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Uzzini vairāk par dažādām cīņām, kas aprakstītas Bībelē. Lasot atklāj, kā rīkojās ķēniņi un karavīri, un ko 

viņu rīcība panāca. Pasvītro paskaidrojumos vai pieraksti, ko katrā no situācijām darīja vai teica Dievs. 
 

Rakstu vieta Ienaidnieki Cīņas 
noslēgums 

Paskaidrojumi Dieva teiktais, darītais 

2. Mozus gr. 17:8-15 Izraēls / 
Amalekieši 

Uzvara Kamēr Mozus rokas bija paceltas, 
Izraēls uzvarēja. 

 

4. Mozus gr. 14:40-45 
 

Izraēls / 
Amalekieši, 
Kanaānieši 

Zaudējums Mozus brīdināja neiet cīņā, jo Izraēls 
bija pārkāpis Dieva pavēles. Izraēls 

nepaklausīja un piedzīvoja 
zaudējumu. 

 

4. Mozus gr. 21:1-3 Izraēls / 
Kanaānieši 

Uzvara Izraēls apsolīja Dievam, ka, ja Dievs 
dos iespēju uzvarēt kanaāniešus, 

viņu pilsētas tiks pilnībā iznīcinātas. 
„Un Tas Kungs paklausīja Israēla 

balsij, un Viņš nodeva kānaāniešus 
viņu rīcībā, un viņi tos izdeldēja, gan 

viņus pašus, gan viņu pilsētas, un 
nosauca tās vietas vārdu Horma.” 

(4. Mozus gr. 21:3) 

 

1. Samuēla gr. 17 Izraēls / 
Filistieši 

Uzvara Dievs deva Dāvidam uzvaru pār 
Goliātu, jo viņš cīņā gāja ne ar 

zobenu un šķēpu, un kaujas vāli,  
bet Dieva vārdā un spēkā.  

(1. Samuēla gr. 17:45) 

 

1. Samuēla gr. 28-29,31  
1. Laiku 10 

Sauls / 
Filistieši 

Zaudējums Dievs atstājās no Saula un deva 
uzvaru un izdošanos Dāvidam. Sauls 

nebija paklausījis Dievam, tāpēc 
sekas bija likumsakarīgas. Sauls šajā 

kaujā tika nāvējoši ievainots un 
nomira, bet filistiešiem Dievs deva 

svinēt uzvaru. 

 

2. Ķēniņu gr. 18:7-8 Jūda / 
Filistieši 

Uzvara Kamēr Hiskija bija taisnīgs un 
dievbijīgs valdnieks, “Tas Kungs bija 

ar viņu, tā, ka viss, ko vien viņš 
pasāka, sekmējās.”  
(2. Ķēniņa gr. 18:7)  

 

2. Ķēniņu gr. 19 
2. Laiku gr. 32:1-22 

Jūda / 
Asīrieši 

Uzvara Dievs bija Jūdas iedzīvotāju pusē, 
sakot: „Es aizstāvēšu šo pilsētu, lai to 

izglābtu Sevis labad un Sava kalpa 
Dāvida labad!" Un tanī pašā naktī 

izgāja Tā Kunga eņģelis un 
nogalināja asīriešu nometnē simt 

astoņdesmit piecus tūkstošus vīru...  
(2. Ķēniņu gr. 19:34-35) 

 

2. Ķēniņu gr. 24:2-4 Jūda / 
Kaldeji, 

Aramieši, 
Moābieši, 
Amonieši 

Zaudējums Jūdas ļaudis nebija nožēlojuši savus 
grēkus. “Patiešām, Jūdam notika tikai 

pēc Tā Kunga vārda, kad Viņš to 
atstūma no Sava vaiga Manases 
grēku dēļ, kurus viņš bija darījis”  

(2. Ķēniņu gr. 24:3) 

 

 


