsargāja, viņa izglāba Joasu 
un paslēpa viņu un viņa auklīti kādā guļamistabā. Jaunais princis bija 
par mata tiesu no nāves, viņa dzīvība vēl bija apdraudēta. 

Joasa tante un viņas vīrs, Jojada, dzīvoja un strādāja Templī, kur Jojada 
kalpoja Tam Kungam. Viņi pārnesa jauno princi mājās un paslēpa. 
Tas nebija viegli, bet viņiem tas izdevās. Viņi bija iemīlējuši šo mazo 
puisēnu un rūpējās par viņu tā, it kā viņš būtu pašu dēliņš. Viņi mācīja 
Joasam par Dievu un Viņa likumiem, jo gribēja, lai viņš iepazītu Kungu 
tikpat labi kā viņi. 

Viņi darīja visu, kas bija viņu spēkos, bet viņi nevarēja mainīt viņa 
grēcīgo sirdi. Viņiem neizdevās padarīt Joasu par ticīgo. Līdzīgi tas ir 
arī citiem bērniem, kuriem ir kristīgi vecāki.  Kristīgi vecāki var mācīt 
saviem bērniem Bībeli, viņi var kopā lūgt Dievu, bet vecāki nevar 
atbrīvot savus bērnus no grēka vai padarīt viņus par kristiešiem. Tev 
jāpiedzimst Dieva ģimenē „ne no vīra gribas, bet no Dieva” (Jāņa 1:13).

CP
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību: “Aizgūtai ticībai 
nav nekādas vērtības.” 

PowerPoint 2-1
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Joasam pašam vajadzēja iepazīt Dievu. Viņš ticēja tam, ko viņam mācīja 
viņa tante un tēvocis, taču tā bija aizgūta ticība, tikpat nevērtīga kā 
kāda cita personīgā izdzīvošanas apliecība. Es esmu pārliecināta, ka gan 
Joasa tante, gan tēvocis lūdza, lai Joass iepazītu To Kungu. 

Jojada kalpoja Templī kā priesteris. Viņš mācīja Joasu un rūpējās par 
viņu, viņš pat atrada laiku, lai izstrādātu kādu pārsteidzošu plānu...

Attēls 2-2
Kādu dienu viņš izsūtīja ziņu pa visu Jūdas zemi: „Lai visi levīti un 
Israēla tēvu namu galvenie ierodas Jeruzālemē!” Kad liels pūlis bija 
sapulcējies Templī, Jojada tiem sacīja: „Redziet, te ir ķēniņa dēls, un 
viņš valdīs.” Viņi gatavojās kronēt septiņgadīgo Joasu par ķēniņu! 
Jojada zināja, ka tas ir bīstami, tāpēc viņš norīkoja apsardzi, sadalījis 
vīrus grupās. Tad Jojadas un viņa dēlu pavadībā jaunais princis ienāca 
Templī, viņam bija norīkota apsardze. Joasam uzlika ķēniņa kroni, 
svaidīja viņu ar eļļu un pavadīja ar saucieniem: „Lai dzīvo ķēniņš! Lai 
dzīvo ķēniņš!” 

Ļaunā ķēniņiene uzzināja par satraucošajiem notikumiem un steidzās 
uz Templi, lai visu noskaidrotu. Viņa nespēja noticēt savām acīm – pie 
Tempļa ieejas uz paaugstinājuma stāvēja Joass ar ķēniņa kroni galvā. 
Ļaužu pūļi dziedāja, un spēlēja skaista mūzika. Bija tāds iespaids, ka 
svinībās piedalās visa zeme. Ķēniņiene bija nikna un pārskaitusies. 
Tāpēc viņa saplēsa savas drēbes un sauca: „Sazvērestība, sazvērestība!” 
Taču viņā gandrīz neviens neklausījās, viņas protesti nelīdzēja – pēc 
aresta viņu izveda no Tempļa un sodīja ar nāvi.

Attēls 2-3
Septiņgadīgais Joass bija kļuvis par ķēniņu! Viņam bija vajadzīgs Jojadas 
padoms. Jojada, kurš bija pazīstams kā augstais priesteris, vadīja ķēniņu 
ar gudrību. Bībelē lasām, ka Joass darīja to, kas bija taisns Tā Kunga 
acīs. Jūdas zemē sākās labas pārmaiņas. Ķēniņš pavēlēja atjaunot Tā 
Kunga namu un pie tā vārtiem novietot šķirstu. Ļaudis tika pavēlēts 
nest naudu un likt to šķirstā. Katru dienu tas tika piepildīts, un Jojada 
un ķēniņa rakstvedis to iztukšoja. Par savākto naudu pirka materiālus 
Tempļa remontam un atalgoja akmeņkaļus un namdarus. Par atlikušo 
naudu iegādājās zelta un sudraba traukus kalpošanai. (Joasa tēvs tos 
bija aizvācis prom no Tempļa.) Tā bija īpaša diena, kad darbi bija 
pabeigti un Templis atkal izskatījās tikpat skaisti kā agrāk. Regulāri 
tika pienesti dedzināmie upuri, kā Tas Kungs to bija pavēlējis. Baālam 
uzceltie altāri tika sagrauti.

Sekojot Jojadas padomam, Joass rīkojās pareizi, bet tā nebija īsta 
ticība. Šķita, ka viņš uzticējās Dievam, bet patiesībā savas ticības 
viņam nebija – tā bija aizgūta. Viņš nebija saistīts ar Dievu. Vai esi 
līdzīgs Joasam?

Izlasi (vai palūdz kādam 
lielākam bērnam izlasīt) 
rakstu vietu no savas 
Bībeles!

PowerPoint 2-2
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Varbūt tu pat izturies un runā kā kristietis un daudz zini par Dievu. 
Varbūt tu lasi Bībeli, bet ir liela atšķirība starp zināšanām par Dievu 
un patiesu Viņa iepazīšanu. Zēni noteikti daudz zina par... 
Nosauciet kādu slavenu sportistu!

Pastāsti, ko tu zini par viņu! Vai kāds ir viņu saticis vai apciemojis? 
Patiesībā tu viņu nepazīsti. Tu vari iepazīt Dievu vienīgi tad, kad atzīsti, 
ka esi grēkojis pret Viņu, un to patiesi nožēlo. Tev jāsaprot, ka Jēzus 
Kristus miris, lai atbrīvotu tevi no grēkiem, un tev jāuzticas Viņam 
kā savam Glābējam. Pāvils, kurš sarakstījis vairākas grāmatas Bībelē, 
rakstīja: „Es zinu, kam es esmu paļāvies.” (2. Timotejam 1:12) Vai tu 
to zini? Vienīgi tad, kad tu pats tiešām uzticies Jēzum Kristum, tu esi 
„saistīts” ar Dievu. Jebkāda cita ticība ir aizgūta, un tai nav vērtības. 
Par to pārliecināsimies ķēniņa Joasa dzīves aprakstā.

Attēls 2-4
Pagāja daudz gadu, Joasa tēvocis Jojada bija nodzīvojis savu mūžu 
un nomira 130 gadu vecumā. Viņa vietā nāca citi padomdevēji, un 
ķēniņam viņu idejas arī patika. Viņam nebija pašam savas pārliecības, 
un viņš neuzticējās dzīvajam Dievam. Jūdas zemē viss sāka mainīties 
uz slikto pusi. Ķēniņš un viņa tauta atkal sāka pielūgt elkus. Templis 
zaudēja savu nozīmi. Dievs sūtīja zīmes, lai brīdinātu ķēniņu un viņa 
tautu, bet neviens neklausījās. Zaharja, priestera Jojadas dēls, brīdināja, 
ka Dievs var viņus sodīt: „Jūs esat To Kungu atmetuši, un Viņš atmetīs 
jūs!” Joass ienīda Zaharju un bija apņēmības pilns viņu apklusināt. 
„Nomētājiet viņu ar akmeņiem!” tas pavēlēja tautai. To viņi arī izdarīja. 
Tā Kunga nama pagalmā viņi nogalināja šo labo vīru.

Tas ir neaptverami, kā Joass varēja pavēlēt nogalināt sava labvēļa dēlu. 
Jojada bija izglābis viņu no drošas nāves, bija paslēpis un rūpējies par 
viņu, devis labus padomus. Te nu parādījās ķēniņa īstā daba!  

Attēls 2-5
Kā tu izturies, kad tuvumā nav vecāku vai kristīgu draugu? Varbūt tu 
pilnīgi pārvērties un dari vai saki to, ko darītu vai teiktu tie, kas nav 
kristieši. Tu tā rīkojies tāpēc, ka esi tāds kā viņi. Tev vēl ir tava grēcīgā 
sirds, un tu gribi rīkoties pēc sava prāta, kaut arī reizēm tu izturies 
kā kristietis un varbūt pat runā kā kristietis. Tu vari apmuļķot savus 
vecākus, bet tu nevari apmānīt Dievu: „Cilvēks redz, kas parādās viņa 
acīm, bet Tas Kungs uzlūko sirdi.” (1. Samuēla 16:7) Viņš zina, vai 
tu nekad neesi uzticējies Jēzum Kristum kā savam Glābējam, Viņš 
zina, vai tava ticība ir aizgūta. Viņš grib tevi glābt. Dievs vēlas, lai tu 
uzticies Viņam un iepazīsti Viņu. Varbūt tu saproti, ka tava ticība ir 
aizgūta un ka tai nav patiesas vērtības. Ja tu vēlies parunāt ar mani par 
uzticēšanos Jēzum Kristum kā savam personīgajam Glābējam, es ar 
prieku tevi uzklausīšu. Nāc uz... (norādiet vietu) pēc nodarbības! Ir ļoti 
svarīgi katram pašam iepazīt Dievu. Joass to neizdarīja, un tas ietekmēja 
visu viņa dzīvi – tā bija slikta un kļuva vēl sliktāka. 

CPN

Izlasi (vai palūdz kādam 
lielākam bērnam izlasīt) 
rakstu vietu no savas 
Bībeles!

Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību!

PowerPoint 2-4

PowerPoint 2-5
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Iedomājies, kā tika dota pavēle nogalināt Zaharju, kurš, iespējams, kādu 
laiku bija dzīvojis tajā pašā namā, kur dzīvoja Joass. Mirdams pravietis 
Zaharja sacīja: „Lai Tas Kungs redz un piemeklē!” 

Attēls 2-6
Tas Kungs sodīja Joasu. Viņš izmantoja Sīrijas ķēniņu, kura armija 
iemaršēja Jūdā un uzbruka Jeruzālemei. Kaut arī sīriešu armija 
nebija liela, Dievs atļāva tai sakaut Joasa armiju. Visi ķēniņa galvenie 
padomdevēji tika nogalināti. Pie kā gan ķēniņam meklēt palīdzību? 

Tas ir viens no aizgūtas ticības aspektiem. Ja tu esi tikai dzirdējis par 
Dievu, bet neesi Viņu iepazinis, tev bieži vien būs situācijas, kad nebūs 
neviena, kam lūgt palīdzību. 

Joasam nebija laika apdomāties. Viņš nolēma nosūtīt Sīrijas ķēniņam 
dāvanā vērtīgos zelta un sudraba kausus un citus traukus no Tempļa. 
„Varbūt tas pārliecinās viņu atstāt Jeruzālemi,” cerēja Joass. Sīrijas 
ķēniņš un viņa armija atkāpās, bet tikai pēc tam, kad ķēniņš Joass bija 
smagi ievainots un nonests no kaujas lauka. 

Kad ievainotais ķēniņš gulēja savā guļamistabā, tur ielavījās divi viņa 
kalpi, kuri bija dusmīgi par to, kā Joass bija izturējies pret Zaharju, 
Jojadas dēlu. Viņi nogalināja ķēniņu. 

Kā tu domā, vai Joasa aizgūtajai ticībai bija kāda vērtība viņa nāves 
stundā? Nē, nebija – pats viņš nebija iepazinis Dievu. Droši vien viņam 
satikšanās ar Dievu bija briesmīga, jo vienīgi tie, kuri pazīst Dievu, 
nonāk Debesīs. Kungs Jēzus ir brīdinājis, ka cilvēki, kuri izskatās un 
rīkojas kā kristieši, bet tādi nav, nekad nebūs ar Viņu Debesīs. Šādiem 
cilvēkiem Viņš teiks: „Es jūs nekad neesmu pazinis; eita nost no Manis.” 
(Skat. Mateja 7:21-23.) Dievs negrib, lai tev būtu aizgūta ticība, bet 
vēlas, lai tu uzticētos Jēzum Kristum kā savam Glābējam un savam 
Kungam. Vai nāksi pie Viņa tagad? Ieklausies šajos brīnišķīgajos Kunga 
Jēzus vārdos: „.. un, kas nāk pie Manis, to Es tiešām neatstumšu.” 
(Jāņa 6:37)

Ja tu nāksi pie Viņa un lūgsi, lai Viņš tev piedod un ienāk tavā dzīvē, 
Viņš to darīs. Viņš apsola, ka neatraidīs tevi. Tad tu varēsi iepazīt Dievu 
un tu nebūsi tāds kā Joass, kurš tikai zināja par Dievu, bet tas arī viss.

Papildu aktivitāte
Stunda par Joasu vairāk domāta neatpestītiem bērniem. Mūsu ieteikums ir iekļaut jūsu 
programmā šo papildu stundu, lai mācītu atpestītus bērnus.

Staigāšana ticībā
Nepieciešams: Liels atkritumu maiss, kukurūzas pārslas, audums acu 
aizklāšanai.

Norādījumi: Pārgrieziet atkritumu maisa malas, atstājot nesagrieztu 
apakšējo malu, un izklājiet to uz grīdas!

CPN
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Rakstu vietas: 2. Korintiešiem 5:7, Romiešiem 10:17

Šīs aktivitātes mērķis ir bērnam ar aizsietām acīm iet pa plēvi, izvairoties 
no mazām kukurūzas pārslu kaudzītēm, klausoties tikai vadītāja 
norādījumos. 

Aizsieniet acis vienam bērnam, kuram būs jāiet pa plēvi basām kājām! 
Uzberiet uz izklātā maisa mazas kukurūzas pārslu kaudzītes! Tad vadītājs 
dod pareizus norādījumus: „Sper lielu soli... mazu soli... pa labi... pa 
kreisi...” Ļaujiet diviem citiem bērniem dot nepareizus norādījumus!

Paskaidrojiet, kā kristiešiem vajadzētu ieklausīties Dieva balsī, lai 
paklausītu Viņam! Mēs paklausām, jo uzticamies Viņa vadībai. Kad 
mēs uzticēsimies, klausīsimies un paklausīsim Viņam, mēs iesim pareizā 
virzienā.  
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3. stunda
Hiskija

Rakstu vietas skolotājiem
2. Laiku 28:24–32:23

Centrālā patiesība
Dieva bērniem jārūpējas par Dieva godu, kā to 
darīja Hiskija.    

Pielietojums
Atpestītajiem: Tas ietekmēs tavu dzīvi un tavas 

lūgšanas. 

Bībeles pants
„Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt slavu, 
godu un spēku.” Jāņa atklāsmes grāmata 4:11a

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

Vai

 PowerPoint: 3-1, 3-2, 3-3, 3-4, 3-5 un  3-6

 Stundas vadlīnijas
Ievads

Nekārtīga guļamistaba.

Notikumu attīstība

1. Hiskija kļūst par Jūdas ķēniņu. 

2. Viņš sasit elku tēlus. 

3. Viņš sasit bronzas čūsku. CPA
4. Viņš atjauno Templi. CPA
5. Viņš liek atkal svinēt Pashā svētkus. CPA
6. Uzbrūk Sanheribs.

7. Hiskija noslēdz mieru. CPA
8. Uzbrūk Sanheribs.

9. Hiskija gatavojas kaujai.

10. Asīriešu ziņneši iebiedē Jeruzālemes 
iedzīvotājus.

11. Hiskija aiznes Sanheriba vēstuli uz Templi 
un lūdz Dievu. CPA

12. Dievs apsola panākumus.

Kulminācija

Nāve asīriešu nometnē.

Noslēgums

Sanheribs atgriežas mājās. 

Tautas slavē To Kungu.                           CPA 
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Stunda
Attēls 3-1
Vai esi kādreiz iegājis savā guļamistabā un pamanījis, ka tajā valda 
nekārtība?  Varbūt ausīs tev skanēja mammas vārdi: „Sakārto savu 
istabu – TŪLĪT!” Tu uzmeti acis nekārtībai un nodomāji: „Ar ko 
lai sāk?” 

Līdzīga sajūta pārņēma Hiskiju, kad viņš kļuva par Jūdas ķēniņu. Pils 
nebija pamesta novārtā, bet valstī bija tik daudz ļaunuma un nepareizu 
lēmumu. Bija grūti saprast, ar ko sākt, lai savestu visu kārtībā. Hiskijas 
tēvs, ķēniņš Ahass, bija savu tautu iedrošinājis pielūgt elkus. Jo ilgāk 
viņi to darīja, jo vairāk Dieva pavēles tika ignorētas. Zemē valdīja meli, 
krāpšana, un cilvēki tika slepkavoti. Templis, kurā bija jāpielūdz Dievs, 
bija slēgts, netīrs un noplucis. 

Ķēniņš Hiskija bija bēdīgs un neapmierināts. Viņa māte viņam bija 
mācījusi Dieva Vārdu. Pats Hiskija uzticējās Dievam un piederēja 
Viņam. Viņš zināja, ka Jūdas tautai jāpielūdz Tas Kungs, vienīgais 
patiesais Dievs. Paklausība Dieva pavēlēm bija tas, kas bija vajadzīgs, 
bet tauta bija novērsusies no Dieva. Pielūgsme un slava, kas Viņam 
bija jāsaņem, bija nolaupīta. Ķēniņš bija apņēmības pilns to mainīt 
un rīkojās.

Viņš satrieca gabalos elku tēlus. Pat bronzas čūska, kuru Mozus bija 
paaugstinājis tuksnesī, tika sasista, jo ļaudis bija sākuši tai ticēt, daži 
pat kvēpināja vīraku tās priekšā. Bet Dievs bija pavēlējis, ka Viņš ir 
vienīgais, kas jāpielūdz.

Otrajā bauslī Dievs norāda, ka nedrīkst klanīties kāda elku tēla 
priekšā, kaut arī tas attēlotu kaut ko Debesīs vai uz zemes. Mums 
jābūt piesardzīgiem. Mums nevajadzētu lūgt Dievu Kunga Jēzus attēlu 
priekšā, nevajadzētu tos skūpstīt vai likt savu ticību uz krustiņu, kas 
karājas mums ap kaklu. Tas ir Dievs, kurš mums jāmīl un jāpielūdz. 
Viņš visu ir radījis, Viņš ir liels un varens, cienīgs saņemt visu mūsu 
pielūgsmi. Bībelē rakstīts: „Tu Kungs, mūsu Dievs, Tu esi cienīgs saņemt 
slavu, godu un spēku, jo Tu esi radījis visas lietas, ar Tavu gribu visas 
lietas bija un ir radītas.” (Jāņa atklāsmes grāmata 4:11) Hiskija ilgojās, 
kaut viņa tauta Jūdā pielūgtu Dievu.      

Attēls 3-2
Viņš pavēlēja sapost Templi. Ārā izmeta visu, kas bija saistīts ar elku 
pielūgšanu. Ēka pilnībā tika iztīrīta un atjaunota. Tika ataicināti 
priesteri un levīti, kas agrāk bija kalpojuši Tam Kungam Templī. Pienāca 
diena, kad sapulcējās milzīgs pūlis – visi Jeruzālemes iedzīvotāji ar savu 
ķēniņu priekšgalā, lai pielūgtu To Kungu. Atkal tika pienesti upuri, kā 
Dievs to bija Savai tautai pavēlējis darīt. Skanēja dziesmas un mūzika, 
un līksmībai nebija gala. Vai Dievs bija pelnījis šo slavēšanu? Protams! 
Vēl vairāk – Viņam pienākas visu tautu slava un pielūgsme. 

CPA
Parādiet kartīti ar centrālo 
patiesību.

PowerPoint 3-1
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Iedomājies, ka tev skolā ir zinātnes projektu nedēļa. Tavā grupā ir 
Roberts, kurš ir ģēnijs šajā nozarē. Viņam rodas lieliska ideja, un viņš 
parāda, kā taisīt eksperimentu. Tava grupa saņem visaugstākās atzīmes. 
Vai tev pienākas uzslava par izcilajiem panākumiem? Nē! Katrs darīja 
savu darba daļu, bet bez Roberta tas nebūtu izdevies tik labi. Roberts 
ir tas, kurš pelnījis atzinību.  

Paraugies apkārt! Kas radījis pasauli? Dievs. Kas liek gadalaikiem 
nomainīt citam citu? Dievs. Kuram bija plāns par grēcinieku glābšanu? 
Dievam. Kurš sūtīja Savu vienpiedzimušo Dēlu kā mūsu Glābēju? 
Dievs. Kurš uzmodināja Viņu no mirušajiem? Dievs. Cilvēkiem jāmīl 
Dievs un jāpaklausa Viņam visur un vienmēr. Visur jādzied slavas 
dziesmas Viņam. Ķēniņu Hiskiju noteikti ļoti iepriecināja ļaužu 
dziedāšana Templī.

Viņš nolēma atsākt svinēt Pashā svētkus (ebreju Lieldienas) un atjaunot 
tradīciju, kas ilgus gadus bija atstāta novārtā. Pa visu zemi izsūtīja 
vēsti, aicinot ļaudis ierasties svinībās. Daži izsmēja ziņnešus un atteicās 
pieņemt ielūgumu, bet daudzi atnāca. Kas tās bija par svinībām! 
Beigu beigās svētki ieilga un ierasto septiņu dienu vietā tauta līksmoja 
četrpadsmit dienas. Bībelē lasām: „Un tā Jeruzālemē valdīja liels prieks, 
jo no Israēla ķēniņa Salamana, Dāvida dēla, laikiem tāda nebija bijis 
Jeruzālemē.” (2. Laiku 30:26)

Vai tauta pielūdza ķēniņu? Nē, ļaudis pielūdza Dievu, un ķēniņš bija 
iepriecināts. Tā tam vienmēr vajadzēja būt! Hiskijam bija svarīgi godināt 
Dievu, un, ja tu mīli Kungu Jēzu kā savu Glābēju, tad arī tev par to 
jādomā. Kad mācies par to, kā radusies pasaule, bet Dieva Vārds nav 
pat pieminēts, vai tevi satrauc tas, ka Dievs nesaņem slavu par to, ko 
Viņš ir darījis? Tu varētu sacīt: „Es ticu, ka pasauli radījis Dievs.”

Varbūt tu esi kristietis, bet to neizrādi. Tu nevienam nesaki, ka esi 
godīgs, izpalīdzīgs un laipns vien tādēļ, ka Dievs tevi ir pārmainījis. Vai 
tad tu nevēlies, lai Dievs saņemtu atzinību par to, ko Viņš darījis tavā 
dzīvē? Bībelē lasām: „Ne mums, Kungs, ne mums, bet Savam Vārdam 
dod godu...” (Psalms 115:1)

Hiskija nevēlējās būt visu uzmanības centrā. Viņš saprata, ka šī vieta 
pienācās Dievam. Kad Hiskija pieņēma lēmumus, viņš nedomāja: „Ko 
es no tā iegūšu?”, bet gan „Ko Dievs no tā iegūs?”. Tas palīdzēja viņam 
pieņemt gudrus lēmumus. Viņš nolēma lauzt līgumu, kuru viņa tēvs 
bija noslēdzis ar Sanheribu, vareno Asīrijas valdnieku. Šis līgums bija 
padarījis Jūdas ķēniņu un viņa tautu par asīriešu kalpiem. Hiskija ticēja, 
ka Dieva tautai nav jābūt pagānu ķēniņa pakļautībā. 

Kad Hiskija lauza šo līgumu, ķēniņš Sanheribs saniknojās un gaidīja 
izdevību atspēlēties. 

CPA

Izlasiet (vai palūdziet to 
izdarīt kādam lielākam 
bērnam) rakstu vietu no 
savas Bībeles!

PowerPoint 3-2

CPA
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Attēls 3-3
Sanheribs uzbruka ķēniņa Hiskijas četrpadsmitajā valdīšanas gadā. 
Asīriešu armija iebruka Jūdā un ieņēma daudzas pilsētas. Kādu laiku 
Hiskiju bija pārņēmušas bailes, un viņš piemirsa slavēt Dievu. Viņš 
nosūtīja ķēniņam Sanheribam vēsti: „Esmu rīkojies nepareizi. Atvelc 
savu armiju no Jūdas zemes, un es maksāšu prasīto izpirkumu.” Ķēniņš 
Sanheribs prasīja daudz, un Hiskijam nācās atdot savas pils dārgumus, 
lai viņam atlīdzinātu. 

Vēl ļaunāk, bija jāņem dārgumi arī no Tempļa. Viņš pat noplēsa zeltu 
no Tempļa durvīm. Hiskija nepagodināja Dievu ar šo lēmumu, lai 
gan bija Dieva bērns. Dievs vēlas, lai visi Viņa bērni Viņu godātu. Tu 
vari būt kā spogulis. Spogulis atstaro gaismu, un tu vari atspoguļot 
Dievu ar to, kā tu izturies vai runā. Tu „atstaro” Dievu, kad celies, lai 
ietu uz baznīcu svētdienas rītā, kaut pārējie tavā ģimenē to nedara. 
Tu pagodini Dievu, kad cieni savus vecākus un skolotājus tāpēc, ka 
esi kristietis. Tu vari pārstāt nejauki izturēties pret klasesbiedru, kuru 
pārējie tavā klasē ignorē. Tu pagodini Dievu, kad centies pēc iespējas 
labāk izpildīt savus mājasdarbus. Tu tā rīkojies, nevis lai parādītu, cik 
īpašs esi, bet lai parādītu, cik īpašs ir Dievs. Atceries, kas teikts Bībelē: 
„Ne mums, Kungs, ... bet Savam Vārdam dod godu.” (Psalms 115:1) 
Pats svarīgākais dzīvē ir pagodināt un slavēt Dievu!

Hiskija parasti to bija ievērojis, bet bailes ņēma virsroku, un viņš 
mēģināja atpirkties no varenā ķēniņa Sanheriba. Viņš cieta neveiksmi. 
Drīz vien draudīgā asīriešu armija tuvojās Jeruzālemei. Tās iedzīvotāji 
zināja, ka nežēlīgie kareivji bija sagūstījuši viņu kaimiņus izraēliešus 
un aizveduši līdzi uz Asīriju. Vai arī viņi kritīs gūstā?

Ķēniņš Hiskija pasauca savus prinčus, un viņi kopā pieņēma ļoti svarīgus 
lēmumus. Nekavējoties tika salabots aizsargmūris ap Jeruzālemi, un vēl 
viens mūris tika uzcelts apkārt pirmajam. Tika aizbērtas upes ārpus 
pilsētas, lai ienaidnieka armijai nebūtu pieejami ūdens krājumi. Ķēniņš 
pārgrupēja savu karaspēku un norīkoja sargu. Tomēr Hiskija nepaļāvās 
uz savām gudrajām idejām vai uz savu armiju. Ieklausies, ko viņš sacīja 
saviem vīriem: „Esiet drosīgi un stipri! Nebīstieties un neesiet izbijušies 
nedz Asīrijas ķēniņa, nedz visu to lielo karapulku priekšā, kas nāk līdz 
ar viņu! Kopā ar mums ir kāds stiprāks, kāda nav pie viņa. Ar viņu ir 
miesas elkonis, bet ar mums ir Tas Kungs, mūsu Dievs, kam nodoms 
ir mums palīdzēt un izcīnīt mūsu karus!” (2. Laiku 32:7–8) Ķēniņš 
gribēja, lai viņa kareivji zinātu, ka viņš uzticējās Dievam. Viņš zināja, 
ka Dievs ir varenāks pat par neuzveicamo Asīriju. Viņš pagodināja 
Dievu, vai ne? 

Attēls 3-4
Ilgi nebija jāgaida – ienaidnieka kareivji tuvojās Jeruzālemei. Viņi 
nenāca uzbrukt, bet gan nodot ziņu, un to viņi darīja ļoti skaļi un jūdu 
dzimtajā valodā. Izlasīsim šo rakstu vietu Bībelē: „Tā saka Sanheribs, 

CPA

PowerPoint 3-4
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Asīrijas ķēniņš: uz ko jūs paļaujaties, būdami ielenkti Jeruzālemē? Vai 
Hiskija nerīkojas ar jums vieglprātīgi, ļaudams jums mirt badā un 
slāpēs, sacīdams: Tas Kungs, mūsu Dievs, mūs izglābs no Asīrijas ķēniņa 
rokas! Vai šis nav tas pats Hiskija, kas jums atņēma augstieņu svētnīcas 
un jūsu altārus un kas kā uz Jūdas, tā arī uz Jeruzālemes iedzīvotājiem 
ir runājis, sacīdams: viena vienīga altāra priekšā jums būs mesties 
uz sava vaiga pie zemes un lūgties, un tikai uz tā jūs drīkstat upurēt 
kvēpināmos upurus? Vai jūs nezināt, ko es un mani tēvi esam nodarījuši 
visām pasaules tautām? Vai visas pasaules tautu dievi ar visiem saviem 
spēkiem ir spējuši izglābt no manas rokas savas zemes?

Un kurš starp visiem dieviem visās tais tautās, kuras mani tēvi ir 
pametuši iznīcībai, ir bijis tāds, kas būtu spējis izglābt savu tautu no 
manas rokas? Kā tad jūsu Dievs iespēs jūs izglābt no manas rokas?

Tādēļ neļaujiet Hiskijam jūs piekrāpt un jūs tādā veidā maldināt – 
neticiet viņam! Ja jau nevienas citas tautas un valsts dievs nav varējis 
izglābt savu tautu no manas rokas un no manu tēvu rokas, tad jūsu 
Dievs jau ne tik jūs neizglābs no manas rokas!”  (2. Laiku 32:10–15)

Protams, visi, kas bija sapulcējušies uz pilsētas mūra, dzirdēja šo ziņu. 
Tieši to asīrieši vēlējās panākt. Viņi bija pārliecināti, ka tā jūdiem 
iedvesīs bailes un tie vērsīsies pret savu ķēniņu.

„Vai tad nevarat runāt savā valodā, nevis ebreju?” uzsauca viens no 
Hiskijas vīriem. „Nē!” bija skaļa, nekaunīga atbilde. Ienaidnieks pienāca 
tuvāk un atkārtoja savu sakāmo. Jeruzālemes iedzīvotāji izbijās vēl 
vairāk, bet neviens no viņiem neko neatbildēja, jo tāda bija ķēniņa 
Hiskijas pavēle.  

Attēls 3-5
Asīriešiem bija vēstule ķēniņam Hiskijam. Tā bija tikpat izaicinoša 
un naidīga, un apgalvoja, ka Hiskijas Dievs esot vājš un bezpalīdzīgs. 
Hiskija saprata, ka ienaidnieks apsmej viņa Dievu. Draudi attiecās 
ne tikai uz Jūdas zemi un Asīriju, bet arī skāra Dieva godu. Hiskija 
paņēma vēstuli un aizsteidzās uz Templi. Viņš to izklāja Tā Kunga 
priekšā un lūdza Dievu. Ieklausies šajās rindās no viņa lūgšanas: „Bet 
tagad, Kungs, mūsu Dievs, lūdzams, izpestī mūs no viņa rokas, lai visas 
pasaules ķēniņu valstis atzīst, ka vienīgi Tu, ak, Kungs, esi Dievs!” 
(2.  Ķēniņu 19:19) 

Protams, Hiskija gribēja, lai Dievs viņu pasargā. Protams, viņš gribēja, 
lai Dievs pasargā viņa armiju un lai ienaidnieks neienāk Jeruzālemē. 
Taču vairāk par visu viņš gribēja, lai Dievs tiktu pagodināts. 

Viņš gribēja, lai visas tautas uzzina, ka Dievs ir varenāks par iedomīgo 
ķēniņu Sanheribu un viņa armiju.

Ja tu esi kristietis, vienalga zēns vai meitene, par ko tu domā, lūdzot 
Dievu? Vai tu koncentrē savu uzmanību uz to, ko tu gribi? Mums būtu 
jādomā par to, lai mūsu atbildētās lūgšanas pagodinātu Dievu. Lūk, daži 
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lūgšanu piemēri. Ādams lūdza: „Kungs, lūdzu, dod man spēļu staciju, 
jo Jēkabam jau tāda ir, un es arī tādu gribu – man to vajag!” Kārlis 
lūdza: „Kungs, lūdzu, pārveido Andri par kristieti! Tad mana dzīve 
būs daudz vieglāka un arī bērni redzēs, ka tu vari pārmainīt tos, kuri 
dara citiem pāri.” Šarlotes lūgšana ir šāda: „Man kauns par savu slikto 
raksturu, Kungs. Es esmu Tevi pievīlusi. Lūdzu, palīdzi man saglabāt 
mieru!” Kurš no bērniem lūdzot domāja par Dieva pagodināšanu? Kā 
tu vari zināt? 
Lai bērni atbild!

Hiskija lūdza, lai pasaule uzzina, ka viņa Dievs ir vienīgais patiesais 
Dievs. Viņa paļāvību uz Dievu iedrošināja ziņa, kuru viņš saņēma no 
pravieša Jesajas: „Tādēļ Tas Kungs saka par Asīrijas ķēniņu: viņš neieies 
šinī pilsētā un neiešaus tanī nevienu bultu.. Es pasargāšu šo pilsētu, lai 
to izglābtu Manis un Mana kalpa Dāvida dēļ!” (Pēc Jesajas 37:33–35.)

Bet kā gan kaut kas tāds varēja notikt? Asīriešu armija taču bija tik 
varena, un karavīru skaits bija tik liels!

Attēls 3-6
Hiskijam un viņa ļaudīm ilgi nebija jāgaida. Nākamajā rītā, kad viņi 
gāja no pilsētas mūra skatīties, kā tuvojas ienaidnieka armija, viņi 
neredzēja nekādu kustību. Droši vien viņi bija ārkārtīgi pārsteigti, jo 
ienaidnieka nometne bija pilna ar kritušiem karavīriem. Viņu skaits bija 
185 000. Bībelē teikts, ka naktī Tas Kungs sūtīja eņģeli, kas nonāvēja 
visus karavīrus. Asīriešu armija bija sakauta. Ķēniņš Sanheribs, kurš 
nebija šajā nometnē, uzņēma ziņas ar lielu satraukumu. Nu viņš bija 
vājš un nespēcīgs, un visa viņa lielība izrādījās muļķība vien.

Dievs gādāja par to, lai Viņš tiktu pagodināts. Ziņas par apbrīnojamo 
uzvaru ar Dieva palīdzību izplatījās kā meža ugunsgrēks. Drīz vien visas 
kaimiņu tautas uzzināja par to un runāja par „Jūdu Dievu” vai „Hiskijas 
Dievu”. Daudzi atnesa dāvanu upurus Tam Kungam uz Templi un arī 
ķēniņam Hiskijam.  

Ja tu pazīsti Dievu kā savu Glābēju, Viņš vēlas, lai tu dzīvotu tā, lai 
pagodinātu Viņu. Tev un man – mums vajadzētu būt apbēdinātiem, 
ja kāds izsmej Dievu. Lūdzot Dievu, mums daudz jādomā par to, lai 
Dievs tiktu pagodināts. Lūgsim tagad Dievu, lai Viņš mums palīdz 
izprast šo svarīgo mācību! 
Aiciniet bērnus kopīgi lūgt!

PowerPoint 3-6
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Papildu aktivitāte
Šī papildu stunda paredzēta, lai mācītu tikai atpestītus bērnus. Mūsu ieteikums ir 
iekļaut jūsu programmā šo Evaņģēlija prezentāciju.

Materiāli: Liela papīra lapa vai kartīte, marķieris.

Stunda
Uzrakstiet vārdu „grēks”! Kas var man pateikt, kas ir grēks? Jā, tā ir 
nepaklausība Dievam. Bībelē Viņš mums skaidri norāda, kas mums 
jādara un ko mēs nedrīkstam darīt. Kad neklausām Dievam, tas ir 
grēks. 

Romiešiem 3:23 Dievs saka: „Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūkst 
dievišķās godības.” Vai „visi” attiecas uz cilvēkiem, kuri apmeklē 
baznīcu? Vai tas attiecas uz bērniem? Vai tas attiecas arī uz mani? Vai 
tas attiecas uz tevi? Jā!

Tā ir ļoti nopietna problēma, jo grēks šķir mūs no Dieva. Tādēļ tu 
nevarēsi nonākt Debesīs.

Bet Dievs sūtījis Savu vienpiedzimušo Dēlu pasaulē. Viņš piedzima kā 
cilvēks un nodzīvoja šeit 33 gadus. Viņš nekad negrēkoja, bet Dievs 
Viņu sodīja par mūsu grēkiem, un Viņš nomira pie krusta. (Uzzīmējiet 
krustu pāri vārdam „grēks” un iekrāsojiet krustu, aizkrāsojot vārdu 
„grēks”.) „Jo es jums vispirms esmu mācījis, ko es pats saņēmu, ka 
Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem.” (1. Korintiešiem 
15:3) Viņš nepalika miris, bet augšāmcēlās pēc trim dienām. Viņš ir 
dzīvs un var atbrīvot mūs no grēka: „Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un 
tavs nams tiksit pestīti.” (Apustuļu darbi 16:31)

Vai tu esi uzticējies Viņam un tici, ka Viņš tevi glābj? Ir tikai divas 
atbildes uz šo jautājumu. „Jā” – ja tu uzticies Viņam, tu tiksi izglābts. 
Cik brīnišķīgs apsolījums! (Uzraktiet vārdu „Jā” zem krusta pa kreisi.)

Es ceru, ka šeit neviens neteiks „nē” Kungam Jēzum. (Uzrakstiet 
„Nē” no krusta pa labi.) Atceries – ja tu saki „nē” Jēzum, tu esi šķirts 
no Dieva uz mūžīgiem laikiem.  Vai Kungs Jēzus ir pārveidojis tavu 
dzīvi?  „Jā” vai „nē”?
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4. stunda
Manase

Rakstu vietas skolotājiem
2. Ķēniņu 21, 
2. Laiku 33

Centrālā patiesība
Neviens nav tik slikts, ka Dievs nevarētu viņu glābt.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Tu vari nākt pie Jēzus, lai arī cik 

slikts tu būtu bijis.

Atpestītajiem: Turpini lūgt par saviem draugiem 
un ģimenes locekļiem, kuri nav atpestīti.

Bībeles pants
„Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas 
domas un lai atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par 
viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts 
žēlastībā.” Jesajas 55:7

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

 PowerPoint: 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 un 4-6

Un

 Bļoda un dvielis

Stundas vadlīnijas
Ievads

„Nē, Ādam, ar to zēnu gan tu nedrīksti 
draudzēties!”

Notikumu attīstība

1. Manase kļūst par ķēniņu.

2. Viņš aicina pielūgt elku tēlus.

3. Viņš nodarbojas ar burvestībām.       CPN 
4. Dievs brīdina Manasi un Jūdu.          CPN 
5. Manase un viņa tauta neklausās.

6. Asīrija iebrūk un saņem Manasi gūstā. 

7. Cietumā Babilonijā.                          CPN 

Kulminācija 

     Dievs piedod Manasem.          CPN 
    Manase atgriežas Jeruzālemē.

Noslēgums

Manase īsteno pārmaiņas.                  CPN, CPA
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Stunda
„Nē, Ādam, tu nedrīksti tik daudz laika pavadīt kopā ar šo zēnu!” 
„Kāpēc?” Ādams gribēja zināt. Viņa mammai tam bija neskaitāmi 
iemesli. „Vai tad viņš nav tas, kurš ar grafiti aprakstījis pasta ēkas 
sienas? Vai tad viņš nav tas, kurš izmet atkritumus upītē? Vai tad viņš 
nav tas, kurš osta līmi? Vai tad viņš nav tas, kurš parasti kavē skolu? 
Tu nebūsi viņa labākais draugs! Viņš ir tik slikts, ka pat trūkst vārdu, 
lai to izteiktu.”

„Pārāk slikts, lai izteiktu to vārdos” – līdzīgi varētu teikt par šo Jūdas 
ķēniņu. Viņa tēvs Hiskija bija labs ķēniņš, tāpēc arī no viņa dēla varētu 
gaidīt, ka viņš būs gudrs un labs. Tomēr tā nebija! Viņš kļuva par 
ķēniņu divpadsmit gadu vecumā, un drīz vien kļuva skaidrs, ka viņš 
pat nedomā pielūgt Dievu vai Viņam paklausīt.

Attēls 4-1
Hiskija bija sagrāvis vietas, kur tauta pielūdza elkus, bet Manase lika 
tās atjaunot. Viņš uzcēla altāri elku dievam Baālam un lika ļaudīm to 
pielūgt. Pats viņš pielūdza sauli, mēnesi un zvaigznes, tiem altāri bija 
ierīkoti Tempļa pagalmā. Viņš ienesa Templī kokgriezumiem rotātu 
kārti, lai pielūgtu elku tēlus. Tauta zināja, ka Templis ir vieta, kur pielūgt 
Dievu, vienīgi Viņu. Bet viņu ķēniņš pat upurēja savu jaundzimušo 
dēlu vienam no šiem elkiem, bērniņu sadedzinot. Tas bija tā, it kā 
viņš sacītu: „Nē, es Tevi nepielūgšu! Tā vietā es pielūgšu jebko, tikai 
ne Tevi!” Viņš meta izaicinājumu Dievam. 

Attēls 4-2
Varbūt arī mūsu vidū ir kāds, kas tā rīkojas? Tu zini, ka melot nav 
pareizi, bet tomēr melo skolotājai un pat lielies par to saviem draugiem. 
Tu zini, ka Dievu apbēdina, ja kāds šķirsta neķītrus žurnālus, bet tev 
tie patīk, un tu iesaisti arī pārējos. Tu zini, ka Dievs pavēl: „Tev nebūs 
Tā Kunga Vārdu nelietīgi valkāt.” Tomēr tu to dari, pat joko par Viņa 
Dēlu. Tu ignorē Dievu, kā to darīja Manase. 

Bērnībā viņš noteikti pilī klausījās stāstos par to, kā Dievs bija palīdzējis 
viņa tēvam, Hiskijam. Vai atceries, ko Dievs darīja ķēniņa Hiskijas labā? 
Lai bērni atbild!

Mazajam zēnam mācīja Dieva baušļus. Viņš tos zināja: „Tev nebūs citus 
dievus turēt Manā priekšā. Netaisi sev elku tēlu vai kādu atveidu nedz 
pēc tā, kas ir augšā debesīs, nedz pēc tā, kas ir virs zemes, nedz pēc tā, 
kas ir ūdenī zem zemes.” (2. Mozus 20:3–4)

Viņš droši vien bija dzirdējis lielā pravieša Jesajas sludināšanu. Taču tas 
neko nemainīja. Bībelē rakstīts: „Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, 
tā ir viltīga.” (Jeremijas 17:9) Tas nozīmē, ka katrs cilvēks savā būtībā 
ir grēcīgs. Manase ļāva šim ļaunumam izpausties viņa dzīvē. Jebkurā 
gadījumā tas ir mūsos. Pat tas, ka tev ir kristīgi vecāki, ka tu zini visus 
baušļus, ka tu lasi Bībeli, nevar izmainīt tavu grēcīgo sirdi. 

CP
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To var vienīgi Dievs, bet Manase negribēja Viņam to lūgt. Viņa 
pagrimums bija visiem redzams, viņš pat nodarbojās ar melno maģiju. 
Viņa tuvumā darbojās īstas raganas, kuras varēja uzlikt lāstus, un 
nākotnes pareģi un ļaudis, kas mēģināja sarunāties ar mirušajiem. 
Manase to visu atbalstīja, par spīti tam, ka viņš zināja, ko par to saka 
Dievs: „Jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība.” (Pēc 
5. Mozus 18:12.) Manase nebija taisnīgs valdnieks. Viņš nesodīja 
noziedzniekus, bet nogalināja nevainīgus cilvēkus. Viņš tiešām bija 
„pārāk slikts, lai izteiktu to vārdos”. Patiesībā viņš bija pats sliktākais 
Jūdu ķēniņš.
Nolieciet grāmatu!  

Dievu sadusmoja Manase un jūdu tauta. Dievs ir ļoti labs un svēts. 
Bībelē mēs lasām, ka Viņš nekad, tiešām nekad nevar atbalstīt grēku. 
Grēks jāsoda, un Manase bija pelnījis uzreiz saņemt sodu. Tomēr Dievs 
Savā laipnībā un pacietībā izteica ķēniņam un viņa tautai brīdinājumu.    
Demonstrējiet, kā ar dvielīti noslauka šķīvi!

„Tādēļ, tā saka Tas Kungs, Israēla Dievs, redzi, Es likšu nākt nelaimei 
pār Jeruzālemi un Jūdu, ka visiem, kas to dzirdēs, abās ausīs zvanīs! ... 
Es izslaucīšu Jeruzālemi tīru, kā kad tīru izslauka bļodu, pirms to apgāž 
uz muti.” (2.  Ķēniņu 21:12-13) (Būtu labi to darīt, kamēr mācāt.) Dievs 
joprojām brīdina tos, kas Viņu ignorē un dzīvo pēc sava prāta. Ir ļoti 
svarīgi ieklausīties Dieva brīdinājumos, kas izteikti Bībelē! „Tā Kunga 
vaigs ir pret tiem, kas dara ļaunu.” (1. Pētera 3:12) „Kas nepareizi darījis, 
dabūs pelnīto atmaksu; tur neuzlūko cilvēka vaigu.” (Kolosiešiem 3:25) 
„Bezdievīgo ceļš ved uz postu.” (Psalms 1:6) Bībelē skaidri norādīts, 
ka tie, kuri turpina ignorēt Dievu, nekad nenonāks Debesīs kopā ar 
Dievu, bet saņems sodu mūžīgi. Vai tu uztversi šos brīdinājumus ar 
nopietnību? Vai to darīja Manase un jūdu tauta? Bībelē varam uzzināt, 
kas notika. (Izlasiet 2. Laiku 33:10!) „Tas Kungs gan brīdināja Manasi un 
viņa tautu, bet viņi to neņēma vērā.” Pat Dieva vārdi neko nemainīja. 
Viņi nelikās par tiem ne zinis.

Attēls 4-3
Bet Dievs pievērsa uzmanību Manasem un viņa tautai. Kā vienmēr Viņš 
darīja to, ko apsolījis. Viņš nosūtīja uz jūdu zemi vareno Asīrijas armiju, 
un drīz vien tā uzbruka Jeruzālemei. Skaistā pilsēta tika noslaucīta no 
zemes virsas. Ienaidnieki nolaupīja zeltu un sudrabu un aizveda sev līdzi 
gūstekņus. Ķēniņš Arī Manasi sagūstīja, degunā ievēra riņķi un aizveda 
kā vergu uz Babilonu. Asīrieši lepojās, ka viņiem izdevies sagūstīt pašu 
ķēniņu, tāpēc ļaužu pūļi gavilēja, kad Manase tika vilkts pa Babilonas 
ielām. Viņu iemeta tumšā cietumā. 

Tas viss atgādina mums par to, ko Dievs saka Bībelē: „Nicinātāju un 
pēlēju ceļš rada sāpes.” (Salamana pamācības 13:15) Ikviens, kurš 
noniecina un ignorē Dievu, vēlāk daudz cietīs. Tas varbūt nenotiks 
uzreiz, bet tas noteikti notiks – kā stāstā par Manasi. 
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Attēls 4-4
Cietumā Manasem bija laiks visu apdomāt. Elki, kuriem viņš bija 
uzticējies, bija viņu pievīluši. Varbūt viņš atcerējās, kā viņa tēvs bija 
cīnījies ar daudz lielāku armiju un guvis uzvaru. Kāpēc? Manase zināja 
atbildi – Tas Kungs, viņa tēva Dievs, bija to paveicis. 

Manase sāka domāt par Dievu, kurš var izdarīt visu, ko vien Viņš vēlas. 
Viņš saprata, ka varenais Dievs ir šķīsts, svēts un bezgala labs.  Viņu 
apbēdina visi grēki – Viņam tie jāsoda. Viņš pat nespēj uz tiem paskatīties. 
Kāds Dievs! Manase domāja arī pats par sevi. Viņš apzinājās, ka bijis 
ļoti ļauns un ir saņēmis to, ko ir pelnījis. Varbūt viņš saprata, ka Dievs 
negrib ar viņu saistīties, jo Manase bija pielūdzis elku tēlus un licis to 
darīt visiem savas zemes iedzīvotājiem. Viņš bija upurējis bērnus, gājis 
pie raganām un pareģiem. Viņš nebija ieklausījies Dieva brīdinājumos. 
Esmu pārliecināts, ka viņš rūgti raudāja, pārdomājot savu dzīvi.  Viņš 
saprata, ka bijis „pārāk slikts, lai izteiktu to vārdos”. Protams, viņš nebija 
pelnījis neko citu kā vien Dieva sodu. 

Vai tu jebkad esi tā juties? Tu saproti, ka esi pārāk slikts, lai Dievs par 
tevi rūpētos. Tu esi darījis tādas lietas, par kurām tev pašam kauns. Tu 
zini, ka esi pelnījis Dieva sodu un tāpat kā Manase tiešām nožēlo, ko 
esi izdarījis ar savu dzīvi. Ja pēc mūsu nodarbības vēlies parunāt ar mani 
par to, kā lūgt Dievam piedošanu, tu mani atradīsi (norādiet  vietu). Es ar 
prieku tev parādīšu rakstu vietas Bībelē, kurās teikts, ka Dievs tev var 
piedot, lai arī cik slikts tu būtu bijis.

Cietumā Manase sarunājās ar Dievu. Viņš zināja, ka pagātnē Dievs bija 
piedevis ļaudīm, kuri bija pret Viņu noziegušies. Tā nu Manase nožēloja 
grēkus un gauži lūdza Dievam piedošanu. Klausies, kas notika tālāk! 
„Tad Tas Kungs ļāvās pielūgties un uzklausīja viņa pazemīgo lūgšanu.” 
(2. Laiku 33:13) 

Vai gan tas nav brīnišķīgi! Dievs neizturējās pret Manasi tā, kā viņš to 
bija pelnījis, bet mīlestībā piedeva viņam visus viņa grēkus. Piepildījās, ko 
bija rakstījis pravietis Jesaja: „Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis 
savas domas un lai atgriežas pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, un 
pie mūsu Dieva, jo Viņš ir bagāts žēlastībā.” (Jesajas 55:7) Šajā rakstu 
vietā Dievs apsola katram, kurš patiesi nožēlo savus grēkus un atgriežas 
pie Dieva, atbrīvot no pelnītā soda. Dievs apsola grēku piedošanu. Tieši 
tā Dievs parādīja žēlastību ķēniņam. 

Attēls 4-5
Bet kā gan tas iespējams? Vai tad tas ir taisnīgi? Vai atceraties, kādi bija 
Manases grēki? 
Bērni nosauc ķēniņa grēkus, un skolotājs to pieraksta.

 Dievs nevar vienkārši pateikt: „Es to aizmirsīšu.” Nē, Viņš ir pilnīgi 
svēts un labs, tādēļ Viņam jāsoda katrs grēks. Daudzus gadus pēc tam 
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Dievs sūtīja pasaulē Savu Dēlu. Viņš bija nevainojams, bet nomira 
pie krusta. Dievs sodīja Savu vienīgo Dēlu par Manases grēkiem, par 
mūsu visu grēkiem. Jesajas 53:6 lasām: „Tas Kungs uzkrāva visus mūsu 
grēkus Viņam.” Ja tu vēlies vairs nerīkoties slikti un nedomāt sliktas 
domas, un uzticēties Kungam Jēzum, kurš izcieta sodu tavā vietā, arī tu 
vari saņemt grēku piedošanu. Lūdzu, atceries – neviens nav tik slikts, 
lai nevarētu nākt pie Kunga Jēzus. Ieklausies šajos īpašajos vārdos: 
„Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas 
pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo Viņš 
ir bagāts žēlastībā.” (Jesajas 55:7) Dievs pildīs Savu solījumu, tāpat kā 
toreiz baisajā cietumā, kurā bija nonācis Manase. ”

Attēls 4-6
Dievs parūpējās, lai Manasi atbrīvo no cietuma. Asīrijas ķēniņš atļāva 
viņam atgriezties Jeruzālemē. Bija lieliski atkal būt mājās. 

Kā tu domā, ko darīja Manase, atgriezies Jeruzālemē? 
Lai bērni atbild!

Jā, viņš centās visu vērst par labu. Elku tēli un altāri tika izvākti no 
Tempļa un no pilsētas. Kopš tā laika viņš nekad vairs negāja pēc padoma 
pie raganām un pareģiem. Viņš lika savai tautai kalpot Dievam, pats 
būdams par labu paraugu, ejot uz Templi. Protams, viņš nevarēja visu 
izlabot. Viņš nevarēja atgriezt dzīvību cilvēkiem, kuri bija noslepkavoti. 
Ķēniņš nespēja mainīt cilvēkus, kuriem pats bija licis pielūgt elku tēlus. 
Daudzi no tiem slepus turpināja to darīt. Kad esi izlēmis nepakļauties 
Dieva gribai, nodarīto ļaunumu ne vienmēr var izlabot. Manasem nācās 
to pieņemt. Tomēr viņš bija pilnīgi cits cilvēks, un pavalstnieki varēja 
to redzēt ķēniņa dzīvē. Tā notiks arī tavā dzīvē. Ja tu atgriezīsies pie 
Dieva, zinot, ka Viņa Dēls miris par taviem grēkiem, Viņš pārveidos 
arī tevi. Bībelē lasām: „Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums.” 
(2. Korintiešiem 5:17) Viņš pārvērš huligānus par laipniem cilvēkiem, 
meļus par godīgiem cilvēkiem, viņš palīdz tiem, kuri ostījuši līmi, 
atbrīvoties no šī ieraduma. Lai ko tu arī būtu darījis, Dievs var tevi 
pārveidot. Neviens nav tik slikts, ka Dievam tas nebūtu pa spēkam! 

Mūža beigās Manase to pierādīja. Pārmaiņas, kas sākās Babilonas 
cietumā, turpinājās. Manases valdīšanas laiks bija 55 gadi – ilgāks nekā 
jebkuram citam Jūdas ķēniņam. 

Es esmu pārliecināts, ka Dievs vēlas, lai mēs visi mācītos no Manases 
dzīves, ka neviens nav tik slikts, lai Dievs nevarētu viņu glābt. Varbūt 
tev ir draugs vai kāds ģimenes loceklis, par kuru likās, ka nav vērts lūgt 
Dievu. Nepadodies! Dievs izglāba Manasi, un Viņš var izglābt arī tavu 
draugu, tavu tēti vai māsu. 

Vai tu priecājies par to, ka Dievs var tevi izglābt? Neviens nav pelnījis 
Dieva piedošanu, bet, lai cik slikts arī tu būtu bijis, Dievs var tev 
piedot un var tevi pārveidot. Mūsu Bībeles pantā skaidri pateikts, kas 
tev jādara.
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„Bezdievis lai atstāj savu ceļu un ļaunprātis savas domas un lai atgriežas 
pie Tā Kunga, ka Tas par viņu apžēlojas, un pie mūsu Dieva, jo Viņš 
ir bagāts žēlastībā.” (Jesajas 55:7)
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5. stunda
Josija

Rakstu vietas skolotājiem
2. Laiku 34–35

2. Ķēniņu 22–23:28

Centrālā patiesība
Uztver Dieva Vārdu nopietni – kā to darīja Josija.

Pielietojums
Neatpestītajiem: Ieklausies Dieva brīdinājumos un 

seko Evaņģēlijā izteiktajam aicinājumam.

Atpestītajiem: Paklausi tam, ko māca Bībele. 

Bībeles pants
„Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji.” 
Jēkaba 1:22

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

Vai

 PowerPoint: 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5 un 5-6

Stundas vadlīnijas
Ievads

Kādi būtu tavi noteikumi? 

Notikumu attīstība

1. Josija kļūst par ķēniņu astoņu gadu 
vecumā. CPN

2. Viņš meklē To Kungu.

3. Viņš īsteno pārmaiņas.

4. Tiek atrasti baušļi. 

5. Josijam lasa priekšā baušļus.

6. Ķēniņš izjūt nemieru. CPN
7. Ķēniņš saņem vēsti no Huldas. 

8. Ķēniņš un ļaudis sapulcējas Templī.

9. Ķēniņš apsola paklausīt Tam Kungam. 
             CPA

10. Tauta apsola paklausīt Tam Kungam. 
 CPN

11. Ķēniņš turpina reformas. 
 CPA

12. Josija atkal atjauno Pashā svētku svinēšanu.             

.   CPN

Kulminācija 

       Josiju kaujā ievaino.

Noslēgums

Josija mirst, tauta apraud savu ķēniņu.                                     
  CPA, CPN
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Stunda
Attēls 5-1
Ja tu būtu karalis vai karaliene, kādu likumu tu izdotu? 
Lai bērni atbild!

Ir jautri iedomāties, ka esi valdnieks, bet jautrība beigtos, ja tas tiešām 
notiktu. 

Josijam nepavisam nebija jautri, kad viņš astoņu gadu vecumā kļuva 
par ķēniņu. Protams, viņam bija vajadzīgi cilvēki, kas palīdz un dod 
padomu. Sešpadsmit gadu vecumā viņš pieņēma dažus svarīgus 
lēmumus. Bībelē teikts, ka viņš sāka meklēt Dievu. Visai pārsteidzoši 
jauneklim, kura tēvs nelikās ne zinis par Dievu un pielūdza elkus. 
Mēs nezinām, kā Josija uzzināja par Dievu, bet viņam tas izdevās, un 
Dievs darbojās viņa sirdī, mudinot ķēniņu pašam iepazīt Dievu. Pat 
mazumiņu, ko viņš zināja, Josija uztvēra nopietni. Kā ir ar tevi? Tu 
par Dievu zini daudz vairāk nekā Josija. Ko tu zini par grēku? Ko tu 
zini par Jēzu Kristu? Ko tu zini par glābšanu? 
Atvēli laiku bērnu atbildēm!

Nu redzi, tu jau zini daudz! Šīs zināšanas nav tādas kā par zinātni, 
vēsturi vai ģeogrāfiju. Kad esi iepazinies ar Bībeli, tu zini, kādu vēsti 
Dievs mums ir devis. Mums tai ir jāpaklausa, jo tā ir vissvarīgākā vēsts 
mūsu dzīvē. Protams, tu nezini visu, kas rakstīts Bībelē, bet daļu tu jau 
zini. Dievs sagaida, lai tu paklausītu tik lielā mērā, cik tev ir zināms. 
Josija nezināja daudz, bet viņš paklausīja. Viņš sāka uzticēties Dievam. 
„Un viņš darīja to, kas bija taisns Tā Kunga acīs.” (2. Laiku 34:2) Tas 
nozīmēja lielas pārmaiņas Jūdu zemē. Elku tēliem bija jāpazūd! Josija 
pavēlēja tos samalt druskās un izkaisīt pār elku pielūdzēju kapiem. 

Attēls5-2
Ķēniņš pavēlēja atjaunot Templi. Vīri cītīgi strādāja – gan tīrīja, 
gan būvēja, gan laboja. Valdīja liela rosība. Viņu vidū bija augstais 
priesteris Hilkija. Kādu dienu, kārtojot celtniecības projekta papīrus, 
viņš putekļiem klātā Tempļa nostūrī atrada senu rakstu rituli. Viņš 
to rūpīgi attina un noteikti izjuta lielu satraukumu, kad sāka to lasīt. 
„Es Templī atradu Dieva baušļu grāmatu!” viņš teica Šafanam, savam 
rakstvedim, un pasniedza to viņam.

To ieraudzījis, Šafans saprata, ka tie ir Dieva baušļi. Nekad agrāk viņš 
nebija tos ne redzējis, ne turējis rokās. Tūlīt viņš steidzās paziņot par 
atradumu savam ķēniņam. „Augstais priesteris Hilkija man iedeva kādu 
grāmatu.” To pateicis, viņš sāka skaļi lasīt uzrakstīto. Viņš lasīja Dieva 
baušļus. Vai tu vari kādu nosaukt? Viņš lasīja par sodu, kādu Dievs 
bija paredzējis tiem, kas Viņam neklausīs.  

 Attēls 5-3
Viņš saplēsa savas drēbes, lai parādītu, cik satraukts bija. Kaut arī tie 
bija vārdi, kurus Dievs bija devis Mozum pirms 800 gadiem, ķēniņš 
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zināja, ka tie ir patiesi Dieva vārdi, kuri nekad nezaudē savu nozīmi. 
Viņš saprata, ka ir jārīkojas. Kāda tava reakcija pēc Bībelē izlasītā? 
Jā, tā ir sena grāmata, jo uzrakstīta tālā pagātnē, tomēr tā attiecas arī 
uz mūsdienām, jo tas ir Dieva Vārds, kas nezaudē savu nozīmi cauri 
laikiem. Mēs lasām, ka „Visi šie raksti ir Dieva iedvesti.” (2. Timoteja 
3:16) Visi Bībelē ierakstītie vārdi ir Dieva vārdi, tāpēc tie visi ir patiesi. 
Vai tu uztver Dieva brīdinājumus tikpat nopietni kā Josija? Ieklausies 
Dieva Vārdā! „Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, ir jau 
spriedumu dabūjis, tāpēc ka nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla 
Vārdam.” (Jāņa 3:18)

Šis Dieva brīdinājums domāts tiem, kuri neuzticas Jēzum Kristum 
kā savam Kungam un Glābējam. Viņš saka, ka jūs jau esat nosodīti. 
Iedomāsimies, ka noziedzniekam tiesnesis piespriedis nāvessodu. Paies 
vēl viens vai divi mēneši, kamēr sods tiks izpildīts, bet noziedznieks 
jau savu spriedumu ir saņēmis. Līdzīgi ir ar tiem, kuri nav kristieši. 
Viņi savu „spriedumu jau saņēmuši”. Dievs saka, ka viņi tiks sodīti 
par saviem grēkiem mūžīgi, un tas notiks pēc viņu nāves. Tev jāizturas 
nopietni pret Dieva Vārdu. Nesmejies par to! Necenties savā prātā 
atbrīvoties no tā! Ieklausies, pārdomā un uzticies Kungam Jēzum kā 
savam Kungam un Glābējam! Varbūt tieši tagad tu saproti, ka tev 
tas jādara. Tu vēlies uzzināt, kā saņemt glābšanu? Es ar prieku tev 
paskaidrošu, kas par to teikts Bībelē. Pēc nodarbības pienāc pie manis! 
Es būšu... (norādiet vietu). Dievs vēlas, lai Viņa Vārds būtu tavā sirdī, 
tāpat kā Josijam.   

Ķēniņš teica Hilkijam un vēl citiem četriem vīriem: (Izlasiet 2. Laiku 
34:21.) „Ejiet un vaicājiet To Kungu manis un visu labā, kas vēl ir 
atlikuši Israēlā un Jūdā, par šīs grāmatas vārdiem, kas ir atrasta, jo Tā 
Kunga dusmu kvēlei, kas iedegusies pār mums, ir jābūt jo lielai, tāpēc 
ka mūsu tēvi nav turējuši Tā Kunga vārdu, nedz darījuši, kā viss šinī 
grāmatā ir rakstīts!”

Priesteris kopā ar pārējiem steidzās pie cilvēka, kurš runāja Dieva 
vārdā. Tā bija sieviete, kuras vārds bija Hulda, un viņa izteica Dieva 
pravietojumus. Hulda pateica viņiem, kāda ir Dieva atbilde: „Tā 
saka Tas Kungs: redzi, Es sūtīšu nelaimi pār šo vietu un pār tās 
iedzīvotājiem – visus tos lāstus, kuri ir rakstīti tanī grāmatā, ko 
viņi ir skaļi lasījuši Jūdas ķēniņam priekšā, tāpēc ka viņi Mani ir 
atstājuši un kvēpināmos upurus kvēpinājuši citiem dieviem. Bet 
Jūdas ķēniņam sakiet tā: tāpēc ka tu esi pazemojies Dieva priekšā, 
dzirdēdams šos Viņa draudus, – tāpēc Es esmu tevi paklausījis. (Pēc 
2. Laiku 34:24–27.)

Tad viņi gāja pie ķēniņa, lai viņam pavēstītu, ka viņa valdīšanas laikā 
sods nenāks pār viņa tautu. Tās bija gan labas, gan sliktas ziņas, vai ne? 

Attēls 5-4
Ķēniņš droši vien cerēja, ka, klausoties Dieva vārdos, arī viņa tauta 
pārmainīsies. Viņš sasauca lielu tautas sapulci Jeruzālemē. Viņš 
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lasīja baušļus no rakstu rituļa, kuru atrada Templī. Ļaudis nekad 
agrāk nebija dzirdējuši šos vārdus. Tad ķēniņš, stāvēdams uz sava 
paaugstinājuma Templī, solījās no visas sirds sekot Tam Kungam un 
ievērot Viņa baušļus. Dieva Vārds bija pārveidojis ķēniņa sirdi. Dieva 
Vārds pārveidoja arī ķēniņa dzīvi. Tā vajadzētu notikt arī tavā un manā 
dzīvē. Bībele ir Dieva vēsts mums, tāpēc ir nepareizi nelikties par to 
ne zinis. Iedomājies, ka tavs draugs saka: „Es tev šonedēļ katru vakaru 
uzdošu papildus vēl kādu mājasdarbu.” Tu nepievērs tam uzmanību, 
bet, ja šos pašus vārdus izteiktu mācību pārzine, tas būtu pavisam kas 
cits. Atšķirība ir tajā, kas šos vārdus izsaka. Dievs – lielais, varenais un 
svētais Dievs – ir sacījis šos vārdus Bībelē. Mums tie jālasa, tiem jātic 
un jāpaklausa. Ja tu esi kristietis, vai tu lasi Bībeli? Vai tava dzīve ir 
pārvērtusies? Tā tam vajadzētu būt. 

Josija vēlējās, lai Dieva Vārds pārveidotu Templī sapulcēto cilvēku 
dzīves. Viņš lika viņiem visiem apsolīt kalpot Tam Kungam. Viņi gan 
to apsolīja, bet zinām, ka daudziem tie bija tikai vārdi. Protams, viņi 
pakļāvās ķēniņa rīkojumam pielūgt Dievu, bet savās sirdīs nemīlēja 
Dievu un neklausīja Viņam. 
Par to varam izlasīt Jeremijas grāmatā, piemēram, Jeremijas 3.

 Baušļu lasīšana viņiem neko daudz nenozīmēja. Tieši šī iemesla dēļ 
pēc Josijas nāves viņi tika aizvesti gūstā kā vergi.

Dievs negrib, lai tu būtu tāds cilvēks, kurš tikai klausās Viņa vārdus. 
Jēkaba 1:22 Dievs saka: „Bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji.” 
Būtu savādi ieraudzīt spogulī savu netīro seju, nopūsties: „Ak vai, 
man netīra seja!”, tad nolikt spoguli mala un mierīgi doties uz skolu. 
Ieskatīšanās spogulī neko nebūtu mainījusi. Tev kaut kas jādara ar savu 
netīro seju. Tāpat ir arī tad, kad klausies, ko māca Bībele. Tu zini, kas 
tev jādara. Būtu muļķīgi to nedarīt. 

Ķēniņš Josija bija darītājs. Viņš bija apņēmības pilns atbrīvoties no visa, 
kam bija kāds sakars ar citu dievu pielūgšanu. Netālu no Tempļa bija 
staļļi, kuros tika turēti kāda ķēniņa saules dievam dotie zirgi. Ķēniņš 
Josija izjūdza zirgus un ratus sadedzināja. Viņš lika nojaukt raganu 
mājas, lai neviens pie tām vairs neietu. Viņš gādāja par to, lai vietas, 
kurās tika pielūgti sveši dievi, nekad vairs netiktu lietotas ar šādu mērķi. 
Kāpēc viņš to visu darīja? Viņš bija paklausīgs Dieva Vārdam.

Nolieciet malā attēlus! Parādiet tabulu!

Ja tu esi kristietis, tad ir vērts pierakstīt, ko tev vajadzētu darīt, sekojot 
Bībelei. Tu varētu izmantot šo tabulu. Vispirms uzraksti izlasītos Bībeles 
pantus, pēc tam pieraksti, ko plāno darīt. Piemēram, tu savā Klusajā 
laikā lasi Kolosiešiem 3:22–24. 
Izlasiet šos pantus skaļi!

Kāda rīcība varētu sekot, paklausot Dieva Vārdam? 
Lai bērni izsakās!
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 Tu vari ņemt šo tabulu līdzi uz mājām un izmantot to savā Klusajā laikā. 
Josijam droši vien bija garš saraksts ar lietām, ko vajadzēja darīt, vai ne?      

Attēls 5-5
Ķēniņš arī izdeva pavēli atkal svinēt Pashā svētkus, lai pieminētu, kā 
Dievs bija viņu senčus izglābis no Ēģiptes verdzības. Tauta ar ķēniņu 
priekšgalā atsauca atmiņā, kā tikuši izglābti no nāves eņģeļa, jo māju 
durvis bija slacītas ar jēra asinīm. Dievs ierakstījis Savā Grāmatā, ka 
jāsvin Pashā svētki un kā tas darāms. Josija darīja tieši tā, kā bija rakstīts 
Bībelē. Mums ir daudz vieglāk nekā Josijam: viņam bija tikai pirmās 
piecas Bībeles grāmatas, bet mums ir veselas 66! Jaunajā Derībā lasām, 
ka Jēzus Kristus ir mūsu Lieldienu jērs (1. Korintiešiem 5:7). Viņš 
izlēja Savas asinis, lai glābtu mūs no mūžīgā soda. Ja tu uzticies Viņam 
kā savam Glābējam, tad Viņa asinis tevi glābj no pelnītā Dieva soda. 
Dievs to teicis sen, bet tā joprojām ir taisnība! „Un asinis lai ir jūsu 
glābšanas zīme tajos namos, kuros jūs mītat; kur Es redzēšu asinis, Es 
iešu jums garām, un pār jums nenāks tas sods.” (2. Mozus 12:13) Vai 
esi nopietni par to padomājis? Vai esi uzticējies Kungam Jēzum „no 
visas sirds”? Kad tu to dari, Dievs palīdz tev izprast Viņa Vārdu un tam 
paklausīt. Viņš palīdzēja arī Josijam.

Attēls 5-6
Taču Josija nebija nevainojams. Viņš pieļāva kļūdas, tāpat kā mēs. Viņš 
uzzināja, ka Ēģiptes ķēniņš gatavojas karam. Josija nevilcinoties izlēma 
karot pret viņu. Nedomāju, ka viņš jautāja Dievam, ko vajadzētu darīt. 
Ēģiptes ķēniņš nosūtīja viņam ziņu: „Es negribu karot ar tevi, es karoju 
pret asīriešiem. Dievs licis man pasteigties, tāpēc beidz nostāties pret 
Dievu! Viņš ir ar mani.” Taču Josija jau bija izlēmis doties kaujā. Pirms 
tās viņš pārģērbās par parastu kareivi. Nelaime bija klāt, kad viņu ķēra 
ienaidnieka raidīta bulta.

„Vediet mani prom! Esmu smagi ievainots!” viņš vaidēja. Karavīri 
pārcēla ķēniņu citos ratos un aizveda uz Jeruzālemi, kur drīz vien viņš 
nomira.

Jeruzālemes iedzīvotāji ļoti bēdājās. Josija bija bijis labs ķēniņš. Viņš 
bija sekojis Dieva Vārdam. Pravietis Jeremija sarakstīja dziesmas, lai 
apraudātu ķēniņu. Tās atrodamas Bībelē – grāmatā, kuras nosaukums 
ir „Raudu dziesmas”.

Vai tava dzīve ir saskaņā ar Dieva Vārdu? Ja tu mīli Kungu Jēzu, lūdz 
Viņa palīdzību, lai nebūtu vien „vārdu klausītājs”, bet arī „darītājs”!

Ja tu neesi kristietis, tu neesi ņēmis Dieva Vārdu nopietni. Tu noteikti 
esi dzirdējis šos vārdus: „Kas tic Viņam, netiek tiesāts, bet, kas netic, 
ir jau spriedumu dabūjis.” (Jāņa 3:18) Vai šodien ieklausīsies, ko saka 
Dievs, vai paklausīsi Viņam? Lūdz, lai Kungs Jēzus atbrīvo tevi no 
grēkiem un kļūst par tavu Kungu un Glābēju!
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Bībeles pantu kartītes
1. stundai

„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! 
Neatkāpies, jo Es esmu tavs 
Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev 

arī palīdzu.”

Jesajas 41:10a

„Tas Kungs ir ar mani, es 
nebīstos nenieka. 

Ko cilvēki man darīs?”

Psalmi 118:6

„Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! 
Neatkāpies, jo Es esmu tavs 
Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev 

arī palīdzu.”

Jesajas 41:10a

„Tas Kungs ir ar mani, es 
nebīstos nenieka. 

Ko cilvēki man darīs?”

Psalmi 118:6
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Bībeles lasīšanas tabula
5. stundai

Bībeles lasījums Rīcība

Bībeles lasījums Rīcība



Padomdošanas soļi bērnam, kurš vēlas 
nākt pie Kristus

Pārliecinieties, vai bērns saprot  
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.

Glābēju
Kurš vienīgais var atbrīvot tevi no grēka? 
Dievs Dēls mira pie krusta grēcinieku dēļ. 
Kungs Jēzus augšāmcēlās no mirušiem. 
Viņš ir Kungs pār visu.

Izskaidrojiet, kā tikt glābtam!
Paskaidrojiet, ko Tas Kungs grib, lai mēs darām, un ko darīs Viņš!
Izmantojiet Bībeles pantus 

(Jāņa 1:12; 3:16; 6:37; Apustuļu darbi 16:31; Romiešiem 
6:23 vai 10:13)!

Ko Tas Kungs grib, lai tu darītu?
Ko darīs Viņš?
Brīdiniet par grūtībām!
Jautājiet: „Vai tu gribi uzticēties Kristum vai vēl gaidīt?” Iedrošiniet 
bērnu lūgt balsī (ja viņš ir tam gatavs)!

Runājiet par pestīšanas drošību!
Pārrunājiet izlasīto(s) Bībeles pantu(s)!
Runājiet par pārveidotu dzīvi!
Pastāstiet, ko var zināt cilvēks, kurš patiesi uzticējies Kristum!

(Vēlāk) dodiet dažus padomus 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 grēkojis!
Satiecies ar citiem kristiešiem!
Atceries Dieva apsolījumu: „Es nekad tevi neatstāšu.” (Ebrejiem 13:5)

Nokopē, izgriez un ieliec savā Bībelē! 
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